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  مقدمۀ مؤلف
  

،چه عرب، چه گانگان،طغيان وشورش برضد حاکميت بيتنفرخشم، 

  .عجم، چه ترک، چه مغول، چه روس وچه انگليس جوھر تاريخ افغانھا است

زورگوئی، اختناق، استبداد،  ًحاکميت بيگانگان ذاتا ھمراه بوده است با

ھمچنان . بھره کشی،ستم مالياتی وحق کشی وناروائی ھای بی شمار ديگر

 برتوسل به زور وخشونت، بيگانگان برای تحکيم پايه ھای حاکميت خود ع4وه

با تطميع ونزديک ساختن افراد ضعيف النفس،سودجو وخود خواه به خود 

وتھديد کردن وشکنجه دادن وبه زندان کشيدن وھتک حرمت اشخاص بارسوخ 

ن آنان در انظار ديگران، سعی دعتبار ودارای وجھات ملی، وخوارکربا ا و

يان افراد جامعه محکوم، از ميورزند تا با ايجاد فضای ترس وبی اعتمادی م

وحدت ويکپارچگی مردم بکاھند ومانع ھرگونه واکنش وعکس العمل برضد 

  .خود گردند

دامن زدن به اخت4فات نھفته قبيله يی، نژادی يا قومی، مذھبی ومحلی 

برای بھره برداری از آن به نفع حاکميت خود ودادن ھدايا، تحفه ھا، رشوه ھا، 

 وصی وحرم سراھا، منورين ونخبه گان سياسی ونفوذ در ميان محافل خص

تنبيھات، وھمه گونه خدعه ھا وحقه بازيھای ديگر، به  نظامی، نوازش ھا و

منظور در اسارت کشيدن جامعۀ محکوم، از اساسات سياست استحماری 

  .واستعماری بيگانگان است

پشت پا زدن به ارزش ھای اخ4قی  توده ھای ميليونی و اعمال فشار بر

با آن خوگرفته است،  فرھنگی ونھادھای اجتماعی که جامعه آنرا پذيرفته و و

از جانب عمال حاکميت بيگانه، به مرور زمان، کاسۀ صبر مردم را که دارای 

نفع ونقصان يکسان ھستند،  سنن،رسوم ، آداب واخ4ق ومعتقدات مشترک و

 غير ارادی زمانی فرار رسيده که يک اشتباه کوچک ارادی يا لبريز ساخته و
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عمال اجنبی وبيگانه، سبب شورش ھای دسته جمعی محلی يا قيام ھای عمومی 

از ھمين روال .مردم برضد استبداد وحاکميت بيگانگان در کشور گشته است

زورگوئی   مي4دی برضد تجاوز وتخطی و١٩است قيام مردم کابل در نيمه قرن 

  .  مي4دی١٨٤٢ – ١٨٣٩انگليسھا طی سالھای 

ضد سلطۀ  استبدادی و ام به سلسلۀ قيامھا وشورش ھای ضداين قي

ين قيامھای مردم برضد يکی از قدرتمندترين بزرگتر اجنبی در کشور، يکی از

است، که به ھمت مردم شجاع واز خود  انگليسدول استعماری جھان، يعنی 

گذر افغان برھبری سالم وعاری از جاه طلبی ھا وقدرت خواھی ومداخ4ت 

  درايت وشھامت شخصيت ھای ملی وتاريخی کشور به راه افتاد وخارجی، به

  .پيروزی انجاميد فقيت وباKخره به مو

اسامی  مرد از جان گذشته در قيام کابل،از ميان صدھا غازيمتاسفانه 

 تن سران ملی که در پای عھدنامۀ ١٨ جملهازحتی  دکی بما رسيده است،ان

معلومات اندکی در کتب  گذاشته اند،خروج قوای انگليس از افغانستان امضاء 

  :از اينھا عبارت بودند. ستا  شدهتاريخی ثبت

   محمدزمانخان،-١

   ميرحاجی،-٢

   سکندرخان،-٣

   درويشخان،-۴

  محمداکبر خان، -۵

   محمدعثمان خان،-۶

   غ4م احمدخان،-٧

   غ4م محمدخان، -٨

   خان محمدخان،-٩

  عبدالخالق خان،-١٠

   امين U خان،-١١

   ميراص4ن خان،-١٢ 

  ميراسلم خان،-١٣ 
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   محمدخان،-١۴ 

  نصيرخان،  محمد-١۵ 

   عبدU خان ،-١۶

   عبدالغفورخان،-١٧ 

   ١.ميرآفتاب خان -١٨ 

با کمی مرحوم غبار، اسامی سران ملی طرف مذاکره با انگليسھا را رمگ

  : استبرشمرده تن١١ اخت4ف 

 غ4م -٣خان، نواب جبار-٢،)محمدزمان خان( يا صاحب الزمان-١

-٧محمد ناصرخان، -٦صوفی خان بايانی، -٥خانگل خان،- ٤محمدخان،

محمديارخان، -١٠ عبدالرسول خان، -٩تايب امين U خان،- ٨محمدعثمان خان،

  ،٢عبدالس4م خان پسر خواجه ميرخان-١١

 ولی نام ھای سرداراکبرخان وسردار سلطان احمدخان، ومحمدشاه خان 

مجالس  مذاکره با دشمن حاضر بوده  ميدان نبرد و دربابکرخيل را که ھمواره 

 خروج قوای انگليس مذاکرات درھمواره اين اشخاص درحالی که . اند نمی برد

ز سوی مسودۀ تمام شرطنامه ھا احتی  و.اندحضور داشته از افغانستان 

  . وديگران در پای آن امضاء گذاشته اندسرداراکبرخان نوشته شده

سران  تن از ١٤ارک کتبی ما،حتی در مورد ھمين متأسفانه اسناد ومد

 مدارک واسنادپرتو دربنابرين  ،ميگذارندملی ھم اط4عات کافی در اختيار ن

 ًنسبتااط4عات  تن از آنان ٨ در مورد فقط ، باقی مانده از ھمان ايامتاريخی 

ند بودت  دليرمرد تاريخ مبارزات کشورعبارتن ٨اين . شده استثبت بيشتری 

 وزيراکبرخان،غازی عبدU خان اچکزائی، مير مسجدی خان کوھستانی،: از

نايب امين U خان لوگری،محمدشاه خان بابکر خيل لغمانی، سردار سلطان 

   وبرادرش سردار احمدخان ، نواب محمدزمان خان وسردار شمس الدين خان

                                                
١
 کھزاد، با]حصار کابل وپيش آمدھای ،٢٧٨ ص ،١ج ،افغانستان در پنج قرن اخير فرھنگ ،-  

  ٣١۵-٣١٢، ص ٢تاريخی، ج
٢
  ۴۵٢ غبار،درمسيرتاريخ، ص -  
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ات ن خان پسرنواب صمدخان که ھنگام مذاکرتاج محمدخان و سردار محمدعثما

  .يا درجنگ برضد انگليس در قشلۀ شيرپوربطورضمنی  نام برده شده اند

مرد افغان، جوانان ونسل بالنده تن غازي ٨ با مطالعۀ کارنامه ھای اين

کشور ما بايستی تاريخ کشور خود را يک بار ديگربا دقت بيشتر مطالعه کنند، 

 تاريخ، چه تا بھتر آگاھی حاصل نمايند که وطن عزيز ما در ھر مرحله از

مردم ما  يزرگ مردانی  در دامان پرفيض خويش پرورش داده که تاريخ وطن و

  .کارنامه ھای شان می نازد به نام و

يکدلی اين ابرمردان تاريخ ما،  صداقت و پايمردی و ًواقعا شھامت و

 وطن دوستی، مردم خواھی ،اتحادملی، دفاع از شرف ونواميس س بزرگدر

وبسيار بجاست تا . آيندۀ کشور ما خواھد بود ر وملی برای نسل ھای حاض

ازاين قھرمانان ومبارزين از جان گذشته با تکريم وشکوه بيشترياد آوری شود 

به  نامۀ دلير مردی ھای ھريکی را در رساله ای يا کتابی تصوير کرد و و ياد

 پيکار حتی ميتوان پيشنھاد نمود تا به پاس کارنامه ھا و دست نشر سپرد و

 ميھنی  انگليس وھمچنان جنگ جانبازانۀ غازی مردان سه جنگ افغان وھای

سمپوزيم ھايی در سطح  ضد شوروی، محافل ياد بود، سيمنارھا، کنفرانس ھا و

  .ملی و بين المللی داير گردد

بزرگداشت از مبارزين ملی وجانبازان راه آزادی وطن، حرمت گزاری 

نياکان غيور افغان ورھبران  ران وپد فداکاری مردان دلير وطن و به شھامت و

به  معقول است و مسلمان کشور يک عمل بسيار بجا و ملی شرافتمند و

دنيای  ًھيچوجه اھميت آن کمتر از يادبود شاعری گمنام واحيانا مداح وغرق در

از ھمين ديدگاه ضرورت دوباره نويسی تاريخ  بيگانه از مردم نيست و خود و

وتحقيقات نوين برای ھر نسلی از وظايف اولی به در پرتو اندوخته ھا  کشور

  .شمار می رود

ميتوان از وزير محمداکبر خان،قھرمان ملی قيام کابل نام برسبيل نمونه 

کاميابی قيام مردم کابل برضد انگليس ھا از ماه دسامبر  نقش سازنده درکه  برد

لی زعمای مجوان ترين يکی از وی  .مي4دی به بعد بازی کرده است١٨٤١

 سالگی برھبری قيام ضد انگليسی برگزيده شد و نقش رھبری ٢٥است که در 
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 از افغانستان، بصورت انگليساخراج فوری قشون   ودشمندر طرد خود را 

او از زمره آن سيماھای تابناک ومشعشع . سرفرازانه انجام داد موفقانه و

ير آنرا تاريخ نظ مي4دی است که ١٩تاريخ مبارزات مردم ما در نيمه اول قرن 

دوشادوش که البته دلير مردان ديگری . وطن بعد از وزيرفتح خان به ياد ندارد

انح4ل رژيم پوشالی شاه   وکشور  ازوزير اکبرخان در بيرون راندن انگليسھا

شجاع رزميده و کارنامه آفريده اند، قابل يادآوری وبزرگداشت ھستند که حتی 

  .ه استصحبت شدکدام شان در جايش  المقدور از ھر

 را از آن جھت در ١٨٤١ن قيام اسر از  تن٨کارنامه ھای بخصوص 

 بيگانگان وبارد نبم تا سھم ھرکدام شان در ا جداگانه به بيان گرفته فصل ھای

نسل ھای بعدی روشن ومشخص شده  توانمندی رھبری ھريک شان برای ما و

ان، منوط ومربوط ان افغحجم ھرفصل مربوط به اين بزرگ بسط و شرح و. باشد

  . در دسترس نگارنده قرار داشته اندبه ميزان معلومات منابع ومدارکی است که

افغانستان ، تاريخ افغانستان درمسيرترديدی نيست که سراج التواريخ، 

اکبرنامه از حميد در پنج قرن اخير، باKحصارکابل وپيش آمدھای تاريخی، 

 که چگونگی جنگ ب معتبری اند از کتوظفرنامه از قاسم آگره ئی،کشميری 

ولی در ،را شرح ميدھندونقش رجال مؤثر دراين جنگ گليس اول افغان وان

 که اط4عات شان در گرفت عمده نام بايد از سه منبعليفات خارجی ھا، ميان تأ

اط4عات دست اول دارای وھم  م خيلی ،در قيامرجال ذيدخل  مورد قيام کابل و

نوشتۀ موھن Kل  » اميردوست محمدخانزندگی«ب  کتا،يکی ازاين ماخد .است

کشميری ، جاسوس کارکشتۀ انگليس در دوران جنگ اول افغان وانگليس 

   .است

 بازتاب يافته مھمیو محرمانه  ومکتوبھای Kل اسناد کتاب موھندر

  وشاه فارس و قيصر روسيهاست که از جانب اميردوست محمدخان عنوانی 

ن ا عنوانی امير دوست محمدخان وسرداربالعکس وويسرای ھندوستان،

تاريخی بجز دراين کتاب تا کنون در ھيچ کتاب  رد وبدل شده است و یقندھار

  .ديده نشده است ديگرافغانی
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 از "وقايع وسوانح تاريخی افغانستان"بکتااثرمھم ديگردراين زمينه   

 از زبان ا راست که  وقايع قيام کابل شھزاده عليقلی خان پسرفتح عليشاه قاجار

خاطرات يک "اثر وسوم . ده است سلطان احمدخان برشتۀ تحرير در آورسردار

يکی ازافسران زخمی واسير انگليس دردست ،"اير"بريدمن بقلم "زندانی

در امريکا افغان اکبرخان است که درسالھای اخيراز طرف يک ھموطن سردار

  .ده استچاپ رسي  بزبان پشتو بهترجمه و

درشناخت عناصر ملی درقيام  ونيز برای من نبع معلومات اين سه م

به ھمين  .طن وجواسيس انگليس بسيار کمک کرده استعناصر خاين به و

  سال قبل در کتاب ديگری٢٤خان راکهدليل است که من کارنامه وزيراکبر

شته بودم ،تجديد نو) ١٩دونابغۀ سياسی نظامی افغانستان در نيمه قرن (زيرنام 

  .منمودعات منابع جديد کاملتروبا اط4ر کردم نظ

سرگذشت ھريک  دقت در شرح حال و است که با توجه و مؤلف اميدوار

معرفت ما، با شخصيت ھای  از رھبران ملی وسھيم در قيام کابل، درک و

تاريخی کشور دقيق تر وکامل تر گردد؛ تا بتوانيم در برابر ياوه سرايان ضد 

 استوارتر و دقيق تری داشته تاريخی کشور موضعگيری افتخارات ملی و

و بقای اين کشور را مزد شمشير پدران و نياکان با غيور خود بدانيم   . باشيم

  :کهاين رباعی را با خود زمزمه کنيم و

 جانم به فدای دشت و دامان وطن

 جاويد   بود  نام   بزرگان  وطن

 نام وطن و ياد ابر مردان  است

  يا د آور  تاريخ   درخشان وطن

  »دالوکيل کوچیعب«

 
  مي4دی٢٠١٣دسمبر /سويدن

  سيستانیکانديد اکادميسين اعظم 
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  اولفصل 

  

    برای توسعۀ قلمروش خان دوست محمد رــاميتشبثات 
  

  

  اميردوست محمدخان معروف به اميرکبير

  م١٨۶٣ -١٨۴٣ ،١٨٣٩ -١٨٢۶ازقتدارا

  

  :مدخل

ً که تقريبا مطالعه وبررسی زندگی امير دوست محمدخان،به عنوان کسی

سال در سرنوشت سياسی افغانستان نقش موثر داشته، ويکی ازفعال ترين پنجاه 
  ،ھنوزھم ودئی بعد ازوزيرفتح خان بشمار ميرومتشبث ترين برادران بارکزا
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  . نده استدلچسپ واز برخی جھات آموز

،با درنظرداشت سطح آگاھی عمومی جامعه زندگی اميردوست محمدخان
ھان سياست و اوضاع داخلی و خارجی کشور، زندگی يک و اطJعات او ازج

شخصيت قابل توجه است  که در موارد بسياری از زندگی سياسی اکثريت 
به استثنای اعليحضرت (از اميردوست محمدخان تا حامدکرزی بعد رھبرانی که 

 ويژه گيھا و برازندگیبر اين کشور حکومت کرده اند ) امان هللا خان وداودخان

  .  خود را داردھای خاص

وجود شکست ھا و پيروزيھای متواتر، ھرگز دست از تJش   اميرکبيربا
به آنچه ميخواست بدان برسد، نگرفت و با اينکه بزرگترين گناه او تسليم  شدنش 
به انگليسھا است، ولی فراموش نکنيم که او خودش را به دشمن تسليم کرده، نه 

عدی که عJوه برتسليم کردن کشوررا چون شاه شجاع وشاه شجاع ھای ب
  .خويشتن، افغانستان را ھم به دشمنان ميھن تسليم کردند

 امير اگرچه با ازدست دادن سلطنتش موفق به الحاق پشاور به افغانستان 
نگرديد، ولی بعد ازتحمل مرارتھای زندان شاه بخارا و فرار از آن زندان و 

ازگشت ازھند ، سرانجام قبل از برگشت به وطن و تبعيد از ميھن به ھندوستان وب
آنکه چشم از جھان بپوشد، توفيق يافت کشور چند پارچه افغانستان را وحدت 
سياسی ببخشد و درچارچوب جغرافيای موجوده تثبيت کند که امروز به نام 

  . افغانستان در نقشه سياسى جھان جاى را اشغال کرده است

گذاشت که دستان امير دوست محمدخان کشورى را از خود به جاى 
، براى بلعيدن و نابود ١٩مغرض و مداخله گر روس و انگليس در سراسر قرن 

کردنش فعاkنه دراز بود،  اما او با امکانات محدود مالى و اقتصادى و سياسى 
خود توانست اين کشور را از نابودی نجات بدھد و ما را درميان ملل جھان 

اظ مطالعه سرگذشت وی ھنوزھم بدين لح .صاحب ھويت ملی وسياسی بسازد
  .آموزنده وضروری است

 ميJدی و در پيوند با ١٩فقط با مطالعۀ تاريخ عمومی افغانستان در قرن 
 نظامی عھد سلطنت شاه محمود وشاه شجاع سدوزائی در نيمه - جريانات سياسی

اول قرن نزدھم ميتوان شخصيت سياسی وتاريخی سردار دوست محمدخان را 
  .اختدرک کرد و شن

 ولیسرداردوست محمد خان با آنکه کوچکترين برادران بارکزائی بود، 
 . به دوش داشت١٩نقش بزرگ تاريخی را در فروپاشی دولت سدوزائی در قرن 

گوئی تاريخ با سيرجبری وضروری اش،دوست محمدخان را برای نقش مھم 
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خان، کابل فتح وزير  بود تا به انتقام خون برادربزرگشتاريخی به ميان آورده 
  .را از چنگ شاه محمودسدوزائی بدر آورد واو را با شکست دايمی روبرو سازد

آری، اوبود که سلطنت را از خاندان سدوزائی به خاندان بارکزائی انتقال 
داد و زمينه را برای تاسيس دولت محمدزائی به دست او]دۀ سردار پاينده خان 

در کابل به نام پدرش سکه دی  مي١٨٣٦0بارکزائی، مساعد ساخت و در سال 
  .ضرب کرد

  

  :سدوزائیدولت  دوست محمدخان درسقوط  سردارنقش

ھنگامی که وزير فتح خان کورشد، بيست برادر فعال، با نفوذ وصاحب 
از . اقتدار داشت که اکثريت آنان در نقاط مختلف کشور حکومت وخدمت ميکردند

دار سلطان محمدخان با آنجمله سردار محمدعظيم خان والی کشمير بود وسر
رحمدلخان در بلوچستان، نواب اسد خان در .برادران خود حکمران پشاوربود

ديرۀ اسماعيل خان، نواب صمد خان درسند، سردارشيردلخان وکھندل خان در 
دوست محمدخان درکابل با وزير فتح خان ھمکاری سردارغزنی وباميان، 
  .ومساعدت مينمود

، رفتح خان توسط شاه محمودسدوزائی کورکردن وسپس قتل فجيع وزي
خاندان وزير وطرفداران وی را خيلی متأثر ساخته وآنھا را به جوش آورد، تا 

در برادران بارکزائی . آنجا که برای يک قيام انتقام جويانه مسلح گرديدند
 را که يک عسکر دلير وجنگاور شجاعی بود وبا وزير ړگرشک، حاجی خان کاک
ًت شرکت ورزيده و به شدت زخمی شده بود وھنوز کامJ فتح خان در جنگ ھرا

اين مرد در ديرۀ غازيخان با وزير فتح خان . شفا نيافته بود، باخود ھمراه ساختند
  ١.دوست شده بود ودر رکاب دوست محمدخان وفتح خان شامل خدمت گرديده بود

خبر اين واقعۀ المناک وقتی به کشمير بگوش سردار محمدعظيم خان 
ً فورا برادرش دوست محمدخان را که تا آنوقت محبوس و زندانی بود، از رسيد،

زندان بيرون آورد وبه او خاطرنشان کرد که اکنون خود را برای انتقام از شاه 
محمود و پسرش کامران آماده کند و سپس دولک روپيه مسکوک و حواله يی به 

تحت قيادت او به سوی اندازۀ دو چند اين پول  به وی داد وقشونی آماده کرد و 
دوست محمدخان که از لياقت واھليت کافی نظامی . پشاور روانه ساخت

برخوردار بود، پس از ورود به پشاور ومشوره با برادران خود ھريک يارمحمد 
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خان، سلطان محمدخان و پيرمحمدخان، باشھزاده ايوب تماس گرفت و به وی 
 مساعدت کند، او را به پادشاھی گوشزد نمود که ھرگاه در تجھيز لشکر آنان را

شھزاده ايوب نيز قبول کرد و مساعدت ممکن با دوست . کابل باk خواھد کشيد
  .محمدخان نمود

دراين وقت رنجيت سنگ بر اتک حمله کرده بود و برادران پشاوری را 
دوست محمدخان با فرستادن تحايفی به . مجبور به فرار جانب kلپور نموده بود

او را راضی به بازگشت جانب kھور نمود و سپس به برادران رنجيت سينگ 
پشاوری خود دستور داد تا از راه درۀ خيبر برپشاور حمله کنند و جھانداد خان 

اين کار به زودی صورت . برادر عطا محمدخان باميزائی را از آنجا خلع نمايند
١ .گرفت ونتيجۀ مطلوب بدست آمد

  

گير پسر کامران ونواسه شاه محمود عطامحمدخان سرلشکر شھزاده جھان
بود که بعد از کورکردن وزيربرای رفع خطر برادران بارکزائی در رأس سپاھی 

مگرخود بزودی در دام دوست محمدخان . ومار کند به کابل آمده بود تا آنھا را تار
  . افتاد واز نعمت بينائی محروم گشت

ی راحت شد وبعد با از ميان بردن عطامحمدخان، دوست محمد خان اندک
چھل .از آن متوجه شھزاده جھانگير که در باkحصار متحصن شده بود، گرديد

روز باkحصار در محاصره دوست محمدخان قرار داشت، سرانجام دوست 
محمدخان به کمک يک نفر نانوا نقبی تا مدخل فوقانی قلعۀ تحتانی باkحصار زد 

 محمدخان به زودی قلعه تحتانی سپاھيان دوست. و دروازۀ قلعه از ھم فروغلتيد
اين امر شھزاده جھانگير را که در قلعۀ فوقانی پنھان . باkحصار را اشغال کردند

شده بود سخت سراسيمه ساخت وباkخره در نيمه ھای يک شب بارانی با چند تن 
از نوکران خاص خود از باkحصار فرار و راه غزنی را در پيش گرفت و با 

دھار رسانيد و جريان را به پدرو پدر کJن خود گزارش سرعت خود را به قن
  .کرد

فردای شب فرار شھزاده جھانگير، باkحصار کابل به دست دوست 
سپس به مشورۀ برادران خود شھزاده سلطان علی را برتخت . محمدخان افتاد

در واقع از ھمين . کابل جلوس داد وخود بحيث وزير او قدرت را در دست گرفت
  ).م١٨١٨(انی دودمان بارکزائی در کشور آغاز شدتاريخ حکمر

به ھرحال قتل آن وزير بزرگ چليپای درشتی بود که برپيشانی سلطنت 
شاه محمود کشيده شد و برادران بارکزائی و اقوام طرفدار او را در قندھار، 
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وسرانجام  . کشمير وکابل در جھت سقوط سلطنت او وخانواده اش به قيام واداشت
ائی را در سراشيبی سقوط و زوال قرار داد و روند تاريخ ھم  در سلطنت سدوز

  .مسير ومجرای جديدی قرارگرفت

  

  :کابلبرخان دوست محمد   سردارتسلط

عظيم خان وجانشين شدن سردارحبيب هللا محمدانتشار خبرمرگ سردار
پسرعياش ونيمه ديوانه اش يکطرف شھزاده اسماعيل پسرايوب شاه ، را به 

 سردارحبيب هللا غرض تصاحب خزينه اش واز جانب ديگر ازميان بردن
سرداران بارکزائی را به طمع دست يافتن برپايتخت واندوخته ھای سردارعظيم 

ابتدا سردار پردلخان و بعد از وی وسردار دوست محمدخان . خان به حرکت آورد
  .و سردار سلطان محمد و سرداريارمحمدخان خود را به کابل رساندند

ن پردلخان  گليم آخرين پادشاه سدوزائی ايوب شاه از کابل برچيده با رسيد
پردلخان به ديدار ايوبشاه رفت وبعد از يک برخورد سريع پسرايوبشاه . شد

اسماعيل به قتل رسيد وخودش از حکومت کابل خلع و زندانی و حبيب هللا 
شخاص سردار حبيب هللا ا. بسرداری کابل گماشته شد وخود عازم قندھارگرديد

بارسوخ مثل نواب جبارخان وامين هللا خان لوگری را که مانع بی عرضه گی او 
  . ميشدند، از دستگاه حکومتی خود بدور ساخت و به عياشی ھای خود ادامه داد

 دراين وقت سردار دوست محمدخان درنظرداشت تاھم ثروت وھم اقتدار 
ه يکديگر احترام که درظاھر ببنابرين درحالی . کابل ھردو را تصاحب کند

ند، ولی درباطن ھريکی در امحای ديگری سعی مينمودند وبه دفعات ميگذاشت
درميدان جنگ باھم مقابل شدند تا اينکه برطرفداران سردار دوست محمدخان 
افزوده شد ونواب جبارخان وامين هللا خان لوگری ھم با او ھمدست شدند و در 

می می نمود، براثر التجای سردار موقعی که غليۀ دوست محمدخان بررقيبش حت
اکرم خان برادرحبيب هللا خان، اين بار سردار شيردلخان از قندھار روی صحنه 

شيردلخان نسبت به پردلخان جدی ترو درحل قضايا . واقعات کابل ظاھر شد
مصمم تر بود وبا اقدامات فوری ميخواست عمليات ونقشه ھای ھردو طرف 

چنانکه گرفت وخواست . ا در دست گيردراخنثی سازد و حکومت کابل ر
سردارحبيب هللا را بادادن لوگر از صحنه کابل  دور و سردار دوست محمدخان 
را با دادن حکومت غزنی وکوھستان و ميدان واعطای پول آرام سازد، وآنگاه با 
تشکيل مجالس وآغاز مذاکرات مصلحت جويانه طرحی ريزد که برادران 

درمقابل حمJت خارجی ) تيول( ھای حکومتی وجاگيربارکزائی با داشتن حوزه
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متحد باشند، ولی اين نقشه ھا رنگ عملی به خود نگرفت و ميان او وسردار 
دوست محمدخان مدتی درپيرامون باkحصارکابل و شاه شھيد و بينی نيزار و تپۀ 

درحالی که طرفداران طرفين گرم نزاع بودند، برادران .  مرنجان جنگ درگرفت
مه نواب زمانخان جمع شده وبعد از مذاکرات طوkنی فيصله کار به نواب درخي

صمدخان سپرده شد و او شيردلخان را به رياست برادران بارکزائی پيشنھاد 
  :وپذيرفت وجاگير سايربرادران حسب ذيل تعيين گرديد

شھرووkيت کابل به سرداريارمحمدخان وسردارسلطان محمدخان ازجمله 
،کوھستان به سردار دوست محمدخان، غزنی به سردار برادران پشاوری 

اميرمحمدخان،لغمان به نواب جبارخان، ديره جات  به نواب اسدخان، جJل آباد 
 وkيت سند به سرداررحمدلخان، ،به نواب زمانخان، قندھاربه برادران قندھاری

لوگر وتوابع آن به سردار حبيب هللا خان و برادرش اکرم خان پسران سردار 
  . محمدعظيم خان تعلق گرفت

بعد از اين فيصله سردار شيردلخان به قندھار رفت و سردار يارمحمدخان 
ًمتعاقبا در اثر فوت سردارعطامحمدخان حاکم پشاور، . به حکومت کابل باقی ماند

را خان حکومت پشاور  يار محمد و سردارسردارسلطان محمدخان حکومت کابل 
اول سردار . ديھا باز بنای شورش را گذاشتنددراين فرصت سن. دردست گرفتند

رحمدلخان و به تعقيب اوسردارشيردلخان بدان صوب حرکت کردند، ولی پيش از 
اينکه سردار شيردلخان به سند برسد، برادرش حکومت آنجا را به نايب سلطان 

شيردلخان در راه . ه بودخان بن هللا دادخان افغان سپرده وضع  را آرام ساخت
وفات سردار . م، فوت کرد١٨٢۶ = ١٢۴٢به قندھار درمحرم سال  مراجعت 

درعJقه اولی سنديھا حاکم . شيردلخان اوضاع سند و کابل ھردو را برھم زد
افغانی را طرد وخود را مستقل اعJم کردند، ودرکابل سرداردوست محمدخان به 

ر به کمک قزلباشان که قوم مادری او بودند سردار سلطان محمدخان را وادا
خروج از دروازه شرقی باkحصار کردند وسردار دوست محمدخان از دروازه 

١).١٨٢٦(غربی داخل باkحصار شد وقدرت را بدست گرفت
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   :قمری١٢٤٢ براساس ميثاق تقسيم کشور

 دوست محمدخان يک بارديگر مسأله ادارۀ کابل با تصرف کابل از طرف
وسرداری آن مورد توجه عموم برادران بارکزائی قرراگرفت وبرای اينکه از 
کشت وکشتار وخون ريزی ومخالفت ھای مزيد جلوگيری شود، دوست محمدخان 
برادران را فراخواند تا بار ديگر برای تقسيم حوزه ھای قدرت خود مجلس کنند 

اين مجلس دايرشد وبرطبق  ميثاقی که بتاريخ عشر اول . مضا رسانندوميثاقی به ا
م،تحرير يافته، نواب ١٨٢۶= ھجری قمری ١٢۴٢شھر ربيع اkول سنه 

صمدخان به حيث بزرگ برادران برگزيده شد و حوزه ھای حاکميت شان چنين 
  : تعيين گرديد

ر چون دراين وقت به تاريخ عشر اول شھر ربيع اkول سنۀ يکھزا« 
دران به ظھور اودوصد وچھل ودو بود که بعد از منازعه ومناقشه که مابين ما بر

رسيده بود، شھر و دارالسلطنۀ کابل را سردار دوست محمد خان تسخير نمود، 
ھمه برادران و برادرزاده ھا به جھت اصJح و اتفاق و خير خاندان جمع شده به 

ه خود ھا صJح برھمين منوال جھت انتظام امور دولت واستحکام بنياد و سلسل
کرديم که ملک کوھات و انکو وتوابع آن به نواب عبدالصمدخان،پشاور وھشنغر 
وخالصجات و متعلقات آنجا به سردار يارمحمدخان و برادرانش و کابل و 
کوھدامن و خالصجات و توابع آن به سردار دوست محمدخان و برادرش سردار 

به  نواب جبار خان ] اطراف کابل تالغمان[ائیاميرمحمدخان و ماليات طايفه غلج
و ملک جJل آباد و تاجکۀ لغمان را نواب محمدزمانخان و برادران او متصرف 
باشند وحکومت لوگر وچرخ و ميدان وغوربند به سردار حبيب هللا خان وبرادرش 

  »١.سردار محمداکرم خان و قندھار به  برادران قندھاری تعلق داشته باشد

از ابتدای سنۀ تنکوزی سال نو، دوست محمد « آمده است که درميثاق 
خان مبلغ يک لک روپيه از بابت ماليات کابل سال بسال به ضامنی نواب 
عبدالصمدخان در وجه سردار يار محمدخان از قرار قسط ماه به ماه ميرساند و 
چون نواب عبدالصمدخان ريش سفيد و بزرگ ھمه برادران می باشد و اصJح 

برادران به جھت خيرخاندان به اتفاق سردار دوست محمدخان در کابل ھمه 
اگر چنانچه سردار يار محمدخان يا سردار سلطان محمدخان يا . سکونت ميکند

ًسردار سعيد خان يا سردار پيرمحمدخان  يا متعلقان آنھا ظاھرا يا باطنا خللی  ً

موده در ملک درملک کوھات و انکو که متعلق به نواب عبدالصمدخان است ن
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ومال او دخل وتصرف کنند، يا آنکه سردار دوست محمدخان منسوبان و متعلقات 
ًسردار يارمحمدخان را ظاھرا يا باطنا از او روگردان نمايد يا به ملک آنھا دخل  ً

وتصرف نمايد، عھدشکن و دشمن خدا و رسول خدا و ھمه برادران و برادرزاده 
.  ھا ھمه باkتفاق با آنھا دشمنی و مخالفت کنندخواھد بود و برادران و برادرزاده

ھرگاه نکنند دشمن خدا و رسول باشند و در خصوص يک لک روپيه از ابتدای 
سال تنکوزی سردار دوست محمدخان به ضامنی نواب عبدالصمدخان متعھد شده 
و قبول کرده سال بسال از قراراقساط ماه بماه به سردار يار محمدخان برساند 

تفاوت کند ونرساند عھد شکن ودشمن خدا و رسول وھمه برادران خواھد وھرگاه 
بود و ھمه با او دشمنی کنند، ھرگاه نکنند دشمن خدا و رسول خواھند بود و 
چنانچه برادران سکه قندھارھمين تقسيم و قرار را قبول نکرده انحراف نمايند و 

 خود باkتفاق کمر اراده  وعزم اين ملک ھا را بکنند ھمه برادران با جمعيت
بسته، با برادران قندھاری دشمنی و مخالفت بکنند و نگذارند که از حد قندھار 
تجاوز وتفاوت نمايند و ھرگاه سردار يار محمدخان به عمله جات و نوکرھای 
خود که سکنای کابل باشند از بابت زمينداری آنھا چيزی بدھد در ھمين تنخواه 

و محسوب شود وھرکدام از برادران و برادرزاده يک لک روپيه از قرار حواله ا
ھا که ازاين سخن وعھد و ميثاق تفاوت کند و از ھمين قرارداد و تقسيم اختJف 
نمايد به لعنت خدا و نفرين رسول گرفتار و از دين جناب مصطفوی بيگانه و کافر 
مطلق و به چھار مذھب نا مسلمان باشيم و به ھمين عھد و ميثاق برداران و 
برادرزاده ھا ھمه با يک ديگر دوست و از نفاق و کدورت که قبل ازاين باھم 

اين چند کلمه به طريق .داشتيم در گذشتيم و با ھمه دوست و مھربان شديم 
  ١». ھجری قمری١٢٤٢ربيع اثانی سنۀ . عھدنامه قلمی و تحريرشد

قراری که ديده ميشود روح اين عھدنامه برتحکيم روابط ميان دوست 
اين عھدنامه به دوست محمدخان . دخان و سرداران پشاوری استوار استمحم

  .آنقدر مجال داد که سرانجام امارت خود و سلطنت محمدزائی را اعJن کند

دوست محمدخان درسالھای که کابل را از چنگ برادران ناسکه اش 
خارج و تصاحب کرد، پيوسته ) سردار شيردلخان وسردار سلطان محمدخان(

 از نا امنيھا وشورشھای مردم تگاب وکوھستان بگوش ميخورد وبرخی خبرھايی
از افراد واشخاص درآن نواحی داره ھای دزدی درست کرده وھرچندگاھی دست 
به قتل ودزدی ميزدند وامنيت را مختل وحکام ومامورين دولت را تھديد به مرگ 

بيت تر(سردار دوست محمدخان خود در راس يک دسته عسکر نمونه.ميکردند
                                                

 ٢٧ -٢٥ن، ص کھزاد، در زوايای تاريخ معاصر افغانستا- ١
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پس . به منطقه تگاب رفت وسعی کرد تا ازبرخورد و کشتارجلوگيری کند) شده
ابتدا از درمسالمت آميز پيش آمد و باچرب زبانی مردم را به آرامش و اطاعت 

نورک شکردره يی، سيدبابا : سران داره ھا از قبيل" :بقول موھن kل. فراخواند
احضار کرد وھمه را اعدام نمود قاشقاری، زمان استالفی ومازو تگابی وغيره را 

   ١ ."که باkثر اعضای کوچک اين داره ھا ھمه فراری ويا ناپديد شدند

  

   :سلطنت محمدزائیدوست محمدخان بانی امير

سرداردوست محمدخان،يکی از فعال ترين ومتشبث ترين برادران 
ا  ميJدی به تدريج مقام وموقعيت خود ر١٨٣٦تا ١٨١٨اواز سال .بارکزائی بود

خود آماده تاسيس سلطنت درکابل واطراف آن چنان تقويت کرد که زمينه را برای 
نمود، ولی برای آنکه اعJن سلطنت وپادشاھی او بر برادرانش در قندھار 
وپشاور گران تمام نشود، جھاد عليه سيکھا را بخاطر استرداد پشاورکه به تجويز 

   . شده نميتوانست، به پيش کشيد علمای دينی بدون احراز مقام امير المؤمنی نافذ

از کابل ی قندھاردران ابربه کمک ھنگامی که سرداردوست محمدخان 
بيرون رفته بود،لشکر سيک تحت سرکردگی  جنرال ھری سينگ در ماه می 

زمام اختيار را  ازقلعه خيراباد بر پشاور حمله کرد و آنرا اشغال نمود و ١٨٣۴
خان وبرادرش پيرمحمدخان بدون   سردارسلطان محمد.خود بدست گرفت

     ٢.به جJل آباد آمدند مقاومتی از پشاورفرارکردند و

دراينجا آنھا به اين تصورکه ممکن است دوست محمدخان در قندھار 
شکست  بخورد، درانتظار فرصت نشستند تا برکابل حمله کنند وآنرا به تصرف 

بازگشت ، سلطان گيرند، اما  وقتی سرداردوست محمدخان فاتحانه بکابل 
 پس از شکست شاه شجاع در قندھار. محمدخان ھم بکابل برای تھنيت گفتن آمد

يکی :  را سخت متاثر ساخت سرداردوست محمدخاندوچيز  ١٨٣٤در جوkی 
اينکه بعد از شکستن شاه شجاع در قندھار در ميان اموال وغنايم شاه شجاع نامه 

يت انگليس از شاه شجاع بود و اين را يافت که حاکی از حما" کلودويد"ای از 
وخبر ديگر اين بود که  رنجيت سينگ از . امر برتنفر او از انگليسھا افزود

درگيری اميربا شاه شجاع  درقندھار استفاده کرده پشاور را از چنگ برادرش 
                                                

 -١۵٩،١٢٠ موھن ]ل، زندگی اميردوست محمدخان،ترجمۀ داکتر سيد خليل ھاشميان ، ص - ١
١٢١ 

، ١،موھن ]ل،ج۴۶٩ - ۴۶٨ اولف کارو، پشتانه،ترجمۀ پشتو از جنرال شيرمحمدکريمی، ص- ٢
 ٢٣۴،ص ١ ، فرھنگ،افغانستان در پنج قرن اخير، ج١۶٩ص 
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از دست دادن پشاور واقعه غم انگيزی بود که . سلطان محمد اشغال کرده بود
  .اه آنرا فراموش نميکرداميردوست محمد ھيچگ

شھرت فتح قندھار توسط سردار دوست محمدخان درمملکت طنين انداخت 
سردار دوست محمدخان ازاين شرايط استفاده . و افکارعمومی را متوجه او نمود

کرده دريک اجتماع بزرگ از عزم خود برای استرداد پشاورسخن زد و جھاد 
ين کردند وعلمای مذھبی مقدم مردم تحس .برضد سيکھای کافررا مطرح ساخت

زيرا از نقطه ، مؤمنی را به سردار پيشنھاد کردندبرجھاد، قبول لقب اميرال
نظرشريعت جھاد بدون حکم اميرالمؤمنين جايز نيست ومقتول داوطلب جھاد 

سردارھم برای آنکه اعJن . بدون حکم اميرالمؤمنين بھشت را نصيب نميشود
ش گران تمام نشود، جھاد عليه سيکھا را به سلطنت وپادشاھی او بر برادران

  به پيش کشيد وبرای عملی ساختن اين ١٨٣۶خاطر استرداد پشاور درسال 
منظور با جمعی به سواری اسپ به مسجد عيدگاه شھر که درمحل سياه سنگ 

حوم ميرواعظ، روحانی شھر خوشه ميرحاجی پسرمر . قرارداشت روان شد
ار سردار دوست محمدخان خJنيد وخطبه امارت  را به رسم جيغه به دستگندمی

حاضران مشتی پول برسراو نثار کردند ومراسم تاج پوشی بدون . را قرائت نمود
  .١.ترتيبات تجليل وضيافت وفيرتوپ به کمال سادگی صورت گرفت

 امير دوست محمدخان بعد ازانتخابش به امارت کابل، بضرب سکه 
  :قور گرديدپرداخت و روی مسکوکاتش اين بيت من

  اميردوست محمد بعزم جنگ وجھاد      

  کمر ببست وبزدسکه ناصرش حق باد

  

  :امير بخاطر استرداد پشاور  جھاد

 ١٨٣٦امير دوست محمدخان پس از اعJن امارت خود در کابل درسال 
و به . کمر به جھاد برای استرداد پشاور از چنگ رنجيت سنگ زعيم سيکھا بست

فقط پنجصد ھزار روپيه  . سرمايه داران کابل پرداخت و جارجمع آوری اعانه از ت
  ٢.با عنف جمع آوری شد که با اين مبلغ ناچيز نميشد سپاه مجھزی ترتيب دھد

سپاھی مرکب " ھزار نفری،مگربقول غبار٩معھذا بقول فرھنگ يک دسته لشکر 

                                                
. اط0ق ميشد" امير"ر، به افسران بزرگ درآن روزگار، بقول غبا١٧١، ص١ موھن ]ل، ج- ١

 ۵١٧ص .ھم به صدراعظم اط0ق ميشد" اميرکبير"لقب . ميگفتند" اميرا]مرا"وسپھسا]ر را
 ١٧۴،ص١موھن ]ل، ج- ٢
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د   درحالی که خو١.آماده کرد" از پنجاه ھزارپياده وده ھزار سوار داوطلب
تعداد بيست " اميردرنامه ايکه به شاه ايران برای جلب کمک فرستاده ميگويد که

پياده نظام  و پنجاه توپ در پايتخت کابل حاضر و  ھزارسوار کارماھر و ده ھزار
   ٢ ."آماده دارم

 بسوی پشاور مارش کرد ١٨٣۶به ھرحال اين اردو دربھارسال 
ن سردار سلطان محمدخا. راشتخيمه بر اف) آنطرف درۀ خيبر(ودرموضع شيخان

اين سوقيات ھراس .  ی جزء اردوی افغانی بودربرادرامير باده ھزارمبارز باجو
بزرگی درپنجاب توليد نمود و با آنکه سپاه سيک بنام مدافعه از kھور به 

پس . پشاوررسيده بود، رنجيت سينگ مصمم شد که از درمصالحه داخل شود
وفقيرعزيزالدين بحضوراميردوست " مريکائی اھارkن"ھيئتی مرکب از جنرال

ھارkن موظف بود که بھر قيميتی که شده در اردوی . محمدخان گسيل نمود
ھرج ومرج کند، پس اولتر ازھمه متوجه سردار سلطان  افغانی توليد نفاق و

باوعده ( ھارkن بسھولت توانست سلطان محمدخان را. محمدخان برادر اميرشد
. با ده ھزار عسکرش ازميدان جنگ خارج نمايد کرده وقانع ) حکومت پشاور

سردارسلطان محمدخان، شبانه از اردوی افغانی جدا شده به اردوی دشمن پيوست 
او در ازاء اين خيانت از جانب رنجيت . وده ھزار نيروی خود را عقب کشيد

اميردوست محمدخان که چنين ديد، . سينگ حکومت قلعه روھتاس را دريافت
وخاموشی به کابل  ام حمله يی ميدان را ترک داد و درنھايت تاثربدون کد
   ٣ .برگشت

 ميJدی، ھری ١٨٣٧درسال :  فيض محمدکاتب وحميد کشميری ميگويند
 ھزار نيروی ٨٠وقوماندان سنگ سپاھساkر رنجيت سنگ، که والی پشاور

يمی درآن امير را به تسل ،نامه ای به اميردوست محمدخان فرستاد ونظامی بود
اميردوست محمدخان از اين گستاخی جنرال ھری . جJل آباد وکابل تھديد کرد

 اندکی متشکل قوای امير. ًمجددا باسيک ھا اعJن جھاد داد سنگ به غضب آمد و
 وسردارافضل خان و  به قيادت نواب جبارخان برادرش، ھزار نفرجنگجو١٢از 

مس الدين خان، وحاجی دارشپسران خود و برادرزاده خود سر سرداراکبرخان،
به صوب ]وميرزا عبدالسميع خان وزيرماليه[خويش  سپھساkر ی،ړخان کاک

ازدربند خيبر گذشتند،ونيروھای ١٨٣٧قوای افغانی درماه می  .پشاور بسيچ نمود

                                                
 ۵١٧ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ص - ١
 ٢٢۶، ص١ موھن ]ل، ج- ٢
  ۵١٨ غبار ، ھمان اثر،ص- ٣
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درحالی که سردارافضل خان . سيک درجمرود سنگر گرفتند ھزارنفری ٨٠
ارخان وسردار شمس الدين وسردار اکبرخان در دست راست لشکرو نواب جب

خان در قلب وساقه سپاه وحاجی خان کاکری در دست چپ سپاه افغانی اخذ موقع 
  ١.کرده بودند، جنگ آغاز شد

ً، مرتکب خيانت شده قبJ ھم مبلغ ھنگفتی پول ړمتاسفانه حاجی خان کاک

از ھری سنگ گرفته بود وبه دشمن تعھد سپرده بود که سپاه اندکی با خود خواھد 
  واکنون ھم قبل از آغاز جنگ مخفيانه با ھری ٢.ورد وتسليم سيکھا خواھد نمودآ

سنگ تماس حاصل کرد و پيغام فرستاد که برجناح چپ سپاه افغانی حمله کند، 
ُالبته اوجايش را به نفع سيکھا خالی خواھد کرد و به اين وسيله برد از سيکھا 

  .وباخت نصيب افغانھا خواھد شد

. ينان و با شتاب برجناح چپ لشکرافغانی حمله بردھری سنگ با اطم
جه شدند که از جانب سردار اکبرخان وسردار افضل خان با تعجب وحيرت متو

ی عکس العملی برضد سيکھا به مشاھده نميرسد، لذا آنھا ړحاجی خان کاک
جنگ خونينی بسرآمد و تلفات فراوانی به .  مجبورشدند به حمله متقابله بپردازند

ده روز ديگر نيز جنگ . فغانی وارد شد که مايه اختJل سپاه افغانی گرديدقشون ا
ادامه داشت وھری سنگ موفقيت محکمی  آنچنان که انتظار داشت به دست 

  .نياورد

در روز دوازدھم جنگ، سردار محمدافضل خان وسردار محمداکبرخان 
در ھمين . از خود چنان پايمردی ورشادت نشان دادند که شکست در دشمن افتاد

روز بود که سرداراکبرخان برای سومين مرتبه در نخستين سالھای جوانيش 
او در نبرد روز دوازدھم با . افتخار بزرگ پيروزی بر دشمن را کمائی کرد

جنرال ھری سنگ مقابل شد وباری چنان شمشيری بر او حواله کرد که از پشت 
 سپاه دشمن برخاست و غريو از.  زين نقش برزمين شد و ديگر از جا نجنبيد

دراين جنگ . پشت به قشون افغانی دادند وتا پشاور با سرعت ممکنه فرارکردند
   ٣.سی ھزار نفراز سيکھا به قتل رسيدند

 روز طول کشيد وباkخره حمله ھری ١٢اين جنگ :" غبار ميگويد که 
له سنگھه ، نواب جبار خان قوماندان عمومی افغانی را با سايرسرداران و از جم

يکنفر از افسران افغانی وزيردست بنام . سردار شمس الدين خان منھزم ساخت

                                                
١
  ١٢۶،ص ١،نيزمقايسه شود باسراج التواريخ،ج۴١ -٣١برنامه، صص  حميد کشميری، اک-  
٢
  ۴٨ اکبرنامه، ص -  
٣
  ۴٩ اکبرنامه، ص -  
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در !" اسJم را غرق کردی، جلو نگھدار! ای سردار:"مJ اسمعيل فرياد کرد
. چنين وقتی بود که برای بار اول رشادت سردار محمداکبرخان جوان تبارز نمود

سپھساkر .  قلب دشمن نموداو از عقب به پيش کشيد وبا مجاھدين حمله شديدی در
دشمن ھری سنگھه بجلوگيری شتافت، ولی سردار اکبرخان با ضرب شمشير او 

غريو از دشمن برخاست وھجوم قشون افغانی سپاه .را از روی زين بزيرفرستاد 
   ١ ."سکھه را از ييش برداشت

سپس سرداراکبرخان قصد نمود تا دشمن را را تعقيب کرده، پشاور را 
  :قراردھد،ولی نواب جبارخان مانع شد وبه سرداراکبرخان گفتزير ضربه 

  شنو تا چه گفته است ، پو]دوند         که  شــيرگريزنده را راه مبند

  چودشمن ھزيمت خورد درستيز         نبـــايد بر او بست  راه گــريـز

   ٢رھـمان به که مـانـيـم در انـتـظار          به حکم امـير فــلـک اقـتـدا

  

بدينسان با ممانعت نواب جبارخان حمله برپشاورموکول به جواب امير از 
مگر استاد عزيز نعيم، درمقالتی متذکر شده که ميرزا سميع خان . کابل شد

وزيرامير،مانع پيشروی قشون افغانی برای حمله بر پشاور گرديد ونامه ای به 
   ٣ . کابل برگشتاميرنوشت وامير نظراو را تائيد کرد وقشون افغانی به

اميردوست محمدخان ازاين پيروزی سپاه افغانی سخت خوشنود ومسرور 
گشت وتوسط مکتوبی احتجاج شديد خود را به رنجيت سنگ ابراز داشت وسردار 
سيک، گناه آن ھمه حوادث را بردوش سپھساkر مقتول خود انداخت وخود را بی 

  ٤.خبر وانمود کرد

امير،حاجی خان کاکړ را به جرم : هفيض محمد کاتب عJوه ميکند ک
ًخيانت بنابر سوابق دوستی اش نکشت، ولی شديدا توبيخ نموده واز وزارت 

معزول وبه قندھار تبعيد نمود واو در قندھار به خدمت سردار کھندلخان، برادر 
متاسفانه که حاجی خان کاکړ به سرداران قندھاری . اميردوست محمدخان پيوست

ھنگام تھاجم انگليس ھا برقندھار او با سه ھزار سپاه تحت  نيز خيانت ورزيد و
فرمانش جانب شاه شجاع را گرفت وسرداران قندھاری شکست خورده به ايران 

قشون انگليس بJ مانع وارد قندھارشده، شاه شجاع را برتخت  متواری شدند و

                                                
١
  ١٢۶،ص ١، سراج التواريخ، ج۵١٩ غبار،در مسيرتاريخ، ص -  
٢
  ٥٠ اکبرنامه، ص -  
٣
  ١٣٧٧آزاد،جوزای   جريدۀ افغانستان-  
٤
  ١٣٠ -١٢٧،ص ١ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ،ج-  



 ٢٩                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

ابل دوماه بعد که شاه شجاع وارد ک.  ١)١٨٣٩اپريل( سلطنت قندھار نصب کردند
شد،حاجی خان کاکړرا که موظف به دستگيری اميردوست محمدخان بود وناکام 
ًبازگشته بود مفصJ کتک زده درغل وزنجيربه زندان  انداخت ويک سال بعد او 

   ٢ .را به ھند تبعيد نمود تا وجودش در آينده مايه فساد ومزاحمتی نگردد

  

  :ت0ش ھای ديپلوماتيک امير برای استرداد پشاور

ز دست دادن پشاور واقعه غم انگيزی بود که اميردوست محمد ھيچگاه  ا
امير نامه اى به ويسراى ھند، kرد اوکليند که تازه  بنابرين .کردميآنرا فراموش ن

مقرر شده بود فرستاد و او را به وظيفه جديدش تبريک گفت ومداخله او را در 
  . پشاور يادآورشد رفع مناقشه حکومت خود با رنجيت سينگ برسر استرداد

 امير« : مينويسدبود منشی الکزاندر برنس موھن kل جاسوس انگليس که
 ھندوستان را بدست دارد که اگر  محمدخان تصور ميکرد، کليد دروازۀدوست

سروکله يک رقيب ديگر پيدا شود، دولت انگليس اين کليد را به قيمت گزاف 
فت خودش را به حکومات با چنين ھدف وتصوری امير تصميم گر.خواھد خريد

که برادر مھترش  واين درحالی بود. روسيه معرفی نمايد ھندوستان، فارس و
مربوط  حيات داشت ومناطق کوھات واشنغر سلطان محمدخان حکمران پشاور

. ايالت پشاور به موافقت سالطان محمدخان به تصرف رنجيت سنگ درآمده بود
رنجيت سنگ از  دخان ودر چنين وضعی که ھردو رقيب او،سلطان محم

. افتاد اميردوست محمدخان نفرت و ھراس داشتند، او بفکرفتح وتصرف پشاور
روسيه فرستاد  حکومات ھندبرتانوی، فارس وه امير نمايندگان و پيامھايی به آنگا

از ھريک تقاضا نمود تا در استرداد پشاور از حکمران پنجاب مداخله وکمک  و
 مذکور وعده داد که دربرابر اين ھمکاری ھرگاه بھريک از سه حکومت نمايند و

   ٣ ».کرد ضرورت احساس شود، مضايقه نخواھد درآينده بکمک وخدمات او

 ر دورۀد محور سياست اميراسترداد پشاور والحاق آن به کابل، در واقع 
برتانوی وچه  اول امارتش، چه درمقابل رنجيت سينگ وچه درمقابل حکومت ھند

 بود لف آنھا در داخل وخارج افغانستان پشاوری ونمايندگان مختدر مقابل برادران
روی ھمين اصل، روابط او با ھرسه طرف مذکور بھبود يافته نتوانست، زيرا  و

ًانگليسھا طرفدار سيکھا بودند وبه مقصد برھم زدن ميانه برادران ظاھرا تمايل به 
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ا غصب اراضی سردار سلطان محمدخان  نشان ميدادند، ولی غايه نھائی آنھ
  .  کشورما بود

از دست دادن پشاور واقعه غم انگيزی بود که اميردوست محمد ھيچگاه 
سردار محمدعظيم خان نيز از غم از دست رفتن پشاور  .آنرا فراموش نکرد

گذشت وبا آنکه ثروتش را در اختيار بازگشت به وطن در راهمريض و در 
د تا اين پول ھا را در جھت پسرش سردار حبيب ميگذاشت، از وی تقاضا نمو

برادرخود نواب جبارخان را  به مصرف رساند ورۀ پشاور بابدست آوردن دو
 بعد از مرگ پدر به وصيت پدر توجھی براين وصيتش گواه گرفت، ولی پسرش

امير دوست محمدخان .  پدر را در راه عياشی وولخرجی تباه نمودروتنکرد وث
ه استرداد پشاور تJش ھای فراوان  در راپس از کسب قدرت واعJم امارت خود،

   .کرد اما باوجود کاميابی برقوت ھای سيک، پشاور را بدست نياورد

 ميJدی ھری سينگ، سپاھساkرسيک، به اميردوست ١٨٣٧درسال 
محمدخان اخطار داد که جJل اباد را به رنجيت واگذارد، درغيرآن او را ازکابل، 

يک بارديگر درسال  يکھا سبب شد تا اميراين گستاخی س. بيرون خواھد کرد
 قشونی برای استرداد پشاور تحت رياست نواب جبارخان برادرخود ١٨٣٧

وھمراھی سردارافضل خان و سردار اکبرخان و سردار شمس الدين خان 
به سوی پشاورسوق کند که درنتيجه سپاھساkر سيک ھری  برادرزاده امير

 به پشاور عقب کشيد وافغانھا پيروز اردوی سيک از جمرود سينگ کشته شد و
   ١).١٨٣٧می (به کابل برگشتند

 :، سالی پرماجرا برای افغانستان١٨٣٧سال

. ، يکى از سالھاى پر ماجراى تاريخ کشورما و منطقه است ١٨٣٧سال
در اين سال است که سپھساkر رنجيت سنگ زعيم پنجاب، امير دوست محمدخان 

ت سيکھا تھديد ميکند وسپاه افغانی در نبردھايى که را به تسليمى جJل آباد به دول
در آنطرف درۀ خيبر در محل جمرود صورت گرفت، با قبول تلفات فراوان جانى 

 . باkخره سيکھا را بسختی شکست ميدھند

در ھمين سال است که سرداران قندھار ، برای حفظ حوزۀ قدرت خود 
ان خود را تحت الحمايت دولت وبراى انتقام کشى از کامران، قاتل برادربزرگ ش
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قاجاری فارس قرار ميدھند و با امضای قراردادی با سفيرآنکشور درقندھار، به 
  . حمايت از دولت فارس مى پردازند

 در ھمين سال است که امير کابل با ارسال پيامی به دربار تھران ، 
 سينگ، تقاضای اتحاد وائتJف با دولت فارس را ميکند تا در مقابله با رنجيت

  . برای استرداد پشاور، کمک آن کشور راجلب کند

در ھمين سال است که دپلوماسى انگليس تحرک بيشتر يافته و بخاطر 
 به در بار کابل مي مصئونيت حريم امنيتى ھند ، سفير خود الکساندر برنس را

به قندھار » ليوتنان ليچ «فرستد و دو نفر صاحب منصب ديگر خود را بنام ھاى 
را به ھرات اعزام ميکند تا مانع ھرگونه تماس و نزديکى قندھار و » پاتينجر« و 

 . ھرات با ايران و روسيه گردند

د وسفير  در ھمين سال است که دپلوماسی روسيه نيز شدت بيشتر می ياب
کوويچ از دربار پطرزبورگ حامل پيامى عنوانى امير دوست محمد روسيه وي

ھرات وقندھار وغزنی به کابل ميرسد و امير خان ميگردد و از طريق فارس و 
دوست محمدخان را در بازپس گرفتن پشاور از چنگ سيک ھا به کمک دولت 

   ١ . خود اطمينان ميدھد

دراين سال است که محمدشاه قاجار به تحريک وتشويق روسھا برھرات 
 را داشت ، لشکرميکشد ومدت يازده ماه آن را با دروازه ھندوستانکه حيثيت 

  . تش توپ  بشدت ميکوبد، مگر موفق به فتح آن شھرنميشودآ

با سرنوشت کشورما درميان » بازى بزرگ«خJصه در اين سال است که 
ًروسيه و انگليس بخاطر تثبيت موقعيت وبود ونبود ھستی فزيکی آن علنا آغاز 

اين بازی دربين دوامپراتوری قدرتمند اروپائی آغازشد، که ھنگامی . ميگردد
يل ازھم فاصله داشتند، درحالی که درسالھای پايانی اين بازی، بين پايگاه م٢٠٠٠

برخی از صاحب .  ميل فاصله موجود بود٢٠ھای مرزی اين دو امپراتوری، فقط 
 را که در آن ايران ميان دوامپراتوری رقيب تقسيم شد، سال ١٩٠٧نظران سال 

  .ميدانندبازی بزرگ پايان 

ست محمد خان از جنگ با سيک ھا در درۀ در ھنگامى که سپاه امير دو
خيبر مظفرانه بر گشته بود، سيکھا يک لشکرپنجاه ھزار نفره برای جنگ با امير 
به قصد انتقام کشی از قتل سردار لشکر خود ھری سينگ بدست سپاه افغانی،از 
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پس سيکھا برآمده نميتوانست ائی از ھ اميرکه به تن١ .kھور به پيشاور فرستادند
 فارس وامپراتور روسيه دراز نمود ونامه ھايی برای شاه بسوی وستیدست د

 اميربرای استرداد پشاور از ھيچ تJشی دريغ .اتحاد ودوستی عنوانی شان فرستاد
نورزيد ودست اتحاد واستمداد بسوی ايران وحتی روسيه نيز دراز کرد ، و ابتدا 

ر گوئى سيک ھا نسبت به نامه اى به شاه ايران فرستاد و در آن از گستاخى و زو
ًھمچنان امير نامه ديگرى قبJ توسط ميرزا . مردم مسلمان پشاور ياد آور شد

محمدحسين عنوانى امپراتور روسيه به پطرزبورگ فرستاده بود و درآن نيز 
اين .کمک آن دولت را براى استرداد پشاور از چنگ سيک ھا مطالبه نموده بود

kل ،جاسوس کارکشتۀ انگليس ھا در آن مطقع برمبنای کتاب موھن  نامه ھا را
  : مرورميکنيمتاريخی 

  

  :  اميردوست محمدخان عنوانی ]رد اوکليندنامۀ

چنانچه ازمدت درازی باينطرف از طريق رشته ھای دوستی مؤدت با  «
حکومت برتانيه ملحق بوده ام، خبررسيدن عاليجناب شما، فرصت ميمونی برای 

ر تدبير و فراست باkی کشور ھندوستان بشمار اشغال کرسی حکومت وانتشا
توقعات من  ميرود وموجبات خوشی ومسرت بی نھايت ما را فراھم آورده وقلمرو

زمستان يخبندان شده بود، با پيام مسرت  که قبJ در اثر وزش بادھای سرد
  . بارمواصلت عالی جناب شما به گلستان بھشت مبدل شد

اتکاء به اصول شفقت وکرامت بشری به عاليجناب شما مبرھن است که 
خاصه دولت برتانيه ميباشد، من وکشورم نيز خود را بسيار صادقانه و مجدانه 
متعھد به اين اصول ميشماريم و نامه ھايی که من از دولت انگليس دريافت نموده 

دت و بيانگر اين واقعيت بوده که در ؤگی عين احساسات دوستانه ولطف و مام ھم
واقعات اخير اين منطقه در . مکلفيت ھای دوستانه ايفا خواھد شدموقع ضرورت 

قرارداد وتعھدات ،  رابطه با عمليات سکھه ھای سرتنبه وگمراه وتخطی آنھا از
ھر چه عاليجناب شما در موردحل وفصل . به عاليجناب شما خوبتر معلوم است

آن راسرمشق قضايای اين کشورصواب ميدانيد لطفا نظر تان را بمن بنويسيد تا 
   ٢ ».اجراآت خود قرار بدھيم

  kرد اوکليند درپاسخ  نامه خود امير را به امضای يک قرارداد تجارتی 
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  :ونوشتفراخواند 

  

  :)Lord Auckland(پاسخ ]رد اوکليند

بعد القاب، نامه دوستانه شماراکه از طريق سرکلودويد ارسال کرده « 
اعديکه متصل اشغال کرسی بوديد، بامسرت دريافت نمودم واز فرصت مس

حکومت ھندوستان برايم ميسرگرديد کمال مسرت دارم تا بھترين تمنيات و 
آروزی من اينست که افغانھا يک ملت واحد . احترامات خود را برايتان تقديم نمايم

ومرفه باشند ودرحال صلح وبا تمام ھمسايگان خود قرارداشته، از طريق 
زايا ومنافعی که ساير دولت ھا بھره مند مناسبات مضاعف تجارتی از ھمه م

احتمال دارد که من بزودی ھيئتی بدربارشما ....ميباشند، برخوردار گردند
شما مذاکره نمايند وھدف اين مذاکرات  مقررنمايم تا در موردمسايل تجارتی با

با تاثر عميق مطلع گرديدم که بين  .تامين منافع مشترک ھردو جناح ميباشد
دوست من، بشمابھتر . رنجيت سينگ اختJفاتی ظھورکرده استشماومھاراجه 

معلوم است که مداخله در امور کشورھای مستقل عادت دولت بريتانيا نميباشد، 
ًومسلما من بطور آنی درک نميتوانم که مداخله حکومت من چطورميتواند بمفاد 

ر ميکنيد معھذا مسرور خواھم شد اگرازجانب شما بشنوم که چه فک. شما تمام شود
در عين زمان فقط ميتوانم اميدوارباشم . از چه طريقی بشما کمک کرده ميتوانم

. خود شما بتوانيد طريقه ای را برای رسيدن به تفاھم با سيکھا انکشاف دھيد
اينکار نه تنھا به نفع خود تان بلکه بنفع تمام کشورھای منطقه خواھد بود که 

التجا دارم تمنيات . ق باھمی راحفظ نماينددوملت ھمسايه مناسبات دوستانه وتواف
   ١»١٨٣۶ اگست ٢٢.امضاء اوکليند. دوستانه مرا بپذيريد

  

  :نامه امير عنوانی محمدشاه قاجار

از آنجايی که درايام گذشته زعمای فاميل من بدربارعاليمقام شاھی « 
ارادتمندان صادق  اعليحضرت شما وابسته بودند،من نيز خودم را يک تن از

من . دان اعليحضرت ميشمارم واين کشوررا نيز متعلق بسلطنت فارس ميدانمخان
باری در گذشته حاجی ابراھيم را بحضوراعليحضرت فرستادم تا بحضورمبارک 

اکنون اجازه ميخواھم .شما بعضی مسايل مربوط به اين دولت را گزارش بدھد
  :تذکر بدھم که منظورمن از تقديم اين پيام قرارذيل است
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باشيد، درحالی که نا  ضرت شما پادشاه يک کشور مسلمان میاعليح
ًآرامی ھا ومصيبت ھا درسرزمين ھای مسلمان توسط طايفه منفور سيکھا دامن 

اگرچه چھارصدھزارخانواده قوم افغان واقوام ھمسايه تابعيت . زده ميشود
ن واطاعت ازين ارادتمند صادق را دارند، ناتوانی من برای استخدام وتنظيم اي

تعداد عظيم امکانات مرا محدود ساخته و فقط تعداد بيست ھزارسوار کارماھر و 
  .ده ھزارپياده نظام  و پنجاه توپ در پايتخت کابل حاضر و آماده دارم

من ازمدت درازيست که درجنگ به مقابل سپاه يکصدھزار سواره وپياده 
اما .  ھم دارندمصروف ميباشم که سه صد پايه توپ) سيکھا( نظام کافران مردود

به توفيق ومرحمت خداوند متعال تا ايندم توسط اين دشمن بی دين مغلوب نشده ام 
 ولی تا چه وقت ميتوانم به  ه دين مبين را از خطرمحفوظ  دارموتوانسته ام ک

مقابل اين قوم منفور ايستادگی کنم وتا چه وقت ميتوانم تعرضات آنھا رادفع نمايم؟ 
 عظيم من بدربار اعليحضرت رسيده خواھد بود بدون شک گزارش مشکJت

واعليحضرت شما شنيده خواھيد بود که با وجود تفوق قوای دشمن وضعيف بودن 
قدرت دفاعی من ، بطورمداوم وبدون يک لحظه توقف با سيک ھای منفور 

حتی اگراعليحضرت شما توجه شاھانه را بشرايط اين . مصروف جنگ بوده ام
، بازھم من به مقاومت خود به مقابل سيک ھا تا آخرين کشورھا معطوف ننمائيد

اما اگر تقديربرين باشد که من نتوانم به مقابل اين . توان خود ادامه خواھم داد
طايفۀ شريرمقاومت کنم، درآنصورت چاره نخواھم داشت مگر اينکه خود را به 

وافغانستان انگليسھا ملحق بسازم، که البته باين ترتيب انگليس باkی تمام قلمر
مسلط خواھند شد، آنگاه ديده خواھد شد که تا کجا ھا وتا چه اندازه شعله ھای 

من وظيفه خود دانستم تا اين اوضاع . تخطی اين ملت حريص توسعه خواھد يافت
را به خدمت پادشاه اسJم گزارش بدھم، باقی اعليحضرت شما اختيار دارند آنچه 

تمام مسايل ديگرتوسط محمدحسين . نمايندخود شان kزم ومصلحت ميدانند ميل 
خان بحضورشما گزارش خواھديافت، شخص مذکور طرف اعتماد اين ارادتمند 

   ١ ».شما قرار دارد

  

  :محمدشاه قاجار] پاسخ [
جJلتمآب عزت وشرافت ھمراه، نجيب ترين نجيب زادگان، دشمن « 

ھانه خود مفتخر کافران، اميردوست محمدخان، سردار کابل را با صدورفرمان شا
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ًميسازيم وباطJع شان ميرسانيم که دوعريضه جJلت مآب شما بوسيله حاجی 
اينکه شما ....ابراھيم ومحمدحسين خان شرف مJحظه شاھانه را حاصل نموده اند

بطور روزافزون مصروف جنگ با کفار ميباشيد وبا وجود تفوق نسبی قوای 
ھای متصرفات ما را تسليم دشمن دشمن تاکنون موفقانه مقاومت نموده وقلمرو

نکرده ايد، اما از اينکه اگر بشما از جانب ما کمک نرسد، شمامجبور خواھيد شد 
. از جانب ديگری کمک دريافت نمائيد تا که بی نظمی ھای کنونی به پايان برسند

ًمشاھدات شما واقعا صادقانه گزارش يافته وبه نظرشاھانه ما واضح ومبرھن 

آب شما يک مجاھد برجسته اسJم ميباشيد که برای حفظ دين است که جJلت م
شجاعانه وقھرمانانه می جنگيد، ھرآئينه ھردو معامله، يعنی آرزوی الحاق شما با 
اين دولت جاودان وھم حراست از اسJم ودفاع سلطنت ما ودين اسJم، بخير ونفع 

نه ايجاب سخاوت شاھا!)حرف مفت(بشما اجر خواھد داد شما ميباشد وخداوند
ميکند وما را مکلف ميسازد تا التماس شريفانه شما را در تحت حمايت عالی خود 

  .از ھيچگونه کمک بشما خود داری ننمايئم قرارداده و

از آنجا که حرکت سپاه ظفرنمون ما بوقفه ومعطلی مواجه شده، نماينده 
 قبض نزد جJلت مآب شما اعزام نموديم ويک قبضه پيش خود قمبرعلی خان را

الماس نشان نيز تحفه گويا به جJلتمآب شما ارسال کرديم تا  بقسم تزئين بکمر 
ما به قمبرعلی خان ھدايت داده ايم تا مراتب  .صداقت اثرشما آويزان باشد

جJلتماب شما به تفصيل بيان کند والبته جJلتماب شما ه عطوفت شاھانه را ب
ھيد گفت تا درمراجعت نظرات وخواھشات خود را به قمبرعلی خان خوا

.١٨٣٧ ژانويه " = ھق١٢۵٢مورخ شوال . بحضورما گزارش داده شود
 ١   

  

  :گزارش نمايندۀ اميراز کمپ شاه قاجار

وقتی اعليحضرت از . من  درماه جمادی اkول به کمپ شاه رسيدم«
. محتويات نامه شما آگاه شد، مسرورگرديد وبا عطوفت ومھربانی مرا پذيرفت

ه به موضع چشمه علی رسيده بودکه ھفت فرسخ راه از تھران دراين وقت شا
شاه بمن ھدايت داد باطJع شما  ....درجوار دامغان واقع ميباشد فاصله دارد و

برسانم که او بزودی يکنفر ايلچی بکابل اعزام خواھد کرد که بعد ازديدار 
د که اگر ومJقات باشما، بدربار رنجيت سينگ ميرود و از طرف شاه به او ميگوي

صورت او بايد منتظر سپاه  نکند، درآن او تمام قلمروھای افغان را بشما مسترد
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تسخيرنمايد، او وعده کرده است که بشما وجوه  وقتی شاه ھرات را. فارس باشد
روسيه که ھميشه  سفير. خواھد فرستاد کافی وھم سپاه مورد ضرورت شما را

خJصه . ه که درضميمه استباشاه ميباشد نيز بشما نامه ای ارسال کرد
ا خواسته باشيد انجام بشما اينست که شاه ھمه کارھايی راکه شم گفتارشفاھی او

   ١»امضای حاجی ابراھيم      ... .خواھد داد

  

  :نامه امير عنوانی امپراتورروسيه 

در اکتوبر : مينويسد که) پيترھاپکيرک"( بازی بزرگ"مولف کتاب
. سيار احتياط با روسھا داخل تماس شد، اميردوست محمدخان با ب١٨٣۵

با نگرانی روزافزونی در مورد فعاليت ھای برتانيه درافغانستان "تزارنيکJی"
وآسيای ميانه، ويتکوويچ را به کابل اعزام نمود تا ببيند که امير دوست محمدخان 
برای تامين روابط دوستی با او چه پيشنھادھايی دارد ؟ درعين زمان امير دوست 

که تازه مقرر شده بود نيز پيامی فرستاده ) اوکليند(دخان به گورنرجنرال ھندمحم
اما مدعيان قدرت . در آن استرداد پشاوررا از چنگ سيکھا تقاضا کرده بود

درافغانستان تنھا امير دوست محمدخان وکامران نبودند، بلکه شاه شجاع سدوزائی 
 تاج وتخت افغانستان ومصروف که در لوديانه ھند در تبعيد بسر ميبرد، نيزمدعی

با آنکه دورنمای بدست آوردن قدرت برای . توطئه عليه اميردوست محمدخان بود
 شکست تحقيرآميزی از دست ١٨٣٢او بسيار بعيد به نظرميرسيد،چه وی درسال

 ھزارنيروی تھاجمی که ٢٢او دراين جنگ با . اميردوست محمدخان خورده بود
ًندھار شديدا شکست خورد وخود شاه شجاع در ًشخصا آنرا رھبری ميکرد درق

  ٢.پيشاپيش فراريان قرارداشت

شجاع را شکست داد اما دوچيز او را شاه اميردوست محمدخان با انکه 
يکی اينکه بعد از شکستن شاه شجاع در قندھار در ميان : سخت متاثر ساخت 

ز حمايت را يافت که حاکی ا" کلودويد"اموال وغنايم شاه شجاع نامه ای از 
وخبر ديگر اين . انگليس از شاه شجاع بود و اين امر برتنفر او از انگليسھا افزود

بود که  رنجيت سينگ از درگيری اميربا شاه شجاع  درقندھار استفاده کرده 
از دست دادن پشاور . پشاور را از چنگ برادرش سلطان محمداشغال کرده بود

  .ھيچگاه آنرا فراموش نکردواقعه غم انگيزی بود که اميردوست محمد 

                                                
 ٢٧٨،ص١ ھمان اثر ، ج- ١
٢
  ١٤٣بازی بزرگ،ص-  
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   امير را نقل نکرده ولی محتوای آنرا چنين شرح ۀموھن kل متن نام

از مکتوب امير بوضاحت معلوم ميشود که اگرحکومت فارس دست کمک :ميدھد
بسوی امير دوست محمدخان دراز مينمود، وحاضر به تعھدی در برابر امير 

 دوستی با انگليسھا نداشت، مگر افغانستان ميشد، امير دوست خان احتياجی به
ه وتوسط امير درعين زمان نامه ديگری عنوانی امپراطور روسيه نيز نوشت

 و درآن تذکر داده بودکه چون اعليحضرت محمدشاه حسين علی ارسال کرده بود
قاجار، حامی دين اسJم، خودش را با قدرت امپراطور روسيه ملحق ساخته است، 

پيرودين اسJم آرزو دارد از منافع اين ايتJف  ان وامير نيزمنحيث يکنفرمسلم
مستفيد شود و به پيروی پادشاه اسJم خود را در ايتJف با اعليحضرت امپراطور 

قدرت ) که موھن kل مضمون آن راشرح داده(امير در اين نامه. قرار بدھد
در زياد نشان داده و از مقاومت موفقيت آميز خود  نظامی وسپاه خود را بسيار

مقابل سپاه سيکھا سخن گفته است و پيشروی سپاه سيک راتحت اثر منصبداران 
اميرعJوه کرده بود که اگر ازجانب . انگليسی وفرانسوی گزارش داده است

امپراطورروسيه به او کمک نشود، سيک ھا که در ايتJف واتحاد با دولت 
نفوذ آنھا در افغانستان باkخره او را مغلوب خواھند ساخت و بريتانيا قرار دارند،

وسيله خواھد شد که انگليس ھا بزيرنام تجارت ، آقا و باداراين کشور شوند، آنگاه 
تجارتی را که اکنون موفقانه بين ماسکو، بخارا وکابل جريان دارد، متوقف 

  .خواھند ساحت

امير دوست محمدخان درنامه خودعJوه کرده بود که حسين علی 
ارادت مرا بحضور اعليحضرت امپراطور وحکومت  م واحساسات مملو از احترا
از منافعی که در صورت ايتJف باھمی واتحاد صميمی  رفيع شوکت شما تقديم و

بين روسيه، فارس وافغانستان به اين سه کشورمتصور است، توضيحات kزم 
   ١ ».خواھد داد

تاريخ «خوشبختانه متن نامۀ امير عنوانی امپراطور روسيه درکتاب 
تاليف مرحوم پوھاند حبيبی، ضبط شده است که از » زيۀ شاھنشاھی افغانستانتج

  :آنجا اقتباس ميگردد

اول (نامه امير دوست محمدخان عنوانی امپراطور روسيه اصلی متن 
  )م١٨٣٦جنوری 

  Fo٢٥١/٤٥N١.پبلک ريکارد آفس لندن« 

   ،ِّتا کوکب نير اعظم با مر وارادۀ خالق اکرم، مربع نشين چرخ چھارم

                                                
 ٢٣٨،ص ١ ھمان اثر،ج - ١



 ٣٨                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

  ونوربخش عرصۀ نيلگون طارم است، ھمواره اريکۀ عظمت وشوکت 

مود زوجھانداری وسدۀ سنيه ابھت وحشمت وشھرياری بوجود مبرھن جھان آ
شان  کيخسرو سرير، سکندرزمان دارا،شھنشاه جم جاه، انجم پناه، جمشيد نظير

 خاقان البحرين،شھنشاه معظم حضرت امپراطور اعظم حفظ هللاسلطان البرين و 
الملک اkکرم منور ومزين بوده، اعلی نشين سريرشاھنشاھی وصدرگزين ارايک 

بعد از بزم آرائی ايوان الفت و وداد، وپس از انجمن پيرائی . صاحب کJھی باشند
  :رائی خورشيد آنجJ آنکه آان مؤدت واتحاد، مشھود رأی جھان شبست

ا مخالفت چون فی مابين دودمان اين محبت نشان وسلسلۀ سدوزائی ھ
ومغايرت واقع، وسرکار عظمت مدار دولت گردون رفعت انگليسه بھادر در 
پرداخت حال شجاع الملک سدوزائی مايل، ورنجيت سنگه در ملک پنجاب است 
وسرکار انگليسيه بھادر که مملکت ھندوستان در قبضۀ تصرف آنھا قرب جوار 

 وستانه درکار ماد] روش؟ ....[دارد، طريقۀ آميزش بايک ديگرمربوط دارند
 ندارند، بنده درگاه اله با جمعيت واستعداد که بفرمان قادر مستعان در قبضۀ اقتدار

  .م]شد[داريم، با گروه سيکان مقابل ومعارض

کامل حاصل  چون آن دولت گردون رفعت را با دولت بھيه قاجاريه اتحاد
ۀ اين است، ھرگاه درپرداخت امور مملکت افغانان وانتظام ومعاونت سلسل

دودمان، نيز توجه شاھانه مصروف فرمايند، اين طبقه را قريب بيست لک خانه 
ميباشند مرھون وممنون محبت خواھند ساخت، از مکارم اخJق شريف ومراسم 

دودمان عظيم ايشان  افکار لطيف متوقع چنان است که اين سلسلۀ جليله را بقرار
  .ت خود سازنددولت گردون رفعت قاجاريه، متصل بدولت فلک رفع

ھرگاه ازآن جانب فيض جوانب، تصويب رسانی باشد، در سلسلۀ افغانان 
باقی آنچه رأی .رونق خواھد يافت متعلقه نيازمند، بسا امورات ومطالبات سامانه و

  ١»فقط .جھان آرای که اقتضا فرمايد، برصواب خواھد بود

  نامه کونت سيمونيچ سفير روسيه درتھران عنوانی اميرکابل

  . ويکويچ برای تقديم اين نامه بحضورشما مشرف ميشود.محترم آقای پ« 

  نماينده شما حاجی حسين علی مصاب به مرض شديد شده وبنابرآن بماسکومتوقف 

  ھنگامی که خبرناخوشی  اوبه سمع اعليحضرت امپراطور رسيد، . شده است

                                                
١
پوھاند حبيبی، تاريخ تجزيۀ شاھنشاھی افغانستان،به اھتمام خوشحال حبيبی،حبيب هللا رفيع -  

  ٣٠٣ن ، ص ،نشرسايت افغان جرمن آن0ي
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ی عاجل طبيب خوبی مقررشد تا به احوال او رسيدگی کند ودر تداوی وصحت ياب
بمجردی که حاجی صحت ياب گردد، تسھيJت kزمه برای . او اھتمام ورزد

  .بازگشت عاجل او بکابل فراھم خواھم کرد

بشنويد وباين  ميدانم شما بی صبرانه انتظار داريد اخبار واقعات اينجا را
باوامرشده بود که ھمراه نماينده . منظور حامل اين نامه را بحضور شما ميفرستم

کابل برود ومن اميدوارم بارسيدن اوبدربارشما او را نوازش فرمائيد شما ب
ميکنم او را مثل من بدانيد وبيانات او  رجا. با او اعتماد کنيد واسرار خود را

درصورت توقف او بکابل برايش اجازه خواھيد . ًراعينا مثل بيانات من بشماريد
عمت من اعليحضرت دارشويد ولين داد زود زود بحضور شمامشرف شود و روا

امپراطور درباره خواھشات وتوقعات شما از طريق من خبر شوند تا تشويش ھا 
اگرچه بعد فاصله مانع مکاتبات منظم من بخدمت شما .ومشکJت رفع گرديده باشد

شده است، ولی من ھميشه حاضرخواھم بود بدوستان شما احترام وحرمت نمايم تا 
  .ه خود را بشما ثابت سازمبدينوسيله بتوانم احساسات دوستان

  دوام تماس ومکاتبه ھميشگی ما بايک ديگرمتکی بدوستی وشناخت متقابل 

ازآنجائی .بشما ميفرستم بعضی اشيای ناياب روسی نزد من بود که آنھا را. ميباشد
بار وبنه سبک دارد، از توان او خارج بود اشيای ) ويکويچ.پ(که حامل اين نامه 

ورد،اما دراولين فرصتی که ميسرشود آنھا را سJمت مذکورراھمراه خود بيا
  ١».خدمت شما ميرسانم

  

  :  به قندھاريه نمايندۀ قيصر روس٢ورود ويکوويچ

                                                
 ٢٦٦،ص١ ھمان اثر،ج- ١
که بعدھامحقق نامداری شد، نام دقيق نماينده )افسر جوان انگليسی( ھنری راولينسن- ٢

ازگارنيزيون اورنبورگ ضبط کرده " يان ويتکوويچ"پطرزبورگ به دربار کابل را، تورن
اولينسن اين ر. مينويسد که او اھل ليتوانی وبزبانھای انگليسی وفرانسوی روان صحبت ميکرد

درراه رفتن به کمپ شاه  که برای حمله برھرات لشکر ١٨٣٧مرد را نخستين بار دراول نومبر 
کشيده بود، صدھا کليومتر دورتراز تھران درکنار جوئی با چند قزاق درحال صرف صبحانه ديده 

کمپ سفير انگليس در تھران حامل پيامی بود، وقتی به " مکنيل"راولينسن که از جانب . بود
شاه رسيد،ھوا تاريک وشب شده بود، سعی کردھمانشب شاه را م0قات کند، ووقتی به کمپ شاه 

مگر ع0وه نمود که " برای من تحايفی آورده اند: " راھنمائی شد، شاه با ديدن راولينسن گفت
راولينسن دريافت که سفيرروسيه . تزار روسيه اين تحايف رابرای امير کابل فرستاده است

يچ موافقت شاه را برای تأمين عبور گروه ويتکوويچ که حامل پيامی برای اميرکابل است سيمون
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نماينده روسيه پس از ورود به قندھار ، درمذاکرات خود به   ويکوويچ
پادشاه ايران ھيچ اھميتی به مشوره سفير برتانيه قايل نيست، بلکه : سرداران گفت

ًوروسيه علنا وھم بطورخفيه . ًاکامJ بدولت روسيه ملحق ساخته استخود ر

ھرنوع کمکی که پادشاه فارس برای تامين ھدف خود ضرورت داشته باشد، 
درباره صاحب « :دراين باره ميجر ليچ قرارذيل گزارش داده است. برايش ميدھد

ای ذيل منصب روسی که اکنون درکابل می باشد، مھردلخان بمن گفت که پيام ھ
  :جانب امپراطورباو تقديم کرده استا ر

 اينکه اگر سرداران با امير دوست محمدخان ملحق شوند، دولت روسيه -
به آنھا کمک خواھد کرد تا باسيکھا بجنگند وملتان وديره جات رادوباره 
تسخيرنمايند، حتی برای تسخير دوباره سند نيزدولت روسيه بآنھا کمک خواھد 

  .کرد

مدشاه پادشاه ايران يک ونيم کرور روپيه قرض دار روسيه  اينکه مح-
ميباشد ودولت روسيه حاضراست بدولت ايران حواله پرداخت بدھد تا آن مبلغ 

  .مساويانه بين امير وسرداران تقسيم شود

 اينکه دولت روسيه سپاه ومردان جنگی داده نميتواند، اما اسلحه خواھد -
  .داد

 اين کمکھا از سرداران متوقع است تامطيع  اينکه دولت روسيه دربرابر-
  .آن دولت گردند ونماينده روسيه را بدربارخود بپذيرند) فرمان بردار(

ھروقت خواسته باشند وkزم دانند ) سرداران واميرکابل(  اينکه آنھا-
جنگ را شروع ميتوانند، اما درباره صلح بايد با امپراتور مشوره کنند ونظر اورا 

   ١» .بپذيرند

  :ورود قمبرعلی، سفيردولت قاجاری  نزد سرداران قندھار  

                                                                                                    
ھنگامی که از خيمه . بنابرين تصميم گرفت ھرچه زودتر به تھران برگردد. حاصل کرده است 

شاه بيرون می آمد با گروه ويتکوويچ روبروشد که ميخواستند به کمپ شاه  داخل 
نگليسی خود را  به راولينسن معرفی واحوالپرسی نمود و از برخورد ويتکوويچ با زبان ا.گردند

وپتکوويچ ع0وه برزبان روسی،بزبانھای ترکی .سرد خود در بيابان با وی معذرت خواست
روبروشدن اين دواجنت ھوشمند . وزبان فارسی، فرانسوی وانگليسی نيزبروانی صحبت مينمود

بازی . (ياسی مفھوم ومعنای خاص خود را داشتو زيرک رقيب ، برای ھريکی از بازيگران س
 )١۴٠بزرگ، ص

 ٢٦٨،ص ١ ھمان اثر،ج - ١
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سرداران قندھار که برادران امير ميشدند ، وقتى از ارسال  نامه ھای امير  
اطJع حاصل کردند، دچار سوء تفاھم شدند وبرجان خود ترسيدند، لذا آنھا ھم به 

ايه دولت عنوان شاه ايران و دولت روسيه نامه فرستادند و خود را تحت الحم
بزودى نماينده ايران قمبرعلی خان وارد قندھارشد و با . ايران قرار دادند

سرداران موافقت نامه اى را امضاء کرد که در صورت حمله ايران بر ھرات ،و 
حمايت سرداران از ايران جانب ايران البته پس از فتح ھرات ، آنرا درکف 

  . سرداران قندھار خواھد گذاشت

 قراربود که با وصول نامه ھای سرداران قندھاری وامير جزئيات از اين
به دربار شاه قاجار، سفيردولت فارس قمبرعليخان ھمراه با محمدحسين خان 

سرداران قندھاری که با امير دوست . نماينده امير به قندھار مواصلت کردند
 محمدخان حسادت وھم از اوخوف داشتند، مانع رفتن سفير ايران به دربار کابل

وتصميم گرفتند با عقد قراردادی با نماينده دولت ايران  امتيازات خيالی . گرديدند
سفيرايران نيز باkخره چنين قراردادی با .را تنھاخود ازآن دولت نصيب شوند

سرداران بست که موھن kل مواد ومحتويات آن قرارداد را اينطور ضبط کرده 
  :است

نجا با سرداران محترم کھندلخان،  درايقمبرعلی خان،[ قراردادی که من« 
انعقاد می ] قاجار[رحمدلخان ومھردلخان ، بوکالت از اعليحضرت محمدشاه 

درصورتی که سرداران صاحبان يکتن از پسران خود را : نمايم، قرارذيل است
  :من به مقابل آن قرارذيل بسرداران وعده ميدھم] بدرباراعليحضرت بفرستند

قدرت سپاھيان دولت فارس اشغال شوديا سرزمين ھرات چه بوسيله _١
. شد توسط لشکر سرداران، در ھردو صورت به سرداران واگذاشته خواھد

وشاھنشاه در برابر آن ھيچ چيزی از آنھا تقاضا نخواھد کرد، مگرخدمت 
واطاعت، وھکذا شاھنشاه ھيچنوع مداخله ای با کشور وقوم آنھا در افغانستان 

  .نخواھد کرد

اھنشاه ھيچنوع ائتJفی با افغانھا از ھرقوم وقبيلی که اعليحضرت ش_ ٢
باشند، بزرگ يا کوچک، تاسيس نخواھد کرد، واگرچنين چيزی صورت بگيرد، 

  .اعليحضرت به سرداران مراجعه ومشوره خواھد کرد

اعليحضرت شاھنشاه ھرگز با شھزاده کامران ويارمحمدخان روابط _ ٣
  .دوستانه قايم نخواھند کرد

دن پسر سردار کھندلخان بدربار فارس، اعليحضرت به سپاه بارسي_ ٤
مشھد امر خواھد داد تا بجانب ھرات مارش کنند واگر کامران ويار محمدخان 
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تصميمی به اشغال قندھار بگيرند، شاھنشاه باحضور خود به قندھار از حمله آنھا 
ھرات ممانعت خواھد کرد واگر آنھا موافقت نکردند، آنگاه شخص شاھنشاه به 

  .خواھد رفت

شاھنشاه به سرداران قندھارمصارف تنظيم سپاه دوازده ھزار نفری _ ۵
 پايه توپ می پردازد، ھکذا مصارف اضافی ١٢سواره وپياده نظام را ھمراه با 

لشکرکشی برای تسخير ھرات را می پردازد، واگر جنگ به درازا بکشد، 
  .ًشاھنشاه تمام مصارف جنگ راحتما پرداختنی است

 زيان وخسارتی بقلمرو سرداران برسد، شاھنشاه  کهدرصورتی_ ٦
  .درکشورخود ايشان زمين معادل قيمت خسارت وارده اعطا خواھد کرد

قراردادی که من اکنون با سرداران امضاء کردم بايد به منظوری _ ٧
 اعليحضرت شاھنشاه برسد وھکذا توسط حاجی ميرزا آقاسی، ميرزا مسعود

وسفيران روسيه وانگلستان امضاء شود تا مورد اطمينان ) وزير امورخارجه(
   ١».قمبرعلیامضاء . سرداران قرار بگيرد

  :وظايف  قمبرعلی سفيردولت فارس در قندھار و کابل

راعبور کنيد، در ھرموضع ) منظور سيستان است(وقتی شماسرحد کيان« 
وآنرا در ومحلی که ميرسيد معلومات ذيل را در کتاب يادداشت تان درج کنيد 

 -وضع شھرھا وقريه ھا: مراجعت به تھران بحضور اعليحضرت تقديم نمائيد
 نفوس تخمينی وقدرت - نفوس آنھا با مشاھدات خودتان از وضع شھرھا وقريه ھا

وقزلباشھا، گزارشی از  ھا، بلوچھا، افغانھا ھرقوم وقبيله، ار قبيل سيستانی
ده زراعتی آنھا ومالياتی که عايدات ومصارف آنھا، توليدات شھرھا ومواد عم

و امتعه تجارتی که از خارج وارد ميکنند، آيا جاده ھا .مردم می پردازند
  .آبگيرميباشند يا مسطح وھمواريا کوھستانی وصعب الورود

وقتی شما از بلوچستان عبور ميکنيد بايد در مورد عطوفت، سخاوت 
لوچستان وسيستان وبخشش ھای بزرگ اعليحضرت تبليغ کنيد وتوقعات خانھای ب

سعی  را برانگيزيد و اگر خوانين مذکور طرفدارومتمايل به کامران باشند، بايد
نمائيد و انھا را تشويق کنيد تا خود را بخدمت حکومت فارس شامل سازند و به 
ًآنھا اطمينان بدھيد که تماس شان بادولت فارس کامJ سری ومخفی نگھداشته 

مژده بدھيد )سيستانی(ضرت به عليخانًخصوصا از سخاوت اعليح. ميشود

                                                
 ٢٤١، ص١ ھمان اثر ، ج- ١
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و ھمه خوانين . وبرايش بگوئيد که اخبار خدمات او به اعليحضرت رسيده است 
بايد دور ھم جمع شده سپاه وتجھيزات خود را حاضر وآماده سازند تا به ھنگام 

  .رسيدن سپاه ظفرنمون شاھنشاه به او ھمراه و مخلوط گردند

نشانھای افتخار را از جانب اعليحضرت شما درقندھار فرمان وجامه ھا و
برای سخاوت اعليحضرت  شاھنشاه به کھندلخان وبرادرانش بدھيد وتوقعات او را

از او بپرسيد که چرا بعد  شما خود را به کھندلخان نزديک سازيد و. برانگيزيد
چرا برادر يا پسر خود را بدربارنفرستاديد؟ ) نامه قبلی؟(ازدريافت آن نامه 

 بايد يک برادر خود را پيشتر بفرستد و درحالی که خودش درموقف کھندلخان
تنظيم  اوبايد سپاه خود را. فعلی خود ميماند، بايد به انتظار سپاه اعليحضرت باشد

وآماده سازد وھرقدر سواره نظام که ممکن باشدجمع آوری کند، زيرا حمله بر 
د که اگردر اجرای شما به کھندلخان بگوئي. ھرات باkی او اعتماد شده است

اينکار به ھنگام خدمت برای دولت فارس خساراتی به او برسد، غرامات آن از 
شما با تمام اشخاص ذينفوذ تماس و . طرف دولت باشوکت پرداخته خواھد شد

ًدوستی قايم  ميسازيد، خصوصا با خوانين افغان وقزلباش، با اھل تشيع 

 ای سخاوت اعليحضرت خواھدبطورعموم، وھدف شما تحريک توقعات آنھا بر
اگر آنھا درباره اختJف مذھبی بين  شيعه وسنی احساس ناراحتی کنند، شما . بود

بايد ناراحتی آنھا رافع کنيد و به آنھا اطمينان بدھيد که عطوفت وعدالت 
بخاطر مذھب تبعيض صورت بگيرد  اعليحضرت اجازه نخواھد داد در برابر شما

را برای شامل شدن در خدمت  ينست تا افغانھاوبصورت عمومی وظيفه شما ا
  .دولت اعليحضرت متمايل بسازيد

بعد از انکه شما اين اھداف را در قندھارتعقيب وتطبيق نموديد، بطرف 
برای دوست محمدخان پيش قبضی را که بشما داده شده منحيث  کابل برويد و

را برای نواب وھمچنين نشانھای افتخار . نمونۀ عطوفت اعليحضرت تقديم کنيد
ازعطوفت اعليحضرت در حق شان مطمئن سازيد وبه آنھا . ئيدجبار خان تقديم نما

قوی ترين را عرضه داريد که بعد از رسيدن سپاه اعليحضرت به آن سرزمين 
اما رسما ودرمJی عام شما . ھا، عنايات وعطايای بيشمار نصيب آنھا خواھد شد

ست که به عريضه اميردوست  اابیميگوئيد که ھدف ماموريت شما آوردن جو
محمدخان وتسليم دادن نشان وجامه ھای افتخار از جانب شاھنشاه فارس، اما در 
اختفا ومذاکرات خصوصی، شما با الحاق اميردوست محمدخان بدولت فارس 

د که اگرخدا خواسته باشد،عطوفت اعليحضرت ئيکنيد وبه اوبگو اصرار وتاکيد
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ًخان خواھد شد که تمام آن قلمروھا کامJ در تحت آنچنان شامل حال دوست محمد

  .کنترل کامل باkی آنھا خواھد داشت او قرارداده خواھد شد و اداره وتسلط او

شما بايد به دوست محمدخان بگوئيد که اگر اومتعھد بقيام روابط محرمانه 
اعليحضرت  يا پسر خود را به دربار بادولت فارس باشد، اگر اويک برادر

باkخره اينکه توقعات امير . ، برای اوبسيار سودمند ومفيد تمام خواھد شدبفرستد
بايد او تشويق  برای دريافت کمک از دولت فارس بايد نھايت تحريک شود و

باkی اميربايد . که يگانه راه نجات او از طريق دولت فارس ميسر است گردد
انتظار ورود اصرار شود تا سپاه خود را تنظيم وحاضرداشته باشد و در 

اگير امير آرزوی دريافت سندی را از شما . اعليحضرت در موقع موسم بھارباشد
يب وآزار قت فارس تائيد وسيک ھا را بخاطرتعبا دول داشته باشد که الحاق او را

  » .او اخطار بدھد، شما ميتوانيد اين سند رابرايش بدھيد

دھاری بود، وی ھنگامی که قمبرعليخان مصروف مذاکرات با سرداران قن
با زرنگی با محمودخان بيات و ديگر فارسی بانھای شيعه که ھم با نفوذ وھم 
طرف اعتماد اميردوست محمدخان بودند، باب مکاتبه راباز نمود وافرادی را 
برای جاسوسی استخدام نمود تا در بارۀ منابع ودرآمد کشور وبخصوص 

ھمچنان قمبرعلی خان با . تجھيزات وذخاير نظامی معلومات جمع آوری کنند
تاجران وثروتمندان اھل شيعه وفارسيوانھای قندھارتماس گرفت و از آنھاخواست 

قمبرعلی . تا برای لشکرمحمدشاه عندالموقع آذوقه وعلوفه ولوازم کارآمد تھيه کنند
ثروتمندان واشخاص صاحب نفوذ را با وعده ھای سخاوت و الطاف شاھانه دولت 

ويک کاپی ازدستورنامه ای که به امضای شاه وصدراعظم فارس اميدوار ميکرد 
فارس رسيده بود به تاجران وکسانی که از شاه ايران حمايت ميکردند، داده بود تا 

در . با خود داشته باشند و پاداش ھمکاری خود را از مقامات قاجاری تقاضا کنند
د اعتماد تاجر ثروتمند ومشاورمور )نصوح(بين تجار قندھار يکی ھم مJناسو

اين . ًسرداران قندھار بود که يک نقل ازھدايت نامه دولت فارس بدورسيده  بود
داده بود ) جاسوس موھن kل(شخص يک کاپی آن ھدايت نامه را به محمد طاھر

که وظايف وصJحيت ھای قمبرعلی خان را طوريکه دربال شرح يافت احتوا 
   ١.ميکرد

د که سرداران قندھار به محمدحسين خان نماينده امير وقتی فھمي
قمبرعليخان اجازه نميدھند با او به کابل برود ونيزوقتی از عقد قرارداد با 
سرداران مطلع گرديد ، مخفيانه از قندھاربيرون رفت وخود را به کابل رسانيد 
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امير نامه ای گJيه آميزی به برادران قندھاری . وامير را از موضوع حالی نمود
چرا او را  ھا مانع آمدن نماينده ايران بدربار اوشده اند و نيزخود نوشت که چرا آن

) پاسخ(ازمفاد چنين قراردادی کنار گذاشته اند؟ به ھرحال محمدحسين خان فرمان
  .شاه فارس را به اميردوست محمدخان تسليم کرد

  :شاه قاجارعنوانی سردارکھندلخان زعيم قندھارفرمان 

بحضورما گزارش داد  ھشات شما راهللا دادخان به کمپ مارسيد وخوا« 
ھر کسی که بمن اعتماد کند . که باkثر عطوفت شاه برای شما تزئيد يافته است

. يشودونزدمن بيايد، باعطوفت ومرحمت ما مواجه ميگردد ومقاصد او برآورده م
يم وصادق باشيد، شما نيزعطوفت شاه را برای خود اگر شما ھنوزھم بعھد خود قا

مقاصد وخواھشات وتوقعات خود راھميشه بمن بنويسيد . فتقايم خواھيد يا
  ١».ومطمئن باشيد که تمام مقاصد شما برآورده خواھد شد

  :نامه جنرال برونسکی عنوانی کھندلخان

عبدالواحد بيگ وهللا داد خان ھمراه قمبرعلی خان رسيدند و پيرامون «
ويکويچ بشما بيان مطالبی راکه کپطان . اقدامات وافکار شما بمن گزارش دادند

عJوه . داشته ومروبط برفاھيت ، سJمتی ، خير و آرامی شما بود بخاطر بياوريد
شما کارمعقولی انجام داديد که :برآنھا مطالب ديگری دارم تا با شما درميان گذارم

نماينده شما هللا داد خان ازمن تقاضا کردتا . حمايت دولت فارس را تقاضا کرديد
ويسم، او از نفوذ من دراينجا خبردارد وآنرا بچشم خود ديده برای شماجوابی بن

شاه از او پرسيد تا . است وخودش نيزبگرمی وعطوفت از طرف شاه پذيرفته شد
رفاه وصJح  و غير از خير. و دارند ابداند که سرداران قندھارچه توقعاتی از

ا مفيد شماچيز ديگری ازاين تماس والحاق شما باشاه متصورنيست، آنقدر بشم
 مطمئن باشيد که خدمت. ًوسودمند است که يقينا نميتوانم آنرا درکاغذ بگنجانم

شاه ھرشخص .گزاری شما برای شاه ازھررھگذر برای شما مثمر و مفيد ميباشد
. را باساس مقام و ارزش اونوازش ميکند و مقام و ارزش شما از ھمه باkتراست

د، ازو بگرمی ومھربانی استقبال بسرعت بفرستي ًحتما پسرتان محمدعمرخان را
مھمان سفير روسيه ھکذا حاجی » گوت.ام «خواھد شد و درين موضوع آقای 
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آقاسی بشما نوشته وقرارداد قنبرعلی خان را درقندھارعقد کرده بود، تائيد کرده 
  .اند

ًباساس طالع فرخنده شاه ميمنه، ھزاره جات و چارآدينگ کامJ آنطوريکه 

باساس نوشته آصف مشھد، فرزند محراب خان والی، .  اندآرزوبود، تسخيرشده
بقسم (وبرادرشيرمحمدخان وگل زمان خان وعده ديگر بخدمت شاه خواھند آمد

آرزو دارم ودعا ميکنم الحاق شما . کشور فارس آن نيست که سابق بود). گروگان
 اعليحضرت محمدشاه تا ايندم از تسخير ھرات. با دولت فارس بزودی تحقق يابد

بخاطر ترحم باkی نفوس مسلمانان آن شھر منصرف شده است، اما بمرحمت 
پروردگار وطالع فرخنده شاه، ھرات مسخر خواھد شد، آنگاه ھمه امور بھتر 

بھتر است محمدعمرخان را به عجله اعزام  پس بسيار. وخوبتر خواھد شد
   ١».داريد

مين نامه سيمونيچ، سفير روسيه در مورد قرارداد ضت
  ران قندھار با محمدشاه قاجارسردا

من، نماينده فوق العاده وسفير دولت روسيه بدربارشاه فارس، تطبيق « 
وتحقق شرايط ذيل قرارداد بين اعليحضرت محمدشاه وسردارقندھار را تضيمن 

  :ميکنم

ايالت ھرات ازجانب شاه بحيث انعامی در برابرخدمات صادقانه ايکه  -١
 شاه به تخت فارس تا ايندم انجام داده اند، به سرداران قندھار از روز جلوس

  .فرمانروايان قندھار اعطا خواھد شد

درتصرف سرداران قندھارميباشند،  ًکه فعJ تابع و قلمروھا واقوامی -٢
 قبض وتصاحب چيزی ، در ضبط و کماکان وبدون تخطی ، صدمه وضرر و

  .قرارداده ميشوند تحت تسلط سرداران مذکور

به ھيچوجه ھيچ يک از اقوام افغانان را، چه بزرگ يا دولت فارس  -٣
کوچک، با اتباع خود مخلوط نخواھد ساخت، وھم افغانھا رابرای خدمت باموری 

و تمام امور ومعامJت .که بخود آنھا تعلق نداشته باشد، استخدام نخواھد کرد
مربوط بقلمرو ھای افغان از طرف دولت فارس بسرداران قندھارارجاع خواھد 

 .شد
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شھزاده کامران ووزيراويارمحمدخان ازتمام مراسم رسمی در دولت  -٤
  .فارس محروم ساخته خواھند شد

اگرکدام اقدام خصمانه بمقابل قندھارتوسط شاه شجاع الملک، انگليس  -۵
  .ھا يا اميرکابل صورت بگيرد، از طرف شاه بسرداران قندھارکمک خواھد شد

ھندلخان ھمراه بايک قوت فرعی برادران ک درصورتيکه پسران يا -٦
ضرر يا صدمه ای بخود آنھا يا باموال و  بکمپ شاھی تھران بيايند، ھيچ تخطی و

دارائی شان و به پيروان وھمراھان شان نخواھد رسيد وھيچکدام انھا بقسم 
گروگان توقيف نخواھد شد، باستثنای يک فرزند کھندلخان که بطور دايمی 

  .درخدمت شاه خواھد ماند

سپاھی مشتمل بردوازده ھزارسواره  نظام و دوازده توپ توسط  -٧
معاشات ومصارفات اين  برای اشغال ھرات فرستاده ميشود و سرداران قندھار

 قوا توسط سرداران پرداخته خواھد شد و درمواقع ضرورت خدمات شاه را نيز
  .انجام خواھند داد

قندھار، امضاء آن در وتصويب و بمجرد رسيدن اين قرارداد -٨
  .خان بصورت فوری برای شرفيابی بحضورشاه اعزام خواھد شد محمدعمر

بعد ازشرفيابی اين شھزاده بحضورشاه، وجوه kزم برای تنظيم سواره  -٩
بعد از شرفيابی اين سرداربحضور شاه . نظام بکمپ شاھی فرستاده خواھد شد

تبارز خواھد کرد، واعتماد متقابلی که باkثر بين دولت فارس وسرداران قندھار
ھيچ تقاضای ديگری از طرف دولت فارس از سرداران قندھار نخواھد شد، 

درصورتيکه شاه درتحقق وتطبيق ھريک ازشرايط اين . باستثنای خدمات نظامی
قرارداد ناکام بماند، يا ازمواد اين قرارداد سرباز زند، من بحيث نماينده فوق 

ارم وبھر شکل و طريقی که kزم باشد او العاده دولت روسيه خود را مسئول ميشم
  ١.ًکامJ رعايت نمايد مجبور ميسازم تا شرايط اين قرارداد را را

 سرداران قندھار زود تر از کابل در دام کونت سيمونيچ و"بگفتۀ غبار
ويکوويچ در افتادند و با قراردادی که از طرف سيمونيچ سفيرروسيه در ايران به 

  بود، اتحاد با ايران را پذيرفته ودر حمله ايران برنام دولت روس تضمين شده
 ومحمد عمر خان »٢.ھرات به واسطۀ اعزام چھارھزار عسکر شرکت ورزيدند

  .پسرکھندلخان نيز به تھران اعزام گرديد
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  سوار ٢۵٠سرداران قندھار محمد عمر خان را با  «:بقول موھن kل
يل را ھم از طرف ايشان بھرات فرستادند تا بحضور محمد شاه رسد، و يك ف

  ١١۴ھمچنين سرداران قندھار . اھداء كند، و شال ھا را بسفير روسيه تقديم نمايد
نامه را به سران سيستان و فراه و سبزوار و ديگر افغانان فرستادند تا در فراه 

  .حاضر شوندبخدمت فرزند كھندل خان سردار محمد صديق 

  :لنامۀ دوم محمدشاه قاجارعنوانی اميرکاب

دارم درحق شما  باساس محبت واحساسات نيک من برای شما، آرزو
دراين . به  بی صبری انتظار دارم ازشما بشنوم دارم و عنايات بزرگی روا

ور روسيه ترادربزرگ گرانقدر من امپراروزھا کپطان ويکويچ که از جانب ب
رف ياب مقرر شده بدربار شما بيايد، در راه آمدن بدربار شما، بحضورما نيز ش

گرديد وگفت که از طرف اعليحضرت امپراطور افتخار ماموريت حاصل نموده 
درچنين وضعی من ھم خود رامکلف شمردم شما را . تا پيام ھائی بشما برساند

بخاطر آورده اين نامه را بشما بفرستم وبشما اطمينان بدھم که منافع عليای شما 
  .ًعميقا بخاطر ومد نظر ما ميباشد

يات برادرم اعليحضرت امپراتور که درضميمه است، انتظار درباره عنا
 خدمات شايسته به اعليحضرت دارم بعضی اوقات ازشما بشنوم، از طريق انجام

  ١».ور، جناب شما حمايت اين دربار شاھانه را نيزحاصل خواھيد داشتتامپرا

  

  :برنس به دربار اميرسفارت 

برنس در می الکزاندراست گورنر جنرال ھند،kرد اوکليند ھيئتی را بري
: موھن kل چنين گزارش ميدھد. به دربارامير به کابل فرستاد١٨٣٧

گورنرجنرال ھندوستان ترتيباتی اتخاذ کرد تا يک ھيئت خاص را بدربار 
برنس به . سرالکزاندر برنس بحيث رئيس اين ھيئت تعيين گرديد. اميربفرستد

از ايالت " داکتر kرد"و "  وودلفتننت"و" ميجر ليچ"معيت معاونين خود ھريک 
نيزاز طرف ) موھن kل(بمبئی، درمسيردريای سند سرازيرشدند و برای من 

وقتی کاروان ھيئت به دره ... دولت امرشده بود با آنھا درھمان دريا يکجا شوم
خيبر رسيد از طرف ھيئت افغانی پذيرائی ومراسم استقبال رسمی با فيرتوپ بجا 

 شاغاسی گل ميرزا وسعادت خان زعيم مومندھا با حرمت برھنمائی. آورده شد
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اميردوست محمدخان ھيئت ديگری . واحترام کامل بصوب کابل رھسپار گرديد
. برياست ناظرعلی محمدخان درمسير راه به استقبال ھيئت برتانوی فرستاد 
 .دوظيفه ھيئت اين بود تا به ھيئت برتانوی انواع غذا ھای افغانی تھيه وتقديم نماي

در بتخاک ھيئت برتانيه از طرف ھيئت ديگری برياست پسرامير سردار 
تشريفات ورود . محمداکبرخان وعده يی از خوانين ومشران کابل استقبال گرديد

ھيئت برتانيه با سرداراکبرخان سوار برپيل ھا . به شھر کابل بسيار مجلل بود
 زيادای يان وعده درحالی داخل شھرکابل گرديدند که به دوطرف جاده تماشاچ

اين ھا از جانب اميربه استقبال ھيئت گماشته شده .ازشھريان کابل قرارگرفته بودند
اشتياق امير به ديدارھيئت چنان زياد بود که به پسرش دستور داده بود . بودند 

اميرھيئت را با صميميت پذيرفت . ھيئت را بJ درنگ به حضورش رھنمائی کند
آنھا رابه باغ قشنگی که درجوار قصرش موقعيت داشت وبعد از مJقات تعارفی 

   ١.برای استراحت رھنمائی کردند

 ١۵ يک روز بعداز ورود به کابل، برنس اعتبار نامه خود را که درتاريخ 
رسيده بود، به امير ) اوکليند(  به امضای گورنرجنرال ھندوستان١٨٣٧می 

بعد القاب :"(بودکه رفته  دراعتبار نامه تذکر .دوست محمدخان پيش نمود
 ، اکنون من سرالکزاندربرنس را نزد)وتعارفات وذکرنقش تجارت درحيات ملل

خدمت شما تقديم نموده با جناب شما در باره بھترين  شما ميفرستم تا اين نامه را
طريقه ھايی که تسھيJت تجارت را بين افغانستان وھندوستان فراھم سازد، 

م وی بحيث يک دوست در دربار شما استقبال يقين دار. مذاکراتی انجام دھد
مراودات شخص او باجناب شما از اھميتی برخوردار باشد  بيانات و خواھد شد و

   ٢ ."امضاء اوکليند .که من متوقع ميباشم

اماموضوع تجارت محض نام بود وبرنس ھرچه با امير گفت از سياست 
ميربرای دفاع ازھرات ھدف اصلی از فرستادن برنس بدربار کابل، تشويق ا.گفت

امير نيزشرط گذاشت که اوحاضراست به مقابله با دولت . در مقابل فارسھا بود
فارس حرکت کند، بشرطی که حکومت ھند برتانوی  بردوست خود رنجيت 

ًامير واقعا . سنگ فشار آورد تا پشاور را دوباره به افغانستان مسترد نمايد

بات  سياسی خود را مستحکم نمايد تا ميخواست با ھمسايه خود بريتانيا مناس
روسيه که از کابل بسيار فاصله داشت، اما انگليسھا که اھداف درازمدت خود را 

پشاور تسلط پيدا کنند، ھرگز حاضر نشدند به  تعقيب ميکردند وخود ميخواستند بر
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اميرمی پنداشت که اگر انگليسھا از کمک به  .تقاضای امير جواب مثبت بدھند
ری کنند ، روسھا شايد مساعدت نمايند و اين امر سبب خواھد شد تا اوخود دا

  .انگليسھا به خواست اوگردن نھند

 : امير به مقابل ھيئت گJيه ميکند ومينويسدموھن kل از تغيير رويۀ
او فراموش نمود که موجوديت . گذر بود روش معتدل اميردوست محمدخان زود"

ر سيکھا حمله انتقام آميز خود را بمقابل ھيئت برتانيه درکابل سبب شد تا لشک
حمله قبلی وغير مترقبه اکبرخان باkی جمرود به تعويق اندازد، وھم بوساطت 

، اھميتی قايل بود)؟( ھدف آن حفظ وتامين منافع اميروميانجيگری برتانيه که
ًبيانات سابق امير واضحا بيانگر ھراس او از  مقصد وھدف مکاتبات و .نگرديد

بفکر تسخير وتصاحب  افکار او تغيير يافته و اما حاk نظرات و کھا بود،حمله سي
بنابرين از سرالکزاندر برنس تقاضا نمود تابه حکومت خود . پشاورافتاده است

سرالکزاندر برنس به اميرجواب داد . بنويسد تا آن ايالت را دوباره به او بسپارند
 بلکه برادران او سلطان که پشاور ھرگز در گذشته تحت تسلط امير نبوده،

محمدخان وپيرمحمدخان حکمرانان آن قسمت افغانستان بوده وھنوز ھم از طرف 
برنس درنامه . داده شده است" جاگيرھا"حکمران پنجاب برای آنھا در آن وkيت 

خود عJوه کرده بود که مھاراجه رنجيت سينگ دوست ومتحد صادق انگليس 
ًعJوتا وزير حربيه خود . ی قوی ميباشدبوده و از لحاظ نظامی ومالی خيل

او در ) ؟(سردارھری سينگ را دريک حمله ناگھانی افغانھا باkی قوای ناچيز 
 استقرار برنس تذکر داده بود که دولت برتانيه طرفدار. جمرود از دست داده است

واز آنجائی که . ترويج تجارت با بازارھای آسيای ميانه ميباشد صلح بمنظور
را ھميشه تشويق آميز وھم اخطار آميز يافته، برای رفع  بيانات امير  ومکاتبات

اختJفات بين او وسيکھا بطريق دوستانه ومسالمت آميزتصميم به ميانجيگری 
به عبارت ديگر برای امير بيشتر ازاين kزم نخواھد بود که به . گرفته است

 ريزی با اعمال زور وفشارمتوسل شده از طريق احضار سپاه وجنگ وخون
، اوميتواند از سلطه )برعکس(برخJف . قوای پنجاب از محبوبيت خود بکاھد

وصJحيت خود بدون ترس استفاده کند وخاطرنشان ساخته بود که دولت برتانيه 
از طريق مشوره ھای دوستانه مھاراجه رنجيت سينگ را راضی خواھد ساخت 

 خان، برادرامير، مستردبه حکمرانان سابق آن سردارسلطان محمد تا پشاور را
به برادرامير مسترد نمايد چرا به اميرکابل مسترد  وقتی ميخواھد پشاور را(نمايد

اما اتحاد فعلی که از طرف )  سيستانینمی نمايد که مدعی الحاق آن است؟
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رعايت ميشود، به دولت برتانيه  مھاراجا نھايت صادقانه با دولت برتانيه حفظ و
   ١ ."صJحبت خود دراين موضوع بطور مستقيم استفاده کنداجازه نمی دھد که از 

  

  : پيشنھادات برنس توسط اميررد

موھن ( اميردوست محمدخان درحضورمن:"موھن kل شرح ميدھد که
به برنس جواب داد که از رواداری ومناسبات حسنه انگليس با خودش چنين ) kل

ی بوده که اکنون از چيز[ًتوقعی نداشت، بلکه توقعات او کامJ متفاوت 
 بنحوی که دستار نازک نخی ايکه اکنون درسردارد بعد از] سيستانی.ميشنود

. تاسيس مناسبات دوستانه با برتانيه ، توقع داشت به شال پشمی  تبديل خواھد شد
اما برخJف، اکنون چنين احساس ميکند که انگليس ميخواھد ھمان دستارنخی  

ميدھد که نخواھد  وعده تعارفی وتشريفاتی رافقط اين  سابق را بسرش نگھدارد و
اميرعJوه کرد که او به چنين . گذاشت قدرت ديگری اين دستار را از او بگيرد
کسی ديگری حاضر شود واين  دوستی  اھميتی قايل نيست و ترسی ھم ندارد اگر

امير افزود که استرداد پشاور برای سلطان محمدخان . دستار را از سراو بگيرد
اميرخاطرنشان ساخت که برادرش . زوال حکومت او درکابل خواھد شدموجب 

سلطان محمد اگرچه عضو فاميل خودش وھمخون او ميباشد، اما باسپاه کوچکی 
دارند،دشمن بمراتب جدی تر  که دارد، نسبت به سيکھا که سپاه بزرگتر و قوی تر

قاصد خاينانه آنھا را سيکھا به برادرش پول خواھند داد تا بنام مسلمان م. او ميباشد
   ٢ ."به قلب پايتخت او پياده کند

بعدھا برنس يک پيشنھاد مصلحتی بحکومت خود نمود مبنی بر اينکه به 
امير دوست محمد بطور پنھانی وعده داده شود که بعد از مرگ رنجيت سينگ 
 .پشاور به او داده خواھد شد،kکن اين پيشنھاد او از جانب ويسرای ھند رد گرديد

گروگان بدربار رنجيت  حتی اين پيشنھاد که امير يکی از پسران خود را بطور
   ٣.شد در عوض پشاور به افغانستان مستردگردد نيز رد سينگ بفرستد و

ًجنرال شخصا  ، بعد از مذاکرات طوkنی، گورنر١٨٣٨ جنوری ٢٠در 

رنجيت   بربه امير نوشت که اميربا اين اميدواری که برتانيه را به حيث آلۀ فشار
نوع مفکوره برای بدست  از ھر افزود ًسنگ قراردھد، کامJ وداع بگويد و

بنابر :"گورنرجنرال ھند به امير نوشته بود! آوردن پشاور صرف نظر کند
                                                

 ٢٣٥،ص ١ موھن ]ل، ھمان ،ج- ١
 ٢٣۶، ص ١ موھن ]ل، ھمان،ج- ٢
 ١۴۵ پيترھاپکرک، بازی بزرگ ،ترجمه وتلخيص محمداسحاق توخی،چاپ پشاور،ص - ٣
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طبيعت سخاوتمندش وبا در نظرداشت اتحاد طوkنی بارنجيت سنگ، مھاراجه به 
 شما ازشيوه ھای اين خواھش من رضائيت نشان داده است که در صورتيکه

اشتباه آميزخود نسبت به او صرف نظر نمائيد، درآنصورت او بخاطر صلح، به 
   ١ ."دشمنی ھا خاتمه ميدھد

بسيار توھين آميز وطوری تنظيم شده بود تا غرور امير را  نامه مذکور 
به کابل " کويچکپتان وي"اوکليند فھميده بود که  چون kرد .سخت جريحه دارسازد

کدام معامله ای  بدون توافق  ت، او به امير ھوشدار داد ھرگاه باروسھا،رسيده اس
قبلی اوانجام دھد، درآنصورت برتانيه خود را به ھيچ صورتی متعھد نميداند تا 

به برنس ھدايت داده شده بود تا نامه را . جلو اردوی رنجيت سنگ را بگيرد
ميرھرنوع اتحاد با روسھا و درنامه نوشته شده بود که ا. بخواند ًشخصا برای امير

درآنصورت او بزودی از تاج يا ھرقدرت ديگر، که به منافع بريتانيا صدمه بزند، 
  .وتخت برانداخته خواھد شد

نامۀ kرداوکليند  مثل اين بود که طفل گريزپای مکتبی را بخواھد تنبيه 
لی ًھنگامی که امير ازمحتويات نامه مطلع شد، شديداعصبانی گرديد، و. کند

متانت و آرامش خود را حفظ نموده،اظھار اميدواری نمود که بريتانيا از اين 
وسرانجام چون تمام اميدھايش از بريتانيا قطع شد، . موضع گيری خود برگردد

 بود که توسط عده ھای کمک روسيه به وی آن و آخرين قطعه را روی کرد و
   ٢ .کوويچ اظھار شده بودنمايندۀ آن کشور وي

  :کوويچ در دربار اميريوسفارت 

در ھنگامی برنس ھنوز درکابل بود ومذاکراتش با امير جريان داشت، 
سفيردولت روسيه ويکوويچ وارد کابل شد واعتماد نامه خود را به امير دوست 

کپتان ويکويچ اعتمادنامه خود راکه :"موھن kل ميگويد.محمدخان تقديم داشت
 روسيه ونامۀ ديگری از جانب کونت عبارت بود ازنامه ای از طرف امپراطور

اين اسناد بزبانھای . سيمونيچ سفير روسيه در دولت فارس، به امير تقديم کرد
امير درباطن از خوشی وافتخار بجامه نمی . روسی وفارسی نوشته شده بودند

گنجيد، اما بطور ساخته گی به نماينده انگليسی وخبرنگارانگليس وانمود ميساخت 
. ارسال نامه ای به سنت پترزبورگ اطJع نداشته است  نوشتن وکه تا امروزاز

                                                
 ١۴۵، ص ١ موھن ]ل، ، ج- ١
 ١۴۵ بازی بزرگ ،ص - ٢
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ميرزا . اميراز مقاوkت ومعامJت حسنعلی وميرزا سميع خان بکلی انکار کرد
 کريدت واجرای اين معامله را) بطوری که آقای ميسن گزارش داده(سمع خان

بشخص خود راجع ميساخت واستدkل ميکرد که بمنظورجستجوی دوست ديگری 
. رای ولينعمت خود، امير دوست محمدخان، باين نوع فعاليت ھا پرداخته استب

 غافلگير نشان دادن امير ونوشتن نامه ھا توسط ميرزاسميع خان بدون اجازه و
استحضار امير، چيزی غيراز ساخته کاريھای امير بمنظور اغفال ھيات 

  .برتانوی، نبود

  :يه به اميرکابلور روسجواب امپرات

  Fo٢٥٢/٤٥N٢    -اردآفس لندنپبلک ريک

نيقوkی اول امپراطور اعظم وبا ستقJل : بعون عنايت ملک متعال ما
  ....پادشاه اکرم کافۀ ممالک روس و

 جناب امارت مآب دوست محمدخان امير کابول را تحيات دوستانه و
که دراين ايام :ومشھودخاطر عاطرالفت مدارميداريم. نه بادھاتسليمات شاھنشا

] نمود[رجام، فرستادۀ آنجناب ميرزا حسين علی عز ورود و وصول بجھت ف
ونامۀ الفت عJمه عالی را وصول داشته، چونکه مضامين دوستی آئين آن اشعار 

ممالک  ارادت واظھارتمنای ربط دوستی آن جناب را نسبت بحضرت ھمايون وبا
ی حاصل آمد، مقرون ما مينمود، وبمحل پذيرائی وقبول افتاده، عنايت خوشنود ابد

وھمين معنی ما را برآن واداشت، وبدان رغبت انگاشت، که بکمال ميل خاطر 
دوستانه ، والتفات خالصانه خود آنجناب را در ھوای دوستانه واستقرار الفت را 
که ھنوز به آن جناب درميان آغاز شده است مقبول ومعقول ديده، ھرگز حمايت 

، که برای تجارت بممالک ما آمد وشد وصيانت را دربارۀ رعايای مملکت کابول
  .نمايند مبذول خواھم فرمود

وچون دراين ھنگام فرستادۀ آنواk مقام، بعد از آنکه بشرف حضور 
عاطفت دستور اشرف ھمايون ما فايض آمده، عزآنطرف ارزانی يافت، مقرر 
فرموديم، تا بجھت تدارک مسافت بعيده که پيش دارد،ھرگونه اسباب ومھمات 

 که درکاراست ، مھيا داشته،به ھمراھی عامل صاحب منصب اين دولت kزمه
روانۀ صوب مقصد سازند، که انشاء هللا تعالی، بعد ازدرک شرف حضور، 

باقی . بعضی از تحف اين  دولت را که مصحوب مشاراليه شده تقديم خواھد نمود
  . ايام کامرانی واقبال بحسب المرام پاينده وبردوام باد برب العباد

   مسيحيه دوازدھم ١٨٣٧اپريل سنه .در دارلسلطنه عاليه بطرزپورخ نام
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سال فرخنده جلوس ميمنت مانوس ھمايون قلمی گرديد، وچنانکه بود از زبان 
  ١».روسی به فارسی ترجمه شد

روسيه ديدار وگفتگوکرده بود،  بطور محتاطانه با سفير اميرکه درآغاز
ً رسما ويکوويچ را ١٨٣٨ اپريل٢١ روزبعد ازدريافت اولتيماتوم ويسرای ھند،

ويکوويچ اکنون آماده شده بود تا به امير، . در قصر باk حصار بحضور پذيرفت
با اين کارشکست رقيب خود را  اخراج نماينده انگليس را از کابل پيشنھاد کند و

بروز بدتر شده ميرود،جز  برنس که متوجه شده بود موقعيتش روز. اعJم نمايد
  اپريل آخرين ديدار٢٧بنابرين برنس در تاريخ .  چاره ای نداشتترک کابل

توديعی را با امير بجا آورد و با ابراز تأثر از نتايج مذاکرات خود از کابل بيرون 
رفت واز راه جJل آباد به ھند برگشت و جريان چشمديدھای خود را به ويسرای 

   ٢ .ھند گزارش داد

  

  :ربار قندھارسری جواسيس انگليس از داط0عات 

ھيئت برنس با آنکه کابل را به قصد ھند برتانوی ترک گفت ولی در مدت 
اقامت خود درکابل توانسته بود جواسيس خود را درميان خدمتکاران ونزديکان 
دربار اميرکابل وسرداران قندھارپيدا وآنھا را موظف نمايد تا از ھرحرکت 

موھنJل بنابرين .. ر سازندوھرتصميم سران کابل وقندھار انگليس را با خب
رداران قندھارکسانی را جاسوس زرنگ انگليس ازميان خدمتکاران ودرباريان س

د تا از ھرحرکت وھرتصميم سران قندھار انگليس را با خبر استخدام کرده بود
راپورھای ذيل نمايانگر فعاليت جواسيس انگليس در دربارسرداران . سازند
  :ميباشد قندھار

  :شاه ايران به سرداران قندھارمضمون مکتوب 

اعليحضرت شاه راجع به , چون محمد عمر خان به لشكرگاه شاھى رسيد"
ِپيوستگى سرداران قندھار با دولت ايران مطمئن گرديده و اراده فرمودند كه بعد 
ِاز تصرف ھرات ويكويچ را با نه لك روپيه بقندھار و امير دوست محمد خان 

٣ ."ر شاھى منتظر و آماده باشندتا در آينده باوام, فرستد
  

  اين نامه به مھر شاھى ايران و وزير اعظم ميرزا حاجى آغاسى و سفير 

                                                
١
  ٣٠٥حبيبی، ھمان اثر، ص -  
 ١۴٧بازی بزرگ ،ص - ٢
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و محمد عمرخان در ھرات ازطرف ده ھزار نفر سوار . روسيه ممھور بود
 و نزديك پ و پنج دست خلعت شاھى نواخته شداستقبال گرديده و به چھار تو

به . لھداد خان با سفير روسيه يكجا بسر مى بردبارگاه شاھى به او جای داده شد، ا
و شاه , محمدعمرخان دو صد طJى روسى ھر روز براى مصارف داده مى شود

با , تر از انچه در فرامين خود وعده داده بود كه فراوان: ايران باو اطمينان داده
  .سرداران قندھار امداد خواھد كرد

 ايراني بر ھرات حمله دو روز بعد از وصول محمد عمرخان، لشكريان
. دونيم تا سه صد نفر مجروح شدند كه چھار صد نفر كشته و, ھاى سختى كردند

و , درين جنگ بوروسكى و سمسان نيز بصورت فجيع جراحت برداشتند
و . و سراو را بريده و در بازارھاى شھر گشتاندند, موخرالذكربا¦خره كشته شد

ولى رسيدن محمد .  خويش برگشتندبعد ازين محاربه طرفين به قرار گاھھاى
عمرخان به لشكر ايرانى تمام افغانان داخل حصار ھرات را خيلى افسرده و كم 
حوصله ساخته و با يكديگر اختJف دارند  و ميخواھند ھرات را به امر سرداران 

محمد صديق خان فرزند كJن كھندل خان فراه . قندھار به محمد عمرخان بسپارند
  .نون به ترميم آن مشغول استرا گرفته و اك

كاپيتان ويكويچ موكب محمد شاه را : اما داستان نماينده روسيه چنين است
سردار كھندل .  بقندھار رسيد١٨٣٨ اكتوبر ٢۶در كوسان ترك كرده و بتاريخ 

ولى ويكويچ , خان ميخواست كه فرزند خود را با سه صد سوار باستقبالش فرستد
. تنھا به شھر آمد و در خانه ميرزا يحيى سكونت گزيدامتناع ورزيده و خاموش و 

  ھزار دوکه  طJ را با خود آورده و حواله چھل ۶٠كه وى  : و بسردار گفت
كه آنرا بامير دوست محمد , ھزار طJى ديگر را ھم بر خزانه كرمان بدست دارد

بقيه ده و دادن , خان بايد برساند و على العجاله مبلغ ده ھزار طJ به سردار داد
سردار ھم بعد از اخذ مبلغ از شھر قندھار با . ھزار طJ را در قاين وعده نمود

اما سفير . و بيرون شھربه تدارك امور لشكر مشغول گشت, لشكر خود برامد
سران ه و ب. روسيه از شاه خواھش كرده كه بر خJف ھرات اقدامات جدى نمايد

ھرات بتازند و اگراين لشكر متحد افغان افغان پول دھد تا با لشكر ايرانى يكجا بر 
آنوقت خود روسيان بران حمله خواھند , و خراسان ھم نتوانست آن شھر را بكشايد

  .كرد

كه وى از طرف ھرات : اما سردار كھندل خان به ويكوويچ اظھار نمود
اما . ر را بگيردِانديشه اى ندارد، ولى ميترسد كه در غيابش دولت انگليس قندھا

 كه در قوانين دول اروپا حمله يك دولت بر شھريكه دران سفير جواب دادويكويچ 
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مانع حمله , ِو وجود وى در قندھار, ندارد ِو نماينده دولت ديگر موجود باشد جواز
سردار را مطمئن , كه ويكويچ داد اين شرحي. انگليس بران شھر خواھد بود

دار و ويكويچ خطوط ھمچنين سر. ساخته و از ترس حمله انگليس رھائى بخشيد
عليحده را به ميران سنده نوشته و ايشان را تا مدت سه ماه بوصول لشكر خويش 

اين اقدامات ويكويچ در سند ولوله اى را . بركنارھاى درياى سنده منتظر نمود
و روسيان ھدايائى را به . انگيخته و با منافع انگليس در حيدر آباد سند برخورد

١ . سيستان نيز فرستادندحكمران] سربندی[على خان
  

  

  :راپور از قندھار به ميجر ليچ

فته در رفتن  كه درين احوال آشديروز از سردار كھندل خان پرسيدممن «
 و با دولت انگليس چه طور رفتار خواھد نمود؟ وى بھرات چه مقصدى دارد

اگر قواى انگليسى در ميادين قندھار موجود مى بودند، البته وى نمى : جواب داد
توانست كه تا فراه برود ولى اكنون ميخواھد كه تنھا فراه را به اشاره روسيه و 

 مطابق وعده البته, ايران بدست آورد و اگر در غيابش كسى بر قندھار تعرض كند
و .  به او پول و لشكر داده خواھد شد تا پس قندھار را بگيردايكه روسيه داده است

پس روسيه و ايران تمام وسايل را باو سپرده , اگرانگليسان بر قندھار حمله ننمايند
سردار موصوف بعد از تقسيم . و در تسخير ھرات ممد و معاونش خواھند بود

 ٩طJى روسى در بين لشكريان  از قندھار حركت كرد و ممكن است بتاريخ 
کاپيتان ويكويچ يك ھزار خروار گندم  هللا داد خان و.  به فراه برسد١٨٣٨نومبر م
 ١٧هللا داد خان وويكويچ بتاريخ  .لعه شمس الدين خان به سردار آوردرا در ق

تا , اكتوبر بقندھار رسيدند و ده ھزار طJ را با خود آورده و به كھندل خان دادند
 اكتوبر پيش ٢١سردار بتاريخ . بزودى تھيه حركت خود را بطرف ھرات نمايد

,  طJ را خودش گرفت٢٧٠٠خيمه خود را از قندھار كشيد و از جمله مبلغ مذكور
  طJ را مير افضل ٩۵٠  طJ را به مھر دل خان و رحمدل خان داد و ٢٧٠٠و  

  . طJ را ھم محمد صديق خان گرفت٩۵٠خان و  

 چھار نفر چاپار امير دوست محمد خان بقندھار ١٨٣٨ اكتوبر ٢٢بتاريخ 
شكر به رسيده و ميگويند كه سر الكسندر برنس ولفتننت وود با سى رجمنت ل

پشاور رسيده و سيكھا از انجا رفته اند و بايد كه سرداران قندھار به سوى ھرات 
چون سردار كھندل خان نامه امير دوست محمد خان را به ويكويچ . حركت نكنند

                                                
١
  ٣٠٥-٣٠٤، ص ١موھن ]ل، زندگی امير دوست محمدخان،ج-  
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كه اكنون سرداران در تعيين خط مشى خود اختيار : وى جواب داد, نشان داد
  »١ .ر روز حركت خواھيم كردولى سرداران گفتند كه در موعد چھا. دارند

  

  :راپور از قندھاربه  برنس

ود را بحيث يکنفر روسی نشان آرزوندارد خ) ويكويچ(نماينده روسيه «
 وى ادعا ميکند که اقدامات .ميداند مانند بک فارسى عمل نمايد بلكه مرجح ،بدھد

 او براساس ھدايات  واوامر محمد شاه صورت ميگيردکه ولينعمت او امپراطور
  . دوست ومتحد او می باشد،وسيهر

و سردار كھندل خان به ھمراھى , اكنون سردار مھر دل خان در واشين
ِويكويچ در كشك نخود تا لشكر , ِو سردار رحمدلخان نزديك حوض مدد ساكنند, ُ
 يكنفر خدمتگار سفير روسيه عبدالصاحب خان از قندھار. خويش را فراھم آورند

سالى امپراطور روسيه را به امير دوست محمد خان تا خلعت ھاى ار, بكابل رفت
  .برساند

 ٢٣زيرا طوريكه در مكتوب , ِتمام اطJعات ما از قندھار موثق است
 بنام كلنل پوتينجر توضيح شده بود كه ويكويچ از قندھار بدربار ١٨٣٨نومبر 

ن كه سردارا, اكنون اين سخن بكلى تصديق گرديد, حيدر آباد فتنه انگيزى مينمايد
 و دسايس ِ به خان قJت نيز تقديم كرده ِمبلغى از پول رشوت خود را قندھار

وويكويچ درين مسايل دست قوى , روسيه را درين سر زمين پھن كردن ميخواھند
كه حين وصول , و وعده كرد, ده ھزار طJ را به سرداران قندھار داد, دارد

 ھزار طJى ٢٠ام محاصره ايشان به فراه ده ھزار ديگر خواھد داد و در حين دو
نيز ده ھزار طJى , و ھنگاميكه بر ھرات يورش نمايند, ديگر را ھم خواھند داد
ًسرداران نيز فورا از قندھار حركت كرده و بفراه . ديگر را خواھد رسانيد

تا از غوغاى غلزائيان جلو , و مھر دل خان را واپس بقندھار فرستادند, رسيدند
شجاع بنام سران قبايل غلزائى يعنى عبدالرحمن خان و زيرا شاه . گيرى نمايد

 محمد خان نامه ھائى فرستاده سلطان محمد خان فرزندان شھاب الدين خان و گل
 و بر كسانيكه در شھر بودند يعنى حاجى خان و صحبت خان و ماما نيز بود

  .سرداران اعتماد كاملى نداشتند

                                                
١
  ، ترجمه داکتر ٣٠٨ -٣٠٧، ص١موھن ]ل، حيات امير دوست محمدخان،ج-  

 جرمن نشر در سايت افغان( ببعد١٩٠ھاشميان،حبيبی، تاريخ تجزيه شاھنشاھی افغانستان،ص 
  )آن0ين
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كويچ را در خانه خود  سردار مھر دل خان ،وي١٨٣٨ دسمبر ١١بتاريخ 
و نظر محمد خان و حاجى على خان ) مJنصوح(دعوت داد كه دران مJ نسو

بيكطرف كشور ما در : سردار به ويكويچ گفت. حاضر بودند) سفير ايران(
ماوراى سند دولت برطانيه است و طرف ديگر ھم محمد شاه متحد روسيه سلطنت 

بايد شما درمقابل حمله , ت ميكنيمپس اكنون كه ما به دولت روسيه متابع, دارد
  . انگليس با ما امداد نمائيد

زيرا با , كه سرداران قندھار متابعت روسيه را ندارند: ويكويچ جواب داد
 ١۵باز ھم در مدت , وجوديكه من ده ھزار طJ را براى رفتن شما به ھرات دادم

 انوقت در مقابل ,اما اگر ايشان بھرات برسند.  كوس پيش نرفتند٢۵روز باندازه  
ًكه اصJ دولت روسيه ويكويچ را : وى عJوه كرد. ھرخصم امداد داده خواھد شد

سرداران قندھار ه و او را نسبت ب. بحضور امير دوست محمد خان فرستاده است
زيرا امير موصوف با دست خالى بارھا بر خJف قواى , بنظر اھميت مى بيند

ر فرستاد كه من بحضور امپراطورا  خود او حبوخان آدم.مجھز سيك جنگيده است
كه ما شما :  داد مكتوبى را بوسيله امپراطور جوابچون وى, مخدمتگار آن دولت

و حاضريم كه بنام دوستى روسيه چھار لك ! را دوست خود ميدانيم نه خدمتگار
طJى روسى و چھار نفر افسر تعليم يافته امور لشكر پياده و توپخانه را بشما 

  » ١ .بفرستيم

  

  :محرمانه از دربار کابلگزارش 
دربار جريانات داخل  ،راپورھايی از  رسيد جJل آبادبهبرنس وقتی که 

را پيرامون  که پJنھای سرداران کابل وقندھار  کردکابل ودربار قندھار دريافت
  :ائتJف جديدشان با روسيه برمJ ميساخت وبدون معطلی آنرا به ويسرا خبرداد

 حرکت شما ازکابل،اميرمجلسی خصوصی  با سردار مھر يکروز بعد از«
كه : آنھا فيصله کردند. ه وميرزا سميع خان ترتيب داددل خان ، رشيد آخند زاد

محمد اعظم خان فرزند امير و ميرزا سميع خان بايداز كابل حركت كرده و در 
و به نمايندگی , بھرات روند, قندھار با محمد عمرخان و مJ رشيد پيوسته

سردار مھردلخان  .زسرداران کابل وقندھار منتظرمحمدشاه پادشاه فارس باشندا
  , نامه ای به محمدشاه ارسال کرده که بعد از مJحظه ومھر برادرانش در قندھار

                                                
١
،حبيبی، تاريخ ٣٠٩، ص١موھن ]ل، حيات امير دوست محمدخان، ترجمه داکتر ھاشميان، ج- 

  )نشر در سايت افغان جرمن آن0ين( ببعد١٩٠تجزيه شاھنشاھی افغانستان،ص 
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  :محتويات اين نامه قرارذيل است. بحضور شاه ارسال شود

, بعد از رسيدن  قمبر على خان نماينده اعليحضرت ھمايونى بقندھار«
يصله شدكه محمد عمرخان را از طرف سرداران قندھار بحضور شاھى ف

در ھمين زمان بود كه سر الكسندر برنس بحيث ايلچى برطانيه بكابل . بفرستيم
تا محمد عمرخان , وبرادر كJن ما امير دوست محمد خان نامه اى فرستاد, رسيد

افغانان ه بدولت برطانيه و رنجيت سنگه : زيرا, را به حضور شاھى نفرستيم
سان  و امير ھرااه بفاصله مسافرت سه ماه دور استو كشور محمد ش, نزديك ترند

در حاليكه اعليحضرت شاه ,  كار او را ويران سازنداست كه اين دو نيرو ميتوانند
  . ايران نميتواند مانع ايشان گردد

محمد عمرخان را , باحترام تفوق برادر ما امير و رعايت منافع حكومتين
ولى چون اطJع وصول موكب شاھى بھرات بما ,  گرشك بقندھار باز خواستيماز

 كه سر الكسندر برنس را و امير را بدان واداشتم, بل آمدممن از قندھار بكا, رسيد
مرخص نموده و وزير خود ميرزا سميع خان را بحضور اعليحضرت شما 

ونى خواھد از طرف قندھار مJ رشيد و محمد عمرخان بحضور ھماي, بفرستد
  ١».رسيد

  

  : د خان به محمد شاه قاجارمحتويات نامه امير دوست محم

سر الكسندر برنس نيز از طرف , چون قنبر على خان بقندھار رسيد"
و مانع شد كه من در اتحاديه ذات شھريارى شما داخل , دولت برتانيه بكابل امد

 برنس را ،ودچون موكب ھمايونى ھنوز بھرات نرسيده و خيلى بعيد ب, نشوم
 اكنون چون يقين شد كه موكب ھمايونى به ،بمذاكرات بھانه جويانه مشغول داشتم

ھرات رسيد او را مرخص كردم و فرزند خود محمداعظم خان را فرستادم تا 
   ٢ ."اوامر شاھى فرمانبردار خواھم بوده بحضور شاھى مشرف گردد و در آينده ب

ھنگامی که :ک، ميگويدتحليگرمسايل سياسی انگليس، پيترھاپکر
به کابل رسيد ، اميردوست محمدخان ھنوز اولتيماتوم اوکليند را " ويتکوويچ"

دريافت نکرده بود وستاره بخت برنس ھنوزھم درباkحصار در اوج درخشش 
وطوريکه سيمونيچ . از افسران روسی استقبال سرد وغير رسمی بعمل آمد.بود

د درحقيقت فرستاده روس در اقامتگاھش ًقبJ به ويتکوويچ پيش بينی نموده بو

                                                
١
  ٣٠١ - ٣٠٠، ص١موھن ]ل، حيات امير دوست محمدخان،ج-  
٢
  ٣٠١ - ٣٠٠، ص١موھن ]ل، ھمان،ج-  
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حتی امير دوست محمدخان با برنس درباره صحت وسقم اعتماد . زندانی شده بود
ًآيا ويتکويچ واقعا از جانب تزار فرستاده شده است؟ و . نامه اش مشورت مينمود

 تدقيق به برنس فرستاد ًآيا نامه حقيقتا از امپراتور روسيه است؟ او نامه را جھت
و ميدانست که از نامه نقل گرفته ميشود وطی يک ساعت ترتيبات ا شک ونوبد

برنس اينقدر به امير دوست محمدگفت که او .ارسال آن به اوکليند گرفته خواھد شد
به اين عقيده است که نامۀ مذکور بيش از يک پيغام حسن نيت چيزديگری نيست 

   ١ .و در حقيقت از تزار نيکJی است

ست محمدخان برای الحاق مجدد پشاوربه کشورمادر تا بدينسان امير دو
سرحد ائتJف با ايران و روسيه  تJش بخرج داد، مگر نقشه او در اين عرصه  
با منافع استعمار انگليس برخورد نمود و انگليس را وادار ساخت تا بر افغانستان 
. لشکر کشی نمايد وتاج وتخت را ازامير بگيرد و برسرشاه شجاع بگذارد

درحقيقت توجه واصراربيش از حد امير برای استرداد پشاور سبب تجاوز 
انگليس بر افغانستان و از ميان برداشتن خود امير از سريرسلطنت کابل گرديد، 
زيرا انگليسھا خود نيت داشتند تا پشاور وديگر مناطق قلمرو رنجيت سنگ 

  . رابشمول افغانستان در صورت امکان متصرف شوند

  

  :دوست محمدخاناول سی کشوردر دورۀ امارت اوضاع سيا

قلمروسلطنت ) ١٨٣٩ - ١٨٢۶(در دورۀ اول امارت اميردوست محمدخان
دراين . کابل ازھندوکش تاغزنی وزرمت وازباميان تا کوه ھای خيبروسعت داشت

سردار محمدافضل خان :بدين ترتيب .قلمروکوچک پسران اميرحکومت مينمودند
ان در جJل آباد، سردار محمداکرم خان در باميان در زرمت، سردار محمداکبرخ

Jن خان پسر سردار يدم حيدرخان در غزنی، سردار شمس الوبھسود، سردار غ
امير محمدخان ، برادر عينی امير درکوھستان، عايدات اين قلمرو کوچک ساkنه 

   ٢ . لک روپيه تجاوز نميکرد٢٥از 

 داشتند حيثيت حکام عادی پسران امير که حکومت وkيات رابگفتۀ رشتيا،
را دارا بوده از عايدات منطقۀ خود درنزد امير مسئول بودند وغير از يک قسمت 

باقی عوايد را بايستی به  که مصرف آن به تجويز خودايشان گذاشته شده بود
خزانۀ مرکزی ارسال ميکردند وقسمتی را برای نگھداشت عساکريکه بنام ھريک 

                                                
١
   ببعد١٤٧، ص ١ ھمان، ج موھن ]ل،-  
 ٢٢۶-٢٢٢، صص ٢،١٣۴٠ کھزاد، با]حصار کابل وپيش آمدھای تاريخی ،ج- ٢
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بنابرين . سوبه اش تشکيل يافته بود صرف ميکردنددر وkيات مناز شھزادگان 
 بحيث تيول وجاگير به پسران خوداينکه اميردوست محمدخان وkيات مملکت را

  ١.د،صحت نداردباشداده 

در قندھار سردار  :در ساير نقاط کشورپراکنده ومتشتت بوداوضاع 
تدرش کھندلخان وسردار مھردلخان، درھرات شھزاده کامران سدوزائی ووزيرمق

درشمال ھندوکش ميرمرادبيک اوزبک . يارمحمدخان الکوزائی حکومت داشتند
او توسط پسرخود شاه مرادخان . از قندز برساحه وسيعی حکمروائی ميکرد

بربدخشان وتالقان وذريعه برادرش محمودبيک بر نقاط شمال غربی چون فارياب 
  .  حکومت ميکرد) ميمنه( وجوزجان

بعدھا  ه بود،نواب زمانخان داده شدان برادران به تقسيمات ميجJل اباد در
از او گرفت وبه برادرخود سردار امير سرداردوست محمدخان جJل اباد 

با دست يابی اميرصورت  ضم نمود وبه اينآن ھم به  رامحمدخان داد وغزنی 
  . کرد برمرکز قدرت يعنی کابل  برساير برادران دست باkتری پيدا

مقامات عمده دولتی در سلطنت کابل به :  است کهفرھنگ به اين عقيده
افرادی ازخاندان درانی  يا کسانی که وفاداری وصداقت خود را به امير به اثبات 

ًمثJ امور وزارت به . تعلق داشت) گرچه از خاندان درانی نبودند(رسانده بودند 

دوره ميرزا عبدالسميع خان واداره امور مالی به سيدحسين خان مستوفی و در 
دوم ھردو وظيفه به ميرزا عبدالرزاق خان مستوفی تفويض شده بود، درحالی که 

وظيفه قوماندانی اردو را . ميرزا عبدالسميع خان دبير حيثيت منشی کل را داشت
پردلخان وشيردلخان از احفاد ياسينخان . غJم احمدخان پوپلزائی به عھده داشت

امورقضاء را  قاضی عبدالرحمن و ) وزيردربار(بارکزائی، وظيفه شاغاسی 
   ٢ .بارکزائی به عھده  داشتند) خان علوم(خان

غبار ميگويد . عايدات سلطنت کابل ساkنه به دونيم مليون روپيه ميرسيد
عوايد سردار دوست محمدخان از قلمرو حاکميتش ساkنه به يک ميليون : که

 .)ابل بود ھزار روپيه ازک٢۵٠از آنجمله ( وھشتصدھزار روپيه ميرسيد

ًاميردوست محمدخان بعدا پنجاه ھزار روپيه ديگر برماليات کابل افزود که براثر 

عوايد قندھار ساkنه يک .فشارآن تجار يھود و ارمنی مجبور به ترک کابل شدند
پشاور ماليات بسيار . ميليون روپيه ميشد که بين برادران قندھاری تقسيم ميگرديد

 مقداری برنج وصد رأس اسپ به دولت سيک می کم داشت و از آنجمله ساkنه

                                                
١
  ٢٠٩،چاپ چھارم، ص ١٩، افغانستان در قرن رشتيا-  
 ٣٠۵، ص١ فرھنگ، ج- ٢
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 حکومت پشاور بعد ازمرگ  سردارعطامحمدخان به سردار يارمحمد. پرداخت
ًاين سرداربعدا  . خان وبعد از کشته شدن او به سردارسلطان محمدخان تعلق گرفت

اطاعت رنجيت را اختيار کرد و يک پسرخود را بحيث گروگان در دربار رنجيت 
   ١ .سينگ گذاشت

با قشون متجاوز ١٨۴٢ -١٨٣٩اما موھن kل، منشی برنس که درسالھای 
پيرامون عايدات  کابل تصورات : "انگليس  درکابل بوده است ، مينويسد

معلومات شخص . ومحاسبات متعدد وجود دارد که يکی از ديگری متفاوت ميباشد
وفی المملک خودم در باره عايدات کابل مبتنی برديوان محاسبات سيدحسين، مست

 Birbal از يک طرف وديوانھای بيربلMithaاميردوست محمدخان وديوان ميتا
مراجع فوق الذکراز نظرمجموع .ازجانب ديگر ميباشد Dayaramودايارام 

عايدات توافق نداشته ھرکدام عدد مختلف ارائه ميدارند، اما ارتباط سيدحسين با 
 بدون آنکه درجمله عوايد دولت وزيرامير دليل واضح است که اومبالغ ھنگفت را

به جيب خود می اندازد، ليکن ديوانھای اخيرالذکرحقايق را ارائه کندشامل 
 ميکنند که توسط  درجبنحويکه مبالغ اضافی را تنھا وقتی در ديوان. ميدارند

بقرارمحاسبات سيدحسين مستوفی، عايدات سJنه از . حکومت تحصيل شده باشد
کات، غصب وضبط جايدادھای افراد وديگر مدارک مدرک ماليات امJک، گمر

ميليون روپيه ميباشد، درحالی که )٢ر۴٣١ر٢٧١(غيرعادkنه بالغ بر) عوارض(
    ٢.روپيه نشان ميدھد)  ميليون٢ر۵٩ر٢٣٨(ديوان بيربل اين رقم را

موھن kل بعد از نمايش يک جدول ازانواع عوايد ونواحی مختلف، 
ً مبلغ متذکره فوق درعايدات دولت که قبJ گزارش بايد بخاطر سپرد که:"مينويسد

) ٢ر٢۶٢ر٩۴٣(ًروپيه تقريبا معادل ) ٢ر۵٠٩ر٣٣٢(يافته بود ومبلغ مجموعی 
تمام محاسبات دولتی .  پوند استرلنگ ميباشد٢٢۶ر٢٩۴ ًميليون کمپنی يا تقريبا

روپيه ارزش ده شاھی  شدند که ھر پرداخت می وتجارتی به روپيه خام تحصيل و
   ٣ .شاھی سکه مروج نيست اما درمحاسبات رسمی استعمال ميشود.  داردرا

  

  

  

                                                
 ۵١۴ غبار،ھمان،ص - ١
 موھن ]ل، زندگی اميردوست محدخان، تاليف موھن ]ل کشميری ،جلد اول ، ترجمه - ٢

 ٢١۵-١،٢١۴يل هللا ھاشميان ، جدکترخل
 ٢١٧،ص١ موھن ]ل، ھمان، ج- ٣
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  فصل دوم

  

 تجاوزنخستين انگليس برافغانستان

  

  

  آن بر وتاثيرسوء آسيارقابت روس وانگليس در

  ١٩ سياسی منطقه در نيمۀ  قرن جغرافيای

  

کشورھزاردستار « سرزمين دkنگيز وپھناور ھند که به نام: مدخل
 طبيعت شاداب وخرم وھميشه ، با برخورداری ازنيز ناميده شده» فتاروھزارگ

وق العاده خود، از زمانه  با امکانات وسيع اقتصادی ونيروی بشری ف، خودبھار
 قرار گرفت وباری  توجه فاتحان وکشور گشايان اروپادور مھای پيش از ميJد
 کشورھا  سال قبل از ميJدی برای دسترسی به آن،٣٣٠اسکندر کبير،در

وتمدنھای کلده وآشور وايران وافغانستان را در نورديد تا به اين سرزمين گنچ 
  .ھای افسانوی قدم گذارد

، کشورھای قدرتمند وغارتگراروپائی برآن ١٩ و١٨ و١٧در قرون 
سرزمين زرخيز به عنوان سوداگران وتاجران اروپائی قدم نھادند وھريک زيرنام 

ارائی آنرا آزمندانه غارت کردند وسپس با ايجاد کمپانی ھندشرقی خود،ثروت ود
رو حوزۀ اراضی وتوسعه قلم باندھای مسلح محافظ دارائی کمپانی، به تصرف

شرقی انگليس که اين شيوه   ميتوان ازکمپانی ھنداز آن ميان. نفوذ خود پرداختند
  .را حساب شده به کار بست می توان نام برد

م،عرصۀ رقابت بين المللی از قارۀ ١٧٧٦پس از استقJل امريکا،درسال 
ھندوستان به صحنۀ اصلی کشمکش شديد ميان دول  امريکا به آسيا انتقال يافت و

  .مبدل گشتروسيه  قدرت مند اروپائی از جمله فرانسه،انگليس و
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ادی ونيز نيروی دريائی صت، بريتانيا که از نقطه نظر اق١٩درجريان قرن 
وانست جلوتھاجم آن دوکشور را برنيم قاره عظيم خود بررقبايش برتری داشت،ت

 سياسی اين کشور يعنی فرانسه، روسيه - بگيرد؛ اما اقدامات رقابت آميزنظامی
 وضع سياسی وجغرافيائی کشورھای ايران، وانگليس تاثيرات بسيارسوء بر

افغانستان وآسيای ميانه برجای گذاشت وضربات خورد کننده يی برپيکر حاکميت 
  . وارد آمد١٩رھا درمنطقه در قرن سياسی اين کشو

ميتوان گفت که علت العلل تمام تھاجمات وتمام تجاوزات روس وانگليس 
 برايران ،افغانستان وآسيای ميانه، موجوديت ھندوستان ١٩در سراسر قرن 

ثروتمند در مجاورت اين کشورھابود که دول استعماری اروپا را چون گرگان 
به دنبال جنگھای چندين سالۀميان فرانسه . دبه سوی آن ثروتھا کشانيگرسنه 

با عمليات جنگی خود ،ناپلئون پس از آنکه ١٨وانگليس در نيم قاره ھند در قرن 
در ھم کوبيد ومردم آن را مطيع خود را سياسی اروپای غربی  ساختارھای

به مصاف فراخواند واما چون متوجه برتری نيروھای  ساخت،ھمه جا بريتانيا را
يتانيا برای کنترول راه ھای دريائی شد، در صدد آن برآمد تا راه ھای دريائی بر

  .نفوذ زمينی را بسوی ھندوستان مورد توجه قراربدھد

رابه سوی  اين امر مطالعۀ نقشه ھای اسکندر کبير وسپس  اعراب
 نظامی وسياسی وسرانجام اقتصادی قدرت وستان بطور جديد وارد محاسباتھند

در نتيجه اين اوضاع، بريتانيا اھميت خطرات زمينی در . ھای بين المللی ساخت
با  .از طريق ايران وافغانستان، جدی تلقی نمودرا ماوراء مرز ھای ھندوستان 

تا   امتيازاتی بدھنددر اروپاانگليس ھا سعی کردند تا برای ناپلئون   وجود آنکه
ت مؤثر واقع ولی اين سياس دست از رقابت در قلمرو مستعمرات انگليس بردارد،

اما اقدامات  .وبا انگليس اعJن جنگ دادفتاد وناپلئون مصر را متصرف ه ان
 انگليس سبب شکست نيروھاى فرانسه در مديترانه گرديد و ناپلئون نظامیمتقابل 

مجبور شد به فرانسه بازگردد، ولى از فکر حمله بر ھند وستان منصرف 
  .١نگرديد

  :له برھندطرحھای ناپلئون و روسيه بقصد حم

 ناپليون بعد از صلح با روسيه نقشه جديدى براى حمله به ١٧٩٩در سال 
 بر طبق اين نقشه نيروھاى ھردو کشور بايستى از . ھندوستان با روسيه طرح کرد

                                                
١
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 .طريق ايران و افغانستان بر ھند حمله ميکردند

 باعث به تعويق ١٨٠١مرگ ناگھانى پول اول تزار روسيه درمارچ 
ناپلئون که در انديشه اجراى طرح خود بود . ح جسورانۀ ناپلئون گرديدافتادن طر

 وعده ھاى اميد بخشى به دولت قاجاری فارس داد که با عدم موفقيت ١٨٠٢در 
 به شاه فارس پيشنھاد کرد تا اتحاديه اى عليه ١٨٠٤پس از آن در سال . مواجه شد

قاجار بى  يسھا در دربارروسيه منعقد شود، ولى اين پيشنھاد ھم بعلت نفوذ انگل
يک سال بعد از شروع جنگ بين فرانسه و روسيه يعنى در سال . نتيجه ماند

 يک ھيئت فرانسوى با پيشنھاد کمک به دولت فارس در استرداد گرجستان ١٨٠٦
اجراى اين . فرستاده شد ّکه اخيرا ضميمۀ خاک روسيه شده بود به دربار قاجار

 اينکه فارس از اتحاد با انگليس منصرف شود، يکى: پيشنھاد شامل دو شرط بود
و شرط ديگر اينکه شاه قاجارقواى نظامى خود را براى اعزام به ھندوستان آماده 

شاه که مفتون فتوحات ناپليون شده بود، روابط خود را با انگليس قطع و با .  سازد
ه فقط ولى اين عھد نام). ١٨٠٧(را امضاءکرد » فينکن شتاين«فرانسه عھد نامه 

 چه وقتى ناپليون و تزار. نکرد در روى کاغذ باقى ماند و اعتبار عملى پيدا
الکساندرھمديگر را در ميدان جنگ مJقات نمودند و حاضر شدند تا پيمان تيلست 

Tilsit ديگر فرانسه متحد روسيه شده بود و نميخواست )١٨٠٧( را امضاء کنند ،
وذ در آسيا با فرانسه داشت ، از خود روسيه را که برنامه ھاى مشترکى براى نف

  .ناراضى کند

تزار الکساندر اول و ناپليون ھريکى طرح ھاو پيشنھاداتى براى پيشروى 
بسوى آبھاى گرم اقيانوس ھند ، ارائه دادند و قرار برآن شد تا نيروھاى ھاى 

اين . از سرزمين فارس بسوى ھند حرکت کنند مسلح روسى با نيروھاى قاجار
توانست دست بريتانيا را از ھندوستان کوتاه و زمينه سقوط امپراطورى امر مي

انگليس را فراھم سازد، اما واکنش ھاى متقابل سياسى بريتانيا نه تنھا موجب از 
ھم پاشى اتحاد فرانسه و روسيه گرديد، بلکه اتحاد ميان فرانسه و فارس را نيز 

  ١.ب ساختبرھم زد و تمام برنامه ھاى ناپليون را نقش بر آ

انگليس ھا براى ايجاد کمربند مستحکم دفاعى در برابر روسيه و فرانسه ، 
را نزد شاه شجاع درانی ) مورخ نامدار( مونت ستوارت الفسنتن ١٨٠٩در سال 

در پشاور فرستادند و اين شخص توانست شاه شجاع را قانع به امضاى پيمانى 
اين کشور، بدفاع از ھند که در برابر خطر حمله فارس و فرانسه بر  سازد

. بريتانوى بپردازد و نگذارد که پاى ھيچ فرد فرانسوى به افغانستان داخل گردد
                                                

١
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بالمقابل انگليس متعھد شده بود که در صورت وقوع حمله فارس يا فرانسه يا 
بدنبال اين عھد نامه . روسيه بر افغانستان ، افغانستان را کمک نظامى خواھد نمود

 با دولت قاجاری عھد نامه اى را بر قرار ساختند که ١٨٠٩ھا در بار ديگر انگليس
وعده داده شده بود که در برابر روسيه از دولت قاجاری   در آن به شاه قاجار

حمايت خواھند کرد ، اما ھنگامى که فارس مورد تجاوز مجدد روسيه قرار گرفت 
 کمک به دولت و فارس از انگليس کمک خواست ، انگليس ھا بھانه آوردند و از

  . فارس دريغ ورزيدند

 انگليسھا ، رنجيت سنگ حکمران  پنجاب ١٨٠٩ھمچنان در ھمين سال 
را با يک مانور نظامى وادار ساختند تا عھد نامه يى را به امضاء برساند که در 
آن دوست و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود بشناسد و تعھد نمايد که بدون 

   . ديگرى داخل روابط سياسى و نظامى نگردداز انگليس با ھيچ کشور

بريتانيا در جريان جنگ خود با فرانسه ، با آنکه روسيه را رقيب و دشمن 
خطر ناک خود مى شمرد، ولى براى حفظ توازن قوا، توانست توجه روسيه را 
بسوى ترکيه عثمانى و آبناى دردانل معطوف کند وقرار دادى با روسيه بامضاء 

 )١٨١٢(جب آن روسيه را از ھمکارى و اتحاد با فرانسه باز دارد برساند که بمو
ّ روسيه مجددا به عنوان ١٨١٥ولى پس از شکست فرانسه در جنگ واترلو در  ،

  .رقيب و دشمن اصلى بريتانيا در منطقه تلقى گشت 

 روس ھا که از دير باز در صدد راھيابى به سوى آبھاى گرم اقيانوس ھند 
ه قلمرو خود و دسترسى به مرز ھاى ھند ھرگز دست نگرفتند فکر توسع بودند از

و در دوران جنگ بين فرانسه و بريتانيا فرصت خوبى بدست داشتند تا متصرفات 
 گرجستان را در قفقاز ١٨٠٢روسيه که در  . جنوبى خود را بازھم توسعه دھند

 بر ازدولت فارس گرفته بود، اينک در شرايط جنگ فرانسه و بريتانيا بازھم
تجاوزات خود برقلمرو فارس ادامه داد و بخش ھاى ديگرى از قفقاز را از دست 

 به اين متصرفات ١٨١٣دولت قاجارى بدر آورد و با امضاى قرارداد گلستان در 
براى روسيه اين قرارداد نقطه پايان توسعه طلبى او . اشغالگرانه مھرقانونى زد

ب به پيشروى خود ادامه داد تا اينکه بشمار نميرفت و بنابرين بازھم به سوى جنو
و مرزھاى فارس را . بخش مھم ديگرى از فارس را جزو امپراتورى خويش نمود

، بسيار تنگترساخت و خود را به قلمرو ١٨٢٨با قرارداد ننگ آور ترکمنچاى در 
   ١ .نفوذ انگليس بازھم نزديکتر نمود

                                                
١
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  :ن  آودپلوماسی انگليس برای دفعنشاه برھند حملۀ زما

در فرصتی که ناپلئون بناپارت طرح حمله مشترک خود با روسيه را 
  زمانشاه براى فتح دھلى دست به لشکرترتيب ميداد، زمامدار افغانستان برھند

انگليس ھا از خبر لشکرکشى زمانشاه بر ). ١٧٩٨(تا kھورپيش رفت کشى زد و
کجا با اين افواه که ھند و جوش و خروش مسلمانان آن ديار براى پذيرائى از او، ي

زمانشاه با ناپلئون بمنظور فتح ھند دست يکى کرده بخوف افتادند و بJ فاصله 
دست به ديپلوماسى شديد زدند و kرد ويسلى حاکم اعلى کمپنى در کلکته به 

 نمايندۀ کمپنى در مھدى خان ملقب به بھادرجنگنمايندۀ ايرانى اkصل خود 
قاجاری تماس گرفته، ايران را بر ضد دولت بوشھر ھدايت داد تا با دربار 

فتح (مھديخان بحضور شاه. افغانستان تحريک و به کمک انگليس اميدوار کند
  : بار يافت و در ضمن مطالب ديگر اظھار داشت ) عليشاه قاجار

زمانشاه که در ]ھور است بر شيعان آنجا ظلم ميکند، ھزاران نفر « 
 شرقى پناھنده شده اند، اگر پادشاه ايران بر شيعى از ظلم او بممالک کمپنى ھند

براى اينکار بھتر است . افغانھا حمله نمايد، ثواب جميل حاصل خواھد کرد
راکه در ايران پناھنده است با نيروى کمکى به ) برادر زمانشاه(محمودشاه 

افغانستان بفرستد تا بر برادرش غلبه نمايد و ستمگرى زمانشاه بر شيعان 
  ١».خاتمه يابد

 خود  زيرعنوان" ھرات، پشتانه، او ستره لوبه" درکتاب       باری جھانی
گورنرجنرال ھند عJوه براعزام : مينويسد که" دسايس انگليس برضد زمانشاه"

مھدی عليخان به دربارشاه قاجار، شخص ديگری بنام يوسف عليخان را وظيفه 
ايد که اگرشاه زمان در داد تا به پنجاب نزد رنجيت سنگ رفته به وی گوشزد نم

پنجاب خود را مستحکم کند، قبل ازھرچيز،چارۀ رنجيت سنگ را خواھدکرد، 
و اگر با زمانشان . زيرا که شاه زمان از شجاعت وقدرت وجاه طلبی وی بيم دارد

يکجا شده وحکومت kھور را از وی قبول کند، اينکار به حيثيت ومحبوبيت 
  .د زدًاودرميان سيکھا شديدا لطمه خواھ

 با رنجيت سينگ مJقات نمود و ١٨٠٠سال  اکتوبر٢٢ يوسف علی خان بتاريخ 
ھرگز به شاھان درانی اعتماد ندارد ولی بطور :رنجيت سنگ به وی گفت

نر جنرال ھند ررنجيت سنگ به نماينده گو. ساختگی با وی اظھار وفاداری ميکند
را نيزخاطر   جھانی اينآقای. ابراز کرد که شاه زمان نيت حمله برھند را دارد

                                                
١
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 JonathanDancan جانتان دنکن،ئیب که گورنرجنرال  به حکمران بمنشان ميکند
بفھاماند که دولت ) Manestyمينستی(وظيفه  سپرد تا به سفير بريتانيا در ترکيه 

ترکيه را تحريک کند تا دولت فارس را به عملياتی درخراسان تشويق کند تا سبب 
. دفاع از قلمرو موروثی خود در غرب افغانستان بپردازدشود که شاه زمان به 

 سعی کرد با موسس خاندان تالپورسند، دنکنافزون براين ويسرای ھند از طريق 
سلطان فتح عليخان نيز به بھانه ايجاد روابط تجارتی تماس قايم کند وفعاليت ھای 

به " ان کرونت"به اين منظور.  و ارتباط او را با فرانسه زير نظر بگيردتيپو
عنوان نماينده بمبئی به سند اعزام گرديد و اوسعی نمود تا رؤسای سند را برضد 

رؤسای تالپور .حرکات زمانشاه  با وعده ھای کمک ھای کمپنی تحريک نمايد
 بزودی فريب وعده ھای نمانيده برتانيه را خوردند وخاطرنشان کردند که انگليس

 زمانشاهمگروقتی . ھای خود را تاسيس نمايند فابريکه کراچی وتتهھا ميتوانند در 
از اين تحريکات انگليس در سند مطلع گرديد، به رئيس خاندان تالپور دستورداد 

ديگر اجازه ندھند که کسی به  ًکه فورا نماينده انگليس را از سند اخراج کند و
   ١.نمايندگی انگليس به سند رفت وآمد کنند

ّتفاقا در اين ھنگام در سر حاکميت ميرمحمدصديق فرھنگ مى گويد که ا

خراسان و حدود دوکشور مکاتبات جدى در بين زمانشاه و فتحعلى شاه قاجار رد 
وبدل شده بود و اين پيش آمدھا کار تفتين انگليس را موثر تر ساخت و دولت 
فارس را برآن داشت تا براى زمانشاه که درkھور رسيده بود، درخراسان 

ديگر سو سفير فوق العاده انگليس سرجان ملکم را جھت مزاحمت خلق کند و از
 . عقد قراردادى با انگليس در تھران بپذيرد

 يک قرارداد با دولت ايران عليه ١٨٠١سرجان ملکم در جنورى 
افغانستان امضاء کردکه برطبق آن از ھرگونه دخالت افغانھا وفرانسويان درھند 

ھرگاه پادشاه : "م اين قرارداد ميگفت ماده دو. ّو در ايران جدا جلو گيرى ميکرد
افغانستان تصميم بگيردکه به ھندوستان حمله نمايد، چونکه سکنۀ ھندوستان 
رعاياى اعليحضرت پادشاه انگلستان مى باشند، يک قشون کوه پيکر باتمام لوازم 
و مھمات آن از طرف کار گزاران اعليحضرت قدر قدرت شاھنشاھى ايران به 

 خواھد شد که آن مملکت را خراب و ويران نمايد و تمام جديت و افغانستان مامور
و ". کوشش را بکار خواھند برد که آن ملت بکلى مضمحل شده و پريشان گردد

ھرگاه اتفاق افتد که پادشاه افغانستان يا کسى از ملت : "ماده چھارم بيان ميکرد

                                                
١
  ٢١۵ -٢١۴ باری جھانی،ھرات، پشتانه،او ستره لوبه، ص -  



 ٦٩                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

به ايران کمک انگليس .... فرانسه بخواھد با دولت شاھنشاھى داخل جنگ گردد
١."نظامى ميکند

  

 فرھنگ از قول سرجان ملکم ، اشاره به نامه ھاى ميکند که بين 
و حاجى ) ملقب به وفادارخان(» سردار رحمت هللا خان« صدراعظم زمانشاه 

وقتى شاه قاجار قريه « :  و مينويسديم صدراعظم فارس رد وبدل شده بودابراھ
 افغان از طرف وفادارخان وزير اعظم مزينان سبزوار را محاصره کرد يک نفر

زمانشاه نامه اى با چند شال ظريف به عنوان خلعت براى حاجى ابراھيم وزير 
اگر حکمران « : در اين نامه صدراعظم زمانشاه نوشته بود. اعظم قاجار آورد

از حمايت شھزاده محمود دست بکشد و اطمينان بدھد که به ) فارس(ايران
له نخواھد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در متصرفات افغانستان حم

جعفر خان بيات (کشور ھندوستان تعقيب کند، زمانشاه از حمايت رؤساى خراسان 
يارخان از امراى طرفدار دولت درانى که بدست دولت ايران هللا والى خراسان و ا
ھرات رھا  تمام ايالت را تا چند ميلى خود دارى خواھد کرد و) اسير شده بودند

   ٢ ».خواھد کرد تا به تصرف شاه ايران درآيد

زمانشاه چگونه ودرتحت تاثير چه عواملی از متصرفات که  معلوم نيست 
، صرف نظر کرده و آن را درعوض سرزمينی )خراسان(خود درغرب کشور 

ًکه ھنوز بدست نياورده بود، در اختيار دولت فارس قرار داد؟ ظاھرا چنين 

نشاه در پايان کشيدگى ھا با دولت فارس به اين فيصله رسيده باشد مينمايد که زما
عليشاه از کمک به برادرش، شاه محمود صرف نظر نمايد  که درصورتی که فتح

درحالی که زمانشاه ميتوانست حکومت .   درعوض ازخراسان در ميگذردھماو
ه را از خراسان را به برادرخود محمود بدھد و با اين کارخود ھم برادر رنجيد
ولی او .خود راضی کند وھم خراسان را از تعرض دولت فارس محفوظ دارد

جھت تجزيه امپرتوری چنين نکرد وبه خيال فتح دھلی، درواقع اولين قدم را در 
  .درانی برداشت که از اشتباھات بزرگ زمانشاه بشمارميرود

و براثر سان اولين تفتين انگليس بر ضد منافع افغانستان به ثمر نشست بدين
مشوره ھاى غلط  وفادارخان صدراعظم کم درايت زمانشاه، خراسان به تصرف 
ايران در آمد، درحالى که زمانشاه به فتح ھند نايل نشد و بزودى توسط مخالفان 
خود دستگير و به دستور برادر خود شاه محمود از نعمت بينائى محروم گرديد 

  ). م ١٨٠١جوkی(
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زمانشاه با وجود اشتباھاتی : زمانشاه مينويسدت اشتباھاالفنستون در بارۀ 
که در سياست مرتکب شد،اگر يک کار نميکرد، شايد ميتوانست به آنچه 

وآن يک کار، سپردن اختيارات ووظايف  به يکی ازمقربان بی . ميخواست برسد
اوبا اين کارخود فاصله ميان دربار وسران درانی را زياد .بود) وفادارخان(کفايت
رای حفاظت خراسان اقدام جدی  نکرد وکوشش ھای نادرست ونا ب. ساخت

اصل . بھنگام برای فتح ھند، تنھا به ناکامی او در رسيدن به اين آرمان انجاميد
اين ھمه اشتباھات انتخاب وفادارخان به حيث صدراعظم واعتماد بی چون 

  . بود وچرای شاه به او

ولين ھدفش دفاع از  بايد ا- بجای لشکرکشی برھند-درسياست خارجی 
خراسان می بود، زيرا درايران قدرت در دست شاھی فعال قرارگرفته بود که کمر 
به فتح آن و]يت بسته بود ومعلومدار از جانب زمانشاه ]زم بود جلو پيشروی 

ھم ھندوستان وھم ايران درمقايسه با روزگار احمدشاه بسيار . اوگرفته شود
ز با لشکرکشی ھای پی در پی چيزی بدست نمی از ھندوستان ج.فرق کرده بودند

وتسخير . آمد و در دھلی ديگر گنجی نمانده بود که به رنج لشکرکشی بيرزد
مقابله با سيکان با  سپاھی که برای .پنجاب با يک تاخت شتابزده ميسر نميشد

نگھداری آن جا کافی بود، امکان داشت واين کار درصورتی ممکن بود که مرز 
زمانشاه با اين اشتباھات خود باعث ايجاد عوامل تباھی . می بودغربی مصئون 

   ١.خود وملتش گرديد

 زمانشاه کار احمقانه ای نمود که برای پايداری « مينويسد که  پيرس
. را اعدام نمود) سران اقوام بسرکردگی سردار پاينده خان(وزير خود، متفقين

د که نه تنھا تاج وتخت شاھی اين اعدام به قدری اثرات وخيم وناگوار توليد کر
را ازسرزمانشاه برداشت، بلکه منشاء تمام بدبختی ھا وآ]می شد که افغانستان 

  ٢».مشاھده کرد) پسر بزرگ پاينده خان( در خ0ل مخالفت با فتح خان

کار سران قومی به راستی زمانشاه با قتل سردارپاينده خان و ديگر
سردارپاينده خان، که در آغاز زمانشاه . دادنادرست وعاقبت نه انديشانه ای انجام 

را از ميان شھزادگان متعدد وجاه طلب به پادشاھی باk کشيده بود وبرای استحکام 
دولتش مردم را درکابل وقندھار وھرات با تدبير وتطميع وادار به اطاعت ازاو 

ر ساخته بود،خود را مستحق قدردانی وپاداش شايسته تر از جانب شاه ميديد ،مگ
به ھيچ شمرد،   را پاينده خانآن ھمه خدماتزمانشاه براثر دسايس وفادارخان 
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 نمود، وسپس از اقدامات توھين آميزنسبت به او و را  از مقامات دولتی خلعابتدا ا
اين برخوردھا او را واداشته بود تا به اتفاق سران اقوام، راھی . ھم دريغ نميکرد

درصورتی که شاه دست از آن سياست برای اصJح سياست شاه جستجوکند و 
شاھی بردارند، مگر ه برندارد، بجای او ازميان برادرانش کسی ديگررا ب

 به زمانشاه نادرستگزارش اين مذاکرات را بگونۀ متاسفانه که وفادار خان 
رسانيد وبالمقابل شاه عجوkنه تصميم به قتل ھمگی مذاکره کنندگان گرفت که 

  .ومملکت دربرداشتعواقب وخيمی برای خودش 

 زمانشاه، آتش دشمنی وخانه جنگی دستور با قتل سردار پاينده خان به 
دو قبيلۀ نيرومند درانی آغاز يافت ودست کم  وزورآزمائی ميان دوخانواده و

بيست سال دوام کرد  وسرانجام به سقوط سلطنت زمانشاه وشاه محمود وحتی 
  ).م١٨١٨( خاندان بارکزائی انجاميدانتقال سلطنت از خاندان سدوزائی ابدالی به

فروپاشی  که آغاز١٨٠١در ھرحال، با از دست رفتن خراسان درسال 
امپراتوری درانی شمرده ميشود ، افغانستان به تختۀ بازی بزرگ ميان دوقدرت 

.  يعنی  روسيه تزاری وبريتانيای کبير، قرارگرفت١٩بزرگ استعماری قرن 
، در گزارش خود ١٨٠١قرارداد با ايران دروسرجان ملکم اندکی بعد از عقد 

خراسان وسيلۀ خوبی است برای سرگرم ساختن ايران وافغانستان ":نوشت
  ١".ومنافع بريتانيا اين وضع را ايجاب ميکند

 : با سرنوشت کشورما، سال آغاز بازی بزرگ١٨٣٧سال

ه ّ ميJدی ببعد کشورايران با از دست دادن قفقاز، تقريبا ب١٩از آغاز قرن 
مستعمرۀ روسيه مبدل شده بود و شاه قاجار فتح على شاه و صدراعظم آن، آله 

 روسھا پس ازامضای معاھدات گلستان وترکمن. شدند دست روسھا شمرده مي
به يگانه مرد فعال اين خاندان ) فتح عليشاه(چای،با شاه بی کفايت وزنبارۀ قاجار

 به افغانستان، از دست رفتن عباس ميرزا، تلقين نمودند که ميتواند با لشکرکشى
دولت قاجاری که در آغاز اين قرن توانسته بود، خراسان . قفقاز را جبران نمايد

ومين مرتبه س برای ١٨٣٧را از زمانشاه به رايگان بدست آورد، در سال 
  .خواست با حمله برھرات، آن وkيت را نيز از افغانستان منتزع کند

                                                
١
  ٨۵ احمد توکلی، روابط سياسی ايران وافغانستان، ص -  
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 بود که وزيرفتح ١٨١٨، در سال حملۀ نخستين دولت قاجاری برھرات
خان با نيروھای معيتی اش توانست ھرات را از خطر سقوط نجات بدھد ودشمن 

  .را تا پشت دروازه ھای مشھد مجبور به فرار نمايد

اکنون نيزدولت قاجاری ايران مJحظه نمود که افغانستان برپايه ھای يک 
ن بارکزائی  و پايۀ سومی مثلث قدرت قرار دارد که دوپايۀ آن در تسلط سردارا

آن در دست خاندان سدوزائی قراردارد واين پايۀ سومی با آن دوپايۀ اولی 
سردشمنی دارد، بنابرين اگريک اقدام نظامی قاطع صورت بگيرد، بدون ترديد 

  .ميتواند اين پايه سومی را که ھرات باشد تصاحب کند

 حمله بر ھرات را به خراسان آمد و ترتيبات يک" عباس ميرزا" بنابرين 
فراھم کرد و سپس قشونى را براى تسخير ھرات تحت قيادت پسرش محمد ميرزا 

قشون قاجاری، ھرات را که در دست کامران ميرزا و وزير با . موظف نمود
تدبيرش يار محمدخان الکوزائى بود، به محاصره کشيد، اما قبل از پيروزى بر 

اى تاج پوشی سلطنت ايران به ھرات عباس ميرزا درگذشت و محمدميرزا بر
ّ پادشاه فارس شد، مجددا در ١٨٣٤تھران بازگشت و پس از آنکه در سال 

 .  قشونى براى حمله بر ھرات مامورکرد١٨٣٧سال

. ، يکى از سالھاى پر ماجراى تاريخ کشورما و منطقه است ١٨٣٧سال
دخان در اين سال است که سپھساkر رنجيت سنگ زعيم پنجاب، امير دوست محم

را به تسليمى جJل آباد به دولت سيکھا تھديد ميکند وسپاه افغانی در نبردھايى که 
در آنطرف درۀ خيبر در محل جمرود صورت گرفت، با قبول تلفات فراوان جانى 

 . باkخره سيکھا را بسختی شکست ميدھند

در ھمين سال است که سرداران قندھار ، برای حفظ حوزۀ قدرت خود 
ام کشى از کامران، قاتل برادربزرگ شان خود را تحت الحمايت دولت وبراى انتق

قاجاری فارس قرار ميدھند و با امضای قراردادی با سفيرآنکشور درقندھار، به 
  .حمايت از دولت فارس مى پردازند

 در ھمين سال است که امير کابل با ارسال پيامی به دربار تھران ، 
رس را ميکند تا در مقابله با رنجيت سينگ، تقاضای اتحاد وائتJف با دولت فا

  .برای استرداد پشاور، کمک آن کشور راجلب کند

در ھمين سال است که دپلوماسى انگليس تحرک بيشتر يافته و بخاطر 
مصئونيت حريم امنيتى ھند ، سفير خود الکساندر برنس رابه در بار کابل 

به » ليوتنان ليچ  «ميفرستد و دو نفر صاحب منصب ديگر خود را بنام ھاى
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را به ھرات اعزام ميکند تا مانع ھرگونه تماس و نزديکى » پاتينجر« قندھار و 
 .قندھار و ھرات با ايران و روسيه گردند

 در ھمين سال است که دپلوماسی روسيه نيز شدت بيشتر می يابد وسفير روسيه 
د خان ويتکوويچ از دربار پطرزبورگ حامل پيامى عنوانى امير دوست محم

ميگردد و از طريق فارس و ھرات وقندھار وغزنی به کابل ميرسد و امير دوست 
محمدخان را در بازپس گرفتن پشاور از چنگ سيک ھا به کمک دولت خود 

   ١ . اطمينان ميدھد

دراين سال است که محمدشاه قاجار به تحريک وتشويق روسھا برھرات 
يکشد ومدت يازده ماه آن را با  را داشت ، لشکرمدروازه ھندوستانکه حيثيت 

  . آتش توپ  بشدت ميکوبد، مگر موفق به فتح آن شھرنميشود

با سرنوشت کشورما درميان » بازى بزرگ«خJصه در اين سال است که 
ًروسيه و انگليس بخاطر تثبيت موقعيت وبود ونبود ھستی فزيکی آن علنا آغاز 

رتمند اروپائی آغازشد، ھنگامی اين بازی دربين دوامپراتوری قد. ميگردد
ميل ازھم فاصله داشتند، درحالی که درسالھای پايانی اين بازی، بين پايگاه ٢٠٠٠

برخی از صاحب .  ميل فاصله موجود بود٢٠ھای مرزی اين دو امپراتوری، فقط 
 را که در آن ايران ميان دوامپراتوری رقيب تقسيم شد، سال ١٩٠٧نظران سال 

  .ميدانندبازی بزرگ پايان 

  

  :بھانه انگليس برای تجاوز برافغانستان
در قندھار به ناکامى » ليچ« پس از آنکه ماموريت برنس در کابل و از

انجاميد و نماينده روسيه ويکوويچ پيام قيصر روسيه را به امير دوست محمدخان 
در کابل پيش کرد، براى انگليس ھا اين سرخوردگى دست داد که روس ھا در 

ز آنھا پيشی گرفته و اينک بدنبالۀ نفوذ خود بر دولت قاجاری، ديپلوماسى خود ا
امراى قندھار و کابل را نيز متحد خود ساخته و ممکن است با فتح ھرات از 
جانب فارس، قندھار نيز در دست فارس قرار گيرد و آنگاه متصرفات بريتانيا در 

  .د گرفتھندوستان از طريق کابل و قندھار مورد تھديد و حمله قرار خواھ

ميل ٢٠٠٠با آنکه در اين زمان قلمرو انگليس در آنسوى سند و پنجاب، 
از مرزھای روس دورترقرار داشت و روس ھا نيز صدھا کيلومتر دورتراز 

                                                
١
 ٢٤٧، فرھنگ ، ھمان اثر ، ص ٢٣٩، ص ١ موھن ]ل ، زندگی امير دوست محمدخان، ج-  
-٢٤٦  
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و بی عرضه قندھار و کابل قرار داشتند، معھذاجھت تجاوز بر افغانستان ، مردى 
دسترسى به تاج و تخت آواره يى چون شاه شجاع را پيدا کردند و او  که براى 

افغانستان تن به ھرپستى و خفت ، بشمول واگذارى نيمى از افغانستان را به 
دشمن ميداد ، به عنوان وارث سلطنت سدوزائى افغانستان،مورد حمايت خود 

  . قراردادند و قبل از لشکرکشی او را در يک پيمان سه جانبه بخود وابسته ساختند

 به معنی آن بود که انگليس ھا نتوانسته شکست ماموريت الکساندر برنس
J مانع رايطی دست يابند که نفوذ وتسلط ببودند از طريق دپلوماسی آرام به ش

وقطعی آنھا را در افغانستان تأمين نمايد وبنابرين به سرعت شيوۀ قھر آميز 
سپاه انگليسی ھندی خود را آماده ميساخت تا شاه شجاع . ونظامی را به کارگرفتند

در افغانستان روی کار آورد وافغانستان را از خطر سقوط به دست فارس  را 
قبل از لشکرکشی، حکومت برتانوی اعJميۀ پراز دروغ . وروسيه نجات دھد

امير کابل قبل از سفر برنس به کابل بدون « :وافترايی را بدين مضمون انتشار داد
، بين کابل سبب بر رنجيت سنگ حمله کرد، ميانجی گری الکساندر برنس

با سرداران قندھار و امير کابل داخل توطئه ) فارس(وپنجاب بی نتيجه ماند، ايران
امير مطالبات غير معقول وفکر توسعه طلبی نشان داد ونمايندۀ انگليسی را . بود

پس حکومت ھند مجبور به عمليات گرديد؛ زيرا ايران فکر . مرخص نمود
 .ھرات محاصره است. ران ناکام ماندمساعی انگليس در اي. ماورای سند دارد

سرداران بارکزائی حکومت را از سدوزائی ھا غصب کرده اند وطرف ميل ملت 
اينھا متحدين مفيدی برای انگليسھا شده نميتوانند وفکر برھم زدن . نمی باشند

  ١».آرامی ما را دارند

  

  اتحادمثلث عليه اميردوست محمدخان

 ويسرای ھند نقل معاھده يی را که  ميJدی مشاورين١٨٣٨در بھار سال 
 بين شاه شجاه ورنجيت سنگ عقد گرديده بود، از زيرخاک ھا کشيده ١٨٣٢در 

مکناتن درماه می سال مذکور با . دست آويز عمليات خود در افغانستان قرار دادند
 مذکور جيت سنگ پيشنھاد کرد که در معاھدۀنقل معاھده عازم kھور شد و به رن

ريک نمايد، رنجيت سنگ ھم موافقت کرد ودرنتيجه قرارداد سه انگليس را  ش
مكناتن نمايندهء وايسراي ھند، رنجيت سنگ زعيم پنجاب و شاه : جانبه يی ميان

  .  به امضا رسيد١٨٣٨ جون ٢۶شجاع در kھور به تاريخ 

                                                
١
  ٥٢٢غبار،ھمان اثر، ص -  
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  :اھم مواد قرارداد 

 آن چه ممالك متعلقه اين روي آب سند و آن روي آب سند -مادۀ اول
. است) رنجيت(ذكور كه در تحت تصرف و داخل عJقه سركار خالصه جي م

چون صوبه كشمير با حدود شرقي و غربي و جنوبي و شمالي اتك و چچه 
وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور با يوسفزايي و غيره و ختك و 

 وزير و غر و مچني و كوھات و ھنگو و ساير توابع پشاور تا خيبر و بنو ونھش
تانك و گرانك و كاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع آن و ديره اسمعيل خان و 
توابع آن و ديره غازي خان و كوت مشھين و عمركوت و غيره با جميع توابع آن 
و سھنگر و اروات مند واجل و حاجي پور و روح پور، و ھر سه كيچي ملك 

سركار شاه موصوف . ا تمام ملك آن ملتان بۀميسنگره با تمام حدود آن، و صوب
و سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومة الصدر، ھيچ دعوي › شه شجاع‹

   ١ .نسJ بعد نسل و بطنا بعد بطن نبوده و نخواھد بود

 دربارۀ شكارپور وعJقه ھاي سند كه در راست درياي سند -ماده چھارم
به عمل آيد، طرف قبول شاه واقع است، ھر فيصله يي كه بين رنجيت و كJدويد 

  .. شجاع خواھد بود

درمادۀ يازدھم ذکر است که اگرشاه از مھاراجه کمک نظامی بگيرد، در 
آنصورت غنايم حاصل بصورت مساوی بين ھردو تقسيم شود واگر چنين غنايمی 
بدون کمک مھاراجه به دست آيد، ھم يک قسمت آن را شاه برای رنجيت سنگ 

  ..می فرستد

ت ممدوحين دوست ودشمن ھر سه سرکارا:ھاردھم گفته ميشوددرمادۀ چ
رنجيت وسرکار کمپنی انگليس بھادر وسرکار شاه يعنی سر کار خالصه جی 

  .موصوف واحد است

آنچه ممالک وتوبع آن در تصرف ميران سند الحال : مادۀ پانزدھم ميگويد
نا بعد بطن، است، شاه شجاع الملک وسايرخاندان سدوزائی را نسJ بعد نسل و بط

بابت فرمان برداری يا باقيات معامله گذاری در حال واستقبال با آن ممالک ھيچ 
ًملک ومال ميران سنديه نسJ بعد نسل . دعوی وسروکاری نيست ونخواھد بود

 انگليس ھا تمام سند را اشغال ١٨٤٣درسال  پنج سال بعد.(است وخواھد ماند
  .)کردند

                                                
 ٣٢١، ص١، موھن ]ل، ج٨١۵ فرھنگ، بخش دوم، ص - ١
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ع الملک در ملک کابل وقندھار عنان ھرگاه شجا: مادۀ ھفدھم ميگويد
آنگاه در ممالک محروسه والی ھرات،  حکومت به دست کفايت خود گيرد،

  .برادرزادۀ شاه موصوف، به ھيچ جھت متعرض ودست اندازی نخواھد شد

شجاع الملک وساير خاندان سدوزائی بدون : مادۀ ھيجدھم مشعر است
سرکار کمپنی انگليس معامله استمزاج واستصواب سرکارين عالين خالصه جی و

ًوسروکار به احدی از سرکارين يعنی پادشاھان غيرنخواھد کرد واگر احيانا کدام 

سرکار غير، عزم لشکرکشی برملک سرکارخالصه جی يا صاحبان انگليس 
  ."نمايد، بقدر مقدور خود به مقابله آن بپردازد

م خاک ھای بدينسان شاه شجاع در ازاء رسيدن به تاج وتخت کابل، تما
افغانى را در دوطرف رودخانه سند، بشمول کشمير و پشاور و ديره جات از 

 بجز از کيسه خليفه به رنجيت سنگ واگذار شد و به انگليس ھا تعھد سپرد که
انگليس با ھيچ قدرت داخلى و خارجى ديگرى داخل روابط دوستى و اتحاد 

داند و ھرچه در نگردد و دوست و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود ب
ماده ھيجدھم (افغانستان انجام ميدھد به اجازه و مشورت انگليس خواھد کرد

  ).پيمان kھور

به موجب اين معاھده، رنجيت سنگ موافقت کرد : که فرھنگ،  می نويسد
که باشاه شجاع در امر استرداد تاج وتخت افغانستان کمک می نمايد ودر مقابل 

متعلق به افغانستان که در آن وقت در دست قوای شاه شجاع ھم از تمام مناطق 
سيک بود ويا خارج ادارۀ برادران بارکزائی قرار داشت، به شمول پشاور وديره 

عJوه برآن شاه شجاع ھم تعھد نمود که . جات وسند وکشمير صرف نظرمی کند
  ١.بدون اجازۀ انگليس ھا وسيک ھا با ھيچ دولت خارجی ديگری رابطه قايم نکند

  

  :قيات انگليس برقندھار وغزنی وکابلسو
اردوی مھاجم به صوب قندھار  ھرحال،قبل از امضای اين معاھده به 
دری از ھم تفاوت دارد، بنابر ظبط منابع مختلف قاين اردو تعداد . حرکت کرد

 ھزار سرباز از قوای ١٣مشتمل بود براين اردو :که  ھنگ مينويسدًمثJ فر
ھزار سرباز اجير از جانب شاه ٦مبئی انگليس ونظامی بنگال وقوای نظامی ب

 ھزار نفر نوکر وچاکر ١٥با اين اردو در حدود .  ھزارنفر١٩ًشجاع مجموعا 

                                                
١
، مقايسه شود ٨١٥، قسمت دوم،ص١فرھنگ،افغانستان در پنج قرن اخير، طبع امريکا،ج-  

  ١٦٧،ص٢باتاريخ سياسی افغانستان،ج
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وبه . واھل حرفه وسوداگران امتعه به شمول زنان رقاصه وفاحشه ھمراه بودند
 . اشتر وقاطر وخر واسپ سامان ولوازم آن را حمل ميکرد تعداد سی ھزار فيل و

ورت شھری از عمال استعماری در حرکت بود ودر ھر نقطه ای که بدين ص
  ١.توقف ميکرد، تمام خوراکه وعلوفه وآذوقۀ مردم را می بلعيد

 ١٨٠ خورد ضابط و٥٢٠ نفر سرباز با ٨٨٠٢محقق ديگری برآنست که 
 نفر خدمه و فعله وفروشندگان وزنان ھرزه ٣٠٠٤٦شيپورچی وطبل نواز با 

غ  ھزار خورنده وچرنده بال٨٠ًر واسپ وقاطر که جمعا به وغيره با سی ھزار اشت
٢ .ميشد، در ھجوم برقندھار شرکت داشتند

  

زکريا در تازه ترين اثرخويش،مجموع اردوی مھاجم  اما پروفيسر بشير
جنگجوی مرد  ٩۵٠٠  مجموع لشکر متشکل از: ھزارنفر قيدکرده مينويسد٢١را 

تن از جانب شاه  ۶٠٠٠ ـی و حدودئتن از قطعات بمبـ ۵۶٠٠از لشکر بنگال، 
ھزار شتر،  ٣٠٠٠٠نفری،  ٢١٠٠٠ عJوه بر مجموع اين لشکر. شجاع بود

ھا بر شمار اين  اسپ و صد ھا نرگاو به منظور کش کردن گادی ٨٠٠٠ حدود
ِمزيد بر رقم درشت ياد شده. شد لشکر اضافه می نفر ديگر  مربوط به  ٣٨٠٠٠ ِ

گان ندواده لشکريان، خدمه، نوکران، نگھدارلشکر که در برگيرنده اعضای خان
ھا در  برتانوی. شد بود، بر شمار اين لشکر افزوده می "ِدختران بازار " ستور و

تجاوز بر  " شکوه نشاط امپراتوری برتانيه با اطمينان خاطر باور داشتند که
   ".افغانستان جز از سفر تفريحی و پر تجمل نظامی، چيز ديگری نخواھد بود

فسر حد اقل نيم درجن برده با خود داشت، يکتعداد افسران ھر کدام ھر ا
حتی تا چھل برده با خود آورده بودند، اين افسران ھر يک شان با خود ظروف 

ھای شراب و حتی ظروف مکمل اkسباب  ـين، ظروف شيشيه يې، صندوقئنقره 
از داشت تا شتر ني ٢۶٠ جنرال کين به متجاوز از. حمام سيار را با خود داشتند

ملحقات و ملزومات شخصی وی را حمل نمايد، يک برگيد يا ډگرمن حتی به دو 
افسران برتانوی آرزومند . شتر ضرورت داشت تا سيگار ھای وی را حمل نمايد

ھای افغانستان سپری  ھای متوالی را در ھوای سرد کوھستان بودند تا تابستان
ز خوشگذارانی را در مستعمرات نمايند  و خواب زندگی راحت، آسان و مملو ا

   ٣.نوين در سر می پروراندند

                                                
١
  ٢٥١،قسمت اول، ص١فرھنگ،ھمان اثر،ج-  
٢
  ٢٢٤خالفين، انتقام در جگده لگ،ص -  
٣
   پروفيسر بشيرزکريا،شھزاده افغان ودوست امريکالئی اش،ترجمۀ رحمت آريا،فصل چھارم -  
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 ھزار ٣٨سرباز و٢١٠٠٠پروفيسرستاھل، نيز تعداد اردوی انگليس را 
١ . ھزار اشتر واسپ وقاطر به صوب کابل بر ميشارد٣٠نيروی تأمينی و

  

 يکجا با بھار وارد قندھار شد و در ھشتم ١٨٣٩ اپريل ٢٠اين اردو در 
ع در قندھار تاج پوشی نمود ومعاھدۀ دوستی با مکناتن امضاء ماه مه شاه شجا

برطبق مادۀ ششم اين معاھده شاه شجاع ازاين ببعد تمام مصارف اردوی . نمود
مھاجم را از کيسۀ مردم افغانستان متقبل شد، واين باری بود توان فرسا بردوش 

  :اينک متن آن ماده . ملت ناتوان افغان

وحقوق فوج مذکور وصاحب منصبان را شاه کليه مخارج  - مادۀ ششم"
   ٢."شجاع از خزانۀ خود خواھد پرداخت

به :" يکی از عمال سياست بريتانيا درھند راجع به اين حادثه مينويسد
غرض عقب زدن سايۀ تعرض روسيه، ما تصميم گرفتيم تا يک نفر متواری 

 آن وقت ، برمردم افغانستان که تا راضعيف النفس وبی ارزش چون شاه شجاع
اين بی عدالتی بدون دليل، که علت . سوء نيتی در برابر ما نداشتند تحميل کنيم

العلل تمام مشک0ت آينده ما در افغانستان گرديد با چنان اقدامات نظامی عملی 
٣ ."شد که شدت وحماقت آن ھنوز ھم غير قابل تصور است

  

انوی به اوضاع ھمچنان برنس که بھتر وبيشتر از ساير دپلوماتان ھند برت
 جون ٢گشت از افغانستان به تاريخ شنايی داشت در نامه ای که در بازافغانستان آ

اما اين « : به مکاتن ارسال نمود، پس از تمجيد از شاه شجاع عJوه ميکند١٨٣٨
او . را ھم بايد مطالعه کرد که چرا نميتوانيم با دوست محمدخان کنار بيائيم

 توان شبھه کرد ودر قلب خود اعتماد راسخی به شخصی است که در لياقتش نمی
لھذا اگر نصف آنچه برای ديگران انجام ميدھيم به او کمک . ملت انگليس دارد

پيشنھادی به او ارائه نمائيم که با منافعش موافق باشد؛ ھمين فردا ايران و  کنيم و
٤ ».روسيه را ترک خواھد گفت

  

 قندھار که در ضمن آن آذوقه معھذا اردوی انگليس پس از توقف دوماه در
 به سوی کابل به حرکت ١٨٣٩خود را ازفصل جديد تکميل کرد، در اواخر جون

گرچه سقوط قندھار توسط نيروھای مشترک انگليس و شاه شجاع بر . افتاد
روحيات اميردوست محمدخان بی تاثير نبود، اما او تا آنجا که برايش مقدور بود، 

                                                
١
  ٦٧ش،ص ١٣٧٠ران،مجموعۀ مقا]ت دومين سيمنار افغانستان، تھ-  
٢
   مھدی فرخ، تاريخ سياسی افغانستان-  
٣
  )طبع ايران(٢٤٦،ص ١فرھنگ، ھمان اثر،ج-  
٤
  )طبع ايران(٢٤٦،ص ١ فرھنگ، ھمان اثر،ج-  
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يردوست محمدخان ، پسرخود سردار اکبرخان را با ام. تدابيری را به کار بست
يک دسته از قوا به درۀ خيبر فرستاد تا از پيشرفت سيکھا وشھزداه تيمور 

دسته ديگر را به قيادت پسرديگرش سردار غJم حيدر خان مامور . جلوگيری کند
يک تعداد سواره نظام را به سردار . غزنی ساخت تاجلو قوای انگليس را بگيرد

خان پسربزرگ خود سپرد تا درصورت به محاصره افتادن غزنی، افضل 
اين نقشه در ذات خود با ضروريات . قراردھدضربه انگليسھا را از بيرون تحت 

  .حربی مطابقت داشت، اما امير وسايل کافی برای تطبيق آن دراختيار نداشت

 يک قسمت از بزرگان کابل که ستاره اقبال امير را درحال افول می 
. ند، درصدد آن شدند که لطف ومرحمت شاه شجاع را بسوی خودجلب کنندديد

وعده يی ديگر از شنيدن اخبار مربوط به تعداد قوای انگليس روحيۀ خود را 
بنابر روايت جنگ نامه غJمی، شاه شجاع ھم . باخته متحير وسرگردان بودند

 دعوت نموده توسط نامه ھايی عنوانی سران کابل وکوھستان آنھا را به ھمکاری
ًيقينا  اين وعده ھا در اذھان سران اقوام و فيوداkن   .١وعده ھرگونه انعام داده بود

  . بزرگ که طبقه حاکمه جامعه را تشکيل ميدادند، بی تاثير نبود

 برادر( درعين حال يکی از سرداران پوپلزائی بنام غJم محمدخان
ت محمدخان به انتقام خان سابق حاکم کشمير که به دست اميردوس عطامحمد

در استخدام )برادر خود وزيرفتح خان، کور واز نعمت بينائی محروم گشته بود
او چھل ھزار روپيه از انگليسھا گرفته بود  تا با ھمراھی . انگليسھا در آمده بود

خواجه خانجی عاشقان  و عارفانی وخان شيرينخان چنداولی به  کوھستان رفته 
او در اندک مدت  يک تعداد ازخوانين .  را بگذاردبرضد امير بنای تحريکات

کوھستان را باپول و يا وعدۀ دريافت پول با خود متفق ساخته درصدد برآمدند تا 
حين نزديک شدن شاه شجاع به کابل، برکابل حمله کرده، عJوه بر تاراج شھر از 

   ٢.شاه شجاع و متحدينش نيز پاداش حاصل کنند

                                                
 ٣۵-٣٧، ص١٣٣۶ جنگ نامه غ0می،طبع - ١
ھنگاميکه من از مشھد به پشاور برميگشتم، « :  ، ميگويد٢٠١،١٩٩، ص٢ موھن ]ل، ج- ٢

آشنا شدم واو مرا برای نان شب دعوت کرد ] پوپلزائی[ن در کلکته باغ0م خان درمسير راه م
ًواين شناسائی  ودوستی با]خره منجر به آن شد که بعدا او بحيث مخبر وجاسوس من درکابل 

از قندھاردر تحت ] ١٨٣٩ھنگام اشغال قندھار توسط قشون انگليس در بھار....[مقرر گرديد
ًليس، من حواله مبلغ چھل ھزار روپيه را برای غ0م خان بکابل ھدايت ومراقبت آمرين انگ

درکابل به او »پوکھار«فرستادم که درآن زمان پر آشوب توسط يک صراف شکارپوری بنام 
اوليای انگليس از قندھار به غ0م خان ھدايت دادند تا درکابل بمقابل امير دوست .پرداخته شد
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پسر داودخان لغمانی از طرف  يی خانًضمنا شخص ديگری بنام يح
انگليسھا وظيفه گرفته بود تا به کوھدامن رفته مردم را برضد امير به شورش 

وی موفق شدعده يی را برای اينکار اماده کند وآنھا خود را مسلح .تحريک کند
 .ساخته در قريه سيدآباد کوھدامن منتظر فرصت نشستند 

ن که بکمک برادرخود سردار اسردار افضل خان پسر اميردوست محمدخ
 بطرف کابل   سقوط غزنی برای الحاق به پدردرخان رفته بود و بعد ازيغJم ح

درحرکت بود، از تصميم شورشيان کوھدامن مطلع شده، شب ھنگام از پھلوی 
  کابل عبورنمود وخود را از طريق ده يحيی به سيداباد رسانيد و بی خبر بردسته

کابل به  بعد در متفرق ساخت و ی ايشان را   پراکنده وشورشيان حمله برد و قوا
١ .پدرش ملحق شد

  

  ودر آن  نمود   داير جرگه يی) يا علم گنج( فردای آن امير در باغ گنج علم

راجع به مقابله با قوای انگليس وشاه شجاع از سران واعيان شھر مشورت 
اه شجاع متمايل سران مذکور اخبار داشتند که لشکر واھالی به طرف ش. خواست

مگر امير روحيه اش را نباخته .گشته وبه جنگ ومقابله با او آماده نمی باشند
از آن طرف قوای  .وعده يی از سپاه را برای دفاع در ارغنده متمرکز ساخت

  درمقابل باkحصار١٨٣٩ جوkی ٢٢انگليس از طريق قJت غلزائی بتاريخ 
   .تسخير ناپذير بود،توقف کردی غزنی که دژ

                                                                                                    
غ0م خان توانست حمايت و .  را بضد امير تحريک کندمحمدخان آشوب وبی امنيتی ايجاد ومردم

او ھمچنان موفق .ھمکاری حافظ جی ، فقير معروف کابل وپسر ميرواعظ، را تامين کند
شدحمايت وھمکاری خواجه خانجی ساکن عاشقان وعارفان ويک عده مشاھير وخوانين ديگر 

بعد از آن .... لب وتامين کندمقيم کابل ، چه درانی وچه قزلباش رابرای شاه شجاع وانگليس ج
غ0م خان پوپلزائی، بسواری اسپ خود را به تگاب رساند ونزد ملک شاه دادخان زعيم تگاب که 

ملک . معروف بود، رفت.) س.ًمازو قب0 توسط اميراعدام شده بود"(بچه مازو"در نزد مردم به 
 بطرفداری شاه شجاع بسيج مذکور به او پناه داد وھم بمشورت اوعمل کرد، چنانچه قوم خود را

نمود وھمراه با غ0م خان به کوھستان رفت که درآنجا ھمه سران اقوام از قبيل ميرمسجديحان، 
مير درويشخان، مير خوجه، خليفه ابراھيم، مير سکندرشاه، سيف الدين، ملک عيسی خان، 

ته بحمايت وديگر سران نجراب ، پنجشير، غوربند، کوھستان وکوھدامن ھمه س0ح بدست گرف
بدينسان پولی که ما از قندھار برای غ0م خان بکابل . از پ0ن ونظرات غ0م خان برخاستند

ارسال کرده بوديم، او برای توليد اغتشاش بمقابل امير دوست محمدخان توزيع ومصرف 
 ."نمود

 ٢٠٧-٢٠۶، ص ١٩ سياسی افغانستان درنيمه قرن - سيستانی، دونابغه نظامی- ١
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. غزنی مھمترين شھر بعد ازقندھاربود که برسرراه کابل قرارداشت
ًسردار غJم حيدرخان قبJ شھر را برای قلعه بندی آماده نموده و دروازه ھای آن 

به استثنای دروازۀ کابل که برای حفظ .را از عقب خاکريز ومسدود ساخته بود
ای قلعه کوبش را در قوای انگليسی که توپ ھ. رابطه با خارج ھمچنان باز بود

  .قندھار گذاشته بود، برای محاصرۀ طوkنی آمدگی گرفت

دراين وقت موھن kل ھندو با داشتن لقب منشی که عامل فعال ارتباط 
 بنامانگليس ھا با اجنتان افغان وارتشای ايشان بود، توسط يکی از افغانان خاين 

ه دروازه کابل سنگربندی به انگليسھا اطJع داد ک) عبدالرشيد خواھرزاده امير(
شد تا دروازۀ مذکور را منفجر يک قطعۀ عسکری مامور .  نفوذ استنشده وقابل 

 ٢٢سازد ،در نتيجه توسط قطعۀ نقب پران کپتان تامپسن دروازه کابل در شب 
خريطه جابجا شده بود،در ساعت سه بعد از ٧٥پوند باروت که در ٩٠٠جوkی با 

    ١. نصف شب منفجر گرديد

  

 
  ١٨٣٩جو]ی ٢٣انفجارقلعۀ غزنی توسط عساکر انگليس در
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ا انفجار ھيبتناکی رخ داد وابرسياھی ازدود بسوی آسمان بلندشد وسنگ ھ
چھارکندک از قشون . وچوبھای دروازه به ھوا پرتاب وبه ھرطرف پراکنده گرديد

در رھرو باريک . انگليس به قيادت کلونل  دنی بطرف دروازه يورش بردند
دروازه کابل سرنيزه ھای بريتانوی با شمشيرھای افغانی باھم در آميختند وقشون 

  .  خالی ميکردندمھاجم مرمی ھای خود را از فاصله نزديک برمدافعين

بادر نظرداشت فاصله نزديک ويورش  جنگجويان دوطرف در يک مدخل 
ساعتی بعد ميدان . تنگ وتاريک، ميتوان وحشت  قتل وقتال را حدس زد

باkحصار، بصحنه اصلی زد وخورد طرفين مبدل شده  پر از خونريزی وھرج 
 خود بيرون جسته  مدافعين از فرط غضب ديوانه وار از پناه گاه ھای. ومرج بود

وبرمھاجمين حمله ميکردند وتوسط تفنگ و يا سرنيزه انگليسھا به شھادت می 
تا نيمۀ روز اين وضع ادامه داشت وبعد جنگ خاتمه يافت،زيرا . رسيدند

 نفر زخمی دشمن از جانب ١۶۵ نفرکشته و١٧حصارتسخير نشدنی غزنی با  "
 نفر زخمی ٣٠٠ نفرکشته ١٢٠٠تلفات افغانھا بالغ بر . انگليسھا اشغال شد

سردار غJم حيدرخان نيز دستگير وبحضور شاه شجاع .  نفر اسيربود١۵٠٠و
   ١ ."آورده شد و مورد تفقد شاه قرارگرفت
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  دورنمای با]حصارعزنی

ھنگامی که :" می نويسد که ) م١٨٦٥تاليف در(مؤلف کتاب حيات افغانی
 وارد ١٨٣٩ جوkی ٢٣شاه شجاع وقشون انگليس پس از يک نبرد خونين در 

 مجاھدين غيوراز قJت تا وردک با بيرق ھای سفيد از ھرسو ،شھر غزنی شدند
 ھزار سوار وسی ھزار پياده جمع شدند وقشون ١٤ی دست به قيام زدند وبه زود
 روز به شدت در محاصره گرفتند؛ اما شاه شجاع ١٢شاه شجاع ودشمن را مدت 

توسط اعJميه ھای متعدد به آنھا خاطر نشان ساخت که انگليس ھا صرف برای 
بدرقه او را ھمراھی ميکنند وبه زودی از کشور خارج ميگردند و حتی برای 

اين بود که مجاھدين . شاور از چنگ سيکھا، افغانھا را کمک ميکننداسترداد پ
. متسلی شدند واز شمشير دست گرفتند ودو باره به جاھای اولی خود برگشتند

دراين قيام از طايفۀ اندر قبيلۀ غلزائی، ملک بخشی خان وسکندرخان، 
خان ملک مرتضی : سراندازخان، عبدهللا خان وبھلول خان، واز طايفۀ تره کی

 :مھتر موسی خان ولوت خان واز وردک: وميرزاخان واز طايفۀ سليمانخيل
رھبری . خدانظرخان، اکرم خان وميرعلمخان، مبارزين را رھبری ميکردند

بانھا را سردار محمودخان و رھبری قوم ھزاره را جعفر رسی نيروھای فا
  ١.عليخان وبختيارعلی خان به دوش داشتند

 به نمايندگی اميردوست محمدخان به کمپ شاه از اينطرف نواب جبارخان
شاه شجاع تقاضای اميررا مبنی برقبول . شجاع رسيد وپيام امير را به وی رساند

برتانوی برای امير  را به ھند" پناھندگی محترمانه"کرد، اما  وزارت برای او رد
نواب جبار خان با نارضايتی اين پيشنھاد شاه . دوست محمدخان پيشنھاد نمود

 او وبرادرش تا آخرين رمق حيات خواھند :" شجاع را رد کرد واظھارداشت 
  ٢ ".جبارخان با دادن اين اخطار قھرمانانه به کابل برگشت. جنگيد

  

  :امتناع  سران کابل از جنگ

 :نزديک شدن قشون انگليس به کابلبقول مولف نوای معارک، حين 
ت محمدخان چشم ازنمک خوانين نمک به حرام ومJزمين بدانجام اميردوس«

پوشيده وخال سياه بی ايمانی بر رخ نھاده،امير ممدوح را از مقابله ومقاتله افواج 
انگريزجواب داده، فوج فوج ودسته دسته از او جدا شده داخل لشکر انگريز شدند 

                                                
١
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 .وامير موصوف از دغل بازی آن دغل انديشان در آن ميدان حيران وپريشان ماند
١«  

ودند که اميردوست  و لشکر انگليس به وردک نرسيده بھنوز شاه شجاع
 اکثريت خوانين و سران لشکر او فريب وعده ھاى پول و  کهمحمدخان دريافت

امتياز در دستگاه شاه شجاع را خورده اند، لذا او قرآن را گرفته در خيمه ھاى 
ا فريب ّخوانين کابل و سران لشکر در سنگر ارغنده رفته از آنھا جدا تقاضا کرد ت

اما سران لشکراز مقابله . دشمن را نخورند و برضد انگليس ھا به جھاد بر خيزند
شما دراين سيزده سال :"با انگليس ھا انکار ورزيدند واميربا صدای بلند گفت

نمک مرا خورده ايد، دربدل اين مدت طو]نی نگھداری ومحبت يک مرحمت بمن 
 يک يورش نھائی را با]ی سواران اين ھنگامی که. بنمائيد تا شرافتمندانه بميرم

فرنگی ھا می برم، درجوار اين برادر فتح خان بايستيد تا دراين ھجوم بشھادت 
 وچون ھيچ ٢."خواستيد با شاه شجاع کنار بيائيد برسم، آنگاه شما برويد ھرطور

و ) قزلباشھا(ھمنوائی از سران لشکر خود نشنيد و حتى وفادار ترين افراد لشکراو
أس خان شيرين خان سرلشکر قشون منظم او از ھمراھى و ھمنوائى با امير در ر

امتناع ورزيد و امير را يکه و تنھا در سنگر نبرد رھا ساخته به پيشواز شاه 
  .شجاع تا ميدان و وردک شتافتند

عدم ھمنوائی وھمياری خوانين و سران کابل وکوھستان براثر توطئه ھای 
ين زد و امير مجبورشد سنگر ارغنده را به قصد بلخ انگليس ، پشت امير را به زم

ھمزمان با پيشروی شاه شجاع وقوتھای انگليس بسوی کابل، ًعJوتا . ترک گويد
مردم کوھستان وپروان نيزفريب پول ووعده ھای امتياز گرفتن از شاه شجاع را 
خوردند و به ھواداری شاه شجاع دست به شورش زدند وتا پشت دروازه ھای 

  .  مارش کردندکابل

بر روی چارپائی  در چنين احوالی ناگاه جسد نيم جان سردار اکبر خان را
ًامير سردار اکبرخان را قبJ برای جلوگيری از قوای . جلو چشمان امير گذاشتند

واو قبل از ورود به خيبر مشترک شاه شجاع وسيکھا به درۀ خيبر فرستاده بود،
  :ن ت منامه ای به سران قبايل فرستاد بدين

  :نامه سردار محمد اكبر خان به قبايل خيبر

پشاور بطرف جJل چون شھزاده تيمور با لشكر سيك و سركلودويد از 
ران سردار اکبرخان فرزند امير دوست محمد خان كه حكم،آباد حركت كردند

                                                
١
  ١٢٧ -١٢٦ميرزا عطامحمدخان شکارپوری،نوای معارک،-  
 ١۴١ پاتريک مکروری،شيپورتباھی، ص - ٢



 ٨٥                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

 خطاب بقبايل ١٨٣٨ مئ ٢٢ ونامه مؤرخننگرھار بود عزم مقابله نمود
 از جJل آباد بعزم ،وز با تمام عساكر و رعاى اين وkمن امر" :دربندخيبر نوشت
 و ميخواھم زندگانى خويش را در  بر خJف كفار نابكار بر آمدمجھاد فى سبيل هللا

و , راه خدا قربانى نمايم و حاk در على بغان با عساكر ھمركابى فروكش ھستيم
پنجصد نفر . در منزل ديگر به چھار دھى و از انجا به باسول و دكه ميرسيم
ى امير صاحب ِجزايرچى و تعداد كثير مردم كوھستان براى امداد ما ازطرف ابو

ِ كه بالطاف ايزدى در باسول بركاب عالى مى پيوندند و بعد از كابل فرستاده شده
 كه بمدد حق تعالى و محمد مصطفى صلى هللا عليه خيبر خواھيم آمد ِاز ان بطرف

 مبين و فداكارى عساكر كارزار ديده جنگى و سلم و به شجاعت خدمتگاران دين
اطJعات . ِپياده و توپخانه عزت قوى خود را در ميدان جنگ حفظ خواھيم كرد

موثقى كه از اشرف البJد احمد شاھى رسيده حاكى است كه ايرانيان و روسيان با 
تا با , سرداران قندھار ميرسند لشكر بى عدد به غوريان آمده و عنقريب بمدد

 اطJعات به شاه شجاع چون اين .انگريز و شاه شجاع الملك در آويزندلشكر 
 وى پيش خيمه خود را كه براى حركت كابل در قلعه اعظم زده بود الملك رسيد

  "  ١.ِپس خواسته و به تھيه مقدمات محاصره دارى و حفظ قلعه قندھار پرداخت

 اين فرزند ولی متاسفانه که دشمن باتوسل به دسيسه به سردار اکبرخان،
 ودر حالی که آخرين رمق وآخرين  توسط خود افغانھا زھر خورانددلير افغان

نفس ھايش را می کشيد، او را روی چھارپائی در قلعۀ قاضی که سنگرگاه امير 
  .دوست محمدخان برای مقابله با قوای متجاوز انگليس بود،آوردند

يت رقت آور، امير با مشاھدۀ جسد نيم جان سرداراکبرخان در آن وضع
ودر آن موقع  بحرانی وحساس سخت متأثر شد ودانست که ديگر بخت از وی 

عدم ھمنوائی وھمياری  .ز آن نميتواند نگھداردروی برگشتانده وتخت را بيشتر ا
خوانين و سران کابل وکوھستان براثر توطئه ھای انگليس ، پشت امير را به 

 لذا.  ترک گويدتاشقرغان قصد جبورشد سنگر ارغنده را بهزمين زد و امير م
 با تنی چند از افراد سپاه خود که ھنوز با او وفادار ١٨٣٩بتاريخ اول اگست 

و شمال بودند با عايله واوkدش از طريق ميدان وکوتل اونی عازم باميان 
گرديد وصحنه را برای شاه شجاع وقشون ) ُخلم(ھندوکش ومنجمله تاشقرغان 

   ٢ .انگليس تخليه کرد
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درھمين .  شاه شجاع به وردک رسيد، سران کابل به استقبال شتافتندچون
سابق (ړبJدرنگ حاجی خان کاک فتن امير اطJع حاصل کرد ووقت وی از ر

رامامور دستگيری امير ساخت؛ اما حاجی خان که ) وزيراميردوست محمدخان
برگشت از مقابله ودستگيری امير حذر ميکرد، از حوالی باميان دوباره به کابل 

  .برساند) خلم(وامير موقع يافت تا از ھندوکش عبور نموده خود را به تاشقرغان

انگليسھا، شاه شجاع را بدون ھيچگونه مقاومتی از جانب مردم کابل، 
يک بار ديگر شاه شجاع  و) ١٨٣٩ھفتم اگست (کابل جلوس دادند  درباkحصار

اد و اطراف او را تاج شاھی را در باkحصار با حمايت انگليس ھا برسرنھ
   ١ .يساوkن و اردليان ھندى و انگليسى حصار کشيدند

با چنين جريانی انگليس ھا نخستين تجاوز خود را بر افغانستان که تا آن 
روز از ملت و دولت افغانستان ھيچ بدى و سوء نيتى نديده بودند ، عملى ساختند 

د روسھا نشان دادند و ّو با اين کار خود ظاھرا زھر چشمى به رقيب ديرينۀ خو
وانمود کردند که انگليس ھمانگونه که بر قلب آسيا تسلط يافته است ، ميتواند 
قلمرو نفوذ خود را تا سرزمين ھاى دور دست ترى ، يعنى آسياى ميانه توسعه 

  .وگسترش دھد 

  

  : خودکامه گی انگليسھا و برتخت کابلاستقرار شاه شجاع

درتاريخ دولتمداری افغانستتان، شاه يکی از چھره ھای منفور وبدنام 
ھايی از  طوری که مJحظه شد،او به خاطر تاج وتخت کابل قسمت.شجاع است

خاک افغانستان را به سيکھا وانگليسھا واگذارکرد تا آنھا با قشون خود، او را در 
  .به دست آوردن پادشاھی افغانستان کمک وھمراھی کنند

اتيژيک کشور جابجا شدند، ديگر نام ھمينکه انگليسھا درنقاط مھم واستر
موھن kل،جاسوس . از شاه شجاع بود وحکمروائی وامر ونھی از انگليسھا

يک نفر :"ومنشی برنس ،يک نمونه از بی صJحيتی شاه را چنين تصوير ميکند
محمد عثما نخان  (سيد که شاه مريد او بود، زمين وجايداد او توسط وزيرجديد 

سيد به شاه . زمين ھای نوکر شخصی وزير ضميمه گرديدقبض وبه ) نظام الدوله
سيد بار ديگر . شجاع شکايت کرد، اماوزير به اوامر متعدد شاه ترتيب اثر نداد

شاه حقيقت را بجواب سيد . بدربارشاه رفت  واز بی اعتنائی وزير شکايت کرد
من با]ی وزيرخود قدرت وص0حيت ندارم، تو ميتوانی درحق او :"چنين گفت
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عای بد کنی، اما بيشترمزاحم من نشو، زيرا من پادشاه نی، بلکه يک غ0م د
١ ".ھستم

  

استعمار انگليس در تبانی باعناصر فاسد و وطن فروش، چون شاه شجاع، 
نظام الدوله، ميرزاعبدالرزاق مستوفی وسيد حسين دفتری وغيره از مراتب 

اه شجاع که اجرای نظام الدوله،وزير ش. کاميابی مؤقتی خويش شادمان بودند
مقاصد بيگانه کمال آرزوی اوبود، در ميان شاه پوشالی ونماينده مختار انگليس 
طوری با منفعت جوئی واغراض شخصی کارھا راسربه راه ميکرد که ملت را 

  . زبون وقوم را ذليل و سرافکنده ومملکت را به سوی نيستی سوق ميداد

 وعشاير به ھندوستان، بی طرح نقشه ھای دستگيری وتبعيد رؤسای اقوام
بازخواستی و زورگوئی واسپ تازی نظاميان انگليس بين قشله شيرپور 
وباkحصارکابل وحومه شھر، دنائت وپستی ای که بوسيله نظام الدوله، سربراه 
می گرديد وھر روز ملت رادر نظر بيگانه گان زبون تر وسرافگنده تر ميساخت، 

وتدارک مصارف دربار ولشکر بيگانه به وضع مالياتھای تازه به غرض تھيه 
تھی دست، قطع معاش مستمری خوانين غلجائی دھقانان حساب مردم پيشه ور و

حراست مينمودند، به بھانۀ تجھيزات نظامی، توھين »  ھند-کابل«که از راه 
وحقارت شخصيت ھای ملی وبزرگان وسران اقوام،طرح نقشه ھای دستگيری 

 به ھندوستان، بی بازخواستی    زورگوئی واسپ وتبعيد رؤسای اقوام وعشاير
تازی قوای نظامی انگليس بين قشلۀ شيرپور وباkحصار کابل وحومۀ شھر، دست 
 درازی صاحب منصبان انگليس به ناموس مردم و ده ھای  بدرفتاری و
 زورگوئی ديگراجانب در کشور،از جمله عواملی بودند که  ھر روز ملت را در

گانه پرستان زبون تر وسرافگنده ترمی ساخت ومردم وسران نظر بيگانگان وبي
  .قوم را متوجه اشتباه شان در پذيرش شاه شجاع وقشون معيتی اش ساخت

  

 درنقاط ١٨٣٩پس از آنکه انگليسھا درسال « :مرحوم غبار مينويسد 
سوق الجيشی قندھار، غزنی،باميان ،پروان وکابل وجJل آباد با سوار وپياده 

ديگر . جباخانه مستحکم گرديد،وضع ورفتار انگليسھا ھم تغيير خوردوتوپخانه و
. انگليسھا دوست نی، بلکه زمامداران اصلی وحاکم نظامی افغانستان بودند

تمام . ًمکناتن عمJ درچھره صدراعظم ونايب السلطنه افغانستان ظاھرشد

                                                
١
،ص ٢ موھن ]ل، زندگی اميردوست محمدخان، ترجمه دکتور ھاشميان، چاپ امريکا، ج -  

٢٨٧  
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دولت، عزل ونصب وزراء وافسران افغانی، بودجه وماليات : اموردولت از جمله
  . مجازات ومکافات وغيره ھمه دراختيار او بود

شاه شجاع که در اوايل، در روزھای معين  دربارعامی تشکيل وبه 
عرايض وشکايات مردم گوش ميداد وامر ونھی صادرميکرد،به تدريج به 

عمارت شاه . موقعيتی رسانيده شد که از حرم خود خارج شده نمی توانست
ھيچ افغانی بدون اجازه . ر انگليس محافظت ميشدودربار او توسط افسر وعسک

واسطه سوال وجواب .صاحب منصبان انگليس حق ديدن ومJقات شاه را نداشت
بين شاه وانگليس يک نفرمستخدم انگليسی، بنام ميرزا حيدر علی لشکر نويس 

انگليسھا ، نه تنھا به واسطه قوه، شاه را در دست داشتند، بلکه از . معين شده بود
داشتند، مي ه خود ودرعين حال مورد تھديد نگهاظ سياست ھم او را محتاج بلح

زيرا تمام اوامری که برضد منافع مملکت ومردم ورؤسای متنفذ صادر ميشد، 
  . لھذا ھمه دشمن او گرديده بودنده نام شاه بودھمه ب

از طرف ديگر، انگليسھا رقبای شاه را عليرغم ميل او مقتدر نگاه 
نواب محمدزمانخان وسردار محمدعثمانخان، برادرزادگان : نندميداشتند، ما

شاه شجاع با چنين . اميردوست محمدخان که سخت با شاه شجاع دشمنی داشتند
   ١».جريان سياسی ونظامی نمی توانست جزبازيچه يی در دست انگليس ھا باشد

مکناتن امور .تشکيJت انگليس درافغانستان بسيط بود« :غبار می افزايد
برنس بحيث وزيرداخله ومنشی او موھن kل، وظيفه . دارت را در دست داشتص

نمايندگان سياسی انگليس در وkيات به . رياست استخبارات را نيز بدوش داشت
منتھا، مکناتن وبرنس . حيث والی ونماينده مکناتن، امور ملکی را به عھده داشتند

ًاما عمJ عين وظايف را اجرا می ًونمايندگان آنھا اسما اين عناوين را نداشتند، 

اما انگليسھا در مرکز ووkيات ھنوز ناچار بودند که حکام ومامورين . کردند
افغانی را در پھلوی نمايندگان سياسی خود، خواھی نخواھی بپذيرد، زيراتوده 
ًھای مردم متوجه اوضاع شده بودند، لھذا انگليسھا فعاليت خود را ظاھرا توسط 

  .  افغانی به نام شاه دوام می دادندحکام ومامورين

انگليسھا بتدريج رجال صادق  وملی را ازشاه دور و امور دولت را به  
اين يکی ازمختصات سياست . اشخاص فرومايه وخائن به وطن می سپردند

انگليس بود که درکشورھای مورد دسترسی، رجال کارفھم ملی را موقع تبارز 
آنھا را دراجتماع خنثی سازد وبرعکس اشخاص ھيچ ندھد وبا فشار وتبليغ و اتھام 

از . زور پروپاگند وجاه وجJل وارد صحنه ومشھورسازد کاره وآله دست را با
                                                

١
  ۵٣۴ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ص -  
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آن جمله يکی ھم محمدعثمان خان ملقب به نظام الدوله سدوزائی بود که به جای 
، به امر مکناتن مقرر ]دوست شاه شجاع ومخالف انگليسھا[مJشکور والی کابل

 نظام الدوله خدمتگار صادق انگليس ومخالف منافع مردم و شاه تشخيص شده .شد
   ١ ."بود

را روا می داشتند، " تخويف"انگليسھا در رفتار با عامه مردم نيز سياست
تا مردم از بھبود زندگی به کلی مايوس شده وباkخره به مظلوميت خود قانع 

بلندتر شده ميرفت  روز بلند ونرخ ھا ھر . به بندگی وحقارت عادی شوند گردند و
واين وضع با خواست انگليسھا مطابقت داشت، زيراانگليسھا عقيده .ترومردم فقير

داشتند که برای اداره کردن يک کشور، از ھمه بيشتر فقرعمومی وشدت احتياج 
مردم عامل موثر است وملتی که در مرداب فقر واحتياج دست و پا بزند، به خود 

ندارد، واگر فی  گر فرصت ديدن به جانب دستگاه حاکمه رامشغول ميگردد ودي
تنھا با ضرب مشتی کافی است که  المثل خواسته باشد سراز لجنزار فقر بردارد،

 ھزارنفری انگليس که به ۵۴مصارف اردوی . او را درقعر مرداب فرو ببرد
حساب دھقانان وروستائيان کم بضاعت تامين می شد، وتزئيد ماليات زمين به 

ايجاد . استثنای ماليات گمرکی، کمر دھقانان را روز تاروز خم ميکرد
خصومتھای قومی، نژادی، لسانی ومذھبی، يکی ديگر از خصوصيات پاليسی 

حتی رجال دانشمند انگليس چون  .انگليس بود که درميان ملت دامن زده ميشد
بين مردم راولينسن، حامی پاليسی پيشروی درافغانستان نيز درکاشتن تخم نفاق 

   ٢.بيشتر از ساير اجنتھای انگليس فعاليت ميکرد

در نوشته ھای راولينسن، که فرھنگ درتاريخ خويش بدان زياد استناد 
جسته، به وضاحت ھمه جا تخم نفاق و شقاق ميان افغانھا کاشته واميد بھره 

  .برداری آنرا داشته است

انگليسھا، مردم وشاه ھنگامی که شاه در جJل آباد بود، استکبار واستبداد 
شاه شجاع به حرکات مذبوحانه يی دست زد ومنصورخان . را به جان آورد

را به بھانه يی به قندھار فرستاد وھدايت داد تا ) سرکرده نظاميان(چاوش باشی 
والی قندھار . از مخالفين انگليسھا حلقه يی به طرفداری وحمايت شاه تشکيل نمايد

خبرداد و او )راولينسن( نماينده سياسی انگليسھاکه درخدمت انگليسھا بود به
. جريان را با گوش خود شنيد وتصديق کرد ومنصورخان را به کابل آوردند

مکناتن شاه را مقھور ومجبور نمود تا روی منصورخان را سياه کرده برخری 
                                                

١
  ۵٣٧ -۵٣۵ غبار،ھمان اثر،ص -  
٢
  ٥٣٤، ١ غبار، ج-  
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منصورخان ھم ھنگام تشھير به مردم . سوار ودر بازارھای کابل تشھير نمايد
   ١! " اينست عاقبت خدمت به شاه:  می کردخطاب وفرياد

  

  :١٨٤٠ در  تجاوزانگليس ضد مردم بر ھایقيام

  معزول وًا، مکناتن حاکم کابل مJشکور را اجبار١٨٤٠در مارچ 
روش اين مرد به زودی مردم را . محمدعثمان خان نظام الدوله را منصوب نمود

دست انگليس وفرمانفرمای از اشتباه بدر آورد وھر کس دانست که شاه اسيری در 
نخست علمای دينی در .لھذا عکس العمل مردم شروع شد. کشور مکناتن است

منابر مساجد نام شاه را از خطبه برانداختند وآنگاه راجع به سکۀ شاه اين بيت در 
  :کوی وبرزن برسر زبانھا افتاد

  د برسيم وزر شاه شجاع ارمنیسکه ز

٢کمپنی نور چشم ]ت وبرنس خاک پای
  

اينست که بارديگر می رفت يکی از مشخصات ملی افغانھا تبارزکند وآن اين که 
. در مقابل دشمن خارجی طبقات مختلف کشور در صف واحدی قرارگيرند

کابل وشمالی وھلمند برضد  سرانجام شورش ھای مردم ننگرھار وغزنی وخورد
  .  به راه افتاد١٨٤٠انگليسھا در 

  

  : مردم ننگرھار وکنرقيام 

 ميJدی با ورود واستقرار شاه شجاع ودوستان انگليسی او ١٨٣٩ال س
درافغانستان، زير پرده ھای تاريک ابھام گذشت وھنوز ملت افغانستان در 
 سرتاسر کشور از درک ماھيت فرنگی اين اين دستگاه عاجز بود؛ زيرا معابر

 زود  مخابرات منظم وسريع وتبليغات.دشوار گذار وحمل ونقل بطی وقليل بود
رکز کشور،به وkيات لھذا برای آنکه خبر يک حادثه مھم از م. رس وجود نداشت
 ماھھا وقت kزم بود وآنھم توسط کاروانھا، فقط از شھری به ،دور دست برسد

سالی kزم بود تا اين خبر در قريه ھا وقصبات مملکت . شھری می رسيد
کردند که شاه شجاع  مردم اينقدر آگاھی حاصل ١٨٣٩پس در سال . منتشرگردد

                                                
١
  ٢٩۴، ص٢ موھن ]ل، زندگی اميردوست محمدخان، ج-  

٢
 درحالی که يک سال پيش ازاين ، شاه شجاع وقتی برتخت کابل جلوس نمود، اين بيت را در -  

  :مسکوکات خود ضرب کرده بود

  سکه زد برسيم وزر روشنترازخورشيد وماه       

ُنورچشم در دران،شاه شجاع المــلک شاه ُ  
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منتھی . وارث سلطنت احمدشاه از ھندوستان برگشته و داخل افغانستان شده است
اما .  از دوستان فرنگی او با او ھمراه است که بزودی به ھند برميگردندیبا قشون

مردمی که در دسترس قشون انگليس وضرب وشتم آنان به خاطر تھيه آذوقه 
تند، می دانستند که شاه شجاع چه مصيبت وعلوفه وساير ضروريات قرار داش
  .بزرگی بر سر آنان نازل کرده است

، ھنگامی که شاه شجاع به ١٨٣٩به گفتۀ مرحوم غبار، در اواخر سال 
غرض يک نمايش  مصنوعی پادشاھی خود در جJل آباد رفت، مردم کنر به 

  ١.رھبری سيدھاشم خان برضد شاه وقشون معيتی فرنگی او قيام کردند

واسلحه برتر البته توانست " مکريگر"قشون اعزامی شاه به قوماندانی  
ًاين قيام را در جنگ چند روزه سرکوب کند؛ ولی متعاقبا مردم برھبری 

انگليس ھا متوجه بودند که ھرقيام را بايد با .  جبار خيل قيام کردندخانعبدالعزير
. يت آن توسعه يابدسرعت در موقع خودش معدوم نمايند ونگذارند که دايرۀ سرا

لھدا قشون انگليس عبدالعزيز خان را ھم سرکوب نمود وقلعه اش را در لغمان، 
مردم خوگيانی نيز از ادای ماليات به عمال چنين دولتی انکار . منھدم ساخت

کونولی افسر انگليسی در رأس عده ای قشون سوق شد واو به وساطت . کردند
ًمتاقبا مردم غلجائی در .  مصالحه کندردملھای معيت شاه توانست که با مفيودا

شاه . کابل را زير تھديد خويش قرار دادند- صدد تجھيز برآمدند وراه جJل آباد
  ٢. با حوادث تازه توأم شد١٨٤٠شجاع به کابل برگشت وسال 

  

  :زمزمۀ شورش در کابل

 به تدريج آوازۀ جنبشی در کابل بلند ١٨٤٠بروايت غبار،در ماه اپريل 
حافظ جی پسر ميرواعظ وآقا : اتن سراسيمه به دستگيری رجالی چونمکن. شد

حسين کابلی، محمودخان بيات، مJ عبدالرشيد خان، نايب امير خان، حاجی 

                                                
١
 مرحوم سيدھاشم کنری عم سيد صفدرپدر سيدجمالدين افغانی وپدرپدر بزرگ دکتور سيدخليل - 

دکتور ھاشميان در اين کتاب . ميشد) مترجم کتاب زندگی اميردوست محمدخان(هللا ھاشميان
درحاشيه يک رخداد تاريخی از مقاومت سيد ھاشم خان کنری در برابر ) ٢۵٨ -٢۴٩صفحات(

د کرده ونيز به معرفی سيد ھاشم کنری وسلسله نسب وی پرداخته است که قوای انگليس  يا
نشان ميدھداين خاندان از اخ0ف سيد علی ترمذی معروف به پير بابا از مخالفين سرسخت پير 
روشان انصاری بوده واس0ف سيدجمالدين افغانی ھنوز درو]يت  کنرافغانستان از خود قلعه 

  . معلومدار دارندوزمين وباغ وعقار ونام ونشان
٢
  ببعد١٠، ص١، سراج التواريخ، ج٥٣٨،ص ١ غبار،ج-  
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دوست محمدخان قندھاری وحتی مJنصوح قندھاری وغيره پرداخت وآنان را 
ن قبل ازدستگيری اي: " غبار دردنبالۀ اين مطلب عJوه ميکند.١.محبوس نمود

علم ) پروان وکاپيسا(افراد، مردم غلجائی سمت شرقی کابل وکوھدامن وکوھستان
  .طغيان برافراشته بودند

.  جJل آباد را زير تھديد قرار دادند–قبايل غلجائی طرق مواصJتی کابل 
انگليسھا مجبور شدند که در ماه مارچ، قشونی برای گشايش راه به استقامت شرق 

ردکابل اين سپاه زيرحمJت قبايل غلجائی قرارگرفت وبه سوق نمايند، ولی در خو
، قشون انگليسی را با ًقبا غلجائی ھای حصارک، در تيزينمتعا. سختی کوفته شد

 ١٨٤٠در ھمين ماه جوkی . حمJت پی در پی خود در ماه جوkی خورد کردند
 امام بود که سه نفر کابلی به نامھای احمد برنج فروش، مير حسين مفتی، وميرزا

ويردی به غرض تحريک رجال متنفذ پايتخت به تبليغ وتبشير اعJميه ای 
تمام رجال مشھور کشور به زودی از طرف :پرداختند که در آن گفته شده بود

. ًپس بايد قبJ در صدد نجات خود برآيند. انگليسھا به ھندوستان تبعيد ميشوند
  ٢.د کردمکناتن به عجله توسط اعJميه ای ديگر آن را تردي

  

   : غزنیقيام 

 مردم غزنی دست به قيام زدند وخط ١٨٤٠درماه جوkی واگست 
در اواخر اگست، مردم غزنی بريک .  قندھار را از بين بردند-مواصJتی کابل

تولی عسکر انگليسی که از قندھار عازم کابل بودند، حمله کردند وتمام آنان را با 
 که مصادف با قيام کابل است ١٨٤١مبردر ماه نو. از بين بردند" برون"کپتان

از . مردم غزنی برخاستند وقشون دشمن را در شھر غزنی به محاصره کشيدند
رھبران قيام غزنی نام ھای ملک محمدخان وسلطان محمدخان وتاج محمدخان 

   ٣ .به ما رسيده استدرتاريخ ثبت است و

  

  : زمينداورقيام 

                                                
١
،مگربنابر شھادت موھن ]ل اينھا از جواسيس انگليس ھا بودند ٥٤٠، ص ١ غبار، ج-  

، ٢ موھن ]ل،ج.وميخواستند با حبس آنھا، اعتبار آنھا را درميان عوام الناس با] ببرد
  ٢٧٠ -٢٩٢،٢۶٩ ،٣٨٢ ،٣٨٣،٣٨۴، ١٨۶،١٣۴،٢٧۵صفحات

٢
  ٥٤٠، ص ١ غبار، ج-  
٣
  ٥٤٦، ص ١ غبار، ج-  
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ترمحمدخان عليزائی علم  مردم زمينداور برھبری اخ١٨٤٠در دسمبر 
قيام  را بر ضد انگليس ھا در سواحل ھيرمند برافراشتند و قوای انگليسی را 

را " راولينسن"و " نات"قرار دادند وجنرال  درگرشک زير ضربات پيھم خود
انگليس ھا از قندھار . مدتھا مصروف جنگ با شورشيان زمينداوری ساختند

به را برای سرکوبی قيام زمينداور  دوکندک عسکر و يک توپخانۀ انگليسی 
به خاموش کردن قيام نگرديدند،زيرا در ھمين گرشک  سوق دادند، ولی موفق 

ھنگام محمداکرم خان ، يکی ديگر ازسران و مشران ھيلمندی  با يکھزارافراد 
انگليسھا قوای تازه تری زيرپرچم شھزاده صفدر . مجاھد خود به قيام پيوست
نجام باقوت توپخانه مبارزين ھيلمندی را از گرشک جنگ سوق نمودند وسرا

رفت، ولی ) درھيلمند عليا(محمداکرخان برای تجديد نيرو به دھراؤد. عقب زدند
انگليس ھا با کمک پول وجاسوسان خود او را تعقيب کرده باkخره دستگير 

 خانم اين مرد،نيز بعد از مرگ شوھر خود ندای. نمودند ودر قندھار به توپ بستند
جھاد بلند کرد  وبراسپ سوار شد ومردم را عليه انگليسھا به شورش دعوت 

جنرال نات، اين زن شجاع را دستگير نموده با عده يی از زنھای ديگر که . نمود
او را ھمراھی کرده بودند به کابل فرستاد، اما مردم غزنی راه را بردشمن بستند 

  ١.آزاد نمودند رازنان  وگارد انگليس وافسران را معدوم کردند و

  

  قيام مردم پروان وکاپيسا برھبری ميرمسجدی خان 

 ميJدى، مردم کاپيسا و پروان از درۀ غوربند تا نجراب ١٨٤٠در اکتوبر 
، براى نجات وطن از لوث بيگانگان و بيگانه پرستان ، عليه دستگاه فرنگى و 

ز سران وخوانين در اين جنبش عده اى ا. قد علم کردند) شاه شجاع( شاه پوشالى 
دkور کوھستان و نجراب و پنجشير شامل بودند که تاريخ نام و نشان اندکى از 

 در ميان اين خوانين، اسمای مير مسجديخان کوھستانی،.آنان را بما رسانده است 
سلطان محمدخان نجرابى، عليخان تتمدره يی، ميرسيف الدين خان گلدره يی، مير 

ايب سلطان محمدخان و مير سيد خان و نواب خان درويشخان و محمدشاه خان و ن
و مير خواجه خان و رجب خان و کرم خان و سيد غJم خان، اکبرخان و نصرت 

درعين حال برخی از . ميرخان و گل ميرخان درتاريخ کشوردر خشندگى دارد
خوانين پروان متاسفانه نتوانستند در مقابل پول وامتيازات انگليسھا مقاومت کنند 

ب خيانت شده درصدد برآمدند تا مبارزات مردم پروان وکوھستان را ناکام ومرتک

                                                
 ٥٤٦ -٥٤٥غبار، درمسيرتاريخ،صص - ١
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 عبدالسبحان خان و برادرش محمد: از آن جمله اند.کنند وپول وبخشش بگيرند
سعيد خان وسرفرازخان، ھرسه تن از خوانين پروان که تن به چنين ذلتی دادند 

  .ونام بدی برای خود وبازماندگان خود کمائی کردند

بردھاى مير مسجدى خان کوھستانی وعليخان تتمدره يی، وميرسيف ن اما
الدين خان کاھدره يی وميردرويشخان و ساير مبارزان کوھستان و پروان بر ضد 
دستگاه مشترک شاه شجاع و انگليس در کشور از کارنامه ھاى بزرگ ملى است 

  يژه يى  افغانستان جايگاه و١٩که بحيث يک جنبش حماسه آفرين در تاريخ قرن 

 . دارد

گليس درعھد حکومت موھن kل،منشی برنس و جاسوس مجرب ان
: اعتراف ميکند که) زندگی امير دوست محمدخان( ، درکتابشعپوشالی شاه شجا

، که امير دوست محمدخان از بخارا به ١٨۴٠روزھايی سپتمبر ( دراين روزھا 
، ) با انگليسھا بودُوطن برگشته بود وبا کمک مردم خلم در باميان مصروف پيکار

اوضاع درسراسر افغانستان، نھايت تشويش آورشده بود وھيچ خبرخوش آيندی 
ًسران کوھستان کامJ آماده بودند تا درتحت رھبری اميردوست .  بگوش نميرسيد

موھن kل می . محمدخان دست به شورش بزنند و انگليسھا را دچارمشالفت سازند
 دوست بسيار جدی وصميمی شاه ١٨٣٩ی مردم کوھستان درماه جوk"افزايد

شجاع و ادارۀ انگليس بودند، اما اينک يک سال بعد درحال حاضر دشمنان 
انگليس شناخته ميشوند، چونکه دراثر اقدامات مجاز غJم محمدخان پوپلزائی که 
مردم را توسط پول خريداری  يا بوعده ھای ميان تھی دريافت جايزه و مقام از 

اع بازی داده بود، بعد از آنکه انگليسھا کابل را تسخير وشاه طرف دولت شاه شج
شجاع را به تخت نشاند،وعده ھا ايفا نشد و مردم از انگليس مايوس و پشيمان 

در کوھستان مردم غريب و از دست ظلم ناراض بودند، درحالی که . شدند
ن رداگ اشخاص صاحب رسوخ وخوانين دراثر عدم ايفای وعده ھا از انگليس رو

١."شدند
  

اوضاع بحرانی کوھستان مستلزم توجه فوری و : موھن kل عJوه می کند
ًدراين ھنگام اداره انگليس تقريبا بر ھرکس شک .  جدی اولياء اداره انگليس بود

داشت که گويا با امير دوست محمدخان می پيوندد وھمراه بامردم کوھستان باkی 
 زيادی وجود داشتند که از اين شک مبرا ًاما يقينا تعداد. شھر کابل حمله ميکند

بودند، ليکن قصورخود اداره انگليس بود که وجدان نا آرام داشت وباkی ھمه 
                                                

١
 موھن ]ل کشميری،زندگی اميردوست محمدخان،ترجمه داکتر سيدخليل هللا ھاشميان،چاپ -  

  ٢٧٠ -٢۶٩،  ص ٢امريکا،ج٢٠٠۶
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حاجی دوست محمدخان از گرمسير،آغاحسين، . مشکوک بود واز ھمه ميترسيد
 مJ رشيد، نايب امير، محمودخان بيات وساير زعمای قومی تحت اشتباه قرار

 وحافظ جی نيز منحيث يک محبوس به ھندوستان اعزام گرفته توقيف  شدند
   ١.... گرديد

اينھای که موھن kل از آنھا با دلسوزی ياد ميکندھمگی از جواسيس 
موھن kل درکتاب خود از برخی جواسيس ديگر . تنخواه خور انگليس بودند

ان حاجی خان کاکړ سرلشکر سردار: انگليس درميان افغانھا يادآور ميشود از قبيل
قندھاری ، ومJ نصوح پيشکار بلند مرتبت سردار کھندلخان قندھاری، نايب 
( شريف خان وخان شيرينخان چنداولی و جان فشان خان پغمانی وتاج محمد

،مير حسن، شاه جی، مJ احمدبرنج فروش، غJم خان )مشھور به بچۀ پھلوان
تضی شاه پوپلزايی ،مھر عليخان، علی ميرزا وعباسخان شاه غاسی، سيدمر

کشميری،غJم حسن خان قزلباش ، شيرعليخان جوانشير، آغاحمزه، مستوفی 
عبدالوھاب درانی، سردارعبدالرشيد محمدزائی ، خواجه پاچا وغيره که عاقبت 
شومی در انتظار شان است و برخی از اينھا حتی بعد از فرار به ھندوستان به 

 گشت به کشور خود را حال زار وابتر روزگار می گذشتاندند ولی روی باز
  ٢.نداشتند ونام بدی از خود درتاريخ گذاردند

به ھرحال، انگليسھا و شاه شجاع که وخامت اوضاع را در کوھستان 
احساس کردند، برای سرکوبی سران کوھستان، جنرال سيل را با دسته يى از 
ّ سپاه انگليس و سواران پوپلزائى از کابل بسوی پروان سوق دادند و متعاقبا
 شھزاده تيموراز طرف شاه شجاع و برنس ھم از طرف مکناتن بطرف چاريکار

جنرال « شھزاده تيمور تا باغ علم پيش کشيد و .به حرکت آمدند) مرکزپروان(
  . استحکام زد» آق سراى «در » سيل

به حيث پوليتکل )موھن kل(الکزاندربرنس ومن : به نوشته موھن kل
به معيت سپاه ) مبارزان کوھستان" (اشرار"با ايجنت، برای مذاکره ومفاھمه 

سلطان محمدخان نجرابی که يک تن ازھواخواھان صادق وجدی . حرکت کرديم
اميردوست محمدخان بود، دراين وقت پيھم مردم کوھستان را تحريک  وتشويق 

شخص مذکوربدون  فوت وقت دعوتنامه . ميکرد تا بطرفداری اميرموقف بگيرند
ان قوم وتعداد زياد مردم به اميردوست محمدخان فرستاد واز ھايی به امضای سر

                                                
١
  ٢٧٠،ص ٢ ھمان اثر،ج-  
٢
   ٣٨٣،٣٨۴،٣٨٢،٢٩٢، ١٨۶،١٣۴،٢٧۵، صفحات٢ موھن ]ل،ج-  
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  انگليسھا قبل از اينکه اميروارد ١ .او تقاضا نمود ھرچه زودتر به کوھستان بيايد
کوھستان گردد، برای سرکوبی سران کوھستان دست به عمليات خشونت باری 

  .زدند
  

  :ُعليخان در توتم درهمقاومت 

گليس تحت قومانده جنرال سيل ،قلعه  سپتمبرسپاه ان٢٩به تاريخ 
عليخان يکی از مبارزين .محاصره کرد" تتمدره"واستحکامات علی خان رادر 

از ھواخواھان سرسخت اميردوست محمدخان بود که با وی مناسبات  و پرشور
نزديک داشت و در تحريکات مردم عليه انگليسھا رول بس مھمی  دوستانه و

نست روزی مورد حمله دشمن قرارخواھد گرفت، عليخان که می دا. بازی ميکرد
سنگرھای بسيار مستحکمی  بخصوص در برجھای قلعه خود وھم در اطراف 

بنابرين وقتی قلعه او .مقاومت کرده بتوانددشمن قلعه ساخته بود تا در مقابل قوای 
درمحاصره انگليسھا قرارگرفت، او با مردان جنگی داخل قلعه دليران به مقاومت 

 و تا وقتيکه برج ھای قلعه ازاثر فيرتوپ ھای دشمن  نه غلطيده بودندبا پرداخت
شھامت کم نظيری مقاومت نمود، مگر سرانجام ديوارھا و برجھای قلعه از اثر 

ريختند وعليخان مجبور شد با بقيه افرادخود از روی  شليک توپخانه دشمن فرو
نزد مجاھدين ديگر نعش ھای دشمن بشمول کپتان کونولی بگذرد وبه کوھستان 

انگليسھا وقتی قلعه را مسخرکردند وعليخان را نيافتند قلعه وی را بشدت . برود
  .تخريب کردند تا ديگر پناه گاھی برای شورشيان نباشد

ُدراين جنگ که به جنگ تتمدره مشھور است، سپاه انگليس تلفات بزرگی  ُ

ورن ادوارد کونولی از جمله تلفات مھم دشمن  دراين جنگ قتل ت. را متحمل شد
گفته ميشد وی . به ضرب گلوله شورشيان تتمدره بود) از خويشاوندان مکناتن(

بطور داوطلبانه دراين جنگ شرکت کرده بود ودرحاليکه اسپش را  چھارنعل 
 .ناگاه  گلوله يی از جانب مبارزين قلب او را شگافت و او نقش زمين شد ميراند،

  .او جسد را در زير درختی گذاشتتنعش او را نزدموھن kل بردند و

 مقدارکافی پول تقاضا دراين وقت شاه شجاع توسط چاوش باشی ازمکناتن
اين پولھا را دربين مردم تقسيم وآنھا را به طرفداری ازسلطنت خود نمود تا 

مکناتن اين خواست شاه را پذيرفت ولی بزودی مطلع گرديد که شاه . تشويق کند
 :موھن kل ميگويد. ه خزينه شخصی خود انتقال داده استمبلغی ازاين پولھا را ب

 او به شورشيان می. چاوش باشی بجای خيرانگليسھا به ضررشان  کار ميکرد

                                                
١
  ٢٧٢،ص ٢ھمان اثر،ج-  
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گفت بمنظور نشان دادن شجاعت افغانی اول بمقابل سپاه انگليس بجنگند و بعد از 
راست نزدشاه بروند وعذر تقصيرات بخواھند وتقاضای  جنگ دست کشيده سر

ناخوشنودی نموده  اما برنس ازاين روش چاوش باشی اظھار.پاداش کنند عام وان
   ١ .به وظيفه اش خاتمه داد

  

  :نبرد ميرمسجدی خان  درجلگۀ خواجه خضری

نبردھاى مير مسجدى خان غازى بر ضد دستگاه مشترک شاه شجاع و 
مکناتن از کارنامه ھاى بزرگ ملى است که بحيث يک حماسه فنا ناپذير در 

 .   افغانستان جايگاه ويژه يى دارد١٩تاريخ قرن 

خاطره اين حماسه افتخار بر انگيزملى را يکى از شعراى کوھستان بنام 
 ھق ١٢٥٩در سال » غJمى «مJ محمدغJم آخندزاده پسر مJ تيمور متخلص به 

، بزبان ساده و عام » جنگنامه مير مسجديخان غازى«م ، زير عنوان ١٨٤٢=
 اھميت اين اثر در آن است که شاعر آن جزء .ظم در آورده است فھم برشته ن

  ٢ .واقعات ميزيسته و شايد سھمى ھم در آن واقعات داشته بوده باشد

و اما قبل از بازتاب روايات جنگنامۀ غJمى ، در اينجا ابتدا خاطرات 
وچشم ديدھای موھن kل،منشی برنس وجاسوس مجرب انگليس را که خود 

ن اين شورشھا با سپاه انگليس در پراوان وکوھستان ھمراه بوده درخاموش کرد
 . ،از نظرميگذرانيم وبعد به روايات جنگنامه غJمی می پردازيم

غJم خان پوپلزائی که مانند ھميشه فعال ومتجسس :"موھن kل مينويسد
بود، دراثنای بحران کوھستان خدمات نھايت مھم و قيمتداری به سپاه انگليس 

او موفق گرديد يک تعداد سران با نفوذ از قبيل خواجه خانجی و . استهادانجام د
ًخواجه عبدالخالق را حاضر به ھمکاری با ادارۀ انگليس نموده آنھا را شخصا نزد 

ھکذا با مير مسجدی خان به موافقه رسيد و او را راضی .اوليای انگليس بياورد
پناه ببرد و درآنجا منتظرآمدن ساخت که روز بعد بکابل رفته به مقبرۀ تيمورشاه 

شاه شجاع باشد، چونکه ميرمسجديخان از رفتن به کمپ و اداره انگليس بخاطر 
برنس به اين پJن  سرالکزاندر. شھرتی که نزد مردم  داشت، ھراس داشت

موافقت نشان داد، اما دراثنای شب، برخJف موافقه  وترتيبات قبلی وبدون اطJع 
 پلزائی، آن عده سران افغان که درخدمت شھزاده تيمورومشورت باغJم خان پو

                                                
١
  ٢٧٣ -٢٧٢،ص٢ھمان اثر،ج-  

٢
 ش در کابل ١٣٣٦ جنگنامۀ ميرمسجديخان کوھستانی اثرمنظوم محمد غ0م غ0مى، در سال -  

  .بچاپ رسيده و ھرچند از لحاظ شعرى کم مايه است ، ولى  ارزش تاريخى آن خيلى زياد است 
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جلگه (بودند، توسط سپاه انگليس تحريک شدند تا باkی  سنگر مستحکم جلگاه 
  ٣بتاريخ . که منزل ميرمسجديخان بود، يورش ببرند) خواجه خضری

م در اول صبح سپاه انگليس بدون رعايت مفاھمه وتعھدات غJم ١٨۴٠اکتوبر
غJم خان خبط و نادرستی اين اقدام . ه را درمحاصره قرار دادندخان، قلعۀ جلگ

ًرا به ما خاطرنشان ساخت وگفت که بعد ازاين اعتماد ميرمسجدی خان را ابدا  

اما کسی به الحاح وفغان غJم خان گوش نداد و بدين . بدست آورده نميتوانيم
 جلگه خيلی ديوارھای قلعه. ترتيب ميرمسجدی خان دشمن ابدی انگليس گرديد

 ،١  در ديوارقلعه ايجاد نتوانستندقوی ومستحکم بودند، توپھای سپاه انگليس رخنه 
   ٢ .دايجاد کنمگر غبار ميگويد توپخانه انگليس توانست رخنه در ديوار قلعه 

نيروی که برای حمله وتسخير قلعه ميرمسجدی خان حرکت کرده بود، 
 چند واحد پياده از فرقه ھندی که  پياده و١٣متشکل بوداز پنج تولی از فرقه 

ھرکدام تحت اثرمنصبداران ھندی قرارداشت وھمه اينھا تحت قومانده دگروال 
دراثر رھبری وی، پيشروی سپاه . انگليس قرارداشتند) Thornson(تورنسن 

قرارداشت، شجاعانه ) غازيان(انگليس با وجوديکه تحت آتش مستقيم دشمن 
ديوار قلعه وايجاد رخنه در آن توسط توپخانه اما شکستن . وتحمل پذير بود

در اثنای شب . لھذا سپاه مجبور به عقب نشينی شد. انگليس ناممکن مينمود
ًميرمسجديخان که شديدا زخمی شده بود، بطرف درۀ نجراب فرارنمود که 

اگر ازجانب انگليس احتياط .فراروی موجب مايوسی فوق العاده سپاه انگليس شد
 بعد از فرار. فت از فرارميرمسجديخان جلوگيری ميشدkزم صورت ميگر

   ٣ ."را سپاه انگليس تخريب کرد) جلگه(هاخان قلعه جلگ ميرمسجدی

ًاما مJغJم غJمی، شاعر کوھستانی که خود شاھد صحنه بود وغالبا 

خودجزو غازيان بوده، برخJف روايت تھمت آميزموھن kل نسبت به 
ھد که ميرمسجدی خان قبل ازآمدن  سپاه خان غازی شھادت ميد ميرمسجدی

به  انگليس به پروان، خود را برای نبرد با سپاه اشغالگر آماده کرده بود و
برادران خود ومبارزينی که دراين مقاومت با اويکجا شده  بودند، وظايفی سپرده 

و پسران او غJم و احمد و باقى ميردرويش مير مسجدى خان و برادرش . بود
وان و کوھستان ، که تعداد آنھا به پنجاه نفر ميرسيد، با کارد و خنجر مبارزين پر

. و سيJوه با انگليسھا در اطراف قلعه او در آويختند و انگليس ھا را شکست دادند

                                                
١
  ٢٧۴ موھن ]ل، ھمان اثر، ص  -  
٢
  ۵۴١، ص١ افغانستان درمسير تاريخ،ج غبار،-  
٣
  ٢٧۴،ص ٢موھن ]ل، زندگی اميردوست محمدخان،ج-  
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تا اينکه آتش بارى توپخانه انگليس شروع شد، آنگا مبارزين داخل قلعه شدند و در 
مجاھدين از آن قلعه برآمدند و . طيداثر آتش شديد توپخانه ،قلعه از ھم فرو غل

غJمى . دورتر قلعه ديگرى را پايگاه عمليات ضد انگليسى خويش قراردادند
 : کوھستانى در اين باب ميگويد

 

 و زآن بعد آن مسجــدى کـامگار           ابـا نيــز مـحــمـد شـــه نامــدار

 زديکى چـاريکاردرآنجاکه بود شان ھميشه قـرار           سکـونت بـه ن

 بگفتند ايـن جايـگــه بـھـر جنگ           نـباشد ســـزاوار جنـگ فـرنگ

 ُبود در جلگه خضرى کنار يکى قلعــه از مسـجـدى نامــدار           ھمی

 بيک سو دشت و بيک سو کـوه            بيک سو خ0به ، ھمه آب جـو

 نجا بــود، موضع دلـکشـانپسنديدند آخـر ، ھمه سرکشـان           که آ

 ببايد که نام آوران ھرچه ھست            پى جنگ آنـجـا سراسر نشست

  مگر آنـکه بـا بــرنس بــد نـژاد

  ١بکـوشيم تـا نام مـانـد به يـاد

برنس ترتيبات يک شبيخون را بر مبارزين ملى گرفت و فرداى آن قبل از 
جه خضرى ، از طرف قواى انگليس طلوع آفتاب ، قلعه مير مسجدى خان در خوا

مير مسجديخان از زيادى لشکر دشمن نھراسيد و بقول غJمى بر . محاصره شد
  : ھمرزمان خود فرياد زدکه 

 

 چنين گفت آن مسجــدى برسران          کـه اى کــامگاران و نـام آوران

 ھـانِنماند کسى در جھـان جـاويــدان          چنــين است امــرخــداى جــ

 ھـرآنکــو ز مـادر بـزائيـده است          به آخـرسـرش خاک سائيده است

 بـود آنکــه نامى به چنگ آوريـم          شگـفـتى به خلـق فـرنگ آوريـم

 بباشيد در جنـگ ھــمـه  پـايــدار          که اين نـام مـانــد زمـا  يـادگــار

     که سر برزد  از  برج کوه آفتاببدينگونه بـودند يـ0ن در شـتاب      

 چـه داريد مـردانگى در نھفــت؟:         بلشکر بـر آشفـت بـرنس  بگفت

 نمانيد يکتن  کس ازعام وخاص          کزين جايگاه زنده گردد خ0ص

 به يکبـار لشــکربـــه فـرمـان او          بــجـنبــيد از جـاه بکــردار کــوه

 سجدى با ي0ن          کـمـر بستـه بـر کيـن نـــام آوراندرآن لحظه ھـم م

 را          فـــرستـاد جـان و دل خـويش را» درويش«به يک بـرج ديوار

                                                
١
  ١٥٩- ١٥٧، ص ١٣٣٦ جنگ نامه محمد غ0م غ0مى ، طبع انجمن تاريخ افغانستان ، -  
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 را ھمـره خويش برد» محمدشه«سپرد          » احمد«دگربـرج دردست 

 نبفرمود آنگاه که اى ســر کشـان          چــه داريـد ديــگــر مــدار نـشـا

  بگـيريـد اين کافـران را به تــير          

   ١که اينجا مبـادا شــوند پاى گير

 

بدينسان مير مسجدى خان با افراد خود بر برجھاى قلعه قرار گرفتند و 
ھيچ فيرى از جانب مجاھدين خطا نميکرد، اما توپخانه دشمن . جنگ آغاز شد

فد ، پس سپاه انگليس باkى اين قابل دفاع نبود و توانست ديوارى از قلعه را بشگا
مير مسجديخان و ھمرزمانش با سيJوه ھاى ثقيل خود . شکاف بزرگ ريختند

ديگر آتش توپ و تفنگ از کار فرو ماند و جنگ تن . دھنه شکاف را سد کردند
دسته ھاى دشمن يکى پى ديگر در دھنه شکاف ميرسيدند و مى . بتن آغاز شد

خم سختى از سر نيزه دشمن برداشته بود ، در مير مسجدى خان که ز. جنگيدند
سپاه انگليس که چنين . دھنه شکاف مثل شير زخمى و خون چکان شمشير ميزد

مقاومتى از يک عده چند نفرى ديد، جرئت پيشروى را از دست داد، زيرا ضيقى 
اين است که دسته ھاى مھاجم به . شکاف مجال ھجوم دسته جمعى را نمى داد

ير مسجدى خان با ھمراھان خود درتاريکی شب از قلعه خارج عقب کشيدند و م
  .شد و به استقامت نجراب حرکت کردند

مبارزين ملى کوھستان، بخصوص دسته محدوديکه به دور مير مسجدى 
خان و محمدشاه خان وميردرويشخان جمع شده بودند، چه در جنگ ھاى تن بتن 

اى بابه قشقارو گرد و جلگه خواجه خضرى نزديک چاريکار و چه در جنگ ھ
نواح آن شجاعت بى نظيرى از خود نشان داده با کارد و خنجر و تبر و تفنگ 
ھاى فليته ئى و دھن پر قديم خود با عساکر منظم و توپخانه دشمن مقابله کرده و 
چندين ده نفر سرباز و افسر سپاه فرنگى را نابود کردند و دسته ھاى سواره و 

 . ندپياده آنھا را شکست داد

ھمين دليرى و شجاعت مير مسجديخان بود که ھنوز ھم موضوع ترانه 
سال ،در زبان مردمان اين سرزمين ١۵٠ھاى محلى ، بعد از گذشت بيش از 

.سارى و جارى است
 ٢   

  

                                                
١
   ١٦٠- ١٥٩ جنگ نامه محمد غ0م غ0مى ، -  
٢
  ٥٤٢ - ٥٤١ غبار ، ھمان اثر ، ص -  
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  :خان در بابه قشقار پايداری ميردرويش

سپاه انگليس بعد از تخريب قلعه ميرمسجدی خان ،خواجه پاچا راکه رقيب 
 ٨ بتاريخ ،١ميرمسجدی خان بود، به حيث زعيم جديد جلگه مقررکردهسرسخت 

اکتوبربسوی بابه قشقار که محل ومسکن ميردويش برادر ميرمسجديخان بود 
 اکتوبر سپاه انگليس بطرف چاريکار ٨به تاريخ : موھن kل ميگويد.حرکت کردند

بند  به حرکت کرد تا جلو امير دوست محمدخان را بگيرد که از راه درۀ غور
نزديک توتم دره رسيده بود  وميخواست به بابه قشقاررفته از آنجا به کمک 

دراينجا سپاھيان افغان در لشکر انگليس . ميردرويش خان برکابل حمله کند
فرار نھادند و به  ه روب) ھمينکه از نزديک شدن اميردوست محمدخان شنيدند(

 بريدمن مول فرارنموده به اکتوبر تمام سپاھيان کوھستانی از تولی١۴تاريخ 
لذا سپاه انگليس با قبول ھمه خطرات بطرف قره . اميردوست محمدخان پيوستند
درنزديکی اينجا قلعه .  اکتوبر درآنجا سنگر گرفتند١۵باغ حرکت کرده ودرتاريخ 

بابه قشقارقرارداشت که يک قلعه بسيار مستحکم ودر تصرف ميردويش خان 
و ) يستانیس-مبارزين ملی(ی از سران ياغيانميردويش خان، يک. قرارداشت

دراين وقت يکی از خواھران اميردوست محمدخان، . دشمن سرسخت انگليس بود
مشھور به مادرمددخان نزد ميردرويش خان رفته وچادر انداخته بود و او را به 

  .حمايت امير تشويق کرده بود

که بعد از حمله از زبان کسان نزديک اوشنيده ام « موھن kل، ميگويد که 
امير به باميان وشکست او درآنجا، اين زن شب و روز بخانه سران کوھستان 
ميرود ، قرآن را درميان ميگذارد وبلباس آنھا گره ميزند وحمايت وھمکاری آنھا 

گره انداختن بدامن مردان وسيلۀ در بين افغانھا . برای برادرش کمايی ميکند را
 آنھا که به اساس عنعنه ملی رد شده نميتواند، ثراست برای جلب حمايت وترحمؤم

   ٢ ."ًخصوصا که توسط زنی سرشناس صورت بگيرد

اين زن که اکنون «:موھن kل بازھم در مورد اين خواھر اميرمينويسد
 بيوه است وبه نام مادر مددخان ياد ميشود، به برادر خود امير کابل شباھت دارد و

به ]وبعد[مام افراد فاميل اميرزندانی ھنگامی که ت. زنی است متھور وفعال
 ممکن دست زد تا اوليای انگليس را ۀان اعزام شدند، اين زن به ھروسيلھندوست

ظاھرا مادر عبدالرشيد خاين،خانم عبداkمين ( راضی بسازد که ھمراه خواھرش

                                                
١
  ٢٧۵،ص ٢ موھن ]ل، ھمان،ج-  
٢
  ٢،ج٢٧۵ موھن ]ل، ھمان اثر، ص-  
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مشاراليھا ميدانست که گرچه . درکابل بماند) سيتانی س- خان توبچی باشی 
تان بسرمی برد، عاقبت عودت خواھد کرد وآنوقت قيام ملی برادرش در ترکس

ًبه اين منظوراو شخصا بمنزل ھريک از سران . درکشور صورت خواھد گرفت

 وھنگامی که امير. قومی ميرفت و آنھا را تحريک  به قيام برضد انگليس مينمود
دوباره خود را به ميدان جنگ رساند و با سپاه ما در باميان وکوھستان می 
 جنگيد، مشاراليھا شب و روز آرام نداشت و از يک قريه به قريه ديگر ميرفت و
رئيس محل را با شفاعت بقرآنی که در دست داشت تحريک بجنگ وقيام ملی 

ھنگامی که امير تسليم شد، مشاراليھا . وحمايت از برادرش اميرالمؤمنين ميکرد
، خود ) انگليسھا(اقبت مابسيار ماھرانه بجJل آباد گريخت و باوجود تعقيب ومر

   ١ ».را بنحوی به پشاور رسانيد

وقتی ازاين موضوع خبرشدم، باساس شناخت : "موھن kل ادامه ميدھد
سابقی که با ميردرويش داشتم برايش نوشتم وسفارش کردم که از بغاوت دست 

 ار با رسيد که باغی نيستم، اما از ديدجواب او. بکشد و بشاه شجاع بيعت نمايد
ميردويش .شما سياه ونامطلوب ساخته اند ه ميترسم، چونکه دشمنان من مرا نزدشا

عJوه کرده بود که که اگربه مقابل او از قوه کار بگيريم، او خود رادرقلعه اش 
که مستحکمتراز قلعۀ جلگه است محصور خواھد ساخت و اگر سپاه شما تمام 

واو تا آخرين رمق حيات . روز قلعه رابا توپ بزند، آنرا تسخيرکرده نميتواند
خواھد جنگيد وآنقدر بی جرئت نخواھد بود که خود را به کافران ودشمنان دين 

بعد از وصول اين جواب تصميم گرفته شد که سپاه انگليس به قلعه او . تسليم کند
 Sandersاما استخبارات دگرمن ساندرز. حمله کند وحرکت سپاه شروع شد

بدين ترتيب بابه قشقار بدون جنگ به . رده استاطJع داد که ميردويش فرارک
   ٢ ».ًتصرف درآمد که  سپاه فورا آنرا تخريب کرد

  

  )يا گل دره(دره مقاومت ميرسيف الدين خان درکاھ

يکی ديگر از سران با نفوذ کوھدامن ، ميرسيف الدين خان کاه دره يی 
ر عبدالرحمن خان به بقول داکتر سيد خليل هللا ھاشميان،کاه دره  در زمان امي.(بود

وی يکی از دشمنان سرسخت انگليسھا وشاه شجاع بود، که .) يرنام داديگلدره تغ
بقول موھن kل، در بيانات خود انگليسھا وشاه شجاع را بسيار دشنام ميداد وحتی 

                                                
١
  ١، ج١٨۶ -١٨۵ موھن ]ل، ھمان،ص-  
٢
  ٢٧۵، ص٢ موھن ]ل، ھمان اثر، ج-  
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نامه ھا ميفرستاد که درانتظار عطش شيرين شھادت ميباشد تا ھمه کفار راقتل عام 
تمام مساعی اوليای انگليس برای .  بدست يک کافر شھيد شودکند يا اينکه درجنگ

وجنگ با او يگانه راه  حل دانسته . مفاھمه ومصالحه با اين شخص بی نتيجه ماند
سيف الدين خان زعيم کاه دره با ] مير[اما دريک شب بسيار تاريک، ملک . شد

ن تلفاتی پنجصد نفرباkی قرارگاه انگليس از جلو وعقب حمله کرد، ولی چندا
ماه اکتوبر سپاه انگليس از سه جناح باkی قلعه ٢١به تاريخ . وارد کرده نتوانست

مير .او حمله کرد وآن قلعه را که او غيرقابل تسخير وانمود ميکرد، اشغال نمود
سيف الدين خان با فاميل واقارب خود به کوه ھا فرارکرده بود، سپاه انگليس قلعه 

   ١ .بخاکسترمبدل ساختندوشھرک کاه دره را حريق و 

ميرسيف الدين خان يکی از ھواخواھان اميردوست محمدخان بود 
وھنگامی که شنيد امير به  کشور برگشته وبه باميان رسيده است، او نامه ھای 

موھن . متعددی برای امير فرستاد وحمايت بيدريغ خود را از وی ابراز داشته بود
يم شدن امير يک خريطه کJن مملو ازنامه ھمزمان با تسل:"kل گزارش ميدھد که 

ًھا ومکتوبات در مزرعۀ يکی از ميدانھای جنگ پروان بدست آمد که عموما از 

طرف سلطان محمدخان نجرابی وسيف الدين خان کاه دره يی عنوانی اميردوست 
محمدخان نوشته شده بود و درھرکدام امضاھای حداقل صدنفر ديده ميشد،ھمه آنھا 

پيروان شان درصفوف امير قرار ميگيرند و نام يک  بودند که خود وتعھد کرده 
عده اشخاص نامدار منطقه را تذکر داده بودند که آنھا نيزدر صفوف امير شامل 

ھدايت رسيد تا ھمه اسناد مذکور را ترجمه ) موھن kل(برای من . خواھند شد
 آميز و پراز دشنام درحالی که محتويات مکتوبھا برای انگليسھا نھايت تحقير کنم،
ًناديده وبی اھميت می پنداشتم، خصوصا بعد ازاينکه امير  من اين مکتوبھا را. بود

به ھندوستان تبعيد شده بود،حتی و محمدخان دربند انگليسھا قرارگرفتدوست 
   ٢ ."موجوديت مکتوبھا را ناديده می انگاشتم

 ، به کمپ پس از آنکه خبر تسليمی امير دوست محمدخان به انگليسھا
برنس رسيد، برنس به شاه شجاع پيغام داد تا براى دلجوئى مير مسجديخان و 
سلطان محمدخان و محمدشاه خان و ساير سران و ملکان کوھستان و نجراب 
فرامينى صادر کند و شاه شجاع برای استمالت مير مسجدى خان و ساير سران 

از اقدامات خويش اطمينان کوھستان فرامينى تملق آميزى صادر نمود و به برنس 
 : اينک متن نامه شاه شجاع عنوانى مير مسجديخان و ديگر ھمرزمان او . داد

                                                
١
  ٢٧٧، ص٢موھن ]ل، ھمان اثر، ج-  
٢
  ٢،ج٢٨۴ موھن ]ل، ھمان اثر،ص -  
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معلوم عاليجاھان ميرمسجديخان و محمدشاه خان و نايب سلطان « 
محمدخان و مير سيد خان و نواب خان و مير خواجه خان و رجب خان ولدان گل 

وk عاليجاه رفيع جايگاه و شجاعت و محمد خان و کرم خان بوده باشد که در ين 
تھوربنيان مقرب الخاقان کرنيل سکندر برنس صاحب بھادر از احواkت پريشان 

از آنجا که خاطر فيض .آنھا عرضه داشت حضور ساطع النور انور نموده 
ّمظاھر اشرف پيوسته برفاه حال مJزمان و خدمتگاران مى باشد و اباعنجدا نمک 

ار مى باشد در صورت اخJص کيشى و جانفشانى ، عفو خوار و خدمتگار سرک
البته انسان جايز الخطاست بازھم خدمات آ باء و اجداد . تقصيرات آنھا خواھد شد

 در حين ورود موکب جاه و جJل سلطان ھمگى .خود آنھا ھم منظور اقدس است
بشرف آستان بوسى سرفراز گرديده در خور خدمت سر فراز خواھند شد، تأکيد 

  ١» ق ١٢٥٧ محرم .انندد

مير مسجدى خان غازى و باقى سران مجاھدين به اين فرمان شاه شجاع 
کوچکترين وقعى نگذاشتند و ھمچنان به مخالفت ومبارزات خود برضدانگليسھا 

  .وشاه پوشالی ادامه دادند

بدينگونه قيام مليون کوھستانى و نجرابى که در رأس آن مير مسجديخان 
ميردرويش خان وميرسيف الديخان وعليخان تتمدره يی  قرار و محمدشاه خان و

 به حد اعلى شور و ھيجان و ١٨٤٠ نومبر ٢داشتند، در طى ماه اکتوبر تا 
  مير مسجدى خان غازى که زخم منکرى بر داشته بود تا قيام .موفقيت رسيد

 م ھمچنان بيمار بود، ولى با آنھم دست از مبارزه  با ١٨٤١کابل در نومبر 
يگانگان متجاوز برنداشت و مجاھدين کوھستان را برای اشتراک درقيام کابل ب

  . تشويق کرد

غبار به ارتباط قيام کابل  متذکر مى شود که ، مبارزين کوھستان وپروان 
 تپه بى بى مھرو را متصرف شدند و از فراز تپه بى بى ١٨٤١ نومبر ١٣در 

متاسفانه که اين مرد مجاھد و . مھرو دشمن را در قلعه جنگى زير ضربه گرفتند
غازيمرد مشھور کوھستان از اثر زخمى که بر تن داشت ، جان بسJمت نبرد و 

 توسط يکى از خاينين ملى بنام ١٨٤١بروايتى در جريان جنگ ماه نوامبر 
در بدل ده ھزار روپيه از جانب موھن kل جاسوس انگليس مسموم شد هللا محمدا

  و ٢ .چشم از جھان فروبست)  ھق١٢٥٨ل شوا (١٨٤١ نوامبر ٢٦و بتاريخ 
 . نامش را در دل تاريخ مبارزات مردم افغانستان جاودانه رقم زد

                                                
١
  ٢٦١، ٢٦٢، ص ٢ کھزاد ، با]حصار کابل و پيش آمدھاى تاريخى ، ج -  
٢
   ٥٤٣ غبار ، ھمان اثر ، ص -  
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مير محمدحسن ثاقب نواده مير مسجدى خان ،شجره نسبت مير مسجدى 
مير مسجدى خان پسر خواجه اسحق ، فرزند « : خان را اينطور ذکر نموده 

ر سر راه خانقاھش در جلگه واقع پسر خواجه خسرو که مزارش دهللا خواجه عبدا
در ولسوالى بگرام زيارتگاه خاص و عام است ، از پدر اوkد حضرت على کرم 

  ١»عنه مى باشدهللا وجه و از جانب مادر اوkد حضرت ابابکر صديق رضى اهللا ا
چون انگليس ھا نتوانستند اين پھلوان « : و از قول مرحوم کھزاد مى آورد که 

لذا . را در جنگ از پا در آورند به دسيسه متوصل شدندجنگ مجاھدين کوھستان 
وقتى مير ... ناظر او را تطميع کردند تا او را با زھر به قتل برساندهللا محمدا

تربوز خواست و او زھرى هللا  نومبر مريض شد، از محمدا٢٦مسجديخان بتاريخ 
د مير مسجديخان که مر. را که از انگليسھا گرفته بود با تر بوز مخلوط ساخت

را وادار ساخت تا از آن هللا دراکى بود و مزه تربوز بدھانش عجيب آمد، محمدا
زھر به اندازه اى قوى بود که ھردو نتوانستند تربوز . تربوز خودش نيز بخورد

  روانش شاد و يادش گرامى .٢ .را تمام کنند و در يک وقت ھردو ھJک شدند
 !باد

 

  :اص0ح يک غلط فھمی درتاريخ غبار

 غلبه  واما مبارزين پروان وکاپيسا ھمينکه درعين فتح و«: ويسدغبار مين
دشمن، اول ازناپديدشدن اميردوست محمدخان وبعد از تسليم شدن داوطلبانه او بر

به انگليس شنيدند، مثل تمام مردم افغانستان درحيرت فرو رفتند، ولی دل ودست 
عد از فرار دو روز ب. خويش نشکستند وبه جاروب کردن دشمن دوام دادند

اميرقوای ملی درمحل لغمانی چاريکار فروريختند وپاتينجر مثل مرغی به قشله 
 نومبر ٦سپاه ملی بدون درنگ به چاريکار سرازيرشد و در . چاريکارپرواز کرد

قشله دشمن را در چاريکار در حلقه محاصره کشيدند و يک روز بعد قلعه جنگى 
 نوامبر فوج ١٣در. ن انگليس گرفته شداز نظاميا» قلعه خواجه مير« موسوم به 

پنجابى در قشله چاريکار برضد افسران انگليسى قيام کرده ، قوماندان ھارتن 
پاتينجر با يک قسمت عسکر و افسر رو به کابل فرار . را زخم زدند) ھافتن:ظ(

عساکر خود را ) Haughton ھافتن(نمود، اما بعد از سنجد دره ، پاتينجرو ھارتن
خود با لباس افغانى از بيراھه ھا به جانب کابل فرار نمودند و با زحمت گذاشته و 

                                                
١
  ١٣٧٠ ، ميزان ٣٨شماره ) کابل (  اخبار ھفته -  
٢
  ٥٤٥ ، غبار ، ص ٢٦١ ، ص ٢ کھزاد ، با]حصارکابل وپيش آمدھای تاريخی ،ج-  
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 در عوض قشون و .فراوان به قشله عمومى انگليس در بى بى مھرو، رسيدند
با » زمه «صاحب منصبان عقب مانده انگليسى که به کابل ميکشيدند ، در حد 
بزودى . فتندھفت مرد و ده زن افغان بر خورده و مورد حمJت آنان قرار گر

مير مراد پادشاه . باشندگان قلعه افضل آباد، زاخيل و کته خيل به مدد اينھا رسيدند
دشمن يکصد و ده مرده برجاى گذاشت و چھار . و عباس قره قھرمانانه جنگيدند

نفر انگليس از ترس جان کلمه بر زبان راندند و از مرگ خJص شدند، بقيه 
   ١ ».عساکر روبه کابل ميدويدند

 مرحوم غبار منبع اين روايت را نشان نداده است، ولی موھن kل  که 
خود در جنگ ھای پروان حاضر بوده وبعد جريان حوادث کوھستان بشمول نبرد 

 پروان را درکتاب خود ثبت کرده ، بعد از تسليمی امير ١٨۴٠روز دوم نوامبر 
قشون انگليس به انگليسھا ، ازکدام جنگ ديگری ازسوی مبارزين کوھستان با 

زيرا با کنار رفتن امير از رھبرى ، ديگر انگليس ھا در . سخن نزده است 
  : به قول حميد کشميرى . پراکندن لشکر بى سر و بى رھبر موفق شده بودند

 د  تن به دشمن دھ پا   چو سر رفت         دسـپاھى بدنبال سر ، سر دھ

 )ی انگليس در کوھستاننماينده سياس(غباردرھمين روايت خود از پاتينجر
، مليون )١٨۴٠نومبر٣(چنين ياد آور ميشود که دو روز پس ازعقب نشينی امير 

کوھستان برقشله انگليسی در لغمانی چاريکار يورش بردند وپاتينجراز آنجا به 
 ، يکی از بقية السيف قشون ٢"اير" مگربراساس ياد داشتھای . چاريکارفرارکرد

برمبنای ياد داشتھای .  آباد واقعيت چيزديگری استجJل–انگليس در راه کابل 
 درپروان يا کوھستان وحتی افغانستان ١٨۴٠ً، ميجر پوتينجراصJ درسال "اير"

حضور نداشته است،درآن سال داکترkرد به حيث پوليتکل ايجنت انگليس در 
 نومبر ٢کوھستان وباميان در ماه ھای سپتمبرو اکتوبر اجرای وظيفه ميکرد ودر 

مان سال در مقابله با اميردوست محمد خان درجمله پنج افسر ديگرانگليسی از ھ
بعد بجای اوجگرن پاتينجر که در کلکته ھندوستان بود به . طرف مليون کشته شد

                                                
١
  ۵۴٣، ص ١ غبار، ج-  

٢
 زخمی شد ودرجمله ١٨۴٢ ج0ل اباد درجنوری -افسر انگليسی که درمسير راه کابل " اير"-  

 را از ١٨۴١ قرارگرفته بود، حوادث قيام ملی سال اسيران انگليس درظل حمايت سرداراکبرخان
بطور روز مره ياد داشت کرده واين ياد داشتھا در ھمان ١٨۴٢ سپتمبر ٢٢ تا ١٨۴١نومبر٢

از طرف آقای محمدنسيم سليمی ٢٠٠٧سال در انگلستان به نشر رسيده و آن خاطرات درسال 
، به چاپ رسيده "يوه بندی خاطرات په افغانستان کی د"کندھاری به زبان پشتو ترجمه وزيرنام 

  .است
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حيث نماينده سياسی قوت ھای انگليس در کوھستان مقرر گرديد و او درماه می 
او " اير"بقول . ا اشغال نمود از کلکته ، وارد افغانستان شد و وظيفه اش ر١٨۴١

آقای (  به وزيرمختارانگليس١٨۴١از اولين کسانی بود که دراخيرماه سپتمبر
ازآغاز يک طوفان درکوھستان خبرداد وتقويت )  Sir.W.Macnaghtenمکناتن 

وبالمقابل مکناتن به وی . قوت ھای انگليسی را در آن نواحی از وی  تقاضا نمود
 عده از خوانين کوھستان را که به وفاداری شان شک دستور داد که پسران آن

   ١ ."داشته  باشد بطور يرغمل نزد خود نگھدارد

 به سلسله شرح روزشمار رخدادھای جنگ اول افغان وانگليس،" اير"
درفصل چھارم خاطرات خود بار ديگر از ميرمسجدی خان ودشمنی او با 

 نومبر از ١٣  تا ٣ا از روزانگليسھا وشاه شجاع يادآورشده  و حوادث پروان ر
قول ميجر پوتينجر که  زخمی بود وبا مشکJت فراوان خود را از پروان بکابل 

عJيم يک )١٨۴١(در روزھای اخير اکتوبر: "رسانده بود چنين گزارش ميدھد
. طوفان چنان واضح بود که پوتينجر رابرای ابراز تشويش محق ثابت کرد

ھستان دوباره به حال عادی برنخواھد گشت، پوتينجر معتقد بود که وضع در کو
مگر اينکه حکومت سياست خود در قبال سران نجراب راکه با سرتمبگی اعمال 

  . ميکند، ترک بگويد

دراين وقت ميرمسجديخان در مقابل قدرت شاه يک :"،می افزايداير
 در دوران حمJت جنرال سيل از ١٨۴٠شورشی تسليم ناپذيربود که درسال

رون ساخته شده  وبا  اشخاص مثل خود درنجراب پيوسته بود که کوھستان بي
در ) ميرمسجديخان(او. با قاطعيت از اطاعت به شاه شجاع انکار ميکردند]ھمه[

قرار داشت که با وضاحت تمام ] نيروھای ملی[رھبری يک گروه بسيار منظم 
بخش به بسيار زودی . اخراج انگليسھا از کشور وسرنگونی شاه را ميخواستند

از جمله اينھا عده يی نزد . بزرگی ازبزرگان وسران نجراب با وی متفق شدند
و در آنجا .مستقر بود رفتند) نزديک چاريکار"(لغمانی"پوتينجر که در  ميجر

برای آوردن امنيت عمومی به وی وعده کمک دادند، مگر بعد معلوم گرديد که 
  "٢ .آنھا پJن يک خيانت بزرگ را درسر داشتند

ًسپس ميگويد که من دراينجا داستان ميجر پوتينجررا تقريبا " يرا "

وبعد داستان حمJت . ھمانگونه بيان ميکنم که اوبرای من تعريف کرده است
 نومبر با ١٣ نومبر تا تاريخ ٣مبارزين پروان با قوتھای انگليسی را از تاريخ 

                                                
١
   ٢٢ -٢١ په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، بقلم وينسينت اير،ترجمه نسيم سليمی، ص -  
٢
  ۶۴-۶۵ ھمان اثر،فصل چھارم، ص-  
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فصل است من ًتفصيل شرح ميدھد که قسما با روايت غبارھمخوانی دارد وچون م
  .آنرا ميگذارم به وقت ديگری

نفتوk خالفين ،افغانستان شناس معروف روسى ،نيز شرحى را که مرحوم 
غبار در رابطه با تلفات و عقب نشينى انگليس ھا از پروان ، بعد از ترک مبارزه 

 ، داده ، مربوط به قيام ١٨٤٠ نوامبر ٣امير دوست محمد خان با انگليسھا در 
 ميداند که به ١٨٤١و حمايت آن از جانب مردم کوھستان در نوامبر مردم کابل 

او خاطرنشان ميکند که مردم پروان و کاپيسا . صحت وحقيقت نزديکتر است
ھنگامى که از قيام کابل مطلع شدند به دور مير مسجديخان و ساير خوانين محل 

د، تا آنجايى گرد آمدند و ضربات خورد کننده يى بر نيروھاى انگليس وارد آوردن
.که دشمن مجبور شد به کابل عقب نشينى کند

 است ١٨۴١  با قيام کابل درنومبر١ 
که زمين پروان درزير پاى انگليس ھا آتش ميگيرد و براثر تشويق و ترغيب مير 
مسجديخان کوھستانى و برادرش مير درويشخان و سلطان محمدخان نجرابى 

پروان و کوھستان و کوھدامن و ريزه وعلی خان تتمدره يی و ساير سرکرده گان 
 . کوھستان ، پنجشير و غيره قيام مردم پروان و کاپيسا بحرکت افتاد

بدينسان ديده ميشودکه مبارزات مردم کوھستان وپروان در قوام قيام کابل 
نقش بسيار موثر وبرازنده داشته است  واين مردم يک روز بعد از آغاز ١٨۴١در

زعامت ميرمسجديخان کوھستانی وساير سران  ومشران قيام در کابل،با رھبری و
پروان برسر پايگاه ھای نظامی انگليس فروريختند وضربات مرگباری برقوتھای 
مستقر درچاريکار واطراف آن واردساختند تا آنجا که ظرف ده روز مبارزه 
پيگير از يک لوای مجھز با توپخانه بجز چند تن زخمی وکوفته شده،بکابل 

وبقول .  کابل از اثرحمJت مردم تباه شدند- ھمه در طول راه چاريکارنرسيدند و
 Pottinger ميجرپوتينجر ١٨۴١نومبر١۵درتاريخ ) ۶۴ص"(اير"بريدمن 

 ازچاريکار درحالی واردکابل شدند که اولی در  Haughtonوبريدمن ھافتن
ناحيه ران خود گلوله خورده بود و دومی دست راستش قطع شده  وچندين زخم 

  يگر در گردن ودست چپ خود برداشته بودد

مرحوم کھزاد نيزحمJت مردم پروان را عليه اشغالگران انگليس مربوط 
 ميشمارد ودر کتاب باkحصارکابل وپيش آمد ھا تاريخی آنرا شرح ١٨٤١به سال 

  ٢.داده است

  

                                                
١
  ٣٨٥ - ٣٨٤، ص ١٩٩٦ نفتو] خالفين ، انتقام در جگده لگ ، ترجمه عالم دانشور، مسکو-  
٢
  ٢٠٠٨،چاپ ٤٩٣،ص ٢وپيش آمدھای تاريخی، جلد کھزاد، با]حصارکابل -  
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  :کارنامه ھای سه شيرزن افغان بروايت موھن ]ل

 تاليف موھن kل کشميری،،محمدخان زندگی اميردوست از مزيتھای کتاب
دليری و شجاعت و فداکاری سه شيرزن افغان است، که کارنامه ھای ھريکی ذکر

از آن ھا ميتواند درس بزرگی برای ساير زنان افغان باشد وتا کنون درتاريخ ھای 
  . کشورما نا شناخته مانده اند

دخان، از اين سه شيرزن شجاع وبا شھامت، يکی خواھر اميردوست محم
 ، مشھور به مادر مددخان بود که ھنگام تجاوز  خانخانم سردارعبدالرحيم

ًبه خانه رؤسای با رسوخ کابل وکوھدامن وکوھستان وپروان  انگليسھا برکشور،
ميرفت و آنھا را به قرآن سوگند ميداد وبرای مقابله با انگليسھا وراندن آنان از 

 بی مکارمی ،خانم محمدرحيم ودومين زن، بی. کشور تحريک وتحريص ميکرد
ملقب به امين الملک بودکه مرگ را بر تسليمی دربرابرھوس شھزاده جھانگير 
پسر کامران ترجيح داد و تا آنجا محبوب و زبانزد مردم کابل شده بود که امير 
دوست محمدخان پس از مرگ شوھرش از او خواستگاری کرد، مگراوحاضر 

با او عقد بست ولی موفق نشد  به زورمتوسل شد وامير  نشد با امير ازدواج کند و
او راتصاحب کند وسرانجام امير مجبورشد بی بی مکارمی راطJق بدھد و 

وسومين زن دخترزعيم دايزنگی،خانم يزدانبخش ميرھزاره بھسودبود . آزادش کند
از اين سه زن .که به جنگ شير ميرفت ودشمنان شوھرش را سر به نيست ميکرد

  : در زير به روايت موھن kل ھندو يادآوری ميشودنامدار کشور

  

  :مبارزات خواھر اميرکابل برضد انگليسھا

بقول موھن kل، مادر مدد خان وقتی بخانه متنفذين ميرفت، چادر می 
از « او عJوه ميکند که . انداخت وآنھا را به حمايت ازبرادرخود تشويق ميکرد

حمله امير به باميان وشکست او درآنجا، زبان کسان نزديک اوشنيده ام که بعد از 
اين زن شب وروز بخانه سران کوھستان ميرود ، قرآن را درميان ميگذارد 

در . وبلباس آنھا گره ميزند وحمايت وھمکاری آنھا رابرای برادرش کمايی ميکند
بين افغانھا گره انداختن بدامن مردان وسيله موثراست برای جلب حمايت وترحم 

ًاساس عنعنه ملی ردشده نميتواند، خصوصا که توسط زنی سرشناس آنھا که به 

وقتی ازاين موضوع خبرشدم، باساس شناخت سابقی که با . صورت بگيرد
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داشتم برايش نوشتم وسفارش کردم که از ) برادر مير مسجدی خان( ميردرويش
   ١ ».بغاوت دست بکشدوبشاه شجاع بيعت نمايد

ن زن که اکنون بيوه است وبه نام اي«:موھن kل جای ديگری مينويسد
امير کابل شباھت دارد وزنی است متھور  مادر مددخان ياد ميشود، به برادرخود

به ھندوستان اعزام شدند، ]وبعد[ھنگامی که تمام افراد فاميل اميرزندانی . وفعال
اين زن به ھروسيله ممکن دست زد تا اوليای انگليس را راضی بسازد که ھمراه 

 -اھرا مادر عبدالرشيد خاين،خانم عبداkمين خان توبچی باشی ظ( خواھرش
مشاراليھا ميدانست که گرچه برادرش در ترکستان . درکابل بماند) يستانیس

بسرمی برد، عاقبت عودت خواھدکرد وآنوقت قيام ملی درکشور صورت خواھد 
ًبه اين منظوراو شخصا بمنزل ھريک از سران قومی ميرفت وآنھا . گرفت

وھنگامی که اميردوباره خود را به . ريک  به قيام برضد انگليس مينمودراتح
ميدان جنگ رساند وبا سپاه ما در باميان وکوھستان می جنگيد، مشاراليھا شب 
وروز آرام نداشت و از يک قريه به قريه ديگر ميرفت ورئيس محل رابا شفاعت 

 برادرش بقرآنی که در دست داشت تحريک بجنگ وقيام ملی وحمايت از
ھنگامی که امير تسليم شد، مشاراليھا بسيار ماھرانه بجJل . اميرالمؤمنين ميکرد

، خود را بنحوی به پشاور ) انگليسھا(وجود تعقيب ومراقبت ما آباد گريخت و با
   ٢ ».رسانيد

  

  :ًزوجه امين الملک» بی بی مکارمی«فداکاری
ار خوش بی بی مکارمی از زنان با عصمت وباشھامت کابل و بسي

صورت ومقبول و خانم سرداررحيم خان امين الملک پسرسرداربھادرخان 
از داستانی . برادر سردار پاينده خان بود) عارف وصوفی معروف درگرشک(

مربوط به سالھای  ًوفاداری وفداکاری او را موھن kل حکايت ميکند که ظاھرا
بی بی : يدموھن kل ميگو.  وزمان سلطنت شاه محمود سدوزائی است١٨٢٠

ًمکارمی اصJ ازکشمير و از حسن وزيبائی وعفت وعصمت زنانه  چنان 

برخوردار و زبانزد عام وخاص بود که شھزاده جھانگير پسرشھزاده کامران، 
ًاتفاقا امين الملک در زندان کامران درقندھار بود و . ناديده عاشق اوشده بود

ول وھدايای فراوان به او، درغياب او، شھزاده درکابل از طريق پيشکش کردن پ

                                                
 ٢٧٥، ص٢ موھن ]ل، ھمان، ج- ١
 ١٨٦ -١٨٥، ص١ موھن ]ل، ھمان، ج- ٢
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عشق ودوستی خود را نسبت به او ابراز کرد، مگر اين زن ھمه ھدايا و پول 
زر  شھزاده چون ديد با پول و .شھزاده را رد نمود وعشق  شھزاده را نپذيرفت 

نميتواند محبت اين زن را نسبت بخود جلب کند، تصميم گرفت او را با 
مسلح  خود دستور ميدھد تا به  رين به افرادبناب تصاحب نمايد و زوراختطاف و

وقتی بی بی مکارمی از تصميم . به زور بيرون بياورند منزلش رفته وی را
شھزاده مطلع ميشود، برای اينکه عصمت خود و عزت شوھر را از دست 
درازی شھزاده حفظ کرده باشد، بدون اينکه از موضوع به اعضای فاميل خبر 

جسم چاھی درآن حوالی می اندازد تا بر شود وخود را دربدھد، از خانه بيرون مي
وقتی بی بی مکارمی خود را در چاه .  او کسی دست نيابد، اk برجسدشۀزند

ديوارھای چاه بشدت ضربه ديد، اتفاقا  انداخت وسروصورت زيبايش در جدار
مردی . ًچاه آب نداشت ومتوجه شد که ته آن از خس وخاشاک انباشته است

سايه ھا  اين صحنه را از بام منزل خود می بيند،ولی به افراد شھزاده تاجراز ھم
می پاليدند چيزی نميگويد وخاموش  که به منزل بی بی مکارمی داخل شده او را

پس از آنکه افراد شھزاده از پيدا کردن زن درمنزل خودش و منازل . ميماند
ارپوشاک ونان و آب ھمسايه شبانه مقدتاجرھمسايه ھا مايوس شده  واپس رفتند، 

می برد تا آن زن از آن  در سطلی نھاده  برسر چاه ميرود  و آن را در چاه فرو
از سوی ديگر شوھر بی بی مکارمی . ھفته ھا دوام می يابد  اين کار .استفاده کند

 از سوء نيت شھزاده نسبت به خانم خود مطلع ميشود ، پس  قندھارنيز در زندان
زندان رھا ساخته   پيه به شاھزاده کامران خود را ازدر بدل پرداخت دولک رو

  بی بی مکارمی را از چاه بيرون تاجراز اين سوھم  مرد .  ميگرددراھی کابل
بعد از . بسواری اسپ بسوی قندھارمی شتابد آورده  شبانه از شھر بيرون ميبرد و

امين دونيم شبانه روز تاختن ناگاه  در وسط راه با شوھرش سردار رحيم خان 
کشند  الملک برميخورند، ھردو زن وشوھرازخوشحالی ھمديگر را در آغوش می

ومدتی . وامين الملک پاداش بزرگی به تاجر می بخشد وھردو بکابل بازميگردند
را کنارھم با خوشوقتی سپری ميکنند مگر امين الملک بسيار زنده نمی ماند 

  .وازجھان چشم می پوشد وبی بی مکارمی بيوه ميگردد

موھن kل ميگويد، بعد از فوت امين الملک، امير دوست محمدخان از 
خواستگاری نمود، اما اين زن راضی به ازدواج با امير " بی بی مکارمی"

که از حسن وعفت وشھرت وثروت اين زن بسيار شنيده بود،  امير نگرديد و
 واز انکاروی به ازدواج با امير سخت ای تصاحب او تصميم قطعی گرفتبر
رآشفت و به آغا حسين مصاحب خود دستور داد بی بی مکارمی را بزور به ب
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ًباkحصار حاضر کند تا قاضی او را به عقد امير در آورد و رسما زوجه امير 

مJ وقاضی نيز حاضر  اين دستور در حق بی بی مکارمی اجرا شد و. بشود
 ونوحه ً بی بی گرديدند تا بی بی مکارمی را برای امير نکاح ببندند، اما گريه

مکارمی در حضور قاضی گواه عدم  رضائيت او بود وحضار را سخت 
بعد از مراسم عقد، بی بی مکارمی  بازھم ميگريست  وبا گريه . متاثرساخت

ھنگامی که امير به اطاق خواب . نفرت خود را ازاين عمل  ابراز ميداشت 
ولی .يرت اندرشدزيبائی  بی بی مکارمی به ح از مشاھده حسن و اوداخل شد

د به امير گفت نميتواند محبتھا  گردياوپيوسته ميگريست و وقتی با امير روبرو
وعشق ونيکی ھای شوھرش را فراموش کند و بسيار شرم است که اميرميخواھد 

  عJقه او را نسبت به خود جلب نمايد واگر بخواھد به او  جبرعشق و با زور و

  . خود را خواھد کشتدست بزند ، بازھری که ھمراه دارد 

سرکشی  بی بی  شيون و نصايح و ابراز محبت امير نيز مانع گريه و
چون امير ديد که عروس از عزمش برنميگردد و دست ازگريه  مکارمی نشد و

اما ھروقتی . وشيون برنميدارد از اطاقش بيرون رفت و منتظر فرصت ديگر ماند
ندبه امير را ازخود منصرف که امير به ديدن اين زن ميرفت،او با گريه و 

وت حاضراست تمام زيورات وثر:باری بی بی مکارمی به امير گفت. ميساخت
 را به امير بدھد بشرطی که امير از او دست شوجايداد باقی مانده از شوھر

زيورات خود را ھمراه کنيز خوش  معطلی يراق و مکارمی بJ .بردارشود
اميرھم که ديد . ز اطاق خارج گرديدخود ا صورتی که داشت درخانه رھا کرد و

اين زن رام شدنی نيست، ونميتواند محبت وعJقه او را نسبت بخود جلب کند، 
سرايش نگھداشت و بعد او را رخصت کرد که  چند ماه ديگر ھم او را در حرم

اين زن باشھامت : موھن kل ميگويد. دوباره بخانه و زندگی قبلی اش برگردد
ھم در کابل از شھرت ومحبوبيت ) ول افغان وانگليسسالھای جنگ ا(اکنون

   ١.فوالعاده برخوردار است

 علت تمام جنگ ھا :موھن kل از قول امير دوست خان مينويسد که 
» زر«،»زن«: شروع ميشود" ز"درافغانستان سه چيز است که با حرف 

روايت نميشود ورنه   اين داستان در ميان کابليان فراموش شده و.»زمين«و
شايد موھن kل انرا بخاطر اينکه از . مرحوم غبار از آوردن آن دريغ نميکرد

در ھرحال . کشمير بوده  برای بدنام کردن امير و رجال افغانی جعل کرده باشد

                                                
 ٢٠٧ -٢٠۴، ۶٧ صص،١ موھن ]ل،  ج- ١
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نام بی بی مکارمی در جمله زنان امير دوست محمدخان در جدول خاص شجره 
  . زنان امير درج است

  

  : ًشجاعت زوجه مير ھزاره

گری که ازشجاعت وھوشياری  آن موھن kل ياد ميکند، زوجه زن دي
يزدان بخش پسرکوچک ميرولی بيگ . يزدان بخش ميرھزاره بھسود است

مسکونه کارزاربود که از طرف يک خان محلی ديگر به قتل رسيده بود 
بعدھا . وبرادربزرگش موسوم به مير محمدشاه برجای پدر رئيس قوم ھزاره شد

گردآورد و برقاتل پدر حمله کرد و او را دستگير وبه انتقام يزدانبخش نيروی 
خون پدرش سربريد وسپس برادر بزرگ را نيز مغلوب ساخت وخود زعيم قوم 

از آن پس ھرقدر برقدرت يزدانبخش افزوده ميشد، باعث ناراحتی .ھزاره گرديد
ه از سپاه قزلباش ک(اميردوست محمدخان از طريق غJم خانه. امير کابل ميگرديد

سعی نمود تا روابط خود را با مير ) لحاظ مذھبی با مير يزدان بخش ھمدلی داشتند
ھزاره تحکيم ببخشد ولھذا با امضای خود درورق قرآن از او دعوت نمود به کابل 

امير اين دعوت نامه را توسط افراد سرشناس اھل تشيع . برای مJقات امير بيايد
  .کابل به ميريزدان بخش فرستاد

ه ميشود وقتی پيام امير به مير ھزاره دربھسود رسيد، به نحوی که گفت
مصونيت اواز جانب ھم مذھبان خودش تضمين شده بود،مير تصميم گرفت 
بدربار کابل برود، اما زوجه او که دخترزعيم دايزنگی بود، شوھر را از رفتن به 

عاده بود اين زن دارای صفات خارق ال«: موھن kل مينويسد.کابل برحذر داشت
مشاراليھا بعضی . وھم قدرت ودسترسی عجيبی در پيشگوئی واقعات آينده داشت

اوقات کاkی مردانه می پوشيد که مجھز با شمشير وسپر، تيروکمان، نيزه وخنجر 
وھم تفنگ فتيله ای بود وھمراه شوھرخود به ميدان جنگ ميرفت و در پھلوی او 

اين زن بداخل خانه . نايل ميگرديدوبدريافت افتخارات . در جنگ سھم ميگرفت
بشوھرخود خدمت، راحت ومشورت تقديم ميکرد ، اما در ميدان جنگ دشمنان او 

مشاراليھا نسبت به شوھر با ارتباط مشکوک بودن بصداقت و . ردميکنابود را 
مشوره ميداد تا باkی افغانھا اعتماد  ھوشيارتر بود وھميش او را راستی افغانھا
قرار ندھد، ولی اين بارمشاراليھا موفق نگرديد  بدسترس آنھا نکند وخود را

لھذا با شجاعت معمول . شوھرش دعوت اميررارد کند يا مانع رفتن او بکابل شود
لباس وسJح در برکرد ومثل يک سپاھی دلير به معيت شوھر خود روانه کابل 

  .شد
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 اما امير دوست محمدخان از مير ھزاره در کابل بخوبی استقبال کرد،
امير دوستمحمدخان ميخواست ميرھزاره . مھمانان خود را اسيرساخت... بزودی 

رابدون فوت وقت بکشد، اما اسير ھوشيار ودراک بخوبی ميدانست که پول يگانه 
مير ھزاره مبلغ يک لک روپيه . آز امير وسيله ايست برای زايل ساختن حرص و

د تا بقلمروخود رفته اين پول را ًکرد، بشرطی که فورا رھا گرد به امير پيشنھاد
 وتا آنوقت اھل تشيع کابل تضمين اين پرداخت را ود جمع آوری کنداز مردم خ
پول بود، امر اعدام امير ھزاره صدد بدست آوردن اميرکه ھميشه در. خواھند کرد

ھنگامی که ترتيبات مقتضی برای . فسخ نمود تا پول موعود تحصيل شده بتواند را
. د، مير ھزاره از زندان امير فرار کردآماده شتاديه پول و ضمين بدست آوردن ت

اطJع يافت، خشم وغضب او انتھا موضوع اين  وقتی امير دوست محمدخان از
مير ھزاره را ھنوز در تصرف داشت ومشاراليھا را  نداشت، اما زوجه دلير

 ًھزاره خوش صورت، در دربار روی. بدربار احضارنموده بشدت سرزنش کرد
آيا شرم ! اوپسر سرفرازخان« :صدای قھرمانانه گفت بجانب امير گشتانده با

 با شنيدن صدای اين زن امير و» بايک زن برابر ميسازی؟ نيست که خود را
درباريان امير . درباريانش سرھای خود را پايان انداخته احساس خجالت نمودند
نميدانند اين زن شجاعت وروحيه اين زن را ستوده به امير گفتند، مصلحت 

نشسته بود متوجه وضع شده موافقت فرو ش خشممير که ا. شکنجه وعذاب شود
قراردھد، چونکه آنھا به مقايسه گارد راليھا را در حفاظت اھل تشيع کرد تا مشا

ناحيه اھل تشيع در ه آنگاه اين زن ب. رفتار بھتر با زوجه مير ھزاره ميکردند امير
  . چنداول برده شد

 درحالی که لباس مردانه وسJح بتن داشت، ندی زن موصوفبعد از چ
رھسپار کوه ھای بلند و پر برف ھزاره جات  بسواری اسپ از کابل فرار و

امير بزودی از فرار وی باخبرشد ويک گروه سواره نظام را مامور . گرديد
سپاھيان امير او را در يک حلقه محاصره کردند، اما اين زن . دستگيری او کرد

از . ق گرديد با فير تفنگ و تفنگچه بطرف سپاھيان، آنھا را از خود دورسازدموف
ھردو طرف فيرھايی صورت ميگرفت و گاھی آرام ميشد تا آنکه او فرصت يافت 
از طريق دره ھا بقلمرو ھزاره جات برسد، آنگاه سپاھيان امير مجبور شدند دست 

ه نتوانسته بودند يک زن را خالی بکابل برگردند، البته با احساس عميق خجالت ک
زن دلير در عين زمان نزد شوھرخود رسيد وبا تجليل واحساسات . دستگيرنمايند

عکس معھذا زعيم ھزاره بمقابل امير کابل ھيچ . عالی مردم ھزاره مواجه گرديد
ًعJوتا ماليات قلمروخود را بوقت معين بامير می پرداخت، . عمل سوء نشان ندادال
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ن به اعمار قلعه بسيار مستحکم در يک موضع کوھستانی ولی در عين زما
پرداخت وغله جات وسJح کافی درآنجا ذخيره نمود تا در وقت ضرورت 

Jدی  مي١٨٣٢بقول موھن kل باkخره درسال» ١ .پناھنگاه محفوظ برای اوباشد
   ٢ .به قتل رسيد والی باميان دستگير وړميرھزاره توسط حاجی خان کاک

از  بعد صورت گرفته باشد،زيرا وقتی برنس ١٨٣٢ايد بعد ازماه می عه باقاين و
ازھيبت وصولت  ميريزدانبخش ھنوزنده و ازکوتل اونی عبورميکرد، می ١٩

  . کرده استبرنس ازوی در سفرنامه اش ياد محلی برخوردار بود و
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  فصل سوم

  

  چرا اميردوست محمدخان خودش را

   کرد؟به انگليس ھا تسليم

  
  

 

  : اميرن در شکست موھن ]ل، جاسوسنقش
شکوه    کشميری ،که نام اصلی وی آغاحسن  فرزند ميرزا محمدموھن ]ل

بود ،  يکی  از زرنگ ترين ومحيل ترين جواسيس انگليس بودکه  درسالھای 
افغانستان نقش موثری در شکست دادن اميردوست محمدخان   در١٨۴٢ -١٨٣٩

وی منشی وترجمان  .از سران ملی در قيام کابل بازی نمودواز ميان بردن برخی 
دری الکساندر برنس بود ودر جريان قيام مردم کابل برضد انگليس ھا وی 
اطJعات زيادی را در مورد چگونگی وضعيت قوت ھای ملی در مبارزه با 
انگليس ھا در اختيار اشغالگران انگليسی قرار ميداد و پول ھنگفتی در ازميان 

 سران ملی نيز به مصرف ميرسانيد تا رھبران مھم قيام ملی را از ميان ببرد بردن
، چنانکه با دادن رشوت به چند خاين بدبخت  توانست عبدهللا خان اچکزائی  

 و تJش نمود تا امين  هللا خان لوگری و وميرمسجدی خان را ازميان بردارد
ل اباد ماشته ھای وی درجJاکبرخان را نيز بقتل برساند، چنانکه يکی از گسردار

 اکبرخان فيرکرد وگلوله بربازوی وزير اصابت سرداراز پشت سربا تفنگ بر 
موھن kل در نجات اسرای . نمود و وی را زخمی ساخت ولی خدايش نکشت

بسياری از مردم کابل را با دادن  انگليسی در باميان نقش محوری داشت وتعداد
  . ا ساخته بودپول وعده ھای مقام طرفدارانگليسھ
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وی بعد از اخراج  وتباھی قشون انگليس در افغانستان به انگلستان رفته 
زندگی "وبرای تبرئه خود وحفظ پرستيژ انگليسھا کتابی در دوجلد تحت عنوان 

 در انگلستان به چاپ رسيده ١٨۴۶نوشته که درسال " اميردوست محمدخان
داکتر سيد خليل هللا ( مريکا سال بعد از طرف يکی از افغانان مھاجردر ا١۶٠و

  .  به چاپ رسيده است٢٠٠۶ و٢٠٠٢ترجمه ودرسال ھای )  ھاشميان

ھرباری که من به اين کتاب رجوع ميکنم ، نکاتی درآن  توجھم را جلب 
در .ميکند، که فکر ميکنم برای بسياری از ما  افغانان تازه  وآگاھی دھنده است

رز وملی خود آشنا ميشويم ، بلکه به نقش اين کتاب ما نه تنھا با شخصيت ھای مبا
موھن kل در استخدام افراد موثر در دستگاه دولت اميردوست محمدخان 

نيز دستگاه حکومت شاه شجاع و چھره ھايی وطن فروش سرداران قندھاری و و
وخاينان ملی نيز آشنا ميشويم که بخاطر پول ومنافع شخصی چگونه برای بيگانه 

زبونی وسلطه وعمر  ی ميکنند، تا مردم وطن دچار ذلت وھا ومتجاوزين جاسوس
اين چھره ھای خود فروخته نيز بايد برای . استعمارگران درکشور بيشتر گردد

نسل ھای حال وآينده معرفی گردند تا درس عبرتی باشد برای ديگران که اين 
 Jمطالب را ميخوانند، از قبيل حاجی خان کاکړسرلشکر سرداران قندھاری ،وم

  وخان نصوح پيشکار بلند مرتبت سردار کھندلخان قندھاری ،نايب شريف خان
مشھور به بچه ( فشان خان پغمانی وتاج محمدشيرينخان چنداولی وجان

 برنج فروش، غJم خان پوپلزايی ، ،مير حسن، شاه جی، مJ احمد)پھلوان
Jم خان، علی ميرزا ،عباسخان، شاه غاسی، سيد مرتضی شاه کشميری،غمھرعلي

 جوانشير حسن خان قزلباش ، شيرعليخان جوانشير، آغاحمزه، وميرزا خانمحمد
، مستوفی )کسيکه خودش نيز در جلسه شب اول نومبربرای قيام اشتراک داشت(

 که عاقبت شومی در عبدالوھاب درانی ، سردار عبدالرشيد محمدزائی وغيره
 ندوستان به حال زار و و برخی از اينھا حتی بعد از فرار به ھبودانتظار شان 

تند ونام ابتر روزگار می گذشتاندند، ولی روی باز گشت به کشور خود را نداش
  ١ .شتندبدی از خود درتاريخ گذا

بطور نمونه ازجاسوسی غJم خان پوپلزائی برضد دولت امير دوست 
برای خوش خدمتی به بيگانه چه  محمدخان يادآور ميشويم که کار کردھای او

ھنگاميکه من از مشھد « :موھن kل ميگويد. واری برای اودر برداشتپيامد ناگ
به پشاور برمی گشتم، درمسير راه من در کلکته باغJم خان آشنا شدم واو مرا 

اين شناسائی  ودوستی باkخره منجر به آن شد که  برای نان شب دعوت کرد و
                                                

 ١٣۴ ،١٨۶ ،٣٨٣،٣٨۴،٣٨٢،٣١٠،٢٩٢،صفحات ٢ موھن ]ل، ھمان، ج- ١
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 اشغال قندھار ھنگام....[ًبعدا او بحيث مخبر وجاسوس من درکابل مقرر گرديد
از قندھاردر تحت ھدايت ومراقبت آمرين ] ١٨٣٩توسط قشون انگليس در بھار

ًانگليس، من حواله مبلغ چھل ھزار روپيه را برای غJم خان بکابل فرستادم که 
درکابل به او »پوکھار«درآن زمان پر آشوب توسط يک صراف شکارپوری بنام 

غJم خان ھدايت داد تا درکابل بمقابل اوليای انگليس از قندھار به .پرداخته شد
. مردم را بضد امير تحريک کند امير دوست محمدخان آشوب وبی امنيتی ايجاد و

ير معروف کابل پسر غJم خان توانست حمايت و ھمکاری حافظ جی ، فق
او ھمچنان موفق شدحمايت وھمکاری خواجه خانجی .تأمين کندميرواعظ را 

ده مشاھير وخوانين ديگر مقيم کابل، چه درانی ساکن عاشقان وعارفان ويک ع
 » ١. تأمين کند انگليس جلب و برای شاه شجاع و وچه قزلباش را

انگليسھا ميدانستند که آسان ترين راه اغوای مردم، جلب روحانيون متنفذ 
اقدامی با  قبل ازھر است وبه ھمين دليل غJم خان پوپلزائی با آگاھی از اين راز

را ) حافط جی(شت ھزار روپيه توجه وھمنوائی روحانی شھرپرداخت مبلغ ھ
درحالی که برادران ديگر حافظ جی ، ميرحاجی . بسوی شاه شجاع جلب کرد

ومير آفتاب عناصر ضد انگليسی بودند و تا خروج انگليس از کابل ھمواره در 
اما شخص حافظ جی با ھمه خوش خدمتی به شاه .صف مبارزين ملی قرار داشتند

وانگليسھا يک سال بعد مورد بی مھری وخشم اوليای امور انگليس قرار شجاع 
   ٢. گرفت وبه ھند تبعيد گرديد

پايان سرنوشت جاسوسی غJمخان پوپلزائی نيز خواندنی وعبرت انگيز 
غJم خان مشوره وخدمات نھايت ارزشمند به اوليای « : است، موھن kل ميگويد

اداره مملکت  ارتباط طرزه دولت او بانگليس وھم بشخص شاه شجاع واراکين 
ًتقديم نموده، ارزش خدمات او خصوصا در دوصحنه، يکی بھنگام ظھور امير 

دوست محمدخان درکوھستان که برای جنگ با انگليس احضارات گرفته بود، 
درکابل، غير قابل )۴٢-١٨۴١(وبار ديگربھنگام مصيبت بزرگ درسالھای 

 خدمات ارزشمند غJمخان وعده ھای تحريری انگليسھا درمقابل. جبران ميباشد
ًوھم شفاھی دادند که گويا او را برتبه ومقام ميراثی اش ميرسانند، وعJوتا وعده 

کردند امتيازات وھم مستمری دايمی از طرف دولت انگليس وھم از جانب شاه 
شجاع باو داده خواھد شد، اما ھيچيک از تعھدات مذکور ھرگز در مورد او ايفا 

انگليسھا ازجانب خود برای مردم وکسانی که خدمات ارزشمند به نفع . ديدنگر
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انگليس انجام ميدادند، وعده ھای بلند باkيی ميدادند، ولی اين وعده ھا فقط درقالب 
غJمخان پوپلزائی که ھنوزھم به ايفای وعده ھای دولت . الفاظ باقی می ماندند

مکاری خود با انگليس تا زمانی انگليس اميدواربود، ازاخJص وعJقمندی وھ
آنگاه اونيزبه . منصرف نشد که سپاه انگليس مجبور به ترک افغانستان گرديد

غJم خان زمين وجايداد وحتی خانه نشيمن  وھم . تعقيب انگليسھا به لوديانه رفت
اقارب ودوستان خود را بخاطر نزديکی وخدمت و تعلقيت به انگليس از دست داد 

غJم خان آنقدرفقير و ناتوان شد که در . ی درکشورھند مقيم شدو بحيث يک فرار
خود راجواب داد، اسپھا وھر چيز قيمتدار خود را فروخت و " مستخدمين"لوديانه 

بعد ازآن به فاقگی بسر ميبرد، درحالی که مريض وزمين گيرھم شده بود، تا 
ر از قير و پباkخره بوضع فجيع  وفات يافت و يک خانواده نھايت ناتوان و ف

  ١ » .محنت ورنج از خود بجا گذاشت

درجای ديگری موھن kل از وعده خJفيھای انگليس با افغانھای اغواشده 
ما توانستيم ھمکاری مJنصوح را که مشاور بلند مرتبت « : يادميکند و ميگويد

سرداران قندھاربود، در برابر اعطای يک سند تحريری که تضمين پرداخت 
بمقابل اين عطيعه وتعھد، .  عمری را به او ميکرد، بدست آريممعاش مستمری

. اوحاضرشده بود تا سرداران قندھار را از مقابله با سپاه برتانيه منصرف بسازد
ه مJ نصوح به ماموريت خود موفق شد، چونکه دراثر مشوره ھای اوسرداران ب

 در برابر خدمات او ايران فرارکردند، اما انگليسھا که نميخواستند تعھدات خود را
ًايفا نمايند، درصدد بھانه جوئی و يافتن قصور او برآمدند، مثJ ميگفتند که، 

يا !  سرداران بحاطری از قندھارفرار کردند تا درآينده بتوانند با انگليس بجنگند
اينکه ميگفتند سرداران بامشاھده قدرت سپاه برتانيه وپيوستن حاجی دوست محمد 

ًه ما از ما ترسيدند ومجبور بفرارشدند، با اين نوع بيانات گويا خان درانی به جبھ
انگليسھا ميخواستند بگويند که خدمات ومشوره ھای مJنصوح به فرار سرداران 

موھن kل داستان (» ٢ .موثر نبوده، لھذا او مستحق معاش مستمری نميباشد
توضيح  جلد دوم کتاب خود ١٠٩استخدام مJنصوح تاجر معروف را درصفحه 

 .)داده است

عبدالوھاب خان مستوفی دومين شخص از قوم درانی بود که دراثر « 
درحاليکه خدمات مھم .... تخطی برتانيه از تعھداتی که به او کرده بود متضرر شد

 Jوبا ارزش اين شخص ھم شفاھی وھم تحريری از طرف اوليای انگليس قب
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خودشان انعام وپاداش او را تصديق شده بود، اما بعوض آنکه اوليای انگليس 
ميدادند، فقط معرفی خطی برای او به عنوان منشی شاه شجاع دادند و درآن 

شاه بمJحظه اين معرفی خط . نوشتند که او يکی از ھواخواھان شاه شجاع است
ھرگز " امرشاه"اما » امرخواھد شد«:فقط ھمين قدر به عبدالوھاب گفته بود

 خود داشت درکابل مصرف کرد ومايوس وعبدالوھاب ھرچه از. صادرنشد
١ ».برگشت

  

  

  :زندگی پر مشقت امير در بخارا 
يکی ازجالب ترين فصل ھای زندگی اميردوست محمدخان، پناه جستن او 
به بخارا به اميد گرفتن کمک ازشاه بخارا برای دوباره بدست آوردن سلطنت کابل 

اه بخارا چنان مورد پسرانش بجای دريافت کمک، از سوی ش و است، ولی امير
معقول و توھين وتحقير قرارگرفتند که مجبور به  چشمداشت غير طمع نابجا و
دراين راه با از دست دادن شجاع ترين وعزيزترين وابستگان خود  فرار شدند و

بعد از تحمل مرارت  نيم جان به زندان ارگ بخارا افتادند و ًاکثرا بحالت زخمی و
طنان مقيم در ماوراءالنھر، از زندان ارگ بخارا مشقت فراوان به کمک ھمو و

  .  فرارداده شدند و دوباره به وطن بازگشتند

موھن kل، که رد پای اميردوست محمدخان را با دقت دنبال کرده، از 
زبان آن عده از وزيران امير که ازترکستان به کابل برگشته بودند،حکايت ميکند 

اونی رھسپار ] کوتل[وخانواده از راه که اميردوست محمدخان به معيت وزراء 
  : باميان وبلخ گرديد

  و ٢درحالی که سردارمحمداکبرخان مريض را در تخته چوب پھن"
نوای معارک، انتقال محمداکبرخان را روی چارپائی [ده از کاه، ھمراه داشت،رشُپ

. فاميل خود را نزد نواب جبارخان گذاشته بود تا از عقب او بيايد] متذکر ميشود
ھزاره ھا از طرف شب حدود بيست رأس اسپ اميررا دزديدند، لھذا تعداد 

با ھمراھی " [اوترام"دگرمن . محافظين شخصی اوبطور قابل مJحظه تقليل يافت
توانست خود را به آق رباط برساند، اما امير از آنجا به سيغان ] حاجی خان کاکړ

 ھم در تصرف طرفداران او و روز بعد به قلعه سرسنگ رسيد که ھنوز. رفته بود
بدين نھج اميردوست محمدخان توانست از چنگال ماموران موظف برتانوی . بود
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درقلعه سرسنگ محمدعلی بيگ زعيم ازبک به .... وحاجی خان کاکړفرار نمايد
استقبال اميردوست محمدخان شتافت ويک راس اسپ اعلی واصيل به او تقديم 

در برابر اين گروگان، او از امير . ذاشتکرد وھم پسرخود را در گرو امير گ
محمدعلی . تقاضاکرد تا او را بحيث آمر وقوماندان قلعه سرسنگ اعJم بدارد

بيگ وعده داد اين قلعه را ھروقت که والی خلم يا شخص امير دوباره طلب کند، 
اميردوست محمدخان به پيشنھاد محمدعلی بيگ . بدسترس شان قرار خواھد داد

فرھاد بيگ . و پسراو ھمراه اميربسواری اسپ بطرف خلم روان شدموافقه کرد 
در بيرون شھر . دشمن قديمی علی بيگ پسراو را باkی اسپ به تفنگ زد و کشت

خلم متنفذين اوزبيک از قبيل صوفی بيک، قليچ علی بيگ وميربابا بيگ از امير 
  .  گفتنددوست محمدخان بگرمی استقبال کردند و او را به شھر خلم،خوش آمد

منابع تاريخی، نام والی خلم را [ُحکمران خلم ) Mir Vali(ميرولی 
بھترين قصر شھر را برای ] ميرمحمدامين ضبط کرده اند که بصحت اقربست

آنگاه ھمه افغانھا و زعماء به خيمه سردار . رھايش دراختيار امير گذاشت
 و فاميلش مشورت اکبرخان جمع شدند تا در باره آينده امير ومصئونيت حرکت او

والی خلم وعده . بھتر است پدرش بکشورفارس برود: سردار اکبرخان گفت. کنند
   ١ ."داد که امير وھمراھانش را سالم ومصئون تا شبرغان وھزاره جات ميرساند

اميردوست محمدخان ، ميرزا عبدالسميع خان را نزد پادشاه بخارا  بعدھا
 ومحمدعظيم خان پيش. ر بلخ حاصل کندفرستاد تا اجازه او  را برای اقامت د

خدمت خود را به ميمنه اعزام کرد تا در باره راھی که از ميمنه بطرف فارس 
شخص اميردوست محمدخان با والی خلم بطرف . امتداد يافته معلومات بياورد

قندز حرکت کرد تا با ميرمحمدمراد بيگ زعيم قندزدر فرونشاندن اغتشاش 
اميردوست محمدخان، اغتشاش را آرام ساخت و .يداوزبکھای ياغی کمک نما

  . زعيم قندز مبلغی پول برای سفر امير پيشکش کرد و امير دوباره به خلم برگشت

تا اين وقت ميرزا عبدالسميع خان ھمراه  با نماينده پادشاه بخارا عودت 
اعليحضرت پادشاه بخارا : کرده بود و پيام پادشاه بخارا را به امير رساند که 

تصور نميکند زعمای قندز، خلم يا عايدات شھر بلخ از عھدۀ مصارف نگھداشت 
 اما اگر شخص امير به بخارا بيايد نه تنھا ،وفاميل وھمراھانش برآمده بتوانندامير 

با حرمت پذيرائی خواھد شد، بلکه برای اوکمک نظامی داده خواھد شد تا کشور 
اه بخارا يک خبر خوش برای امير اگرچه پيام پادش. خود را دوباره بدست آورد

بود، اما مشکل اصلی او را که يک جای مصئون برای اقامت خود و فاميلش 
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امير،والی خلم وسران  را . امير سراسيمه ومتردد بود. تدارک نمايد، حل نميکرد
سردار اکبرخان مانند سابق رفتن  .احضار ونظرات آنھا را در زمينه جويا شد

ميرزا . س نظرداد، اما ديگران بخارا را مرجح دانستندپدرش را به کشور فار
سميع خان گفت که اگرچه از دھن شخص پادشاه بخارا کدام حرف يا کنايه غير 
مطلوب نشنيده است، اما وزير اونورمحمد بای به او گفت که سلطنت کابل دوباره 
توسط وارثين اصلی آن اشغال شده ، درحالی که اميردوست محمدخان به حيث 

ميرزا سميع خان عJوه کرد که به نظراو دراين . يک غاصب حکومت ميکرد
. مرحله از صبر وانتظار بايد کار گرفت ومنتظرنشست تا شرايط مساعد ترگردد

گفت که ) از پيشکاران شاه بخارا(ميرزا سميع خان از قول نايب عبدالصمدخان 
نکه امير با فاميل خود به پادشاه بخارا باkی صداقت افغانھا اعتماد ندارد، مگر اي

نواب جبار خان به تائيد نظرات والی و پيشخدمت محمدعظيم، از . بخارا بيايد
خاطرنشان ساخت  فارس سخن گفت و مشکJت وصعب العبوربودن راه به کشور

نواب . که ھمين حاk راه مذکور به سبب برف باری زياد مسدود گرديده است
رزا عبدالسميع خان گزارش داده بود،به امير جبارخان با قبول تشويشھای که مي

وست محمدخان درنھايت اينست که امير د. سفارش کرد تا نزد پادشاه بخارا برود
  .دشو کشور بخارا عازمتصميم گرفت 

سرداراکبرخان .اما اکنون فکر تدارک مصارف راه امير را رنج ميداد
نJل،والی  خلم مبلغ ت موھبرواي. حدود چھارده ھزار روپيه به پدر پيشکش کرد

اين . [ به امير تقديم کرددر بدل گروی يراق وجواھرات زنانه،شش ھزار روپيه، 
کسی که  به دوست  روايت موھن kل، با حقيقت سنن افغانھا تطابق ندارد، زيرا

  ].ياء زنانه دوست خود ايفا نميکنداش خود کمک ميکند، آنرا در بدل گرو

 که اميرھنگام مقابله با قوای مھاجم انگليس اين تنگدستی امير نشان ميدھد
قصد نداشت از مقابل دشمن فرار کند ، ورنه ميتوانست خزانه دولتی را که در 

  .اختيار او بود، باخود انتقال دھد تا محتاج سفرخرچ خود وھمرھانش نباشد

امير فاميل خود را درخلم مانده خودش ھمراه با تمام پسران ونواب سپس 
در مسير راه، حاکم بلخ از امير بگرمی . ف دريای آمو روان شدندجبارخان بطر

نواب . وحرمت پذيرائی کرد و مبلغ پنجصد طJی بخارا به امير پرداخت
آنگاه امير دوست . جبارخان از رفتن به بخارا بطور قطعی صرف نظرکرد

محمدخان شھر بلخ را بطرف دريای آموترک گفت و درطول راه تاشھر 
در محل قراول، . ورمحمدبای مصارف مھمانان را می پرداخت نQarshiقرشی

آمرسرحدی دولت بخارا به استقبال امير شتافت و پيام پادشاه بخارا را به او رساند 
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ًکه باھمراھان خود فورا بطرف بخارا حرکت نموده بحضور پادشاه شرف ياب 

  .گردد

را و موھن kل کشميری ، داستان زندگی پراز مشقت امير را در بخا
را از امير، با جزئيات آن درجلد دوم امير نصرهللا خان توقعات بيجای شاه بخارا 

بھره نوشته حاضر با . آورده است) زندگی امير دوست محمدخان (کتاب خود 
  موھن kل وديگر منابع ھمان عھد  سامان يافته گرفتن از ياد داشتھا وگزارشات

  .است که اينجا باز تاب می يابد

 موھن kل،اميرافغان به پيام پادشاه بخارا اطاعت نموده سر راست به گفتۀ
نزد او رفت وبعد از شرفيابی بحضور پادشاه به عمارتی اقامت گزيد که برای 

در مدت پنج روزاول، غذا وطعام عالی از مطبخ .  رھايش او تعيين شده بود
را شخصی بنام پادشاه بخارا به مھمانان افغان تعارف شد، بروز ششم پادشاه بخا

ميرزاخان را نزد امير فرستاد و از او تقاضا نمود خواھشات و احتياجات خود را 
دوست محمدخان به پادشاه  بخارا امير. بگويد که درصورت امکان تامين گردد

پيام فرستاد که ھيچ چيزی از او نميخواھد، مگرکمک اعليحضرت را برای 
ان اسJم از نزد او غصب شده دوباره بدست آوردن سلطنتش که توسط  دشمن

پادشاه بخارا به امير پيام فرستاد که درحال حاضر او محتاج استراحت . است
   ١ .ميباشد

پادشاه بخارا به اميرپيغام فرستاد که چون زمستان عنقريب رسيدنی است، 
بھترخواھد بود اگر اميرحدود دوصد نفراز ھمراھان خود را نزد خود نگھدارد 

وپ ھای کوچک تقسيم نمايد تا به قريه جاتی که تعيين ميگردد ومتباقی را بگر
البته درآنجا برای ايشان غذا ومحل رھايش تآمين خواھد شد وبا .فرستاده شوند

. رسيدن تابستان آينده عريضه امير تحت غوررسی شاھانه قرارخواھد گرفت
اثر اين پيام در. ًضمنا بايد ھرچه زودتر امير فاميل خود را به بخارا احضار نمايد

اميرھمراھان را فراخواند و پيام پادشاه را به آنھا ابJغ نمود ونظر وعقيده خود 
را نيز بيان داشت که اگر مطابق امر پادشاه بخارا عمل شود، خيلی خطرناک 

افغانھا به اتفاق نظرگفتند که چون دريک کشور بيگانه ودر تصرف . خواھد بود
ھنگامی که . د به ھدايت ميزبان عمل شودبيگانه ميباشند، بھتر خواھد بو

اميردوست محمدخان ميخواست جواب اطاعت آميز خود را به پادشاه بخارا 
بفرستد، قاضی بدرالدين وارد شد و بعد از استماع پيام پادشاه وفيصله افغانھا، 
قاضی به امير اخطارداد که اگر مطابق ھدايت پادشاه بخارا عمل کند، رسوائی 

                                                
 ٢١٣،٢١۴،ص٢ موھن ]ل،ھمان، ج- ١
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زيرا ھمينکه فاميل امير بدسترس اوزبکھا قرارگيرد وھمراھان او . بار می آورد
به گروپ ھای کوچک تقسيم و دور از او به قريه جات اعزام گردند، ازبکھا، 

اميردوست . افغانھا را  بدتر از قزل باشھا به غJمی وکنيزی خواھند کشانيد
دشاه بخارا پيام محمدخان با قبول مشوره  معقول وصميمانه قاضی بدرالدين به پا

 به بخارا آمده است، اگر) آبرومند(فرستاد که او به اميد يک زندگی بھتر
به افغانھا مبذول دارند، تقاضای ما اينست  اعليحضرت پادشاه مراحم شاھانه را

که در آنطرف دريای آمو،در مجاورت شھر بلخ يک مقدار زمين به آنھا داده شود 
ود را از طريق زراعت تامين بداريم ودر غير تا نفقه خود و فاميل وھمراھان خ

. آن بما اجازه داده شود تا برای ادای فريضه حج عازم بيت هللا شريف گرديم
پادشاه بخارا به اميردوست محمدخان جواب فرستاد که چون به بخارا پناھنده شده، 

اگر او اصرار ميورزد ، در  بھتر است مطابق ھدايت پادشاه عمل نمايد و
  .  آزاد است بھرطرف که ميخواھد برودآنصورت

. بودوحشی حتی ظالم وغير معقول و  آدم پادشاه بخارااميرنصرهللا خان 
 به خاطر و خود تصاحب کرده بودبزرگ ِتخت بخارا را بعد از قتل برادر او

  . خود را نيز به قتل رسانده بودخوردتخت خود، سه تن برادر ۀ آيندمصونيت 

رت به مکه راگرفتند، اما شاه يکتعداد اوزبکھا را افغانھا ترتيبات مساف
مقررکرد تا مراقب حرکات افغانھا بوده وھرچه زود ترآنھا را ازشھربخارا خارج 

رون از دروازه ھای شھر سپری نمودند، يافغانھا شب اول را در خيمه ھا ب. سازند
که خيمه پيام آوردند  صبح يک گروه اوزبکھای مسلح رسيدند و به امير اما فردا

اين پيام افغانھا را . بصورت فوری راه خيوه را درپيش گيرند ھا را برداشته و
اميردوست محمدخان پسرخود محمدافضل خان .  ساختهمشوش وسرگيچ

وعبدالغنی خان را برای عذر به دربارشاه بخارا فرستاد تا به او بگويند که اگر 
لف زنده نخواھند ماند، براه خيوه بروند ھيچيک شان در آن صحرای بی آب وع

اميدوارند  پادشاه بی اطاعتی شده معذرت ميخواھند و لھذا از اينکه از امر
پادشاه بخارا به افغانھا اجازه داد دوباره به شھر . اعليحضرت عفو تقصيرات کنند

غذائی که سابق از مطبخ . اما اين بار از مھمان نوازی سابق اثری نبود. برگردند
 ول جزئی برای گذاره شبايرسيد قطع گرديد،وفقط يک مقدار پم شاھی برای امير

  .روزی اميرداده ميشد

اميردوست محمدخان به منظور استرضای پادشاه بخارا دو رأس اسپ 
توسط پسرش ] قيمتدار[خودش را با ده قبضه شمشيراعلی وچند عدد پيش قبض 

ًابلتا پنج خنچه خلعت پادشاه بخارا مق. محمدامين خان به قسم تحفه به پادشاه فرستاد
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و لباس فاخره به اميرفرستاد وسفارش نمود تا امير پسرخود محمدافضل خان را 
محمداکبرخان برفتن برادرمھتر . برای آوردن خانواده وفاميلش به خلم بفرستد

خود برای آوردن خانواده به خلم موافقت نداشت، لھذا پادشاه بخارا اصرار ورزيد 
اين امر پادشاه بخارا .  برای آوردن فاميل او فرستاده شوديکنفر از معتمدين امير

   ١ .ھا را به تشويش انداخت ھمه افغان

  

  :فراربد فرجام پسران امير

 شبی سردار اکبرخان با برادرانش در مورد بازگشت به وطن وفرار از 
برادرانش ھمه با اوموافقت کردند،و تصميم گرفتند .به مشورت پرداخت  بخارا

 بدون اطJع پدر از بخارا فرار پسران امير. فرارکنند رف شھر سبزشبانه بط
ًمگر وقتی اميراز فرار پسرانش مطلع شد، فورا به پادشاه بخارا خبرداد  .کردند

پادشاه بخارا به سراسر قلمرو خود . وتقاضا نمود آنھا را به بخارا برگردانند
پسران امير راه را غلط از جانبی ھم . را صادر کرد فرمان گرفتاری پسران امير

 کرده بجای شھر سبز به قرشی رسيدند و در بيرون شھر با دوچوپان مواجه شدند
يک چوپان ھمراه آنھا به قسم راه بلد روان شد، وچوپان . کمک خواستند و از آنھا

بای  نورمحمد. بای حکمران قرشی اطJع داد ديگر موضوع را به نورمحمد
ار به تعقيب پسران امير پرداخت و آنھا را در زعيم چراغ چی با سيصد نفرسو

ام غنورمحمدبای به پسران امير پي. نزديکی شھر سبزدريافت و درمحاصره گرفت
فرستاد که فرار آنھا بدون اجازه پادشاه بخارا اھانت به  مقام سلطنت تلقی شده 

ده وعزت واعتبارپدرشان را که ھنوز نزد امير بخارا پناھنده ميباشد، پايان آور
سردار اکيرخان و برادرانش به . ًلھذا بھتراست فورا به بخارا برگردند. است

نورمحمدبای وعده دادند که به بخارا برميگردند، بشرطی که به آنھا اجازه داده 
نورمحمد به پيشنھاد آنھا موافقت . شود يک شب را بخوابند که خيلی خسته ميباشند

  . کرد

ه ھنگام شب به مشورت پرداختند پسران امير و افراد معيتی شان ب
وتصميم گرفتند فردا صبح ھمينکه بر اسپھای خود سوار شدند بر سپاه اوزبک 

ُآنھا چنان کردند و جنگ سختی درگرفت که  تعداد زيادی از ازبکھا  .  حمله کنند

افغانھا آنقدر جنگيدند که خسته وناتوان شدند وھم مھمات شان تمام . کشته شدند
بشمول  ُاه ازبک باkی افغانھا حمله کرده پانزده نفرشان راآنگاه سپ. شد

                                                
 ٢١٦،٢١٥،ص٢، جموھن ]ل،ھمان- ١
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اسپھای واسلحه . ، کشتند وبقيه را اسير گرفتند)برادرزاده امير( سمندرخان 
. واموال اسيران مصادره شد وحکمران قرشی ھمه اسيران را به بخارا فرستاد

   ١ .دستور داد تا ھمراه پدر خود بمانند پادشاه اسيران را بخشيد و

  

  :علت تغيير رويۀ پادشاه بخارا

اميربخارا نصرهللا خان بنابر :مولف نوای معارک گزارش ميدھدکه 
چشمداشتی که از اميرداشت و بدان دست نيافت ، تغيير روش داد و در صدد 

چنانکه يک روز اميردوست . توھين وتحقير وتوقيف اميروھمراھانش برآمد
 خود خواست وضمن صحبت نسبت به اکبرخان را به دربار محمدخان و سر دار

اميردوست محمدخان که مردی گرم . امير سخنان وحرفھای نامناسب برزبان راند
وسرد روزگار ديده بود، آن ھمه سخنان زشت امير بخارا نصرهللا خان را تحمل 
کرد، وچيزی برزبان نياورد، اما سردار اکبرخان که جوان دلير وپرشورو 

بخارا را تحمل کرده نتوانست وبا لحن متين از شجاعی بود،حرف ھای امير 
پدرخويش دفاع نمود وسخنان امير بخارا را رد کرد  عزت وشرف وحيثيت خود و

                                                
دراين خصوص ) ١١١ص (حميدکشميری، اکبرنامه ٢١۶،ص ٢ موھن ]ل،ھمان ،ج- ١

  :ميگويد

  

   زتـرکان که  بودنــد انــدر  شـمار          ھـمه  نھـصد  و پنجه  وسـه ھزار

  جھـاندند اسـپان  و کـردنـد جوش            چـوابرسيه  تيغ  عريان به  دوش

  گشــته سـير           يـــکی حـمــــله کردند مانـند شيرھـژبران کابل زجـان 

  يلــی نــامــور  افــضــل کابــلـی            بر آشفـتـه  چـــون  رسـتم  زابلی

  به شمشير وزوبين به دشـت نبرد           زفـــوج  بـخـارا بــر  آورد گـــرد

  ن  در آمـد چـو شــير ژيانھمان رستم عھــد، سلـطـان جـان            بـترکا

  گروھی بکشت  وگروھی بخست            گـروھی فکــند و گـروھی  ببست

  ھمان خان اعظم  به شمـشير تـيـز           بـرآورد از دشمــنان رســتـــخـيـز

  توگفتی که چون ســام نـيـرم نژاد           به يک دم دھــد خاک آنجــا به باد

  ان چوتـندر شده            سمــنـدر در آن چون سمندر شدهتفــنگ آتــش افش

  زخونـش ســـرا پا تن آغشــته شد            بسی کشت وخود عاقبت کشته شد

  ھــژبـر ژيـان جــانگل خـان شـير           به ميـــدان نــاورد چســت و دلــير

  وھم جان سپردبه جان بازی آمد چوبر روی گرد           بسی جان بـرآورد 

  در آن رزم  از لــشـکـر اوزبــک            شده کشته صد ترک وھشتاد ويک
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ھنوز فاصله . و بعد دربار او را ترک گفته، ياران را به قصد وطن امرحرکت داد
زيادی از شھر بدر نرفته بودند که امير بخارا دوصد نفر از افراد خود را برای 

سواران اميربخارا افغانان را دريافتند . دستگيری امير و ھمراھانش مامور کرد
سی نفرسوار از افراد . وچون افغانھا حاضر به بازگشت نشدند، به جنگ پرداختند

جانگل خان، سمندرخان ( امير بخارا وھفت نفرسوار افغان که در آنجمله
. بقتل رسيدند)  خدمتبرادرزاده امير و ميرداد خان شاغاسی، اعظم خان پيش

  ١ .اميردوست محمدخان و سردار اکبرخان ھردو از شدت جراحت از ھوش رفتند
سردار افضلخان وسردار سلطان احمدخان نيز از جمله : بقول فيض محمدکاتب

آنھا به نزد شاه بخارا برده شدند و در ارگ بخارا در سياه چاه . مجروحين بودند
   ٢ .حت مداوا قرارگرفتندافتادند و به امر شاه بخارا ت

عليقلی ميرزا ابن فتحعليشاه قاجار، نويسنده تاريخ وقايع وسوانح 
برادرزاده  وداماد اميردوست (افغانستان، از قول سردار سلطان احمدخان

ست محمدخان را علت تغيير روش امير بخارا نسبت به امير دو) محمدخان
 ود و ميخواست  سردار شيرعلیامير بخارا مردی امرد بازب: شرح ميدھد اينطور

خان پسراميردوست محمدخان را که نوجوان خوش صورت وخوشگلی بود در 
 مگر امير دوست محمدخان که از ،ه خدمتگاران خاص خود استخدام کندزمر

اخJق پادشاه بخارا مطلع بود، آنرا خJف غرور وعنعنه افغانی دانسته، به 
ا بطور عاجل توسط افراد خود از استخدام پسرش موافقت نکرد و پسرخود ر

بخارا به افغانستان فرار داد و امير بخارا با آگاھی از اين امر، تغيير رويه داد 
عين عبارت .فشار قرارداد غضب و وامير دوست محمدخان را مورد

شيرعلی خان که ھنوز خط از بناگوشش نرسته وحسن :"ميرزاعليقلی چنين است
ر بخارا به وی پنھانی نظرداشت و چاره بجز جمالش به سرحد کمال بود، امي

اظھار وافشای آن نتوانست، وچون اميردوست محمدخان را بيچاره و دست او را 
کوتاه ديد، خواست شيرعليخان را از پدر گرفته در زمره پيشخدمتان  از ھمه جا

ھرچند امير دوست محمدخان به جھت حفظ ناموس . خاض خويش در آورد
متناع نمود، سودمند نگشت، تاشبی بی خبر پسر را از اين ا خويش از اين امر

   ٣ ..."ًورطه پرخوف نجات داده فرارا به کوھستان کابل آورد

                                                
 ١٢۶ ميرزا عطامحمد شکارپوری،نوای معارک، ص- ١
 ١۵٣،ص١ فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،ج- ٢
 ٩١ص ١٣٧۶ تاريخ وقايع وسوانح افغانستان ،تصحيح ميرھاشم، اميرکبير،تھران، - ٣



 ١٢٨                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

در مورد نصرهللا خان " شيپورتباھی "پاتريک مکروری، مولف کتاب 
او چھارده سال . نصرهللا مرد بسيار ستمگر وبی خردی بود:"امير بخارا مينويسد 
برای حفظ ماتقدم، سه . ر وبرادربزرگش برتخت نشسته بودقبل پس از قتل پد

امير "به ھمين علت ، اتباعش او را [برادر کوچک خود را نيز کشته بود، 
،اما پس از اين آغازخون آلود که در بدو سلطنتش داشت، ]لقب داده بودند" قصاب

آثاری از اعتدال از خود نشان داد، مگر زود به ھمان وضع شکاکيت تاريک 
يک نفرسياح جوان ھندی که از بخارا ديدن کرده . درنده خوئی خويش برگشتو

پيش از آنکه او به سلطنت برسد، پسران را خوش داشت، يعنی : (بود نوشت
نصرهللا اميردوست محمدخان را پذيرائی .)... ولی حاk مذھب را-امردباز بود

د ووعده داد که از نمود واصرارکرد تا خانواده  خود را نيز به بخارا طلب نماي
اميردوست محمدخان که خصلت ميزبان خود . ھرنوع لطف برخوردارخواھند شد
او نامه سرگشاده به برادرش جبارخان نوشت . را خوب ميدانست فريب نخورد

وگذاشت تا آنرا نصرهللا خان بدقت ببيند و درآن خواھش کرده بود اھل خانواده او 
ا به جبارخان سفارش کرده بود که برای را بدربار بخارا بفرستد، ولی درخف

  . خانواده اش مردن دروطن بھتراز پانھادن دربخارا است

 عJقه اساسی نصرهللا خان به جواھرات خاندان شاھی بود و در نظر
 ھنگامی که حيله کشف شد. داشت آن را به مجرد مواصلت شان تصاحب نمايد

نصرهللا ) ه جبارخان مطلع شديعنی ھنگامی که پادشاه از پيغام شفاھی امير ب(
خان خشمگين بود وچنگال ھای خود را بردوست محمدخان فروبرد و او را با اين 

تو تا زمانيکه خانواده ات را به بخارا نياوری، اينجا خواھی : تھديد بزندان انداخت
   ١ ."ماند

 

  :ه بخارا به آوردن خانوادۀ اميرشااصرار
ايک بار ديگر به اميرپيغام فرستاد برطبق روايت موھن kل،پادشاه بخار

. تا خانواده خود را به بخارا فرا بخواند و يا از قلمروبخارا خارج گردد
خانواده من نزد نواب جبارخان ميباشد ومن «:اميردوست محمدخان جواب داد که 

تصور نميکنم که نواب به تقاضای من در باره اعزام خانواده ام به بخارا ترتيب 
ادشاه جواب فرستاد که اگر امير توسط يکنفر ازپيش خدمتان خود به پ» .اثر بدھد

نواب جبار خان نامه بفرستد وتقاضای اعزام خانواده خود را بکند، ولو نواب 
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امير ." جبارخان تقاضای امير را نپذيرد، اوامير را ملزم ومJمت نخواھد دانست
با نامه ای به خلم دوست محمدخان، بناچار چنين کرد وحسين خان شاه سمند را 

فرستاد و به حامل نامه فھماند که بطور شفاھی به نواب جبارخان بگويد که بدون 
در عين زمان پادشاه بخارا . فوت وقت خانواده او را از قلمرو ازبکھا دور سازد

نيز به والی خلم  و زعيم قندز نامه ھا فرستاد وامر داد تا تسھيJت مسافرت 
غنی شاه نماينده پادشاه بخاراھمراه با حسين . ارا فراھم کنندخانواده امير را به بخ

خان شاه سمند به خلم آمدند ودر آنجا نواب جبارخان وھم حکمرانان آن محال، 
با امير دوست ) پادشاه بخارا(غنی شاه را بخاطر سلوک نا مناسبی که ولينعمت او

ده شاه بخارا نماين. محمدخان کرده، سخت  نکوھش و به اصطJح بی آب کردند
دست خالی به بخارا برگشت که دراثر آن پادشاه بخارا مشتعل شده به اميردوست 
محمدخان فرمان داد بصورت فوری با ھمراھان خودخاک بخارا را ترک نمايد 

   ١.وھمچنين مقرر نمود تا وسايل سفر امير تا چارجوی تامين شود

  

  : پسرانش توطئه قتل امير و

سيدن به نيات شوم خود برامير افغانستان نايل نشده پادشاه بخارا که در ر
پس . بود،  باری خواست تا امير وپسرانش را در رودخانه آموغرق و نابود کند

يکی ازافرادخاص   وقتی امير و پسرانش به کنار آمو رسيدند، در کنار آمودريا،
ا در يک کشتی جابج پادشاه بخارا از اميردوست محمدخان و پسرانش خواست تا

ًبه مستخدمين اميرامر کرد تا  درکشتی ديگر جابجا شوند وبعدا حرکت  و. شوند

اما امير اين تجويز را نپسنديد ودر حالی که امير با نماينده شاه بخارا .نمايند
به نماينده ) اوزبکی(درحال مذاکره ومناقشه بود، يکی ازکشتی بانان بزبان ترکی

اميردوست محمدخان که به زبان . ھدًفورا کشتی را ترک بد: شاه بخارا گفت
ًترکی آشنا بود، موضوع را درک کرده فورا با ھمراھان خود از کشتی بيرون 

  . بسواری اسپ دوباره  به بخارا رفتند جھيدند و

امير ھمينکه بشھربخارارسيد، دليل بازگشت خود را به پادشاه اطJع داد 
ه  در اول ورود برای وی تعيين پادشاه بعد از چند روز او را بمنزلی فرستاد ک و

دراينجا برای مدت سه روز برای امير وھمراھانش غذا وخدمتگار . کرده بود
امير مجبور گرديد به پادشاه عريضه بفرستد که مصارف روز مره .فرستاده نشد 
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پادشاه جواب داد که لزوم نگھداشت دوصد نفرخدمتگار ديده . ًانھا را نقدا بپردازد
   ١.ايد فقط سی نفر خدمتگار نگھدارد و بقيه را رخصت نمايدنميشود، امير ب

  

  :تقاضای شاه بخارا به ازدواج با دختر امير

بطور سری امير را تنبيه ) از پيشکاران شاه بخارا(نايب عبدالصمدخان
 وتھديد کرد که دراثر سلوک نامناسب خود زندگی و آينده خود وپسرانش را با

 اين اخطارھا به امير پيشنھاد کرد که پادشاه در ضمن.  خطر مواجه کرده است
تقاضای ازدواج با دخترامير را دارد وبھتراست يک دختر خود را به نکاح  بخارا

ًامير که در شرايط بدی قرارگرفته بود، به اجبار ظاھرا موافقت . پادشاه درآورد

پيش  (خود را به اين ازدواج اظھار نمود و اين بارعبدالغنی خان ومحمدعظيم خان
به . برای آوردن دختر امير دوست محمدخان به خلم فرستاده شدند) خدمت امير

پسران جوان امير ھريک محمدامين خان، محمدشريف خان،  نفر از چھار
. محمدعظيم وشيرجانخان نيز اجازه داده شد تانزد مادران شان به خلم بروند

نيزاجازه رفتن داده شد ميرزا امام بردی خود را به ديوانه گی زد ولھذا به او 
  .ومستوفی عبدالرزاق نيز اجازه برگشت به خلم را حاصل کرد

به خانۀ ديگری منتقل ساخت و   آنگاه پادشاه، امير دوست محمدخان را
درعين زمان . دراينجا برای چند روز با او پيش آمد خوب صورت ميگرفت
ًند دفعتا طوری سلوک واطوار اوزبک ھای که برای مراقبت امير مقرر شده بود

تغيير کرد که در تصورامير نمی گنجيد، لھذا نزد امير از ناحيه نيات  خاينانه 
وقتيکه ميرزا سميع خان از يک محل ديگر نزد . پادشاه بخارا تشويش ايجاد گرديد

اميرآورده شد تا با او زندگی کند، وبه مستوفی عبدالوھاب خان امر شد از نيمه 
ا برگردد، تشويش اميرچند برابر گرديد، زيرا او اکنون راه خلم دوباره به بخار

  . فکر ميکرد که پادشاه بخارا ميخواھد ھمه را دريکجا قتل عام کند

 ًقبJ به اميروھمراھانش اجازه داد شده بود تا نماز خود را درمسجد
 نزديک محل سکونت شان ادا نمايند،يکروز حاضرين درمسجد درختم نماز

پادشاه .  کرده برای سJمت وعافيت زعيم افغان دعا نمودندسرھای خود را برھنه
بخارا از خيرخواھی مردم شھر برای اميردوست محمدخان ھم برآشفته ومرعوب 
گرديد وامر کرد که افغانھا بعد ازاين نماز خود را درمنزل نشيمن خود ادا نمايند 

ت محمدخان بدين نھج با امير دوس. و پا از دروازه منزل خود بيرون نگذارند
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وپسرانش سردار اکبرخان ومحمدافضل خان ووزيرش ميرزا سميع خان بعد از 
   ١ .آن بقسم اسير معامله ميشد

  

  :زندان شاه  بخارا از امير فرار

ًقبJ از قول کاتب ھزاره و پاتريک مکروری، متذکرشديم که اميردر ارگ 

يردوست محمدخان مولف نوای معارک مينويسد که ام. شاه بخارا زندانی شده بود
به کمک دوست ھموطن خود کبير، تاجرکابلی  که درشھر سبز ميزيست واو مبلغ 
. ده ھزارروپيه به پاسبانان زندان رشوت داده بود، از زندان ارگ نجات داده شد

ر با او باری اميرھنگام فراراز زندان به سردار اکبرخان يادآورشد که در فرا
از فرارکردن، مردن :"به پدرش گفتبرخان موافقت کند، ولی سرداراک

جای که دست قدرت : "اميرجواب داد." درمردانگی صد مرتبه بھتراست
  ولی سردار "٢.نارساست از آنجا فرارکردن ھم کارمردان عالی ھمت است

مبرسال بعد نوتا  و اکبرخان وسردار سلطان احمدخان حاضر به فرارنشدند
ميربا پسرديگرخود سردارافضل خان از درزندان شاه بخارا باقی ماتندند،مگر ا

حکمران . زندان فرارکرد و به کمک دوست تاجرش، خود را به شھرسبز رسانيد
شھر سبز، مير اتاليق سلطان محمود خان مقدم امير را گرامی داشت وھنگامی که 
اميربقصد شھربلخ حرکت ميکرد، مبلغ سيصدھزار روپيه برای تدارک جنگ 

ياد آورشد که اميرميتواند خانوداه خود را به شھر  رداد وبرضد انگليس ھا به امي
   ٣.سبزانتقال بدھد

اما موھن kل،جاسوس مفتن انگليس که باجديت سرگذشت اميردوست 
ًدفعتا مطلع :" محمدخان را تعقيب کرده،داستان فرار امير را چنين روايت ميکند

ار امير از چنگال فر. گرديدم که اميردوست محمدخان از بخارا فرار نموده است
با چنان مھارتی انجام يافته بود که  پادشاه بخارا يک حادثه فوق العاده بود و

رويداد از اينقراراست که .  دراعمال دوره جوانی امير مثالھای آن ديده شده اند
پادشاه فارس سفيربخارا را بخاطر روش حقارت آميز پادشاه بخارا با امير کابل 

 که به اثر آن پادشاه بخارا امير را از زندان خارج ساخته او رسما ًتقبيخ کرده بود
) پول مروج بخارا(وماھوار پنجصد تنگه. را بخانه دختر شاه زمان مقيم ساخت

به اميردوست محمدخان اجازه داده شده بود که . برای مصارف او مقررنمود
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 دربسواری اسپ دربيرون از منزل ھواخوری کند وبدون محافظ نماز خود را 
مسجد ادا نمايد، اما تحت سرپرستی يک تن مJ موسوم به صاحب زاده سرھند 

  .  قرارداده شده بود

امير، سردارافضل خان سخت مريض شد وبعد از  درعين زمان پسر ارشد
آنکه پادشاه بخارا به اواجازه داد که نزد فاميل خود به خلم برود، او راھی خلم 

ه  او را متوقف نمودند، اما براثرعرايض شد، ولی مJزمين اميربخارا در را
بعد . وتضرع  پدرش به شاه بخارا دوباره به او اجازه سفربه کشورش داده شد

بعد از آنکه امير نماز . گرفت خود را ازين بود که امير به عجله ترتيبات فرار
خفتن را در مسجد ادا نمود، محمداکبرخان، سلطان جان وهللا بردی را احضارکرد 

از يک  امير به آنھا گفت اگر ھمه ما يکجا و. آنھا پJن فرار را مطرح نمودوبا 
 راه فرارکنيم، کار عاقJنه يی نيست، بلکه بھتراست اکبرخان با سلطان جان و
يک نفر راه بلد براه اندخوی بروند، وخود او با هللا بردی و يک نفر راه بلد از 

] نجان دربخارا ماندند، ولیاکبرخان وسلطا.[طريق  شھر سبزرھسپار ميشود
شخص اميرمطابق پJن به راه شھر سبزحرکت کرد، مگر بعد از عبور از جاده 

ده شد واسپ خود را ھم از دست پيچاپيچ براه غلط رفت، وخسته ودرمان طويل و
اما طالع مند بود که يک کاروان از راه ميگذشت، مالک کاروان برای امير  داد

اميرھم خود را به .طرف آن آويخته بود  کJن بردويک شتر داد که خورجينھای
مگر درناحيه چراغ چی مJزمين  .بھانه مريضی دراين خورجينھا پنھان کرد

به دقت تفتيش ميکردند، اما  خورجين ھا را پادشاه بخارا بارھای شترھا را پائين و
ينسان بد. اميرکه در بين راه ريش خود را  سياه رنگ کرده بود،  او را نشناختند

رسانيد "تکيه"به  معجره آسای از چنگ شاه بخارا فرارکرده خود را امير بطور
  . که از نواحی  شھر سبز بود

امير از اينجا برای يکنفر تاجر بنام کبيرخان پيغام فرستاد و تاجر مذکور 
از آن اميرخبر رسيدن خود را  بعد. لباس و پول مورد نياز را برای اميرتھيه کرد

حکمران ھمراه با يک ھزارسوار به استقبال . شھر سبز اطJع دادبه حکمران 
بعد از . امير دوست محمدخان شتافت و با اعزاز و اکرام او را به قلعه خود برد

اين اميردوست محمدخان از چنگال پادشاه خونخوار بخارا رھائی يافته تشويشی 
  . از وی نداشت

اگر : ارا دريافت نمود کهحکمران شھر سبز بزودی نامه يی از پادشاه بخ
امير را دوباره به بخارا نزدپادشاه نمی فرستد، k اقل از رفتن او به خلم جلوگيری 

اما حکمران شھر سبز به پادشاه بخارا نوشت که به قرارعنعنات ملک ما از . نمايد
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لھذا آنچه . مھمان حرمت وپذيرائی ميشود، نه مثل شما که به مھمان رنج ميدھيد
   ١.يسته اميردوست محمدخان باشد، او انجام ميدھدآرزو وشا

  

  : نبرد با انگليس ھا امير به کشور و بازگشت

اميردوست محمدخان از شھر سبزبعد از عبور از ١٨۴٠در ماه جوkی 
بخارا به  ًاميرقبJ از.دريای آمو به خلم  آمد ومورد استقبال والی خلم قرارگرفت

 بود که فاميل او را از قلمرو پادشاه بخارا برادرخود نواب جبارخان پيغام داده
ر را به بيرون ببرد و نواب جبارخان ھم مطابق دستور اميرخواست خانواده امي

، مگرحين حرکت  با عساکر داکتر kرد در جنوب دادداخل قلمرو کابل انتقال 
ًداکتر kرد فورا حرم و . ھندوکش  مقابل شد و به اسارت  انگليسھا درآمد

ن امير را با برادرش به کابل فرستاد وانگليسھا آنھارا به غزنی انتقال وابستگا
دادند تا درآنجا با اعضای فاميل غJم حيدرخان پسرامير در زندان ارگ غزنی 

  اما کسان شاه شجاع شايعه پراکنی کردند که برادر اميردوست ٢.نگھداری شوند
 انگليسھا تسليم داده محمدخان، جبارخان حرم امير را برای گرفتن پاداش به

است،ولی جريانات بعدی وقايع صحت اين شايعه را تصديق نکرد وجبارخان 
 اميردوست محمدخان وقتی از .٣ رد احترام امير وپسرانش واقع بودکماکان مو

گرديد و برمصيبت خويش  قضيه گرفتاری فاميل خود مطلع شد، سخت متاثر
   . به جمع آوری لشکر پرداختاشک تاسف ريخت وسپس برای جنگ با انگليسھا

امير با ھمکاری والی خلم  برای جلب ھمدلی ومساعدت سران قومی 
امير . مجلسی تشکيل داد و درباره جھاد با انگليسھا به مشورت پرداخت

. خاطرنشان کردکه، درنظر دارد دولت از دست رفتۀ خود را دوباره تاسيس کند
والی خلم که بعد .ينده وزير او خواھد بودامير به والی خلم وعده داد که در دولت آ

از استقرارانگليسھا درکابل اختJفات خود را نتوانسته بود با آنھا  حل کند، نيت 
. داشت که از طريق ھمکاری با امير خواستھای خود را برانگليسھا تحميل نمايد
ز بنابرين او به جمع آوری سپاه و پول برای اميراز سران مزارشريف و قندز آغا

   ٤ .نمود
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بقول فرھنگ، شش ھزارسوار اوزبک بعزم جھاد  بدور اميرجمع شدند و 
دوست ادارۀ ) مير بابه بيک(  زعيم ايبک.١ او با اين قوا بسوی باميان مارش کرد

انگليس بود و با برادر خود والی خلم مناسبات حسنه نداشت، توسط قوای مشترک 
  .اميرو والی از قدرت بزيرکشيده شد

  

  : پايگاه ھای انگليس در بامياناشغال

در کتاب نواى معارک ، در ارتباط به رشادت ھاى جنگى امير با انگليس 
ھا در باميان و پروان مطالب جالبی به چشم ميخورد که  برای تکميل بحث مورد 

چون در باميان لشکر انگليس : اين مولف ميگويد. مطالعه ما بسيارکمک ميکند
، امير با قواى خود بر سر آنھا تاخت و پس از ١٨٤٠ت مقيم بود، در پايان اگس

« :نبردى خونين به دشمن تلفاتى وارد نمود و يک توپ دشمن را تصاحب کرد
يک ھزار مرد از طرفين در اين جنگ ضايع شدند بعد از چھارم روزامير بى 
نظير، پانصد سوار جرار که ھريک نھنگ درياى جنگ بود،به ھمراه خود گرفته 

ج انگريز مقابله نمود و چنان شمشير زنى نمودکه فوج انگريز بھادرشانزده با افوا
و دوباره قوت مقابله جنگ در وجود نماند و تمام اسباب . کرور فرار نموده رفتند

و انگليس »  ٢.فوج انگريز بھادر که از فرار عار ميدانند بدست امير بى نظير آمد
  . ھا به باجگاه و سيغان عقب نشينى کردند

موھن kل،جاسوس انگليس با کراھت از اشغال پايگاه ھای انگليسی توسط  
 اگست سردار محمد ٣٠بتاريخ :"امير دوست محمدخان ياد کرده گزارش ميدھد

افضل خان پسر ارشد اميردوست محمدخان با پنجصد سوارمسلح پايگاه نظامی 
. دفع گرديد] خانهتوسط توپ[انگليس را در باجگاه مورد حمله قرارداد، اما حمله او

درھمان شب استخبارات بمارسيد که شخص اميربا سپاه عظيم در جناح جنوبی 
 با سپاه Rattrayکه دراثر آن تورن راتری) بعنی حمله نموده(ايبک رسيده

دراين ھنگام تمام پايگاه . جانبازان خود بطرف سيغان عقب نشينی نموده است
اميردرآمده بود، حتی پايگاه مھم ھای بيرونی انگليس درشمال کابل به تصرف 

. افتاده بود) امير(سيغان نيز تخليه شده ومقدار زياد ذخاير کارآمد بدست دشمن
) Hopkins(دراينجا بود که يک تولی ازسپاھيان افغان که توسط تورن ھاپکنز 

صاحب منصب افغانی اين تولی . تربيه شده بودند به اميردوست محمدخان پيوستند

                                                
 ٢۵٨، ص١ فرھنگ،ج- ١
 ١۴١ -١٣٨ ميرزا عطامحمد شکارپوری،نواى معارک ، - ٢
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متباقی سپاه افغانی را انگليسھا خلع سJح کرده رخصت .  داشتشاه محمد نام
اميرخان، برادرعبدالرشيد . کردند تابجای پيوستن با امير به کابل برگردند

بقيه سپاه انگليس در با ميان تجمع . ،نيز به لشکر اميرپناه برد)جاسوس انگليس(
  " ١.کمک از کابل ماندند کردند، وبه انتظار

ه سرعت  به کابل رسيد و مکناتن قواى تحت فرمان خبر اين واقعه ب
 و غيره مجھز با توپخانه و جنرال سيل و کپتان کونولى ، برنس ، کاتن ، ريترى

از دگرمن ) پوليتيکل ايجنت باميان(داکتر ]رد. خمپاره بسوى ھندوکش سوق کرد
باميان درست (ُ کمک خواست و اوبا توپخانه مجھزى متوجه خلمDennieدنى
را ) مير محمد امين(ُو يک ھفته پس از نبرد باميان، حکمران خلم .  شد)است

   ٢ .امير ساخت وادار به انصراف از ھمکارى با 

 کابل Dennieدگرمن دنی) ١٨۴٠( سپتمبر ٧بقول موھن kل،در تاريخ 
قرار اخبار واصله تعداد لشکر امير و . را به قصد تقويت سنگر باميان ترک گفت

 بعد دگرمن دنی. تب بيشتراز رقمی  بود که بما اطJع داده بودندوالی خلم به مرا
دشمن را از سنگرھای  از مواصلت به باميان، باkی مواضع دشمن حمله کرد و

قطعه سواره نظام جانباز تحت قيادت تورن اندرسن . شان به عقب راند
Andersonرد وتورن کونولی به چھارk طرف تاخته صفوف   وسپاھيان آقای

کرده و به امير پيوسته  بکھای مھاجم را درھم شکستند و با سپاھيانی که فراراز
  .  بودند با قساوت معامله نمود

 تن در اين ۶٠٠اميردوست محمدخان با پسرانش و والی خلم بعد از اينکه 
ھمه خيمه  فرارکردند و جنگ کشته دادند، خود را از محاصره نجات داده 

موھن .(وراکی شان بدست سپاه انگليس قرارگرفتوخرگاه ومقدار زياد مواد خ
مردان انگليس مينويسد، واk ه گوئی را محض برای خوشنودی دولتkل اين گزاف

خود در آغاز ميگويد که تمام پايگاه ھای انگليس درشمال کابل توسط امير دوست 
  .)محمدخان فتح وتسخير شده بود

  

  :اانگليسھ قطع ھمکاری والی خلم  وشکست امير از

علت شکست اميردوست محمدخان در آخرين جنگ در  باميان، اين بود 
که داکتر kرد، والی خلم را که پسرش طور گروگان دردربارشاه شجاع می 

                                                
 ٢٧٠، ص ٢موھن ]ل، ھمان اثر،ج - ١
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زيست، تھديد کرد که زندگی پسرش را به خطر نيندازد و اگر از حمايت امير 
به :" سدچنانکه موھن kل مينو. دست بگيرد، پاداش بھتری نصيب او خواھد شد

، والی خلم نماينده خود را نزد داکتر kرد،پوليتيکل ١٨۴٠ سپتامبر ٢٨تاريخ 
پيشنھاد شده بود، برای متارکه  ًايجنت انگليس فرستاد و شرايطی را که قبJ به او

به اساس اين توافق سران اوزبک از دادن ھرنوع کمک به امير . قبول نمود
   ١ ."امتناع ورزيدند

ن وقتی ديد والی خلم با بقيه نيروھای اوزبک خود اميردوست محمدخا
ازجنگ با انگليس دست گرفته راھی خلم گرديد، دريافت که دشمن کارخود را 
کرده و او با نيروی اندک نميتواند در برابر سپاه مجھزبا توپخانه کاری از پيش 
ببرد، بنابرين از پيروزی بردشمن در باميان مايوس شد، ولی از دريافت 

نامه ھای خوانين کوھستان مسرور گرديد وتصميم گرفت بطرف کوھستان دعوت
امير بعد از مارش خسته کننده به درۀ غوربند رسيد، ليکن در اينجا . حرکت کند

 نفر پيروان خود ازامير بريد، درحالی که يک روز قبل يک ٧٠٠ميرھزاره با 
   ٢ .رأس اسپ اعلی با يراق نقره به امير پيش کش کرده بود

 روز جنگ، باkخره از پناه ١٢امير پس از : لف نواى معارکؤقول مب
، يکى عبدالسبحان تن ھمراھان خود به خانه ١۶صخره ھای کوه  بزيرکشيد و با 

عبدالسبحان خان صاحب ھشت قلعه و ده ھزار مرد .از خوانين چاريکار رفت
گام برادر او در آغاز ازمھمان خود بگرمى پذيرائى کرد، ولى شب ھن. جنگى بود

خود محمد سعيد را نزد انگليسھا فرستاد تا اگر خواسته باشند بيايند و امير را 
انگريز ھا به رھنمائى محمدسعيد . دست بسته با خود ببرند و پاداش او را بدھند

امير دوست محمدخان . برادر ميزبان آمدند و قلعه را در محاصره گرفتند
ّامير فورا دست از . لعه آگاه شدمصروف خوردن غذا بود که از محاصره ق

اين چه ! اى مردود کافر« :خوردن غذا گرفت و خطاب به عبدالسبحان خان گفت 
بى ايمانى است که فوج انگريز بر من آوردى ؟ و شمشير آبدار بجانش حواله 

و محمد سعيدخان برادرش که ھمراه فوج بود از ... نموده دوقطعه اش کرد 
 امير و ھمراھانش با شمشيرھاى آخته راھشان را از   سپس٣ ».مرگ نجات يافت

امير از .ميان سپاه دشمن باز کردند و در کوھستان  نزد مير مسجدى خان رفتند 

                                                
 ٢٧١، ص ٢ موھن ]ل، ھمان اثر،ج- ١
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طرف ميرمسجديخان و سلطان محمد خان نجرابى پذيرائى شد و بJدرنگ بحيث 
  . يک رھبر ملى ، در رأس قواى مبارزين قرارگرفت

  

  :وتسليمی امير وان درجنگ پر عدم صداقت خوانين

 مبارز ھزارتخمين پنج امير زير پرچم نيلگون ١٨۴٠ اکتوبر ٢٨درتاريخ 
انگيسھا برای تطميع مردم به تقسيم . به سوى پروان به حرکت افتاد داوطلبفداکار

 برنس و موھن kل بغرض ايجاد تفرقه بين مردم ١.پول درقلعه ھا شروع کردند
الکزاندر برنس :" موھن kل ميگويد. ل بودنددر دھات مشغول تبليغ و توزيع پو

ورزيديم تا از تعداد حاميان اميربه ھراندازه ايکه  سعی می )موھن kل(ومن
ما مJزمين خود را که از مردم کابل بودند با پول به قلعه ھا . ممکن باشد، بکاھيم

ن وقريه جات اعزام ميکرديم وبا دادن پول ناچيز به مردم،از ازدياد ھواخواھا
مردم را بطرف )جنگ مذھبی( اميرجلوگيری ميکرديم، زيرا امير با اعJن جھاد

شايعات مربوط به توزيع پول توسط عمال انگليس به مردم، .خودجلب ميکرد
بمنظور جلوگيری از پيوستن شان با امير، دربين پيروان اميرنفوذ کرد وامير را 

 ن ھراس را دراي و. نسبت به صداقت وپايداری پيروانش مشکوک ساخت
در بدل پول  دستگير وبه انگليسھا تسليم  اميرتوليد نمود که شايد پيروانش او را

   ٢ ."دھند

.  لشکر اميربا سپاه انگليس مقابل گرديد١٨۴٠نومبر٢  معھذا صبح روز 
امير بطور تاکتيکی به دشمن وانمود کرد که ميخواھد عقب نشينی کند، ولی دشمن 

اما اميرمتوجه شد که قشون دشمن از .اه اوحمله کرددستگيری امير برسپبقصد 
دسپلين kزم برخوردارنيست، بنابرين او ھم  رو برگشتاند و درپيشاپيش سپاه ملی 
، درحاليکه دستارش را از سر برداشته بود وبا دست آن را تکان ميداد، بر قشون 

گليس را دو کندک سواره نظام دشمن را تباه و چندين افسر ان. دشمن حمله کرد
فريزر، رابرت فورد ، کريسپن وداکترkرد، زخمى و کشته در ميدان : چون

 .انداخت 

دوست محمدخان :" مولف کتاب شيپورتباھی " پاتريک مکروری"به قول 
آماده جنگ نبود، ھنگامی که ميخواست عقب نشينی نمايد مشاھد نمود که سواره 

J درنگ فکر عقب نشينی او ب. نظام محلی سيل برای محاصره اوحرکت کردند
را ترک گفت و در رأس يک قطعه کوچک سواره نظام افغان آھسته ومحتاطانه 

                                                
١
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 که قومانده قسمتی از قطعه Frayserکاپيتان فريزر  .به جانب دشمن پيش آمد
صاحب منصبان ! به پيش، شمشيرھا را بکشيد: سيل را بدست داشت امرکرد

تاختند و فکر ميکردند افراد آنھا نيز بريتانوی بشدت ھرچه تمامتربجانب دشمن 
از ايشان پيروی خواھند کرد، ولی سپاھيان که جرئت مقابله را نداشتند آھسته 

جارج kرنس . حرکت کردند تا اينکه کار از يورش ودويدن به گام زدن تنزل کرد
اظھارداشت که قطعه سواره که بايد حمله ميکردند، از دست داده شد وسپاھيان ما 

رد وبدل ميکردند از جنگ روی برگشتانده  آنکه با ناتوانی با دشمن شمشيرپس از
لفتننت کريسپين زير . فرارکردند و افسران خود را با سرنوشت شان تنھا گذاشتند

ًضربات شمشيرھای افغانان تکه تکه شد وداکتر kرد افسر سياسی اوk بضرب 

جيمز برادفورد، . سيديک گلوله نقش زمين شد وبعد از آن توسط خنجر بقتل ر
يکی از سه برادريکه ھمه درظرف چند سال در اسيا فدا شدند، در بين جمعيتی از 

فريزرکه با حمله خود به قلب دشمن داخل شده بود، درحاليکه . افغانان ناپديد شد
قطع شده بود بجانب  خون از زخمھايش فوران داشت ودست راستش از بند

ميردوست محمدخان درحالی که از شجاعت پنج ا .قطعات پياده به عقب ميراند
باقوای سواره  فرارسپاھيان ھمراه شان متعجب شده بود، نفرافسرانگليس و

نظامش تا تيررس توپھای دشمن سپاھيان انگليس را دنبال کردند طوريکه kرنس 
اميرشجاع وسالخورده با وجوديکه درحدود "وی را بدرستی تشخيص داده گفت 

درميدان جنگ قرارداشت وافرادش را لشکرش ھميشه پيشاپيش پنجاه سال داشت 
پس از آنکه . ، به جنگ تشويق مينمود  گرفته بوددستارش که در دست با اھتزاز

افغانھا برای چندين ساعت فاتح ميدان باقی ماندند، اميردوست محمدخان با اھتزاز 
   ١ ."ترک کردند پرچم سبز  برسم فتح با افرادش به آرامی ميدان را

و موھن kل آنجا که درجمله افسران کشته شده دراين جنگ نام ھای 
اميردوست :" جگړن سالتر و جگړن پانسونبی را ھم عJوه می کند، ميگويد

و يک  سره محمدخان درميدان جنگ باkی اسپ جنگی، درحالی که دستار سفيد ب
شادباش  د رابيرق آبی رنگ در بغل داشت، ديده ميشد که با نعره بلند سپاه خو

   ٢."به حمله تشويق ميکرد ميگفت ونوازش ميداد و

اما درشب اول اين پيروزی امير بازھم با نامردی يکی ديگر از خوانين 
  . داد امير را تغيير پروان روبروشد که سرنوشت جنگ و
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 غJمى ، ناظم جنگ نامه مير مسجديخان که خود شاھد واقعات پروان 
وانين مقتدر پروان بنام سرفرازخان، امير را با عده اى يکى از خ: بوده ميگويد که

دعوت نمود و ) نومبر٢دربعد از جنگ روز  (از خوانين چاريکار،به قلعه خود 
در خفا به برنس اطJع داد که با لشکر خود شبانه قلعه را محاصره کند و آنگاه 

 ھنوز پگاه که )نومبر٣( فردا .خواھى نخواھى امير به اسارت در خواھد آمد
 محاصره کشيد و سرفراز درد، برنس با نيروھاى خود قلعه را آفتاب ندميده بو

 .سر مبارزان مھمان تير اندازى نمود خان با ھمراھان خود از فراز قلعه بر
مبارزان که از عقب و جلو، مورد ضربات قرار گرفته بودند، پراکنده شدند و 

د را نجات داده ، نزد مير امير دوست محمد خان در گرماگرم تيراندازی خو
   ١.مسجدى خان رفت

وچون اميردر ظرف دوھفته دوبار مورد غبن وخيانت ھموطنان خود 
گرفته بود،وبطورغير قابل تصوری از چنگ دشمن نجات يافته بود، پس به  قرار

ميرمسجدی خان ازعدم اعتمادش بر صداقت خوانين پروان بيان کرد و از تصميم 
مير مسجدی خان با تسليمی . مطلع ساخت به دشمن او راخود مبنى بر تسليمى 
پای جان اعJم داشت،  حمايت خود را از اودر مبارزه  تا امير موافقت نکرد و

امير بعد از " غبار متذکر ميشود که . مگر امير ديگر تصميمش را گرفته بود 
د، پروان بکوفت ومبارزين ملی مشغول پيشرفت بو  دشمن را در،آنکه قوت مردم
   ٢."او را جستند نيافتند بيرق آبی ناپديد گرديد،ھرقدر ناگھانی از زير

موھن kل جاسوس انگليس در ميدان جنگ پروان، می گويد که 
حيات خود را درخطر ] درجنگ پروان[اميردوست محمدخان با وجود پيروزی 

مJزمين و جاسوسان انگليس از طريق توزيع پول بين مردم تعداد . می ديد
داران امير را بطورقابل مJحظه تقليل دادند وشخص امير اين را می دانست ھوا
دور و بر او از قماش مردمی نيستند که در بدل انعام و جايزه شاه " خوانين"که 

بنابرين امير مجبور شد ميدان جنگ را بدون . شجاع، از قتل او دريغ بورزند
   ٣ .مشورت با پسرخود محمدافضل خان ترک نمايد

  

  :امير دوست محمدخان به انگليسھا تسليمی ل عل

                                                
١
  ١٩٢-١٨٤ جنگنامه غ0مى ، صص -  
 ۵۴٢ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، جلد اول،ص - ٢
 ٢۶٩،ص ٢ان، ج موھن ]ل، ھم- ٣
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يکى از مسايلى که ذھن خواننده را در مورداميردوست محمدخان به خود 
 ٣روز  مشغول مى سازد، حاضرنشدن امير در زيربيرق مبارزين ملی در

بسياری ازنويسندگان و .   وسپس خبرتسليمی  امير به انگليسھا است١٨۴٠نومبر
 اين حادثه، برخوردھاى متفاوت، سطحى وحتی تعصب مورخين ما در رابطه به

  ١ . اميرکرده است جبن وبزدلیمرحوم غبار آنرا حمل بر:ًمثJ .آميز داشته اند
 وقوت افغانھا نسبت داده ضعف انگليسھاومرحوم رشتيا  آنرا به بيخبری امير از 

  ٢.است

ت0ش وخيانت بعضی ار ناظم جنگ نامه ميرمسجديخان کوھستانی، 
.  پروان را برای دستگيری امير،عامل تسليمی امير به انگليسھا گفته استنينخوا

 تعبيرنموده مدعی حرکت ماکياولستیومرحوم فرھنگ ھم  اين عمل امير را يک 
است که اميربا اين حيله ميخواسته بازھم نقش خود را درسرنوشت آينده کشور 

ی از حقيقت نھفته باشد  ممکن است درھر يک از اين قضاوتھا بخش ٣ .تضمين کند
  . ولی آنچه ھيچ حقيقتی در آن ديده نميشود حکم برترس و جبن اميراست

اميربعد از آنکه قوت مردم، دشمن را : "غباردراين مورد متذکر ميشود
درپروان بکوفت ومبارزين ملی مشغول پيشرفت بود، ناگھانی از زيربيرق آبی 

  " ٤ .ھرقدراو را جستند نيافتند ناپديد گرديد،

مگرامير قطره آبی بود که درزمين فرو رفت و از نظرھا ناپديد ! عجبا
ًشد؟ يا جن بود که دفعتا از زيربيرق جھاد ناپديد گرديد وھيچکسی او را که 

براسپی تيزتگ سواربود نديد تا بگويد امير به آنسو يا اينسو رفت؟ بقول فيض 
  .   دست گرفته بودمحمدکاتب،اميربا سه نفرازمعتمدان خود ازجنگ پروان

چه گونه » ناپديد شدن ناگھانی اميراز زيربيرق آبی درپروان « سخن
 امير، شخص ترسو  خواننده تصور نمايد کهکهغير ازاينميتواند تعبيرشود؟ 

وجبون بود وازھراس اينکه دراين جنگ کشته و يا دستگير خواھد شد، ازميدان 
 درصورتيکه قوت مردم درپشت نبرد فرارکرد و خود را به دشمن تسليم نمود،
اما دقت در متون تاريخى باقى . سرش بود وميتوانست انگليسھا را شکست بدھد

 . مانده از ھمان عھد وھمان روزعکس اين برداشت ھا را ثابت مى سازد

                                                
 ۵۴٢غبار، درمسيرتاريخ،ص- ١
 ٩۴، ص ١٩ رشتيا، افغانستان در قرن - ٢
 ١٩٠، جنگ نامه ميرمسجدی خان کوھستانی، ص ٢۵٩،ص١ فرھنگ،ج- ٣
 ۵۴٢ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد اول،ص - ٤
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 سال قبل ١٧٠حادثه تسليم شدن امير دوست محمدخان به انگليس ھا 
سيار عقب مانده تر از امروز اتفاق در ميان جامعه اى سنتى و ب) ١٨٤٠درنومبر(

افتاده ، که شرايط و مناسبات خشن فيودالى و رقابت ھاى خان خانى و قبيله اى 
مانع جوشش ملت ميگرديد و قيام ھا بيشتر به صورت پراکنده و نامنسجم و خود 
بخودى براه مى افتاد و اغلب اين قيام ھا بر اثر خيانت خوانين و سران قبايل به 

زيرا سرنوشت ھر قيام در دست خانھا و .  مطلق قيام کنندگان مى انجاميدناکامى
رؤساى قبايل و اربابان فيودال بود که در عين جنگ با دشمن مشترک ، با ھم 
رقابت و ھمچشمی وتعصبات اتنيکى، لسانى ، محلى و حتى مذھبى داشتند و 

وم و ھر طايفه و که مى ديد ھرق( دشمن با استفاده از اين خصوصيات عقب مانده 
عشيره اى از خود زبان جدا ، سنن و آداب و عادات جدا، زندگى اقتصادى و 
اجتماعى جدا ، حقوق فردى و عمومى جدا ، و حتى شکل لباس و آرايش و خانه 

با تبليغ و تفتين و پيشکش نمودن پول و رشوت ) و خوراک وعبادتگاه جدا دارند
ارزين واقعى و آشتى ناپذير را سرکوب وقيام به چند تن از آنھا موفق مى شد تا مب

حتى در جريان جنگ مقاومت در برابر روسھا و پس از . را غرق در خون کند
سقوط رژيم تحت حمايت مسکو، و نيز در دوران جنگ داخلى در ميان تنظيم ھا 
پول و رشوت ، نقش چشمگيرى در از دست دادن سنگرھا وتغيير موازنه به نفع 

  .  ه جنگى و سياسى بازى کرده استاين يا آن گرو

  ضعف انگليس ھا ،ترس امير( قبل از اينکه در رابطه به سه علت 
چيزى گفته باشم ، ميخواھم متذکر گردم که ، غرور ) خيانت برخی ازخوانينو

افغانى و حس برتر بينى و مباھات به کارنامه ھاى جنگى پدران و نياکان ، چنان 
فراگرفته که ھرگاه کسى پيدا شود و جرأت کند و دل و روان و افکار ما را 

اين غرورھا و اين از خود راضى بودنھا و اين مباھات ، در حالى که ھيچ : بگويد
دردى را دوا نمى کند ، در پھلوى خود شرمندگى ھا و سر افگندگى ھايى نيز به 

ه به ھمراه داشته و دارد، شايد سبب برانگيختن خشم آن عده از ھموطنانی بشود ک
ھيچ دليلى حاضر نيستند خود را از بشريت متمدن امروزى کمتر بدانند و اعتراف 

و گروه زيادى از ما به . نمايند که ما افغانھا آنطور که مدعى ھستيم ، نيستيم
خاطر پول و ثروت و امتياز و قدرت ، حاضريم ھموطنان بيگناه خود را شکم 

به چنگگ ھا بکشيم و شھرھا و آبادى ھا بدريم، يا مثله بزنيم يا قطعه قطعه کرده 
را به ويرانه ھاى وحشت آورى مبدل سازيم و اگر ممکن باشد قشونھاى بيگانه را 
به وطن سرازير نمائيم و تا دروازه ھر ھموطن خود رھنمائى و تشويق به تجاوز 

آدم کشى ھا ، وحشى گريھا و جنايات و رسوائى ھاى تکاندھنده ... و... نمائيم و 
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شمارى که طى سه دھه اخير در حق ھموطنان بى دفاع و بى سJح وبيطرف بى 
خود ما از طرف رھبران احزاب سياسى اعمال شده و ھنوز ھم مى شود ، ننگ 

و اين اعمال . تاريخ است و ھيچ انسان با وجدان و با انصافى آن را تائيد نمى کند
 آن را به عنوان کارنامه ھيچ افتخار و مباھاتى به دنبال ندارد تا نسل ھاى بعدى

 . نياکان خود مايه سربلندى و مباھات به حساب بياورند

 قرن بيستم، مردم ٩٠جنگ ھاى قدرت طلبى و عظمت جوئى ، در دھه 
مارا چنان از اخJق و فرھنگ انسانى به دور ساخته بود که برخی حتى مرده 

دگان را به ھاى قبرستان خود را بيرون ميکشيدند و استخوانھاى نمناک مر
اين عمل دور از کرامت بشرى فقط در جامعه ما که ھم . پاکستان برده ميفروختند

غرور افغانى داريم و ھم غرور اسJمى، رواج يافت و مردمان جھان با شنيدن و 
ديدن اين مناظر وحشت و بربريت ، انزجار و نفرت عميق خود را به جنگ 

 روشنفکر و تعليم ديده در برابر ساkران افغان نثار مى کردند و ما عناصر
 .بشريت متمدن جز خجالت و شرمندگى جوابى نداشتيم 

وقتى اين ھمه جنايات و وحشى گريھا و بى فرھنگى ھاى جنگ ساkران 
 مى افتم و از خود مى پرسم ١٩امروزى افغان را مى بينيم ، بى مھابا به ياد قرن 
ا انگليس ھا نيز از چنين قماشى که نکند ، رھبران افغان در دو جنگ اول خود ب

  بوده باشند و ما بيھوده  امروز به نام  و کارنامه ھاى شان مى باليم ؟

اعمال .  خوشبختانه تاريخ لحاظ و خاطر خواھى ھيچکسى را نمى کند
نيک و بد آنانى را که به نحوى از انحاء ، نقشى در تاريخ ميھن خويش داشته اند، 

فقط اين وظيفه ھر نسلى است تا . دى انتقال ميدھدثبت کرده و به نسل ھاى بع
تاريخ خود را به دقت بخواند و در پرتو اندوخته ھا و دريافتھاى جديد، به نگارش 

  . مجدد آن بپردازد

  

  :بودناميردوست محمدخان شخص ترسو وجبون 

، گفته ميتوانيم کهبنابر استناد به منابع تاريخى بازمانده از ھمان عھد 
حمدخان، مرد ترس نبود و کشورى را که از خود بر جاى گذاشته اميردوست م

است،ازغرب تاشرق وازشمال تا جنوب آن را به چشم خود ديده و سرکش ترين و 
زورمند ترين سران آن را يا به زور شمشير و يا با تدبير  خود ، رام و مطيع خود 

 . گردانيده بود

 ماجراجوترين ، امير دوست محمدخان در ميان برادران بارکزائى
او در سايه . جسورترين و قدرت طلب ترين برادر بعد از وزير فتح خان بود
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ّبرادر بزرگش وزيرفتح خان، واقعا رموز کشورگشائى و راز مملکت دارى را 

از (آموخت و در طول مدت زمامدارى شاه محمود و دوران صدارت برادرش 
سدوزائى در تمام واقعات به حيث سپھساkر قشون شاه محمود ) م١٨١٨- ١٨٠٩

و لشکرکشى ھا چه در قندھار با شاه زمان و پسرش قيصر، چه در سند و پشاور 
با رنجيت سينگ ، چه در کشمير با سردار عطامحمد خان با ميزائى و چه 
درجJل آباد با شاه شجاع ، چه در ھرات و فراه با حاجى فيروزالدين سدوزائى ، 

 و چه در دفاع از قندھار ١٨١٤از چنگ سيکھا در و چه براى استرداد قلعه اتک 
، چه در باميان وپروان  با انگليسھا در پيشاپيش ١٨٣٢در برابر شاه شجاع در 

ُلشکر خود قرار داشت و تقريبا در تمام اين حوادث برد با او بوده است ّ . 

او ھنوز پانزده ساله نشده بودکه قيصر ، پسر زمانشاه را در قندھار به 
 کشيد و مجبورش ساخت تا برادرش وزيرفتح خان را از زندان رھا محاصره

و او بود که بارى در رأس يک گروه پنجصد نفرى ، در زير آتش تفنگ . سازد
محافظين زندان ارگ قندھار توانست خود را تا پشت دروازه اتاقى که وزير فتح 

 را به حال خان در آن زندانى بود برساند ، ولى چون عاقبت اين تھور و شجاعت
برادرش مفيد نديد، بر گشت و با شمشير آخته ، راھش را از ميان پھره داران و 

  ١.يساوkن شاھى باز کرد و به محاصره شھر پرداخت تا برادرش را نجات داد

تا ھنگام رھائى ) ١٨٠٨(خJصه امير دوست محمدخان از عنفوان جوانی
دث جنگى و لشکرکشى ھا  در تمام حوا١٨٤٠از زندان شاه بخارا در جوkى

درافغانستان شرکت جسته و در اکثريت قريب به اتفاق پيروزى از آن او بوده 
ُاين ھمه نشيب و فراز و اين ھمه برد و باختھاى حکومت دارى و . است

کشورستانى و پادشاه گردشى بدون شبھه درسھاى بزرگى بودند که امير دوست 
سى و اجتماعى معاصرش آن را محمدخان بھتر و بيشتر از ھر شخصيت سيا

 . آموخته و به کار بسته بود

حيات امير ، درست به دو رخ يک سکه قابل توجه مى ماند که در يک 
رخ آن ، امير را مردى سخت فعال ، متشبث ، شجاع ، متھور، پيکار جو، قدرت 
طلب ، زورآزما، پيروزمند و سپھساkرى بى نھايت ھوشيار و جنگ آورى 

اين رخ سکه ، دوران زندگى سياسى امير را تا . باک جلوه ميدھدمتھور و بى 
و ھيچ سند و دستاويزى . بيان ميدارد) ١٨٣٩(تجاوز اول انگليس بر افغانستان 

                                                
 طبع ،١ موھن ]ل ، زندگی امير دوست محمدخان، ترجمه داکتر سيدخليل هللا ھاشميان،ج- ١

 ، عروج بارکزائى از پيرس ٣١٨ ، ص ٢ امريکا، فصل دوم ، بيان سلطنت کابل ، ج ٢٠٠٢
  ببعد٤٨،ترجمه پژواک وصدقی، ص 
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 نشان بدھد و يا اينکه در سياست ، نا ترسو و جبوننمى توان ارائه کرد که او را 
  . پخته و ناسنجيده و مردى بى تجربه ثابت بسازد

خ ديگر اين سکه ، دوران زمامدارى امير دوست محمد خان، پس ُو اما ر
در اين رخ سکه ، امير را . از باز گشت او از زندان بخارا وزندان ھند است 

مردى محافظه کار، سياستمدار درونگرا ، و دورانديش تر و زيرکتر از دوران 
ى به نزديک اين بار اميردوست محمدخان ، نيات و آمالش را حت. پيشين مى يابيم

ترين اعضاى خانواده اش ، نه به سردار اکبر خان ، نه به سردار غJم حيدرخان 
 . وليعھدش و حتى  به شيرعلى خان ھم نمى گفت 

بزرگترين آرزوى امير در اين دوره امارتش ، وحدت سياسى و]يات 
دوردست از مرکز، چون قندھار و ھرات و بلخ و ميمنه و بدخشان بود که آن را 

ا تأنى و تأمل عملى کرد و آخرين آرزويش با الحاق ھرات به کابل دو ھفته قبل ب
 . از مرگش تحقق يافت 

براى اثبات اين ادعا ، به منابع تاريخى باقيمانده از ھمان زمان رجوع مى 
  .کنيم و موضوع را با جزئيات بيشتر پى مى گيريم 

  

 :  بنابرکتاب  موھن ]ل  جنگى اميررشادتھاى

- ١٨۴٢(kل کشميری، جاسوس زرنگ انگليسھا طی سالھای ھای موھن 
اوقبل از تجاوز . شاھد زنده تجاوز نخستين انگليس برافغانستان بود) ١٨٣٩

ًانگليس برکشورما، تقريبا يک سال را به عنوان ترجمان ومنشی الکزاندربرنس 

 ازطرف گورنرجنرال ١٨٣٧ھمراھی ھيئتی را داشت که در جوkی 
پس .  درکابل باقی ماندند١٨٣٨وارد افغانستان شدند وتا اوايل جون ) داوکلين(ھند

 ھزارنفری  ونيم١٦ مردم افغانستان وقتل اردوی ١٨۴١-١٨۴٢از قيام ملی 
انگليس بين راه کابل تا جJل اباد، او بعد از زندانی شدن به دست افغانھا، مسلمان 

 در ١٨۴۶او درسال . تشد و بدين وسيله از مرگ نجات يافت وبعد به لندن رف
در دوجلد نوشته که در آن " زندگی اميردوست محمدخان" لندن کتابی به نام 

 ١٩وقايع و رخدادھای سياسی ونظامی انگليس درافغانستان را درنيمه اول قرن 
او ضمن تشريح اوضاع واحوال سياسی افغانستان، ازامير . تشريح کرده است

کبرخان، برای خوش ساختن اوليای امور دوست محمدخان و پسرنامدارش سردارا
ھردو را مورد اتھامات ناروا ودشمنانه قرار داده  انگليس بشدت نکوھش نموده و

 چه انگليسھا -، اما آنجا که پای رشادتھای جنگی اميربا مخالفانش)جلد اول(است
 نميتواند از حقايق چشم پوشی نمايد و بنابرين از -وچه شاه شجاع درميان می آيد
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ر قلم زھرآگين او نکاتی بيرون تراويده  که برای درک شخصيت رزمی امير، زي
  . کمال اھميت را دارد

 سالگی ١۵ - ١۴دليريھای امير از سنين  به شھادت موھن kل،رشادتھای و
ھنگامی که وزيرفتح خان، مصروف فرونشاندن :"  وی ميگويد. او شروع ميشود

استعداد، اعمال . ھمراه اومی بودبغاوتھا درکشور بود، دوست محمدخان نيز 
قھرمانانه وخJقيت قدرت دماغی او در نظر وزير فتح خان مايه مسرت و 

با او موجب حسادت ساير برادران  محبت وزير قربت و و. اميدواری  اومی بود
ھمانطوريکه دليری  . ساله بود١۴سن دوست محمدخان دراين وقت .  گرديده بود

اھيان وجنگوجويان قرارميگرفت، رشادت وخوش وشجاعت او مورد تحسين سپ
   ١ ."صورتی او نيز مورد پسند مردان آن زمان بود

 سالگی از يک روحيۀ قوی ١۵ -١۴سنين  بدينسان، دوست محمدخان در
جنگی ودليری بھره مند شد که مايه اميدواری برادر بزرگ خود وزيرفتح خان 

خان را به عنوان موھن kل درجای ديگری،اميردوست محمد. شده بود
ميدان حرب ومجرب ترين شخص درجنگ با شاه شجاع تعريف " فيلدمارشال"

فيلدمارشال دوست محمدخان باخوش طبعی، يک دندگی، :"کرده می افزايد 
تدبيرھميشگی سپاه خود را به مقابل شاه شجاع  حرکت داد و با او در نزديک قره 

دو طرف با تشويش می جنگ شديدی درگرفت وھر .باغ غزنی روبرو گرديد
وساطت کرد و ) سرکرده سپاه شاه شجاع(جنگيدند، اما سردار احمدخان نورزائی 
دوست محمدخان به قندھار برگشت وشاه  .ًدفعتا صحنه جنگ به صلح تبديل شد

اين حادثه بعد از آن رخ داد که دوست محمدخان . شجاع به کابل عودت نمود
 ديگر نزديک قلعه محمدعظيم خان را درجنگی شھزاده قيصر والی قندھار

را با ريختن خون دوھزارمرد جنگی از دست شھزاده  قندھار شکست داده بود و
   ٢ .قيصر بدر کرده بود

شجاعت توام با تدبير وسياست اوھميشه  مورد "دوست محمدخان که 
ًتازمانيکه دشمن کامJ به : ، به سران سپاه پيشنھاد کرد٣"اتکا قرارمی گرفت

فتاده ونزديک نشده، آنھا بايد به گروه ھای کوچک تقسيم نشوند، بلکه حرکت ني
يکجا و دورھم حضور داشته باشند و نيز به غارت وچپاولگری بر دشمن آغاز 
نکنند، چونکه اين کار بين سپاه خود ما تردد و تشتت خلق ميکند و دشمن از اين 

                                                
 ٨١، ص ١ موھن ]ل، زندگی اميردوست محمدخان،ج- ١
 ٩۴، ص ١ موھن ]ل،ھمان،ج- ٢
 ١٠٠، ١ موھن ]ل، ھمان ،ج- ٣
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اگر دشمن برآنھا وی افزود که . وضعيت به نفع خود بھره برداری خواھد کرد
برتری دارد ھيچکس از اين جھت نبايد به خودھراس راه دھد و به دشمن ملحق 
شود، و اگر کسی به دشمن ملحق شود نه تنھا خود وقوم خود را بدنام خواھد 

ما بايد  ايمان  . خواھد کرد ساخت، بلکه صدمه شديدی به روحيات لشکر ما وارد
  .ه و مظفر خواھد گرديدمحکم داشته باشيم که لشکر ما برند

کسانی که در ميدان جنگ حاضربودند برای  :" موھن kل می افزايد
حکايت کردند که وصف مھارت ھای جنگی دوست محمدخان، از )موھن ]ل(من

قبيل زرنگی وچابکی، شجاعت وتھور، مقاومت وايستادگی ورھبری ورھنمائی 
سپاھيان دريک . او دراين جنگ عظيم از قدرت زبان ھيچکس ساخته نيست

لحظه دوست محمدخان را می ديدند که با حمله در قطار بزرگ لشکردشمن 
رخنه وشکست وارد نموده، سپس به عقب برميگشت و پيروان خود را به حمله 

درلحظۀ ديگر، اوبرای ايجاد نظم وانسجام عده ای از . وجنگ تشويق ميکرد
 مددخان واعظم خان که .سپاھيان بی دسپلين خود در موقف رھبری قرارمگرفت

قيادت  سپاه را به عھده داشتند، دراين وقت متوجه باريکی موقف خود شده واز 
اينکه دوست محمدخان تعداد زياد سپاھيان آنھا را به قتل رسانده بود، به 

درنتيجه دوست محمدخان موفق گرديد سپاه پيشقراول . وحشت افتاده بودند
قب نشينی مجبورگرداند که از رھگذرتعداد دشمن را متشتت ساخته درحالی به ع

   ١ ".وتجھيزات خسارت شديدی برداشته بودند

شاه شجاع وقتی از شکست نيروھای خود توسط دوست محمدخان مطلع 
گرديد ، سخت  ناراحت شد و از وزيرخود اکرم خان که پانزده ھزار لشکر ھنوز 

اطمينان داد که اکرم خان به شاه شجاع . زيرفرمان خود داشت چاره خواست
دوست محمدخان با سه ھزار سپاه خود نمی تواند در مقابل پانزده ھزار نيروی 

اما اکرم خان از روی حماقت يا .ًمجھز او تاب آورد وحتما شکست ميخورد
ھيچ ميدان جنگ "حسادت اين حرف را ميگفت، زيرا دوست محمدخان تا آنوقت 

 خودش بنابرمصلحت وسياست را بدون فتح وظفرترک نداده بود، مگر اينکه
   ٢ ".عقب نشينی کرده باشد

شاه شجاع که در دل از دوست محمدخان بخاطرشجاعت ،طاقت وانرژی 
تازمانيکه دوست :"فوق العاده اش ھم ترس و ھم نفرت داشت به اکرم خان گفت 

                                                
 ١٠١، ص١ موھن ]ل،ھمان،ج- ١
 ١٠٢،ص ١ان ،ج موھن ]ل، ھم- ٢
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محمدخان گرفتارنشود، نميتوان توقع فتح وظفررا داشت و تازمانی که دوست 
   ١ ."می گيرد، تاج شاھی برفرق شجاع قرارنمحمدزنده باشد

  

  : بنابرنواى معارکرشادتھاى رزمی امير

يکى از مدارک و منابع قابل اعتبارتاريخى که مولف آن معاصر امير  
دوست محمد خان بوده ، ولى شايد امير را از نزديک نديده باشد، کتاب بسيار 

طامحمد شکار پورى مولف کتاب ميرزا ع.است » تازه نواى معارک «مغتنم 
است که در خدمت برادران بارکزائى قندھار بوده و در اکثر سفر ھاى جنگى 

تازه نواى معارک در سال .شان در رکاب برادران قندھارى ھمراه بوده است 
در .  سال قبل از مرگ امير به نگارش آمده است ٧ ھجرى قمرى درست ١٢٧١

نواى معارک از نقطه ....«: ميکند باره اين کتاب مرحوم احمدعلى کھزاد نوشته 
نظر ثبت وقايع تاريخى دوره جديد و معاصر افغانستان اھميت بسزايى دارد، 
ّزيرا مولف شخصا جزو وقايع ميزيسته و در جريان وقايع چشم ديدھا و 

مسموعات خود و نزديک به عصر خود را نوشته و نوشته ھاى او اطمينان بخش 
  ٢ ».و قابل اعتبار است

مبناى ھمين اعتبار روايات در کتاب نواى معارک ، در ارتباط به بر 
بازگشت امير از بخارا و رشادت ھاى جنگى او با انگليس ھا در باميان و پروان 
مطالبى ھست که نبايد ھيچ مؤرخ با انصافى از بيان آن چشم پوشى و اغماض 

کتاب افغانستان اما مرحوم غبار با اينکه اين کتاب را ديده واز آن در . نمايد
درمسيرتاريخ استفاده نموده، مگر آنچه دراين کتاب درمورد اميردوست محمدخان 

  . در جنگ ھای باميان وپروان آمده، بدان توجه نکرده است

چون در باميان لشکر انگليس مقيم بود، در :  مولف نوای معارک ميگويد
 از نبردى خونين به  امير با قواى خود بر سر آنھا تاخت و پس١٨٤٠پايان اگست 

يک ھزار مرد از « : و يک توپ دشمن را تصاحب کرد دشمن تلفاتى وارد نمود
طرفين در اين جنگ ضايع شدند بعد از چھارم روزامير بى نظير، پانصد سوار 
جرار که ھريک نھنگ درياى جنگ بود،به ھمراه خود گرفته با افواج انگريز 

 فوج انگريز بھادرشانزده کرور فرار مقابله نمود و چنان شمشير زنى نمودکه
و دوباره قوت مقابله جنگ در وجود نماند و تمام اسباب فوج انگريز . نموده رفتند

                                                
 ١٠٢،ص ١ موھن ]ل، ھمان ،ج- ١
  مقدمه نواى معارک ، ص الف و ب بقلم احمدعلی کھزاد - ٢
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و انگليس ھا به باجگاه »  ١.بھادر که از فرار عار ميدانند بدست امير بى نظير آمد
 . و سيغان عقب نشينى کردند

ند، مبلغ نه لک روپيه را انگريزھا که دراين جنگ تماما خود را باخته بود
 خبر اين واقعه به ٢.برای آنکه به دست اميردوست محمدخان نيفتد به دريا ريختند

سرعت تمام به کابل رسيد و مکناتن قواى تحت فرمان جنرال سيل و کپتان 
کونولى ، برنس ، کاتن ، ريترى و غيره مجھز با توپخانه و خمپاره بسوى 

 کمک خواست و با توپخانه مجھزى دنىاز کلنل داکتر kرد . ھندوکش سوق کرد
ُمتوجه خلم شد و يک ھفته پس از نبرد باميان، حکمران خلم  را ) مير محمد امين(ُ

  ٣ .وادار به انصراف از ھمکارى با امير ساخت

 روز جنگ چريکى از ١٢امير پس از : مولف نواى معارک ميگويدکه 
السبحان، يکى از خوانين چاريکار پناه صخره ھاى کوه فرو کشيد و به خانه عبد

او در . عبدالسبحان خان صاحب ھشت قلعه و ده ھزار مرد جنگى بود. رفت 
آغاز ازمھمان خود بگرمى پذيرائى کرد، ولى شب ھنگام برادر خود محمدسعيد 
را نزد انگليسھا فرستاد تا اگر خواسته باشند بيايند و امير را دست بسته با خود 

انگريز ھا به رھنمائى محمدسعيد برادر ميزبان آمدند و . را بدھندببرندو پاداش او 
امير دوست محمدخان مصروف خوردن غذا بود که . قلعه را در محاصره گرفتند
ّامير فورا دست از خوردن غذا گرفت و خطاب به . از محاصره قلعه آگاه شد

 فوج اين چه بى ايمانى است که! اى مردود کافر « :عبدالسبحان خان گفت 
و ... انگريز بر من آوردى ؟ و شمشير آبدار بجانش حواله نموده دوقطعه اش کرد 

  سپس امير ٤ ».محمد سعيدخان برادرش که ھمراه فوج بود از مرگ نجات يافت
و ھمراھانش با شمشيرھاى آخته راھش را از ميان سپاه دشمن باز کردند و نزد 

  .مير مسجدى خان رفتند 

 

 :  بنابر ظفرنامه اکبرى  امير رزمی  کارنامه ھای

است که ) باشنده آگره دھلى(ظفرنامه اکبرى، منظومه حماسى از قاسم على
داستان رشادت ھا و شتارتھاى امير دوست محمد خان با انگليس را در باميان 

اين منظومه در بحر متقارب . بگونه بسيار استادانه و چشمگير باز تاب داده است 
                                                

 ١٤١ -١٣٨ ھمان اثر ، - ١
  ھمان اثر، ھمانجا- ٢
 ٣٤٣-٣٤١، ص١٩٨٥ نفتو]خالفين ، انتقام در جگده لگ ، ترجمه عالم دانشور، مسکو- ٣
 ١٩١- ١٨٤ جنگنامه غ0مى ، صص - ٤
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و . گى و شيوائى کJم نزديک به شاھنامه بر خورداراستسروده شده ، از پخت
موضوع آن ھم شرح جنگھاى دkوران مشھور جنگ اول افغان و انگليس و 

سال مرگ قھرمان ( ھجرى ١٢٦٣بخصوص ، وزير اکبرخان است که در سال 
 .به رشته نظم کشيده شده است ) حماسه يعنى وزيراکبرخان

مدخان از بلخ به باميان بحث شده و در اين اثر از آمدن امير دوست مح
در سه جنگى که ميان . سپس از نبرد ھاى امير با سپاه انگليس گفتگو مى شود

امير دوست محمدخان و قشون انگليس صورت گرفته ، در يکى اميرشکست 
ناظم .  تندمی نشيخورد و در دوتاى ديگر انگليس ھا با تلفات سنگين به عقب مي

ر را با انگليس ھا با کمال استادى تصوير کرده که جا ظفرنامه ، جنگ سوم امي
دارد بخاطر حفظ زيبائى تصوير ميدان کار زار ، آن را به زبان خود شاعر 

  : بخوانيم 

 سومين نبرد امير با انگليس در باميان

 سحـر چون سپھدار خاور زمين            فـراز آمد از کوه بر دشت کين

 نگ           برون رانده ازھردو سوبھرجنگامير و سپــھـدار فـرخ فـــر

 ين برکشيـدند صـفـد زھـر دو طرف          بـه ميدان کـدولشـکر در آم

 زو تيــره شـد ديــده روزگـارـبغـريــد کـوس و بــرآمــد غـبـار          کــ

 ـاــ0           در آمـــد جـــھـان در دم اژدھـدرخشــيــد از تــوپ بـــرق ب

 امير از سرکين چـوغـرنـده شير          بکـف تيغ و درصف در آمد دلير

 ھـر           بـه مردانگى بـرفــروزيـد چـھرــردان بفـرمـود از روى مُبگ

 ـر انـداخـتـندُ           بـن نيـزه ھــا در ببه مھــميـز اسـپـان در انداخـتـند

  شد از دود رخسار گـردون سياهشـد به مـاه          غبار از سـم اسپ بر

 سنان سيـنه ھاى دليران شگافت           دم دشـنه در بـرجگر ھا بکافـت

 دو لشکر ھـمى داد جـان زيرتيغ           نکـردند ھـرگـز فـسوس و دريغ

 چنان تـنگ شـد عرصه کـار زار          به مشت و گـريـبان در افتاد کار

  ديگـــر           چـو پـي0ن آشـفـــتـه و شـيـر نـربکشتى فــتـادنــد بـا يـک

 ز افغـان و گـردان خيـل فـرنگ           بـھـم ديگر از کينه شير و پلـنگ

 به دندان و چنگال چون شـير نر           کشيـدنـد رگ ھاى جـان از جگر

 چو آب سـنان آتـش تـوپ گشت           ز ميـدان سپھـدار نـا چـار بسـت

 سپھــدار پـر مايـه و شــيـر گيـر           ھمـان واکر و ريت و کاتن دلير

  ُسوى کــوه پايه دويـدنـد چـست

 گـرفـتنـد بر خـود پـناھى درست
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خبر شکست قشون انگليس را در باميان از دست امير دوست » واکر«کپتان 
 : محمدخان به جنرال سيل حکايت ميکند 

 آمد به در" واکـر"نامــور           که از باميان آن يــل " سيل"شـد آگاه 

 از آگــھـى آن يــل ســـر فـــراز           برون آمـد از خيمه جويـاى راز

 به پا ديـد اسـتاده در پــيــش در           بـرھنه سـر و سـر کشـاده کـمر

 يدرـرين سـوى او گسـتـر به روى سپـھدار ديد          ھمى آفـچـو واک

 ت کـارتو در کارزار؟ـ اى يل نامـد ار           چسـان رفبـدو گـفـت سيل

 چــرا ازدلـيرى ز ميـدان جنگ           گذشتى زناموس و ازنام وننگ؟

 دلت را ز دشــمن چـرا کـاستى          بــخـود رســم پيـغــاره آراستى؟

 ن رفت درترکتازکه اى سـرفراز          چه گويم که چو:بدو گـفت واکر

 ره شيرا ن يا ديو، يـو دانى امـيـر          نھنگ استھمانـا که نامـش تـ

 دم ،کـام تلخبـلـخ           ز زھراب تيغـش شچو ابـر بـ0 آمـد از سوى 

 از آنمرد جنگى چگويم که شير          به ميــدان نـبـيـند برويش دلــيـر

       به تنـدى خروشد چو دريـاى نيلدل شـير مـى دارد و زور پيـل     

 در آيـد بـجـنگــش اگــر اژدھــا           از آن جـنگ کيـنـش نـيابـد رھـا

 دم تـيـغ او ســـر فـشـانـى کـنـد           خـدنگـش زتـن جـان سـتانى کند

 نه انديشه اززخم تـوپ و تفنگ          تن خـود بر آتش زند بى درنگ

 لب سپاه بى ھـراس           ندارد به جان و تن خـويش پاسدر آيـد به ق

 چون پيل مست           که درکشتزار گھى داس ودست شمشيردرافتد ب

 ش دود ، اژد ھــاـپـا           زگــرز گـرانـبه زخـمــش ندارد تـن ديـــو

 ياکه اھريمن است؟           چه مردست اوـتتـن او زپــو]د يـا آھـن اس

  يـا ديـو و دد    نـدانم کـه غـولـند    سـپاھـش تنک مـايـه و کم عـدد   

 نـدانم تـن شــان ز خــارا مـگــر          کـه نـايد بر او زخـم ما کـار گـر

 چو سا]رخود جمله با گرزوتيغ          نــدارنــد در دادن جـــان دريـــغ

 ُنـمــوديـم با او بسى دسـت بـــردُدو ھفته من و کاتن و ريت گرد          

 شب و روز بـا او به ميـدان کـين          بگــردون رسـانــديم غبـار زمين

 به ھرباربد خواه شدچـيره دست           ســر نامـــداران ما گـشت پسـت

 کنون ريـت و کاتن ميان دوکوه           پنـاه بـر گــزيـدند بـا يک گــروه

  آن کـوه بگــذاشـتم            بـه چــاره گـرى پا بـر افــراشتمھـمـه را در

 از آنجا شتابـان دويــدم چو بـاد           سـوى شاه از بھـــر يـارى و داد

 تـرا بايـــد اى مـرد با آب و جاه           بـگفـتار مـن تا شوى چـاره خواه
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 شود کــار لشکر خـرابروانکن سپه را بـدان سو شتاب          و گـرنه 

  سر کـاتــن و ريت آيـد به گــرد

  بافسوس وباحسرت و رنج و درد

افسر انگليسى در باره رشادت و دkوريھاى امير دوست " واکر"اين گفتار 
 افضل ترين شھادتھا ، «: محمدخان و سپاه او از اين مقوله است که گفته اند 

   .١ ».شھادت دشمن است

  

 : مسجديخان در بارۀ امير مير روايت جنگنامۀ

جنگ نامه مير مسجديخان غازى ، خاطره مبارزات مجاھد سترگ 
 Jکوھستان مير مسجدى خان است که توسط يکى از شعراى کوھستانى بنام م

 ١٢٥٩در سال " غJمى"محمدغJم آخندزاده فرزند مJ تيمور، متخلص به 
م برشته نظم کشيده  ميJدى به زبان ساده و عام فھ١٨٤٢ھجرى قمرى مطابق 

اھميت اين منظومه در آنست که شاعر خود جزء واقعات بوده و شايد  .شده است
   .سھمى در آن واقعات داشته بوده باشد

بنابر جنگنامه غJمى، امير دوست محمدخان به عزم جنگ با انگليس ھا 
در . از نجراب به سوى کوھستان و پروان در زير پرچم مجاھدين به راه افتاد

يزه کوھستان سيدغJم و اکرم خان و نصرت مير و گل ميرخان با طرفداران ر
خان با افراد هللا شان به نيروھاى ملى پيوستند و از پنجشير محمودخان و سيف ا

خوانين ديگرى که امير را ھمراھى کردند، عبارت بودند از . خودبه امير پيوستند
رخواجه خان و رجب سلطان محمدخان نجرابى، ميرسيدخان و نواب خان و مي

خان ولدان گل محمدخان و کرم خان از ملکان نامدار کوھستان و نجراب با 
.افرادشان

 ٢
 

غبار مى نويسد که امير زير پرچم نيلگون ھزاران نفر مجاھد فداکار 
 در اين وقت يک دسته قشون .پيشاپيش سپاه ملى به سوى پروان حرکت ميکرد

يش کشيد و جنرال سيل در آق سراى استحکام دشمن با شھزاده تيمور تا باغ علم پ
 برنس و موھن kل به غرض ايجاد تفرقه بين مردم در دھات مشغول تفتين و .زد

، سپاه ملى به رھبرى امير دوست محمدخان در ١٨٤٠در دوم نومبر. تطميع بود
پروان بر قشون دشمن حمله کرده ، سه کندک سواره او را تباه و چندين نفر افسر 

                                                
 ٦٥- ٣٩ ، کابل، صص ١٣٦٥دميسين رشاد ، در باره ظفرنامه اکبرى و ناظم آن،  اکا- ١
 ج ،١٣٣١چ، کھزاد ، با]حصار کابل و پيش آمدھاى تاريخى ،١٨٢ جنگ نامه غ0مى ، ص - ٢
 ٤٥٦، ص٢٠٠٨،چاپ ٢٦٢، ص٢
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فريزر، برات فوت ، کريسپن ، و مسترkرد زخمى و کشته در : ى را چون انگليس
.ميدان انداخت

 ١  

، يکى از خوانين معتبر پروان در سرفرازخان بنابر جنگ نامه غJمى ، 
. ختم جنگ روز دوم نومبر، امير و سران ملى را در قلعه خويش دعوت کرد

 او را بالشکرى عظيم محاصره مگر در خفا به برنس اطJع داد که فردا پگاه قلعه
ّکند، قلعه گيان درھا را خواھند بست و امير حتما بدست انگليس ھا اسير خواھد 

قواى برنس قلعه را محاصره کرد و درھاى قلعه بسته ) نومبر٣(فرداى آن . شد
 و افرادش از فراز قلعه به سوى مبارزين ميھمان به تيراندازى سرفراز خانشد و 

در گرماگرم جنگ . حادثه قواى ملى را سراسيمه و پراکنده ساختاين . پرداختند
امير دوست محمدخان خود را بيرون کشيد و نزد مير مسجديخان رفت ، درحالى 

  ٢ .که پسرش افضل خان ھنوز جزو مبارزين ملى بود

امير آنچه را کرده و ديده بود براى مير مسجدى خان بيان نمود و 
دن خودش به دشمن که اينک زن و فرزندان و تصميمش را مبنى برتسليم کر

وابستگانش در زندان انگليس ھا افتاده بودند و ديگر نمى توانست به صداقت 
خوانين براى مبارزه با انگليس ھا باور داشته باشد، به مير مسجديخان در ميان 

   .گذاشت و فرداى آن بسوى کابل کشيد

  

  :روايت نويسندۀ شيپور تباھی

پاتريک ھی، نتيجه تحقيقات دامنه دار محقق انگليسی کتاب شيپورتبا
 است که با مطالعه کتب تاريخی واسناد محرم نظامی انگليس در قرن مکروری

، آنرا برشته تحريردر آورده  وتا حدزيادی واقعات جنگ اول افغان وانگليس ١٩
دراين کتاب در مورد دليری وشجاعت مبارزين  .را بيطرفانه بازتاب داده است

فغانی ومنجمله  اميردوست محمدخان نکاتی به نظر ميخورد که نبايستی از ا
وی درباره نبردھای امير درباميان وپروان . کنارآنھا بسادگی وسرسری گذشت
بروايت او وقتی درباميان قوای انگليسی مجھز . مطالب جالبی راياد  آوری ميکند

ز شدند و دوست ، برقوای دوست محمدخان پيرودنیبا توپخانه بسرکردگی 
تيزتک از معرکه نجات يافت، ھنگامی که  محمدخان از برکت اسپ چابک و

مکناتن  از پيروزی قشون انگليس برامير دوست محمدخان مطلع گرديد 

                                                
 ٥٤٣، ص ١ غبار ، افغانستان در مسيرتاريخ ، ج - ١
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چه امير ، ازخوشحالی در پيراھن نمگنجيد، ولی اين خوشی او خيلی زودگذر بود
مه اميردوست محمدخان را مکناتن که چندين نا. از کوھستان وپروان سر بر آورد

از . ھيچگاھی چنين مردی وجود نداشته است: " بدست آورده بود اظھارداشت 
تمامی اين نامه ھا معلوم ميشود که او تا جان در تن داشته باشد درپی جنگ 

 او! مکناتن درصدد برآمد جايزه يی برای سر امير تعيين کند" .وستيز با ماست
ت درآن تذکر داده بود که نبايد رحمی به مقابل دوست درنامه ايکه به اوکليند نوش

اگرمن اينقدرخوش قسمت باشم که " : واضافه کرده بود محمدخان نشان داده شود
دوست محمدخان را زنده دستگيرکنم از شاه خواھش خواھم کرد تا زمانی که 

   ١ ".نظريات جناب عالی را دريافت نداشته ام از قتل او صرف نظر نمايم

ن يک قوه را تحت قيادت سيل به جانب کوھستان حرکت داد تا جلو مکنات
دريکی از زد وخوردھا، ادوارد کونولی، . خطر اميردوست محمدخان را بگيرد

سپس . برادرکوچک آرتورکونولی در ناحيه قلب خود گلوله خورد و جان سپرد
 دوقشون کوچک بصورت غير مترقبه در وادی ١٨۴٠در تاريخ دوم نومبر 

  .ن دره به ھم برخوردکردندپروا

:" ، صحنه نبرد اين برخورد را چنين تصويرميکندپاتريک مکروری
دوست محمدخان آماده جنگ نبود، ھنگامی که ميخواست عقب نشينی نمايد مشاھد 

او بJ درنگ . نمود که سواره نظام محلی سيل برای محاصره اوحرکت کردند
عه کوچک سواره نظام افغان فکر عقب نشينی را ترک گفت و در رأس يک قط

کاپيتان فريزر که قومانده قسمتی از .آھسته ومحتاطانه به جانب دشمن پيش آمد
  !به پيش، شمشيرھا را بکشيد: قطعه سيل را بدست داشت امرکرد

پس از آنکه خودش روبروی قطعه خود قرارگرفت، امر حمله را 
ب دشمن تاختند و صاحب منصبان بريتانوی بشدت ھرچه تمامتربجان. صادرکرد

فکر ميکردند افراد آنھا نيز از ايشان پيروی خواھند کرد ولی سپاھيان که جرئت 
نداشتند آھسته حرکت کردند تا اينکه کار از يورش ودويدن به گام زدن  مقابله را
جارج kرنس اظھارداشت که قطعه سواره که بايد حمله ميکردند، از . تنزل کرد

وسپاھيان ما پس ازآنکه با ) ردان افغان نابودشدندتوسط دليرم( دست داده شد
ناتوانی با دشمن شمشيررد وبدل ميکردند از جنگ روی برگشتانده وفرارکردند و 

لفتننت کريسپين زير ضربات . افسران خود را با سرنوشت شان تنھا گذاشتند
 ًداکتر kرد افسر سياسی اوk بضرب يک گلوله شمشيرھای افغانان تکه تکه شد و

جيمز برادفوت، يکی از سه . بعد از آن توسط خنجر بقتل رسيد نقش زمين شد و
                                                

 ١۵۵-١۵٧پاتريک، شيپورتباھی، ترجمه پاينده محمدکوشانی، ص  - ١
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سال در اسيا فدا شدند به نظررسيد که راه خود را  که ھمه درظرف چند برادری
بين افغانھا باز مينمايد تا اينکه کJه او که دوستانش توسط آن وی را تشخيص 

که با حمله خود به قلب دشمن  فريزر .ميدادند، دربين جمعيتی از افغانان ناپديد شد
 داخل شده بود، درحاليکه خون از زخمھايش فوران داشت ودست راستش از بند

  . قطع شده بود بجانب قطعات پياده به عقب ميراند

 افسران انگليس وفرار  اميردوست محمدخان درحالی که از شجاعت
] لسي[تيررس توپھای سپاھيان ھمراه شان متعجب شده بود،باقوای سواره نظام تا 

 طوريکه kرنس وی را بدرستی تشخيص داده گفت سپاھيان انگليس را دنبال کرد
اه سال داشت ھميشه پيشاپيش اميرشجاع وسالخورده با وجوديکه درحدود پنج"

ش را با اھتزاز دستارش که در  درميدان جنگ قرارداشت وافرادلشکريانش
ما دوست محمدخان عاقل تر از آن  ا. بود، به جنگ تشويق مينمود گرفتهدست

بود که سوارھای خود را باkی قطعات متمرکزشده پياده وتوپچی انگليس ھاامر 
پس از آنکه افغانھا برای چندين ساعت فاتح ميدان باقی ماندند .حمله بدھد

اميردوست محمدخان با اھتزاز پرچم سبزبرسم فتح با افرادش به آرامی ميدان 
   ١ ."راترک کردند

ن حکايت از قلم يک محقق انگليسی ميرساند که امير دوست محمدخان ، اي
مرد ترس و شکست از دست دشمن نبود، بلکه در نبردھاى بعدى خود در پروان 
و چاريکار به علت آن که دوستان ھموطن و ھم ديانتش به اوخيانت کردند، او 

ل اجنت انگليس پوليتک(از جمله ھنگامى که داکتر kرد .  مجبور به عقب گرد شد
در خفيه با دوست نيکخواه امير، والی خلم، يعنى مير محمد امين ، در ) در باميان 

ُتماس آمد و او را با تھديد يا تطميع واداشت که قوايش را گرفته راھى خلم شود، 
اين حرکت والى خلم ، پشت امير را به زمين زد و او مجبور گرديد با عده کمى 

انش که بيشترين شان از مردم ھزاره بودند، به پروان از ھمراھان و ھواخواھ
ًنفوذ کند و آنچنانکه قبJ اشاره شد، بعد از چندين حمله چريکى بر دسته ھاى 

 تن از ياران خويش به قلعه عبدالسبحان خان، ١٦قشون انگليسى ، شبى با 
ا بزرگترين خان پروان مھمان شد، ولى متاسفانه که او ھم پاس ميھمان نوازى ر
. که مھمترين خصيصه افغانھاست به جاى نياورد و به کيفر اعمال خود رسيد

سپس امير نزد مير مسجدى خان رفت و يک بار ديگر بخت خود و صداقت 
وبازھم يکی ازخوانين پروان  مرتکب خيانت شد . خوانين پروان را آزمود

  .وميخواست او را دست بسته به انگليسھا تسليم کند

                                                
 ١۵٨ ھمان اثر،ص - ١
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 :ضعف انگليسھا  رابطه با در 

 ضعيف شده ١٨٤٠ اکنون برويم سراغ اين موضوع که آيا انگليس ھا در 
بودند يانه ؟ تا آنجا که تاريخ گواھى ميدھد، انگليس ھا ھنوزھم قوى بودند و تا 
يک سال ديگر با کمال غرور و خودکامه گى به فرمانفرمائى خود در افغانستان 

 مخالفت مردم روبه رو ميشدند برسر مردم ادامه دادند و ھرکجا که با اعتراض و
مردم . مى تاختند و با توپ و خمپاره صداى اعتراض مردم را خفه مى کردند

و چون . ھنوز توان مقابله و پايدارى در برابر آتش توپخانه دشمن را نداشتند
مبارزات مردم پراکنده و در تحت رھبرى خوانين فاقد انسجام و دسپلين نظامى 

چنانچه قيام مير مسجديخان کوھستانى در . وانست به پيروزى بيانجامدبود، نمى ت
بود که به روايت جنگنامه غJمى ،   محدود به خانواده و افراد قلعه او١٨٤٠اکتبر

ّظاھرا از پنجاه نفر تجاوز نمى کرد و به ھمين لحاظ پس از زخم خوردن مير 

نجراب ، ديگر خوانين و مسجديخان و تخريب قلعه او و رفتن او از کوھستان به 
سران پروان از او حمايتى نکردند، تا آنکه خبر ورود امير دوست محمد خان را 
ُاز بخارا به خلم و از آنجا در رأس يک گروه شش ھزارنفرى در باميان شنيدند و 
مير مسجديخان و سلطان محمدخان نجرابى براى امير نامه نوشتند و از او دعوت 

امير .  بيايد و رھبرى مبارزه با انگليسھا را بر عھده بگيردکردند تا به کوھستان
خوانين کشور به خوبى ّ با آنکه از قوت تفتين انگليس در ميان مردم و مخصوصا

آگاھى داشت ، بخواست مير مسجدي خان و سران کوھستان و نجراب گردن نھاد 
را از و وارد کوھستان شد و در رأس نيروھاى ملى قرار گرفت و بارى دشمن 

پيش برداشت، اما فرداى آن متوجه شد که خوانين و سران مقتدر پروان در برابر 
پول و تبليغ دشمن حرارت ومقاومت خود را از دست داده اند و از صف مبارزه 

  .خارج شده اند

اين صف شکنى و نامردانگى برخى از خوانين پروان ، امير را به ياد 
 ، از ١٨٣٩ين کابل انداخت که در اگست نامرديھا و بدعھدى ھا سران و خوان

سنگر ارغنده در غرب کابل ، مواضع شان را ترک گفتند و به جاى مبارزه و 
.جھاد بر ضد انگليس ھا ، به پيشواز شاه شجاع تا ميدان و وردک شتافتند

 ١  

بنابرين يکبار ديگر امير خود را تنھا ديد و باورش را نسبت به صداقت 
 از دست داد و چون از پشت سر با خنجر نا مردانگى برخى خوانين براى مبارزه

                                                
 ٢٥٣، ص١ فرھنگ ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج - ١



 ١٥٦                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

از خوانين پروان و از پيش روى با توپ و خمپاره دشمن مکارخود را مواجه 
ديد، مجبورشد تصميمى بگيرد که گرچه از نظر غرور ملى افغانھا ، کارى 
، پسنديده نبود، اما ھمه را به حيرت اندر ساخت و تا امروز ھم به حيث يک معما 

 . مايۀ تعجب ھموطنان گرديده است 

 ١٨٤٠نوامبر ٣ تا ١٨٣٩بدينسان امير دوست محمدخان طى مدت اگست 
با نامرديھا و ناکامى ھا و تلخ کامى ھاى متواتر روبرو شد ، که ھمگى از جانب 
ھموطنانش و دوستان به ظاھر وفادارش در حق او رواداشته شده بود و لذا اين 

   .وحيات و روان او اثر ناگوار مى توانست داشته باشدحوادث و اتفاقات بر ر

 

 : خ0صه د]يل تسليمى امير به انگليس ھا 

متواتر بر ) ١٨٤٠نومبر ٣ تا١٨٣٩اگست (حوادث ناگوارى که طى مدت 
زندگى امير ضربه ميزد و عامل عمده تسليمى او به دشمن به شمار ميرود، 

 : ميتوان بدينگونه برشمرد

مير در چوک ارغنده براى مقابله با انگليس ھا سنگر  ھنگامى که ا-١
گرفته بود، ناگاه جسد نيم جان پسر رشيد او سردار اکبرخان را بر روى 
چھارپائى از دره خيبر از طريق جJل آباد نزد امير آوردند و معلوم شد که 

  ١ .دشمنان امير و از ميان خود افغانھا به او زھر خورانده شده بود

  يا بر اثر خيانت ٢زنى بر اثر خيانت محمود جوانشير  سقوط غ- ٢
عبدالرشيد خواھرزاده امير و قتل واسارت سه ھزار مدافع در داخل شھر با 
دستگيرى پسرش غJم حيدرخان به دست قشون انگليس ضربه مھلکى بود بر 

   ٣.روحيات امير

  ھنوز شاه شجاع و لشکر انگليس به وردک نرسيده بودند که امير- ٣
دريافت اکثريت خوانين و سران لشکر او فريب وعده ھاى پول و امتياز در 
دستگاه شاه شجاع را خورده اند، لذا او قرآن را گرفته در خيمه ھاى خوانين کابل 
ّو سران لشکر در سنگر ارغنده رفته از آنھا جدا تقاضا کرد تا فريب دشمن را 

ما سران لشکراز مقابله با انگليس ا. نخورند و برضد انگليس ھا به جھاد بر خيزند
و در رأس خان ) قزلباشھا(ھا انکار ورزيدند و حتى وفادار ترين افراد لشکراو

                                                
 ١٣١ نواى معارک ، ص - ١
 ٥٦ مجله خراسان ، سال دوم ، شماره پنجم ، ص - ٢
 ٥٣١ غبار ، مسير تاريخ ، ص - ٣
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شيرين خان سرلشکر قشون منظم او از ھمراھى و ھمنوائى با امير امتناع 
  و امير را يکه و تنھا در سنگر نبرد رھا ساخته به پيشواز شاه شجاع تا ١.ورزيد

اين به اصطJح نامردى خوانين و سران کابل پشت امير را .رفتندميدان و وردک 
بر زمين زد و امير مجبورشد سنگر ارغنده را به قصد بلخ ترک گويد وسرانجام 

  .به بخارا پناه ببرد

که در آغاز ) خان منغيتهللانصرا( نامردى و بد عھدى پادشاه بخارا -  ٤
اشغالگران انگليس نجات به امير وعده کمک داده بود تا کشورش را از چنگ 

بدھد، ولى اندکى بعد بجاى کمک در صدد از ميان بردن امير و پسران او بر آمد 
.و امير و فرزندان او را زخم زد و به زندان انداخت

 ٢   

 اميرھمزمان با بازگشت به وطن از بخارا ،مطلع ميشود که فاميل و -٥
وکش برخورده به اسارت وابستگان او با نيروھاى انگليس در نزديکى ھاى ھند

اين واقعه ھمراه با اين شايعه که نواب جبارخان برادر امير، . دشمن رفته اند
بخاطر گرفتن پاداش، حرم امير را به انگليس ھا تسليم داده ، بشدت امير را خورد 

.کرده بود
خانواده ات :ھنگامی که به امير گفته شد" شيپورتباھی"بقول مولف "  ٣ 

من خانواده ندارم، من زنان :"  گفتمتانت متاثرانهت با در دست دشمن اس
   ٤"وکودکانم را دفن کرده ام

که دوست ) تاشقرغان(ُ قطع نا بھنگام ھمکارى مير محمد امين والى خلم -
  ديرين امير بود و بر اثر فشار و تطميع انگليس ھا در با ميان اميررا تنھا گذاشت 

.ت ، طبعا مايه تأثر عميق امير گرديدو خود با نيروھاى محلى به خلم بازگش
 ٥  

 خيانت عبدالسبحان خان و برادرش محمدسعيد خان درپروان که بر - ٧
خJف شعاير  افغانى ، در حالى که امير مھمان آنھا بود، ميخواستند امير را تسليم 
انگليسھا کنند و پاداش بگيرند، ولى موفق نشدند و امير بجرم اين گناه او را از دم 

.يغ گذرانيدت
 ٦  

 توزيع پول وتبيلغات برنس و جواسيس انگليس درميان طرفداران -٨
امير، يک فضاى بى اعتمادى شديد، مبنى بر دستگيری امير توسط انگليس ھا را 

                                                
 ٢٥٣، ص ١ فرھنگ ، ج - ١
 ٢٦٠، ص ١، سراج التواريخ ، ج ١١١ه ، ص  اکبرنام- ٢
  ببعد١٣٧ نواى معارک ، ص - ٣
 ١۵٣ شيپور تباھی، ص - ٤
  ٢٦٠، ص ١ ، فرھنگ ، ج ١٤١ نوای معارک، ص - ٥
 ١٤٢ نواى معارک ، - ٦
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 فرھنگ مى .توليد کرده بود و اين مسئله بيشتر امير را پريشان مى ساخت 
ياری از سران پروان را نويسدکه ، برنس توانست حتى اkمکان توسط پول بس

فريفته در صفوف آنھا توليد نفاق نمايد و به اثر مساعى او بعضى از سران از 
.صف مبارزه خارج شدند

 ١  

 مؤرخ معروف رشتيا از قول مولفين انگليسى ميگويد، که امير از -٩
صداقت خوانين کوھستان و پروان اطمينان نداشت و انديشه آن را داشت که مبادا 

اين است که از کاميابى خود مايوس شده ، . دست بسته به دشمن تسليم کننداو را 
.تصميم به تسليمى خودش گرفت

 ٢  

سعی )موھن kل(الکزاندر برنس ومن:" خود موھن kل مينويسد- ١٠
ما . ميورزيديم تا از تعداد حاميان اميربه ھراندازه ايکه ممکن باشد، بکاھيم

 بودند با پول به قلعه ھا وقريه جات اعزام مJزمين خود را که از مردم کابل
ميکرديم وبا دادن پول ناچيز به مردم،از ازدياد ھواخواھان اميرجلوگيری 

شايعات .ميکرديم، زيرا امير با اعJن جھاد مردم را بطرف خودجلب ميکرد
مربوط به توزيع پول توسط عمال انگليس به مردم، بمنظور جلوگيری از پيوستن 

 دربين پيروان اميرنفوذ کرد وامير را نسبت به صداقت و پايداری شان با امير،
واين ھراس را دراميرتوليد نمود که شايد پيروانش او . پيروانش مشکوک ساخت

   ٣.رادر بدل پول  دستگير وبه انگليسھا تسليم دھند

 به قول غJمى ، ناظم جنگ نامه مير مسجديخان کوھستانى که خود - ١١
 در صدد سرفرازخانبوده ، يکى از خوانين مقتدر پروان بنام جزو واقعات پروان 

دستگيرى امير دوست محمد خان بر آمد و امير را با عده اى از خوانين 
چاريکار، به قلعه خود دعوت نمود و در خفا به برنس اطJع داد که با لشکر خود 

 .واھد آمدشبانه قلعه را محاصره کند و آنگاه خواھى نخواھى امير به اسارت در خ
فردا پگاه برنس با نيروھاى خود قلعه را به محاصره کشيد و سرفراز خان با 
 .ھمراھان خود از فراز قلعه برمجاھدين و آزادى خواھان تير اندازى نمود

مبارزان که از پس و پيش، مورد ضربه قرار گرفته بوند، پراکنده شدند و 
داده، نزد ميرمسجدٮخان اميردوست محمد خان درگرماگرم جنگ خود را نجات 

   و تصميم خود را مبنى بر تسليمى به دشمن با او در ميان گذاشت ٤ .رفت

                                                
  ٢٥٨،ص ١ فرھنگ ،ج - ١
 ٩١ ، ص١٩ سيد قاسم رشتيا ، افغانستان در قرن - ٢
 ٢٧٨، ص٢ موھن ]ل، ھمان اثر،ج- ٣
 ١٩٢-١٨٤ جنگنامه غ0مى ، صص - ٤
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 بنابر اکبر نامه ، داکتر kرد ، نماينده سياسى انگليس از طرف - ١٢
» کونولى «و » براد فوت«مکناتن به خوانين کوھستان ، انتقام کشى خون 

 خاطر حمايت از يک امير بى تاج  وغيره افسران را که به"لفتننت کريسپين"و
ّو تخت به وسيله آنھا صورت گرفته بود، اخطار کرد و ضمنا وعده داد که در 

صورت عدم ھمراھى با امير ، پول فراوان از جانب انگليس ھا صاحب خواھند 
اين تھديد و تطميع ، غازيان پروان را متزلزل ساخت و بعضى از خوانين . شد

  و غJمى ١.يرى امير و تسليمى به دشمن بر آمدندپروان حتى در صدد دستگ
شاعر کوھستانى که خود ناظر وقايع بوده يک چنين خيانتى را از جانب سر فراز 

بنابرين امير ھم به جاى آنکه با . خان پروانى در مورد امير بيان کرده است 
دشمن بجنگد و بعد از شکست خود دستگير شود، بھتر آن دانست تا قبل از 

ت قطعى نيروھاى کوھستان ، خودش را به دشمن تسليم نمايد، تا بدينگونه شکس
ھم آبروى نيروھاى ملى حفظ گردد و ھم خودش به فاميل و خانواده محبوس خود 

 . بپيوندد

 ٣٠، ٢٠ امير دوست محمدخان ، ديگر آن مرد پرشور و پرتحرک - ١٣
مرز مرگ به سال قبل نبود که شوق قدرت طلبى وسلطنت خواھى او را تا 

لجاجت ميکشانيد، بلکه مردى بود پنجاه ساله که ھم لذت حکمفرمائى بگير و ببند 
و بکش و ببخش را چشيده بود و ھم تلخى ناکامى ھاى متواتر آخرين روزھاى 
سلطنت را که سخت برايش فرساينده و خسته کننده بود و وى را از تJش باز مى 

 .داشت 

خدا به ھرکه . لطنت داد خداوندى است  بنابر معتقدات دينى ، س- ١۴
او که يک افغان مسلمان و معتقد . خواست ، ميدھد و از ھرکه خواست ، مى گيرد

به سنن اسJمى و افغانى بود، مى توانست خود را قانع بسازد که خدا ديگر 
نخواسته است که او بر سرير سلطنت تکيه کند و کس ديگرى را kيق اين مقام 

اين است که نمى توانست با جنگ سلطنت از دست رفته را ، آن ھم . دانسته است 
 . از کام نھنگ استعمار دوباره بدست آورد

 عمده ترين شکست روحى امير ، به بند افتادن خانواده و کسان امير - ١۵
 تن اعضاى ١٤٩با به بند افتادن . خوار يعنى انگليس بود بدست دشمن خون

زند و عروس و نواسه و برادر و برادرزاده و خانواده اش مشتمل بر زن و فر
غيره ، ديگر ھمه چيز امير ، از امير گرفته شده بود و مى دانست که ھدف 

                                                
  به بعد٩٦ اکبرنامه ، ص - ١



 ١٦٠                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

انگليس ھا از اين کار به زانو درآوردن اوست و به ھمين جھت امير ھنگام باز 
 : گفت رنج خود به ھمراھان در باميان مٮگفتن درد و 

١ که خيل و تبارم به بند اندر است      از اين زيستن مردنم بھتر است
 

. و عين مطلب را امير ، به مير مسجديخان غازى نيز تکرار کرده بود
بنابرين دkيل و علل است که امير راھش را انتخاب ميکند و خودش را به جاى 
آنکه توسط خوانين تطميع شده دستگير و اسير دشمن ببيند، خويشتن را به دشمن 

  . تسليم کرد

صه مسبب اصلى تسليمى امير، خيانت و نامردى برخى از خوانين و خ0
سران جنگ پروان ، از جمله سرفراز خان و محمد سعيد خان و عبدالسبحان 
خان بودند که ميخواستند ، امير را دست بسته تسليم انگليس ھا کنند و پاداش 

گاھى داشت مگر موفق نشدند و امير که از قوت تفتين انگليس به خوبى آبگيرند، 
دوباره نزد مير مسجدى خان رفت و تصميمش را مبنى بر تسليم شدن خودش به 
دشمن که اينک زن و فرزند و وابستگانش در زندان انگليس افتاده بودند به مير 

مير مسجديخان امير را از تصميمى که گرفته بود بر حذر . مسجديخان بيان کرد
نندگان شرح داد، ولى امير که ديگر از داشت و عواقب ناگوار آن را براى قيام ک

صداقت خوانين مايوس شده بود، سخنان مير مسجدى خان را نا شنيده گرفت و 
 . براسپ خود سوار شده روبه طرف کابل نھاد

 ميJدى ھنگام عصر، امير دوست محمدخان ١٨٤٠روز چھارم نوامبر 
اين وقت مکناتن از در . از راه پل محمودخان وارد دروازه باkحصار کابل گرديد

سلطان محمد، نفر معتمد . ھواخورى برگشته و نزديک عمارت خود رسيده بود 
اين خبر به » امير دوست محمدخان رسيد« : امير پيش رفت و به مکناتن گفت 

سلطان محمد » بالشکر؟«: اندازه اى غير مترقبه بود که مکناتن با تعجب پرسيد 
حظه اميردوست محمد خان رسيد و مکناتن او در ھمين ل. جواب داد که نى تنھا 

مکناتن امير را به داخل عمارتى . ھردو از اسپ پياده شدند و دست دادند. را ديد
ھشت روز بعد امير با خانواده اش که از غزنى . رھنمائى کرد که ساخته امير بود

 .خواسته شده بود به ھند تبعيد گرديد

  

 : نتيجه
  نده قصد آن ندارد تامرده امير را از قبر قابل يادی اوری است که نگار

                                                
  ببعد٣٤ اکادميسين رشاد ، در باره اکبرنامه و ناظم آن ، ص - ١



 ١٦١                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

بکشد و برکرسى قدرت قرار بدھد، ولى ميخواھد توجه اھل بصيرت را به اين 
نکته معطوف نمايد که در کار قضاوت تاريخ نبايد عجوkنه حکم صادر کرد و 
فقط تمام مJمتى ھا و کاستى ھا را متوجه امير نمود، بلکه مردم وبخصوص 

 . انين بزرگ نيز در اين مJمتى امير شريک اندسران اقوام وخو

من فکر ميکنم که تسليمى امير دوست محمد خان به انگليس ھا ، به معنى 
گامى انجام تسليم دادن کشور به انگليس ھا نيست ، زيرا او اين عمل را در ھن

 نفر از ١۵٠امير افغانستان بود و نه اختياردار کشور واو ديگر نه داده که 
ولی بدا به حال آنانی که بخاطر رسيدن فاميلش در اسارت دشمن بودند، اعضای 

به قدرت يا انحصار قدرت ،ع0وه برتسليم کردن خود به دشمنان وطن، 
    .افغانستان را ھم به دشمنان ميھن تسليم کردند

وقتيکه اميردوست محمدخان رھبر کشور بود و مسئوليت دفاع از ميھن 
ا داشت ، براى دفاع از وطن مردانه کمر بست و آنچه در برابر تجاوز بيگانه ر

کابل ، مردم را به ) يا علم گنج(در جرگه گنج علم . kزمه يک جھاد بود انجام داد 
وظايف ميھنى و ملى ايشان متوجه ساخت و با لشکرى که آماده کرده بود در 
ارغنده موضع گرفت و دستورات kزم جنگى را به ھريک از سران لشکر و 

او . مگر پول و تبليغ دشمن صفوق لشکر او را متزلزل ساخت . وانين کابل دادخ
يک بار ديگر به درون خيمه ھاى سران و بزرگان رفت و قرآن را شفيع گردانيد 
تا دست از مبارزه و جھاد بر ضد انگليس ھا بر نگيرند، اما خوانين و سران کابل 

او را در ميدان جنگ ارغنده ، يکه شنيدند و ه ، خواھش و الحاح و فرياد او را ن
و تنھا رھا کردند و با تسليم کردن خود و شھر کابل تا ميدان و وردک به پيشواز 

سوم نوامبر (اکنون نيز در روز سوم نبرد با انگليس ھا در پروان . دشمن شتافتند
متوجه شد که برخى از سران و خوانين مقتدر پروان ، قصد دستگيرى او ) ١٨٤٠

 اند و نيروھاى خود را از صف مبارزه با انگليس ھا بيرون کشيده اند، را کرده
پس او با در نظر داشت قوت تفتين انگليس و با درک عدم صداقت برخى از 
خوانين مؤثر و مقتدر پروان در برابر پول و تبليغ دشمن ، حق داشت براى نجات 

سر مى بردند ، چاره  نفره اش که اينک در قيد انگليس ھا ، به ١٥٠خود و فاميل 
 از اسارت در دست ھموطن خود وتسليم بسنجد و راھی را انتخاب کند کهاى 
دران لحظات حساس وخطير، . ينجامدنش به شاه شجاع رقيب خانوادگی او دادن

ّکه ھنوزجنگ کامJ به نفع انگليس ھا نه لغزيده بود، راه معقول درنظرش ھمان 

  . دشمن مکاروھوشيارتر خويشتن را تسليم کندبود تا خود را به کابل بکشد و به 
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بنابر سراج التواريخ ، امير، با سه تن از ميدان جنگ پروان بيرون رفت 
و وقتى مکناتن او را . و پس از مJقات با مير مسجدى خان ، به سوى کابل کشيد

از اسپ فرود آمد و دست داد وبه ساختمانى او را فرود آورد که خود امير آن  ديد
امير قبل از نشستن شمشيرش را از کمر باز کرد و . در باkحصار ساخته بودرا 

در پيش مکناتن گذاشت ، مکناتن از روى احترام دوباره آن را به امير تقديم نمود 
نزد شما آمده : امير گفت » امير صاحب ، شما به ھندوستان مى رويد؟« :و گفت 

حمد افضل پسر امير با سپاه ما م«: مکناتن گفت . ام ، ھرچه بگوئيد پذيراست 
امير » سرگرم جنگ است ، برايش بنويسيد که از جنگ دست گرفته نزد شما بيايد

چاقو و عينک خود را ھمدست سوارى به طور نشانى نزد سردار افضل خان 
   ١.فرستاد و او نزد پدرش آمد

  نفره امير از١٤٩البته امير ھشت روز ديگر منتظر ماند تا تمام خاندان 
 ١٢امير دوست محمدخان در . غزنى به کابل رسيدند و بعد به ھند تبعيد شدند

 در تحت نظارت کپتان نکولسن و يک قطعه سواره از راه جJل ١٨٤٠نوامبر 
آباد در حالى که حبس بود به ھندوستان فرستاده شد و خانوادۀ امير به يک روايت 

امير پيوستند و از آنجا به از طريق غزنى به پشاور برده شدند و در پشاور به 
 می روپيه جيره  سيصدھزار انگليسھا ساkنه به امير. کلکته تبعيد گرديدند

  ٢.پرداختند

 نواب برادرزاده ھايش  ونواب جبار خان برادرش از خاندان امير در کاب
وسردار شمس فرزند نواب صمدخان  و سردار محمدعثمانخان محمد زمان خان

ايله ھاى شان باقى ماندند که در قيام عمومی کابل  باع وبرادرشالدين خان
در فصول بعدی به نقش شان .  نقش محوری وموثر داشتند١٨٤١درنومبر سال 

  .در قيام کابل اشاره خواھد شد

  

  :کرکتر وشخصيت امير

 -یامير دوست محمدخان کدام شخصيت تحصيل کرده وتعليم ديدۀ سياس
محروم گرديد ودر سايۀ عطوفت مادر بت پدر حدر ھفت سالگی از م.نظامی نبود

سواد خواندن ونوشتن را از . وبرادر بزرگش فتح خان بزرگ شدودوخواھرش 
مدرسه ھای سنتی نزد مJ فراگرفت ، اما مسايل کشور داری وکشورگشائی را از 

                                                
، ٢ ، با]حصار کابل و پيش آمدھاى تاريخى ، ج١٥٩- ١٥٨، صص ١ سراج التواريخ ، ج - ١

 ٢٣٧ص
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 درکنار برادربزرگ خود وزيرفتح خان کسب کرده ) ميدانھای نبرد(مدرسۀ عملی
  . بود

اعی سياسی قرن نزدھم افغانستان ميتوان گفت که او در شرايط و اوض
يکی از ھوشيارترين ودراک ترين وشجاع ترين افرادی بود که ميخواست بر 
اوضاع سياسی ونظامی کشورتسلط و کنترول داشته باشد وقلمرو اين قدرت را 

  .حتی اkمکان تا مرزھای امپراتوری احمدشاھی توسعه دھد

درکابل ١٨٣٨ و١٨٣٧امارت اميردرسالھای موھن kل، که در دوره اول 
امير را از نزديک ديده و با وزيران وکارمندان مقرب او تماس نزديک داشته، در 

اميردوست محمدخان درحيات خود به : مورد کرکتر وشخصيت اميرمينويسد
با انواع مشکJت پنجه نرم کرده وتجربه اندوخته  انواع مشالفتھا مواجه شده و

اق افتاده که اين کوچکترين پسرپاينده خان شبھا گرسنه سر برزمين بارھا اتف.است
دوست محمدخان  من خودم بگوشھای خود از زبان سردار." سخت گذاشته بخوابد
بدون خوراک وغذا برای مدت سه تا چھارشبانه روزمتواتر : شنيده ام که ميگفت

 گندم بريان گذشتانده و شبھا را فقط با خوردن يک لقمه نان خشک و يا يک لپ
چه بسا اوقات که روی زمين خشک خوابيده و سنگ را بالشت . سحرکرده است

) پردرد( ساخته است،ودرحالی که از اين ناداری وناتوانی ھميشه قلب افگار
داشت، برخورد و صحبت او ھميش با سيمای بشاش ھمراه با تبسم ومزاح 

  " ١. صورت ميگرفت

نين طرز زندگی ناخوش آيند ، دوست باوجود اين چ:"موھن kل می افزايد
محمدخان ھيچگاه ازچوکات تعقل خارج نشد ودرعين زمان تمام عJيم صداقت 

او برای ارتقاء واحراز قدرت با . ظاھری ورندی درونی خود را حفظ کرده است
تمام وسايل ممکن تJش ميورزيد، بنابران در برابر دشمنی ھا وحسادتھا ھميشه 

زبان شيرين ونرم . نود ساختن طرف کار ميگرفتاز گذشت ونرمش وخوش
سردارکه ھميشه تعريف وصفات طرف را در برميداشت و خود را از برادران 
بزرگتر، متواضع تر نشان ميداد، بعضی او قات برادران او را از کردار 

خجل می ساخت ودرعين زمان از تدبير و فراست عالی ]در برابر او[ورفتارشان 
به اين ترتيب او توانسته بود برای موفقيت واحراز مقام . او متعجب ميشدند

برجسته روش وانضباطی را طرح ورعايت نمايد که ھيچکدام از برادران 

                                                
 ١١٧، ص ١ ھمان،ج موھن ]ل،- ١
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موجوديت ، موثريت وعامليت او را نمی توانستند ناديده بگيرند و اين نوع روش 
   ١ ."درقلب خوانين وبرادرانش احساس تمجيد و خاطرات خوش بجا ميگذاشت

سردار :ن kل، ازديگر خصوصيات امير ياد کرده ومينويسد که موھ
دوست محمدخان، مشروب را بسيارخوش داشت ودريک شب چندين بوتل را 

از زبان دوستان اميرشنيدم وھم از زبان خود اميرتائيد شده که به  .خالی ميکرد
رفيق خصوصی . موسيقی عJقه شديد داشته وخودش رباب را عالی مينواخت

Jآنھا درافغانستان بحيث نخستين رباب نوازان یم خان پوپلزائی بود وھردواوغ 
قلعه نانچی محلی بود که امير با رفقای خاص خود محافل سرور  .شناخته شده اند

وسرود خود را در آنجا برگزار ميکرد وغJم محمدخان پوپلزائی وميرزا سميع 
غJم محمدخان که .دخان و آغا محمدخان ھميشه در اين محافل شرکت ميکردن

نسبت به سردار دوست محمدخان ثروتمند تر بود، مصارف اين محافل را می 
 . پرداخت و حتی برای سردار لباس وغذا تھيه مينمود

دوست محمدخان  باری سردار .غJم محمدخان مردی الکوليست بود
متوجه شد که سردارافضل خان وسردار اکبرخان مشروب نوشيده اند، امير 

 آنھا را بشدت کتک زد و چون دلش ھنوز بر اين کار پسران يخ نکرده ھردوی
بود ھردو را بربام خانه برده از آنجا بزير پرت کرد وآنھا چنان زخمی ومجروح 

مادر اکبرخان که زن دوست داشتنی  .شدند که از ھوش رفتند ونزديک بود بميرند
چون شما خود شراب  : امير بود، وقتی حالت فرزند خود را ديد، به امير گفت

مينوشيد، چرا فرزندانت را بخاطر عين عمل سزا ميدھی تا از تکرار آن خود 
پسريکه از : چونکه عاقJن گفته اند. اين کارشما عادkنه نيست .داری کنند

پدرپيروی  نکند، خصلت پدر را به ارث برده نميتواند، بنابران عمل شراب 
وقتی سردار اين کلمات را از . دت ميباشدحقيقت تقليد از عمل خو خوری آنھا در

زبان مادر اکبرخان شنيد، شرمنده شد و قسم ياد کرد که ديگر ھرگز شراب 
   ٢ ."ننوشد

اميردربين کابينه خود :موھن kل، در مورد مشی کاری اميرميگويد
.  استشخص آرام، محتاط وھوشيار و درميدان جنگ يک قوماندان بسيار عامل

امير دوست . دھ قتل وچال بازی نيز عين قيافه را تبارز ميدوی در اعمال ظلم،
، اما او اولين حکمران يستمحمدخان، به ھيچوجه يک حکمران محبوب ن

 چطور .لطه و صJحيت خود را تطبيق نمايد چطورسدکه ميداناست افغانستان 
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بسيار شھرت ومحبوبيت  امير دريک مورد.باخJف کاران مؤثرانه معامله کند
ھر مردی که تقاضای عدالت را نمايد ميتواند او را در : آن اينست که  ورددا

ار بريش سرک وجاده ايستاده کند ودست وجامه او را قايم بگيرد، حتی يکب
ميتوانند به او درشت و ناسزا بگويند که چرا به داد آنھا نرسيده . اوچنگ زدند

ھرنوع اخJل و است؟ ودرتمام اين حاkت امير به آرامی وخون سردی وبدون 
چندين بار گروه ھای مردم . قھر به شنيدن عرايض ودادخواھی مردم ادامه ميداد

 و "داد"ه وبا بلند نمودن نعره ھایبطور دسته جمعی به نزديک قصر امير رفت
در مجموع ھرنوع انزجار يا نفرتی . عدالت گوشھای شنوندگان را کرساخته اند

ر قابل انکار اينست که او يگانه شخصيت که به اميرنسبت داده شود، حقيقت غي
  .است که لياقت حکمرانی کابل را دارد

اميردر امور مملکت داری وطرز اداره : سيد قاسم رشتيامينويسدکه 
مسافرت ھايش در داخل .   اطJعات بخصوص را مالک بودهممالک مختلف

 ًوخارج مخصوصا در دورۀ دوم سلطنتش بعد از سفر بخارا وھند که دراين
 ،دبوعرصه بيشتر مطالعه کرده بود، استعداد وعلم او راخيلی ترقی داده 

بطوريکه در ھرموضوعی که داخل ميشد،طرف را از وسعت معلومات وآمادگی 
در . دنيو قوت منطق خود متعجب ومجذوب وقانع ميگردا فصاحت زبان و فکر

ھای فارسی چنانچه عJوه برزبانيادگرفتن زبانھای مختلف استعداد خاصی داشت،
  .١وپشتو،ترکی،اردو،پنجابی وکشميری را نيز ميدانست

با وصف .اميرشخص ذھين وسريع النتقالی بود" ،رشتيا می افزايد که
در مجلس شخص ھوشيار ومحتاط ودرميدان جنگ .اين،طبع آرام وسنجيده داشت

که درتمام دورۀ سلطنتش  حلم او بقدری بود ...فرمانده دلير وبی پروائی بود
امير با تحمل وخونسردی به  يا بسيار با جرئت به او پيش آمد ميکردند ورعا

نقل است که يک باريک زن از رعايا لباسش را محکم . ايشان جواب ميداد
بدون اينکه خشونتی نشان بدھد،از اسپ فرود  گرفت، امير که براسپ سوار بود

باره براسپ سوار آمد وبا مJيمت استغاثه اش را شنيد وتا او را قانع نساخت دو
 ٣٥ظاھر ميشود که درتمام مدت بردباری امير ازاين نکته خوبتر  .نگشتخود 
 ھيچ يک ازرقبای فراوان خود را که بدستش افتاده بود، به  حکمداری خودسال

  شان مسامحه ميکرد وعفو وگذشت در او خيلی غلبه داشت و با ھمۀ.قتل نرساند

                                                
١
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از طرف  ب شده می بودويا اينکه مغلومعذرت پيش می آمد ھمينکه طرف از در
  "١ .ًاميرکامJ عفو ميگشت

 امير ھرروز صبح قبل از طلوع شفق  بيدارميشود،:موھن kل ميگويد
بعد . غسل ميکند ونماز ميخواند و بعد از آن ھرصبح به تJوت قرآن می پردازد

و سپس ا. زاده مقداری تاريخ وادبيات به او تدريس ميکند آخنداز آن محمود
بعد از آن بدربار ميرود و دربار را . انفرادی می پذيرد مامورين دولت را بطور

ًمعموk تا ساعت يک بجه روز به دربارمی نشيند، تا اين وقت  .داير ميسازد

 بعد از ۴صبحانه يا طعام چاشت خود را خورده ميباشد و بعد از آن تا ساعت 
" کمند" بسواری اسپ به ديدن ًبعد از آن نماز ميگزارد و معموk. ظھرمی خوابد

ھای اسپ خود ميرود و از آنجا بقصر شاھی رفته با نزديکان دربار ودوستان 
پJنھای اينده  آنگاه درباره اجراآت روز بعد و. خود طعام شب را صرف ميکند

خود را با مشاورين صحبت وتبادل نظرميکند،و درتصورات، تمايJت، خصلت 
بعضی اوقات شطرنج . خارجی نيز صحبت ميشودھا وپيشروی ھای دولت ھای 

  . ميگيرد واکثر اوقات موسيقی وسيله خوش گذارنی مجالس شبانه قرار

بعد از آن تمام .بدين نھج امير ھرشب تا يک بجه شب مصروف ميباشد
اراکين دربار رخصت ميشوند وامير در اپارتمان زوجه ھای خود استراحت 

عليحده دارند وامير به ھر زوجه خود يک شب زوجه ھای امير اطاقھای . مينمايد
نوبت ميدھد و شب بعد به اطاق زوجه ديگر ميرود و به ھيچ زوجه دوشب متواتر 

   ٢.نوبت داده نميشود، مگر به مادر محمد اکبر خان

،دانشمند انگليسی که معاصر اميرشيرعليخان بود و چندين کتاب داکتربليو
افغانستان نوشته است، در باره اميردوست در مورد زبان پشتو ومردم ونژادھای 

اميردوست محمدخان که مردم او را اميرکبير :"محمدخان اينطورابرازنظرکرده 
 مردم از د]وری،. می نامند، يک پادشاه محبوب و موفق زمان خود بود

اميردوست محمدخان درحالی . مردانگی، و پيروزی او درجنگھا تمجيد ميکنند
زندگی ، مھمان نوازی، وعدالت پسندی که به  ش ساده درکه به خاطر اتخاذ رو

ھرکس اجازه ورود به دربار را ميداد تا شکايت خود را بگوش او برساند، 
درميان تمام مردم محبوبيت داشت، مگر در مدت حکومت طو]نی خود برای 

ھمچنان وی ھيچگونه اصJحاتی درمملکت  .بھبود زندگانی مردم کاری نکرد
چار ديواری اسJم خود را محصورکرد و مردم را درجھالت قرون نياورد و در

                                                
١
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برآن سخت ايستاده بود،اين  سياستی که تا پايان زندگی امير. وسطائی نگھداشت
   ١ ."بود که استقJل افغانستان را يگانه راه سر افرازی  ميدانست

خJصه، امير دوست محمدخان يکى از شخصيت ھاى مھم در صحنه 
 ميJدى است که بيش از چھل سال نقش ١٩ان در نيمه اول قرن سياسى افغانست

او که در خانواده اشرافى که مقام . عمده را در امور مملکت دارى به عھده داشت 
خود را بعد از مقام سلطنت مى دانست پا به عرصه وجود گذاشته بود ، سخت 

رين مردى پاى بند نام و نشان خانوادگى و سنن اشرافيت فيودالى بود و بناب
جسور، شجاع و جنگاور بى نظيرو بيباکى بود و اين جسارت و درايت را از 

 . برادرش ، فتح خان که پرورنده او بود، به ميراث برده بود

بقول فرھنگ، درمسئله انتقام کشى از سدوزائيان، سھم عمده را به دوش 
د از داشت ، و چون از ساير برادران کوچکتر و از مادر قزل باش بود، بع

پيروزى بر شاه محمود و کامران، در تقسيم وkيات بين برادران سھم کوچکى 
را بدست آورد، ولى از ھمان وقت در نظر داشت سھم ) چاريکار و کوھستان(

خود را تا آخرين حد ممکن گسترش بدھد و در اين راه از مقابله با احدى باک 
م کابل را که مرکز نداشت و با لجاجت و سر سختى غيرقابل تصورى سرانجا

مھمترين اجزاى مملکت بود، متصرف شد و سپس حوزه نفوذ خود را از باميان تا 
در عين حال . جJل آباد و از پروان وکاپيسا تا زرمت و بنگش توسعه بخشيد

براى استرداد پشاور از چنگ سيک ھا پاى جھاد را به ميان کشيد و براى آنکه 
 لقب امير المؤمنى بر خود گذاشت ، اما چون اين اقدام او صبغه مذھبى بيابد،

خزانۀ او خالى و نيروى کافى براى استرداد پشاور نداشت ، خواست اين مامول 
را از طريق اتحاد با روسيه يا ايران حاصل کند، ليکن نقشه او در اين زمينه با 
منافع استعمار انگليس برخورد نمود و زمينه را براى لشکرکشى انگليس بر 

بعد از جنگ اول افغان و انگليس امير دوست محمدخان . نستان فراھم کردافغا
  . نقشه الحاق تدريجى ساير وkيات را به کابل طرح و با تأنى آن را عملى نمود

امير دوست محمد خان تا آخرعمر عنوان پادشاھى اختيار نکرد و به ھمان 
ده و بى پيرايه بود و دربار او ھم مانند لقبش سا. اکتفا نمود» امير«لقب ساده 

شکوه و جJل دربار تيمورشاه و پسران او را نداشت و بگفته فرھنگ ، حتى از 
دربار احمدشاه ھم ساده تر بود و القاب پر طنطنه ترکى و عربى که سدوزائيان به 
تقليد از دربار ايران به عمال دولت داده بودند، درعصر او، به کلى متروک شد و 

شکى نيست که اين سادگى و عدم عJقه به زرق و برق . ل يافت يا به حد اقل تنزي
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ّظاھرى دربار، که معموk در مشرق زمين شاھان آن را به عنوان نشانه قدرت و 

شوکت و عظمت خود به رخ مردم مى کشيدند، ناشى از خصلت و اخJق 
امير عادت نداشت دارائى دولت را در راه خوشگذرانى . شخصى امير بود

  .د مصرف نمايد و يا به القاب ميان خالى خود نمائى کندشخصى خو

فرھنگ از قول يک محقق انگليسى که امير را در آخر عمرش از نزديک 
قامت ، داراى اندام ظريف و سيماى  امير مردى بود بلند«: ديده، چنين مينويسد

شاھانه، اطوار مؤدب و چشمان نافذ و گرمى صحبتش از اراده قوى و زرنگى و 
بى پرده سخن ميگفت و ھرچيز را بى مجامله و . عداد ذاتى او حکايت ميکرداست

داراى قوت جسمانى فوق العاده بود و نيرويش را . تعارف به نامش ياد ميکرد
توسط فعاليت بدنى دايمى و اجتناب از عياشى و تن پرورى تا آخر عمرش که به 

   ١ ».ھفتاد و دوسال رسيده بود ،حفظ کرد

از آنھا  زن صورتی داشت که ١٠زن نکاحی و ١٤دخان محماميردوست 
 مھمترين ونام آورترين فرزندان .ند بودبقيه دخترو)  پسر٢٩(اوkد ٥٢صاحب 

دختر سردار رحمت ھرسه از (وزيراکبرخان، غJم حيدرخان وشيرعلی خان:امير
 وزير عھدشاه شجاع، مسما به خديجه ملقب به مادر وزيرکه لزائیهللا خان پوپ

 وسردار )ت ملکه رسمی را داشت وامير خاطر او را بسيارميخواستحيثي
ھردو از مادرپشتون دخترمJصادق (محمدافضل خان وسردار محمداعظم خان 

وپادشاھی رسيدند  ويک عده ديگر که از ) صدرات (  بودند که به وزارت)بنگش
  ٢.شھرت چندانی برخوردار نيستند
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  م چھارفصل 

  

  درآنعبدهللا خان اچکزائی ونقش  کابل آغاز قيام

  )م١٨٤١نومبر ٢(

  
  

  :  قيامزمينۀ

بتدريج "، ه شجاع را در تخت کابل نصب کردندپس از آنکه انگليسھا شا
رجال صادق  وملی را ازشاه دور و امور دولت را به  اشخاص فرومايه وخائن 

ورھای اين يکی ازمختصات سياست انگليس بود که درکش. به وطن می سپردند
با فشار وتبليغ و اتھام  مورد دسترسی، رجال کارفھم ملی را موقع تبارز ندھد و

زور  آنھا را دراجتماع خنثی سازد وبرعکس اشخاص ھيچ کاره وآله دست را با
از آن جمله يکی ھم . سازد پروپاگند وجاه وجJل وارد صحنه ومشھور

 به جای مJشکور والی محمدعثمان خان ملقب به نظام الدوله سدوزائی بود که
نظام الدوله . ، به امر مکناتن مقرر شد]دوست شاه شجاع ومخالف انگليسھا[کابل

   ١ ."خدمتگار صادق انگليس ومخالف منافع مردم و شاه تشخيص شده بود

مردم آزادی دوست افغانستان، متوجه اعمال کارداران فاسد واجنبی 
ليسھا برمال ودارائی وشرف پرست وطن واجحاف وزورگوئی ودست اندازی انگ

وناموس ھموطنان خويش بودند وانتظار فرصتی رامی کشيدند که انتقام آن ھمه 
  .  بگيرند توھين، ھتک حرمت و بی ناموسی اجنبی را

 دستگاه سلطنت شاه شجاع ومکناتن در ماه ھای سپتامبر و فساد
ز واز خود چنان برمردم فشار آورد که عده ای از مردان جانبا) ١٨٤١(اکتوبر

                                                
١
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عبدهللا خان اچکزائی، امين هللا خان لوگری، مJ مومن غلزائی، : کابل چون گذر
بارخيل، محمدشاه شمس الدين خان بارکزائی، گل محمدخان، عبدالعزيزخان ج

سکندرخان باميزائی، وعبدالسJم خان پوپلزائی، نواب خان بابکرخيل، و
ن عرض بيگی و محمدزمان خان و سردار محمدعثمان خان و فضل خا

باkحصار رفتند و او را به وظايف  محمدحسن خان جوانشير، نزد شاه شجاع در
 ش متوجه ساختند، متاسفانه که شاه عدم اختيار مطلق خود املی و وطنی وافغانی

قب پادشاه را دارد نه قدرت او تنھا ل: در جواب خوانين گفت که  و. را بھانه آورد
گويا شاه ھم با چنين سخنان ذومعنی » .قتداری ندارممن بنام شاھم، ولی ا«:آن را

از روی : "ودرجمله کنايه اميزديگری گفت. ميخواست احساسات مردم برانگيزاند
موھن kل ميگويد که معنی جمله  ١."شما ھيچی نميشود که نام قوم را بلند کنيد

پادشاه اين بود که گويا شما قومی بی جرئت ھستيد وبرای تامين حيثيت 
  . فتخارات ملی کاری از شما ساخته نيستوا

چون سران کابل ديدند که از دست شاه پوشالی چيزی ساخته نيست، خود  
 سران ١٨٤١ باkخره در اواخرسپتمبر.به فکر چاره کار واقدام عملی برآمدند

را از گردن خويش  فراھم آمده براوراق قرآن باھم عھد بستند تا يوغ انگليس
در ھمسايگی  که در آن محفل شامل بود و" بچۀپھلوان" را بردارند، اين اطJع

نايب شريف خان ميزيست،به موھن kل داد، وگفت که قرآن مذکور را بدست 
کسی داده اند تا از ديگر مردم برآن امضا بگيرند، واگر شماخواسته باشيد عين 

 برنس اماًرا فورا به الکساندر برنس رساند،آنرا می آورم،موھن kل اين راپور 
   ٢. به اين راپور چندان اھميتی نداد

بن  محمدعطا خان در ھمان ايام فرمان تبعيد عبدهللا خان اچکزائی و
سمندرخان باميزائی وغJم احمدخان ابن شيرمحمدخان مختارالدوله وعبدالمنان 

به وسيله نظام الدوله به ) وزير شاه محمود(خان ابن محمداکرم خان امين الملک
شده بود ونايب امين هللا خان لوگری نيز از طرف نظام الدوله تھديد شده آنھا ابJغ 

٣بود
 بنابر اکبرنامه،سردار محمدزمانخان وسردار محمدعثمان خان، .

                                                
١
 کھزاد، با] حصار کابل وپيش آمدھای تاريخی، ،٢٩٧، ص٢ موھن ]ل، ھمان اثر، ج-  
ابن فتح عليخان (،تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، تاليف عليقلی ميرزا ٢٧٩، ٢٢٧،ص ٢ج

  ،١۵٠، نوای معارک، ص٩۴ تھران، ص ١٣٧۶،طبع )قاجار
٢
  ٢٩٨ص٢موھن ]ل ، ج -  
٣
  ١٣٨کابل،ص ١٣٣٠، اکبرنامه، چاپ ٩٩، ص١٩ سيدقاسم رشتيا، افغانستان درقرن -  
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برادرزادگان اميردوست محمدخان نيز به امر شاه شجاع بايد آماده سفر به 
  ١. ھندوستان می شدند

له دkيل تنفرعمومی در جممنشی برنس وجاسوس انگليسھا موھن kل، 
مثال از دست درازی انگليسھا به ناموس مردم کابل بدست  مردم از انگليسھا،چند

  :ميدھد و مينويسد

.  يک منصبدار انگليس، خانم ناظرعلی محمد را به منزل خود برد-١
برنس گزارش  آمد وشکايت کرد، من به الکساندر) موھن kل(شوھرخانم نزد من

نزد وزيرشاه  ناظر .برنس ناظر را رخصت کرد .نموددادم، منصبدار انکار 
يادداشتی به اداره انگليس فرستاد تا زن عارض را  وزير. شجاع به شکايت رفت

زن را درمنزل صاحب منصب ديده بود ) خضرخان(کوتوال شھر. مسترد کنند
نصبدار انگليس حمايت اما برنس از م.ًوشھادت او ھم رسما ثبت شکايت شده بود

روز بعد ھمان صاحب منصب نزد برنس .  عارض گوش نکردشکايته کرد و ب
. برنس امر برطرفی کوتوال را از شاه گرفت. ازکوتوال شکايت کرد رفته و

در ھنگام قيام  کوتوال وناظرھرگزاين توھين وبی عدالتی را فراموش نکردند و
ضربات عمومی آنھا با عبدهللا خان اچکزائی پيوستند وھمينھا بودند که اولين 

  . انتقام جويانه خود را بر برنس وارد کردند

 يک نفرتاجرثروتمند دوسال قبل در ھرات بريک زن عاشق شد وبعد -٢
به  مصرف پول بسيار موفق شده بود تا با آن زن عروسی کند و ازتJش زياد و

تاجر مذکورمدتی بعد زن را نزد اقارب خود گذاشته برای تجارت . کابل برگردد
غياب او يک منصبدار انگليس آن زن را باخود به قشله  در .ميرودبه بخارا 

مال  بنه و وقتی شوھرش از قضيه مطلع ميگردد تمام بار و. عسکری می برد
التجاره خود را در بخارا رھا کرده به کابل می آيد و به تمام مقامات انگليسی 

باkخره . ھدعارض ميشود تا زنش را مسترد کنند، ولی کس به داد او گوش نميد
مجبور ميشود  بشاه شکايت کند وحاضر ميگردد تمام دارائی وھستی خود را به 

شاه ھم راضی ميشود تا به مکناتن . شاه بدھد تا خانمش را دوباره به دست آورد
وساطت نمايد، مکناتن دونفر از حاضرباشان خود را به خانه ھمان منصبدار 

کنند، آن صاحب منصب خانم را به خانه ميفرستد تا خانم  را به شوھرش  تسليم 
نظرخانمی  حاضرباشان خبر می آورند که درخانه مورد ديگری منتقل ميکند و

آنگاه ھمان صاحب منصبی که زن ناظرعلی محمد را ربوده بود، . وجود ندارد
نزد برنس رفته خواھش کرد تا مانع تصميم مکناتن در مستردکردن زن تاجر 

                                                
١
  ١٣٨، ص ١٣٣٠ حميدکشميری، اکبرنامه، -  
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چارصد تا پنجصد کلدار پيشنھاد ميکنند تا از زن خود درعوض به تاجر  گردد و
برنس نايب شريف خان وحيات هللا خان قافله باشی را موظف به . منصرف شود
مظلوم که زنش را سخت دوست داشت،صJح در آن می  تاجر. وساطت ميکند

بيند تا کابل را بقصد ترکستان برای دايم ترک گويد، بدون آنکه پولی در بدل 
اما صاحب منصب انگليسی درھنگام عقب نشينی ازکابل از . رفته باشدخانمش گ

آن زن نيز توسط  جJل اباد کشته شد و -طرف مردم غلزائی دربين راه کابل
   ١ .رسيدغلزائيھا  به قتل 

 بنابر روايت نوای معارک، صاحب منصبی از زيردستان برنس، -٣
عبدهللا .  از راه با خود برده بودبا زور کنيزکی از کنيزان عبدهللا خان اچکزائی را

ً خود را نزد برنس فرستاد تا کنيزرا فورا ۀ وقتی از قضيه آگاه شد، برادرزادخان

برنس يک نفرمستخدم را بابرادرزاده عبدهللا خان به منزل آن صاحب .رھا سازد
منصب فرستاد تا کنيزک را به عارض مسترد کند، وقتی مستخدم به آن خانه 

. رکنيزک را پنھان کرد وعبدهللا خان را متھم به دروغ گفتن نمودرسيد، منصبدا
ولی برنس بجای آنکه کردند،آنھا نزد برنس برگشتند وآنچه شنيده بودند بيان 

او قھروعتاب کرده او را ازمنزل خود  عارض را دkسا کرده، رخصت نمايد بر
   ٢ .بيرون راند

 ببعد نرخ غله در ١٨۴٠موھن kل، متذکر ميشود که از نيمه ھای سال 
شھرکابل صعود کرد، زيرا انگليس ھا غله جات را به قيمت گزاف می خريدند 
ودر گدامھا ذخيره می کردند و در بازارھای برای خريد مردم چيزی باقی نمی 

بدين سبب قحطی وفاقگی دامنگير مردم شد وشکايتھا ازدست  انگليس .  گذاشتند
داره انگليس گندم فروشان وکاه فروشان وغيره ا:" مردم می گفتند باk گرفت، ھا
اشراف را با فقر مواجه کرد و ھزاران  ثروتمند ساخت، اما خانزاده ھا و را

  " ٣.غريب وناتوان را از طريق فاقگی به مرگ سوق داد

مJھا نيز که عدم صJحيت وناتوانی شاه را در رفع مشکJت مردم ديدند 
يا به ادای نماز جمعه   خطبه برانداختند و، درنمازھای جمعه نام شاه را از 

چون مJھا کشور را : والی کابل به انگليسھا ميگفت مJشکور. حاضر نمی شدند

                                                
١
  ٣٠٧،٣٠٩ -٣٠۶، ص٢ ]ل،زندگی اميردوست محمدخان،ج موھن-  
٢
  ٣٠٨ ،ص ٢،موھن ]ل، ھمان اثر، ج١۵١ ميرزاعطامحمدشکارپوری، نوای معارک، ص-  
٣
  ٢،ج٢٤٢-٢٤١موھن0ل،ص-  
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ًشاه را اسيری دردست انگليسھا ، بنابرين شرعا  تحت اشغال انگليسھا می بينند و

   ١ .در منابر مساجد نميتوانند از شاه نام ببرند

اوج تنفر مردم  از شاه  برمساجد، بيانگرحذف نام شاه از خطبه در منا
، برخی شورش ھای بطور ١٨۴٠بعد ازنيمه سال  . شجاع، اين شاه پوشالی بود

پراکنده ، در ھلمند به رھبری اخترمحمد خان عليزائی ودرکنر برھبری سيدھاشم 
خان کنری ودر ننگرھار بسرکردگی عبدالعزيزخان جبارخيل  ودرماه اکتوبرتا 

 درپروان برھبری مير مسجدی خان برضد انگليسھا به راه ١٨۴٠دوم نومبر 
ًافتادند ، مگر چون اين شورشھا دارای انسجام ورھبری واحدی نبودند، تماما از 

جانب انگليسھا بشدت سرکوب گرديدند وتا يک سال ديگرصدای شورشی از 
با  د ومردم افغانستان قيام کردن) ١٨۴١ نومبر ٢در( اما سال بعد. جايی بلند نشد

واردکردن تلفات فراوان به دشمن،ابتدا مکناتن نماينده سياسی انگليس را درکابل 
جJل اباد سر به - نفرازقشون انگليس در بين راه کابل ١۶۵٠٠کشتند وسپس  

  ) ١٨۴٢ جنوری ١٣ - ۶.(نيست کردند

  

  :مشورت عبدهللا خان با امين هللا خان لوگری ونواب زمانخان 
 در محلی از شھرکابل  زندگی ميکرد که با منزل عبدهللا خان اچکزائی

 انگليس ھابرنس فاصلۀ زيادی نداشت و بيشتر با تھديد وبرخوردھای تحقير آميز 
 صراف درکابل،ادعا ،پھکارشکار پوری« : موھن kل مينويسد.روبرو ميگرديد

داشت که عبدهللا خان قرضدار اوست و به برنس شکايت کرد تا برای نشان دادن 
خود به خان اچکزائی ، دونفر از حاضرباشان خود را دنبال عبدهللا خان زور

نزد عبدهللا خان  از اين دوحاضرباش رفتند و. را مطالبه کند بفرستد وپول او
برگشتند که عبدهللا خان عذر معقولی پيش آورد که تا ھنوز حقوق خود را نگرفته  

 قرض پرداخته خواھد وحقوق زيردستانش نيزکاھش يافته است، چند روز بعد
باشان برعبدهللا خان فشار وارد کنند که  حاضر شد، اما پھکار اصرار کرد تا

فکر نکند که او آدم بزرگی  اسپھای خود را بفروشد وقرض صراف را بپردازد و
حاضرباشان دوباره به امر برنس نزد عبدهللا خان رفتند و با زشتی با . است

سخت از آن برخورد متاثر و خشمگين وھرگز اوبرخورد کردند و عبدهللا خان 

                                                
١
  ٢۴١، ٢٣٨،٢٣٩،ص٢ موھن ]ل، زندگی اميردوست محمدخان،ج-  
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برنس حمله کرد ھمين  حاضر نشد به ديدن برنس برود تا آنکه اولين کسی که بر
١."عبدهللا خان اچکزائی بود

  

نزد نايب امين هللا  اين است که عبدهللا خان اچکزائی قدم به جلو ميگذارد و
ر ميان ميگذارد وسپس خان ميرود وفکر خود را در مورد قيام برضد انگليسھا د

آنھا ھردو افکارخود را با نواب محمدزمانخان ،برادرزاده امير دوست محمدخان 
که مردی صاحب رسوخ ومخالف جدی شاه شجاع بود، در ميان ميگذارند و او را 

نواب محمدزمان خان نيزھمراھی .  در انجام تصميم خويش به ياری می طلبند
برای سازماندھی قيام  ند وتصميم گرفته ميشود تاوھمدلی خود رابا آنھا ابراز ميک

  .موضوع را با سران ديگر درميان بگذارند

آن زمان کابل بشمول  بنابر اکبرنامه،جلسه بعدی مرکب از سران نامدار
محمدشاه خان بابکرخيل وعبدالعزيزخان جبارخيل،رؤسای اقوام غلجائی شرق 

رحضورقرآن عھد بستند که تا شد و د کابل، درمنزل نواب محمدزمان خان تدوير
مجلس برای تمرکزاداره . ند،از پای ننشينندنبيرون نک انگليسھا را ازکشور

ورھبری جنگ، نواب محمدزمان خان بارکزائی را،به حيث رھبر وامير 
 ھمچنان درجلسه ٢.مجاھدين ونيابت او رابه امين هللا خان لوگری تفويض کرد

مجلس .  حمله بردشمن مشخص شدروز آغازقيام  و وظايف اشخاص ونقاط
پيوستن ساير اعيان شھر، تعدادی مکتوب و نامه  فيصله کرد تا برای برانگيختن و
بزرگان کابل به ھندوستان به امر مکناتن وتائيد  مبنی برتبعيد اجباری سران و

دستگاه سلطنت نوشته شود و به گونه شب نامه به داخل منازل اشخاص مورد 
مچنان به شاه شجاع اخطار داده شودکه اگر در طرد دشمن وھ. نظر پرتاب گردد

  .دين ووطن باملت خود يکجا نگردد، او نيز مثل يک دشمن وطن کشته خواھد شد

 ١٧مطابق( ميJدی ١٨٤١ نومبر٢مجلس ھمچنان فيصله نمودتا صبح 
که يکروز متبرک مذھبی مسلمانان است، مردم دست به )  ھجری١٢۵٧رمضان 

دا روحانی بزرگ شھر ميرحاجی در مسجد پل خشتی وساير مJھا ابتوقيام بزنند 
 موھن kل کشميری،جاسوس  ٣ .درمساجد شھر جھاد عليه انگليسھا را اعJم کنند

نايب شريف وتاج محمدخان ازاين توطئه به « : برنس درکابل مينويسد
که خودش نيز در جلسه (برنس خبر دادند وميرزا خان محمدجوانشير سرالکزاندر

                                                
١
 ٢، ج ٢٠٠٦وری  موھن ]ل، زندگی امير دوست محمدخان،ترجمه داکترھاشميان، جن-  

  ٣٠۵ص
٢
  ١٣٩ حميد کشميری،اکبرنامه، ص-  
٣
  ۵۵٠غبار، افغانستان درمسير تاريخ، ص-  



 ١٧٥                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

در ھمان شب اين راپور رادر منزل برنس بمن داد و گفت ) قيام اشتراک داشت
گفتم و او درجواب » برنس«من آنچه شنيده بودم به . که فردا حمله شروع ميشود

بايد به قشله رفته ببينيم که چه . ترس نشان دادن به افغانھا غلط است: گفت
در راه خط . رکت کرديمترتيبات گرفته ميتوانيم، اين را گفته بطرف قشله ح

دراين خط . ديگری که به زبان فارسی عين اطJع را به او ميداد به دستش رسيد
 اينکه چرا  »١ .ست که اين مملکت راترک کنيدوقت آن رسيده ا«:نوشته شده بود

برای جلوگيری قيام از طرف ھيچکسی اقدامی صورت نگرفت، دليلش جزغرور 
  .گليس درکابل چيزديگری نميتواند باشدواستکبار بيجای اوليای امور ان

  

  :  در آنعبدهللا خان اچکزائیآغازقيام ونقش 

   ھجری١٢۵٧ رمضان ١٧( ميJدی١٨۴١درطليعۀ بامداد روز دوم نومبر

 مير حاجی در پل خشتی وسايرمJ ھا درمساجد جھاد را اعJن کردند،دکانھا  )
ملی مسلح باکارد وسيJوه در سراسر کابل بسته شد وموج پياده وسواره مبارزان 

چوب وچماق متوجه اقامتگاه برنس واقع درمحل  وتفنگ و تير وخنجر وشمشيرو
ھنوز برنس درحمام منزلش مشغول استحمام بود که .خرابات موجوده گرديدند

عبدهللا خان اچکزائی، امين هللا خان لوگری، سکندرخان  .خانه اش محاصره شد
ديری نگذشت . يشاپيش مبارزين ملی قرارداشتندوعبدالسJم خان پوپلزائی، در پ

که موجی از مردم با شمشيرھای آخته خانه برنس را چون نگينی درمحاصره 
  . کشيدند

  ا           

  الکساندربرنس                         موھن kل، منشی برنس

نظام الدوله که ميخواست برنس را باشصت نفرتفنگدار پياده خود نجات 
به باkحصار ببرد، تنھا به سوی باkحصار در زيرشليک تفنگ وپرتاب داده 

                                                
١
،مقايسه شود با افغانستان درقرن ٣١٠، ص٢ موھن ]ل،زندگی امير دوست محمدخان، ج-  

  ٩٩نزده،از رشتيا، ص
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برنس ھراسان بربام خانه اش باk رفت ووقتی . سنگ وچوب مردم فرارکرد
سای ؤکندرخان وخضرخان کوتوال وساير رچشمش به عبدهللا خان اچکزائی وس

د تا علت طغيان ًقيام افتاد، بنابر سوابق آشنائی فورا نماينده خود را نز آنان فرستا
مردم را جويا شود ووعده بدھد که علت ھرچه باشد به قناعت آنان خواھد 

سکندرخان با  پرداخت، اما قبل از آنکه نماينده برنس زبان به سخن بکشايد،
ًضرب شمشيرخود سرنماينده او را از تن  جدا کرد تا ابدا حرفی از او شنيده 

ه خانه برنس داده شد ومردم از راه سپس امر حمله از طرف رؤسای ملی ب. نشود
برنس . کوچه وچه از راه بام خانه ھای مجاور بنای گلوله باری را گذاشتند

دروازه خانه را بست واز کلکين باkخانه با وعده اعطای پول زياد مجاھدين را به 
درھمين فرصت کپتان . مگراين سJح او ھم کارگرنيفتاد آرامش دعوت کرد،

   .وله مبارزان ملی قرارگرفت واز پای درآمدھدف گل" برادفت"

برنس که اميدی برای . مبارزان با دسترسی به خانه برنس، آنرا آتش زدند
زنده ماندن خود نديد مجبور شد از خانه خويش بيرون بيايد وبرای آنکه ماجرای 
ًقتل خود را نبيند، فورا دستمالی که در گردن داشت بازنمود وبرچشمان خود 

قدمی جلوترنگذاشته بود که در زيرضربات شمشيروخنجر مجاھدين ھنوز.بست
چون خضرخان کوتوال، وبرادرزادگان عبدهللا خان اچکزائی . تکه تکه شد

نزديک به ساحه عمل بودند واھانت زياد از طرف برنس به ايشان شده بود، در 
 ھزارقتل برنس سھم زياد گرفتند و بعد از او،خانه وخزانه اش که در آن ھفتاد 

. پوند يا يک لک وپانزده ھزارروپيه کلدار وجود داشت، به دست غازيان افتاد
خانه کپتان جانسن وجمع ديگر از صاحب منصبان انگليسی نيزتاراج شد وخود 

غيظ وغضب مردم شدت بيشتر کسب کرده، متوجه باk . آنھا به قتل رسيدند
   ١ .حصار گرديدند

نفری انگليس به قيادت جنرال ٧٠٠ن ھنگام از باkحصاريک کندک در اي
ھنگام عبوراين سپاه از بازار وکوچه ھای تنگ، زنان . کمپبل فرستاده شد

ودختران کابل از باkی بامھا سنگ وخشت وآب جوش برسرآنان می ريختند 
ھمين که عساکر خاک آلود . چپه ميکردندوديوارھای سنجی را برفرق آنان 

، چون ساحه جنگ تنگ بود، آkت ناريه وزخمی بامردان جنگجوی مقابل شدند
. آنھا از کارفروماند وسيJوه ھا وتبرزين ھای سنگين مجاھدين درخشيدن گرفت

 نفر عسکر انگليسی مثل گوسفند ٧٠٠درحين جنگ تن به تن ديری نگذشت که 
                                                

١
، سراج ٢٨٠، کھزاد،ھمان، ص۵۵٠،غبار، ص١٠٠، ص١٩ رشتيا، افغانستان در قرن -  

  .١۵٠، نوای معارک، ص ١۶٣،ص ١التواريخ،ج
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جنرال کمپبل اسير وبا تکرار کلمه اسJم، او را از . از دم تيغ مجاھدين گذشتند
موھن kل يکی از جاسوسان انگليس ، از راه سوراخ . شتندکشتن معاف دا

ديواری ميخواست فرارکند، مگرتوسط سردار شجاع الدوله دستگير ومحکوم به 
مرگ شد، ولی او ھم با گفتن کلمه اسJم از کشتن نجات يافت وبعد نواب زمان 

  . ١ خان او را به خانه شيرين خان قزلباش سپرد تا محبوس نگھدارد

رشلتون که با سپاھی در قشله سياه سنگ قرارداشت، با قسمتی از برگيدي
. قشون خود به  باkحصار وبقيه قشون او به قشله نظامی بی بی مھروفرار نمودند

 از قيام  ورستاخيز کابل شنيدند، بی درنگ کهقوای انگليسی مقيم خوردکابل ھمين
ھای جنگی وذخاير دروازه ھای تمام قلعه . به قشله بی بی مھروپناه آوردند

قشله بزرگ بی بی . انگليسی بسته وبرج وبارو به شکل استحکام درآورده شد
.  پونده وساير تجھيزات جنگی شکل دفاعی اختيارکرد٩توپ ١٣مھرو به واسطه 

ًانگليس ھای باkحصارفورا به نام شاه، اعJنی صادر کردند که اگر تا فردا قيام 

مردم . واسطه بم ھای آتش زا مشتعل خواھد شدکابل متوقف نگردد، تمام شھر به 
در جواب اين اخطار، باkحصار را زيرآتش گرفتند وقشون امدادی انگليس را در 

  .دھن شوربازار معدوم کردند و توپخانه آنھا را متصرف شدند

دروازه   نوامبرعقب کوه ھای آسمائی وشير٢درحالی که آفتاب روز 
عيت ھای درخشان در نفس شھرکابل نايل غروب ميکرد، نيروھای ملی به موق

در . آمدند ومبارزان ملی،باkحصار وچونی شيرپور را به اضطراب عميق افگند
   ٢ .طول شب آتش مجاھدين گاه در باkحصاروگاه به جانب قلعه جنگی دوام داشت

ملی متوجه قلعه ھای جنگی وذخاير قشون ) روز دوم قيام(روز سوم نومبر
قلعه  وزير درچھارباغ وقلعه نشان خان . ای انگليس گرديدندذوقه وجبه خانه ھآ

واقع اندرابی به مجرد حمله مجاھدين سقوط کرد ونظاميان محافظ آن ھمه از دم 
ًتيغ گذشتند، اما افسران انگليسی قبJ با زنان وفرزندان خويش به قشله عمومی 

ه عقبی دسته ديگر مجاھدين با پرچم ھای سبزدر درواز. فرارکرده بودند
درحالی که توپھای ثقيل دشمن بJ وقفه آتش می .باkحصار مشغول جنگ شدند

تا اين وقت جنگجويان کوھدامنی وکوھستانی، غلجائی ولوگری، وردکی . نمود
 نومبرمجاھدين قلعه محمودخان، گدام ۴در . وميدانی وپغمانی درکابل ريخته بودند

گندم به قيمت چھارصد ھزارکلدار ًغله انگليس را که تقريبا يک ھزارخروارجو و
درطی ھمين جنگ .در آن وجود داشت مورد حمله قرارداده آن را متصرف شدند

                                                
١
  ١۴٨، اکبرنامه،ص ۵۵٠ غبار، درمسيرتاريخ، ص -  
٢
  ۵۵١ غبار، ھمانجا، ص -  
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زنی روبرو شد که طفل خود را در آغوش  بود که کپتان ميکنزی ھنگام فراربا
. وی را بست ھمينکه دشمن را ديد کودکش را کنار گذاشت و راه فرار. داشت

رد تا برسرزن افغان حواله کند،اما قبل از فرود آمدن ميکنزی شمشير خود را باkب
بگفته شھزاده .[شمشيراو، ھدف گلوله يک افغان قرارگرفت و به زمين افتاد

 رمضان ٢١عليقلی که از زبان سردار سلطان احمدخان روايت ميکند، روز 
مجاھدين باغ شاه را گرفتند وقلعه محمدشريف را نيز متصرف شدند وبرآنھا 

  ]١ .اشتندمحافظ گم

 نومبرقوای دشمن تنھا  درداخل باkحصار وداخل قشله عمومی ٧ تا 
بزرگ بی بی مھرومحصورماندند وبس، زيراقلعه جعفرخان وسايرقJع کابل، به 
. استثنای قلعه ريکاباشی وقلعه ذوالفقارخان ھمه در دست قشون ملی افتاده بود

ب نشينی به جJل اباد را اينست که سپھساkر اردوی انگليسی تخليه کابل وعق
نپذيرفت وتا رسيدن کمک از قندھار  ًپيشنھاد کرد، ولی مکناتن عجالتا آن را

ت ھای قومی وقبيلوی معمال جاسوسی وتوليد نفاق وخصووجJل اباد به ا
با خان شيرين  «:چنانکه به موھن kل اسيرمخفيانه خبرداد که. ومذھبی دامن زد

خان مذاکره کن که برضد شورشيان با ما خان جوانشير ونايب محمدشريف 
ھمکاری کند ودر عوض به خانشيرين خان وعده صدھزار روپيه را بده، به 

به آنان بفھمان که . شرطی که از کشتن واسيرکردن شورشيان مضايقه نکند
به .تاراج خواھند کرد قدرت را به دست گيرند، مساکن شما را" سنيان"اگر

بکوش بين . ره نمايندگان معتمد خود را بفرستندسرداران بگوی که برای مذاک
من در برابر ھرسردارشورشی ده . شورشيان نفاق پيدا شود وتوسعه پيدا کند

   ٢ ».ھزار روپيه وعده ميدھم

مکناتن که دسيسه سازی ونفاق افگنی را در ميان رؤسای مجاھدين راز 
 ٣٠ان مجاھدين از موفقيت می پنداشت، به موھن kل در راه ايجاد تفرقه ميان سر

 ھزار کلدار صJحيت داد ودرصورت ھمکاری اعطای يک لک روپيه را ۵٠تا 
به خان شيرين خان ومبلغ پنجاه ھزار روپيه کلدار به حمزه خان، رئيس نيروھای 

سابق حاکم جJل آباد که اينک در صف مبارزين ضد انگليسی قرار (اقوام غلجائی
   ٣ .وعده داد) گرفته بود

                                                
١
  ٩۵ شھزاده عليقی ،تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، ص -  
٢
  ۵۵٢ -۵۵١ غبار، ص -  
٣
  ٢٨٣، ص ٢ کھزاد،با]حصار کابل وپيش آمدھای تاريخی، ج-  
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ه مکناتن در تبانی با موھن kل، جاسوس توانست از بين ھزاران بدينوگون
نايب شريف خان،آقامحمدخان، عبدالعزيز ومحمدهللا : مجاھد افغان، افرادی چون

خان وبرخی ديگر را با پول بخرد وبه واسطه آنھا برخی ازقھرمانان ملی را از 
دهللا خان چنانکه عبدالعزيز در جنگ مشھور بی بی مھرو،عب. پای در آورد

و محمدهللا، .اچکزائی را از پشت سر واز بين قشون شورشی ھدف گلوله قرار داد
و پاينده محمدکاکری ، . ميرمسجديخان کوھستانی رادر بستر بيماری مسموم نمود

 در بدل پنجاه ھزارکلدار در جJل آباد وزير را حين ،وزيراکبرخانخدمت پيش
 اما اين اشخاص بزودی  ،١ب با گلوله زدمحاصره ومعاينه قلعه جJل آباد از عق

  . رسيدندشانبه سزای اعمال  از جانب نيروھای ملی تشخيص و

داف مھم توپخانه انگليس در شھرکابل، اقامتگاه نايب امين هللا ھيکی از ا
 فرماندھی مجاھدين بود، جای نايب در قلعه محمودخان که مرکز.خان لوگری بود

. بری ميکردمودخان جنگ را برضد دشمن رھ وبا پرچم سرخ درقلعه محداشت
 محمودخان را زير آتش توپ وتفنگ قرارداد، ولی نتيجه قشله انگليسی، قلعه 

  .مطلوب نگرفت

انتشار خبرقيام کابل برضدانگليسھا، بزودی بگوش مردم اطراف کابل 
پروان  وکوھستان مردم به دور مير مسجديخان و ساير خوانين محل  رسيد ودر
ريختند وضربات  د و برسر پايگاه ھای نظامی انگليس درچاريکارفروگرد آمدن

ساختند تا آنجا که ظرف ده روز مبارزه پيگير از  مرگباری برقوتھای دشمن وارد
بکابل نرسيدند وھمه  يک لوای مجھز با توپخانه بجز چند تن زخمی وکوفته شده،

  . کابل از اثرحمJت مردم تباه شدند-در طول راه چاريکار

   موھن kل به عنوان شاھد وناظر نزديک اوضاع در مورد تباھی غند 
جگرن پاتينجربا بريد من ھافتن يگانه دوصاحب :" گورکه در چاريکار مينويسد

منصبی بودند که از غند بدبخت گورکه درچاريکارجان به سJمت بردند و باقبول 
ند، خود را به خطرات وخستگی ودرماندگی، درحالی که جراحت ھا برداشته بود

سرويليام مکناتن بعد از رسيدن جگرن پاتينجر بکابل پيام ذيل . قشله کابل رساندند
ًغندچاريکار اشتباه کرد ومقاومت کرده نتوانست وتقريبا تمام آن :"را بمن فرستاد

   ٢ ."از بين رفته است، اما پاتينجرسالم به قشله رسيده است

                                                
١
 نظامی افغانستان در نيمه - ، دونابغه سياسی١۶۴،ص،١التواريخ، ج،سراج ۵۵٢ غبار، ص -  

  ٢۵٩، از اين قلم، ص ١٩قرن 
٢
  ٣٢٣، ص ٢ موھن ]ل، ھمان اثر، ج-  
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سپاه ملی بدون درنگ :" ت ميکندغبار ھمين حادثه را بگونه جذابی رواي
 نومبر قشله دشمن را در چاريکار در حلقه ٦به چاريکار سرازير شد  و در 

از » قلعه خواجه مير« محاصره کشيدند و يک روز بعد قلعه جنگى موسوم به 
 نوامبر فوج پنجابى در قشله چاريکار برضد ١٣در. نظاميان انگليس گرفته شد

. را زخم زدند)  سيستانی-ھافتن( ، قوماندان ھارتن ى قيام کردهافسران انگليس
پاتينجر با يک قسمت عسکر و افسر رو به کابل فرار نمود، اما بعد از سنجد دره 

عساکر خود را گذاشته و خود با لباس افغانى از بيراھه ) ھافتن(، پاتينجرو ھارتن
 نگليس در بىاوان به قشله عمومى اھا به جانب کابل فرار نمودند و با زحمت فر

 در عوض قشون و صاحب منصبان عقب مانده انگليسى که به .بى مھرو، رسيدند
با ھفت مرد و ده زن افغان بر خورده و مورد » زمه «کابل ميکشيدند، در حد 
بزودى باشندگان قلعه افضل آباد، زاخيل و کته خيل به . حمJت آنان قرار گرفتند

دشمن يکصد و .  عباس قره قھرمانانه جنگيدند ومير مراد پادشا. دد اينھا رسيدندم
ده مرده برجاى گذاشت و چھار نفر انگليس از ترس جان کلمه بر زبان راندند و 

   ١ ».از مرگ خJص شدند، بقيه عساکر روبه کابل می دويدند

 که داستان تباھی نيروھای انگليسی را درچاريکار از قول ٢"اير"بريدمن 
 ميجرپاتينجر ١٨۴١نومبر ١۵يگويد که درتاريخ م پاتينجر ياد داشت کرده،

Pottingerوبريدمن ھافتن Haughton  ازچاريکار درحالی واردکابل شدند که 
اولی در ناحيه ران خود گلوله خورده بود و دومی دست راستش قطع شده  

   ٣ .وچندين زخم ديگر در گردن ودست چپ خود برداشته بود

  

  : بی مھروبیرشادتھای جنگی عبدهللا خان در

  يکی از پژوھشگرانی که به مسئله جنگ انگليسھا با افغانھا عJقه گرفته و 

                                                
١
، نيز رجوع شود به مقاله يادی از مبارزات ميرمسجدی خان ۵۴٣، ص ١ غبار، ج-  

   جرمن-کوھستانی، از اين قلم درپورتال افغان
٢
 زخمی شد ١٨۴٢ ج0ل اباد درجنوری -انگليسی که درمسير راه کابل افسر " اير" بريدمن -  

ودرجمله اسيران انگليس درظل حمايت سرداراکبرخان قرارگرفته بود، حوادث قيام ملی سال 
بطور روز مره ياد داشت کرده واين ياد ١٨۴٢ سپتمبر ٢٢ تا ١٨۴١نومبر٢ را از ١٨۴١

از طرف آقای ٢٠٠٧ده و آن خاطرات درسال داشتھا در ھمان سال در انگلستان به نشر رسي
، به "په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات "محمدنسيم سليمی به زبان پشتو ترجمه وزيرنام 

  .چاپ رسيده است
٣
  ۶۴ په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ليکونکی وينسينت اير، ص -  
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دراين عرصه مطالعات عميق وگسترده انجام داده وسپس نتايج مطالعات 
بازتاب داده "انتقام در جگدلک" وتحقيقات خود را به شيوه تازه و دلپذيری به نام 
ًاست که واقعا از عھده کارش به است، نفتوk خالفين، محقق ومستشرق شوروی 

به عقيده من اگر قرار باشد، روزی فيلمی از . نحوستايش آميزی به در آمده است
رخدادھای جنگ اول افغان وانگليس تھيه گردد، کتاب بھتری از رومان تاريخی 

ًوحتی ميتوان گفت که تقريبا . خالفين نميتوان سراغ داد"  انتقام در جگده لگ"

ً يک فيلمی قبJ توسط اين نويسنده روسی به نگارش آمده وفقط سناريوی چنين

کارگردان ماھری در کار است تا آن را از قوه به فعل در آورد وبه کلمات 
به ھرحال، دراينجا ما به باز تاب يکی دو صحنه از نبرد . وصحنه ھا جان بدماند

برضد ميدان بی بی مھرو وسھمگيری شھريان کابل وعبدهللا خان اچکزائی 
  :انگليس ھا بسنده می کنم

، دسته بريگيد شلتون به سوی بی بی ١٨۴١روز سيزدھم نوامبرسال 
شلتون نيروی بزرگی را به نبردسوق داد که متشکل بود از .مھروحرکت کرد

 پياده نظام ۴۴چھار گروه سواره، ھفده تولی پياده ودو توپ ، سربازان غند
 دوربين از يکی ازپنجره ھا حوادث بانو سيل، با. سلطنتی طJيه فوج بودند

او ناگھان به سوی ابری از غبار که در کنارقطاردرحال . رانظاره می کرد
سربازان ! سواره نظام افغان: پيشروی به پا شده بود اشاره کرد وفرياد کشيد

را تا فاصله نزديک آزاد ] افغان[، مانند زمان تطبيقات، سواره نظام ۴۴غند
وقتی دود باروت فرونشست، . گ ھای خويش شليک کردندگذاشتند وسپس از تفن

آنان برصفوف . روشن شد که شليک آنان سواران افغان را متوقف نساخته بود
خانم سيل آنروز در دفترچه . فرارکردند پياده نظام زدند وپياده ھا به ھرسو

وقتی ديدم افغانھا چگونه بدون کوچکترين آسيبی به ميان « :خاطراتش نوشت
ما می تاختند، احساس کردم که قلبم به جای بلندی پريد وبه دندانھايم صفوف 

اگر » ....آنان به خيلی از زنبورعسل شباھت داشتند.ھجوم وحشتناکی بود. چسپيد
توپ ھای لفتتنت اير، که سواران را با رگباری از گلوله مواجه ساخت، وارد 

آتش . حمل می گشتمعرکه نمی گشت، غند مذکور تلفات جبران ناپذيری را مت
توپخانه حمله سواران افغان را دفع کرد و پياده نظام انگليس مجال تعرض يافت و 

 اما روز بعد بازھم در تپه بی بی مھرو....سرانجام دوتوپ  آنان را به دست آورد
  .کله تيراندازان افغانی پديدارشد و ناگزير ھمه چيز ازسرآغاز گشت و سر

ورج سنت پاتريک kرنس، يکی از زيردستان کاپيتان ج) ١٨٧۴(سالھا بعد
انگشت شماری که جان بسJمت برده بودند در مورد  مکناتن ويکی ازافراد
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روشن ساختن خصلت اردويی که يک روز پيش « : نبردھای بی بی مھرو نوشت
می کرد،برای ما جالب بود وما در پيوند با اين  از آن،با ما با چنين موفقيتی نبرد

با احساس حقارت فراوان دريافتيم که به جای . ا دقت مطالعه کرديمنکته آن را ب
اعضای نيرومند ومتعصب قبايل که به دنبال رؤسای خود به نبرد می رفتند، 
ًلشکری که پرچم انگليس را از صحنه نبرد خارج ساخت عمدتا از تاجران 

 از بدين سان ما حتی احساس رضايت غم انگيزی. وصنعتگران کابلی متشکل بود
   ١ »....کشور می جنگيديم درک اين نکته را نيز نکرديم که با قبايل جنگجو

واقع در نشيب آن تپه  برای حفاظت قلعه شيرپور تسخير تپه  بی بی مھرو
سرانجام دسته . ھا از صدمه شورشيان برای انگليسھا خيلی پراھميت بود

ھروبه پيشروی به سوی بی بی م" اير"با حمايت توپ ھای لفتننت" ساين"ميجر
 دسته جنرال الفنستون نيز ھمين کار را کرد، مگر افغانھا به زودی.آغاز نمود

مکناتن . زخم برداشت" اير"کردند و  مجبور به فرار کنانرا شوخی" ساين"
ھيچکاری را به ھيچ کس نمی توان :" ًتقريبا ھارشده بود، وکنايه آميزميگفت

  !"سپرد

 سوم ماه هيکی از روزھای وسط دھبنابر اصرارمکناتن در سيپده دم 
 نفر سوار، صد نفر استحکام ۴٠٠، دسته بزرگی متشکل از ) نومبر٢٣(نومبر

آنان .  پونده، به سوی بلندی ھای مذکوراعزام شد٩وتوپچی ھای دارای توپ 
توپچی ھا آتش . بخش شمال شرقی تپه ھا را اشغال کردند ودر آن مستقرشدند

 .ی ريختند وافغانھا با فيرتفنگ پاسخ می گفتندشديدی را برسرافغانھا فرو م
افغانھا را با :" برگيدشلتون  که فرمانده عمليات بود، به ميجرساين دستور داد
ميجر ساين !" نوک سرنيزه ھا ازمنازل واستحکمات بی بی مھروبيرون کنيد

خوابيدند وبه  سربازان را به حمله سوق داد، اماپس از طی چند متر، ھمه افراد
چ وجه حاضرنشدند، علی الرغم دستورھای شديد شلتون از جا برخيزند، نيم ھي

  .دسته را از موضع عقب کشيدند ساعت بعد ناگزير

ه نظام Jن جنگ با ناپلئون بود، به پيادبرگيد شلتون که در گذشته از شام
در ميان دوقطار، سواره نظام را قرار  برگيد. دستور داد در دوقطار صف بندند

اساس عرف وعادات اروپائی اين کار به مفھوم دعوت خصم به حمله بود، بر. داد
اما فرماندھان نظامی افغانی که ھنر نظامی اروپائی را مطالعه نکرده بودند به 

                                                
١
،مقايسه ٣٩١ -٣٨٩،ص١٩٨۶ نفتو]خالفين،انتقام در جگدلگ،ترجمه علم دانشور، مسکو-  

په افغانستان کی ديوه زندانی خاطرات،نوشته بريدمن (شود با خاطرات بريدمن ايرتحت عنوان 
  )٩٢-٨٨اير، ترجمه نسيم سليمی، صص
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دراين اثنا گروه بزرگی از افغانھا  .فکر تکان خوردن خود ازمحل ھم نبودند
ھجوم   اين. ن پرداختندبرمواضع انگليسی حمله  آوردند وبه جنگ تن به تنبا دشم

تاجران .ده نظام بريتانوی تحمل نکر وبه فرار پرداختندآنچنان ناگھان بود که پيا
وصنعتگران کابلی توپ را تصرف کردند وبا فريادھای شادی به مواضع خود 

شلتون وباقی افسران دويدند تا از فرار پر از وحشت سربازان خود  .بردند
حمله جديد افغانھا با برچه ھا .ن کار موفق شدندسرانجام به اي. جلوگيری کنند

سپس سواره نظام عليه افغانھا به کار افتاد که موفق شدتوپ را .گشت روبرو
سواران افغانی درحالی که شمشيرھا ونيزه ھای شانرا تکان .دوباره به چنگ آورد

 لنگی در پيشاپيش آنان سواری با .شتافتند  ميدادند به مقابل سواره نظام بريتانوی
رکاب بلند شده وچھارنعل می  سپيد براسپ عالی ترکمنی درحالی که کمی بر

. د،جلب توجه ميکردش راچون شJق برگرد سرش می چرخانتاخت وشمشير
منکاتن که با جنرال الفنستون ناظرنبرد بود، ميخواست بپرسد که اين سوار 

ديری ." ه سرعبدهللا خان، سر، الساع: "کيست؟ موھن kل با لحنی آرام گفت
عبدهللا خان ناگھان خم گرديد وروی . نگذشت که از کنارصدای فيری بلند شد

سوارافغان به سوی او  گردن اسپ افتاد ونزديک بود از اسپ فروغلتد، مگر دو
  ....اسپ را از صحنه نبرد خارج کردند تاختند و

 مکناتن ميخواست تمام قوا را بسوی بی بی مھروسوق کند، اما الفنستون
مخالف اين کار بود، به زودی آتش شديد تفنگ ھا، انگليسھا را وادار به پروت 

کلنل اليور، فرمانده تولی از غند پنجم پياده نظام ھندی . وسپس عقب نشينی کرد
تبار، بيھوده به افراد خود دستور حمله به تيراندازان ماھر افغانی را می داد که 

کلنل . از جا تکان نخوردند  از سربازان اوھيچکدام. در گودالی سنگر گرفته بودند
خود خواست به پيش حرکت کند، اما چند قدم به جلو ننھاده بود که با بدن سوراخ 

رحالی که فرمان عقب نشينی داد، د برگيدشلتون ناگزير. سوراخ، به زمين افتاد
ا به عرصه نبرد گذاشته بودند، درصفوف نخستين  پنيروھای تازه نفس افغان

آنان برصفوف پياده نظام وسپس سواره  .س غازيان متعصب ھجوم بردندانگلي
نظام انگليسی برق اسا حمله کردند،قوای انگليس با وحشت تمام عقب استحکامات 

دنبال کردند ودر کنار ديوارقلعه سواران افغان آنھا را . ه بردندقلع شيرپورپنا
عه نزديک شدند که می افغانھا به ديوار قل. ديگر فيرتوپھای دشمن ممکن نبود

با پاگذشتن بر دوش يک ديگر در قلعه شيرپوررخنه کنند، مگرناگھان  توانستند
غبار وھچنان بريدمن ايرنام اين زعيم افغان (  فرمانده نيروھای افغانی عمرخان

ست قيد کرده اند که در - فرزند نواب صمدخان -را سردارعثمان خان بارکزی
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الفنستون ازاين  افغانھا برگشتند ومکناتن و. اددستورعقب گرد د) سيستانی.است
   ١ .غرق تفکر گشتند عمل افغانھا

که در   فردای آن روز سردارمحمدعثمان خان، به مکناتن نامه ای فرستاد
اگر من ديروز مانع  جنگاورانی نمی شدم، که قشون شما را از :"آن نوشته بود 

، .ه جانی باقی نمی ماندپيش برداشته بودند،ھر آئينه ازقشون انگليس زند
يگانه آرزوی ما اين  .خطرناک شود مگررھبران نميخواستند که گپ تا اين حد

است که شما بدون کدام عذر افغانستان را ترک بگوئيد وبگذاريد ما مطابق قوانين 
   ٢ ."خود کشور خود را اداره کنيم وخود پادشاه خود را تعيين کنيم

واريخ مجروح شدن عبدهللا خان اچکزائی اما غبار به روايت از سراج الت
 نوامبرقشون انگليس به غرض اشغال ١٢در :  نومبر نشان داده مينويسند١٢را در

مجدد قريه وقلعه بی بی مھرو درتپه  آن صعود کرد وآتش توپ وتفنگ تپه بی بی 
اين وقت ميرمسجدی خان، رھبر قوای کوھستانی که .مھرو را در بين دود پيچيد

پيشتر آنجا را به تصرف در آورده  بود،  در بستر بيماری افتاده  چھار روز
در چنين موقعی ده . بود،اما محافظين کوھستانی از قلعه به سختی دفاع ميکردند

از کابل به مدد رسيد و در عوض بی بی مھرو، قشله بزرگ  ھزار مبارز
را برای سپاه انگليس که اين جنگ . را ھدف قراردادند] شيرپور: ًظاھرا[دشمن

خود ومجاھدين تعيين کننده وسرنوشت سازتلقی می کردند، به ناچار از قشله 
توپخانه دشمن به شدت به حمله پرداخت وکندک ھای . به دفاع برخاستند برآمدند و

قشون ملی در دم .ليت افتادندسواره وپياده انگليس در سه ستون به حرکت و فعا
هللا خان اچکزائی درپيشاپيش وپ به صفوف دشمن ھجوم بردند وعبدتآتش 

سواران خود، برآتش توپ وتفنگ صفوف دشمن حمله ورشد و با شمشير آخته 
به پيش می تاخت، درچنين فرصتی عبدالعزيز گماشته ] ُدشمن را می رفت و[

دشمن از پشت سرعبدهللا خان را ھدف گلوله خاينانه قرار داد و از شمشيرزنی 
با اين . ردوست برادرزاده او نيز برزمين افتاددر ھمان فرصت نعش پي. باز ماند

ضياع بزرگ قشون ملی بازھم به حمJت خود بردشمن ادامه داد وسرراست بر 
فرار نمود،ولی پياده دشمن مثل برگ  سواره دشمن زودتر .قشله دشمن حمله کرد

توپخانه انگليس از فعاليت بازماند وبقية السيف . بر روی زمين ريختن گرفت

                                                
١
  ،٣٩٧ -٣٩٠ ھمان اثر، ص -  
٢
  ۵۵۴،مقايسه شود با غبار،ص ٩٨ بريدمن اير،په افغانستان کی ديوه زندانی خاطرات،ص -  
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ه و در چھار ديواری قلعه شيرپور در آمدند و دروازه ھا را بروی خود فرارکرد
   ١ .بستند

يکی از بقية السيف  "Eyreاير" به ھرحال،بنابر ياد داشتھای روزمرۀ 
 نومبر زخمی گرديد و سپاه ملی با ٢٣قشون انگليس، عبدهللا خان در نبرد مورخ 

زه در داد که عبدهللا خان دشمن در شھر آوا. عبدهللا خان زخمی به کابل برگشت
 .شھريان کابل در اندوه ضايعه چنين شخصيتی فرورفتند. در گذشته است

مگرعبدهللا خان برای آنکه اين شايعه را بی اعتبار ساخته باشد با تن زخمی 
وخون چکان براسپش سوار شد ودر بازار ھای کابل به گردش پرداخت، اما اين 

 شد وعبدهللا خان اچکزائی، اين آغازگر گردش سبب خون ريزی بيشتر زخم او
چشم از جھان )ھجری١٢۵٧شوال ١۴(١٨۴١ نومبر٢٩رستاخيز ملی در تاريخ 

 يعنی عبدالعزيز در پادش اين خيانت  قاتل ٢.فروبست و در راه وطن شھيد گرديد
ريق موھن kل به دست آورد، اما بزودی دستگير وبه جرم طده ھزار روپيه از 

   ٣ .گرديداين خيانت اعدام 

  

  :تصويری از نبردعبدهللا خان بنابر اکبرنامه
 ميگويد که يک روزقبل از زخمی شدن  اما حميد کشميری در اکبرنامه

عبدهللا خان، سردارتاج محمدخان، برادرسردار شمس الدين خان، برادرزادگان 
برادرش  فدا کرد و در نبرد سرش را اميردوست محمدخان، درميدان بی بی مھرو

او را از دشمن گرفت وھمچنان عارف خان کشميری وسايردkوران کابل کين 
پس از اين نبرد  .به دشمن تلفات سنگين واردنمودند دراين نبرد داد مردی دادند و

آنان است که نوبت به شتارتھای رزمی عبدهللا خان ميرسد واو در پيشاپيش لشکر 
ودليری بی نظيری مجاھدين برضد قشون انگليس قرار می گيرد وبا جسارت 

  : برتوپ وتفنگ دشمن می تازد وبقول حميد کشميری

  ـره شيـرـيان  دلــــيـــر          ھــمان خـان عبدهللا نـزائـــزجـمع اچکـ

  ش پھلوانان ھم قوم خويشـ      پس روان بود ازجمله لشکربه پيش    

  شيدر ميان بـرق روشن کـ      ز اب درصف رزم دشمن رسيـد   ـچو ان

  وشــبال آن سـرور تـيز ھـو]د پــوش         به دنـانان پـزی جـواچک

  به تـنـدی چــو شـيـرژيان آمدند           به فــوج عـــدو در ميان آمدند

                                                
١
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  يامت پديدـ   شـد از جنگ شورقدنبال شان جمـله لشکررسيد       به 

  ـم، شش ھزاراه کـ بمــردند پنج     ارزار   به شمشيرگردان در آن ک

  دهللا رزم جوی           زخون دليران روان کرد جویھــمان خان عبـ

  بساکس شل ولنگ وبيدست کرد         بساکس بروی زمين پست کرد

         که افـتاد ازپـا، چـونخـل از تبريکی راچنان زد تبرزيـن به سر  

   الــماس، تـيزانــدران رسـتخـيز          بــزد نيزۀ مـــثـل به پشت دگر

  چـنـان دوخـتـه مھــرۀ پشـت او         که ترشد به خون عدو پشت او

     برآورد وزد تا شده خورد خورد   دست کش کرده برد    يکيرا بزد

        زمـردان بسی تند گـردان فگندبدانسان بسی ھمنبردان فگــنـد   

  قـفا دادجان  قضا بر     بـخـورد ازتاخـتـن گــولـۀ نـاگــھـان    درآن 

  يلـش سه صد شيرمردشھيد     طفی خـوان غـفران دويد    به مھــان

  ازآن جمــله بودند انـدر شــمار         زيکخانه اش سی ويک نـامدار

  دلــيران غـازی بـه مرگ کسی         نـديـدنـد وکـردنـد کـوشش بسی

   پائـيــن نھـادنـد روی  زبــا] بـهنگی سـپاھـان پــرخاشجـوی       فر

  به دنبال شــان غــازيان دلــيــر         زدنــدی به شـمشير مانـند شيـر

        ه اين ده بـزن اندران تـرک تاز  ب

   ١گشتند باز عه رساندند وـــبه قل

بيدنگونه عبدهللا خان اچکزائی، فرزند دلير افغان بدون ترس وواھمه از 
از حسن اتفاق . ی پيشرفت ومردانه مرگ را پذيراشدآتش توپ دشمن تاقلب پيروز

 نومبر سرداراکبرخان، پسرشجاع اميردوست محمدخان که درست ٢۵در روز 
 سال داشت وتازه از زندان شاه بخارا جان بسJمت برده بود، وارد کابل شد ٢۴

وبا ورود او غريو شادمانی مردم کابل با فيرتفنگ وشليک توپ به گوش آسمان 
ر پيکر مجاھدين ملی روح تازه دميدن گرفت که موفقيت ھای نھايی به رسيد ود
  .بارآورد

  

  :شخصيت عبدهللا خان اچکزائی

بدون شبھه عبدهللا خان اچکزائی، يکی ازعلم برداران جنبش آزاديخواھی 
افغانان است، که برای طرد بيگانه از کشور مردانه کمر بست ودر اين راه تاپای 

عبدهللا خان ، يکی از آن غازيمردان مجاھد ونامدار است که . جان دليرانه رزميد
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 ميJدی شمرده ١٨۴١ نومبر٢محرک اصلی  وسازمانده واقعی قيام کابل در 
او بود که در زيرريش مخبران انگليسی وشاه پوشالی با قبول ھرگونه . ميشود

  .به انجام عزم ملی ايستادگی کرد خطر جانی ومالی، قيام را قوام بخشيد و

عبدهللا خان اچکزائی چنان بيمی در دل مکناتن ايجاد کرده بود که وقتی 
اميرکنيد چه خدمتی برای : قيام آغاز شد وخان شيرين چنداولی به او پيغام فرستاد 

ترا دشمن خود خواھم پنداشت :"امنيت انگليسھا انجام بدھم؟ ومکناتن جواب داد 
 البته دستگيری عبدهللا خان از  ١ !"ینساز] يا نابود[ دستگير اگر عبدهللا خان را

  پوره نبود، مگر در پيدا کردن کسی که  عبدهللا خان را ترورخانتوان خان شيرين
  .نابود کند، مکناتن را کمک نمود و

عبدهللا خان اچکزائی، مردی شجاع ومتھوری بود که از انگليسھا بيمی 
پيشاپيش دسته ھای نداشت وبه حيث يک فرمانده دلير ويک مجاھد پيشتاز در 

غازيان ومجاھدان در ميدان ھموار شيرپور و پيرامون تپه بی بی مھرو برتوپ 
وتفنگ دشمن حمله برد، تا اينکه در عين پيشرفت از طرف يک ھموطن خاين 
خود بنام عبدالعزيز ھدف گلوله تفنگ قرارگرفت وزخمی شد وبقولی چھار روز 

شھادت نوشيد وچشم از جھان بعد وبه يک حساب شش روزبعد از آن، جام 
  .فروبست

مرحوم غبار، البته به حواله سراج التواريخ، مرگ اين دليرمرد مبارز را 
نوشته، ولی مرحوم کھزاد از قول ) ھجری١٢۵٧ شوال ١۴(١٨۴١ نومبر٢٩روز

ضبط کرده ) ھجری١٢۵٧ شوال ١۵(  نومبر٣٠خانم سيل، مرگ او را به تاريخ 
   ٢ .است

ان اچکزائی، با شھادت خود در راه نجات وطن وحفظ به ھرحال،عبدهللا خ
شرف ونواميس ملی از تعرض وتجاوز بيگانگان به فرزندان افغان درس بزرگ 

 !رواشن شاد ويادش گرامی باد. از خود گذری وجانبازی داد آزادی و

  کيلو١۵مزار اين غازی مردشھيد درتپه قلعه سرخ ريشخور واقع  در 
ت که در لوح مزارش اين ابيات از طبع محزون متری جنوب کابل موجوداس

  :شاعر حک شده است

   اخـتر کينۀفـغـان زگـردش افـ0ک  و       رور دون پـداد چـرخ دريغ  و آه زبي

  بستر  ببين که عاقبتش فرش خاک شد      ذار غبارـه رھگـرخ آنـان ک نبود بر 
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   منـظـرو وا] تبار ونيک سيرخجسته        دهللاــا]ر قــوم عـبکر و ســـامـير لش

  دريـد پـــرده نـامـوس کــفررا يکـسر        قدم نھاد چو درعـرصه جھـاد فـرنگ

  ـريدون فـرـــفراسياب شکوه، آن يل ف        ار زار رستم بودــروزمعـرکـه در کب

  بست کـمرچو آن  مجـاھـد دين مبين        از اين سـراچـه  فـانی و دار  بی بنياد

  رـيـه  زغصه بـبـام لباس سـ نمـود شـ      اتم  اوصبح زد گـريبان چـاکزداغ  م

  رــبـق اکــول خـالبـمق  وـبرشـھـيـد اک        شد دـھمين بسست که درراه دين احم

       زعقل سال وفاتش بجست محزون گفت

١برــيغمپزاد به اسم  ـفــسـرجـھـاد بـي 
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  مپنجفصل 

  

  نواب محمدزمانخان درقيام کابلنقش 

)١٨۴١٨ -١۴٢(  
  

  

  :سيمای نواب محمدزمانخان واوضاع کابل بنابراکبرنامه

نواب محمدزمانخان فرزند نواب اسدخان ابن سردار پاينده خان،يکی 
دوران جنگ اول ازرجال وطن دوست وخير انديش ورھبر مبارزين ملی در 

نکه حق اوست، درتاريخ کشورما  که متاسفانه آنچناافغان وانگليس بود
  .ميJدی بدرستی معرفی نشده است١٩وبخصوص تاريخ قرن 

 که چرا مؤرخين ما، از ياد اين غازيمرد مبارز که در معلوم نيستدرست 
بدترين ودشوارترين روزھای تسلط انگليسھا برکشور،مرکز ومحور آمال سران 

کامل مبارزين بردشمن تا پيروزی  وخوانين وشورشيان کابل وحومۀ آن بود و
واخراج آنان ازکابل، درمقام رھبری وادارۀ مبارزين ملی قرارداشت، از او آن 

نکه او در تمام اقدامات وعمليات ست يادی نکرده اند؟ حاkچنانکه شايسه ا
ضدانگليسی وضد بيگانه پرستان، مرتکب عملی که مايه سرافگندگی برای وطن 

  .وطندارانش شمرده شود، نشده است

يکی از منابع بسيار معتبر ودست اول جنگ اول افغان وانگليس، 
به ) ١٨۴۴(=ھق١٢۶٠اکبرنامه، اثر حماسی از حميد کشميری است که درسال 

نظم کشيده شده است وچون اين اثردوسال بعد از ختم جنگ انشاء شده است، 
  .ميتوان بيش از ھر منبع ومدرک ديگری برآن باورداشت

نواب محمدزمان خان، بسی چشمگيرتر ازنقش نايب دراين منظومه، نقش 
بنابر اکبرنامه، او مردی . امين هللا خان لوگری وعبدهللا خان اچکزايی است

رأی زن خردمندی است که مشکJت را از پيش پای مبارزين با  انديشمند، و
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سرانگشت تدبير می گشايد و اوست که در بحرانی ترين اوضاع واحوال کشورکه 
حق کشی و بی مباkتی انگليسھا وانگليس مشربھا مردم را بستوه زورگويی و

آورده بود، خوانين وبزرگان کابل را به  مشوره فراميخواند و راه نجات مردم را 
بنابرين نقش نواب محمدزمانخان را . از زيرسلطه بيگانگان به آنھا نشان ميدھد

  . درقيام ملی از قول حميد کشميری دنبال ميکنيم

 کشميری اوضاع آن روزگار کابل رابعد ازتبعيد امير دوست    حميد
  :محمدخان بدينگونه ترسيم ميکند

ًنشـستند ايـمـن سـران فــرنگ           ز انـديــشه  فـتـنه کيـن و جـنگ ً  

  در ظـلـم  يکـباره کـردنــد بـاز           نمـــودنـد دسـت تـطـــاول  دراز

   ھـا          نــھادند در غــلــه دان  غلــه ھـابـبـردنـد از  راعيـان گـلـه

  شـده مـردم ازعدل وداد فـرنگ          بـه حــالی که رنجور بادا فرنگ

  زناموس درشــھـر نامی نمانـد          به سـاز و به قـانون مقــامی نماند

  دخـوانيـن چـنــان  آبـرو ريختـند         کـه چـون خاک  بـا آب  آميختـن

  به يکـباربی پـا وبی ســـرشدند          زکشمـيريان ھم  زبـون تـر شدند

  چو زينگونه کابل پـر آشوب شد         بـه انــواع محـنت لگــد کوب شد

  ھرآنکس که برحال خود ميگريست

١ھميگفت خود کرده را چاره نيست
  

نجا چون از اين وضع مردم بستوه آمده بودند، سران وبزرگان شھر از اي
بنابرروايت اکبرنامه، برنس به شاه . بلند کردند صدای اعتراض خود را وآنجا

پيشنھاد نمود تا شاه آنھا را ازپايتخت  شجاع از دست بزرگان کابل شکايت کرد و
به جان پذيرفت وسران اقوام ومتنفذين کابل  شاه شجاع آن پيشنھاد را. بدور سازد

سران . برای سفر ھندوستان آماده کنندرابحضور خواست و امر نمود تا خود را 
وبزرگان کابل که از آن ميان نواب محمدزمانخان، عبدالسJم خان پوپلزائی، 
عبدهللا خان اچکزائی وامين هللا خان لوگری، نواب جبار خان وسردار عثمان خان 
ومحمدشاه خان سرشناس تربودند، پس از بازگشت از حضور شاه با ھم به 

در . نواب محمدزمانخان را به رھبری خويش انتخاب کردندمشوره پرداختند و
ھمين مجلس فيصله به عمل آمد تا محمدشاه خان بابکرخيل وعبدالعزيزخان 
جبارخيل رؤسای اقوام غلجائی مسکون درخوردکابل، تيزين وگندمک راه 

وبعد برسربرنس که مايه فساد و تبعيد .  جJل آباد را مسدود کنند-مواصJتی کابل
  . گان کابل بود، ھجوم برده او را نابود کنند و در قطع وقمع دشمن کمربندندبزر
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  :بخوبی بيان واز اجراآت شاه شجاع چنين ميگويدالب را حميد کشميری اين مط

  ھـمـه نامــداران فـــراھــم نمـود          زبـان  تمـلـق بــيــان بــرگـــشود

    وفـادار و غـمخوار ديـــريـن مـنبه تمھـيد گفــت ای خـوانـين مـن       

  زبس حسن خدمت که ورزيده ايد          بـه انــواع بخشــش پســنديده ايد

  چو صيت  نکويی نــمانــد نھــان          به لنــدن شنـيده است شــاه جھان

  چنان ازشماراضی وخوشــدلست          که ھردم به ديدن دلش مايل است

  ـت بـبستـن کـمــر          ببايـــد به خـدمـ

   ١سوشـدن پــا نمـوده زسـر بـدان

خوانين کابل از شنيدن سخنان شاه ھک وپک ماندند وھريک در فکری فرو رفتند، 
  :از آن ميان ميان نواب محمدزمانخان به شاه شجاع گفت

  زبــارکــزئـی ھا محمـد زمـان         يکی بـود ھشيار وشـيرين زبان 

  ھـنشاه داراحــشم          زتختـت کمين پايه تر، تخت جمای ش: بگفت

  کمت روان        چوحکمی که نازل شد از آسمانُبجان وتن ماسـت ح

  بھــرسو کـه گوئی شتابنده ايم          چه آنجا چه اينجا کمين بـنده ايم

  برگ وساز وليکن چو پيش است راه  دراز        ضروراست زاد ره و

   بـھـر سـر انجـام آن          بـــود چــند گــه مھلتی در ميـانبــبايد کــه

  ملک گفـت دربستن بار خـويش          بسازيد تـا ھفـته ای کـار خويش

  پس ازھفــته  تعجيل رفتن کنيد

   ٢سخـن خـتم شد، ختم گفـتن کنيد

خوانين کابل ھريک مانند مرغی که از قفس پريده باشد، از دربار 
وبه خانه ھای خود برگشتند وفردای آن روز درخانه محمدزمان خان به بدرجستند 

  .مشورت نشستند

  

  ًمشوره محمدزمانخان به بزرگان کابل

  خوانـين کابـل زمـين يکــسـره        فـــراھـم  نشستـند در مــشـوره

  ر خان عثمان و جـبار خانـا محـمـــدزمــان        دگــزبارکــزئی ھـ

   يکی خان عـبدالـھـش بـود نام ام       ـی بـلـند احتـشزقــوم اچکـز

  زغلجائـيان شاه خان  بـود نـيز        دگـرکس مسمی به عبـدالعزيز
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  س0مـمحمــدامـين خـان عالی مــقــام         دگــر نامــورنــام، عبـدال

  محــــمدزمان خان فــرخ نھـاد         بگفــتار شيرين زبان برگـشاد

  ديـد آن آب در زيـــرکـاهـياران شنيـديد گفــتـار شــاه         بــديـکه 

  نی جـان گـسـلـ معـوـ   ادای نکزبانش چه گويد چه دارد بدل؟       

  ھا ندانند ھيـچ ه دانست کاينـ  کپيـچ       ًاين گفـت آن گفـته پـيچ از

  د فـرنگــيـرفـتـار قــ    بسـازد گ رابنيرنگ ورنگ     خيالش که ما

  ارمــاـ   فـــتـاده در انـــديــشۀ ک  حـريـف است در بـنــد آزار مـا    

   نگشتی زما ھيچ کس  رستـگار بردمش حيـله ای گـربکـار      نمی 

  يردردست ماستـ  کمان وزره ت کنون چاره کار دردست ماست      

  ره  سازی کـم چــارھنـوز آب طـوفان نرفـته ز سـر        ببـنديد بــر

  از زنده ماندن به قيد فرنگ شمشيرمردان به ميدان جنگ        به ب

  کجارفت غيرت چه شدنام وننگ       چرا درھراسيد ازاين ريو رنگ

  به ھـم اندرين ورطـه ايم آشنا

   ١ا ـم دبيرــبگوئيد چون است ت

بدينسان مJحظه ميشود که نواب محمدزمانخان، آن شخصيت قابل توجھی 
ست که بزرگان ومشران کابل را به قيام برضد فرنگی ھا وفرنگی مآبان دعوت ا

می نمايد وننگ وغيرت افغانی رابه ياد آنان ميدھد ومرگ مردانه در ميدان جنگ 
وبنابرنفوذ وھوشياری وتدبير . را برزنده ماندن در دست فرنگی ترجيح ميدھد

خوانين .تنائی برخوردار استخود در ميان سران وبزرگان کابل از اعتبار قابل اع
پس از استماع اين سخنان محمدزمانخان، از عدم موجوديت کسی که رھبری آنھا 
را برعھده بگيرد اظھار تاسف می کنند و از نواب محمدزمان خان کھن سال، 

  .تقاضای رھبری قيام مردم کابل را مينمايند

  

  انتخاب محمدزمانخان به رھبری مبارزين ملی

  روشن گھر و ھوشيار و    خردمند ی ســرور نــامـور    دش اـبگفـتـن

  بما نيز مغزيست درزيرپوست          بخـوبی شناسيم دشمن زدوست

  وليکن چه ســازيم بی سرشديم          به مانند شھـباز، بی پـر شــديم

  چه تنھا کند مــرد جنگ آزمای          که بيسرچـه برخيزد ازدست ما

  ر، سـر دھــنـد          چـو سرشـد، به آوارگی سرنھندسپاھی بدنبال س
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  تـوبر خويش کـن اختـيارسـری          دراين کـار، بـاقی  زما بـنگری

  ًبه دارنـــده  آســمـان  و زمــين          به قــرآن  و پيغــمـبـر پاک ديـن

  ن  تــوايــمًکه ما از دل و جان ازآن  توايم          سـر افـگنــده آســـتـا

  ازاين پس زفـرمان تـو نگـذريم         بگوھرچـه خواھی که فرمانبريم

  محــمد زمـان را چوگفتار شان          به سوگـنـد داد از درستی نشان

  ای بزرگان صادق نفـس         کنون نيست انديشه از ھيچکس:بگفت

  شـمنان ھيــچ باکسپاريد خـود را به يـزدان پـاک          مــداريـد از د

       بکـوشــيد در قلـع وقــمـع نــفاقت اتــفــاق    ـخــدا داد چــون دول

  درين سرزمين مـاده ًايـن فسـاد          نه بــيـنيم، مـگـر برنـس بـدنژاد

  چو شيطان ھمه فتنه برنس کند          نھــان رفــته تعــليـم ھرکس کند

  ـا را مـقر جز سفر     دگـــر نيست م  ر  ن سگ نسازدمقر در سقــگـراي

  ببايـــد بدانــش کــنون کــار کـرد

١بصد حيله دشمن گرفتار کرد
  

سپس محمدزمانخان پيشنھاد کردکه قبل از کار برنس، محمدشاه خان 
غلجائی وعبدالعزيز جبار خيل به سوی گندمک حرکت کنند وتوسط اقوام غلجائی 

ووقتی عساکردولتی بدانسو . نمايند  را مسدودخويش راه کاروان ھای تجارتی
حرکت کنند، مبارزين کابل برسر برنس حمله ببرند وکار ديگران را نيز يکسره 

اعضای مجلس اين پيشنھاد راتائيد کردند و دونفراز سران اقوام غلجائی به . نمايند
  .سوی ديار واقوام خويش به حرکت افتادند

  

ط سر به سوی کابل پيش آمد وتوديری نگذشت که کاروانی از پشاو
تاجران به شاه شکايت بردند وشاه شجاع قشون  .شورشيان غلجائی غارت شد

بزرگی رابرای سرکوبی متمردين بسوی شرق سوق نمود، اما اين قشون وقتی در 
دره ھای تيزين رسيد، مورد حمله شديد شورشيان غلجائی قرار گرفت وتلفاتی بی 

  جJل آباد و-ين پس از اختJل امنيت راه کابلمبارز. شماری برجای گذاشت
اعزام قوای دولتی بدان صوب، تصميم گرفتند که اکنون بايد کار برنس رايک 

پس محمدزمانخان رھبر مبارزين ، بقول حميد کشميری دستورداد . طرفه سازند
  :خانه برنس حمله کنندرب
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  حمله برخانه برنس

    که ای ھـوشـــياران و نام آوران   با يـاوران     : تفـــمحــمد زمان گ

       تـرنم نيـــوش و صراحی بدستـه ]ته جنگی مست     ملک کم ســپ

  مـل گــزيــدن زتـدبير نيستــ  تحخيرنيست        أزمان ديــرشد، جای ت

  مبــادا کـه خـرگـوش آگــه شــود          شکار ازکـف و وقت بيگه  شود

  ـت دگــرـارش به  وقــر         بسـازيــد کُــس بـــد گـھازيــد بــر بــرنبتـ

  رف ص0حی که بست          خــوانـين نـھـادنـد برسينه دستـبايجاب ح

  رده فروکوفت کوســرگه زپـ سح     خروس    قصد شبيخون شب چونب

  ـيـک نامــمحمـــدامين خــان و عبـدالـس0م          ســوم خــان اسکنـدر ن

  زائــيان دلــيـرـر          بــه جــمـــع اچکــــر خـان  عبـدهللا نـــره شــيدگ

  د خاص برنس شـدندـصدکس شدند         سـوی مسنسھروان درزمان با

  و بشنـيد برنس  به گردن فتاد         زبـس ھيـبتش رعشه برتن  فـتادچـ

  د خود را به باغن     ز روزن درافگبــه بی چارگی با  دلی داغ داغ     

  ـر بار، جستن گـرفتــتـادن دگـدويــدن  ستادن  نشستن گــرفت          ف

  رد، لـيکـن نمی يافـت  بارـ    ھمی ک ی رفــتـن بــه ســوراخ مــار   تمنا

  دلـيران کابـل  بـه سنگ و تــبـر          بـه  بازوی  مــردی  شکستند در

  وی          ربـودند ازتن سرش ھمچــو گویرسيدند بــر برنس کـيـنه جــ

  تــنش  را نـمـودنـد از تـيغ  تـيـز         دوصد بھره واستخـوان ريز ريز

  سپس بادگـر ھــا در آويخـــتـنـد          بھـرگوشه ای جوی خون ريختند

  به برنس صدو پنجه و چـارکس          زنام آوران کشته شد پيش  وپس

  ند اسباب و رخت           چـو باد خـزان برگ و باردرختبه تاراج بــرد

  چوخشم خــود آتـش برافروختند

   ١درآن خانه چون بولھب سوختند

  

  سھم زنان کابل در قيام
شاه شجاع وقتی از قتل برنس وآتش زدن خانه ومنزل اوتوسط مبارزين 

ندگان مطلع شد، نايب محمدشريف خان را در رأس سپاھی برای سرکوبی قيام کن
چون اين سپاه به داخل شھر رسيد، مورد ھجوم شھريان . از باkحصار فرستاد

  :کابل واقع شد
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  روش عـوامـ   درآمـد بـرآمـــد خـ ام      ــازار کابل تمـچـو لشکر به ب

  د بر برزن و بام وکویـ  ستـــادن زن ومردو پيروجــوان سوبسو       

  کر کـينه خواهـ    گـرفـتــنـد بـر لشھـژبــران کابل پس و پـيش راه     

  غـرفـــه ھـای  بلـندو   زبام  و در ًنمـودنـد در کــوچـه تـنگ بــند       

  فرق سرخصم سرکش شکستـ  ب دسـت       ـبھرکس فتاد آنچه دردم ب

  ی شکاری زدندی به تيراھـ  کـه گ يـر گــيــر      ـزا]ن نخجـــنھـانی غـ

  ـــرــا] نــــديــدنــد  بـا] و زيـچون ماده شير        زبدرآن جنگ آشفته 

  دای  طراقـا طراقــــر آمـــد صـبرزن وپيش طاق         ب زھـرروزن و

   يـاد پــدر صـدمـتـش کرده ندی ، سنگی به  ســر        که ازـيکی رافگ

  جـدا اسه سـرـه ای از ھــــوا          بـيـفــتاد و شـــد کــيکی را کــاســ

  يکی خـمره گاو دوشه بـه دست         برآورد و برفـرق دشمن شکست

  دگــر را شکستند بر ســر سبــو         که شـد حلقه اش راست انـدرگـلو

  ام          فتادش زسرطشت وطـشتش زبامـيکی را بـيـفـتـاد طـشـتی زبـ

  اريدارھــدل با خــگ و جـل  بـازارھا         بــه جـنچــو ســودائـيان اھـ

  سنگ وسنگيکه درپيشداشت      نمکفـراشـت     کانـدارگـردن زکين برد

  چو سنگ ف0خن به ميزان نھاد

   ١نــد بــردشمن بدنھادــبـيـفگ

  

  :   حمله برگدام ھای غله دشمن
جنگ آوران پس ازآتش زدن خانه برنس وتباه ساختن لشکر امنيتی 

له انگليس حمله بردند تا برای مصارف مبارزين آذوقه برگدام ھای غ باkحصار،
در اين وقت . تھيه کنند و در عين حال لشکر فرنگی نيز بدون غله ودانه بماند

مکناتن قشون يکھزار نفری برای مداخله فرستاد که در آغاز توانست با آتش 
ائی  نفر مبارز غلج٣١باری برمبارزان افغان ازگدامھای غله محافظت نمايد،ولی 

بقول . در پناه خندقی پناه گرفتند وناگاه چون بJی آسمانی بر سر دشمن تاختند
  :حميدکشميری

  فتـادند آن فـوج  را در ميــان          بـناگاه  چــون آفــت نـاگـھـــان

  نکردند بی کشتن  ورقص کـار         چو خمـپاره کافــتد اندرحصار

   تـنی چـنـد را سـر بـيـنــداختندتوگفـتی که شمشيرغيب آختند        
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  شدند اھــل کابل چـيـره دسـت          بـيفتاد در فوج  ترکان  شکست

  فــرنگی گريــزان وافغان ز پس

   ١شتابان چو دنبال دزدان عسس

مکناتن وقتی از تاراج گدام غله توسط غازيان مطلع شد، يکی ازخوانين غلجائی 
فت تا قوايش را از تيزين گرفته، به قصد موسوم به حسن خان رابا پول بفري

چپاول مردم کابل با خود بياورد، ووقتی او با قوايش به کابل رسيد، مکناتن به 
توپخانه . اردوی خود امر کرد تا کابليان را با توپ وخمپاره زير آتش بگيرد

دشمن با شدت تمام به آتش باری پرداخت وگروھی از شھريان کابل شامل زنان 
  : و پيرمردان را بخاک وخون کشانيدوکودکان

  چو محشر گريزان زھــم جــمله کس          به ھرکس غم جان خود بود وبس

  زنان سينه کوبان به جوش وخروش          گــريزان وبگرفــته طف0ن بدوش

  نمـــودنــد ســوی بــلـنـدی گـــريــز         بسی مــردم از بــيم آن سـيــل تــيــز

  

  خاب محمدزمان خان به پادشاھی وکارنامه بذل وسخاوت اوانت

سران مبارزان وبزرگان شھر : حميد کشميری در اکبرنامه اش ميگويد
پس از حمJت پيروزمندانه بردشمن جرگه کردند وبه اتفاق آراء سردار 
محمدزمانخان رابه پادشاھی خويش برگزيدند،و توسط منادی پادشاھی اورا به 

باkحصارنشينان رساندند و روحانيون ھم بجای نام شاه شجاع، گوش شھروندان و
  :حميد کشميری گويد. نام زمانشاه را در خطبه ھای نمازذکر کردند

  از منــی و تــويی زدل پاک شستــنـد نــقــش دويی          مـبـرا شــدنــد 

  ـرکـ0هـد پادشاه          زشـاھـيـــش دادنــد بـر سـمحـــمدزمان خان نمودن

  منــادی ندا زد بــه کـابــلــسـتـان          که شـــد شھــزمان، پادشاه زمان

  د از بازی چــرخ آن جايـگاه           بعـيـنه چــو شطرنج جای دوشـاهــشـ

  ِو درلطــف و احـسان گشاد          بـه جــود وســخــا و کــرم داد دادــشه ن

  بسته ميانه رشـھـادت بــان          به جان برف غازيـط د ازھــرـرسيــدن

      سه لک دادازمخزن خاص خويش نده کيش     ـبازفرخ انـبه آن قوم ج

  يارکـرد          به زر تــــوده از غـــله انـبار کردــبس جـزاين نان دھی نيز

  پاب مخی داشت دايصـــد مطـبـ تـن نـان اھــــل غـــــزا          دوـ پخـ پـی

  زسيـم وزر واسپ وآ]ت جنگ

                                                
١
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   ١بسی داد نامددرآن کار تنگ

  

  

  : ورود سرداراکبرخان به کابل 

بنابر اکبرنامه،ھنگامی که درکابل قيام عمومی مردم برضد انگليسھا اوج 
به گوش نواب ) تاشقرغان(ُميگرفت، آوازۀ ورود سردار اکبرخان از بخارا به خلم

) دشاه از جانب مجاھدين انتخاب شده بودکه اينک به عنوان پا( محمدزمانخان
ًامير مجاھدين فورا نامه ای عنوانی سردار اکبرخان نوشت و در پای آن . رسيد

وقتی . مھر خود ونواب جبار خان راگذاشت وبه وسيله پيکی تندرو به خلم فرستاد
د، ھمراه باسردارسلطان مونمطالعه رخان رسيد وآن را نامه به دست سرداراکب

ورود . ، پسر عم خود راھی کابل شد و به زودی به کابل رسيداحمدخان
سرداراکبرخان به کابل مصادف به ايامی بودکه يک روزقبل از آن عبدهللا خان 
اچکزائی در ميدان بی بی مھرو زخم کاری برداشته بود و شھريان کابل در اندوه 

اندوه به خوشی عميقی فرورفته بودند، مگر با رسيدن سرداراکبرخان به کابل اين 
  :بقول حميد کشميری . وشادمانی عمومی مبدل گرديد

  ان رسـيد          تـوگفــتی بھـاری به بستان رسيدـچـو انــدر حـــد کابلـست

  ھــمه پـيــشوايــان  فــرمـانـــروا          شـدنـدش بـفـرسنگ ھــا پــيـشوا

   و طفـل وپـيروجوانزن به ھـرکوی وبرزن که گشته روان         زمرد و

  دعــا برزمــين         که پرسيدعيسی چه غوغاست اين چنان خاست شور

  درکنارش کـشيدـچـو پيش محمدزمان خان رســيد          چو جان تنگ ان

  ـام آوران          بگردش چو برگرد مه، اخــترانـتـنـد نـــت و نـشسنشس

  ن گفته شدـسل سخـن درسخ   مسلـد       ـھـن گفــته ش تا کحقـيقت زنـــو

  بخش روح و روانفرح دزمان          بگفت ایـارش محـمـسـرانجــام کــ

  ـر نـيـز خـواھــم نمودـ       نمـودم دگ درايـن رزم دردسـت من آنچه بود  

  ـل فرنگـم  طـلسمـات  اھـ      شکست گ   ـبه بـازوی تـدبير وشمشيرجن

  پـا دشمن کــيــنه خـواه دم زـ     فکـن  ردم ســپـاه    ـاد کــايـه  آبــزســرمـ

  واھد شد اين کشورازفتنه پاکـ     نخ ف  نگــردد ھــ0ک    ـا مخالـولی ت

  ــا]ر کــسـ   ولـيکــن نــدارنـد، س     ـار کـس  يـر افگــــنانــنـد بســـيـدل

  ری نماندـائی از ضـعـف پــيوانـ   تـ  د     ـانـمــرا قــوت شيــرگــيـری نـم

                                                
١
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  نـد شــيــرنــریــه مانـــ     جــوانی ک   ری  ـار سر لشکـــســزد بــرسر ک

  رـوش او تــيـز تـ     زشـمــشير اوھــ   ر ــبود در صف رزم خون ريــزتـ

  ار کردوانــد ايــن کــم که بـتــيـن      نب رد    ـخـيل مردان م کسی جزتـو در

  لشکربه فـرمان تست و ھمه شھر

   ١  بکن آنچـه خواھيکه ملک آن تست

پس از ورود خود به کابل، اکبرخان وسردار سلطان جان سردار
نواب زمان خان قلعۀ  در مجلسی اشتراک کردند که در شام ھمان روز
زمانخان محمد از سوی نواب مھمانان ، در دروازۀ قلعه.برگزارشده بود

ونايب امين هللا خان لوگری وغيره  خان نواب جبارخان وسردار عثمان
استقبال گرديدند وبه داخل صالون بزرگی رھنمائی شدند که در آنجا 

با ھريک اکبرخان برطبق رسوم افغانی .سران وخوانين کابل نشسته بودند
انان  که از قبل برای مھم یيواحوال پرسی نمودوبعد درجابغل کشی 

به اکبر خان گزارش دزمانخان  نواب محمسپس.معين شده بود قرارگرفت
نامبرده در . را شرح و توضيح نمودقيام مردم وضعيت از یمختصر

 وی  سران ملی  جرگهدوست محمد خان امير غيابت اخير افزود که بنابر
در اکنون از اينکه اکبر خان .  انتخاب کرده استخودپادشاه را به حيث 

اکبر خان سردارکه  ميکنممجلس حضور دارد بنابرين به جرگه پيشنھاد 
 خوانين.را بدست گيردمی بايد که زمام اموراست و  وارث اصلی سلطنت

 به پيشنھادعالی است،ھمه ما او را:وسران ملی ھه با يک آواز گفتند
  !يمفتسروری ورھبری خود پذير

سردار اکبرخان درآغاز از قبول اين پيشنھاد امتناع ورزيد وسران کابل 
قرارداد که چگونه آنھا پدرش را در مقابله با دشمن تنھا را مورد گJيه وانتقاد 

اينک آنچه می بينند، از دست خود  گذاشتند تا مجبور به ترک يار وديارخود شد و
خوانين کابل تمام گJيه ھای سردار را به جا و انتقادات او را معقول . می بينند

مودند که ازاين پس از دانسته از آنچه رفته بود، اظھار ندامت کردند وسوگند ياد ن
خط فرمانبرداری عدول نخواھند کرد، به شرط آنکه سردار پيشنھاد آنھا را 

خوانين کابل را چنين ديد، لختی اصرارسردار اکبرخان که پافشاری و .بپذيرد
  :آغاز کردچنين ِسخنان خود را عد بوخاموش ماند 

                                                
١
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ِ اقوام عزيز، کاکاھا و برادران گِ خوانين محترم، سران" !  رامیِ
ِفرزند ۀ به مثابـ. تشکر از اعزاز و اکراميکه نسبت به من نشان داديد

امير دوست محمد خان نميتوانم افتخار پادشاھی شما را تا زمانيکه پدرم 
شما بايد بپذيريد که . ھا باشد بپذيرمانگليس  پنجه حيات و اسير در قيد

ه خانواده اش زمانيک. ِيکتعداد شما امير را ترک و به او پشت نموديد
زندانی و به ھندوستان فرستاده شد، مردم برايش ھيچ انتخاب ديگر بجا 

ديد و اگر شما ثابت قدم و وفادار می بو. نگذاشت مگر اينکه تسليم شود
پيشنھاد شما .  اسير برتانوی ھا نمی بوداويد حاk ه ميشد ايستادعقب وی

منافع ملی کشور و به را زمانی می پذيرم که سوگند ياد کنيد که ھرگز به 
در ميدان نبرد مرا  ھرگز کرد وُآزادی بخش ما پـشت نخواھيد ۀ رزمبا
تقJل معھذا من برای مبارزه در راه آزادی، اس. گذاشت نخواھيدتنھا

برای وصول چنين مرام و . حاضرم درين راه جانم را فدا کنمکشورم 
قدرت ۀ بردکه ملتم گذارم  نلیمأمول عالی حاضرم ھزار بار بميرم و

ِمردم ما ھميشه . ما تأريخ کھن و افتخار آفرين داريم. ھای خارجی شود
دين و رواج ھای ما لياقت آنرا دارد . در راه آزادی و استقJل رزميده اند

امپراتوری . تا تمام ملت ھا و دولت ھای روی زمين به آن احترام گذارند
اشد ولی فراموش نبايد برتانيه شايد نيرومند ترين امپراتوری ھای جھان ب

کرد که امپراتوری سکندر کبير و امپراتوری مغل ھا ھم به ھمين عظمت 
ھمۀ ملت ھا در برابر سکندر زانو زدند مگر ما زانو نزديم ، . بودند

د ِچھار سال تمام در برابر او جنگيديم، تا آنکه مجبور به پذيرفتن يکتعدا
  . ِرسوم ما شد

 ميدارم که من عJم صراحت ابرای تان به!  محترمان بزرگ
 قيام  يا فرماندهسرلشکرپادشاه بلکه به مثابۀ حيث  ب،را نهشما رھبری 
يکی از فرزندان اين ملت غيور و فرزند وفادار پادشاه افغانستان کابل و

که حال در اسارت انگليس است می پذيرم تا به ھمت شما و ملتم، خاک و 
بگذار تأريخ در مورد ملت و  . نيمفتح و ظفر برساساحل مردم خود را به 

 صادق بوده ملت خودکه آيا در پيشگاه خداوند و کندِرھبران ما قضاوت 
، می پذيريد و سرکردۀ سپاه مجاھدينبه مثابۀ  ھرگاه شما مرا ؟ايم يا خير

سوگند ياد کنيد که مرا در ميدان نبرد تنھا رھا نخواھيد کرد من ھم در 
 کنم که حيات، ت غيورم سوگند ياد میحضور خداوند و در پيشگاه مل

  » . کنمِسرنوشتم را در راه آزادی و جھاد ملت افغان قربانیممات و
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برای افغانستان جان می : ضای جرگه با يک صدا گفتندھمه اع
  !دھيم، زنده باد اکبر خان، زنده باد افغانستان

 خوانين و سرداران، شھزاده اکبر خان را اينکه شورایبعد از
ی ملی انتخاب کرد، پJن ھا و عمليات جنگی ھاقوماندان نيرومنحيث 

 يک رھبر مھم ديگر از وطندرھمين زمان .  بخود گرفتتر شکل منظم
دوستان افغان بنام محمد شاه بابکرخيل از جJل آباد با سواره نظام 
. متجاوز از سه ھزار نفر خود به کابل رسيد تا با لشکر اکبر خان بپيوندد

سردار اکبرخان را در فصل مربوط به خودش  افتخار برانگيزکارنامه ھای
  .بخوانيد

  

  :اخت0ف نواب محمدزمانخان با نايب امين هللا خان
بعد ازتبعيد امير دوست محمدخان به ھند، شاه شجاع از نواب 

وبنابرين برای تخفيف . محمدزمانخان به عنوان رئيس قبيلۀ بارکزائی خوف داشت
ن مقام نواب محمد زمانخان، به نايب امين هللا خان لوگری بارکزائيھا وسبک ساخت

وخاندان اواحترام واعتماد زياد نشان ميداد و درمقابل چشم نواب محمدزمانخان 
وديگر سرداران بارکزائی به نايب احترام وخلعت ھای بسيار به او وپسرانش 

فشار ملت ميداد و حتی وقتی که انگليسھا وادار به تخليه کابل شدند و در اثر
باkخره شاه شجاع حاضرگرديد که برای جنگ با قوای انگليسی مقيم جJل آباد 
ومقابله با جنرال سيل وجنرال پالک، از کابل به طرف جJل آبادحرکت کند، 

امين هللا نايب باkحصارقايمقام کرد ونصرهللا ، پسر پسرخود، فتح جنگ را در
  .رقرار نمودب خان لوگری را به نيابت سلطنت انتخاب و

اين کار شاه شجاع درآخرين روزھا وآخرين ساعات سلطنتش چه معنی 
حسادت نواب محمدزمانخان را در برابر  داشت؟ آيا ميخواست با اين کار خود

نايب او نفاق وشقاق ايجاد  نايب امين هللا خان تحريک نمايد وميان اميرمجاھدين و
ن حالی که نايب نواب محمدزمانخان، وآيا نايب امين هللا خان درعي. شايد نمايد؟

ًشاه منتخبه مجاھدين بود، می توانست درعين زمان نايب ومشاور  ودوست 
نزديک شاه شجاع نيزباشد؟ آيا او با نشان دادن اين سيماھای سياسی خود 

  ھم لعل بدست آيد وھم يار نرنجد؟    « ميخواست به قول معروف

ريق نزديکی باشاه شجاع ميخواست اين عقيده است که نايب از طه ب کھزاد
او رابه ايتJف با بارکزائيھا و در رأس نواب محمدزمانخان وساير سران 
ًمجاھدين وادار نمايد وسپس مشترکا در طرد کامل دشمن، که ھنوز قسمتی از آنھا 

  .قندھار مستقر بودند کمر بندد درجJل آباد و
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خان چنين نيتی داشت،چرا آن اينجا سوال پيدا ميشود که اگرنايب  امين هللا 
رضائيت او را بدست نياورده بود؟  را با نواب محمدزمانخان درميان نگذاشته  و

 بارکزائيھا وسپس آماده ساختن شاه برضد وادارکردن شاه شجاع برای ايتJف با
که امکان آن بسيار بعيد به نظر می آمد، زيرا شاه در سايه  انگلسھا کاری بود
 قدرت را از بارکزائيھا غصب کرده بود و در مواقع مختلف سرنيزه انگليسھا

ًديگران تخريش ميکرد و اين عمل شاه دره  حيثيت و وقار آنھا را در انظار
ًکرده بود، بخصوص که قصدا به جای  او ايجاد عميقی از تنفر ميان بارکزائيھا و

 برمJتر و رھبرمجاھدين يعنی نواب محمدزمانخان، از نايب امين هللا خان بيشتر
 ًطبعا چنين روشی حکم نمک پاشيدن بر. تکريم به عمل می آورد تقدير و

آھسته آھسته فضای اعتماد و باورمندی نواب  زخمھای بارکزائيھا را داشت و
شاه  وچنين چيزی را. محمدزمانخان را نسبت به امين هللا خان مکدرساخته رفت

 خان از نزديکی باشاه شجاع شجاع از خدا ميخواست، بخصوص که نايب امين هللا
واين . کسب منزلت وقدرت در دربارش راضی معلوم ميشد بدش نمی آمد واز

وقتی بھتر وبيشتر برمJ  رضائيت خاطر نايب از نفوذ وحاکميت در دربار
زمانخان کشته  ميگردد که چون شاه شجاع توسط شجاع الدوله، پسرنواب محمد

 جنگ را از قلعه محمودخان بيات به باkحصار ً، نايب امين هللا خان،فورا فتح١شد
 .ردبرده او را بحيث پادشاه وپسرخود نصرهللا خان را به حيث نايب او اعJن ک

اين حرکت نايب امين هللا خان که بدون رضائيت نواب محمدزمانخان صورت 
ًگرفته بود، طبعا برنواب محمد زمان خان وھواخواھان او گران آمد وآنھا عدم 

  .خود را از چنين پادشاھی ابراز داشتنداطاعت 

نايب امين هللا خان چون ديد که دسته محمدزمانخان با پادشاھی فتح جنگ 
ًمخالفت می ورزند، درصدد برآمد تا به پادشاھی فتح جنگ، رنگ وصبغه جرگۀ 

ميرحاجی، نايب حمزه : پس عده ای ازمتنفذين وسران کابل از قبيل. قومی بدھد
اصJن خان قزلباش،قاضی مJنورمحمدخان، محمد   اميرخان، سرفرازخان،

باقرخان، غJم حسن خان افشار، غJم رسولخان، ملک ظفرخان را با خودھم 
نظر ساخت تا درپای عھدنامه ای مبنی برپادشاھی فتح جنگ پسر شاه شجاع 

  .امضاء گذارند

گ به به اقوام بارکزائی وظيفه ميداد تا بJدرن) يا قطعنامه(اين عھدنامه
کمک سردار اکبرخان به سوی جJل آبادحرکت کنند وبه اقوام پوپلزائی وظيفه 

                                                
١
ش، ايران، ١٣٧٨ سيستانی،دونابغه نظامی، سياسی افغانستان،در نيمه قرن نزده،چاپ - 

  ٣٦٢ص
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می سپرد تا برای اخراج انگليسھا بسوی قندھار بشتابند واقوام غلجائی وقزلباش 
وافشار وکابلی را آزاد  ومخيرگذشته بود تا با ھرکه خود خواسته باشند يکجا 

   ١ .ز امنيت شھر دفاع نمايندشوند و يا اينکه بيطرف بمانند ودرکابل ا

ًاين فيصله نامه اساسا نميتوانست زمينه تطبيق داشته باشد وگره ازمشکل 

مدعيان سلطنت بگشايد، چه ھدف اساسی اين عھدنامه دورساختن رقبای خاندان 
ًصاف کردن ميدان برای اوkده شاه شجاع ونايب امين هللا خان  شاھی ازپايتخت و

نواب محمدزمانخان بيش از ھمه درک ميکرد ومخالفت خود واين باريکی را . بود
  . را با آن ابراز داشت

گذشته از اين، اقوام بارکزائی ونيروھای نواب محمدزمانخان بيش از پنج 
نواب محمدزمانخان چگونه ميتوانست با اين نيروی اندک برای . شش ھزار نبودند

 درجJل آباد حرکت کند مقابله با قشون بيست ھزارنفری تازه دم جنرال پالک
 خود کمائی کند؟ درحالی که اريخی رابرای خود واقوام وشکست قطعی وبدنامی ت

وتنھا دشمن بارکزائيھا وسردار اکبرخان نبودند وانگھی افغانستان  انگليسھا تنھا
ھم تنھا کشوربارکزائيھا  و پوپلزائيھا نبود که بايستی تنھا ھمين دوقوم به مقابله 

با درک عدم توازن نيروھای خود با دشمن، خود واقوام  خاستند وبادشمن برمي
پس واضح است که نايب امين هللا خان از صدور عاجل اين . خود را تباه ميساختند

َنيات واھدافی داشت که شايد گفته ) بدون شرکت نماينده بارکزائيھا(عھد نامه
  :دميرمحمدصديق  فرھنگ در مورد وی صادق باشد، آنجاکه مينويس

نايب امين هللا خان مردجاه طلبی بود وميخواست پادشاھی در دست «
شخص ضعيفی باشد که نتواند در برابرخوانين ايستادگی کند وکارھا را خودش به 
عنوان وزيراداره نمايد وبرای اين منظوروی به شھزادگان سدوزائی مايل و به 

ن دليل فيصله نامه با  به ھمي »٢ .اھی اميردوست محمدخان مخالف بوداعاده پادش
  .شد قبل از ھمه بارکزائيھا روبرو اعتراض شديد اقوام درانی و

 بيعت نمودن نواب محمد زمان خان به پادشاھی که پدرش بدست پسراو 
نايب امين هللا خان يک بار ديگر سعی . به قتل رسيده بود، کار بسيار دشواری بود

 نواب محمدزمانخان واگذارد، کردتا به جای پسرخود ، وزارت فتح جنگ را به
بالنتيجه فتح جنگ فرمانی صادرکرد تا نواب . ولی اين پيشنھاد او ھم پذيرفته نشد

ميردرويش، . محمدزمانخان وتمام بارکزائيھا بJدرنگ کابل را ترک گويند
برادرميرمسجديخان به شفاعت نزد نايب امين هللا خان رفت و دو روز مھلت 

                                                
١
  ٣٢٦- ٣٢٤،ص٢ کھزاد،با]حصارکابل وپيش آمدھای تاريخی،ج-  
٢
  ١٩٢ ،ص١٣٧٦ فرھنگ، افغانستان درپنج قرن اخير، طبع امريکا،-  
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در اثر رد وبدل حرفھای . برای رفتن آمادگی بگيردخواست تا محمدزمانخان 
. سخت ميردرويش، نايب امين هللا خان برآشفت وبا سيلی برروی ميردرويش زد

اين سيلی بارکزائی ھا وھواخواھان شان راچنان به غليان آورد که بJدرنگ 
ًبرخانه نايب در بيرون باkحصار يورش بردند وآن را تاراج کردند وسپس 

بعدھا عده ای از پوپلزائيھا و از جمله .  را درمحاصره گرفتندباkحصار
سردارعبدالسJم خان، پسرسردارمحمداکرم خان باميزائی از باkحصار بيرون 

 بدين ترتيب جبھه نواب محمد. شد وبه صف سردار نواب زمانخان پيوست
سرانجام . زمانخان قوت بيشتر گرفت وبرشدت محاصره باkحصارافزوده شد

 امين هللا خان به نواب محمدزمان خان پيغام فرستاد که بھتراست از جنگ نايب
نواب . به ميدان بيايد تا زورآزمائی نمايند در گذرد و کوچه وبازار وپشت بامھا

محمدزمانخان اين دعوت را لبيک گفت واحوال داد که حاضراست ھمين فردا در 
   ١ .تپه مرنجان باھم دست وپنجه نرم نمايند

اکبرنامه، قوای محمدزمانخان شش ھزارنفر وقوای نايب امين هللا بنابر 
جنگ شروع شد واز ھردو طرف گروھی به  .٢خان به ھجده ھزارنفر ميرسيد

ًخاک وخون غلتيدند، در نيمه روزکه غلبه بر قوای نواب محمدزمان خان حتمی 
وارد به نظر ميرسيد، ناگاه سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان از تيزين 

 کابل شدند وسردار اکبرخان با سيصد سوار خود جانب نواب محمدزمانخان را
ًنيروھای نايب مغلوبا بسوی . گرفت و سپاه فتح جنگ و نايب را از پيش برداشت

و سرداراکبرخان وھمراھانش آنان را تا دروازه ھای  فرار کردند، باkحصار
فتح جنگ ونايب . ب کردندتصاح باkحصار دنبال نموده سJح ومھمات آنھا را

باkحصار به . امين هللا خان به باkحصار در آمدند و دروازه ھا را از پشت بستند
نايب امين هللا خان که عواقب اين . محاصره کشيده شد وکار نقب کنی آغازگرديد
سرداراکبرخان نزديک دوست خسروجنگ را خطرناک ميديد، به محمدشاه خان، 

  .ه پيش نمودراه مصالح توصل جست و

: در اثر ميانجی گری محمدشاه خان بابکرخيل  قضاياچنين فيصله شدکه
فتح جنگ پادشاه باشد وسردار اکبرخان وزير او وبرای رفع کدورت وھمبستگی 
بيشتر طرفين،دختر نايب امين هللا خان به عقد نکاح سردار اکبرخان درآورده 

                                                
١
-٣٣۵نابغه نظامی، سياسی افغانستان،در نيمه قرن نزده ، چاپ ايران، ص سيستانی ، دو-  

٣٣٦  
٢
  ١٠٠ اکبرنامه، ص-  
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 به بعد سردار اکبر خان به بدين گونه غايله خاموش شد و از اين تاريخ. شود
   ١ .وزير محمداکبرخان شھرت يافت

به سردار اکبرخان   يتی خود را محمدزمانخان از اين فيصله نارضانواب
ابراز داشت، واو را ازقبول وزارت وخويشی با نايب امين هللا خان منع نمود، 

واند شرايط صلح را پذيرفته است و نميت سردار اکبرخان اظھارکرد که او مگر
  :ازقولش برگردد، بقول حميد کشميری

  چوشب بسته پيمان سحر بشکنم        چـه گــويد بــر دوستان، دشمنم؟

   ٢درستی گــر از عھد خـود گم کنم        ازاين پس چه پيمان به مردم کنم

  

ًبا اين جواب ميانه نواب محمدزمانخان وسردار اکبرخان برھم خورد  تا 
 و برروی ھم شمشير کشيدند وسردار اکبرخان غالب شد وآنجا که ھردو پسر عم

سپس او را تا بازگشت امير دوست محمدخان از  زمانخان را بخشيد و نواب محمد
   ٣ .ھند به نيابت از سلطنت کابل ابقا کرد

بدين سان ديده ميشود که نواب محمدزمانخان، يکی از شخصيتھای قابل 
و درسازماندھی . ان وانگليس بوده استاعتنا ومھم ملی در دوران جنگ اول افغ

قيام کابل وتشکل نيروھای ملی ومبارزه برضد دشمنان وطن ومردم نقش بسيار 
ونمی دانم به چه علتی از اين پيرمرد جواد وشجاع . تعيين کننده داشته است

ووطن پرست که ھمه دار وندار خود را در راه طرد دشمن از کشور و پيروزی 
ا صرف کرده، کسی به وجه احسن وکافی يادآوری نکرده مجاھدين برانگليسھ

از اثر ) ميJدی١٨۴۶(= ھجری ١٢۶٣است؟ سردار نواب محمدزمانخان درسال 
درکابل وفات کرد و در مزار عاشقان وعارفان مدفون گشت  شيوع مرض کولرا

  :واين بيت در لوح مزارش منقور است

   ٤دا کزين زمانه محمدزمان برفتدر           عقلم کشيدآه ودل از صبر کند وگفت

افغان «ياد وخاطرش به عنوان يک مبارز وطن خواه در جنگ اول 
  !ھمواره گرامی باد»وانگليس

  : اعقاب واو]دۀ نواب محمدزمانخان

                                                
١
  ٣٣٤-٣٣٩، ص٢، با]حصارکابل،ج١٨٣،١٨۵، ص١ سراج التواريخ،ج-  
٢
  ٢٢٣-٢٢١ اکبرنامه، ص-  
٣
  ١٨۵، ص١ سراج التواريخ، ج-  
٤
   سراج التواريخ، ھمان جا-  
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نگارنده حين مطالعۀ .نسب شناسی، بخشی مھم از جامعه شناسی است 
ان واعقاب اين سرگذشت شخصيت ھای مؤثر درتاريخ کشور، ميخواھد بازماندگ

  شخصيت ھا را نيز شناسائی  و به ھموطنان خود معرفی نمايدوتوقع دارد تا بقايا 

  .وبازماندگان اين شخصيت ھا در تکميل اين بخش ازکارم ياری رسانند

درحالی که قلعه زمانخان در عقب تپه مرنجان واقع در جوار مکروريان 
ًد ھمت کشور است،جدا ارزومند آن اول کابل يادآور نام ونشان اين مرد نامی وبلن

درکابل ويا  بودم تا بدانم ازاوkدۀ نواب محمدزمانخان  کدام اشخاص وخانواده ھا
 خوشبختانه  چندی قبل از داکترصاحب سيد خليل هللا .خارج باقی مانده اند

ھاشميان مدير مجله آئينه افغانستان در امريکا،نامه ای دريافت کردم که درآن 
ده ھای نواب اسد خان ونواب عبدالصمدخان ونواب عبدالجبارخان شجره خانوا

برادران اميردوست محمدخان  درپشت يک ورق بگونه خاکه درج شده بود ومن 
   . ًبا استناد آن نامه ميتوانم از اعقاب وبقايای اين خاندان ذيJ يادآورشوم

دو )خانيا سرداراسدهللا (بقول داکترصاحب ھاشميان،از نواب اسدهللا خان 
پسر بنام ھای نواب محمدزمانخان،و شکرهللا خان به ظھور رسيدکه از مادران 

  .بودند جدا

  يکی از  :، نواب محمدزمان خان سه خانم داشت نواب محمدزمان خاناز 

وی . بود) ؟(سومی از طايفه بھاتی  طايفه قزلباش وديگری دختر وزيرفتح خان و
  .از اين سه خانم صاحب ھفت پسر شد

صاحب دوپسربنامھای سلطان احمدخان وسلطان شيردل (سلطان عزيزخان -١
  )از خانم قزلباش( زرين الدوله-٢    )جان

 صاحب سه پسربنامھای محمد(از دختر وزيرفتح خان   شادوله خان،-٣
  بود )محمدسليمان خان ومحمدابراھيم خانشعيب خان و 

ات ننگين شاه وزيرفتح خان،آن که به حي دختر شجاع الدوله خان از -۴
شجاع الدوله خان با بوبو بيگم دختر .  شجاع در جبه زار سياه سنگ خاتمه داد

يکی بنام  :او صاحب دوپسرشد از سردار يارمحمدخان والی پشاور ازدواج کرد و
 ١١:  زن ازدواج کرد وثمره اين  ازدواجھا١٣که با [ امين هللا خان يا امين الدوله 

١ ] دختر بود١٢پسرو
  

 بنامھای  محمد: اکتر ھاشميان ميگويد  که، از امين الدوله شش پسرد مگر
 ،)جيتن( ايوب خان، علی جانخان ومحمدعلی خان چھره نويس ، رسولخان

                                                
١
   ديده شود سايت  -  

nawabi-barakzai-herat/Afghanstan/net.royalark.www://http   
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سردار محمدايوب خان ، . سردار احمدعليخان وغJم نقشبندخان به ظھور رسيدند
. لی نوابی شدصاحب سه پسر بنامھای عبدالقيوم خان نوابی، عبدهللا نوابی، عبدالع

ومحمدعلی چھره نويس دوپسر بنامھای محمداسماعيل نوابی ومحمدحفيظ نوابی 
  .داشت  که اين آخری صاحب چھار پسر بود

بی محمدابراھيم نوا: و اما محمداسماعيل نوابی، صاحب دوپسرھريک
 خانم داکتر ناصر(مستوره جان: مسعود نوابی وشش دختر بنامھای  ومحمد
خانم آقای (طاھره جان و) خانم داکترسيدخليل هللا ھاشميان( جان وسامعه ، )نوابی

عبيده می باشد ودوتای ديگر يکی ) خانم محمدعلی خان( وگلمکی )ارينبيل مسکين
    درسايت١.نام دارد... وديگرش جان 

barakzai-herat/Afghanstan/net.royalark.www://http nawabi   

  .از صدھا عضوخانواده نوابی نام برده شده است

 :برادرنواب محمدزمانخان از اينقراراست شکرهللا خان  واما اوkدۀ

شکرهللا خان ،دوفرزند يکی بنام جنرال غJم حسين خان  وديگری بنام غJم علی 
( يرعليخان  وغJم صديق خانغJم عليخان سه پسر بنام ھای ش. خان داشت

داکتر محمدناصرنوابی پسر شيرعليخان است . وغJم نبی جان داشت) دگروال
دگروال غJم صديق خان وھمچنان غJم نبی  .ميشود) باجه داکتر ھاشميان(که

جان، ھريک صاحب  چھارفرزند ھستند که نام ھای شان در ياد داشت داکتر 
 ل غJم حسين خان دوپسر بنامھای محمدواما ازجنرا. ھاشميان نيامده است

يکی از دختران او زوجه . سرورخان و محمدھاشم خان  وپنج دختربجا مانده است
بود وديگری زوجه غJم ) والده محمدقيوم وعبدهللا نوابی( سردارايوب خان نوابی

از محمد . جيJنی خان چرخی وسومی زوجه سردار جمعه خان اعتمادی بود
مانده بنام داکترولی نوابی واز محمدھاشم خان نوابی، يک سرورخان يک پسر 

 آقای  عبدهللا شادکام نوابی. پسرش محمدعالم نوابی والی مزار شريف بود
،پسرمرحوم دگرمن محمدزمان )ھنرمندخوش آوای راديو وتلويزيون افغانستان(

خان نوابی ابن سردارعليجان خان ابن سردار امين الدوله خان ازسلسله نواب 
  .محمدزمان خان ميباشد

آقای معصوم ھوتک ،از مسکن شجاع الدوله خان در ارغنداب قندھار 
د  نواب محمدزمان خان دکورنۍ يوښاخ په کندھارکي ماته :" چنين خبر ميدھد

پرغاړوباندي دبارکزوکلي پراته  ترنک رود دکندھار ښار جنوب ته د. معلوم دئ 

                                                
 
١
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څه شرق ته مايل دميانجوی په نامه د ترنک رود پرجنوبي څنډه باندي لږ. دي 
جاع الدوله اوkده پکښې ميشته يوکلی دئ چي دنواب محمدزمان خان د زوی ش

دئ  چي د حاجي جمال خان  ددغي کورنۍ متاخر مشر محمداکبرخان نومې. ده
  دونکي دنوموړي دميانجوی اوسني اوسي. ه کي ښخ دئ نيکه د زيارت په محوط

١."حمدسرورخان او محمداسلم خان اوkده ده محمداکبرخان د دوو زامنو م
  

  

   :او]ده نواب عبدالصمدخان

نواب صمدخان صاحب بگفتۀ اقای داکترسيد خليل هللا ھاشميان، 
از عبدالقادرخان  .يکی محمدغوث خان وديگری عبدالقادرخان :دوپسربود

 از اوعبدالرزاق خان حامد پدر داکتر صمدحامد به ظھور رسيده محمدنادرخان و
اسماعيلخان و  ازمحمدغوث خان پسرانی بنامھای تاج محمدخان، ومحمد. بود

 تاج محمدخان، سرداراز .سمندرخان به ثمر رسيدند فيض هللا خان وعبدهللا خان و
از  و. واز او داکتر يحيی رشيد به ظھور پيوست) وکيل پلخمری(عبدالرشيدخان 

ومحمدصديق بدنيا امده ) خانزوجه ميرامان الدين ( محمداسماعيل خان، شاه کوکو
 جان واز عبدهللا) نامھای شان بمن نرسيده(از فيض هللا خان چھار پسر مانده . اند
به  )کومه ھراتسابق سرياور ظاھرشاه، بعد نايب الح(جنرال عبدالغفور ،

از او محمداکبرخان وغJم  و از سمندرخان، جنرال محمدعمرخان و ثمررسيد
از محمداکبرخان پسرانی بنام داکتر محمدامين  .دستگيرخان ياور به ظھور رسيدند

داکتر صاحب ھاشميان  متذکر شده که نواده ھای  .و محمداختربه ثمر رسيدند
ويک شاخه از نواده . ًنواب صمدخان عمدتا در شکردره شمال کابل زندگی دارند

  . درشکر دره زندگی ميکنندھای نواب جبار خان نيز

نيز پسر نواب کنم که سردارمحمدعثمانخان، دراينجا بايد ياد آوری 
او يکی از سران مجاھدين در جنگ اول افغان وانگليس بود .عبدالصمدخان بود

ونام وامضايش در پايان شرطنامه ھای خروج انگليسھا از افغانستان موجود است  
در عھد حکومت شاه شجاع واميردوست بل واز شخصيت ھای موثر وبا نفوذ کا

   .متاسفانه از اوkدۀ اين مرد نامی اطJعی نداريم.بوده استمحمدخان 
  

  : اونواب جبارخان واو]دۀ

بھار دربرتانوی ھند  حکومت یاستخباراتافسران يکی ازبرنس الکساندر
 و سفرکردوبخارا  بلخبعزم  وازکابل از راه پشاور به کابل ميJدی ١٨٣٢سال 

                                                
١
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در فصل وی . با نواب جبارخان وسردار دوست محمدخان مJقات نموددرکابل 
  : ميکند هنوشت جبارخان نواب  در موردخودسوم سفرنامه 

ما قبJ در مورد خصوصيات مھربانی ميزبان خود نواب جبارخان  «
او . شنيده بوديم؛ اما با آشنائی شخصی دريافتيم که او يک کدخدای کامل است

او با وجوديکه : ندۀ تمام تفاوت ھا در بين چندين برادر ياغی خود می باشدالتيام کن
برادر بزرگ خانوادۀ خود است، ھيچگونه نظرات جاه طلبانه ندارد، درحاليکه 

برادر او رئيس . زمانی حاکم کشمير و ساير وkيات امپراتوری درانی بوده است
 است، اما از ناسپاسی موجود کابل از طريق ضبط امJکش او را مجازات کرده

او ميگويد خداوند ھر چيزی را که او ضرورت داشته برای . او صحبت نمی کند
او و کسانيکه در خدمت او قرار دارند، اعطا کرده است؛ و خوشی ھای کمی 
وجود دارد که معادل داشتن توانائی برای بخشش به اطرافيان تو باشد، و برای 

من در .  مجبور به حکومت کردن درآن باشیلذت بردن ازاين دنيا بدون اينکه
جريان توقفم در کابل دريافتم که نواب ھيچگونه خصلت منفی ندارد، بجز از 

ھرگز کسی به اندازۀ او . اينکه آنچه احساس ميکند، با خلوص نيت ابراز ميدارد
او فقط به يک نفر خدمۀ خود اجازه ميدھد که به : فروتن و محبوب نبوده است

سياست . بيايد؛ و مردم درھمه جا برای او ايستاده شده و دعايش می کننددنبال او 
مداران زيادی به خانۀ او ھجوم ميآورند تا او داخل توطيه ھا و دسيسه ھا شود، 
اما او ھنوز احترام تمام جامعه را با خود داشته و در حال حاضر نفوذ اخJقی 

برخورد ھای او بطور . داردبزرگی نسبت به ھر خانوادۀ بارکزی در افغانستان 
قابل مJحظۀ نرم و دلپذير است؛ از لباس او ھيچ کسی تصور نمی کند که او يک 

جای خوشی زيادی است که در بين جامعۀ . عضو با نفوذ يک خانوادۀ جنگی باشد
او بطور خاصی در . او قرار داشته، شاھد اعمال او بوده و مکالماتش را بشنوی

ف بوده و ھرکسی که وارد کابل شود، او را به خانۀ خود مقابل اروپائيان بيطر
تمام افسران فرانسوی در پنجاب با او زندگی کرده و روابط . مھمان می کند

 ٥٠چنين است کدخدای کابل؛ سن او حاk حدود . دوستانه را نگه داشته است
است؛ چنين بود آقای يک خانه و ما چقدر خوش بخت بوديم که درآن سکونت 

  ١».مداشتي

حافظ نور محمد کھگدای،سرمنشی داراkنشای دربار محمدظاھرشاه، در 
 نواب جبار خان در زمان امير  :ياداشتھای خود در مورد نواب جبارخان مينويسد

در آنوقت کمی قيمتی شده  و آرد فروشان از نرخ معينه يک . کبير حاکم کابل بود
                                                

١
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 فروشان را ميخ کرده  و جھر نواب جبارخان گوش يکی از آرد. پاو کمتر ميدادند
گشتاند که برعJوۀ آنکه از نرخ تجاوز نشود فردا ھر دکاندار ولو ازھر صنفی 
که باشد بايد در دکان خود فJن مقدار آرد ومواد خوراکه  به نظرگاه مردم 

  کهبنابران فردا در تمام دکانھای بازارھای کابل به ھمان مقدار آردی . بگذارد

 نزد مردم کابل شھرت دارد، باغ  باغ نواب که .يده ميشدحکومت گفته بود د
است که باغ نھايت سبز و خرم و در آنوقت از باغھای » نواب جبار خان«

عJوه از اين باغ ، سرای حاجی خانه  و حمام کاه فروشی که تا . مشھور کابل بود
  ١.حال پا برجاست ھم از اوست

   : کابلباغ ھا وميوه جاتذکربرنس و

سه ھفته درکابل مھمان نواب مدت  ١٨٣٢ل می ياودرھمراھانش وبرنس 
از مقبرۀ بابر و قلعۀ باkحصار  مدت اقامت خود در کابل،در وبودجبارخان 

ل متشخص قزلباش بعضی از رجا  وباوبازار چارچتۀ کابل نيز ديدن نمود
 روزھا وشب ھای زيادی را با نواب جبارخان و برنس. آشناشدوارمنيان کابل

) باغ نواب( بخصوص درباغ منسوب بخودش  دانش در باغھای کابل وفرزن
   : ميکندبيان چنين را ديد خود از باغھا وميوه ھای کابلاو چشم .دسپری کر

وقتی kھور را در فبروری ترک کرديم، درخت ھا در حال شگوفه "
 ما حاk. بودند؛ ما شگوفه ھا را در مارچ در پشاور درحالت شگوفائی کامل ديديم

عين حالت لذت موسم را در کابل داريم، يعنی دريک فرصت مناسب برای ديدن 
اين حالت بھار يک انديشۀ خوبی در بارۀ ارتفاع نسبی محJت و . آنھا رسيده ايم

 ھزار فت از سطح بحر ارتفاع ٦کابل حدود . انکشاف موسم آنھا بدست ميدھد
من يک . نگ آن گذراندممن روزھای بسيار فرح بخشی را در باغ ھای قش. دارد

اين باغ .  ميلی شھر ديدم٦شام يک باغ بسيار زيبا را به ھمرای نواب در حدود 
ھا بطرز بسيار خوبی طرح و نگھداری شده اند؛ درخت ھای ميوه دار به فواصل 
منظم نشانده شده اند و اکثريت باغ ھا با نظرداشت ميJن زمين يکی در باkی 

ھا با شگوفه ھای افتيده پوشيده بودند که در گوشه ھا و زمين . ديگری قرار دارند
نواب و من در زير يک درخت ناک . کناره ھا مثل برف جمع  شده بودند

سمرقندی نشستيم که مشھورترين نوع آن در منطقه بوده و دورنمای آنرا تحسين 
ا، تنوع و تعداد درخت ھای ميوه بسيار زياد بود، دراينجا شفتالوھا، آلوھ. کرديم

زردالوھا، ناکھا، سيب ھا، بھی ھا، گيJس ھا، چارمغز ھا، توت ھا، انارھا و 

                                                
١
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دراينجا نيز انواع پرندگان مانند بلبJن، . تاک ھا ھمه در يک باغ وجود داشتند
زاغان، گنجشکان، کبوتران وغيره تقريبا در ھر درخت موجود بوده و با ديدن 

 با ديدن بلبJن بسيار خوشحال شدم؛ به من. آنھا به ياد و خاطرۀ انگلستان افتادم
ھنگام برگشت به خانه، يکدانۀ آن درداخل يک قفس توسط نواب برايم فرستاده شد 

ياد ميشود؛ و واقعا " بلبل ھزار داستان"اين نوع آن بنام . که تمام شب می سرائيد
قفس بواسطه پارچه . معلوم ميشد که سرود ھای تمام پرندگان را تقليد می کند

حاطه شده بود؛ و پرنده آنقدر پر سروصدا بود که من قبل از استراحت مجبور ا
. اين بلبل اصJ از پرندگان بومی بدخشان است. بودم او را بيرون اتاق بگذارم

قشنگ ترين باغ کابل بنام باغ شاه ياد ميشود که توسط تيمورشاه بنياد شده، 
جادۀ که به آن ميرود حدود . درشمال شھر واقع شده و حدود نيم ميل مربع است

دراينجا يک . سه ميل طول داشته و ميدان مسابقۀ شاھی را تشکيل ميدھد
تعميرتابستانی ھشت ضلعی فراخ در مرکز آن وجود دارد که پياده روھا از ھر 
ضلع آن به جوانب آن کشيده شده و با درخت ھای ميوه دار سايه شده که يک 

 مرمرين در پيش روی آن نشان ميدھد که يک صندلی. منظرۀ بسيار قشنگ دارد
  شاھان کابل در کمال آسايش باkی آن می نشستند، 

مردم کابل عاشق و دلباختۀ گردش دراين باغھا بوده و ديده ميشود که 
آفتاب نيمروز . اقليم کابل نھايت گوارا است. ھرشام گله وار به آن ھجوم ميآورند

 و شبھای آن نسبتا سرد بوده و مردم فقط آن گرمتر از انگلستان است؛ اما شام ھا
دراينجا . در اگست kزم ميدانند که در باkی بالکون ھای خود استراحت کنند

برف . موسم بارانی وجود ندارد، اما باران ھای شديد مثل انگليستان ميبارد
 را در ساعات ٦٤در ماه می، ترماميتر درجۀ .  ماه دوام ميکند٥زمستان برای 

شان ميدھد؛ در اينجا بصورت عام بادی از جانب شمال ميوزد که داغ روز ن
اين باد ھا بايد از آن ربع بوزد، . بواسطه برفھای موجود در کوه ھا سرد ميشود

  .چون تمام درخت ھای کابل به طرف جنوب خميده است
 

  : کابلھایميوه جات و تاکستان

دار زياد کابل بطور خاصی برای ميوه جات خود شھرت دارد که به مق
تاکستان ھای آن چنان وافر است که انگور آن برای سه . به ھند صادر ميشود

بھترين آن : دراينجا ده نوع انگور وجود دارد. ماه درسال به گاوان داده ميشود
ھا ميرويد؛ چون آنھای که در روی زمين بخزند، ) چيله(در باkی چوکات 

واين کابل يک .  شاخه بری ميشونداينھا در اوايل می. کيفيت آنھا پائين تراست
مزۀ مشابه به مديرا دارد و نميتوان شک کرد که دراين مملکت با مراقبت کمی 
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مردم کابل استفادۀ گوناگونی از انگور . ميتوان با کيفيت فوق العاده توليد کرد
کردن ) سرخ(آنھا از شربت آن در کباب . نسبت به تمام کشورھای ديگر دارند

. ميکنند؛ و در جريان غذا ھا پودر آنرا بحيث يک ترشی دارندگوشت استفاده 
با کوبيدن انگور قبل از پخته شدن و پس از خشک کردن ) ترشی(اين غوره 

اين ترشی مانند مرچ سرخ بوده و يک مزۀ دلپذير اسيدی . آن توليد ميشود
آنھا مقدار زياد انگور را بحيث کشمش خشک کرده و از شربت . دارد) ترشی(
. يک پوند انگور به قيمت نيم پينی به فروش ميرسد. گور زياد استفاده ميکنندان

اينھا بطور خودرو در زير : کابل را توضيح دادم" رواش"من ھم اکنون 
. کوھھای برفی پغمان ميرويند و کابل شھرت زيادی بخاطر توليد آن دارد

ھم بقسم خام و پخته بوميان فکر ميکنند که اينھا فوق العاده سازگار بوده و آنرا 
آنھا يک فکاھی را برايم تعريف کردند که يکتعداد . ميخورند) مانند سبزيجات(

دکتوران ھندی برای مدت کوتاھی در کابل مشغول تداوی بوده و منتظر موسم 
با ديدن اين رواش در ماه می و . ميوه بودند که شايد صحت مردم خراب شود

 مملکت را ترک گفته و آنرا مشخصۀ جون، اين اعضای فاکولته بدون وقفه
در تمام موارد به اثبات رسانده که بايد . کتJگ امراض کابل اعJن کردند

وقتی رواش به مارکيت . بحيث يک مادۀ صحی غذائی درنظر گرفته شود
آورده ميشود، ساقۀ آن حدود يک فت طول داشته و برگھای آن در حال جوانه 

وقتی بار اول در روی زمين پديدار :  سفيد استآنھا سرخ بوده و ساقه. زدن اند
وقتی بزرگتر . ميشود، دارای مزۀ شيرين مثل شير بوده و تحمل انتقال را ندارد

ميشود، قويتر شده و سنگ ھا دراطراف آن انبار ميشود تا از آفتاب نگھداری 
در کابل ھيچ درخت خرما . ريشۀ اين نبات بحيث ادويه استفاده نمی شود. شود
 در –د ندارد، در حاليکه ميتوان آنرا در شرق و غرب آن پيدا کرد وجو

از ) مسکر(مردم اينجا از ھنر گرفتن يک شيرۀ مستی آور . کندھار و پشاور
پشاور بخاطر ناک ھايش مشھور است؛ غزنی . آنھا غافل اند، ھمانند ھند

انجيرھا بخاطر آلوھا که در ھند بنام آلوبخارا به فروش ميرسد؛ کندھار بخاطر 
و کابل بخاطر توت ھايش؛ اما تقريبا تمام انواع ميوه جات خسته دار در کابل 

مقدار ميوه نسبت به نان وافر بوده و يکی از ضروريات زندگی . ميرويد
 طريقۀ مختلف برای محافظت ١٤درکابل کمتر از . انسانھا محسوب ميشود

سته خشک ميشود؛ زردالو با خسته و بدون خ: زردالو وجود ندارد) کنسرو(
بعضا خستۀ آن گذاشته ميشود و يا با بادام تعويض ميشود؛ اين ھمچنان بشکل 

  اين يکی از با مزه ترين ميوه ھای . کيک درآورده شده و مثل کاغذ قات ميشود
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١ ."خشک است
  

برنس ھنگام ترک کابل نيز از رويۀ نيک وشريفانۀ نواب جبارخان که تا 
 نوشته ترک کابليز ياد نموده  وزيرعنوان دوميل او را مشايعت کرده ن

سردار سلطان محمد برادر (اگر ما پشاور را با تمنيات نيک رئيس آن:"ميکند
. ترک کرديم، حاk با دوستان  برادرش، نواب ھمراه ھستيم) اميردوست محمدخان

.  می که روز جمعه بود، ما کابل را به ھنگام نماز ظھر ترک کرديم١٨بتاريخ 
م معمول گردشگران، نبايد به معتقدات مردم اھانت کنيم که آنرا ساعت مطابق رس

ما فکر کرديم که در دروازۀ خانه نواب مھربان از ھم جدا می . فرخنده ميدانند
شويم که برای ما دعای خود را اعطا کرد؛ اما قبل از ترک شھر باز ھم با ما 

ر نکنم ھرگز يک من فک.  ميل ما را ھمراھی کرد٣ يا ٢يکجا شده و حدود 
قرار . آسيائی را با اينقدر حسرت در مقايسه با اين مرد با ارزش، ترک گفته باشم

او ما را . معلوم او برای ھرکس ديگر بيشتر از خودش زندگی کرده است
درجريان توقف مان با صميميت زيادی پذيرائی کرده و ھمه روزه از ما تقاضا 

 مسير ترکستان انتخاب کنيم، چون بدبختی ميکرد که ھر راه ديگری را به غير از
او ما را با احساس زيادی ترک گفت؛ . ھای زيادی را برای ما پيش بينی ميکرد

با وجوديکه . غيرممکن بود به ھنگام بدرود گفتن، اشک خويش را کنترول کنيم
، ما را به اندازۀ او و رئيس پشاور نوازش )سردار دوست محمدخان(برادر او 

م نزاکت و توجه بزرگی برای ما نشان داد که ما احساس عميق خود نکرد، بازھ
٢ ."را قبل از ترک کابل به او ابراز داشتيم

  

نواب جبارخان ھنگام وداع پوستينی گرانبھا از پوست سمور را به برنس 
من از نواب " برنس مينويسد.بخشيد تا ازآن ھنگام عبور از کوتل اونی استفاده کند

ً گزارم که جبرا يک پوستين پوست سمور را برايم پوشانيد مھربان کابل سپاس

٣ ."نھايت مفيد ثابت شد] در گذر از کوتل پربرف اونی[که
  

 در باره نواب جبار خان ان  آقای معصوم ھوتک درمقاله ایافغمحقق 
څلرم )ع١٨٠٠-١٧۵٨(نواب عبدالجبارخان دسردارپاينده خان :" ميکندنوشته 

کالوپه ٧٣ھق د١٢٧٠ کال زٻږٻدلی اوپه ع١٧٨٢= ھق ١١٩٧زوی وچي د
عمرمړسوی اودعاشقان وعارفان په مزارکي دخپل ورورنواب محمدزمان خان 

                                                
١
  ٢٠١٣ سفرنامه الساندر برنس، ترجمه دکتور لعلزاد،سايت آريائی، دسمبر-  
٢
  ٢٠١٣نامه الساندر برنس، ترجمه دکتور لعلزاد،فصل چھارم،سايت آريائی، دسمبر سفر-  
٣
  ٢٠١٣ دسمبر٢٠ سفرنامه الساندر برنس، ترجمه دکتور لعلزاد،سايت آريائی،-  
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وفات تاريخي ماده يې کابلي طبيب ميرزاعبدالواسع خان  د. څنګ ته ښخ  دئ 
  :  داسي ويلې ده 

ِانه سرجان نخست وگفتبرداشت ازمي َ  

  جـــبـارخان نمـــود ميـان جـنـان مکان

ه دې بيت کي دوھمه مصرع تاريخي ماده ده چي ابجدي ارزښت يې پ
په " برداشت"د) ٣= ج (سريعني ) جان(کيږي اوله دې عددڅخه چي د١٢٧٣

 پاتيږی اوداکال په قمري )ق١٢٧٠(ودوه سوه اويا زر يو قرينه تفريق سي ،
دنواب عبدالجبارخان  .حساب دنواب عبدالجبارخان دمړيني کال دئ 

ده اته ودونه کړي وه چي يوه ښځه يې قزلباشه،دوې  .وه)سريته(مورکوھستانۍ 
له . يې ھندوستانۍ،دوې يې پوپلزۍ،دوې يې بارکزۍ،اووروستۍ يې کشميرۍ وه 

عبدالروف : دوی څخه يې ديارلس زامن پاته سول چي نومونه يې دادي 
،عبدالرحمان خان،عبدالغني  خان،عبدالرحيم خان،عبدالشکورخان، عبدالغفارخان

 عبدالقيوم خان، محمداکبر خان،عبدالغياث خان،شاه مردان خان،عليمردان خان،
١ ."خان ، محمدافضل خان اوحبيب هللا خان 

  

) ١٨۶٣-١٨٠١( ،سياح انگليسی Godfrey از قول گادفریآقای ھوتک 
 مھمان نواب جبارخان درکابل  بوده ودر قلعه چھاردھی زندگی ١٨٣۶که درسال 

 په ھرکونج کي يې يو. چھاردھي کJوي څلورکونجه دي د: "  ميکرده مينوسد
نو،فرش وپه برج.دي  يوه دروازه لري اودٻوالونه يې دخټو.برج وkړدئ 
کورنۍ دلته اوسي )جبارخان(دنواب . لرګي ھم کارسوي دي اوزينوکي يې 

 څلورډٻرښکلي زامن يې په منډه زماخواته راغلل اوسمدkسه يې دخپل ورور.
په ښوونځي کی درس  په باب ،چی په لودھيانه کې دکپټان وٻډعبدالغياث خان 

اروپايانوپه شان دنواب  زياترو څرنګه چي زه دنورو.پوښتني شروع کړې  وايه،
 په دې څلورو .لمه وم ،نومي له دغو زلميوسره زياته ليدنه کتنه درلوده يم

 نواب . ...ھلک دئ ځيرک،ښورانده اونجيب .زامنوکي يې مشرعبدالغني خان دئ 
ًرې له مخي پنځه پنځوس کلن ښکارٻدئ ،قديې تقريباپنځه يدڅ...جبارخان 

.....  ډٻرمJيم طبيعت يې درلود .ًاعشاريه نھه فوټه جګ ، نسبتا چاغ سړی و
 دخپل سکه ورور.نواب ته په زلميتوب کي دمحمدعظيم خان توجه زياته سوه 

ھورې يې .توګه يې مقررکړ اسماعيل خان دوالي په ۀچلنديې ورسره کاوه او د ډير
ځان مھت په شان يې داختJس له ت ډٻرشھرت وګاټه خوددې وطن دنورواليانو

ژرد کابل والی  دی ډٻر.د ډيرې له حکومته ليري سو....  خJص نه کړای سو
                                                

١
   ، مقاله نواب عبدالجبارخان٢٠٠٩ جرمن آن0ين، فبروری - افغان-  
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فتح خان پر نواب باندي د ده د شھرت له امله  شکمن سو او نواب له بيري . سو
پناه  ور وړه او ھورې يې نوموړی بغاوت ته ته محمدعظيم خان ته  څخه کشمير

ددغي . وخته په کشميرکي پاته سو ړندولوتر وزيرفتح خان د نواب د.... وھڅاوه 
ښي په وخت کي محمدعظيم خان له کشميره پرکابل باندي مارش وکړ اونواب يپ

 برياليو يوکال وروسته نواب د.  ن يې دکشميرد والي په توګه پرٻښودجبارخا
 په پای کي دغلجيو. سکھانو په واسطه دکشميرله وkيته وشړل سواوفاتحو 

خوله دې . ه يې نوي زره روپۍ ماليات درلودلچي دکال وسپارل سو حکومت ور
شايی حبيب هللا وی، خکه محمدعظيم (مقامه څخه دمحمدعظيم خان د زوی عبيدهللا

په دغه وخت . په واسطه ليري سو) يستانیس.خان دعبيدهللا په نامه زوی ندرلود
يې  )حبيب هللا(کي دوست محمدخان اونواب جبارخان سره متحد سول اوعبيدهللا 

د خو دوست محمدخان اميردا ينواب ته بيا دغلجيوحکومت ورس. ه له کابله وشاړ
حکومت بيرته ځنی واخيست او ورته ويې ويل ،ترڅوچی زه په کابل کي يم ، 

ره دنواب دخپلو يپردې مالياتو سرب .  درکوممالياتاته به دکاله اويازره روپۍ ت
دئ، پر ورزيات سو او دکاله يې يھم چي شل پنځه ويشت زره روپۍ ک مځکوعايد

له انګرٻزانوسره دنواب ..... ټول عايد تقريبا ًدشپږزره پنځه سوه پونډومعادل سو
د ده مشرزوی عبدالغياث خان . مينه د ده دکرکټر يوه ځانګړې برخه ده 

ما يو . زده کړي په مقصد له څوکلونو راھيسي په لودھيانه کي ودانګرٻزي ژبی د
 ونه موندل چي له ده سره دي سيالي وکړای سي خو د نواب مشر يا دوه تنه نور

ندوستان حکومت دوست محمد به تل پرده باندي په دې خاطرخندل چي دھ ورور
ول خرڅ ګويا دده زوی ټ لمستيا ځانګړی چلند نه وکړئ اويدده له زوی سره دم

زه ډٻرخوښ وم چي دنواب له خولې مي د تعارف ... وخراجات يې نه ورکول 
اومھربانۍ په رښتينې شرقي توګه اورٻدل چي ھرڅه چي ده درلودل ،ھغه زماوه 

زماخپل وـ ھرڅه چي مي زړه غوښتل،کوkی مي سول ـ  ـ پخپله وطن ھم ګويا
ھغه ځای نقشه مي ھرځای چي مي خوښ و،تلJی سوای ـ چي زړه مي غوښتل ،د

ده دټولوھغو . اخيستJی سوای اوپه دې ډول مي ځان بالکل په خپل کورکي باله 
لمانه به يکابل ته راغلي ول اود ده م اروپايانو نومونه لږ وډٻر اخيستل چي پخوا

ده ليک لوست نسوکوkی او د زياترو شرقيانو په . ده ټول خپل ملګري بلل . ول 
  »١ ....خ ھم لږخبروشان دخپل ھيواد په تاري

داکتر صاحب ھاشميان در آخرين يادداشتی که برای من فرستاده اند ، بعد 
نواب جبار خان  : از تجديد نظر برشجره خاندان نواب زمانخان متذکرشده اندکه

                                                
١
   جبارخان، مقاله نواب عبدال٢٠٠٩ جرمن آن0ين، فبروری - افغان-  
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ن پسرانی بنام ھای محمداکبرخان ومحمدافضلخان وعبدالغنی خان وعبدالغياث خا
درباره نواده واعقاب نواب جبار : ميان ميگويد ھاشداکتر. وحبيب هللا خان داشت

خان معلومات کافی دردست نيست واز اين خاندان کدام سردار نامدار بيرون 
مربوط Tatangنيامده، مگريک عده از نواده ھای نواب جبارخان در منطقه تتنگ

ولسوالی سرخ رود ننگرھار وھمچنان در چھاردھی کابل و برخی ھم در 
شخصيت (سردار عزيزخان والی فراه وبعد والی بلخ  .ندشکردره زندگی دار
ًفعJمامور (، و حبيب نوابی والی فراه و احمدکريم نوابی ) بسيارپاک نفس بود

ھنرمندان خوش آواز و بلند آوازه راديو (واحمدولی نوابی ) وزارت خارجه
  .از اوkده ھای نواب جبار خان اند) تلويزيون افغانستان 

يان در مورد حيدرسليم وخواھرش خانم سلما متذکر  داکترصاحب ھاشم
ھردو از ھنرمندان خوش آوا ( شده اند که ،آقای حيدر سليم وسلماجان خواھرش

 ابن سردار محمدفرزندان مرحوم سردارمحمدطاھرخان  )وخوش نام کشور
 اميرمحمد ميباشند که از طريق سردار) مرحوم برادر استاد بريشنا( ابراھيم خان
از جمله سرداران ( محمدخان عليخان ابن سردار پير سردارمحمدخان ابن 
سردار محمدعليخان با فاطمه جان دختر  .به سردار پايندخان ميرسند)  پشاوری 

محمدابراھيم . ازدواج کرده بود) معروف به فاطوجان(اميردوست محمدخان
خان محمديوسف خان ابن اميردوست محمد پدرکJن حيدر سليم نيز با دخترسردار

و مرحوم استاد رفيق صادق نيز از طرف مادر، به سردار  ازدواج کرده بود
   .١محمديوسف خان ابن اميردوست محمدخان ميرسيد

ًعظيم شھبال نوابی، از نويسندگان وشاعران سابقه دار کشور فعJ مقيم 

وی در دھه ھشتاد قرن بيستم . است آلمان، نيز از اعقاب واوkدۀ نواب جبارخان 
عد محبور به مھاجرت به  بود وب رئيس نشرات وزارت اطJعات وفرھنگدتیم

مردی پاک نفس ودر اجرای وظيفه با تقوا بود، در دوران حاکميت رژيم .آلمان شد
حزب دموکراتيک خلق با آنکه از سابقه دراران حزب دموکراتيک خلق بود، ولی 

تقدی بود واين  به کدام مقام ومنصب مھمی گماشته نشد،زيرا شخص راستگو ومن
  .روش او مورد پسند مقامات حزبی نبود

  

  

  

  

                                                
١
   يادداشتھای شجره نمای داکتر سيدخليل هللا ھاشميان برای نگارنده-  
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  مششفصل 

  

 

  نقش نايب امين هللا خان لوگری درقيام کابل

 )م١٨۴٢ -١٨۴١(

 
  امين هللا خان لوگری

  

  

  : انگليس نايب امين هللا خان تا تجاوزسالھای نخستين زندگی
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نايب امين هللا خان لوگری در دوره اخير سدوزائی ودر عصرعروج 
ن بن تيمورشاه تا آخر دوره حکمروائی بارکزائی ، از اواخر سلطنت شاه زما

 سال تمام، مورد ارادت واحترام شاھان، ۶٠اميردوست محمدخان، درحدود 
امراء، وزراء،سران وسرداران  افغان قرارداشت ودر قبال پيش امدھای مختلف 
وبحران آميز پادشاه گردشی ھا، عروج ونزول اشخاص وخانواده ھا، عزل 

 ١٩گان وتطورات بزرگ اجتماعی وسياسی قرن ونصب وزراء وتھاجمات بيگان
ميJدی شخصيت خود وشئون ملی خود را به حيث يک افغان مستشعر برخير 
وشر مملکت حفظ کرد ودر گيرودار بسيار بغرنج اجتماعی که ھمگان از پيچ 

                                                      .                            وتاب آن کم وبيش اطJع دارند از ضعف اخJقی وفساد برکنار ماند
مرحوم کھزاد ميگويد که، نايب امين هللا خان از بره کی لوگر وفرزند 

در بره کی راجان ) م١٧٨٣( ھجری١١٩٧ميرزائی خان لوگری بود که درسال
لوگر تولد يافته ومادرش دختر کمالخان  از قوم خرم خيل وردک بود وتا سال 

، يعنی تا چارپنج  سال قبل از مرگ اميردوست )م١٨۵٨(ھجری ١٢٧۴
  . سال عمر کرده است٧٧به اين حساب  محمدخان حيات داشت و

بگفته مرحوم کھزاد، پدر نايب امين هللا خان درعھد تيمورشاه  حکمران 
کشمير بود ودرکشمير فوت نمود وجنازه اش به کابل آورده شد وحکومت معاش 

درميان اسناد ومکتوبات . ب امين هللا خان اعطا ميکرداو را به پسرش، ناي
تاريخی ايکه از ورثه نايب برای موزيم کابل خريداری شده بود ودر آنجا 

نگھداری ميشد، اما بعد از ١٩٩٢اپريل  /١٣٧٠البته تا سال ( نھگداری می گرديد
مکتوبی موجود ) آن موزيم ملی از طرف گروه ھای مسلح  جھادی غارت شد

 ھجری تحرير شده واز آن ١٢١۴ه به تاريخ غره شھر ذيقعده الحرام است ک
معلوم ميشود که خان لوگر نايب امين هللا خان در اخير سلطنت زمانشاه سدوزائی 

شناخته شده بود وساkنه مبلغ دوصد " خان"در قطار خوانين بره کی به حيث 
) ستمریمعاش م( تومان تبريزی که معادل چھارھزارروپيه ميشود مواجب

  ١.داشت

بعد از سقوط زمانشاه وصعود شاه محمودسدوزائی،  امين هللا خان لوگری 
وزيرفتح خان که خود از رجال نامی وطن خواه . کماکان مورد احترام قرارداشت

بدين مناسبت .ًبود طبعا در اعزاز اشخاص بزرگ ملی سعی بليغ مبذول ميکرد
ًعنی بحيث خان لوگر و بتخاک مجددا وزير، امين هللا خان را به مقام اولی او ي

برقرار نمود و فرمانی عنوانی فتح هللا خان امين الملک صادر نمود که در آن 
                                                

١
  ١١١ -١١٠،ص ١٣٣۵ کھزاد، رجال ورويدادھای تاريخی افغانستان، -  
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 در عھد  .١ تومان مواجب برای امين هللا خان لوگری تعيين شده بود مبلغ دوصد
بتخاک در تيول امين هللا خان  و امارت نخستين اميردوست محمدخان بازھم لوگر

   ٢ .ر داشت واين تيول توسط يک عھد نامه شرعی مسجل شده بودلوگری قرا

  

  :نقش نايب امين هللا خان در قيام کابل

بيشترين شھرت نايب امين هللا خان درتاريخ کشور از دوره يی آغاز 
انگليسھا از ترس . ميشود که انگليسھا  بنای مداخله وتجاوز را درخاک ما گذاشتند

کوويچ به دربار کابل حمدخان با سفارت ويبه اميردوست منزديکی روسھا 
 شروع به بھانه جوئی نمودند وپس از امضای معاھده سه ١٨٣٨درسال 

به نام شاه شجاع سپاه عظيمی از طريق کندھار وغزنی وارد کابل ) مثلث(جانبه
انگليسھا در . وسلطنت اميردوست محمدخان را برھم زدند) ١٨٣٩اگست (شدند

 استقرارخود در افغانستان بحران بيکرانی از )١٨۴١ - ١٨٣٩(عرض سه سال
زورگوئی، حق تلفی، بی بازخواستی، تجاوز به حقوق وحثيت وشرف ونواميس 
ملی، وضع مالياتھای توان فرسا وقطع معاش مستمری خوانين اقوام غلزائی، که 

 دھلی حراست ميکردند،حبس وتبعيد متنفذين اقوام - از راه  تجارتی  کابل
زائی وغيره به وجود آوردند، که علی الرغم اقدامات مشترک بارکزائی واچک

سران ملی را واداشت تا برای امحای سلطه ) شاه شجاع( فرنگی وشاه پوشالی
 ١٨۴١سرانجام روز دوم نوامبر. اجنبی وھمکاران ايشان دست به قيام بزنند

  .شد ميJدی قيام ملی آغاز

 نخستين کسانی بودند که به عبدهللا خان اچکزائی وامين هللا خان لوگری از
ًفکر قيام برضد انگليسھا افتادند ومتعاقبا عده ای ديگری از متنفذين وسران کابل 

يک بارديگر  ودر شب اول نوامبر. را در اين قصد ونيت خود شريک  کردند
) امير(به حيث رھبرمجاھدين خوانين کابل دور ھم نشستند و نواب زمان خان را

 ١٨۴١صبح روز دوم نوامبر. انتخاب کردند ه حيث نايب اووامين هللا خان را ب
عبدهللا خان اچکزائی،امين هللا خان لوگری، سکندرخان :چھارنفرقوماندان جھاد 

باميزائی وعبدالسJم خان پوپل زائی که نقشه حرکت خود را درخانه عبدهللا خان 
ساعت (رآينداچکزائی طرح کرده بودند، قبل از آنکه مردم در کوچه وبازار شھرب

در ماحول منزل برنس جمع شدند ) ھفت صبح، بقول موھن kل جاسوس انگليس
                                                

١
  ١٧۴ حبيبی، دافغانستان پيش ليک، ص -  

٢
، رجال ورويدادھای ١۴،١۴٠ - ١١، ص١٣٣١ کھزاد،در زوايای تاريخ معاصر افغانستان،-  

  ١١١ص ) از کھزاد (تاريخی،
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. و با دستياری گروھی از مجاھدين خانه نماينده تجارتی انگليس را آتش زدند
. کشته شدند و جنبش معروف کابل آغازگرديد) چارلز برنس(برنس وبرادرش

زيرک انگليس درھنگام يکی از شاھدان عينی موھن kل، منشی برنس وجاسوس 
  :قيام کابل است او در اين مورد چنين گزارش ميدھد

 که روز سه شنبه بود به ١٨۴١افق حزن انگيز تاريخ دوم نومبر " 
چشمان خسته ما بد منظر و رنج دھنده می نمود،چونکه متعاقب آن اغتشاش عامه 

زنانه بشدت ًساعت تقريبا ھفت صبح بود که خدمه . برق آسا پديد آمد بطور شھر
آغا شما بخواب استيد، ولی شھرچپه شده :دروازه اطاق خواب مرا ميزد وميگفت

من به باغ حويلی خود پايان شدم وديدم مردم اموال خانه ھای شان را از … .
دکانداران امتعه خود را از دکانھا بيرون  .کوچه ما بجاھای امن تری انتقال ميدھند

 سکرترسلطان جان ادميرزاخداد. نظرميرسدمی سازند وتمام شھر در آشوب به 
بخانه من آمد و او که آشنای  قديم من بود بمن اخطار داد که اگر درمنزل خود 

نايب محمد .بمانم درخطر ھستم وبايد اموال خود را نيز بجای ديگری انتقال بدھم 
شريف نيزخسرخود محمدکمال خان را فرستاد تا مرا ھمراه با اشيای قيمتدار 

اما من مشوره ھای خيرخواھانه . ام به منطقه فارسی زبانھا برساندشخصی 
دوستان را نپذيرفتم، زيرا می ترسيدم که برون شدن من از خانه شايد احساس 

لھذا مستخدم خود عبدهللا کشميری را با ياد داشتی نزد .خطرمتوقعه را بيشتر سازد
ف دست راست وخانه  خانه من بطر خانه برنس چند خانه بعد از- ادمبرنس فرست
 وآنچه اخباری که - درجوار باغ من بطرف چپ واقع بودTrevorتورن تريور

جواب برنس از  .بمن رسيده بود برايش نوشتم ومنتظرمشوره وھدايت او ماندم
بايد بخانه خود باشم وھم بمن اطJع داد که که سپاه را احضار  : قرار بود اين

يم ساعت بعد از آن مستخدم من خبرداد که ن. کرده وبزودی به داخل شھر ميرسند
نظام الدوله به برنس اطJع داده تا خانه خود را ترک داده با او به باkحصار 
. برود، اما او به نظام الدوله پيام فرستاد که نميخواھد خانه خود را ترک نمايد

ز در حين عبور از کوچه ھا ا آنگاه نظام الدوله بطرف باkحصارحرکت کرد و
  ....م خانه ھا باkی او فيرميشدبا

از قبيل عبدهللا خان اچکزائی،امين هللا خان )مجاھدين(زعمای اشرار
سکندرخان وعبدالسJم خان باkی اسپ ھای خود سوار شده خود را به  لوگری،

برنس يک  .ه خانه سرالکساندربرنس واقع بودباغی رساندند که بسيار قريب ب
بود با يک نفرسوار بنام حميد با يک پيام نزد آنھا نفرسيد را که در استخدام او 

ًفرستاد ودليل اين را که سران قوم دفعتا به چنين قيام عريان متوسل شده اند، 
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پرسيد ودرعين حال از حسن نظرخود به آنھا اطمينان داد که امتيازات ومعاشات 
 شود،يک قبل از آنکه به سيد جوابی داده. سابق شان را دوباره مقرر خواھد کرد

ضرب شمشيرسرقاصد را از تنش جدا کرد، اتن از سران بنام سکندرخان ب
برنس را وادارساخت که دوپای ديگرنيز  مشاھده اين وضع نوکر اسپ سوار

آنگاه . قرض کرده چھارنعل خود را نزد بادارخود برساند وجريان رابه او بگويد
به بامھای منازل توپچی سران قوم به يک تعداد از پيروان خود ھدايت دادند تا 

 به تصلباشی وآغا حسين باk شده و  از طريق خانه ميردادخان به باغی که  م
برنس امر کرد . خانه برنس است داخل شوند واز آنجا باkی برنس فيرکنند

دراين وقت حدود دوصد نفربه چھارطرف منزل . دروازه حويلی او بسته شود
) مجاھدان(ق منزل دوم خود از اشراربرنس جمع شدند و برنس از کلکين اطا

تقاضا کرد از جنگ دست بردارند که درآن صورت مبلغ کJن پول بطور انعام به 
 اصابت Broadfootدراين وقت گلوله ای به سينه تورن  برادفوت.آنھا خواھد داد

. کرد که برنس وبرادرش چارلز برنس، تورن مجروح رابه منزل اول انتقال دادند
دمين برنس به او پيشنھاد کردند خود را در يک خيمه بپيچاند تا آن يک عده مستخ

خيمه را آنھا بقسم مال غارت شده باkی شانه ھای خود از خانه بيرون ببرند، اما 
. ت را تنھا گذاشته نميتواندوفکه برادرخود ودوست زخمی خود برادبرنس گفت 

 برنس می جوشيد،ھمراه آنگاه خضرخان کوتوال که خون او برای گرفتن انتقام از
علی محمد،ھاشم کاه فروش،کاکا حسين،عبدالرحيم، ومحمدحسين ] ناظر[با حاجی

خان اچکزائی به دروازه منزل برنس رسيدند وعين ھمان دروازه را که شب قبل 
دود وشعله ھای آتش به . محمدميرزا خان جوانشير به من گفته بود، حريق کردند

 آنھا بطرف انبوه . ايستاده بودند سرايت کردش در آناطاقی که برنس وبرادر
. مردم می ديدند واسترحام می کردند، درحالی که تورن برادفوت جان داده بود

بقتل رسانيد تا  بريدمن چارلز برنس آنگاه به باغ حويلی رفت وحدود شش نفر را
 من از بام منزل خود تعرض حزن ....پارچه پارچه کردند آنکه خودش را اشرار

يکعده اشخاص به منزل من حمله . يز دشمن را بمنزل برنس مشاھده ميکردمانگ
کردند، من دروازه دخول را بستم وخودم از طريق سوراخی که در ديوارھمسايه 
بود، برون شدم وميخواستم خان شيرين خان زعيم فارسی بانھا را بکمک برنس 

 خوابگاھی درکوچه ناظرعلی محمد مرا ديد ومتوقف ساخت وچند نفر. ببرم
ًکسی که بعدا شاه شجاع را (ميخواستند مرا ھم ھمانجا بکشند، چنانچه شجاع الدوله

فتوای قتل مرا درحالی صادر کرد که خودش اسلحه بدوش می انداخت تا ) بکشت
نزد عبدهللا خان اچکزائی برود ودرحمله باkی برنس شرکت کند، اما اراده 
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پدر شجاع الدوله نواب محمدزمان خان خداوند نبود وبخت با من ياری کرد که 
مرا از  معروف که شخص رحمدل ومھربان بود، از منزل خود برون آمد و

  " ١ .ھا ساخته به داخل منزل خود بردچنگال آنھا ر

اما غبار ميگويد که موھن kل از سوراخ ديوراری ميخواست فرارکند، 
ند واز مرگ نجات دستگير ومحکوم به اعدام شد ولی از ترس کلمه اسJم خوا

   ٢.يافت ونواب محمدزمان او را به خان شيرين خان سپرد

بعد از اينکه مجاھدان ذخاير غله انگليسھا راتصاحب نمودند  ودر جنگ 
تلفات جدی به انگليسھا واردکردند، مکناتن نه تنھا باب  نومبر١٣در  قلعه شيرپور

kل جاسوس خود که در مذاکره  با سران مجاھدين را آغاز کرد، بلکه به موھن 
منزل خان شيرينخان زندانی بود، ھدايت داد تا به خان شيرينخان بگويد که برای 

  . ھزار کلدار جايزه ميدھد۵٠ تا ٣٠از ميان بردن ھريک ازسران مجاھدين از 

يکی از اھداف مھم توپخانه انگليس در شھرکابل، اقامتگاه نايب امين هللا 
ه محمودخان که مرکز فرماندھی مجاھدين بود، نايب در قلع .خان لوگری بود

وبا پرچم سرخ درقلعه محمودخان جنگ را برضد دشمن رھبری . جای داشت
قشله انگليسی، قلعه محمودخان را زير آتش توپ  قرارداد، ولی نتيجه . ميکرد

  .مطلوب نگرفت

يکی از پيشنھادات مکناتن به وزيراکبرخان، دستگيری و از بين بردن 
ناگفته نماند که نايب امين هللا خان در ميان گروه سران . ن هللا خان بودنايب امي

مجاھدان تنھا کسی است که انگليسھا او را ھم دوست وھم دشمن خود تلقی می 
بود، خود )شاه منتخبه مجاھدان(وی درعين زمانی که نايب شاه زمان. کردند

 مکناتن که به خون او وپسران او با شاه شجاع و اوkده او ھمکاری داشتند، اما
تشنه بود، درعين حالی که يک طرف پيشنھاد نابود کردن او را به سردار 

اين نامه را . اکبرخان می کند، طی نامه ای از خود نايب اظھارقدردانی می نمايد
 روز قبل از قتل خود نوشته واز آن ٨ يعنی ١٨۴١ دسمبر١۴مکناتن به تاريخ 

اين نامه . ان ملی افغان واضح معلوم ميشودروح دسيسه کاری او نسبت به سر
تاريخی از ورثۀ نايب مذکور به دست آمده ودر جلد دوم کتاب باkحصار کابل 

کھزاد، ثبت است وبنابر اھميت احمدعلی وپيش آمدھای تاريخی، تاليف مرحوم 
  :ًتاريخی آن اينجا نيز عينا نقل می کنيم

                                                
١
  ٣١۴ - ٣١١، صص ٢ موھن ]ل، حيات اميردوست محمدخان، ج-  
٢
  ۵۵٠ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، -  
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لم هللا وتعالی دراين روزھا چه مشفقا، مھربانا، نايب امين هللا خان، س " 
ھرگز ازخاطرما مردم . خدمت نسبت سرکارانگليسی وما مردم مھربانی نموده اند

آفرين برصداقت ودانشمندی آن مھربان که ھم خدمت طايفه .فراموش نمی شود
انگليس نموده وھم خيراھل اسJم در نظرداشته اند وفرزندان آن مشفق، يعنی 

روی ھمين طريق پسنديده نموده اند وبه ھرصورت عقيدت روح هللا پي نصرهللا و
 اخJص مندی مطمح نظرخود نموده، اين چند سطر بطريق دستاويز کيشی و

ًنوشته شده است که اگر احيانا بعد از اين مJقات آن مشفق با طايفه ما مردم اتفاق 

 به خدای تعالی شما را.افتد حسن خدمت آن عاليجاھان به نيکو وجه روشن گردد
ويليام جی .١٨۴١ دسامبرسال ١۴تحريرفی التاريخ  . ديرنگاه دارد عافيت تمام تا

   ١"مکناتن

چون دشمنی باطنی مکناتن نسبت به نايب امين هللا خان واضح است وحتی 
تا آخرين لحظه حيات خود که برای توضيح مذاکرات برای مJقات سردار 

 شد، انتظار داشت که با مساعداکبرخان در ميدان چھاونی بی بی مھرو حاضر مي
در حالی   ذريعه سردار اکبرخان دستگير کندشدن روح مذاکرات نايب مذکور را

نايب مذکور مکتوب فو ق الذکررا ارسال نموده بود واز اينجا دو  که به خود
  .رويی مکناتن ھويدا ميگردد

 در اواخر دوران حکومت مشترک انگليس وشاه شجاع، چون مليون 
نواب محمدزمان خان را به  نمی شناختند و اه پوشالی ودست نشانده راافغان، ش

شاھی برگزيده بودند، نايب امين هللا خان به صفت نايب ثانی ياد می شد ودر 
ميثاق بسيار مھم تاريخی که بين سران مجاھدين ملی ونمايندگان انگليسی مبنی 

) ١٨۴٢ول جنوری ا(قمری ١٢۵٨برتخليه افغانستان به تاريخ شازدھم ذيقعده 
نايب الثانی، رفيع "نايب امين هللا خان به صفت . درکابل به امضاء رسيده است

ياد شده است واين بزرگترين سند افتخار اين " مکانی واkجاه نايب امين هللا خان
  .مرد مبارز است

افتخار ديگر اين شخصيت ملی، آنست که تا خروج آخرين فرد انگليسی 
 به حيث دشمن درجه اول انگليسھا باقی ماند، اما سوالی ١٨۴٢از افغانستان در

مجاھد چگونه مورد اعتمادشاه  که پيش می آيد اينست که يک چنين مرد مبارزو
شجاع، شاه پوشالی نيزقرار داشت؟ در سطوربعدی پاسخ اين سوال جستجو 

  .ميشود
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  :نقش نايب امين هللا خان در جبھه ملی ودستگاه سلطنت شاه شجاع

  يسھا بعد از تبعيد اميردوست محمدخان به ھند، از نواب محمدزمانخان انگل

که در غياب اميردوست محمدخان و وزير اکبرخان، اينک رياست بارکزائی ھارا 
انگليسھا در . داشت ورقيب خانوادگی شاه شجاع شناخته می شد، خوف داشتند
ائی ھا وسبک ميان سران قومی خوب دريافته بودند که برای تخفيف وزن بارکز

ساختن ثقل مقام سردار محمدزمانخان، بايد شخص ديگری از رؤسای قومی 
از اين لحاظ  شاه . تقويت  شود و لوکه اين شخص دشمن درجه اول آنھا ھم باشد

شجاع البته به استشاره انگليسھا، به نايب امين هللا خان لوگری وپسران و خاندان 
 لوگر وکوھدامن واطراف کابل از اعتبار او که به عنوان سرپرست اقوام غلجائی

رسوخ  فراوان برخوردار بود، تمايل واعتماد زياد نشان می داد و در دربار  و
عام،  به اوخلعت ھای بسيار می داد وبا اين کار خود سرداران بارکزائی را 

  . تخريش کند

شاه شجاع  باkی امين هللا خان لوگری : موھن kل نيز متذکر ميگردد که
داشت ونواب محمدزمان خان ھمراه سران بارکزائی اين صحنه را  عتماد زيادا

از .... تماشا نموده منتظر يک فرصت بودند تا نفوذ امين هللا خان را خنثی سازند
قوای امدادی از کابل ميخواست تا  اکبرخان در جJل اباد نامه پشت نامه ميرسيد و

ا حسادت ھای خانوادگی بين سران انگليسھا را از جJل آباد بيرون سازد، ام
بارکزائی و درانی ، واتکاء واعتماد روزافزون شاه شجاع باkی امين هللا خان 

 داشت، که به تقاضاھای مکرر قرارلوگری چنان موضوع بحث  روزمره 
    ١.اکبرخان واوضاع جJل اباد ھيچ اعتنائی نميشدسردار

 شاه شجاع حاضر شد که برای حتی وقتی که در اثر فشار واصرار ملت باkخره
محاربه با قوای انگليس مقيم جJل اباد ومقابله با جنرال سيل وجنرال پالک، از 
کابل به طرف جJل اباد حرکت کند، پسرخود فتح جنگ را در باkحصار کابل 

 يکی از پسران امين هللا خان لوگری را به نيابت  خانقايمقام کرد ونصرهللا
  .ارنمودبرقر سلطنت انتخاب و

اين کار شاه شجاع درآخرين روزھا وآخرين ساعات سلطنتش چه معنی 
نواب محمدزمانخان را در برابر نايب امين  داشت؟ آيا ميخواست با اين کار خود

. هللا خان تحريک نمايد وميان اميرمجاھدين ونايب او نفاق وشقاق ايجاد نمايد؟شايد
ًايب نواب محمدزمانخان، شاه منتخبه آيا نايب امين هللا خان درعين حالی که ن و

                                                
١
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مجاھدين بود، درعين زمان نايب ومشاور و دوست نزديک شاه شجاع نيزبود؟ آيا 
ھم لعل "نايب  با نشان دادن اين سيماھای سياسی خود ميخواست به قول معروف 

  "    بدست آيد وھم يار نرنجد؟

 طريق نزديکی مرحوم کھزاد براين عقيده است که، نايب امين هللا خان از
 باشاه شجاع ميخواست او رابه ائتJف با بارکزائيھا و در رأس نواب محمد
ًزمانخان وساير سران مجاھدين وادار نمايد وسپس مشترکا در طرد کامل دشمن، 

 پس اگر."که ھنوز قسمتی از آنھا درجJل آباد و قندھار مستقر بودند کمر بندد
 موقع حساس، با سعی نايب امين هللا خان مفکوره آشتی دادن دو قوم بزرگ دراين

عملی ميشد، امکان زياد داشت که نظريه مليون وبارکزائی ھا ھم به بھترين 
صورت آن عملی می گرديد وھم کابل وغزنه واستالف از آتش سوزيھای اجنبی 

١ ."درامان می ماند
  

نواب ولی  ھرگاه نايب  امين هللا خان چنين نيتی داشت، چرا آن را با 
  ورضائيت او را بدست نياورده بود؟ وادارکردن محمد زمانخان درميان نگذاشت

شاه شجاع برای ائتJف با بارکزائيھا وسپس آماده ساختن شاه برضدانگلسھا کاری 
بودکه امکان آن بسيار بعيد به نظر می آمد، زيرا شاه در سايه سرنيزه انگليسھا 

 مواقع مختلف حيثيت و وقار آنھا را قدرت را از بارکزائيھا غصب کرده بود و در
ًدر انظارديگران تخريش ميکرد و اين عمل شاه دره عميقی از تنفر ميان 

ًکرده بود، بخصوص که قصدا به جای رھبرمجاھدين يعنی  او ايجاد بارکزائيھا و

نواب محمدزمانخان، از نايب امين هللا خان بيشترو بر مJتر تقدير وتکريم به 
ًبعا چنين روشی حکم نمک پاشيدن برزخمھای بارکزائيھا را ط. عمل می آورد

داشت وآھسته آھسته فضای اعتماد و باورمندی نواب محمدزمانخان را نسبت به 
وچنين چيزی را شاه شجاع از خدا ميخواست، . ساخته رفت امين هللا خان مکدر

کسب بخصوص که نايب امين هللا خان از نزديکی باشاه شجاع بدش نمی آمد و از
واين رضائيت خاطر نايب از . منزلت و قدرت در دربارش راضی معلوم ميشد

وقتی بھتر وبيشتر برمJ گرديد که چون شاه شجاع  نفوذ وحاکميت در دربار
ميJدی کشته ١٨۴٢توسط شجاع الدوله، پسرنواب محمدزمانخان در پنجم اپريل 

مودخان بيات به ً، نايب امين هللا خان،فورا فتح جنگ را از قلعه مح ٢شد
پسرخود نصرهللا خان را به حيث نايب او  باkحصار برده او را بحيث پادشاه و

                                                
١
  ١٣٠ن، ص  کھزاد، در زوايای تاريخ معاصرافغانستا٨-  
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اين حرکت نايب امين هللا خان که بدون رضائيت نواب محمدزمانخان . اعJن کرد
ًصورت گرفته بود، طبعا برنواب محمد زمان خان وھواخواھان او گران آمد 

  .دشاھی ابراز داشتندوآنھا عدم اطاعت خود را از چنين پا

نايب امين هللا خان چون ديد که دسته محمدزمانخان با پادشاھی فتح جنگ 
ًمخالفت می ورزند، درصدد برآمد تا به پادشاھی فتح جنگ، رنگ وصبغه جرگۀ 

ميرحاجی، نايب حمزه : پس عده ای ازمتنفذين وسران کابل از قبيل. قومی بدھد
لباش،قاضی مJنورمحمدخان، محمد خان، سرفرازخان، اميراصJن خان قز

باقرخان، غJم حسن خان افشار، غJم رسولخان، ملک ظفرخان را با خودھم 
نظر ساخت تا درپای عھدنامه ای مبنی برپادشاھی فتح جنگ پسر شاه شجاع 

  .امضاء گذارند

به اقوام بارکزائی وظيفه ميداد تا بJدرنگ به ) يا قطعنامه(اين عھدنامه
رخان به سوی جJل آبادحرکت کنند وبه اقوام پوپلزائی وظيفه کمک سردار اکب

می سپرد تا برای اخراج انگليسھا بسوی قندھار بشتابند واقوام غلجائی وقزلباش 
وکابلی را آزاد  ومخيرگذشته بود تا با ھرکه خود خواسته باشند يکجا شوند و يا 

   ١ .اينکه بيطرف بمانند ودرکابل از امنيت شھر دفاع نمايند

ًاين فيصله نامه اساسا نميتوانست زمينه تطبيق داشته باشد وگره ازمشکل 

مدعيان سلطنت بگشايد، چه ھدف اساسی اين عھدنامه دورساختن رقبای خاندان 
ًشاھی ازپايتخت وصاف کردن ميدان برای اوkده شاه شجاع ونايب امين هللا خان 

ه درک ميکرد ومخالفت خود واين باريکی را نواب محمدزمانخان بيش از ھم. بود
 گذشته از اين، اقوام بارکزائی ونيروھای نواب محمد. را با آن ابراز داشت

نواب محمدزمانخان چگونه ميتوانست با . زمانخان  از پنج شش ھزار بيشترنبودند
 اين نيروی اندک برای مقابله با قشون بيست ھزارنفری تازه دم جنرال پالک در

وشکست قطعی وبدنامی تاريخی رابرای خود واقوام  خود جJل آباد، حرکت کند 
تنھا دشمن بارکزائيھا وسردار اکبرخان  و کمائی کند؟ درحالی که انگليسھا تنھا

بارکزائيھا  و پوپلزائيھا نبود که می  نبودند، وانگھی افغانستان ھم تنھا کشور
عدم توازن با درک  بايستی تنھا ھمين دوقوم به مقابله بادشمن برميخاستند و
پس واضح است که . نيروھای خود با دشمن، خود واقوام خود را تباه ميساختند

) بدون شرکت نماينده بارکزائيھا(نايب امين هللا خان از صدور عاجل اين عھد نامه
َنيات واھدافی داشت که شايد گفته ميرمحمدصديق  فرھنگ در مورد وی صادق 

 خان مردجاه طلبی بود وميخواست پادشاھی نايب امين هللا«:باشد، آنجاکه مينويسد
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در دست شخص ضعيفی باشد که نتواند در برابرخوانين ايستادگی کند وکارھا را 
خودش به عنوان وزيراداره نمايد وبرای اين منظوروی به شھزادگان سدوزائی 

 به ھمين دليل  »١ .ردوست محمدخان مخالف بودمايل و به اعاده پادشاھی امي
  . با اعتراض شديد اقوام درانی وقبل از ھمه بارکزائيھا روبروشدفيصله نامه

 بيعت نمودن نواب محمد زمان خان به پادشاھی که پدرش بدست پسراو 
نايب امين هللا خان يک بار ديگر سعی . به قتل رسيده بود، کار بسيار دشواری بود

واگذارد، تا به جای پسرخود ، وزارت فتح جنگ را به نواب محمدزمانخان  کرد
بالنتيجه فتح جنگ فرمانی صادرکرد تا نواب . ولی اين پيشنھاد او ھم پذيرفته نشد

ميردرويش، . خارج شوندکابل اززمانخان وتمام بارکزائيھا بJدرنگ  محمد
برادرميرمسجديخان به شفاعت نزد نايب امين هللا خان رفت و دو روز مھلت 

در اثر رد وبدل حرفھای . گيردخواست تا محمدزمانخان برای رفتن آمادگی ب
. درويش زد سخت ميردرويش، نايب امين هللا خان برآشفت وبا سيلی برروی مير

اين سيلی بارکزائی ھا وھواخواھان شان راچنان به غليان آورد که بJدرنگ 
آن را تاراج کردند وسپس  ًبرخانه نايب در بيرون باkحصار يورش بردند و

 بعدھا عده ای از پوپلزائيھا و از جمله سردار. تندباkحصار را درمحاصره گرف
عبدالسJم خان، پسرسردارمحمداکرم خان باميزائی از باkحصار بيرون شد وبه 

بدين ترتيب جبھه نواب محمدزمانخان قوت . صف سردار نواب زمانخان پيوست
 روز ھواخواھان نواب محمدزمان خان با طرفدران نايب ۴٠بيشتر گرفت و مدت 

 هللا خان ونيروھای  فتح جنگ درکوچه ھای کابل مشغول زد وخورد بودند امين
 سر. ًباkخره قوای نواب زمانخان باkحصار را در محاصره شديد خود قراردادند

انجام نايب امين هللا خان به نواب محمدزمان خان پيغام فرستاد که بھتراست از 
. يايد تا زورآزمائی نمايندبه ميدان ب گذرد ودر جنگ کوچه وبازار وپشت بامھا

است ھمين  نواب محمدزمانخان اين دعوت را لبيک گفت واحوال داد که حاضر
   ٢ .فردا در تپه مرنجان باھم دست وپنجه نرم نمايند

بنابر اکبرنامه، قوای محمدزمانخان شش ھزارنفر وقوای نايب امين هللا 
و طرف گروھی به  جنگ شروع شد واز ھرد .٣ خان به ھجده ھزارنفر ميرسيد

ًخاک وخون غلتيدند، در نيمه روزکه غلبه بر قوای نواب محمدزمان خان حتمی 
به نظر ميرسيد، ناگاه سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان از تيزين وارد 

                                                
١
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  ١٠٠ حميد کشميری، اکبرنامه، ص-  
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کابل شدند وسردار اکبرخان با سيصد سوار خود جانب نواب محمدزمانخان 
ًنيروھای نايب مغلوبا .  برداشتراگرفت و سپاه فتح جنگ و نايب را از پيش

و سرداراکبرخان وھمراھانش آنان را تا دروازه  بسوی باkحصارفرار کردند،
فتح جنگ . تصاحب کردند ھای باkحصار دنبال نموده سJح ومھمات آنھا را

. ونايب امين هللا خان به باkحصار در آمدند و دروازه ھا را از پشت بستند
نايب امين هللا خان . ده شد وکار نقب کنی آغازگرديدباkحصار به محاصره کشي

خسرو که عواقب اين جنگ را خطرناک ميديد، به محمدشاه خان بابکرخيل، 
  .دوست صميمی سرداراکبرخان توصل جست وراه مصالحه پيش نمود

: در اثر ميانجی گری محمدشاه خان بابکرخيل  قضاياچنين فيصله شدکه
 اکبرخان وزير او وبرای رفع کدورت وھمبستگی فتح جنگ پادشاه باشد وسردار

بيشتر طرفين،دختر نايب امين هللا خان به عقد نکاح سردار اکبرخان درآورده 
بدين گونه غايله خاموش شد و از اين تاريخ به بعد سردار اکبر خان به . شود

   ١ .وزير محمداکبرخان شھرت يافت

 رابه سردار اکبرخان  نواب محمدزمانخان از اين فيصله نارضائيتی خود
ابراز داشت، واو را ازقبول وزارت وخويشی با نايب امين هللا خان منع نمود، 
مگرسردار اکبرخان اظھارکرد که اوشرايط صلح را پذيرفته است و نميتواند 

  :ازقولش برگردد، بقول حميد کشميری

  م؟  چـه گــويد بــر دوســتان، دشمن چوشب بسته پيمان سحر بشکنم      

   ٢ ازاين پس چه پيمان به مردم کنم م کنم       ـــدرستی گـر ازعھد خـود گ

ًبا اين جواب ميانه نواب محمدزمانخان وسردار اکبرخان برھم خورد  تا 
آنجا که ھردو پسر عمو برروی ھم شمشير کشيدند وسردار اکبرخان غالب شد 

ر دوست محمدخان از ونواب محمدزمانخان را بخشيد وسپس او را تا بازگشت امي
   ٣ .ھند به نيابت از سلطنت کابل ابقا کرد

متاسفانه که اين فيصله ھا درھنگامی که قوای جنرال پالک درآستانه کابل 
وزيراکبرخان که قوای بسياربا خود  رسيده بود به حال مملکت سودمند نيفتاد و

ين تاب  ھزارنفری جنرال پالک در تيز٢٠نداشت در مقابل قشون انتقام جوی 
نياورد وبه طرف پروان عقب نشينی کرد ونايب امين هللا خان را به حيث 

                                                
١
  ٣٣٤-٣٣٩، ص٢، با]حصارکابل،ج١٨٣،١٨۵، ص١ فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،ج-  
٢
  ٢٢٣-٢٢١ اکبرنامه، ص-  
٣
  ١٨۵، ص١ سراج التواريخ، ج-  
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فتح جنگ، تحت بيرق انگليسھا در  . ١ سارkر کل قشون افغانی تعيين نمودھسپ
دراين ميان تنھا مردی که غازيان . آمد ونواب زمان خان ھم به گوشه يی خزيد

 تپه ھای استالف عليه کوھستان  وکوھدامن را به دور خود جمع کرد و در
وقوای اعزامی او تا آخرمقابله ومقاومت ميکرد نايب امين هللا خان " مکسکيل"

بود که انگليسھا او را دشمن سرسخت خود می دانستند وحق دارد از او به عنوان 
  .يک غازی مرد مجاھد ودشمن اجنبی ھا در کشور تکريم به عمل آورده شود

 سلطنت خود اين شخصيت ملی ونامدار اميردوست محمدخان در دور دوم
را بنابر دوستی وھمکاری نزديک او با شاه شجاع و پسرانش ويا به بخاطر 
مخالفت وجنگ ھای او با نواب زمانخان وھواخواھان بارکزائی ھا ويا به منظور 
ضبط دارائی وجايداد وثروتی که گفته ميشد بعد از مرگ شاه شجاع وتخليه قشله 

 او را در محبس باkحصار کابل انداخت تا ب او شده بود،جنگی شيرپور نصي
 ھفت ٧٧م  به عمر١٨۵٨/   قمری١٢٧۴سرانجام اين مرد بلند ھمت در سال 

  ٢ .سالگی در محبس وفات نمود

 

  ياد داشت يک اسير انگليسی درباره نايب امين هللا خان 
 حوالی ساعت:"مينويسد١٨۴٢ جون ۶  مؤرخدرياد داشت" اير" بريدمن 

. بودند ما بسياروارخطا) پھره دار(بسيارشنيده شد وقوای پنج عصر صدای فير
گفته ميشد که فتح جنگ از باkحصار حمله کرده وذخاير اسلحه وشتران 

شب شنيديم که سردار، امين هللا خان را . محمداکبرخان رابا خود برده استسردار
 و  دستگير داده بود،بخاطرتوطئه ايکه  درھمدستی بافتح جنگ عليه او سازمان

 شد نايب امين هللا خان ھژده  لک روپيه پول دارد وگفته مي. بندی نموده است
، ١٨۴٢در نھم جون سه روز بعد. [سردار ميخواست اين پول را از او بگيرد

شايعه دستگير شدن نايب امين هللا خان بدست سردار اکبرخان را دروغ " اير"
براثر استعداد، دkوری وچمبازی خود تا سطح  ....  خانامين هللا.]  ميخواند
می  دوست محمدخان ازوی زيادامير. ن اشخاص کشور باk رفتتري مشھور

. تا اندازه ای براو بدگمان بود که او را از آمدن به کابل منع کرده بود ترسيد و
تمام وادی لوگر دردست او بود وميتوانست ده ھزار جنگجوی رابه ميدان جنگ 

 برای محمداکبرخان دوستی يک چنين شخصی بخاطر رسيدن به .حاضر کند
                                                

١
  ١۶٩ش، ص ١٣٣١ ميرزا عطامحمدشکارپوری، تازه نوای معارک، -  
٢
 ٢۶، روزنامه ملی انيس، شماره ھای ١١۴ ص کھزاد ، درزوايای تاريخ معاصر افغانستان،-  
   ش١٣٧٠ قوس ٢٧و
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وقاتل اصلی ) قيام( امين هللا خان محرک اصلی شورش .اھدافش بسيار مھم بود
از اين گذشته او پھلوی ھرکسی ايستاده می شد که نفعی  الکساندر برنس بود و

امکان ندارد که يک چنين شخص غير متعادل از چنگ . ازوی متصور بود
  " ١ .ت انتقام جويان فرار کندعدال

امروزکپتان :"مينويسد)  جون٢۵مورخ ( در ياد داشت ديگر خود"اير"
ًميکنزی وکپتان تروپ به ديدن ما آمدند وگفتند که فعJ درکابل سرداراکبرخان  

و موھن kل را تسليم  بررقبای خود دست باk دارد وقزلباشان به وی تسليم شدند
نگ از طرف فتح ج"  جون متذکر ميشود که امروز،٢٩ت اشدودر ياد .... کردند

 اعJن شد وخودش درحال حاضر به لقب وزير هامحمداکبرخان به حيث پادش
   ٢" . استقناعت کرده

 اين بود نظريات مورخين وياد داشت ھای گزارشگران خودی وبيگانه در 
  .  مورد قيام کابل وعناصر موثر درآن که خدمت ھموطنان ارائه شد

  .ان اين مبارز نامدار شاد ويادش گرامی بادرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١
بريدمن وينسينت اير، مترجم پشتو،نسيم :  په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات،نويسنده-  

  ٢١٩، ص ٢٠٠٧سليمی،
٢
   جلد دوم تاريخ موھن ]ل٣۵٧مقايسه شود با صفحه ٢٢٣ -٢٢٢ ھمان اثر، صفحات -  
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  متھففصل 

  

   نظامی وزيراکبرخان درقيام کابل-نقش سياسی

)١٨۴١٨ -١۴٢(  

  
  )١٨١۶-١٨۴۶(وزيراکبرخان

  سيمای شجاعت، وقار و مقاومت

  

  :مقدمه
يکی از بزرگ مردان افتخار برانگيزتاريخ کشورما، وزيراکبرخان، 

   گ اول افغان وانگليس، فرزند اميردوست محمدخان بن سردارقھرمان ملی جن
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  . پاينده خان بارکزائی است

وزيراکبرخان، از زمره آن سيماھای تابناک ومشعشع تاريخ مبارزات 
مردم ما است که دررھبری وکاميابی قيام مردم کابل برضد انگليس ھا نقش وطن 

ن عمربسيار کوتاه، مگر وزيراکبرخا. پرستانه وبسيارسازنده بازی کرده است
  .  مشحون ازافتخار داشت 

سالگی در رأس قشونی، نواب محمدزمان خان حکمران ١٨ًاو قبJ  در
بعد از مقاومت   بوداز اوامر اميردوست محمدخان سرپيچی کردهکه جJل آباد را 

در قندھار دريک نبرد  ًکوتاه اسيرگرفت ومتعاقبا شاه شجاع  سدوزائی را
  .اسيرگرفت ختی بشکست وجنرال کمپبل انگليسی را زخم زد ورويارويی به س

 سالگی در جنگ جمرود در نزديکی پشاور برضد سيکھا جنگيد و٢٠در 
  .لشکرش شکسته شد  دريک نبرد تن بتن ھری سنگ سپھساkر سيکھا را کشت و

 سالگلی برای جلوگيری از قشون مشترک شاه شجاع ورنجيت ٢٢در 
قبل از مقابله با نيروھای متجاوز،از طرف  خت، مگرسيک تا درۀ خيبر پيش تا

دشمنان وطن به او زھر خورانده شد، وجسد نيم جانش را روی چھارپائی از 
 ده آوردند که با سختی از مرگ خيبر به نزد اميردوست محمدخان درسنگر ارغن

ً متعاقبا به بخارا رفت  و درنبردی با سپاھيان شاه بخارا بشدت نجات يافت و

  . به زندان شاه بخارا افتاد ی شد وزحم

 سالگی بعد از رھائی از زندان شاه بخارا،رھبری قيام مردم کابل ٢۴در 
و با ھوشياری از مکناتن، سفيرونماينده فوق ) ١٨۴١ نومبر٢۵(را برعھده گرفت

العاده بريتانيا که در تزوير ونفاق افگنی دست شيطان را از پشت بسته بود، توسط 
روئی وی  را نسبت به سران  سند محرمانه يی بدست آورد که دو نماينده خود

ه نيست  و انگليسھا را وادار به افغان برمJ ميکرد وبنابرين مکناتن را سرب
ج فوری از کابل نمود که در تاريخ انگليس افتضاح بزرگتراز آن را نمی وخر

ز عقب  نظامی او دوبار ا- درجريان اين فعاليت ھای سياسی. توان سراغ کرد
اين . ھدف گلوله گماشتگان انگليسھا قرارگرفت وزخمی گرديد ولی کشته نشد

درحالی بود که درجنگ با سپاھيان شاه بخارا بشدت زخمی شده ودو سال سوز 
  .پشت سر گذاشته بود وساخت زندان ارگ بخارا را

وزيراکبرخان، در طول سی سال عمرکوتاھش،نيم عمرش را با افتخار 
دفاع جانبازانه از حاکميت ملی  پيروزی و ون از جانبازی ووسربلندی ومشح

وتماميت ارضی کشور،ضديت آشتی ناپذير با متجاوزين وبيگانه پرستان، با 
وخاطره . وحدت ملی زيست شمشيرآخته، ھمواره آماده پيکار با دشمنان وطن و
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 مردوقلوب ھموطنانش به عنوان يک غازيدليرمردی وشجاعت او دراذھان 
بزرگ وگرامی ساخت که بJفاصله  ودشمن سرسخت انگليسھا چنان او رامجاھد 

 ميJدی،رزمنامه ھا وحماسه ١٨۴٢ -١٨۴١بعد از پيروزی قيام ملی سالھای 
 از حميد کشميری، سروده شده در (او به نام اکبرنامه ھای منظوم از کار وپيکار

باشنده سرايش قاسم علی ( و ظفرنامه اکبری)م١٨۴٣مطابق /  ھجری ١٢۶٠
سروده شد ) برابر سال فوت وزيراکبرخان١٨۴۶/ ھجری١٢۶٣آگره دھلی در

  .ونامش را به عنوان يک قھرمان ملی در قيام ضد انگليسی جاودانه تر ساخت

بايستی تاريخ کشورخود را يک بار ديگربا  می جوانان ونسل بالنده کشور
 در طول تاريخ ودقت مطالعه کنند تا بھتر آگاھی حاصل کنند که وطن عزيزما 

بخصوص در تاريخ معاصر چنان مردان بزرگی در دامان پاک خويش پرورش 
  .داده که وطن به نام و کارنامه ھای شان افتخار ميکند

  

  :دفاع از شخصيت ھای  تاريخی يک دين ملی است 

سرگذشت مشحون از دليری وشجاعت وعلو ھمت واحساس پاک وطن 
وبنابرين .  مردانگی ودليری می بخشدپرستی وزيراکبرخان به انسان، روح

انگيزه اصلی نگارش اين سطور ناشی از عJقمندی عميق نگارنده نسبت به اين 
سال پس ازمرگ او، با اين نوشته ١٧٠شخصيت سترگ ملی است ، که اينک 

  .يادش را گرامی ميخواھد

مگرمتاسفانه که درميان ھموطنان ما، کسانی ھم ھستند که چشم ديدن 
در مواقع مختلف به جای ذکرخيری از اين   وجانفشانی او را ندارند وفداکاری

 لم يا زبان نيش ميزنند تا از وزنۀکشور، او را  با نوک ق فرزند دلير وفداکار
  . شخصيت او کاسته باشند

افغانھای حق شناس وبا پاس، ھرگز به کسی اجازه نمی دھند که شخصيت 
شانی و ريختن خون خود، اين وطن را ھای تاريخی وملی آنھا را که با جان ف

يا به نظرسبک وبی  نگھداشته و به ما ارمغان کرده اند، کسی به آنھا توھين کند و
  . حرمتی ببيند

نطفه ھای نفاق  در روزگارانی که قشون سرخ برکشوربيداد ميکرد و
پشت پا زدن به ارزشھای ملی وتاريخی جامعه افغانی به اشکال مختلف  افگنی و

يکی ازقلم بدستان سرشناس کشور،که عضو ارشد حزب   داده ميشد،تبارز
جنبش جنگنامه سرائی در "ضمن مقالتی تحت عنوان  دموکراتيک خلق نيزبود،

با ) م١٩٨١/ ش١٣۶٠سال (در مجله خراسان  " افغانستان١٩شعر دری قرن 
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  ارزيابی اکبرنامه، آنۀبه بھانتاخورده گيريھای متعصبانه سخت تJش می کرد 
که به خاطر ناموس وطن چندين  ھمه فداکاری ھای اين فرزند با شھامت افغان را

ً احيانا از ويش نکشته بود، به ھيچ بشمارد،  خدا بار تا کام مرگ به جلو رفته و

بکاھد و دل دشمنان افتخارات ملی را شاد  محبوبيت اين بزرگمرد تاريخ کشور
  .بسازد

خواسته، به او نسبت داده وبا نويسنده درآن مقالت ، ھر چه دلش بد
وغيره به سبک " سودجو، سازشکار، فريبکار،بد طينت، ترسو : "اتھاماتی چون

جلوه دادن او پرداخته ولی ھيچگونه مثالی از سودجوئی  وسازشکاری 
و در رابطه به ترس اودر جنگ با سيکھا . با افغانھا  نياورده است وفريبکاری او

ين جنگ يگانه کسی است از رھبران که از ترس به که اکبرخان درا: ميگويد که
براو نمی انديشه فرارمی افتد واگر فرياد يک جنگاور ديگر افغان به نام جانگل ،

 وبرای اثبات ادعايش از قول حميد. دشمن نمی پرداختبود، شايد به مقابله با
  .کشميری ابياتی نقل ميکند

کھا، ای  کاش  نويسنده مقالت در ارتباط به سھم گيری اکبرخان در نبرد با سي
اينقدر انصاف ميداشت که ھمچنان که به روايت حميد کشميری از انديشه فرار 
اکبرخان از برابر دشمن، در يک روز ياد کرده ، از شجاعت وپايمردی وکارنامه 

 وای کاش از. دآفرينی اکبرخان درھمين جنگ دريک  روزديگر ھم ياد مينمو
پھساkر لشکر افغانی درجناح چپ ميدان نبرد، که ی سخيانت حاجی خان کاکړ

ھر روز موضعش رادر برابر حمJت سيکھا خالی ميکرد وسبب اختJل وتباھی 
وبازھم ای کاش نويسنده توضيح می داد . قشون افغانی ميگرديد، ھم ياد می نمود

که سرانجام آنکه پيروزی نھائی را دراين جنگ برای افغانھا کمائی کرد،چه کسی 
  .معلومداراکبرخان بود ود؟ جانگل يا اکبرخان؟ب

ا گرفته که ر پس معلوم ميشود که تعصبات ضد پشتونی چنان جلو بينش او
از آن در مقالت خود ذکری به   اکبرخان را بخواند ونتوانسته، رخ ديگر سکۀ

  .عمل آورد

 لف نوای معارک،وزيراکبرخان ، مردی سخت شجاع وبنابر روايت مؤ
ازھيچ کس وھيچ چيزی بيم   قوی مردانگی وافغانی بود ودارای روحيات

او ) می ناميدند" اميرقصاب"که اتباعش او را ( نداشت، چنانکه باری اميربخارا
پدرش را به دربارخود خواست وخطاب به پدرش سخنان زشت ونا مناسبی و

سردار اکبرخان که خون مردانگی وافغانيت دررگھايش موج می .برزبان راند
دربار او را برسم اعتراض ترک   خشونت بالمثل جواب امير بخارا را داد وزد، با
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اميربخارا سپاھيان خود را برای دستگيری او .گفت و راھی ديار افغان گرديد
 .سپاھيان امير، افغانان را دريافتند ومانع رفتن آنان شدند. وھمراھانش فرستاد

نبودند، شمشيراز نيام سردار کبرخان وھمراھان با آنکه از سی نفر بيشتر 
ھفت تن از ياران . زبک پرداختندُا  سوار٣٠٠ -٢٠٠به مقابله با  کشيدند و

سردار وسی تن از سپاھيان اميربخارا کشته شدند وخود سردار اکبرخان نيزبا 
برادرش افضل خان وپسرعمويش سردارسلطان احمدجان، چنان جراحت 

ان را نزد اميربخارا بردند و جسد خون چکان آن. برداشتند که از ھوش رفتند
   ١ . در سياه چاه ارگ زندانی ساخته شوندآنھا امير امر کرد تا

      نويسنده مقاله درجای ديگر باخشم  وغضب بر اکبرخان حمله ور 
رميان قشون سرداراکبرخان با طينت مغرور وفريبکارش د " :مينوسدميشود و 

   ٢ ." نداشتھيچ ھواخواھی) سيستانی.منظور مجاھدين است(

مبارزان ھواخواھی قشون ًبيائيد ببينيم که آيا واقعا اکبرخان درميان 
نداشت؟ اگر اکبرخان،در ميان قشون مجاھدين افغان ھواخواھی نداشت، پس 

زاری در رھبری و قيادت خود تعيين کردند وچگونه به  چگونه او را با الحاح و
  د صواب ميداند معامله کند؟او صJحيت دادند تا با انگليسھا  آنطور که خو

در ھنگامی که عبدهللا خان اچکزائی زخمی شده بود ومردم در غم واندوه 
 و عميقی فرورفته بودند، ورود سرداراکبرخان به کابل چشم  مردم را روشن کرد

حميدکشميری از ورود سردار اکبرخان به کابل و تعھد  .دلھا را قوت تازه بخشيد
  :ردار اکبرخان چنين ميگويدسران وخوانين کابل به س

  چـو انــدر حـــد کابلـستـان رسـيد          تـوگفــتی بھـاری به بستان رسيد

  ھــمه پـيــشوايــان  فــرمـانـــروا          شـدنـدش بـفـرسنگ ھــا پــيـشوا

  رد و زن و طفـل وپـيروجوانـبرزن که گشته روان         زم ھـرکوی وب

  عــا برزمــين         که پرسيدعيسی چه غوغاست اينچنان خاست شور د

  و جان تنگ انـدرکنارش کـشيدـچـو پيش محمدزمان خان رســيد          چ

  و برگرد مه، اخــترانـنشسـت و نـشسـتـنـد نـــام آوران          بگردش چ

  ن درسخـن گفته شد مسلـسل سـخ و تا کھـن گفــته شـد        زنــحقـيقت 

  فرح بخش روح و روان      بگفـت ایانجــام کــارش محـمـد زمان    رسـ

  م نمودواھـــ     نمــودم دگــر نـيـز خن آنچه بود    دسـت مدرايـن رزم در

  رنگـ     شکسـتم  طـلسمـات  اھـل ف به بـازوی تـدبـير وشمشير جنگ    

                                                
١
  ١٢۶ای معارک، ص  ميرزا عطامحمدشکارپوری، نو-  
٢
  ۶٠، ص١٣۶٠شماره اول، . مجله خراسان، چاپ کابل، اکادمی علوم افغانستان-  
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  نه خـواهپـا دشمـن کـيـ زســرمـايـه  آبــاد کــردم ســپـاه          فکـنـدم ز

  ولی تا مخـالـف  نگــردد ھــ0ک         نخواھد شد اين کشورازفتنه پاک

  يکــن نــدارنـد، ســا]ر کــسـس         ولــدليـر افگــــنانــنـد بســـيـار کـ

  وانائی از ضـعــف پــيری نماندـمــرا قــوت شيــرگــيـری نـمانـد          تـ

  ـه مانـنـد شــيــرنــریـی کـــری         جــوانـار سر لشکـسر کســزد بــر 

  رـــوش او تــيـز تـبـود در صف رزم خون ريــزتـر         زشـمــشير اوھ

  وانــد ايــن کار کـردـکسی جزتـو درخـيل مردان مـرد          نبـيـنم که بـت

  ھمه شھر و لشکربه فـرمان تست

١ لک آن تست   بکن آنچـه خواھيکه م
  

سردار اکبرخان در آغاز از قبول اين پيشنھاد امتناع ورزيد وسران کابل 
را مورد سوال وگJيه قرار داد که چگونه آنھا پدرش را در مقابله با دشمن تنھا 
گذاشتند تا مجبور به ترک وطن شد و اينک آنچه ديده ومی بينند، از دست خود 

  .می بينند

جا و انتقادات او را معقول و بجا ای سردار را بکابل تمام گJيه ھخوانين 
دانسته از آنچه رفته بود اظھار ندامت کردند و سوگند ياد نمودند که از اين پس از 
خط فرمانبرداری عدول نخواھند کرد، به شرط آنکه سردار پيشنھاد آنھا را 

سردار اکبرخان که چنين ديد سمت رھبری لشکر مجاھدين را پذيرفت  .بپذيرد
حميد کشميری تعھد  .انه در پيشاپيش مبارزان دشمن شکن وطن قرارگرفتدومر

  :سران کابل را در برابر سرداراکبرخان چنين شرح ميدھد

  ت ھـمه ســرفـکـنـدند پيش     زخجـل خويش    ت آن سخنھایـچو اکبربگف

  ـمـهـبـان و پـشـت  و پـنـاه ھـھ  نگـ      ـه ـيه گـاه ھــمــای تک:ندشــفـتبگ

        بــه  تعـظـيـم نــام  رســول کـريـمم   ز و جـ0ل خــدای عــظيـــبــه ع

          بــه جـز راه فــرمانـبری نسـپريمرط  وفـا نگـذريم  ن پـس زشـکـزيـ

        کــه مـعـلوم شـد مـيـوه اين شـجـرـذر   رگـزانــديــشــه ھــای دغــــا د

        ز روی شـجاع دو روئــی شــعـارـار   ـايـن ديـرنگی فـتـاد به دســت ف

  رض برمرد وزن شد جھادـ      کنون فـد درملـک و مـلـت فـسـاد   گـنبـيـف

  ـرمـا وشـمـشـير وفـوج فـرنگـ       دگبـه مـيـدان جنگ  تو و اسـتـقـامـت 

  ـی نـديـداری صـ0حـــز آمـيـزگ  جـ     بر شنيد   ـرا، خان اکـاجـچــو اين م

     کــه ای شــيرمـردان شمـشـيرزن    شد ازشکوه خاموش گفت اينسخن  

       ز دشـمن فـکـندن نـدارم ھــراس  م  و امـيـد و يـاس   بـرآرم  زدل  بـي

                                                
١
  ١٧۴ حميدکشميری،اکبرنامه، ص -  
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       شـما زانچه ترسيد بـرمن شد ستم گــرفـتـار دشـمـن شـدست     تـبـار

  د انـديش سـرکش در آرم زپـایـ    ب  ھـر خدای  بکــوشـم  در ايـن  راه  ب

  ـرنـــھــاد، کـ0ه مـھـیـ      بـه ســر ب  فـرمانـدھی  چــو اکـبـرزسـريافـت 

         ملـه گشتند فـرمان برش   سـران ج

  ١ ســپه بـنـده، گردن کشان چاکرش

  

افزون براين، اگر اکبرخان  در ميان مجاھدين وسران شان محبوبيت نمی 
مبنی بر ١٨۴٢ا تمام سران جھادی کابل در پای معاھده اول جنوری داشت ، چر

 کبرخاناسردارنستان امضاء گذاشتند که به قلم اخراج فوری قشون انگليس از افغا
نواب محمدزمان خان :  تسويد شده بود؟ مجاھدانی که رھبران وسرانی چون

 حمدعثمانسلطان احمدخان، م ،نايب امين هللا خان، محمدشاه خان بابکرخيل،
خان  عبدالخالق خان، ،غJم احمدخان، محمدنصيرخان،غJم محمدخان،خان

لم خان، ميراس ، ميردرويش خان،ميراصJن خان،خان سکندر محمدخان،
ار اکبرخان برخJف پس معلوم ميشود که سرد.  داشتميرآفتاب خان وغيره

ارغ از ، دارای طينت مطبوع مردم دوستی وغرورملی وف مقالهادعای نويسنده
رھبران افغان از  به ھمين علت در ميان مجاھدين و فريبکاری ودغل بازی بوده و

ومردم حق شناس افغانستان به . محبوبيت کافی برخوردار بوده است اعتبار و
نويس در مورد مقاله واين ادعای . ًکردار او عميقا باور داشتند و صداقت گفتار

وناشی از تعصب وضديت او با ًطينت وکرکتر اکبرخان، کامJ حرف پوچ 
  .ًافتخارات ملی افغانھا ومخصوصا برخاسته از ذھنيت انتی پشتونی اوبوده است

آخرين ضعف اکبرخان گردن "  : مذکورميخوانيم مقالهاز درجای ديگر
نھادن به نامه ننگ آلود پدراست وميدان تھی کردن او برای خون افشانی دشمن 

برای انگليسھا تا ديگر باره پادشاھی به دودمان او نابود شده وميدان نھاده، يعنی 
   ٢ ."بيايد

گردن نھادن به نامه ننگ آلود پدر " در ترديد ادعای نويسنده مبنی بر 
بايد گفت " دشمن نابود شده وميدان نھادهوميدان تھی کردن او برای خون افشانی 

زيرا ھنوزدر   بود،نشده" نابود"ًرا ننھاده  وکامJ " ميدان"ًکه اوk، دشمن ھنوز 
جJل اباد و قندھارنيروی کافی برای حمله و انتقام کشی از افغانھا دراختياردشمن 

                                                
١
  ١٧۶ -١٧۴ اکبرنامه صص -  
٢
 ببعد،چاپ ٢٩٠، ص١٩ نظامی افغانستان درنيمه قرن -،دونابغه سياسی۶٣ ھمان مجله، ص-  

  مشھد ايران١٣٧٨
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ھزار نيروی مجھز با توپخانه قوی جنرال پالک خطری ٢٠ھنوز . قرارداشت
ثانيا ًسردار اکبرخان نه قبل از . جدی برای درھم کوفتن  مجاھدين شمرده ميشد

.  انگليسھا نگرفته استمخالفت ومبارزه باگزدست از نامه  پدر ونه بعد از آن ھر
واين مخالفت ودشمنی اکبرخان با انگليسھا تا آخرين رمق حياتش برمؤرخان 

مرحوم غبار ومرحوم فرھنگ، ھردو معتقد اند . وچيز فھمان کشور پوشيده نيست
که بعد از بازگشت اميردوست محمدخان به وطن وجلوسش به تخت کابل، 

اين حادثه احساسات ضد انگليسی را در ). ١٨۴٣(د را متصرف شدندانگليسھا سن
افغانستان برانگيخت ودسته ضد انگليسی که وزيراکبرخان در رأس آنھا بود،  

از آنجا که امير از ھرحرکتی که ممکن بود مخالف منافع انگليس . تقويت گرديد
. اk گرفتھا تلقی شود، خود داری ميکرد، به زودی مخالفت بين پدرو پسر ب

اکبرخان که امارت کابل برايش کوچک مينمود در صدد برآمد قندھار و پشاور را 
برای اين کار با وزيريار محمد خان الکوزائی، حکمران  به کابل ملحق کند و

روابط . ھرات درتماس آمد و توسط او راه روابط دوستانه را با ايران باز نمود
kخره منجر به آن شد که يارمحمدخان دختر دوستانه اکبرخان با يارمحمدخان با

دخترکاکای وزيراکبرخان را " گوھر"را به وزير اکبرخان داد و ) بوبوجان(خود
اتحاد دو وزير، سبب تقويت بيش از پيش . برای پسرخود سعيد محمدخان گرفت

 .گرديد) قرارگرفته بودند که در رأس آن حاkھردو وزير(دستۀ ضد انگليسی 
ک نامه  مشترک از شاه ايران تقاضای مقابله با انگليسھا را ھردو وزير طی ي

نقشه ھای جديد وزير . مگر شاه ايران جرئت چنين اقدامی را نداشت نمودند،
پسر را چنان متشنج ساخت که وزيردرصدد دستگيری پدر  و اکبرخان روابط پدر

ه وزير  خوراندن زھر توسط طبيب ھندی اعزام شده از جانب امير بۀشايع. افتاد
ناشی از ھمين ضديت ودشمنی او با پدرش ) اگرحقيقت داشته بوده باشد( اکبرخان

   ١. به خاطر روش محافظه کارانه امير با انگليس ھا بوده است

نويسنده نگفته که اکبرخان کدام ميدان نبرد را برای دشمن تھی کرده ًثالثا 
 ١۶۵٠٠تباھی قشونوعقب کشيده است؟ آيا مگر اين اکبرخان نبود که بعد از 

 جJل اباد، يک گروه چند ھزارنفری از مبارزين -راه کابل نفردشمن درمسير
بکرخيل وسردار سلطان احمدخان رھاری را بسرکردگی محمدشاه خان باننگ

 خيبر فرستاد، وبعد ھم ی از ورود قشون جنرال پالک به درۀبرای جلوی گير
 جنرال سيل اداره می شد خودش قشون انگليس را در جJل آباد که از طرف

                                                
١
 ببعد،چاپ ٢٩٠، ص١٩ نظامی افغانستان درنيمه قرن -دونابغه سياسی،۶٣  ھمان مجله، ص-  

  مشھد ١٣٧٨
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ومنتظررسيدن کمک از پشاوربود، تحت محاصر قرار داد، تا  مجبور به تسليم 
وخروج از کشور گردند؟ ولی دسيسه ھای انگليسی يکی بعد از ديگری برضد 

  .اکبرخان به کارگرفته می شد

انگليسھا، ابتدا پاينده محمد، محافظ سرداراکبرخان را با دادن يکصد 
چنانکه يکروز که سردار اکبرخان . تا سردار را ازبين ببرد  فريفتند،ھزارروپيه

مشغول معاينه راه حمله برقشون محصور انگليس بود،پاينده محمد، از عقب با 
سردار را ھدف قرارداد، ولی خوشبختانه گلوله بربازوی راست خود تفنگ 

) ١٨۴٢ مارچ ١٣.(ًشديدا زخمی گرديد سردار اصابت کرد و کشته نشد مگر
ووقتی ھم که پاينده محمد اعتراف کرد که انگليسھا او را در بدل پول فريفته اند، 

سردارديگر افغان سردار سلطان احمدخان  قاتل را از خونش درگذشت، مگر
  . ١سربه نيست کرد

ًمتعاقبا انگليسھا، در داخل قشله نظامی خود شايعه يی را پخش کردند که 

عه عبارت بود از اينکه قوای جنرال پالک در درۀ  اين شاي:ثير دوجانبه داشتتا
اين . خيبر از طرف مجاھدين افغان شکست خورده وبه پشاور عقب رفته است

تفنگ ودھل زدنھا بدرقه شد،ولی درقشله انگليس  شايعه در کمپ مجاھدين با فير
بدين معنی که آنھا خود را از ھرگونه کمک مأيوس ديدند  .تأثيربرعکس کرد

برق آسا برکمپ مجاھدين حمله کنند تابدين  رفتند به طور دسته جمعی ووتصميم گ
 از  راًيا تعدادی از افغانھا را ازبين برده  واقJ آنھا سان يا ھمه کشته شوند و

   .عقب ديوارھای قشله خود به دورسازند

که ھنوز مجاھدين در ١٨۴٢انگليسھا با ھمين نيت در صحبگاه ھفتم اپريل 
ت به يک حمله برق آسا زدند که مجال مقابله را برای مجاھدين خواب بودند، دس

سردار اکبرخان با تن زخمی خواست مقاومت کند،ولی سودمند . باقی نگذاشت
نيفتاد ودر نتيجه مجاھدين شکست خورده پراکنده شدند واکبرخان مجروح با تنی 

   ٢. چند ازھمراھان به لغمان عقب نشست

  

  !زر فدای سر ،سرفدای ناموس

به کابل  درجJل آبادسرداراکبرخان شبيخون قشون انگليس برمجاھدين را
از سران ملی کابل استمداد جست، ولی متأسفانه که  گزارش داد ويک بار ديگر

                                                
١
  ١٩۵ بريد من اير،په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ص -  
٢
   ١٧٨، ص١ سراج التواريخ،ج-  
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رھبران جھادی کابل، به دو دسته تقسيم شده، دسته يی به طرفداری اوkدۀ شاه 
برای کسب ) اھدينرھبرمج( شجاع، ودسته ديگربه طرفداری نواب محمدزمانخان

ًقدرت در زد وخورد بودند ومسأله کمک به سرداراکبرخان اصJ فراموش آنھا 

سردار اکبرخان بعد از اعزام نيرو به دره خيبرتا دو ماه ديگر به انتظار . شده بود
کمک به سر برد وچون از کابل مأيوس شد، خود درصدد برآمد تا نيرويی گرد 

قشون انگليس در جJل آباد اجرا کند، مگردريک آورده، حمله انتقام جويانه بر
باريک که يک طرف جنرال پالک  با قشون مجھز با  چنين موقع حساس و

توپخانه قوی، برای تقويت جنرال سيل بسوی جJل آباد در حرکت بود، وآنطرف 
له  اعزام نيروی کمکی به او رااز ياد ئ مسدو دستگی درميان رھبران جھادی،

ل سيل پيامی سخت تکان دھنده به سردار اکبرخان فرستاد که مو جنرا برده بود،
  :سيل پيام داد که  .کردميبراندام سردار راست 

اکبرخان از  حکومت ھندبرنانوی تصميم گرفته است که ھرگاه سردار" 
  نفر١۴٩حمله برقشون انگليس دست نکشد ، اميردوست محمدخان را با 

ردار نيز شامل است، به انگلستان تبعيد اعضای فاميلش که در آن جمله خانم س
خواھد کرد وآنگاه ھيچگونه مقرراتی برطبق شريعت اس0می درحق اعضای 

١ ".خانواده امير رعايت نخواھد شد
  

ًاين پيام واقعا تکان دھنده بود، زيرا لبۀ تيز اين حربه متوجه عزت وشرف 

خود فرود آوريم باری سرانصاف به گريبان . سردار اکبرخان وخانواده اش بود
آنھم (ھرگاه يک چنين خطری. ولحظه ای خود را به جای وزيراکبرخان قراردھيم

 خود را تازه از دست  ونيم ھزارقشون١۶ که از جانب يک دشمن زخم خورده
ًاکبرخان را تھديد می کرد، احيانا متوجه يکی سردارکه شرف وناموس ) داده بود

ود برنمی آمديم؟ بدون شبھه شايد شرايطی از ما می بود،آيا در پی نجات ناموس خ
مقاومت را قبول می کرديم، زيرا در ميان افغانان   مؤقتترکبه مراتب بد تر از 

 "زرفدای سر وسرفدای ناموس:" ضرب المثل معروفی است که گفته می شود
 آب شرف وبا ننگ يک افغان بود وپروردۀبا پس سردار اکبرخان ھم فرزند 

و چگونه می توانست خود را فدای ناموس خود، فدای شرف ا. وھوای ھمين خاک
ًوعزت ونام وننگ افغانی خود نسازد؟ وموقتا از مقاومت دربرابردشمنی که يک 

 بار به دست او شکسته شده بود وبازھم ممکن بود به نيروی مردم با شھامت و
دشمن شکن افغان دوباره سرشکسته بسازد، دست نگيرد وعزت وشرف فاميل 

  را که عزت وشرف افغانھا شمرده ميشد، نجات ندھد؟خود 

                                                
١
  ۵۶٩، ۵۶٧، ص١ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ج-  
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عزت وغرور ھيچ افغان با ننگ وبا ناموس چنين چيزی را اجازه نی دھد 
وتاريخ کشورما ھم سراغ نمی دھد که کسی پروای ناموس خود را نداشته باشد، 
ولی ادعا نمايد که پروای ناموس ديگران را دارد وازآن دفاع می نمايد ومردم ھم 

ًبنابرين بايد به سردار اکبرخان انصافا . ا به رھبری وپيشوائی خود بشناسنداو ر

 اکبرخان که سردار.حق داد تا برای نجات خانواده اش راه معقولی جستجو کند
ھنوزاز زخم عميق دربازوی خود زجر می کشيد و  نيروی کافی برای زور 

 با نزديک ترين آزمائی ودرھم کوفتن دشمن در اختيار نداشت، بعد از مشوره
 محمدشاه خان بابکر خيل و سردار سلطان :دوستان وھمرزمان خود چون

احمدخان باب مذاکره را بوسيله بختيار منشی با جنرال پالک گشود ودر رابطه با 
مبادله اسراء وتخليه کشور از او سند خواست، اما جنرال پالک که مردی نظامی 

خان ھم به ويسرای ھند، ايلنبرو،نوشت سرداراکبر. وضربه ناديده بود، نپذيرفت
که با يک چنين مرد جاھل وديوانه نمی تواند کنار بيايد، بھتراست با خود او به 

 سپس سردار اکبرخان غرض مشورت با رھبران ملی ،ھمراه با  ١ .مذاکره بنشيند
 به  کابل بازگشتھمرکاب خود اسرای انگليسی وسيصد نفرنيروھای جھادی 

  ).  ١٨۴٢می پنجم (

سرجارج «موھنJل گزارش ميدھد که سرريچمنت شکسپير،سکرتر
رسيدن موافقه با «نامه ای عنوانی من ارسال کرد ودر آن نوشته بود که » پالک

محمداکيرخان نا ممکن است، وبه محمدشاه خان نامه نوشته ايم اما جواب نداده 
 اگر شما رھائی بايد بجديت بشما بگويم که«در نامه سفارش شده بودکه » ٢ .است

 ًاسيران، خصوصا خانمھای اسير، را تأمين کرده بتوانيد، بزرگرترين و
شما اين موضوع را بحيث تأمين .قيمتدارترين خدمتی بدولت انگليس انجام داده ايد

امينت اسيران درنظرگرفته پرداخت ھرقدر پولی را که تا حال سابقه نداشته باشد 
  » ٣ .شويددر برابر انجام اين خدمت متقبل 

ازاين نامه برمی ايد که سردار اکبرخان با وجود دريافت پيام پدرش 
ھرگز به آن پيام اعتنائی نکرده و با انگليسھا کنار نيامده وازاين جھت انگليس 

  .ھا به او نسبت ھای بد ميدادند

ما در قلعه بديع آباد تا :" يکی از اسراء انگليسی مينويسد" اير"بريدمن 
 بعد از ظھر ھمان روز ما دوباره ٢ساعت . يل زندانی باقی مانديم اپر١١تاريخ 

                                                
١
  ۵٧٠  غبار، ھمان، ص -  
٢
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ما از . سرداراکبرخان  آنسوی شيله  بريک بلندی نشسته بود .پرداختيم به سفر
شيله گذشتيم واز نزديکش عبورکرديم، او مريض معلوم ميشد وقتی به او سJم 

 مارچ ١٣رتاريخ به نوشته اير، د. کرديم با پيشانی باز جواب سJم ما را داد
سردار از طرف نوکرخود ھدف گلوله قرارگرفته بود که بازوی راست او را 

از طرف شاه شجاع يک لک روپيه ] سوء قصدکننده[به نفر . مجروح کرده بود
اير،ازکجا ميدانست که شاه شجاع يکصدھزار روپيه به سو .( رشوت داده شده بود

ايعه رابه آن منظورپخش کردند قصد کننده اعطا کرده است؟ انگليسھا اين ش
وطئه اسرای انگليسی را بدست مرگ تامبادا سردار اکبرخان ، بجرم اين ت

   ١ .مگرنفرمذکور مطابق رسم افغانی سرزده شد) سپاردب

سردارمحمد اکبرخان و پسرعموی او : بريدمن ايرجای ديگری مينويسد
، بدين جھت ما را سلطان احمدخان که دوستان نزديک او را سلطانجان می نامند

تا قلعه  بديع آباد لغمان ھمراھی کردند که وسايل آرامی  ما را حتی المقدور فراھم 
سلطان جان، يک شخص بسيار خوش قيافه وخوش سيما و به ھمان تناسب . کنند

سلطانجان و سرداراکبرخان ھردو اشخاص با تمکين ومھربان اند، . ساده  است
ر رفتار خود يک انسان بسيارنجيب وھرگز از د) سرداراکبرخان(مگر نفر دوم

   ٢ ."انگليسھا سوء استفاده نکرد ونام آنھا را ھمواره با احترام ياد ميکرد

 ٢١امروز صبح :"  اپريل خودمينويسد٢١اير، در ياد داشت مورخ 
اپريل، سردار اکبرخان يک جرگه تشکيل داد که درآن ميجر پوتينجر ھم 

ھموطنان من مرا ترک گفته :" به قھر شده گفت سردار درآن جلسه .حضورداشت
اگر چه من تا کنون در کشتن وزيرمختار وانھدام . با من خيانت کردند اند و

اردوی انگليس مطابق ميل ورضای  سران کابل  عمل کرده ام، مگر آنھا بازھم 
رت برسد، چنان وقت به قد او سوگند ياد کرد که ھر. از من حمايت نمی کنند

   ٣ ."  پند بگيرند  که ديگران از آن حق شان بکند کاری در

 اپريل قاصدی از لوديانه نامه يی به ٢۵، می افزايد که درتاريخ اير
ده روز "ھنگامی که  نامه قرائت شد درآن نوشته شده بود که . وزيراکبرخان آورد
اين ھم يکی ." ( درھندوستان غذا نخورده اند)اکبرخان(شماميشود که خانواده 

راز ترفندھای انگليسھا بود تا وزير اکبرخان را تحت فشار قرار بدھند که ديگ
بعد از .) ھرچه زودتر اسرای انگليسی را رھا کرده به شرايط انگليسھا گردن نھد
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٢
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دراين  سردار .شنيدن اين خبر ما ھمه گفتيم که اين يک نامه جعلی ودروغی است
ن برود يا نرود، من از تصميم  خانواده من اگر از بي:"باره بالحن خشمگين گفت

 به )مثل اينکه ھيچ چيزی واقع نشده باشد،(با خونسردی بعد " .نمی گردم خود بر
در نتيجه شليک توپھای جنرال : سخنان قبلی خود ادامه داد وخطاب  بمن گفت 

نفر بود، مگر از اثر مرمی ھای که از باkحصار برما ۴٠تا ٣٠سيل تلفات ما بين 
) سردار اکبرخان(  او١ .ات جانی ومالی به قوای ما بسيارکم بودفير ميشد، تلف

گرچه شکست خود را به طالع محول ميکرد،مگرمثل مردان دلير با صدای بلند 
که خصلت چنين مردانی است، دkوری عساکر انگليس را به رھبری جنرال سيل 

   ٢ . ستود

  

  :وزيراکبرخانجوانی کارنامه ھای نخستين سالھای 
 با زعيم پنجاب رنجيت سنگ معاھده دوجانبه ای ١٨٣٢ع درسال شاه شجا

به امضاء رساند ودر آن تعھد سپردکه در عوض کمک نظامی سيکھا،ازپشاور 
وديره جات  ميگذرد وسيکھا نيز با موافقت انگليسھا شاه شجاع را کمک کردند 

به وقتی خبر آمدآمد شاه شجاع .واو خود را برای حمله به قندھارآماده ساخت
سردارکھندلخان برادرخود سردارمھردلخان ) قمری١٢۵٠/م ١٨٣۴(قندھار رسيد

سردار دوست محمدخان که خطر شاه . را برای درخواست کمک به کابل فرستاد
بعد از قندھار متوجه خود می ديد، بدون خواھش کھندلخان آماده  دفع  شجاع را

برادرزادگان، جرگه خطر بود،معھذا برای اطمينان خاطر از حرکات برادران و
، حکمران پشاور ونواب خانيی درکابل تشکيل داد وسردار سلطان محمد

. محمدزمان خان  پسرنواب اسد خان  حکمران جJل آباد را به کابل دعوت کرد
سلطان محمدخان پسرش نور محمدخان را به کابل فرستاد، و نواب محمدزمان 

در نتيجه دوست محمدخان، . دخان ھم پسرخود شجاع الدوله را به کابل فرستا
قشون دوست . پيش از اينکه به طرف قندھار حرکت کند، به سوی جJل آبادکشيد

محمدخان به جJل آباد رسيد، ولی نواب محمد زمان خان به مقاومت پرداخت و 
 در شھر متحصن شد وجنگ را از  داخل ديوارھای شھرادامه داد، مگر دراثر

ان يکی از دروازه ھای شھر منفجر ساخته شد شجاعت وھوشياری سردار اکبرخ
  ديری نگذشت که نواب محمدزمانخان . و قشون سردار اکبرخان به شھر نفوذ کرد
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  .  به دست اکبرخان اسيرشد

 دوست محمدخان جJل آباد را به کابل ملحق ساخت وبرادرخود سردار
به کابل ن را باد مقررکرد ونواب محمدزمان خاآمحمدخان را حاکم جJل  امير

اما .  مستمری ساkنه يکصد وپنجاه ھزارروپيه تعيين کردآورد وبرای او معاش
اين پيروزی دوست محمدخان برجJل آباد نتيجه بسيار بدی در آن سوی درۀ خيبر 

بدين معنی که برادران پشاوری ودر رأس آنان سردار سلطان . به بار آورد
تھديد دوست محمدخان  ود را موردبرجJل آباد ترسيد وخ محمدخان از حمله امير

 لشکر درنتيجه ھری سنگ سر. از رنجيت سنگ کمک خواستند تصور کردند و
قوای دوست  ).ق١٢۵٠=١٨٣۴(قوای رنجيت سنگ پشاور را اشغال کرد

محمدخان که در مورد پشاور چنين تصميمی نداشت، به کابل بازگشت وبرای دفع 
١ . قندھارشدخطرحمله شاه شجاع عازم

  

 شاه شجاع باقشون بزرگی که از طرف افسران انگليسی اداره می - ٢ 
سردار . خود را به قندھار رسانيد ودر شھر کھنه مرکز گرفت١٨٣۴شد، درسال 

کھندلخان وسردار مھردلخان قريب دوماه در شھر جديد در محاصره بودند، تا 
فضل ی سردار اکبرخان وسردار اآنکه سرانجام  اميردوست محمدخان به ھمراھ

شاه شجاع که ضرب شصت . قوای معيتی شان وارد قندھار شدند و خان
سرداردوست محمدخان را بارھا ديده بود از بيم آنکه مبادا آب را براو وعساکرش 

موقعيت خود را تغيير داد واز شھر کھنه به باغ ھای نزديک شھر  قطع کنند،
دران خود را از دوست محمدخان از جانب غرب شھر، برا سردار. انتقال  داد

  .محاصره نجات داد وجنگ ميدان را شروع نمود

باری سردار دوست محمدخان، براسپ خود سوارشده مھميز کرد و پس 
ھدف او از اين مانور جنگی . به عقب نگاه کرد از طی فاصله يی متوقف شد و

چون سردار اکبرخان وسردار افضل خان پسران  .مشاھده روحيه عساکرش بود
بJدرنگ برسرقوای شاه شجاع  دام با قوای خود از پدر پيروی کردند وامير، ھرک

. و جنگ خونينی در گرفت که در باغ کھندلخان سنگر گرفته بودند، يورش بردند
سردار افضلخان برشاه شجاع حمله برد و درحالی که نيروھای شاه شجاع به 

 با ضرب سختی مقاومت ميکردند، سردار اکبرخان جنرال کمپبل انگليسی را
جنرال مذکور از ترس جان کلمه خواند . زخمی ساخت واسيرش گرفت شمشير

                                                
١
، کھزاد، درزوايای تاريخ معاصر ٧۵، ص ١٩رشتيا، افغانستان درقرن -  

،آزاد افغانستان،شماره جوزای ١۴٧ بارکزائی، ص ، پيرس، عروج١۴۴،ص ١٣۴١افغانستان،
  ، مقاله عزيز نعيم، افغانستان مرکز ثقل بازی بزرگ١٣٧٧
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ناميد وبه جان امان داد وبه " شيرمحمد"ومسلمان شد وامير دوست محمدخان او را
سپاه شاه شجاع که جنرال خود را زخمی واسير ديدند، . خدمت خود گماشت

 معرکه به در رفت وبسوی شاه شجاع نيز از .پا به فرار نھادند سراسيمه شدند و
فراه وkش وجوين وسيستان مفرور ودر بدر شد تا با مشکJت فراوان خود را 

سرداران قندھار که خود را در برابر دوست محمدخان  .دوباره به ھند رسانيد
دند نمورانکارپذيرائی برادر به داخل شھرقندھا عاجز می ديدند از ورود و

    ١ . معيتی شان به کابل مراجعت کردندودوست محمدخان وپسرانش با قوای

 ميJدی، ھری سنگ ١٨٣٧درسال :   حميد کشميری ميگويد-٣
سپاھساkر رنجيت سنگ، که والی پشاور نيزبود،نامه ای به اميردوست محمدخان 

اميردوست . فرستاد ودرآن امير را به تسليمی جJل آباد وکابل تھديد کرد
ً سنگ به غضب آمد ومجددا باسيک ھا محمدخان از اين گستاخی جنرال ھری

اميرقوايی به قيادت نواب جبارخان برادرش،وسردارافضل خان . اعJن جھاد داد
زاده خود وحاجی  برادر وسرداراکبرخان،پسران خود وسردارشمس الدين خان،

به صوب پشاور ]وميرزا عبدالسميع خان وزيرماليه[ی،سپھساkرخويش ړخان کاک
ازدربند خيبر گذشتند،ونيروھای سيک ١٨٣٧نی درماه می قوای افغا.بسيچ نمود

درحالی که سردارافضل خان وسردار اکبرخان در دست . درجمرود سنگر گرفتند
راست لشکرو نواب جبارخان وسردار شمس الدين خان در قلب وساقه سپاه 

ی در دست چپ سپاه افغانی اخذ موقع کرده بودند، جنگ آغاز ړوحاجی خان کاک
   ٢ .شد

 مبلغ ھنگفتدر بدل ًرتکب خيانت شده قبJ ی، مړاسفانه حاجی خان کاکمت
تعھد سپرده بود که سپاه اندکی با خود خواھد آورد وتسليم  اوھری سنگ به ازپول 

 واکنون ھم قبل از آغاز جنگ مخفيانه با ھری سنگ تماس  .٣ سيکھا خواھد نمود
 حمله کند، البته اوجايش حاصل کرد و پيغام فرستاد که برجناح چپ سپاه افغانی

رد از سيکھا وباخت نصيب ُرا به نفع سيکھا خالی خواھد کرد و به اين وسيله ب
  .افغانھا خواھد شد

 .ھری سنگ با اطمينان وبا شتاب برجناح چپ لشکرافغانی حمله برد
سردار اکبرخان وسردار افضل خان با تعجب وحيرت متوجه شدند که از جانب 

 العملی برضد سيکھا به مشاھده نميرسد، لذا آنھا ی عکسړحاجی خان کاک

                                                
١
  ١٠۶ -١٠٢، ص١٣٣٣، نوای معارک، ١،١۴٩  سراج التواريخ، ج-  
٢
  ١٢۶،ص ١،نيزمقايسه شود باسراج التواريخ،ج۴١ -٣١ حميد کشميری، اکبرنامه، صص -  
٣
   ۴٨ اکبرنامه، ص -  
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جنگ خونينی بسرآمد وتلفات فراوانی به .  مجبورشدند به حمله متقابله بپردازند
ده روز ديگر نيز جنگ . قشون افغانی وارد شد که مايه اختJل سپاه افغانی گرديد

که انتظار داشت به دست  ادامه داشت وھری سنگ موفقيت محکمی  آنچنان
  .نياورد

 در روز دوازدھم جنگ، سردار محمدافضل خان وسردار محمداکبرخان 
از خودچنان پايمردی ورشادت نشان دادند که شکست در به ميدان جنگ شتافتند و

در ھمين روز بود که سرداراکبرخان برای سومين مرتبه در نخستين . دشمن افتاد
او در نبرد روز .  کردسالھای جوانيش افتخار بزرگ پيروزی بردشمن را کمائی

باری پس از رد وبدل شمشيروبه مبارزه پرداخت دوازدھم با جنرال ھری سنگ 
حواله کرد که از پشت زين نقش زمين شد و ديگر ھری سينگ بر ضربتی چنان 

غريو از سپاه دشمن برخاست و پشت به قشون افغانی دادند وتا . از جا نجنبيد
راين جنگ سی ھزار نفراز سيکھا به قتل د. پشاور با سرعت ممکنه فرارکردند

   ١ .رسيدند

 روز طول کشيد وباkخره حمله ھری ١٢اين جنگ :" غبار ميگويد که 
سنگھه ، نواب جبار خان قوماندان عمومی افغانی را با سايرسرداران واز جمله 

يکنفر از افسران افغانی وزيردست بنام . سردار شمس الدين خان منھزم ساخت
در !" اسJم را غرق کردی، جلو نگھدار! ای سردار:" فرياد کردمJ اسمعيل

. چنين وقتی بود که برای بار اول رشادت سردار محمداکبرخان جوان تبارز نمود
. با مجاھدين حمله شديدی در قلب دشمن نمود او از عقب به پيش کشيد و

 سپھساkر دشمن ھری سنگھه بجلوگيری شتافت، ولی سردار اکبرخان با ضرب
غريو از دشمن برخاست وھجوم قشون .شمشير او را از روی زين بزيرفرستاد 

  " ٢ .افغانی سپاه سکھه را از ييش برداشت

سپس سرداراکبرخان قصد نمود تا دشمن را را تعقيب کرده، پشاور را 
  :به سرداراکبرخان گفت زير ضربه قراردھد،ولی نواب جبارخان مانع شد و

  ريزنده را راه مبندـ       که  شــيرگدوند  نو تا چه گفته است ، پو]ش

  ست  راه گــريـزـ       نبـــايد بر او بچودشمن ھزيمت خورد درستيز  

٣دارـتـلک اقـــير فــم امـــ    به حک   به که مـانـيـم در انـتـظار  ھـمان
  

                                                
١
  ۴٩نامه، ص  اکبر-  
٢
  )١٢۶،ص ١سراج التواريخ، ج(، ۵١٩ غبار،در مسيرتاريخ، ص -  
٣
  ۵٠ اکبرنامه، ص-  
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بدينسان با ممانعت نواب جبارخان حمله برپشاورموکول به جواب امير از 
مگر استاد عزيز نعيم، درمقالتی متذکر شده که ميرزا سميع خان . کابل شد

وزيرامير،مانع پيشروی قشون افغانی برای حمله بر پشاور گرديد ونامه ای به 
  ١.اميرنوشت وامير نظراو را تائيد کرد وقشون افغانی به کابل برگشت

اميردوست محمدخان ازاين پيروزی سپاه افغانی سخت خوشنود ومسرور 
 وتوسط مکتوبی احتجاج شديد خود را به رنجيت سنگ ابراز داشت وسردار گشت

سيک، گناه آن ھمه حوادث را بردوش سپھساkر مقتول خود انداخت وخود را بی 
اميرنيز امربازگشت قشون افغانی را به کابل داد وسپاه افغانی . خبر وانمود کرد

ست محمدخان دختر غJم ام اميردودراين ھنگ. پيروز وسربلند به پايتخت برگشت
را برای ) از خاندان شاه وليخان باميزائی وزير احمدشاه بابا(مدخان پوپلمح

   ٢ .سردار اکبرخان نکاح بست وجشن وسرور برپا نمود

ی را به جرم ړامير،حاجی خان کاک: فيض محمد کاتب عJوه ميکند که
از وزارت ًخيانت بنابر سوابق دوستی اش نکشت، ولی شديدا توبيخ نموده و

معزول وبه قندھار تبعيد نمود واو در قندھار به خدمت سردار کھندلخان، برادر 
متاسفانه که حاجی خان به سرداران قندھاری نيز . اميردوست محمدخان پيوست

خيانت ورزيد وھنگام تھاجم انگليس ھا برقندھار او با سه ھزار سپاه تحت 
دھاری شکست خورده به ايران فرمانش جانب شاه شجاع را گرفت وسرداران قن

متواری شدند وقشون انگليس بJ مانع وارد قندھارشده، شاه شجاع را برتخت 
  . ٣)١٨٣٩اپريل(سلطنت قندھار نصب کردند

را که موظف به ړدوماه بعد که شاه شجاع وارد کابل شد،حاجی خان کاک
درغل ًدستگيری اميردوست محمدخان بود وناکام بازگشته بود مفصJ کتک زده 

وزنجيربه زندان  انداخت ويک سال بعد او را به ھند تبعيد نمود تا وجودش در 
   ٤ .آينده مايه فساد ومزاحمتی نگردد

  

  : نظامی وزيراکبرخان درقيام کابل-نقش سياسی

درگفتار مجاھد پيشتاز عبدهللا خان اچکزائی، چگونگی آغاز قيام 
 نومبرکه غازی ٢٣ا تا روز ھا ودست آوردھای مبارزين ملی افغان ر وپيروزی

                                                
١
  ١٣٧٧غانستان آزاد، جوزا اف -  
٢
  ١٣٠ -١٢٧ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ،ص -  
٣
  ١٣٠ سراج التواريخ،ص  -  
٤
   ١٠٠ اکبرنامه، ص-  
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عبدهللا خان اچکزائی مورد اصابت گلوله يک ھموطن خاين خود قرار گرفت 
 وزخمی شد، تشريح شده واينک ادامه قيام ملی ضد انگليسی راپس از ورود

  .دليرمرد ديگر افغان، وزيراکبرخان درصف مبارزين ملی به تحقيق می گيريم

،جنرال الفنستن پس از آنکه قوت  نومبر٢۴مرحوم غبار برآنست که روز 
ومھارت نظامی افغانھا را ديد، به مکناتن پيشنھادکرد که بايد به عجله با افغانھا 

 نوامبر،مکناتن با سلطان محمدخان، نماينده نواب ٢۵روز .مصالحه نمايد
اين نماينده . داخل مذاکره شد) زمانشاه دوران قيام مردم کابل(محمدزمان خان

شما جنگ ما را ديديد وضعف خود رادرک کرديد، پس بايد اردوی :"افغانھا گفت
انگليس کابل را ترک گويد وسپاه سيل از جJل ابادبه ھندوستان مراجعت نمايد 

مکناتن نپذيرفت وسلطان . وھم شاه شجاع با خاندانش به دست ملت سپرده شود
   ١ ."قطع کرد محمدخان مذاکرات را

 جای سلطان محمد از دونفرنمايندگان مستشرق روسی، نفتوk خالفين به
: علی خان متذکرشده عJوه می کند که دافغان به نام ھای محمدخان وميرزا احم

 نومبراين دونفر نزدمکناتن رفتند وپس از تعارف معموله بالحنی ٢۵روز 
ما مکلفيم به شما بگوييم که :" واھانت آميز به مکناتن گفتند) جدی(گستاخانه

رد شکست خورده اند،بايستی بJدرنگ وبدون قيدوشرط تسليم انگيريزھا در نب
مکناتن بدون . اسارت شوند وتمام اسلحه، خزانه وتجھيزات خود را به ما واگذارند

افغانھا قلعه را ترک گفتند ." تفکرزياد گفت که خواست شما را قاطعانه رد می کنم
   ٢ .رھبران خود رفتند ونزد

  بود که فرزند رشيدودلير وطن سردار نوامبر٢۵درھمين تاريخ، يعنی 
اکبرخان با پسرعمش سردار سلطان احمدخان که در شجاعت ومتانت وعزم 
آھنين خويش پای کمی از سردار اکبرخان نداشت، وارد کابل شد وبافيرھای 

با آمدن سردار اکبرخان به کابل، . شاديانه توپ وتفنگ مبارزين ملی استقبال شدند
در اوايل ماه دسامبر . وھدفمندانه ترگشت مان يافته تراقدامات شورشيان ساز
قشله مقيم را منفجر ساختند تا راه ارتباط انگليسھای  افغانھا پل دريای کابل

وسپس قلعه  باkحصار وجJل اباد قطع گرددساکن شيرپور با انگليسھای 
اين قلعه حيثيت .  ھزارصندوق مھمات آن تصرف کردند۶محمدشريف خان را با 

  .ام مھمات انگليس را داشتگد

                                                
١
  ۵۵۵ -۵۵۴ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ص -  
٢
   ٣٠٢ -٣٠١ خالفين،انتقام در جگدلک،ترجمه عالم دانشور،ص نفتو]-  
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موقع زخمی (دراين موقع بود: "رشتيا، در مورد سردار اکبرخان مينويسد
از سمت شمال ستاره اقبال وافتخار افغانستان  که) شدن عبدهللا خان اچکزائی

جان وپيکر بی سروسامان افغانھای غيور، روح تازه ي بطلوع کرد وبه کالبد
تاره يا بھتر بگوييم اين ستاره گان توأمان ين س ا.وسردار بی نظيراعطا نمود

سردار اکبرخان وپسرعمش سردار سلطان احمدخان بن سردار محدعظيم خان بن 
   ١ ."پاينده خان مرحوم بودند

اين دو دلير مرد که در زندان بخارا بودند، چندی پيش به وساطت يک نفر 
ھنگامی که  آتش . دبه خلم وارد شده بودن روحانی کابلی ازطرف اميربخارا رھا و

درکابل وحومه آن برضد انگليسھا درگرفته بود، نواب محمدزمان خان  جنگ
سردار اکبرخان وسردار . اميرمجاھدين کابل نامه يی به سردار اکبرخان فرستاد

بل رسيدند، اJدرنگ به سوی کابل حرکت کردند ووقتی به کطان احمدخان بسل
ن مجاھدين به او رجوع کردند واو را به درکابل سرا. جنبش کابل روح تازه يافت

دراين وقت سردار . قيادت سپاه مجاھدين در مبارزات رھائی بخش ملی برگزيدند
   ٢ . سال عمر داشت٢۴اکبرخان 

 نومبر، ميرمسجدی خان ٢۶يک روز بعد از ورودسردار اکبرخان، در 
وسه .  مسموم وبدرود حيات گفتنامدار کوھستان از جانب خاينی غازی، مجاھد

 بعد ھم عبدهللا خان اچکزائی چشم از جھان فروبست، ولی ورود سردار روز
 نومبر ٢٨محمدشاه خان بابکرخيل از جJل آباد در  احمدخان و اکبرخان وسلطان

  .به کابل، خJی اين غازی مردان را پرکرد

  به قول نفتوk خالفين، اکبرخان جوان پرشور،فرزند محبوب اميرسابق،
بامداد روز بعد از ورودش او با سه .رترين دشمن انگليسھا بودآشتی ناپذي

به ھمراھی رھبران قبايل  ھزارمرد مسلح بر تپه ھای بی بی مھرو صعود کرد و
   ٣ .سوار براسپ تپه ھا را می گشت ودستورات kزم را می داد

دراين وقت سيل سربازان داوطلب از ھرطرف "به قول مرحوم غبار،
حتی مردانی که فاقد سJح ناريه وجارحه بودند، چوب ھای  .درکابل سرازيرشد
در سر آن کاردھای نصب کردند وبرسبيل تماشا برتپه بی بی  دراز تھيه کرده و

مھرو که مشرف برقشله بزرگ انگليسی بود، باk شده ودشمن نووارد وسپاه 
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  ٢٠٢، ص١٩  سيد قاسم رشتيا، افغانستان در قرن -  
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نبوه انگليسھا که با دوربين منظره اين رزم جويان ا. محصوراو را نگاه ميکردند
را ديدند، آخر کارخود را حدس زدند وارکان حرب اردوی انگليس درمجلس 

پس مکناتن . نظامی فيصله کردند که با افغانھا باب مذاکره ومصالحه را باز کنند
بJواسطه با رھبران ملی داخل مذاکره صلح شد وايشان با شرط تخليه کابل 

مکناتن . ر خارج شوندموافقه کردند که بگذارند انگليس ھا سJمت از کشو
صورت قراردادی را تسويد وبه اردوی مبارزان ملی توسط مکريگروkرنس 

  :اين معاھده دارای چھارفقره بود.فرستاد

  .قوای انگليسی از افغانستان خارج شود-١

 شاه شجاع خلع ودوباره به لوديانه مقيم شود وافغانستان ساkنه سه صد -٢
  .ھزار روپيه به او معاش ميدھد

 تا انجام تخليه افغانستان يک نفراز سرداران افغانی نزد انگليس ھا -٣
  .غرض تھيه آذوقه در بدل پول نقدخواھد ماند

 آينده قشون انگليس داخل افغانستان نخواھد شد، مگر آنکه حکومت -۴
  .افغانستان خواھش کند

.  فقره را برای مکناتن فرستادند١٢رھبران ملی سوادقرارداد متقابل در 
  :اين قرارداد شامل مطالب ذيل بود

بدرقه وحفاظه می   دونفرافغان اردوی انگليس را ازکابل تا جJل آباد-
  . مراجعه کنددز کابل، جJل اباد وقندھار به ھنعسکر موجوده انگليس ا - کند

 احمال واثقال وتوپخانه وجباخانه که به واسطه عدم بارگيری بماند، به -
  .افغانھا داده شود

  .نواده شاه شجاع تا مراجعت اميردوست محمدخان درکابل بماند خا-

  . اميردوست محمدخان با سايرافغانھا به کابل مراجعت داده شود-

  .  نفر ازانگليس ھا تا رجعت امير درکابل گروگان باشد۶ -

  .  انگليسھا بارديگر ياد افغانستان را نکنند-

  .ی شوند انگليس ھای معذور از رفتن درکابل نگھداری م-

   ١ . توپ با خود نبرد٩ اردوی انگليس در مراجعت به ھند بيش از- 

با نمايندگان ملی  دسمبرمکناتن  درميدان ھموار١١ برآنست که روز،غبار
. که سردار اکبرخان تسويد کرده بود امضاء وتسليم شد مذکراه کرد وقراردادی را

ملی نمودن مواد دسامبرجنرال الفنستن پيشنھاد خودش را راجع به ع١٣در
 دسمبررھبران ملی اجازه دادند که پنج ١۴در. موافقتنامه به مکناتن تکرارکرد

                                                
١
  . آمده است ھمان کتاب۴۵١در صفحه دوازده گانه ، تفصيل  مواد ۵۵۵ غبار،ھمان، ص -  
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ھزارعسکر محصور دشمن ازباkحصار به قشله انگليسی بروند وسردارسلطان 
احمدخان پسرعم سرداراکبرخان موظف شده بود که عسکر دشمن را ازميان 

اده بودند ووضع عسکرمغلوب ھزار نفرمجاھد مسلح که در دوطرف جاده ايست٢٠
درعين زمان افغانھا طبق .را تماشا می کردند،درطول يک شبانه روزعبور دھد

وعده ای که داده بودند در بدل سيصد ھزارروپيه مقداری غله وآذوقه به قشله 
تاجران غله را اجازه دادند که گندم خود را داخله قشله برده . دشمن فرستادند

   ١." می فروختند ار دولپ گندم را به يک کلدارالبته اين تج. بفروشند

  

  :دسايس مکناتن برای از ميان بردن سران ملی

ه دشدر گفتار محمدشاه خان بابکرخيل  وسردار سلطان احمدخان اشاره 
 که نميتوان سرگذشت اين سه نفر را جدا از ھم مطالعه کرد، بنابرين است

است، آن پيروزی ماحصل ھرپيروزی وافتخاری که نصيب وزيراکبرخان شده 
  .انديشه ومشورت وتصميم ھر سه تن دوست جانی جانی بوده است

 نقش سردارسلطان احمدخان بسيار ،درکشف اسرارو بدام اندختن مکناتن
مکناتن که اينک آذوقه وعلوفه بدست آورده بود .سازنده وتعيين کننده بوده است

بود وھنوزچشم امداد به وپنج ھزارعسکر باkحصار در اردوی او افزوده شده 
دوخته داشت، به طور شرم آوری از ايفای عھدنامه سربتافت  قندھار وجJل آباد

مکناتن اين بارخواست باسرداراکبرخان از . به دسيسه ھای تازه توصل جست و
به نام تأمين منافع شخصی، او را وسيله بقای تسلط  در حيله وخيانت پيش آيد و

  . دھد رانگليس در افغانستان قرا

وسردار محمدعثمان خان مکناتن می دانست که نواب محمد زمان خان 
از ميان   وبرادرزادگان اميردوست محمدخان از اجرای چنين کاری عاجزاند 

ميانۀ باسرداران  ًرھبران با نفوذ ديگر ملی، مخصوصا نايب امين هللا خان لوگری
تا ھنوز در ميدان سياست  ساله را که ٢۴، پس  سرداراکبرخان جوان خوبی ندارد

وزيراکبرخان  مکناتن توسط سرورخان لوھانی از. امتحان نداده بود، انتخاب کرد
 .فرستاد او به نمايندگی خودسردار سلطان احمدخان را خواھش مJقات کرد و

مکناتن مسوده معاھده تازه يی شامل مطالب زير را به سردار اکبرخان پيشنھاد 
  :کرد

                                                
١
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ا خيبر درشرق وتا ھرجائی که درغرب قلمروشاه  از دره بوkن ت-١
  .شجاع شناخته ميشود، وزارت آن به سردارمحمداکبرخان سپرده ميشود

 وزير ً اميردوست محمدخان را معززا به بکابل خواھيم فرستاد،-٢
 .امور ميدھد يا نمی دھد محمداکبرخان مختار است که او را مداخله در

سردار اکبرخان تسليم ميدھيم و در آينده ً عجالتا دوازده لک روپيه به -٣
  . ھمه ساله دولک روپيه نيزتسليم خواھيم نمود

دستگيرکرده وبه انگليسھا  ً سردار اکبرخان فعJ نايب امين هللا خان را-۴
   ١ .بسپارد وھم ساير سرکردکان ملی را از کابل متفرق سازد

داری از با برخور سردار اکبرخان بعد از گرفتن پيشنھاد مکناتن،
اين جريان آگاه نمود  ھوشياری ذاتی ،درنھايت مھارت واختفا رھبران ملی را از

 که قصد اضح شد وفھميدندسوء نيت مکناتن به سران ملی و روئی و وچون دو
اسلحه امحای آنھا را توسط خود شان دارد، فيصله کردند که  دشمن را به ھمان 

خواسته باشد با  تيار دادند که ھرطور و به سردار اکبرخان اخ.نابودکند، بالمثل
بنابرين سردار اکبرخان، به سردار سلطان احمدخان وظيفه  .دماينمکناتن معامله 

وگندم بارکرده  شب به چھاونی ببرد و درعوض آن پول  سپرد که  بيست شتر آرد 
وزارت شاه :"درضمن سرداراکبرخان به وزيرمختار پيام داد که . دبارکرده بياور

ًپرداخت بايد فعJ سه مليون و  را می پذيرد،اما پولی که انگليسھا خواھندشجاع 

درحالی که مکناتن پرداخت فوری يک ."(ساkنه چھارصد ھزار روپيه باشد
، اين )ًمليون و دوصد ھزار وسJنه دوصد ھزار روپيه را کتبا وعده داده بود

ول زد و تقاضای تقاضا وجگره پول از طرف سردار محمداکبرخان، مکناتن را گ
   ٢ .ًفورا قبول کرد مJقات با سردار اکبرخان را سردار سلطان احمدخان مبنی بر

مابا ] علنی[مJقات :" ولی مکناتن به سردارسلطان احمدخان گفت 
رؤسای افغان که  محمداکبرخان وشما بدون اطJع نواب محمدزمان خان وساير

احتياط است، مصلحت  ز حزم ودخيل بودند دور ا)  دسمبر١١(درعھد نامه اول
 آنست که شما نوشته ای از ايشان خطاب به من بگيريد که اگر شما با محمد

چون افشای اين سر به سرداران بسيار . اکبرخان مJقات تازه کنيد خوب است
که اين مطلب را با سوگند غليظ و ] ھرسه  رھبر مصلحت چنان ديدند[ناگوار بود 

فغان ونايب امين هللا خان اظھار کنند و ازنايب  نوشته ايمان مؤکد به سرداران ا

                                                
١
  ١٠٧ص ميرزاعليقيلی، ازنح افغانستان،وقايع وسواتاريخ ، مقايسه شود با۵۵٧غبار، ص  -  
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 سرار برادرھمراھی رشتيا از ،١٤١،ص١٩،رشتيا،افغانستان درقرن ۵۵٧غبار، ھمان،ص-
  . نيزيادميکندانق خداص  محمدسلطان احمدخان بنام 



 ٢٥٢                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

بدين سبب نايب امين هللا خان را مJقات . ای جھت مJقات با وزيرمختار بگيرند
غان کردند وتمام جريان را به وی اظھارداشتند ومنافقت مکناتن را باسران  اف

  " ١ .خاصه با او بيان کردند

زمان خان نيز جداگانه د خان ونواب محمًچون مکناتن قبJ با نايب امين هللا
مفاھمه کرده بود، نايب امين هللا خان ھم مکاتبات ومطالبات خصوصی مکناتن را 

 اوبرای سرسردار اکبرخان ده ھزار وافزود کهميان گذاشت،  با اکبرخان در
   ٢ . استکلدار جايزه گذاشته

 انعقاد سپس نايب امين هللا خان مکتوبی به مکناتن نوشت و تقاضای
اين مکتوب با پيام خصوصی سردار . مجلسی با سردار اکبرخان را از وی نمود

 دسمبر توسط سردار سلطان احمدخان ويک افغان ٢٢اکبرخان درتاريکی شب 
به قشله انگليسی ) اسيرانگليسی درنزد سرداراکبرخان(ديگر به اتفاق کپتان سکينر

 خان چنان  رخان ونامه امين هللامکناتن از گرفتن پيام سردار اکب .فرستاده شد
 شاھانه ای شامل کالسکه ای مجلل با دواسپ زيبا ويک ۀخوشحال گرديد که  ھدي

   ٣. تفنگچه دوميله به رسم يادگار به سردار اکبرخان فرستاد

مکناتن به جنرال الفنستن نيز دستور داد که فردا دوغند عسکر با دو توپ 
ودخان مقر نايب امين هللا خان حمله برده زنده آماده شود تا حين جلسه برقلعه محم

اما جنرال الفنستن اين دستورراعملی نکرد، زيرا . يا مرده نايب  را بدست آورند
  . می ترسيد که  اين حرکت وضعيت اردوی انگليس را بدتر از پيشترخواھد نمود

  

  : قتل مکناتن بدست اکبرخان

 وسردار سلطان احمدخان  دسمبر، سرداراکبرخان٢٣قبل از انعقاد جلسه 
محمدشاه خان از اکبرخان پرسيد .شاه خان بابکر خيل، باھم جلسه کردند ومحمد

ميخواھيم بعد از ملزم ساختن مکناتن ونشان : که پJن شما چيست؟ اکبرخان گفت
دادن قراردادھای ضد ونقيض او، نامبرده را با ھمراھان او زنده دستگيرکنيم 

بارديگر نتواند سبب توليد نفاق بين سران ملی وديگر ونزد خود نگاھداريم  تا 
غازيان گردد  وھم انگليسھا مجبورشوند که مطالبات ما را قبول واميردوست 

ميترسم که اين کار چنانکه بايد از : محمدشاه خان گفت  .محمدخان را پس بفرستند
د گرفتاران نفراز کسان شما که در دست انگليسھا نزديک به صد پيش نرود و
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اکبرخان . وآنگاه اين مايه مJمت مردم برخام کاری ما شود. به قتل برسندتمامی 
تن ار کسان من  بالفرض چنان که شما گفتيد بشود، کشته شدن صد: جواب داد

ومJمت مردم بھتر از آن است که بيگانه بر ملک  ما مسلط و اسJم پايمال 
   ١ .وقانون کفر درمملکت ما رايج باشد

ن مصلحت ھرسه تن رھبر عزم خود را جزم کردند وکمر ھمت بعد از اي
اما موھن kل جاسوس انگليس زيرک تر از آن بود که از اين تصميم مطلع .بستند 

 ، سکرترادميرزا خداد: " موھن kل  مينويسد. به مکناتن احوال ندھد نگردد و
ن اطJع  اين دسيسه مخفيانه بمۀصادق خان ، ھردو نفردر بار سلطانجان ومحمد

ميرزا خدا داد بمن گفت که اکبرخان پJن عميقی سنجيده تا نماينده اعلی  .دادند
مکناتن را بدام اندازد و اگر اکبرخان موفق شود که مکناتن را زنده به شھر 
بياورد، اورا مجبور خواھد ساخت تمام سJح،خزانه وديگر ذخاير سپاه انگليس 

د اين مطالب را برای من ساعت ده بجۀ دااميرزاخد... را به سران افغان بسپارد
مکناتن ] نزد[ گفت ومن قربانعلی را با يک ياد داشت ١٨۴١ دسمبر٢٣روز 

به ھنگام .فرستادم وھر آنچه ميرزاخدا داد بمن گفته بود درآن ياد داشت نوشتم
) عبدالرزاق خان(رسيدن قربانعلی مکناتن در باره معاھده اکبرخان با مستوفی

وخود را آماده ميساخت تا بطرف مJقات  مرگبار با اکبرخان صحبت ميکرد 
برايش رسانيد و ھم بگوش او آھسته  روان شود، درھمين وقت قاصد من پيام را

رنگ قيافه مکناتن بعد از گرفتن  .دسيسه ای به مقابل او گسترده شده است: گفت
ر او چاره اما درحال حاض.اين پيام چنان تغيير کرد که گوئی مضطرب شده باشد

 قول kرنس دوه ب(اضا کرد دوکندکمکناتن ازافسران سپاه خود تق. ديگر نداشت
سپاه را بيرون قشله در حال آماده باش قرار دھند تا اگر محمداکبرخان در ) غند

قرارداد خود صادق  ومتعھد باشد،آنگه مکناتن از اين دوکندک برای حمله باkی 
واھد گرفت، ولی اگر اکبرخان صادق نباشد، مواضع امين هللا خان لوگری کار خ

در آنصورت اين دوکندک برای حفاظت شخص او موقف دفاعی خواھند 
 تورن kرنس وتورن ميکنزی وتورن تريوربه مکناتن از خطريکه در ....گرفت

ًيقينا خطرناک است، اما : پيش روی داشت اخطار دادند، ولی مکناتن جواب داد

بھرحال من صد بار مرگ . قبول ھمه خطرات می ارزداگر اين پJن موفق شود ب
دسيسه در پيش است، . تکرار واقعات شش ھفته گذشته را را می پذيرم، اما نه

   ٢ ."برای معامله با آن بمن اعتماد کنيد مرا برای آن تنھا بگذاريد و

                                                
١
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 مرحوم غبار با توجه به گزارش عليقلی خان ، جريان مذکرات سردار
 ٢٣ صبح روز:"را با ادبيات گيرای خودچنين بيان ميکند اکبرخان ومکناتن 

اھرو امر تيارسی گرفت ومکناتن با کپتان تريور، دسمبر انگليس درقشله بی بی م
 رو کپتان kرنس، وکپتان ميکنزی با يک قطعه سواره از چھاونی خارج شده و

که محل جلسه معين گرديده )  قدمی قشله۶٠٠(بجنوب بسمت قلعه محمود خان
مکناتن در ورود خود سردار محمداکبرخان، محمدشاه خان . حرکت کرد بود،

غلجائی، دوست محمدخان، خدابخش خان، محی الدين خان ونايب مومن خان را 
  . با چند نفر ديگر روی سنگی نشسته  ومنتظر يافت

 
  .دسمبر توسط وزيراکبرخان به قتل رسيد٢٣که در

  

مکناتن را ازجريان مساعد برای سردار سلطان احمدخان استقبال کرد و
پتوی  روی زمين ھموار بر زبر سردار اکبرخان دست داد و.مذاکره آگاه نمود

مکناتن وسه نفرکپتان ھای او مقابل محمداکبرخان . افغانی جلسه را داير کرد
وسلطان احمدخان ومحمدشاه خان نشستند، درحالی که دوست محمدخان 

  . ومحی الدين خان ايستاده ماندند) انبرادران محمدشاه خ( وخدابخش خان

صورت مجلس چنين بود که از طرف انگليسھا، مکناتن وتريور ومکنزی 
نشسته بودند وkرنس با تفنگچه کشيده عقب سرمکناتن ايستاده بود وعقب او 

در مقابل . دونفر ديگر وشانزده قدم دورتر ده نفرجلودار اسپ ھا ايستاده بودند
ان وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه خان بابکرخيل افغانھا سردار اکبرخ

نشسته ومحی الدين خان ودوست محمدخان وخدابخش خان عقب آنھا ايستاده بودند 
  .شتندنفر جلودار آسپھا قراردا ودورتر چند

ابتدا محمداکبرخان تمام اقوال واعمال  مذاکرات  مذاکرات آغاز شد و
 با افغانھا درطول ايام استيJی ومواعيد متناقض مکناتن وسران انگليس را
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آنھا،يک يک شمرد ودروغ ودو رويه گی آنان را توضيح نمود وگفت که ديگر 
ھيچ قول وقرارداد انگليس محل اعتماد واعتبار ما نيست، شما غير از فساد 

ادامه تسلط خود دراين مملکت چيز ديگری  وتخريب بين مردم افغانستان و
د متناقض به امضای مکناتن را به مجلس پيش کرد که قراردا آنگاه دو .نميخواھيد

 دريکی آن تخليه افغانستان را وعده داده بود ودر ديگری اقامت انگليس را در
ھمچنين از مذاکرات مکناتن باخود ونواب محمدزمانخان . کشورخواسته بود

او در آخر گفت که ديگر ما . ونايب امين هللا خان يکی برضد ديگری تفصيل داد
ی توانيم به ھيچ مذاکره ومعاھده شما اطمينان کنيم، مگربه يک شرط وآن اينکه نم

نگھداريم تا قشون شما از افغانستان خارج  ما خود شما را گروگان بگيريم و
  .شوند، آنگاه ما شما را به ھندوستان خواھيم فرستاد

چون . ًاين بيانات سردار محمداکبرخان تقريبا پانزده دقيقه  طول کشيد
امضاھای خود جوابی مقنع نداشت ،  کناتن در برابردو قرارداد متناقض وم

وقت "( وقت تيريگی:" محمدشاه خان گفت. تمجمج ميکرد،تا چيزی بگويد
واشاره نمود واکبرخان بJدرنگ دست دراز کرد و بازوی مکناتن را ) ميگذرد

احمدخان گرفته بسوی خود کشيد، ولی مکناتن مقاومت نشان داد، سردار سلطان 
تا اين وقت kرنس توسط محمدشاه خان وتريوربواسطه . گرفت دست ديگر او را

تمام . دوست محمدخان وميکنزی بواسطه غJم محی الدين خلع سJح شده بودند
افغانھا که . اين عمليات درنھايت خونسردی در ظرف چند دقيقه انجام يافته بود

ھنگام تخليه افغانستان نگھدارند، ميخواستند اينھا را بشکل گروگان وزنده تا 
از ديگر طرف آتش تفنگ گارد مکناتن  ومخالفين شروع . بطرف کابل کشيدند

چون قشله دشمن بسيارنزديک وخطرحمله وتخليص اسرا در پيش بود،  .شد
اما .کشتند بناچار سردار اکبرخان مکناتن وسردار سلطان احمدخان تريور را

مدخان با محی الدين خان مکنزی وkرنس محمدشاه خان و برادرش دوست مح
وتريور را باتھديد  نوک خنجر به طرف اسپھای خود ھدايت کردند تا به طرف 
شورای جھادی ببرند، اما بنابرمقاومت آنان تريور کشته شد ومکنزی زخمی 

ھنگام نزديک شدن محمدشاه . وkرنس دستگيرو به محل اردوگاه ملی آورده شدند
ھدين، ده ھا دست مسلح برای کشتن اسراء به حرکت آمدند، خان به جمعيت مجا

مگرمحمدشاه خان مانع کشتن اسرا گرديده با سپ خود از ميان جمعيت گذشت 
 سرداراکبرخان وھمراھانش با استقبال گرم مبارزين ١.ونزد رھبران ملی رفت

                                                
١
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اد ملی مواجه شدند وماموريت موفقيت آميز او را با فيرھای تفنگ وفرياد زنده ب
  .اکبرخان ومرگ برانگريزھا وجوش وخروش بی سابقه پذيرائی نمودند

 ٢۴از اين روز بودکه سردار اکبرخان جوان : مرحوم غبار می نويسد که
ساله از طرف تمام رھبران ملی ومردم به صفت يک رھبر سياسی ونظامی 

 دسامبر، جرگه شورای انقJبی در منزل ٢۴افغانستان شناخته شد، فردای آن 
سيکنر، کونولی،مکنزی، (نواب محمدزمانخان به شمول گروگانھای انگليس

تمام اعضای جرگه .منعقد گرديد وتمام جريانات اخير مطرح شد) kرنس وايری
که از ماھيت قضايا وبازی ھای دوجانبه ومتناقض مکناتن ونقشه سردار اکبرخان 

ع شدند، اقدامات مه بخشيدن به جنگ انگليس وافغان مطلتدستگيری او وخابرای 
دراين وقت نايب امين . از اعمال مکناتن مذمت کردند سردار اکبرخان را تمجيد و

هللا خان خط اصلی مکناتن را به مجلس نشان داد که جايزه سر او را يکصد 
انگليسھای حاضر در شورای جھادی، تمام اين . ھزارکلدار تعيين کرده بود

 فقره ای ١٢مقرر نمود که ھمان قرارداد مجلس . جريانات را بحيث شاھد شنيدند
حکم ر باkی انگليسھا تطبيق شود واk ماده ديگ٣با اضافه)  دسامبر١١مورخ (

    ١.شمشيرخواھد بود

برای نجات   با مرگ مکناتن ، اراده مقاومت در دشمن وآخرين تJش
از طريق فريب وخدعه گری از بين رفت وپاتينجر که وظيفه مامور سياسی  اردو

ًا به عھده داشت بدوا به افسران نظامی پيشنھاد کرد که به باkحصار رفته ر

. اصرار ورزيدند زمستان را سپری کنند، اما آنھا بازھم به بازگشت به جJل آباد
لھذا مذاکرات با سران افغانی از سرگرفته شد ومبنای مذاکرات طرحی بود که 

 طرح، عJوه برموضعگيری چون دراين. تسويد کرده بود سردار اکبرخان آنرا
 Jًطرفين، نحوه فکری طرف افغانی از مسايل مختلف روشن ساخته شده، ذي

طرح پيشنھادی جانب افغانی را از نظرمی گذرانيم وبعد متن نھائی معاھده اخراج 
  :فوری انگليس ھا را از کشور نقل ميکنيم

  

  :شرايط پيشنھادی اکبرخان به انگليسھا بعد از مرگ مکناتن

 ماه دسمبر،تا ١١ن عھد نامه اخراج نيروھای انگليس از افغانستان ازمت
 ميJدی از لحاظ تحول اوضاع وخواھشات طرفين مراتبی را ١٨۴٢اول جنوری 

چون مسودۀ تمام اشکال مسوده ھای . پيموده که چھارشکل را بخود گرفته است

                                                
١
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شکل آن، ابتدا جانب افغانی به قلم سردار اکبرخان نوشته شده ، دراينجا صرف دو
 دسمبرقرار ٢٣طرح معاھده ای پيشکش ميشود که سردار اکبرخان آنرا در جلسه 

  : ديگری به خود گرفتبود باkی مکناتن بقبوkند، ولی فضای مذکرات رنگ 

  

  شرطنامۀ خروج فوری انگليسھا از افغانستان

  )١٨۴٢اول جنوری (

جايگاھان حشمت قرارداد عھد وميثاق که فی مابين عاليجاھان معلی " 
وشوکت دستگاھان، بندگان نواب مستطاب معلی القاب نواب اعلی، نواب 
محمدزمانخان ونايب ثانی رفيع مکان واk جاه، نايب امين هللا خان وباقی نوابان 
وسرداران وسران وسرکردکان کل جماعه مسلمين وصاحبان باوقارطايفه فرنگی 

ن برطرف ودوستی مضبوط ومحکم باقی انگليسيه بسته شده که آينده نزاع از ميا
دراين خصوص شرط وشروط مقرر شده است که شرح وتفصيل آن بدين . بماند

  :موجب است

 بنابر خواھش صاحبان انگليسھا که سرداران از اين :شرط اول اينکه
طرف مقررشود تا اخراج صاحبان به طرف جJل آباد بروند، که در عرض راه 

قتدار سردار محمدعثمان خان وسردار اران ذوی اkسرد. مزاحمت به آنھا نرسد
  .شاه دوله خان مقرر شد که ھمراه بروند

 لشکر جJل اباد پيشتر از رسيدن فوج کابل به جJل آباد :شرط دوم اينکه
  .روانه پشاورشوند وبه عذر تعطيل جايزه ندارند

اه افواج غزنين به زودی تعجيل تدارک خود ھا ديده از ر :شرط سوم اينکه
  .کابل به پشاوربروند وتأمل نکنند

افواج قندھار وديگر ملک افغانستان که در او :شرط چھارم اينکه
  .لشکرباشد به زودی مراجعت ملک ھندوستان نمايد

آنچه مال واسباب بندگان اميردوست محمدخان، از : شرط پنجم آن که 
  .توپ خانه وغيره نزد صاحبان باشد ھمه را واپس مسترد کند

 آنچه مال صاحبان از توپخانه وجبه خانه باروت وتفنگ :ششم آنکهشرط 
وعJوه وغيره اسباب که دراينجا از جھت عدم بارگيری بماند، kکJم به نواب 

  .عالی نواب محمدزمان خان تمليک نمايد
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 آنچه عيال شاه شجاع از جھت عدم بارگيری دراين جا :شرط ھفتم آنکه
ھروقت که بندگان .  جای داده ميشود١جی خانبماند در باkحصار در خانه حا

اميردوست محمدخان وغيره مردم افغانستان با اھل وعيال درپشاور رسيدند، 
  . مرخص می باشند که به ملک ھندوستان بروند

افواج صاحبان که به پشاور رسيدند تدارک بندگان : شرط ھشتم آنکه 
 با اھل وعيال به زودی به اميردوست محمدخان وغيره مردم افغان را بنمايند که

  .کابل برسند وبه عزت روانه کند

 موازی شش نفرمعتبر ومستعد از صاحبان انگليس به :شرط نھم آنکه
ھرساعتی که بندگان اميردوست محمدخان . درکابل باشند) گروگان(طريق يرغمل

  .وباقی افغانان معه اھل وعيال وارد پشاور شدند بعد از آن مرخص باشند

دومرتبه صاحبان انگليس خواھش ملک افغانستان را به : آنکهشرط دھم 
ًھيچ وجه نکنند ونسJ بعد نسل فی مابين رابط دوستی واتحاد مربوط ومضبوط 

باشد وسرکار افغانيه ھرگاه جھت مدافعه اعدای بيرون، امداد بخواھند، سرکار 
نيه به دراين صورت سرکار افغا. انگليسيه در تبليغ آن دريغ ومضايقه نکنند

سرکار غيربدون صJح سرکار انگليسيه عھد نکنند وھرگاه از آن طرف به امداد 
  .قصوربه وقوع برسد، بعد از آن مخيرمی باشند

ھرگاه صاحبی از صاحبان انگليس به جھت بعضی : شرط يازدھم آنکه
موانعات رفته نتواند ودراينجا بماند، بنابرخواھش صاحبان به ھمراه او رفتار 

  .يک وخوبی ميشودوسلوک ن

از کل توپخانه وخمپاره که دارند شش ضرب توپ : شرط دوازدھم آنکه
 توپ شود، ھمراه برده ومابقی را ٩اسپی وسه ضرب توپ قاطری که جمله 

بگذارند وبه نواب عالی تمليک کنند ومادام الحيات دومرتبه اظھار ننمايند وآينده 
جماعه مسلمين وطايفه صاحبان خيروشر دولتين را واحد ومتحد دانند وھرگاه 

انگليس دراين شرط وشرايط تفاوت وتخلف کنند، طايفه اھل اسJم در دين خود 
وصاحبان انگليس در طريقه وآئين خود عھد شکن وکذاب خواھند بود، ودر عالم 

. اين چند کلمه به طريق عھدنامه قلمی شد که سند طرفين باشد. مJمت می باشند
   ٢ ." ھجری قمری١٢۵٧ شانزدھم ذيقعده ماه تحريرفی يوم پنجشنبه

                                                
١
  . حاجی خان پسرميرواعظ و روحانی قابل اعتباری بود-  

٢
 -٢٧٧صفحات ( ماده در ١١، فرھنگ،ترجمه ھمين عھدنامه را در ۴۵١ غبار ،ھمان، ص -  

ھنشاھی  تاريخ تجزيۀ شا٣٥حبيبی، اين معاھده را در صفحه .کتاب خودآورده است) ٢٧٨
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  ) نفر سران ملی افغان١٤مھر (

انی راکه در پايان اين عھدنامه امضا کرده بودند چنين رس تن ١٢غبار نام 
ياصاحب الزمان،نواب جبارخان،غJم محمدخان،خانگل خان،صوفی : برميشمارد

 خان، عبدالرسول خان بايانی، محمد ناصر خان،محمدعثمان خان،نايب امين هللا
   ١ .خان، محمديارخان، عبدالسJم خان پسر خواجه ميرخان

   دسمبر،سران ملی ٢۴غبار ميگويد که بعد از قتل مکناتن،در جرگه مورخ 

 دسمبرکه آن نيز به قلم سردار اکبرخان نوشته شده ١١ ماده ديگر بر عھدنامه ۴
  :اده عبارت بود از بود وبه مکناتن تسليم داده شده بود، افزودند، آن سه م

  . تمام ذخايرخود را انگليسھا به افغانھا تحويل بدھند-١

  . توپ به افغانھا داده شود۶به استثنای   تمام توپخانه انگليسھا-٢

  .گانھای متاھل تبديل شودو گروگانھای غير متاھل  انگليسی به گر-٣

ه  يک ميليون وچھارصد ھزار روپيه ذمه گی مکناتن را انگليسھا ب-۴
به سران نظامی  انگليس فرستاده شد که چاره ً اين تصويب  فورا. افغانھا بپردازند

    ٢ .يی جزپذيرفتن آن نبود

  د از قتل مکناتن ، بعسران افغانطرح پيشنھادی 

  :فرھنگ مطابق ضبط 

» پاتينجر« بعد از قتل مکناتن، سران افغان آن طرح را برای قايمقام مکناتن يعنی
ًجر در مقابل ھر ماده موافقت خود را ابراز داشته ومجددا سردار فرستادند وپاتين

انگليسھا که جز . اکبرخان با قلم خود آنرا مJحظه وتبصره ھايی برآن نوشته است
پذيرفتن خواھشات طرف افغانی چاره ای نداشتند،مجبور بودند تا شرايط توھين 

  .آميزی را که در تاريخ استعماری  سابقه نداشت قبول کنند

بايد ھيچ معطلی در حرکت عسکر انگليس :  پيشنھاد طرف افغانی-١ماده 
  .رخ ندھد

آنھا بيست وچھارساعت بعد از آنکه . موافقت است: جواب طرف انگليس
  .يا يابو باشد دريافت کردند، حرکت ميکنند يک ھزارمواشی بار گيرکه شتر

  ھی ميکنند تا سرداران افغان با اردو ھمرا:  پيشنھاد طرف افغانی-٢ماده 

                                                                                                    
ذکرنموده ومنبع آن را کتاب  افغانستان،به اھتمام خوشحال حبيبی، وحبيب هللا رفيع چاپ انترنت

  . نشان داده است٧٣ -٧٢از کھزاد، صفحات » در زوايای تاريخ معاصرافغانستان«
١
  ٥٠٤،ص2ٍٍ،کھزاد، با]حصارکابل وپيشامدھای تاريخی، ج۴۵٢ غبار،درمسيرتاريخ، ص -  
٢
  ۵۵٩ن،ص   غبار، ھما-  
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  .در تھيه آذوقه کمک کنند کسی را برای مخالفت نگذارند و

  . بسيار خوب است:جواب طرف انگليس

  .سردار عثمانخان وشادوله خان: تبصره

عسکر جJل آباد پيش از حرکت قوای کابل : پيشنھاد طرف افغانی-٣ماده 
  .به طرف پيشاورحرکت نمايد

ا کسی را تعيين می کنيد که با آن  موافقت داريم، اي:جواب طرف انگليس
  ھمراھی کند؟

  .عبدالغفور خان: تبصره

قوای غزنی بعد از گرفتن ترتيبات بايد به : پيشنھاد طرف افغانی-۴ماده 
  .سرعت از طريق کابل به طرف پشاور حرکت کند

وآيا شخصی رابرای ھمراھی با آن . موافقت است :جواب طرف انگليس
  تعيين می کنيد؟

  .نفر از اقارب نايب يا مھتر موسی خانيک :تبصره

قوای قندھار وتمام عساکر ديگر انگليس : پيشنھاد طرف افغانی-۵ماده 
  .درافغانستان بايد به زودی به ھند برود

  . موافقت است، بايد شخصی با آنھا ھمراھی کند:جواب طرف انگليس

  .نواب جبار خان: تبصره 

 دارايی اميردوست محمدخان که بايد تمام:  پيشنھاد طرف افغانی-۶ماده 
  .در دست حکومت انگليس يا افسران شخصی است، به جا گذاشته شود

آنچه دراختبار مامورين رسمی می باشد .  موافقت است:جواب انگليس
  .معلوم است، آنچه نزد افسران شخصی است، نشان داده بگيريد

 برده شده  آنچه از دارائی انگليس ھا که: پيشنھاد طرف افغانی-٧ماده 
  .نميتواند، محافظت ميشود ودر اولين فرصت ارسال خواھد گرديد

 را به نوابموافقت است، ليکن ما تمامی اشيای باقی مانده :جواب انگليس
  .می دھيم) زمان خان(

  .بايد توپ ھا، جبه خانه وتفنگ ھا به من داده شود: تبصره

واھد در کابل درصورتی که شاه شجاع بخ: پيشنھاد طرف افغانی-٨ماده 
  .بماند، ما ساkنه به او يک لک روپيه تنخواه خواھيم داد

 ما موافقت داريم، آنچه ميل داريد بکنيد واميدواريم دوستی :جواب انگليس
  .تان را به ما ثابت بسازيد
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ھرگاه خانواده شاه شجاع نظر به قلت : پيشنھاد طرف افغانی- ٩ماده 
 شان به سوی ھندوستان محلی را که مواشی از بارگيری بماند،تا وقت حرکت

  .حاk در با kحصار دراختيار دارند برای اقامت شان تعيين می کنيم

موافقت داريم، عزت شاه عزت درانيھا است وشايسته شما : جواب انگليس
  .می باشد

وقتی که اردوی انگليس به پشاور رسيد، :  پيشنھاد طرف افغانی-١٠ماده 
ميردوست محمدخان وسايرافغانھا با اموال وعايله بايد ترتيبات برای حرکت ا

  .واطفال شان گرفته شود

ھمه آنھا با عزت وسJمتی اعزام . موافقت داريم:جواب طرف انگليس
  .خواھد شد

وقتی که اميردوست محمدخان به سJمتی : پيشنھاد طرف افغانی- ١١ماده 
اشت، تا بعد از به پشاور رسيدند آنگاه عايله شاه شجاع اجازه عزيمت خواھد د

  .عزيمت به محلی که تعيين شده برسد

  . موافقت داريم:جواب طرف انگليس

 چھار نفرمرد انگليس طور گروگان : پيشنھاد طرف افغانی-١٢ماده 
درکابل خواھد ماند تا وقتی که اميردوست محمدخان وساير افغانھا به پشاور 

  .اھد شدبرسند وآن وقت به مردان انگليسی اجازه حرکت داده خو

سردار اکبرخان وسردار عثمان خان : پيشنھاد طرف افغانی-١٣ماده 
عسکر انگليس را تا پشاور ھمراھی خواھند کرد وآنھا را به سJمتی تا آنجا 

  .خواھند رسانيد

  . موافقت داريم:جواب طرف انگليس

  .سردار اکبرخان: تبصره 

وابط دوستانه بعد از حرکت انگليسھا ر:  پيشنھاد طرف افغانی-١۴ماده 
دوام خواھد يافت، يعنی اينکه حکومت افغانستان بدون موافقت ومشورت حکومت 
انگليس ھيچ عھدنامه و رابطه با کدام دولت خارجی برقرار نخواھد کرد واگر 
آنھا کدام وقتی عليه حمله خارجی کمک بخواھند، حکومت انگليس از ارسال 

  .١کمک مضايقه نخواھد کرد

                                                
١
 روابط خارجی خود را منوط به موافقت دولت ١۴معلوم نيست سران افغانی، چرا باقيد ماده  -  

گرچه اين ماده در معاھده نھائی در شرط دھم تصحيح شده، ولی در انگليس وانمود کرده اند؟
 در آنجا نيز افغانھا وحکومت افغانی مقيد به دوستی با انگليس ومکلف به گرفتن اسلحه از وی
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 تاجايی که به ما مربوط است موافقت داريم، اما :جواب طرف انگليس
ما بھترين مساعی را به کار . دراين باره تنھا  حکمران کل ھند صJحيت دارد

خواھيم برد تا دوستی در بين دو دولت قايم شود وبه لطف خداوند تعالی اين آرزو 
  .برآورده خواھد شد ودوستی برای آينده وجود خواھد داشت

ھرکس که با شاه شجاع وانگليس ھا کمک :اد طرف افغانی پيشنھ-١۵ماده 
کرده وخواھش رفتن با آنھا را داشته باشد، برايش اجازه داده ميشود، ما مزاحم او 
نخواھيم شد واگر آنھا دراينجا بمانند ھيچ کس ازآنھا نسبت آنچه کرده اند 

نھا ميتوانند آ. بازخواست نخواھد کرد و به بھانه يی بايشان اذيت نخواھند رساند
  .مثل ساير سکنه دراين مملکت باشند

 ما يک چند کلمه را داخل کرده ايم وعين دوستی :جواب طرف انگليس
  .خواھد بود اگر شما با آن موافقت کنيد

اگر کدام نفر از آقايان انگليس از روی : پيشنھاد طرف افغانی- ١۶ماده 
   ١ .واھد شدضرورت متوقف شود با او تا وقت حرکت با عزت رفتار خ

طرح پيشنھادی وتبصره ھای که در پای ھريکی از مواد آن  از مواد
توسط اکبرخان عJوه شده، به خوبی ميتوان به ضعف وناتوانی انگليسھا در کابل 

چه مواد اين طرح وتبصره ھا با قاطعيت، قوت وپيروزی افغانھا را به . پی برد
م نيست سران افغانی، چرا باقيد نشان می دھد، اما معلو) انگليسھا( طرف مقابل

   روابط خارجی خود را منوط به موافقت دولت انگليس وانمود کرده اند؟١۴ماده 

 پرسی سايکس، مورخ انگليسی مدعی است که در پای اين عھدنامه
 نفرسران افغان مھر کرده اند ونام آنھا بدين ١٨) ١٨۴٢عھدنامه اول جنوری (

  :قراراست

 -۵ درويشخان،-۴ سکندرخان، -٣ميرحاجی،  - ٢ محمدزمانخان، - ١ 
 غ0م محمدخان، -٨ غ0م احمدخان، -٧ محمدعثمان خان، -۶محمداکبر خان، 

 ميراص0ن -١٢ امين هللا خان، -١١عبدالخالق خان،-١٠ خان محمدخان، -٩
   عبدهللا خان -١۶ محمدنصيرخان،- ١۵ محمدخان، -١۴ميراسلم خان، - ١٣خان، 

   ٢. ميرآفتاب خان١٨ عبدالغفورخان، - ١٧، 

                                                                                                    
اين دشمن خارجی به جز خود انگليسھا کی بود؟ آياسيکھا در . برابر دشمن خارجی شده است

  شرق يا ايرانی ھا درغرب، يا روسھا در شمال؟
١
  ٢٧۶ -٢٧٣، ص ١ فرھنگ ، افغانستان درپنج قرن اخير، ج-  

٢
، ، فرھنگ ،ھمان اثر٣١۵ -٣١٢، ص ٢  کھزاد، با]حصار کابل وپيش آمدھای تاريخی، ج- 

  ٢٧٨ص 
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اين عھد نامه سندی است  بيانگر شعور سياسی سران ملی در اواسط قرن 
 ميJدی که  با مھرھای شخصيت ھای برجسته قيام توشيح شده وروح آزادی ١٩

 ٢آنچه دراينجا قابل دقت است مواد.خواھی مردم افغانستان درآن تبلوريافته است
انگليس مقيم جJل آباد قبل از رسيدن می باشد که براساس آن بايد قوای ۴و٣و

قشون انگليس از کابل به طرف ھند حرکت ميکرد وقوای غزنی دست از مقاومت 
وقوای قندھاروقJت . می کشيد وبه عزم پشاور به طرف کابل حرکت می نمود

برخJف نص اين معاھده، . غلزائی وديگر نقاط به طرف ھند مراجعت ميکردند
ر حرکت کرد ونه عساکر انگليسی مقيم غزنی از مقاومت نه جنرال نات از قندھا

برخJف شرط دھم اين . افتاد دست کشيد ونه جنرال سيل به خيال تخليه جJل آباد
دومراتبه صاحبان انگليس خواھش ملک افغانستان را به ھيچ وجه " معاھده که

ابه انگليس ھا از مملکت افغانستان نبرآمدند وخواھش تصرف مجدد آن ر."نکنند
عJوه براين  .وتعلل در ھرقدمی گواه اين سوء نيت آنھاست.دل می پرورانيدند

قوای النفستن حين حرکت از کابل خJف متن معاھده يک عده بيشتر توپھا را با 
از اين روی . خود نقل دادند وآنھايی را که تسليم داده بودند، خراب کرده بودند

حمدشاه خان بوبکر خيل که قشون سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان وم
 -از کابل تا جJل آباد بدرقه ميکردند، از حمايت آنھا در مسيرراه کابل انگليس را

 ورزيدند وبنابرين سرنوشت شومی از قشون انگليس در طول راه ءجJل آباد ابا
  .استقبال کرد، که شرح مختصر آن در زير بيايد

قعده انگليسھا مجبور ومکلف  ذي١٦کھزادميگويد که چون طبق ماده نھم 
 نفر از صاحب منصبان ٦بودند که برای تضمين فرستادن اميردوست محمدخان 

کپتان ولش،کپتان :خود را طورگروگان درکابل بگذارند، ومقررشد که
به قسم  والکساندر با اھل وعيال شان  ديورندی،ھنروند،کپتان تروپ، کانولیدروم

اين يرغمل ھا در خانۀ منزل نواب . مانندبدرتصرف افغانھا ) گروگان( يرغمل
س که مکناتن قبول کرده  پول لک روپيه١٤ی درباب تسليم. زمانخان جابجا شدند

خJف معاھده انگليسھا خانه ھم اقداماتی صورت گرفت ولی اسلحه وتوپ وبود
 ١٦خJصه ميتوان گفت انگليسھا معاھده .برخی توپھا راخراب کرده تسليم دادند

  ١.درھمان روز اول قبل ازتخليه کابل از چندين جا نقض کردندذيقعده را 
  

  ):١٨۴٢ جنوری١٣ -۶(تخليه کابل وتباھی قشون انگليس

                                                
١
، رشتيا، ٥١١، ص٢،ميوند، جلد ٢٠٠٨کھزاد ، با]حصارکابل وپيش آمدھای تاريخی،چاپ -  

  ١٤٦، ص١٩افغانستان در قرن 
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بعد از دوماه ترددحقارت :" باkخره سپاه انگليس به قول سرپرسی سايکس
   ١ ."آميز که در تاريخ نظامی انگليس نظيرندارد به تخليه کابل تن در دادند

وشش روزه   حرکت از قشله خود دوھزارشترباربرانگليسھا در وقت
به سه حصه تقسيم ويکی پی ديگری از دروازه مقدم  آذوقه با خود داشتند و

حرکت از ساعت نه ونيم  قبل از ظھر آغاز . وعقبی قشله شيرپور خارج شدند
زنان انگليسی شامل قوای پيشدار بود وخزاين در . گرديد وتاغروب طول کشيد

آخرين قوه انگليسی ھنگام غروب افتاب توانست ازقشله  . رداشتقسمت وسط قرا
در حالی که قشله از طرف مردم اشغال واين kنه منحوس آتش زده . خارج شود

شد،عقبدار انگليس در روشنی اين آتش طی طريق مينمود وزنان کابل از باkی 
 برفھا بام ھای خانه ھای شان اين منظره درخشان را که ستون ھای طJيی روی

  .رسم مينمود تماشا می کردند وبرفتح وپيروزی ملت شادمانی می نمودند

اردوی انگليسی شب اول را در حدود بگرامی اطراق نمود، درحالی که 
قشون جنرال سيل با سرسختی در جJل آباد آمادگی می گرفت واطJعات متواتر 

. لی  می رسيداز سوقيات نزديک انگليسھا در پشاور وجJل اباد به اردوی م
مجلس رھبران ملی دانستند که اگر اردوی جنرال الفنستن با قشون جنرال  سيل 
در جJل آباد يکجا شود، کار دفاع از کشور به درازا خواھد کشيد وآنگھی قوای 
پالک از پشاور وقوای نات از قندھار به کابل سرازير وجنگ از نو آغاز خواھد 

  .شد

 اکبرخان اختيار وصJحيت داد که لھذا مجلس ملی به شخص سردار
سردار . نگذارد سپاه الفنستن به قشون جJل اباد با اسلحه وجبه خانه خود بپيوندد

اکبرخان سعی کرد که الفنستن بتواند قبل از رسيدن خود به جJل اباد، سيل را 
سردارخواست توپ خانه .وادار به حرکت جانب پشاور نمايد، اما ممکن نشد

بگيرد، مگرجنرال به چنين  الفنستن را قبل ازرسيدن به جJل ابادواسلحه قشون 
ھمچنين سرداراکبرخان سعی کرد که برای موافقه نھايی با . چيزی تن درنمی داد

انگليسھا يک عده افسران بزرگ انگليس را از قشون الفنستن در دست داشته 
ريJيی باشد، ولی اين خواھش او ھم بدون جنگ ميسرنبود، پس جنگ ھای گو

   ٢ .ًوشب خونھای افغانی شروع شد وقشون انگليس جدا به مدافعه پرداخت

در بگرامی پنج ميلی شرق  )جنوری۶(سپاه انگليس روز اول تخليه کابل
ھای انگليسی را که بيشتر از مبارزين افغان تا اينجا توپ . باkحصار توقف کرد

                                                
١
  ١، پاورقی شماره ٣١٢  کھزاد،با]حصار کابل ،ص-  
٢

  ۵۶١  غبار، درمسيرتاريخ، ص -
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 جنوری ٧در . ان گرفتندزه معينه درقرارداد  با خود حمل می کردند از آناندا
چون ھنوز جنرال سيل جJل اباد را تخليه نکرده بود، . منزل دوم بتخاک بود
در بتخاک از جنرال الفنستن  ديگر انگليسی را افسر  نفر۶سردار محمداکبرخان 

 جنوری قشون دشمن به خورد کابل کشيد و تا اينجا دوھزار ٨در. گروگان گرفت
ل دره پنج ميلی خورد کابل جنگ دوام داشت و در طو. نفر تلفات داده بود

ورد کابل را واز اين سبب انگليسھا، دره خ.انگليسھا سه ھزارنفرتلفات دادند
 .ن نام دادندقبرستان قشون الفنست

 
  )م١٨۴٢جنوری٨(حم0ت مبارزين افغان برسپاھيان انگليس در خوردکابل

  )AA در سايتبرگرفته از مقاله آقا معروفی به مناسبت قيام کابل( 

  

 در نھم جنوری جنرال الفنستن که ھنوزده ھزار عسکر باخودداشت با 
ًسردار محمداکبرخان داخل مذاکره شد وھم  به جنرال سيل نوشت که فورا جJل 

درعوض اکبرخان تمام زنان ومردان متاھل قشون انگليس . اباد را تخليه کند
قشون انگليسی حرکت کرد . راتحت حمايت خود قرارداد و در عقب جبھه فرستاد

جنگ با افغانھا را دوام داد و تلفات )منزل خاک جبار(وتا پنج ميلی خورد کابل
جنوری بين تيزين وجگده لگ ١١ و١٠در روز ھای . سپاه انگليسی بيشتر شد

 ميل راه، تلفات اردوی انگليس از حد گذشت، اما جنرال سيل طبق ٢٢درمسافت 
آباد را سنگر گرفت وقشون انگليسی کابل را ھدايت حکومت ھند، شھر جJل 

پس الفنستن که چنين ديد خودش را با دونفر افسر بزرگ ديگربه . قربانی داد



 ٢٦٦                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

محمدشاه خان او را در تاريکی شب در معسکر افغانی . سرداراکبرخان تسليم کرد
زيرآسمان قرارداشت ودور ادور آتش، رھبران  اين معسکردرفضای آزاد و. آورد

وزيراکبرخان، عبدالغياث خان،وعبدالحکيم خان وسردار سلطان احمدخان ( افغانی
سران برخاستند وجنرال دشمن را با ھمراھانش مردانه . قرارداشتند) وغيره

شمشيرھای ايشان راازکمر نکشودند و خيمه منحصر به فرد خود  استقبال کردند و
  .را برای استراحت آنان تخصيص دادند

يه قشون دشمن با عبور از کوتل جگده لگ به استقامت  جنوری بق١٢در تاريخ 
 افسر  نفرمشتمل بر۶۵واز آن ھمه سپاه ، فقط .معسکر جنرال سيل حرکت کرد
 جنوری از ١٣در .  ميل ديگر بايد طی ميشد٢٠وعسکر باقی مانده بود و راه ھم 

اين سپاه فقط يک نفرنيم جان وکوفته وزخمی به نام داکتر برايدن به مشکل 
انست خود را از دروازه کابلی داخل شھر جJل اباد نموده وخبر تباھی قشون تو

   .ھفده ونيم ھزارنفری انگليس را به جنرال سيل برساند

  
 نفری انگليس نيم جان  ١۶۵٠٠تصوير داکتر برايدن، يگانه کسی که از قشون 
ل اوزانگليس را به جنرال سيبه قشله ج0ل اباد رسيد وخبر تباھی سپاه متج

  ).١٨۴٢(کرد حکايت

  )AAبرگرفته از مقاله آقای معروفی به مناسبت قيام کابل درسايت ( 

  

رشتيا ازقول ھنری ديورندانگليسی مينويسد که،از انگليسھا دراين جنگ 
سه فوج پياده،سه دسته تيرانداز، جماعتی ازتوپ چيان اروپائی، يک فوج سواره 
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 کرورروپيه که ٢١سپاه و ھزار تن تبعه ١٢ فوج سواره نظام،۴نظام، 
   ١ .صدلک روپيه باشد، تلف شدھرکرور

بعضی ھا سعی کرده اند شکست اردوی انگليس را با تراشيدن معاذيری 
سردی ھوا، عدم آذوقه، پيری وزحيری قوماندان عمومی وامثال آن : از قبيل

نه : "وانمود کنند، مگرمرحوم غبار آن را خJف واقعيت دانسته می نويسد
ھا وقشون شان از آفريقای مرکزی بودند که سردی زياد را نديده باشند ونه انگليس

اين راه ھفت روزه نصف آن معتدل ومانند . راه کابل وجJل اباد قطب شمال بود
گوارا ونيم ديگرش برف دار وزمستانی بود، اما اين سرما از  زمستان ھند

مثل سپاھی انگليس سرمای انگلستان شدت بيشترنداشت وآنگھی مبارزين افغان 
درحالی که انگليسھا دراسلحه .در ھوای ازاد منزل می زد وحرب می کرد

وتوپخانه ونظم قشون برمبارزين افغانی تفوق داشتند، وافغانھا فقط با تفنگ 
پس اين جنگ راه جJل اباد نه تنھا يک جنگ فزيکی . وسيJوه می جنگيدند

افغانھا درھر دو دشمن و. ومادی بود، بلکه يک جنگ مصنوعی نيز بود
ھکذا کسانی که خواستند در تشريح اين جنگ وزيراکبرخان . راشکستند

وسايررھبران ملی ) ورفقايش، محمدشاه خان غلجائی وسردار سلطان محمدخان(
را بی تعلق و از جلوگيری مبارزين افغانی عاجز نشان بدھند، نيزخJف واقعيت 

 نجات کشور، انھدام سپاه دشمن را است، زيرا وزيراکبرخان ورفقايش به غرض
وظيفه خود می دانستند ومحمدشاه خان خود رھبرمبارزين غلجائی بود که اکثريت 
قشون ملی را دراين جنگ تشکيل می کرد وتمام مبارزين افغانی امر ونھی ھردو 

   ٢ ."را از صميم قلب مطيع ومنقاد بودند

 ارتباط اين جنگ و مولف تاريخ وقايع افغانستان، شھزاده عليقلی، به
از جمعی معتبرين افغان شنيده شد که به کرات سواره : " سرداراکبرخان مينويسد

عبور کند مگر آنکه سم اسپ وپای آدم می ] خوردکابل[وپياده نمی توانست درراه 
دراين باب در مدح وزيراکبرخان . باشد] انگليس[بايست در روی جسد کشته

  :ن اينستقصيده ای گفته اند که يک بيت آ

  به ھما از ســر ســران فـرنگ          قــرن تا قــرن استخوان بخشی

پس از انجام اين فتح واتمام اين کار چنان وحشتی  از محمداکبرخان 
و کبير وبرنا و پيرآن ممالک افتاد وچنان شھرتی در رشادت  درقلوب صغير

دوستان زبردستی يافت که نام وی در تمام مملکت ھن وچستی وجJدت و
                                                

١
  ١١١، ص ١٩ رشتيا، افغانستان در قرن -  
٢
   ۵۶٢ غبار، ھمان اثر، ص -  
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. ُوانگلستان مانند گرد زابلستان که در ايران وتوران معروف است مشھور گشت
اسپ تازی ) شرط بندی(بدانگونه که دربندر معموره بمبئی اسپی درمراھنات

گشته پيشی يافت ودويست ھزار روپيه به  )پيشتاز( برتمام اسپان ھندوستان مجلی
اکبرخان ناميدند وبدان ی وتندی، را به واسطه آن چابکفی الحال اسپ . گرو برد

   ١ ."نامش ھمی خواندند

  

  :اقدامات سردار اکبرخان برضد قشون انگليس درج0ل آباد

سردارمحمداکبرخان پيش  از آنکه به جJل اباد برود، به لغمان رفت و 
اسرای انگليسی راکه تعداد آنھا بشمول خانم جنرال سيل وخانم مکناتن وھفت 

متعلق به (  نفر ميشدند در قلعه بديع آباد لغمان۴۴رد وطفل افسرانگليسی زن وم
اين اسراء مدت چھارماه دراين قلعه . جابجا نمود) محمدشاه خان بوبکرخيل

درھمين مدت بود . زندانی بودند واز طرف محمدشاه خان اعاشه واباته می شدند
امه يی که مکگريگرنماينده سياسی از داخل قشله جJل اباد به محمدشاه خان ن

 به او پرداخته دوصد ھزار روپيهاگراسرای انگليسی رارھا کند : نوشت  که
از نامه شما خوشم آمد،اما دوست :"محمدشاه خان در جوابش نوشت.خواھد شد

   ٢ ".من، شما بايد بدانيد که خيانت نه دردين من ونه در دين شما رواست

 کند که سردارموھن kل، جاسوس انگليس در کتابش نامه ای را نقل مي
 عنوانی قبايل خيبرفرستاده بود وآنھا را برای مقابله با ١٨٣٩کبرخان در ماه می ا

   :عين مکتوب چنين است. نيروھای پنجابی رنجيت سينگ دعوت کرده بود

اطJعاتی که دراين زمان به کمپ سردار اکبرخان می رسيد، حاکی 
. ه سوی جJل اباد بودندازقوای امدادی دشمن در پشاور بود که آماده حرکت ب

سردار اکبرخان قبل از ھراقدام ديگری عليه جنرال سيل، متوجه مسدود ساختن 
درۀ خيبرشد وبنابرين برای گوشمالی دادن طره بازخان مھمند که در خدمت 
انگليس ھا قرارگرفته بود، شخص ديگری که از ھرجھت مورد اعتماد سران ملی 

 .نمود واين شخص سعادت خان مھمند بودبود، پيدا کرد وبدان صوب اعزام 
طی مکتوبی عنوانی نايب امين هللا خان که از  سردار اکبرخان اين تصميم را

  :لغمان فرستاده بدينگونه ابراز می دارد

                                                
١
  ١١٩ ميرزا عليقلی، ص -  
٢
  ٣،ح ١١٩، رشتيا، ص ۵۶٣ غبار، ھمان،ص -  
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عاليحاه، مشفقا، مھربانا، اليوم پنجشنبه آدم معتبری از سمت پشاور رسيد "
 ھزار لشکر ازسيکان که لشکر فرنگی چھارھزارکس در پشاور رسيده و پنج

به مجرد استعماع اين احوال، . گرفته منزل درجمرود نموده اراده جJل اباد دارند
عاليجاه احمدخان اسحاق زائی ميرآخورباشی را به اتفاق يک صد سوار رکابی با 
مبالغی خرچ غازيان خيبری روانه نمودم، خود به توفيقات خدا فردا که يوم جمعه 

شده منزل به منزل در دکه خود را می رسانيم که عاليجاه است از تگری روانه 
سعادت خان مھمند را پابرجا نموده و مردم خيبر را استمالت کرده تا سد راه  

بعد از فراغ آنجا پرداخت مقدمه جJل اباد را  .اشرار نصاری وکفار سيک شوند
آنچه رخ بدھد احوالی که امروز رونما شد از اين قراراست، تا درثانی . نماييممی 

   ١"- مھر محمداکبر- .والسJم. قلمی وارسال خواھد شد

با اعزام احمدخان اسحاق زائی . سردار غازی درست سنجيده بود
ھا وبرقرارساختن سعادت خان مھمند به جای طره باز خان  واستمالت از خيبری

ان دار اکبرخمھمند، افغانھای خيبری ازھر قبيله يی که بودند با شنيدن نام سر
جنرال پالک ھنوزدر پنجاب مصروف تھيه قوا .  قد علم کردنددرمقابل انگليسھا 

بود وافسرنظامی پشاور ميجر مکشن يک قشون پنج ھزارنفری انگليسی وسيک 
 برای بازکردن درۀ ١٨۴٢رابا چھارتوپ به قيادت کرنيل وايلد در اخيرجنوری 

 مسجد رسيدند، که ناگاه اين قشون از جمرود گذشته و به علی. خيبراعزام نمود
 کشته برجای ١٢٠ھجوم افغانان افريدی متوجه آنھا شد و ودر حمله اول دشمن 

در حمله دومی کرنيل وايلد زخمی شد وقوای سيک چنان وحشت زده . گذاشت
شدند که در علی مسجد، عليه کرنيل وايلد وديگر صاحب منصبان انگليسی دست 

   ٢ .دندبه پشاور فرار کر به بغاوت زدند و

از اين لحظه به بعد، خيبر زيرنظارت مجاھدين ملی قرارگرفت ومردم 
دراين مورد مکتوبی  از جانب .افريدی ومھمند آماده پيکاربرضد انگليس ھا شدند

 کار سعادت خان مھمند به نام نايب امين هللا خان پيشکارمJ رفيق سلطان پوری 
يار پرارزش ودارای مطالب تازه به کابل فرستاده شده است که از نظر تاريخ بس

اينک متن . در مورد دست آوردھای افغانھای افريدی وسردار اکبرخان می باشد
  :اين مکتوب

به عرض مقدس جناب معلی القاب، ملک اکتساب، کيوان قباب،  " 
عاليجاه رفيع جايگاه حشمت وشوکت دستگاه اميراkمرا العظام، اسوة الکبرالفخام، 
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) نواب محمدزمانخان(ن صاحبی خدايگانی نواب صاحبمقرب الحضرت خاقا
وعاليجاه معلی جايگاه سپاھساkر ونايب واk مناقب صاحبی ام، امين هللا خان دام 
اقباله و زاد اجJله می رساند، که هللا تبارک وتعالی از صرصر حوادث روزگار 

 .ادواز گردش فلک کج رفتار در پناه خود نگھدارد به حرمت نبی وهللا اسج
فرنگی )پوليتکل اجنت پشاور( صاحب احواkت اين وk به نحوی است که مھکشن

که مقرر پشاور بود نفر جمع آوری نموده باkی خيبر آمده بود ،مردم خيبرھمراه 
عاليجاه احمدخان يورش برده مھکشن را خراب و تراب ساخت شکسته کرده 

 . گريخته درپشاور رفتوطره باز خان مھمند که در لعل پور نشسته بود او ھم
سعادت خان مھمند در لعل پورنشسته به جا خود تقرر گرفت وکJن ھای تاجيکه 
وافغانيه تگاب جJل آباد ھمگی در رکاب ظفرانتساب سردار محمداکبرخان 
حاضر می باشند وخود سردار درچھارباغ مھمان می باشند وبنای لشکر کشی 

 باشد واز ملک جJل اباد خصوص مکگريگردر جJل اباد محاصره می. دارند
در سرخ رود چيزی نمانده وپسرک بنده را که طفل بوده است آنھا را ھم چپاو 

اميد که يک تعليقچه به اسم سردارخيرهللا . کرده، سردارخيرهللا خان برده است
   ١ ...".ًخان مرحمت کنند که عندهللا اجرا عظيم خواھد بود واجب 

لجی ھمرای سردارمحمداکبرخان اتفاق وتاجيکه وغ: " درپشت مکتوب
دارند وچند قلعه  زمرانی وچکنوری وعلی خيل را ھم فرنگ خراب کرده است، 

مراسله غJم مJ رفيق سلطانپوری عالی .به عرض رسانيده شد: عاقبت واجب بود
  ."جاه سعادت خان مھمند

بدينسان ديده ميشود که سردار اکبرخان قبل ازحمله برجنرال سيل در 
Jل اباد،ابتدا درۀ خيبر را توسط افريديھا ومھمنديھا بر روی قشون امدادی ج

ًدشمن مسدود ساخت وثانيا برای لشکرکشی برجJل اباد نيروھای ملی را به دور 

يک نظامی تاثير تام او ازنقطه نظر سوق الجيشی وتکاين اقد. خود جمع کرد
سيک وحتی دسته زيادی برصحنه عمليات جنگی وارد نمود وروحيات قطعات 

  .جات انگليسی را ضعيف ساخت

وصول سردار اکبرخان  درلغمان ھيجان شديد در مردم وkيات شرقی 
برضد انگليسھا ايجاددکرد وسران اقوام مختلف پشتون از دره ھای سپين غر 
 .وتورغر با اقوام خويش، دسته دسته به دور سردارمجاھد وغازی جمع شدند

کبرخان با پنج ھزارسوار وتخمين ده ھزارپياده  از  جنوری سردار ا١٨درتاريخ 

                                                
١
  ٩٩-٩٧ کھزاد،در زوای تاريخ معاصر افغانستان ، ص -  



 ٢٧١                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

لغمان بسوی جJل ابادکشيد  تا کار تخليه جJل اباد را از وجود قشون دشمن به 
  .سرکردگی جنرال سيل يکسره کند

در سه حمله بزرگی که نيروھای ملی براستحکامات شھر اجرا کردند، 
ه انتظار قشون امدادی دشمن تلفات جانی ومالی زيادی را متحمل شد و فقط ب

  .پشاورنفس ھای خود را می شمردند

دراينجا سردار اکبرخان ھمينکه اطJع گرفت که دشمن بازدرپشاور به 
ًتجھيز اردو مشغول شده است، فورا سردار سلطان احمدخان ومحمدشاه خان 

سپس . غلجی را در رأس سه ھزارنفر مجاھد برای تقويت درۀ خيبراعزام کرد
برخان توسط يکی ازاسرای انگليس به جنرال سيل پيام فرستاد که سردارمحمداک

اگر شھرتخليه ودشمن تسليم شود، او تضمين می کند که قشون انگليسی را زنده 
به آن طرف دره خيبر بسپارد، ولی جنرال سيل که صحنه تباھی قشون کابل را 

  .نداشت در برابر چشم خود مجسم می ديد، جرئت چنين اقدامی را

که وزيراکبرخان برای جلوگيری از خون ريزی : وم کھزاد می نويسدمرح
بيشتر سعی به عمل آورد تا با مکريگر، نماينده سياسی انگليس تماس حاصل کند 
وبا مذاکره دشمن را به تخليه جJل ابادوادار نمايد، اما مکريگر انگليس حاضر به 

به چشم خود مکتوبی من : "کھزاد از قول موھن kل می گويد. مذاکره نمی شد
مکريگر کافر به ھيچ :"رادر کابل خواندم که در آن سردار اکبرخان نوشته بود

صورت حاضر به مذاکره نمی شود وسايرين مثل کرنيل وينی، ميجربرادفت 
   ١ ."وکپتان ابوت خود را در جJل اباد سخت محکم کرده اند

به (  روپيهجنرال سيل باری دست به تفتين زد و با قبول يکصد ھزار
پاينده محمدنام کاکری، محافظ سردار  )روايت نوای معارک، پنجاه ھزار روپيه

يک روز که سرداراکبرخان . اکبرخان را فريفت تا سردار را از بين ببرد
استحکامات شھر را معاينه ونقطه ضعف آن را جستجو ميکرد، پاينده محمد از 

.  سردار غازی نمرد وزخمی شدعقب او را ھدف گلوله تفنگ خود قرار داد واما
او اعتراف کرد که . محافظين سر رسيدند و پاينده محمد را دستگير کردند

سرداراکبرخان جوانمردانه از گناه او درگذشت واو .انگليسھا او را گول زده اند
عملش رسانيد وکشت تا ار سلطان احمدخان او را به جزای را بخشيد، ولی سرد

انگليسھا تبليغ کردند که پاينده محمد اين کار را به . باشدعبرتی برای خاينين ديگر
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 درحالی که شاه در باkحصار کابل، مشغول دفاع .١امر شاه شجاع انجام داده است
  .از جان ناتوان خود بود

.  از اين تاريخ به ببعد اسرای انگليسی تحت مراقبت جدی قرارگرفتند
ای بدست آمد که با جنرال سيل چنانکه در لغمان از نزد اسرای انگليسی خط ھ

بنابرآن شمشيرھای جنرال الفنستن وبرگيد شلتون از آنھا . مکاتبه داشته بودند
اين حادثه بصورت فوری به کابل گزارش .گرفته شد ومحافظين آنھا دوچند گرديد

داده شد واز سران ملی طالب کمک شدند، بارکزائيھا وميرحاجی، روحانی  
شار آورد تا بJدرنگ کمر جھاد ببندد و به کمک بزرگ شھر برشاه شجاع ف

سردار اکبرخان به جJل اباد بشتابد، ولی شاه شجاع امروز را به فردا می 
  .از اعزام کمک به سردار اکبرخان طفره می رفت انداخت و

  

  منظره يی ازمحاصره قشله ج0ل اباد

  وشبخون انگليسھا برمجاھدين

ھای قشله جJل ارانی را در پشت ديوکپتان ابوت، منظره يی از قوای افغ
رساله در بلندی ھا دورتراز آتش توپ ھای ما : " اباد بدين گونه ترسيم  ميکند

ظاھر شد و پياده نظام شان در اراضی پست وبلند اطراف ما موقع گرفتند 
ايشان چھار علم  داشتند که دو . وkينقطع حتی بدون مقصد وھدف فير ميکردند

يک نفر . سفيد، دارای خطوط ابی ويکی ھم بکلی سفيد بودتای آن سرخ ويکی 
مJی کھن سال از ميان آنھا برآمده وعمامه يی را به نوک چوب بانکسی بلند 

درحالی که شش ھفت نفرآنھا دراثر فيرھای . طرف شام ھمه پس رفتند. کرد
به اين ترتيب روز . تفنگ داران شرقی  که شب ھا مجاز به فير بودند تلف شدند

اول محاصره به پايان رسيد ودر طی آن دشمن جبه خانه زيادی را به مصرف 
  ."رسانيد

به تاريخ اول ماه مارچ سردار اکبرخان قرارگاه نظامی خود را از 
پيشتر آورده به يک ميلی ديوارھای شھر پيرامون قلعه )  ميلی شھر١٢(آموخيل

 طرف جناح چپ درحالی که مسير رودخانه کابل به. ميرآقا جان موضع گرفت
 متری ٣٠٠قشون افغانی قرار داشت وعده يی از آنھا باkی تپه ای برآمدند که در 

زاويه جنوب غربی قرارگاه سردار وقوع داشت واز آنجا در خط رساله فرنگی 
 مارچ، فيرھای طرفين از ھمين ٣ و٢روزھای .ھا شروع به گلوله باری نمودند
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ومی به دو ميلی زاويه شرقی شھر جJل  مارچ دسته ق۴روز . زاويه دوام داشت
اباد فرستاده شد وتا ھشتم مارچ دراين گوشه فيرھای طرفين دوام داشت وانگليسھا 

   ١ ."با توپ ھای خود مسلسل فير وآتش باری نمودند

قرار ياد داشت ھای ابوت، دراين روز دو مکتوب از شاه شجاع به جنرال 
در . رسمی وديگری خصوصی بودسيل در جJل اباد مواصلت کرد، که يکی 

مکتوب رسمی، شاه شجاع انگليس ھا را تھديد ميکرد که اگر جJل آباد را تخليه 
نکنند، لشکر بزرگی عليه آنھا خواھد فرستاد، درحالی که در مکتوب خصوصی 

بيشتر از اين قوای ملی را عليه شما به تعويق انداخته نميتوانم واطJع : نوشته بود
ًومطلب حقيقی شما چيست؟ جنرال سيل رسما جواب داد که حاk بدھيد که قصد 

 مارچ افغانھا بر يک ٨در ھمين روز . تحت فرمان و ادراه جنرال پالک ھستم
 پونده ٩توپ انگليسی حمله کرده آن را گرفتند، ولی تحت آتش توپ ھای 

  .انگليسھا، دوباره آن را ازدست دادند

گذاری به خاطر انھدام  نای نقب مارچ سردار اکبرخان، ب١٠به تاريخ 
دو روز بعد کپتان ابوت، فرمانده توپخانه . برج ھای جنگی شھر را گذاشت

 کار قوای ملی در يک کيلو متری دروازه کابلی ١۴به تاريخ . انگليس زخمی شد
.  مارچ دوام داشت١٧شھر جJل اباد متمرکز شدند و دامنه حمله از اين زاويه تا 

نام نھاده بودند، " تپه چلم"ھا تپه يی را که انگليسھا آنرا  مارچ افغان١٨روز 
انگليسھا از . چون فشار قشون ملی برقلعه روز به روز شدت پيدا کرد.گرفتند

در ھمين آوان  دسايس جنرال . درک آذوقه وعلوفه تحت مضيقه شديد قرار گرفتند
د نمايد که سيل، يک نفر افغان را برآن داشت تا عليه سردار اکبرخان سوء قص

  .خوشبختانه موفقيت آميز نبود وخودسوء قصد کننده نابود شد

در اوايل ماه اپريل، انتشار يک خبرکه صحت آنرا خود انگليسھا انتظار 
می کشيدند ودر حقيقت به وقوع نپيوسته بود، به صورت معکوس به نفع انگليسھا 

کست جنرال اين خبرعبارت بوداز ش. تمام شد وسرنوشت جنگ را معين نمود
پالک در درۀ خيبر وعقب نشينی او که درتاريخ پنجم اپريل در ميدان جنگ ودر 

غازيان شادمانی خود را با . داخل ديوارھای قلعه جJل اباديک سان پخش شد
فيرھای تفنگ ابراز داشتند، مگرانگليسھای محصور که تا اين زمان زمزمه ھای 

 می رفت، فھميدند که انتظار سودی رسيدن جنرال پالک به ايشان قوت قلب داده
درحالی که حقيقت طور ديگری . ندارد وخود بايد سرنوشت خود را تعيين کنند

بود وجنرال پالک با قوای ده ھزار نفری مجھز با توپخانه قوی خود باkخره 
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انتشار معکوس اين خبر بيشتر . مقاومت قبايل را  در درۀ خيبر در ھم شکسته بود
ای محصور تمام شد، زيرا اردوی محصور انگليس که خود را در به نفع انگليسھ

انتھای نا اميدی ديدند تصميم گرفتند تا فردای آن روز قبل از سپيده داغ آخرين 
نيروی خود را به کار گيرند وسرراست به کمپ سردار اکبرخان يورش ببرند 

  . وسرنوشت خود وجنگ را معين نمايند

 وافسران موافق نبود،ولی او ھم سرانجام جنرال سيل با اين تصميم اردو
 اپريل پيش از طلوع آفتاب، قوای انگليس از دوسمت، از ٧موافقت کرد و صبح 

ًدروازه کابلی و دروازه پشاور با سرعت برآمدند، درحالی که غازيان اکثرا به 

سردار اکبرخان . خواب بودند کمپ غازيان را تحت آتش توپ وتفنگ قرار دادند
می به مقابله پرداخت، ولی تJش ھای او برای دقع دشمن جايی را با تن زخ

 متری کمپ ٨٠٠نگرفت وتوپ ھای غازيان وقتی به صدا در آمد که دشمن در 
در نتيجه پراکندگی وشکست در کمپ مجاھدين پديدار شد و . آنان رسيده بود

جاھدين را انگليسھا توانستند پيش از آنکه آفتاب روی زمين را سپيد نمايد، کمپ م
   ١ .اشغال کنند

سردار اکبرخان که اکنون تعدادی از جنگجويان خود را از دست داده 
بود،موضوع را به کابل گزارش داد واز سران ملی مقيم کابل کمک خواست ولی 
متاسفانه که چنين کمکی از کابل ھرگز به سرداراکبرخان وغازيان لغمان وجJل 

 .آباد نرسيد

  

  :ع در کمک رسانی به اکبرخانبھانه جوئی شاه شجا

شاه شجاع در طی سه ماه بعد از خروج قشون انگليس از کابل، با اينکه 
ھنوز لقب شاه برخود داشت به محبوسی ميماند که ھر آن غريو، طعن ولعن مردم 
. را متوجه خود می ديد ومی شنيد وبا سخت جانی آن را احساس  وتحمل می کرد

ً براو سخت گرفته بودند، اوk تسليم دادن بارکزائی ھا وھواخواھان شان

ًباkحصار به آنھا ودر غير آن که شاه ھم باشد بايد فورا با قوايش به طرف جJل 

آباد حرکت کند، تا با قوای معيتی سردار اکبرخان که در لغمان عقب نشسته بود، 
يکجا شده عليه متجاوزين فرنگی بجنگد، ولی شاه شجاع بھانه جوئی می کرد 

 امروز را به فردا می انداخت ومنتظر آمدن قوای انگليس از قندھار وجJل ابادو
 که قوای سردار اکبرخان از ١٨۴٢وچنانکه يادآورشديم در ھفتم مارچ . بود
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دوميلی زاويه شرقی شھر جJل اباد برقشله انگليسی فيرمی کرد وانگليسھا با 
و مکتوب ازشاه شجاع به توپ ھای خود برغازيان مسلسل آتش باری مينمودند، د

جنرال سيل در جJل اباد مواصلت کرد که در يکی از آنھا انگليسھا را به تخليه 
شھر تھديد ميکرد ودر ديگری از انگليسھا تحبيب نموده می پرسد که مقصد 
اصلی آنھا چيست، زيرا بيش از اين نميتواند نيروھای ملی را ازحرکت به سوی 

   ١ .رخان باز داردجJل اباد به کمک سرداراکب

بدين سان شاه شجاع با بھانه جوئی، سه ماه را به پايان برد وھيچگونه 
اين تعلل وبھانه جوئی ھای شاه . نيرويی به کمک غازيان جJل اباد نفرستاد

( شجاع اختJف نظرميان سران مجاھدين به خصوص ميان نواب محمدزمان خان
نايب امين . ی امين هللا خان را دامن زدونايب او يعن) رھبر وشاه منتخبه جبھه ملی

هللا خان با رسوخ وموقعيتی که در جبھه ملی و در باkحصار داشت، مانع سقوط 
فوری حکومت شاه شجاع ، بعد از خروج قشون انگليس از کابل می شد واين امر 

نايب امين هللا . نارضايتی وناخشنودی بارکزائيھا وھواخواھان شان را بار آورد
رصدد برآمد تا شاه شجاع را به باريکی اوضاع حالی کند وواسطه مفاھمه خان د

رکزائيان اباو مساعی به خرج داد تا به . يردبين شاه ونواب محمدزمان خان قرارگ
ث شاه برجای بماند وشاه زمان سمت وزارت يقبوkند که شاه شجاع کماکان به حب

کاھند وشاه شجاع قوای خود او را قبول کند وبارکزائی ھا از طعن وفشار خود ب
   ٢ . دسته ھای غازيان گرفته به عزم جھاد عازم جJل آبادگرددارا ب

فيصله يی که نايب امين هللا خان در جبھه ملی، مبنی بردوام پادشاھی شاه 
شجاع به شرط مبارزه برضد انگليس نموده بود در لغمان مورد قبول سردار 

که به خبث باطن شاه شجاع آگاه بود به محمداکبرخان ھم واقع گرديد ،ولی او 
ًکابل خبر داد که در صورتی که شاه به گفته ھای خود صادق باشد، بايد فورا با 

از طرف ديگر چون ميرحاجی بن . قوای خود به طرف جJل ابادحرکت کند
مرحوم ميرواعظ ، تاخير حرکت غازيان کابل را به امر جھاد محکوم می کرد، 

 از بيم جان خود، وخواه از بيم سقوط سلطنت، آمادگی خود را لذا شاه شجاع خواه
به سوی جJل اباد به عزم رزم با انگليسھا اعJن نمود،ولی بازھم درپشت سراين 

  .٣را در اثر فشار بارکزائيھا وانمود می کرد امر

                                                
١
   ٣٢٢ -٣٢١، صص ٢ کھزاد ، با]حصار کابل وپيش آمدھای تاريخی، ج-  
٢
  ١١٣ ببعد، رشتيا، ھمان اثر،ص ٣١٩  کھزاد، ھمان اثر، ص -  
٣
  ھمان اثار، ھمانجا-  
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 ميJدی شاه شجاع باkخره از باkحصار فروکشيد وبه ١٨٤٢ اپريل ٤در  
شب ھنگام شاه پنھانی به باkحصار . ون ملی را سان ديدسياه سنگ آمد وقش

 اپريل به سواری تخت روان مبرگشت وبعد از انجام امور شخصی، سحرگاه پنج
عازم اردوگاه ملی شد، ولی سردار شجاع الدوله، پسر نواب محمدزمانخان بدون 

شاه  وتنی چند از کمينگاه برآمدند وخاناطJع پدر، به اتفاق شاه آقاسی دkور
به زودی اين خبردر کابل وسياه سنگ منتشر شد وميرحاجی . شجاع را کشتند

به kت کوچک )شاه(روحانی شھر در اجتماع مردم فرياد برآورد که kت بزرگ
  .پيوست) مکناتن(

  

  :دپلوماسی جديد انگليس وپيام جنرال سيل به سردار اکبرخان

 جJل آباد، -ابلپس از انھدام سپاه انگليس توسط نيروھای ملی بين ک
  انگليسھا دست به دامن دپلوماسی تازه يی زدند وگورنرجنرال ھند، kرد اوکليند 

  .را معزول وعوضش kرد ايلنبرود را به صفت گورنر جنرال ھند مقرر کردند

 به قوماندان عمومی ھندوستان آخرين توصيه ١٨۴٢ مارچ ١۵اوکليند در 
از آغاز اشغال کابل اختJل « :ونوشتھايش را با اين عبارت، روی کاغذ آورد 

اين .  درکابل وقندھار اين اختJل شدت يافت١٨۴١از سال . درکشورموجود بود
انقJب که باعث وقايع اسف انگيز وباkخره مسبب تباھی وکشتار انگليس گرديد، 

يعنی تاريخ ( فی والواقع چنان حادثه مJمت باری است که در تاريخ ھندوستان
اين ھمه حوادث از مخالفت عموم ملت افغانستان . مثال ندارد) گليساستعماری ان

سرچشمه ميگرفت که به مقابل ما متحد شدند واين جنگ شکل يک جنگ ملی 
اين حوادث بايد ما را به اين نتيجه ناگزير برساند که اگر . ومذھبی را بخود گرفت

ل يک متجاوز ماباز ھم افغانستان را اشغال بکنيم اين کشورھيچگاه در مقاب
غربی، مقوی ما نه بلکه عامل تضعيف ما خواھد گرديد، پس پاليسی پيشروی 

   ١ ».انگليس درافغانستان بايد بکلی مطرود ومعدوم تلقی گردد

ويسرای جديد در صدد برآمد تا از راه دپلوماسی جديد وتوصل  به 
ليس را اميردوست محمدخان محبوس، قشون باقی مانده وآبروی از دست رفته انگ

. حفظ کند، ولی اميردوست محمدخان در کلکته نی، بلکه درجبال منصوری بود
اميرکه از شدت گرمای .  اميردوست محمدخان به کلکته وارد شد١٨۴٢درمارچ

ھندوستان به جان رسيده بود ومزه تلخ اسارت دشمن را چشيده بود و از تمام 

                                                
١
  ۵۶۵  غبار،افغانستان درمسيرتاريخ، ص -  



 ٢٧٧                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

شده بود، ناگھان با ايلنبرو ً نظامی کشور عمدا بی خبرنگھداشته -جريانات سياسی
مقابل گرديد و برخJف انتظار خود، حکمران ھندوستان را مثل موم نرم وچون 

  .برادر مھربان يافت

دولت انگليس حاضره شده : kرد به امير گفت:" مرحوم غبار می نويسد
که سپاه خود را از افغانستان به ھند عودت دھد وشما را به افغانستان بفرستد تا 

دولت انگليس بعد از اين با شما دشمن نی، بلکه .ت افغانستان جلوس نمائيدبرتخ
   ١"دوست خواھد بود، شما درمقابل اين روش انگليس چه در نظر داريد؟ 

. البته برای اميردوست محمدخان اين پيشنھاد دشمن قديم، تعجب آور بود
ظيمی آنگاه ايلنبرو شرط کوچکی پيش نمود که ارزش ع.پس امير تشکر کرد

: برای انگلستان وخساره بزرگی برای افغانستان داشت وآن اينکه 
پس .سردارمحمداکبرخان در رأس قوای افغانی در مقابل قوای انگليس قرار دارد

اميربه فرزند خود امر نمايد که او با قشون افغانی از جJل اباد به تاشقرغان در 
دوی افغانی را به پراکنده ماورای ھندوکش عقب بکشند وھمچنين تمام رھبران ار

برای اينکه سپاه انگليس از قندھار وپشاور وجJل اباد  بدون . شدن وادارد
مزاحمت مردم افغانستان يک بار به کابل رسيده وبا حفظ پرستيژ امپراتوری 
وگرفتن اسرای انگليس بدون جنگ از افغانستان خارج شوند و در عوض 

 خود از ھندوستان برای اشغال تاج  نفرخانوار١۵٠اميردوست محمدخان با 
اميردوست محمدخان اين شرط ايلنبرو را بدون .... وتخت افغانستان حرکت کند

را به نام ) عينک وقطی نصوار( قيد وشرط پذيرفت ونامه ونشانی خودش
 تطبيق  قبول واما سردار اکبر نميتوانست امر پدر را.سرداراکبرخان فرستاد

امير بنحوی «:موھنJلخود نامه ای گرفته ای که بقول ًزيرا قبJ از پدر، نمايد
توانسته بود ھمراه پسرش اکبرخان درکابل مکاتبه کند وبه او سفارش کرده 

  »٢.ھر چه در قدرت دارد برای تخريب ونابودی انگليس بکاراندازد: بود

از آن پس انگليسھا سعی کردند تا به واسطه مذاکرات متعدد بھرصورت 
اکبرخان وجنرال سيل توسط اسرای انگليس مثل پاتينجر بين سردار محمد

درحالی که . وميکنزی وغيره، سردار اکبرخان را به نامه و پيام پدر متقاعد سازند
سردار اکبرخان ورفقايش ، محمدشاه خان بابکرخيل وسردار سلطان احمدخان به 

  نامهسکرترسرجارج پالکشکسپير،ت سرريچمن .چنين چيزی تن درنمی دادند
رسيدن موافقه با « که ه بوددداتذکر در آن  وای عنوانی موھن kل نوشت

                                                
١
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محمداکيرخان نا ممکن است، وبه محمدشاه خان نامه نوشتيم اما جواب نداده 
بايد بجديت بشما بگويم که اگر « که بودنJل سفارش شده ھدر نامه به مو» ١.است

رده بتوانيد، بزرگرترين ًشما رھائی اسيران، خصوصا خانمھای اسير، را تأمين ک
شما اين موضوع را بحيث .وقيمتدارترين خدمتی بدولت انگليس انجام داده ايد

قدر پولی را که تا حال سابقه نداشته رمينت اسيران درنظرگرفته پرداخت ھتأمين ا
 در مورد عدم توافق سردار »٢ .انجام اين خدمت متقبل شويدباشد در برابر 

 سردار : ورھائی اسيران انگليس چنين مشعر استاسھاکبرخان به خواست انگلي
اکبرخان ورفقايش می گفتند که قوای انگليس از جJل اباد و قندھار گذاشته 

 به ھند برگردند، به شرطی که قوای پشاورحرکت نکنند سالمبطورميشوند که 
. وھمين که اميردوست محمدخان در پشاور رسيد، اسرای انگليسی رھا ميشوند

به ميان آوردند وجنرال سيل از قول  ا که چنين ديدند پای تھديد جديدی راانگليسھ
از اين مصالحه مسالمت  اگر سردار:" ايلنبرو به سردار اکبرخان پيام داد که

آميزکه در حکم جلوگيری از خون ريزی ھای بيشتر است وھم تخليه افغانستان 
دخان در بردارد، واشغال تاج وتخت افغانستان را به واسطه اميردوست محم

امتناع ورزد، در آنصورت راه مصالحه به کلی مسدود واميردوست محمدخان  
با تمام زنان خاندانش به شمول خانم سردارمحمداکبرخان به لندن تبعيد ميشود 
وآنگاه دولت انگليس ھيچگونه مقررات تعليمات اس0می را درمورد ايشان 

   ٣ ."ی چنين تعليماتی وجود داردتضمين نمی نمايد ونه وسايلی در لندن برا

ًاين پيام واقعا تکان دھنده بود، زيرا لبۀ تيز اين حربه متوجه عزت وشرف 

باری سرانصاف به گريبان خود فرود آوريم . سردار اکبرخان وخانواده اش بود
آنھم (ھرگاه يک چنين خطری. ولحظه ای خود را به جای وزيراکبرخان قراردھيم

که شرف وناموس اکبرخان را تھديد می کرد، ) م خوردهاز جانب يک دشمن زخ
ًاحيانا متوجه يکی از ما می بود،آيا در پی نجات ناموس خود برنمی آمديم؟ بدون 

شبھه شايد شرايطی به مراتب بد تر از انصراف مقاومت را قبول می کرديم، 
ر فدای سزر:"  شودزيرا در ميان افغانان ضرب المثل معروفی است که گفته می

پس سردار اکبرخان ھم پسربا شرف وبا ننگ يک افغان بود "وسرفدای ناموس
او چگونه می توانست خود را فدای ناموس . وپرورده آب وھوای ھمين خاک

ًخود، فدای شرف وعزت ونام وننگ افغانی خود نسازد؟ وموقتا از مقاومت 

                                                
١
  ٣٨٤، ص٢ موھن0ل، ج-  
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ود به دربرابردشمنی که يک بار به دست او شکسته شده بود وبازھم ممکن ب
نيروی مردم با شھامت ودشمن شکن افغان دوباره سرشکسته بسازد، دست نگيرد 

  وعزت وشرف فاميل خود را که عزت وشرف افغانھا شمرده ميشد، نجات ندھد؟

عزت وغرور ھيچ افغان با ننگ وبا ناموس چنين چيزی را اجازه نی دھد 
 را نداشته باشد، تاريخ کشورما ھم سراغ نمی دھد که کسی پروای ناموس خود و

ازآن دفاع می نمايد ومردم ھم  ولی ادعا نمايد که پروای ناموس ديگران را دارد و
ًبنابرين بايد به سردار اکبرخان انصافا . او را به رھبری وپيشوائی خود بشناسند

  . دماينات خانواده اش راه معقولی جستجو حق داد تا برای نج

ربازوی خود زجر می کشيد و  سرداراکبرخان که ھنوزاز زخم عميق د
نيروی کافی برای زور آزمائی ودرھم کوفتن دشمن در اختيار نداشت، پس از 

محمدشاه خان بابکر خيل و : مشوره با نزديک ترين دوستان وھمرزمانش چون
سردار سلطان احمدخان از کابل استمداد جست ودر صدد يک حمله ديگر 

ولی تا سه ماه ديگر از کابل کمکی به او برقشون انگليس مستقر در جJل ابادشد، 
نرسيد، زيرا مقارن حمله ناگھانی صبحگاه ھفتم اپريل برکمپ غازيان، درکابل 
واقعه قتل شاه شجاع توسط پسر نواب زمانخان، صورت گرفته بود واين امر 

به خصوص که دو  .سبب وخامت اوضاع واختJف درصفوف مجاھدين گرديد
ب امين هللا خان لوگری به طرفداری شاه شجاع شخصيت برجسته ، يکی ناي

برخاست وديگری ميرحاجی پسرمرحوم ميرواعظ، روحانی بزرگ شھر به 
در نتيجه مبارزين ملی به دو صف . جانب داری نواب محمد زمانخان قرارگرفت

مشخص تقسيم شدند وھر يک ازاين دو دسته ميخواست قدرت در دست طرفداران 
ی چنان برشدت اختJفات دامن زد که مدت چھل روز گاين دو دست. خودش باشد

در باkحصار کابل وميان کوچه وبازارھای شھر بين طرف داران ھريک از اين 
ًدوگروه زد وخورد دوام داشت ومساله کمک به سردار اکبرخان اصJ فراموش 

سردار اکبرخان پس از انتظار زياد  باkخره از دو دسته گی وزد وخورد . گرديد
ھدين درکابل مطلع شد ودانست که از کابل کمک به او نمی رسد، پس با مجا

محمدشاه خان بابکرخيل وسردار سلطان احمدخان مشورت کرد و تصميم گرفتند، 
  .به سوی کابل بازگردند

لطان احمدخان ومحمدشاه خان ماه اپريل سردار اکبرخان و سردارس١١ در 
سيصد تن سواره نظام از لغمان به خيل ھمراه با اسرای انگليسی در رأس بابکر

  .عزم کابل حرکت کردند
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ما در قلعه بديع آباد تا :" يکی از اسراء انگليسی مينويسد" اير"بريدمن 
 بعد از ظھر ھمان روز ما دوباره ٢ساعت .  اپريل زندانی باقی مانديم١١تاريخ 
 ما از .سرداراکبرخان  آنسوی شيله  بريک بلندی نشسته بود .پرداختيم به سفر

شيله گذشتيم واز نزديکش عبورکرديم، او مريض معلوم ميشد وقتی به او سJم 
 مارچ ١٣به نوشته اير، درتاريخ . کرديم با پيشانی باز جواب سJم ما را داد

سردار از طرف نوکرخود ھدف گلوله قرارگرفته بود که بازوی راست او را 
 شاه شجاع يک لک روپيه از طرف] سوء قصدکننده[به نفر . مجروح کرده بود

اير،ازکجا ميدانست که شاه شجاع يکصدھزار روپيه به سو .( رشوت داده شده بود
قصد کننده اعطا کرده است؟ انگليسھا اين شايعه رابه آن منظورپخش کردند 
تامبادا سردار اکبرخان ، بجرم اين توطئه اسرای انگليسی را بدست مرگ 

   ١ .فغانی سرزده شدمگرنفرمذکور مطابق رسم ا) نسپارد

سردارمحمد اکبرخان و پسرعموی او : بريدمن ايرجای ديگری مينويسد
سلطان احمدخان که دوستان نزديک او را سلطانجان می نامند، بدين جھت ما را 
تا قلعه  بديع آباد لغمان ھمراھی کردند که وسايل آرامی  ما را حتی المقدور فراھم 

 خوش قيافه وخوش سيما و به ھمان تناسب سلطان جان، يک شخص بسيار. کنند
سلطانجان و سرداراکبرخان ھردو اشخاص با تمکين ومھربان اند، . ساده  است

در رفتار خود يک انسان بسيارنجيب وھرگز از ) سرداراکبرخان(مگر نفر دوم
   ٢ ."انگليسھا سوء استفاده نکرد ونام آنھا را ھمواره با احترام ياد ميکرد

 اپريل ٢۵درتاريخ :" مينويسد  اپريل خود٢٥اشت مورخ اير، در ياد د
ھنگامی که  نامه قرائت شد . قاصدی از لوديانه نامه يی به وزيراکبرخان آورد

ده روز ميشود که خانواده اکبرخان درھندوستان غذا "درآن نوشته شده بود که 
خان را اين ھم يکی ديگراز ترفندھای انگليسھا بود تا وزير اکبر." (نخورده اند

تحت فشار قرار بدھند که ھرچه زودتر اسرای انگليسی را رھا کرده به شرايط 
بعد از شنيدن اين خبر ما ھمه گفتيم که اين يک نامه جعلی .) انگليسھا گردن نھد

خانواده من اگر از بين :" سرداردراين باره بالحن خشمگين گفت.ودروغی است
بعد مثل اينکه ھيچ چيزی واقع " .دمبرود يا نرود، من از تصميم خود برنمی گر

در نتيجه شليک : نشده باشد، به سخنان قبلی خود ادامه داد وخطاب  بمن گفت 
نفر بود، مگر از اثر مرمی ھای که از ۴٠تا ٣٠توپھای جنرال سيل تلفات ما بين 

                                                
١
  ١٩۵  بريد من اير،په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ص -  
٢
  ١٨۵، ص ١٨٢ ھمان اثر،ص-  
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  "١باkحصار برما فير ميشد، تلفات جانی ومالی به قوای ما بسيارکم بود
گرچه شکست خود را به طالع محول ميکرد،مگرمثل مردان ) انسردار اکبرخ(او

دلير با صدای بلند که خصلت چنين مردانی است، دkوری عساکر انگليس را به 
   ٢ .رھبری جنرال سيل ستود

   ميل راھی که طی ١۶بريدمن اير ميگويد که از سه بابا تا تيزين درطول 

بود وفضا راچنان متعفن و کرديم جاده پرازkشه و  اجساد عساکر انگليسی 
  .بويناک ساخته بود که انسان بسختی ميتوانست از آن عبورکند

برمی ايد، که وزيراکبرخان درتاريخ " اير"ازياد داشتھای روزمره بريدمن
 می ٢٧پنجم ماه می از تيزين بقصد کابل حرکت کرده واسرای انگليسی درتاريخ 

 اکبرخان جابجا گرديدند وسپس به قلعه در قلعه به کابل رسيدند و درشيوه کی ابتدا
 جون به خانه ميرواعظ فرستاده شدند، ٢۵محمدزمانخان وبعد از آن درتاريخ 

اولين کسی  . بکشند زيرا مجاھدين باری بخانه نواب زمانخان رفتند تا اسراء را
بعد از قتل  که به ديدن اسراء رفت شجاع الدوله پسرنواب محمدزمانخان بود که

   ٣ .  نواب زمانخان  او را از خانه خود منع کرده بودشاه شجاع

 ماه می از تيزين درحالی وارد کابل شد که  در موزيراکبرخان درپنج
اطراف تپه مرنجان جنگ ميان طرف داران  محمدزمانخان ونايب امين هللا خان 

  ھزارنفر وقوای نايب امين هللا۶بنابر اکبرنامه،قوای محمدزمانخان . جريان داشت
   .٤  ھزارنفر ميرسيد١٨خان به 

سردار اکبرخان ھم با سيصد سوارھمرکابش به جانبداری از نواب  
زمانخان وارد معرکه شد وقشون فتح جنگ ونايب امين هللا خان را از پيش 
برداشت و تا باkحصار از عقب شان تاخت وبار وبنه وسJح فراوان از آنان 

kسرانجام به . حصار را شروع نمودتصاحب کرد وکار محاصره ونقب کنی با
پيشنھاد امين هللا خان  وميانجی گری محمدشاه خان بابکرخيل موضوع به 
مصالحه انجاميد ، بدين معنی که فتح جنگ شاه باشد وسردار اکبرخان وزيراو 
 وبرای رفع کدورت وھمبستگی بيشتر نايب امين هللا خان دختر خود را به عقد

                                                
١
  ٢٠٧ ھمان اثر، ص-  
٢
  ١٩٩ ھمان اثر، ص -  
٣
   ٢١١،٢٢٢،٢٢٧ ھمان اثر، ص -  
٤
  ١٠٠ اکبرنامه ، ص -  
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از اين تاريخ ببعدسردار اکبرخان به وزيراکبرخان .وردنکاح وزير اکبرخان در آ
   ١ .شھرت يافت

فتح جنگ دراين روز از "  جون بريد من اير٢٩بنابر ياد داشت مورخ 
طرف محمداکبرخان به حيث پادشاه اعJن شد وخودش درحال حاضر به لقب 

   ٢." وزير قناعت کرده است

ًه که جنرال پالک تقريبا متاسفانه اين فيصله ھا ومصالحه ھا در موقعی ک

 ھزارعسکر انتقام جوی خود در جJل آباد قرار داشت به حال ملت ٢٠با 
ومملکت سودی نداشت وشيرازه جمعيت مجاھدين کابل وجJل اباد نيز از ھم 

  .پاشيده بود

  

  :دو دستگی در جبھه ملی ونقش اکبرخان در حل قضايا
دار بيدار و زيرک ، در شرح حال وزيراکبرخان ديده شد که چگونه سر

ده ونيم ھزار شانزدشمن قوی را مجبور به خروج فوری از کابل نمود واز جمله 
 دم تيغ مبارزين   به جJل آباد رسيد وبقيه ھمه باقشون آن صرف يک نفر نيم جان

  . جJل اباد معدوم گشتند–افغان در بين راه کابل 

جJل اباد تحت سردار اکيرخان در روزھايی که قشون انگليس را در 
محاصره کشيده بود، پيوسته از کابل، از نواب محمدزمانخان ونايب امين هللا خان 

 گذشت واز جانب سران مجاھدين کابل هلوگری، استمداد می جست، اما پنج ما
باkخره سردار اکيرخان به نايب . کمکی به سردار اکبرخان در جJل آباد نرسيد

ًخان نوشت که ھرگاه شاه شجاع قلبا با انگليس ھا امين هللا خان ونواب محمدزمان 

پيوسته نيست، بايد کمر جھاد ببندد واk، اول کار شاه شجاع را بايد ساخت وبعد 
  .به کار انگليسھا پرداخت

بيرق ھای نواب محمدزمانخان رھبر جھاد وميرحاجی وبارکزائی ھا با
 ادۀJل اباد آمبه عزم جھاد به سوی ج گرد آمدند و در محل سياه سنگ شان

: ين هللا خان به شاه شجاع اطJع دادند که حرکت شدند وسپس توسط نايب ام
اگرمسلمان و افغان است بايد با سپاه ملی بپيوندد وبه حيث پادشاه کشور در رأس 
 لشکر به عزم رزم واخراج دشمن از جJل آباد حرکت کند، ورنه او را ديگر

kمر ونه مسلمان خواھند شناخت، بلکه طبق مردم افغانستان نه شاه ونه اولی ا
                                                

١
   ٢٣٩ -٢٣۴، ص٢ج...، کھزاد، با]حصار کابل و١٨۵ -١،١٨٣ سراج التواريخ،ج-  

٢
 جلد دوم تاريخ ٣۵٧مقايسه شود با صفحه ٢٢٣ -٢٢٢ بريدمن اير،ھمان اثر، صفحات -  

  موھن ]ل
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 صورت قبل دراين. د، بيعت شرعی خود را ساقط خواھند نموفتوای علمای دينی
وبرضد شاه به  جJل آباد، جھاد نخستين در شھر کابل یجھاد با انگليس ھااز

ست که شاه شجاع برای حرکت به جJل آباد حاضر شد اين.  خواھد آمدیعمل
  .وزی مھلت خواستر وبرای سفر چند

نواب محمدزمانخان وميرحاجی منتظر شاه ماندند : رھبران ملی، چون 
ند می کشيدانتظار لحظه ای راند، در زير بيرقھا جای داشت کهوھزاران نفر مسلح 

   .که شاه از باkحصار فرود آيد وبا آنھا به سوی جJل آباد به حرکت افتد

  

  :قتل شاه شجاع 

  از باkحصار شاه ) ق١٢۵٨ صفر٢٢(١٨۴٢يخ چھارم اپريل به تارباkخره        

متری شرق   کيلو۴در واقع را در ميدان سياه سنگ، مجاھدين سپاه فرود آمد و
دروازه باkحصار سان ديد وچون در رأس بعضی دسته ھای غازيان برخی از 
رجال جبھه ملی مثل سردار محمدعثمان خان پسرنواب صمدخان وشجاع الدوله 

سرنواب محمدزمان خان وغيره قرار داشتند، حين عبور دسته ھای آنھا، خان، پ
اين عمل شاه کينه . شاه شجاع دامن خرگاه خود را پائين کشيد تا آنھا را نبيند

ًاتفاقا در ھمين روز مکتوبی از طرف سردار . ونفرت رجال متذکره را دامن زد

مدزمان خان رسيده سلطان محمدخان از kھور برای برادر زاده اش، نواب مح
) مکناتن(پسردوست محمدخان، kت کوچک:بود که در آن به قسم طعنه نوشته بود

را زنده ) شاه شجاع(راکشت، شما اگر دستار غيرت بسر داريد، kت کJن
   ١ .نگذاريد

اين مکتوب که در محضرتمام جوانان خانواده نواب محمدزمانخان قرائت 
پسرنواب محمدزمان خان، شجاع الدوله . شد، خون جوانان را به جوش آورد

وعموزاده اش، سردار محمدعثمان خان برسر غيرت آمدند ودر خفا با شاه غاسی 
  . خان ريکاء، نقشه قتل شاه شجاع را کشيدند نورمحمد دkور خان و

شاه شجاع شب ھنگام از خيمه خود به باkحصار مراجعت کرد تا 
حان قتل او از اين امرآگاھی حاصل طرا. جواھرات سلطنتی را با خود بردارد

 کردند وتمام شب را در جبه زار سر راه بين باkحصار و سياه سنگ منتظر
 شاه آغاسی دkوروشجاع الدوله باری در طلوع فجرمتوجه شدند که چھار. ماندند

ھمينکه نزديک . نفرخادم محمل، شاه شجاع را روی شانه ھای خود حمل می کنند

                                                
١
  ١۶٧ -١۶۶، نوای معارک، صص ۵۶٨، غبار، ص١١۶ -١١۴ رشتيا، ص -  
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خادمان متوحش شده .  از کمينگاه برآمده برمحمل فير کردرسيدند شجاع الدوله
فرارکردند وشاه شجاع که زخمی شده بود در تاريکی رو به فرار نھاد و در ته 

شجاع الدوله ھرچند جستجو کرد، شاه شجاع را نيافت روی .نھر خشکی پنھان شد
يد کار  ميخواست  حرکت کند، ولی شاه غاسی به او گفت که نبا وبرگشاند اسپ را

ھردو بار ديگر به جستجو پرداختند، شاه شجاع را يافتند و . را نيمه تمام گذاشت
  :  دراين وقت شاه شجاع تضرع کنان گفت. شجاع الدوله بر او حمله کرد

: " شجاع الدوله درجوابش گفت" سردار سرکار چه گناه کرده است؟" 
 اين را گفته گلوله !"گناه شما خيانت به قوم واسJم وطرفداری از کفار است

ماه صفر ٢٣.(ديگری به طرف او فيرنمود که در اثر آن ازپای در آمد
   ١ ."ميJدی١٨۴٢مطابق پنج اپريل  ھجری قمری١٢۵٨

بنابر اکبرنامه، شجاع الدوله که شاه شجاع را درتاريکی صبح ميان جوی 
 رد ويافت، ھنگامی که شمشيرش را براو حواله کرد، اين حرف ھای ميان آن دو 

  :بدل شد، شاه شجاع گويد

  خدا ياد کن بگذر از کين من            فراموش مکن حق ديرين من

 :وشجاع الدوله جواب ميدھد

     تو کی شاه بودی که خوانی بخـويش ؟!   ای ستمکاره کـيش:عش بگفتشجا

      شــد اين بــوم از ظــل شــومت خرابومی که بـودت زشــاھی خطاب    تـو بـ

  

اع الدوله با اين عزم شجاعانه لکه بدنامی را که در دامان ملت افغان شج
پيدا شده بود، شست وھمکارصميمی متجاوزين را که سد راه انجام مقاصد ملی 

آوازه .ًبود از ميان برداشت وفورا برای خبر کردن سران جبھه ملی حرکت کرد
ش شاه شجاع را نع. قتل شاه شجاع بسرعت در سياه سنگ و باkحصار منتشر شد

دند، ولی مرگ اوتاثيری در .در پھلوی قبر تيمورشاه در چھارباغ کابل دفن نمو
kت کJن "مردم کابل ايجاد نکرد، بلکه ھنگام مشايعت جنازه او زمزمه وصدای 

  ٢.به گوش ھا می رسيد" به kت خورد ملحق شد

* * *  

 با قوای  حاضرگرديد که برای جنگوندر اثرفشار مليّوقتی شاه شجاع 
انگليسی مقيم جJل آباد ومقابله با جنرال سيل وجنرال پالک، از کابل به طرف 

                                                
١
  ١١۶شتيا،ص ، ر٣٢١، ص ٢  کھزاد، با]حصار کابل،ج-  
٢
  ١٨٥ - ١٨٣،ص١،سراج التواريخ،ج٥٦٩ غبار،ص -  
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قايمقام کرد ونصرهللا ،  جJل آبادحرکت کند، پسرخود، فتح جنگ را درباkحصار
  .پسرنايب امين هللا خان لوگری را به نيابت سلطنت انتخاب وبرقرار نمود

 پسرنواب محمدزمانخان کشته شاه شجاع توسط شجاع الدوله،ھنگامی که 
ًشد، نايب امين هللا خان،فورا فتح جنگ را از قلعه محمودخان بيات به باkحصار 

. پسرخود نصرهللا خان را به حيث نايب او اعJن کرد برده او را بحيث پادشاه و
اين حرکت نايب امين هللا خان که بدون رضائيت نواب محمدزمانخان صورت 

رنواب محمد زمان خان وھواخواھان او گران آمد وآنھا عدم ًگرفته بود، طبعا ب
  .اطاعت خود را از چنين پادشاھی ابراز داشتند

  نايب امين هللا خان چون ديد که دسته محمدزمانخان با پادشاھی فتح جنگ 

ًمخالفت می ورزند، درصدد برآمد تا به پادشاھی فتح جنگ، رنگ وصبغه جرگۀ 
ميرحاجی، نايب حمزه : نفذين وسران کابل از قبيلپس عده ای ازمت. قومی بدھد

خان، سرفرازخان، امير اصJن خان قزلباش،قاضی مJنورمحمدخان، محمد 
باقرخان، غJم حسن خان افشار، غJم رسولخان، ملک ظفرخان را با خودھم 
نظر ساخت تا درپای عھدنامه ای مبنی برپادشاھی فتح جنگ پسر شاه شجاع 

  .امضاء گذارند

به اقوام بارکزائی وظيفه ميداد تا بJدرنگ به ) يا قطعنامه( عھدنامهاين
کمک سردار اکبرخان به سوی جJل آبادحرکت کنند وبه اقوام پوپلزائی وظيفه 
می سپرد تا برای اخراج انگليسھا بسوی قندھار بشتابند واقوام غلجائی وقزلباش 

خود خواسته باشند يکجا وافشار وکابلی را آزاد  ومخيرگذشته بود تا با ھرکه 
   ١ .شوند و يا اينکه بيطرف بمانند ودرکابل از امنيت شھر دفاع نمايند

ًاين فيصله نامه اساسا نميتوانست زمينه تطبيق داشته باشد وگره ازمشکل 

مدعيان سلطنت بگشايد، چه ھدف اساسی اين عھدنامه دورساختن رقبای خاندان 
ًای اوkده شاه شجاع ونايب امين هللا خان شاھی ازپايتخت و صاف کردن ميدان بر

واين باريکی را نواب محمدزمانخان بيش از ھمه درک ميکرد ومخالفت خود . بود
 گذشته از اين، اقوام بارکزائی ونيروھای نواب محمدزمان. را با آن ابراز داشت

نواب محمدزمانخان چگونه ميتوانست با اين . خان بيش از پنج شش ھزار نبودند
وی اندک برای مقابله با قشون بيست ھزارنفری تازه دم جنرال پالک درجJل نير

آباد حرکت کند وشکست قطعی وبدنامی تاريخی رابرای خود واقوام خود کمائی 
کند؟ درحالی که انگليسھا تنھا وتنھا دشمن بارکزائيھا وسردار اکبرخان نبودند 

زائيھا نبود که بايستی تنھا ھمين وانگھی افغانستان ھم تنھا کشوربارکزائيھا  و پوپل
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دوقوم به مقابله بادشمن برميخاستند و با درک عدم توازن نيروھای خود با دشمن، 
پس واضح است که نايب امين هللا خان از . خود واقوام خود را تباه ميساختند

نيات واھدافی داشت ) بدون شرکت نماينده بارکزائيھا(صدور عاجل اين عھد نامه
  :َفته ميرمحمدصديق  فرھنگ در مورد وی صادق باشد، آنجاکه مينويسدکه شايد گ

نايب امين هللا خان مردجاه طلبی بود وميخواست پادشاھی «بقول فرھنگ
در دست شخص ضعيفی باشد که نتواند در برابرخوانين ايستادگی کند وکارھا را 

دوزائی خودش به عنوان وزيراداره نمايد وبرای اين منظوروی به شھزادگان س
  به ھمين دليل ١» .مايل و به اعاده پادشاھی اميردوست محمدخان مخالف بود

  .فيصله نامه با اعتراض شديد اقوام درانی وقبل از ھمه بارکزائيھا روبروشد

 بيعت نمودن نواب محمد زمان خان به پادشاھی که پدرش بدست پسراو 
 هللا خان يک بار ديگر سعی نايب امين. به قتل رسيده بود، کار بسيار دشواری بود

کردتا به جای پسرخود ، وزارت فتح جنگ را به نواب محمدزمانخان واگذارد، 
بالنتيجه فتح جنگ فرمانی صادرکرد تا نواب . ولی اين پيشنھاد او ھم پذيرفته نشد

ميردرويش، . محمدزمانخان وتمام بارکزائيھا بJدرنگ کابل را ترک گويند
فاعت نزد نايب امين هللا خان رفت و دو روز مھلت برادرميرمسجديخان به ش

در اثر رد وبدل حرفھای . خواست تا محمدزمانخان برای رفتن آمادگی بگيرد
. سخت ميردرويش، نايب امين هللا خان برآشفت وبا سيلی برروی ميردرويش زد

اين سيلی بارکزائی ھا وھواخواھان شان راچنان به غليان آورد که بJدرنگ 
آن را تاراج کردند وسپس   نايب در بيرون باkحصار يورش بردند وًبرخانه

 بعدھا عده ای از پوپلزائيھا و از جمله سردار. باkحصار را درمحاصره گرفتند
عبدالسJم خان، پسرسردارمحمداکرم خان باميزائی از باkحصار بيرون شد وبه 

زمانخان قوت بدين ترتيب جبھه نواب محمد. صف سردار نواب زمانخان پيوست
سرانجام نايب امين هللا خان . بيشتر گرفت وبرشدت محاصره باkحصارافزوده شد

به نواب محمدزمان خان پيغام فرستاد که بھتراست از جنگ کوچه وبازار وپشت 
نواب محمدزمانخان اين . بامھادر گذرد وبه ميدان بيايد تا زورآزمائی نمايند

ضراست ھمين فردا در تپه مرنجان باھم دعوت را لبيک گفت واحوال داد که حا
   ٢ .دست وپنجه نرم نمايند
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بنابر اکبرنامه، قوای محمدزمانخان شش ھزارنفر وقوای نايب امين هللا 
 جنگ شروع شد واز ھردو طرف گروھی به ١.خان به ھجده ھزارنفر ميرسيد

 ًخاک وخون غلتيدند، در نيمه روزکه غلبه بر قوای نواب محمدزمان خان حتمی
به نظر ميرسيد، ناگاه سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان از تيزين وارد 
 کابل شدند وسردار اکبرخان با سيصد سوار خود جانب نواب محمدزمانخان را

ًنيروھای نايب مغلوبا بسوی . گرفت و سپاه فتح جنگ و نايب را از پيش برداشت

ن را تا دروازه ھای باkحصارفرار کردند،و سرداراکبرخان وھمراھانش آنا
فتح جنگ ونايب . باkحصار دنبال نموده سJح ومھمات آنھا راتصاحب کردند

باkحصار به . امين هللا خان به باkحصار در آمدند و دروازه ھا را از پشت بستند
نايب امين هللا خان که عواقب اين . محاصره کشيده شد وکار نقب کنی آغازگرديد

ه محمدشاه خان، دوست صميمی سرداراکبرخان جنگ را خطرناک ميديد، ب
  .توصل جست وراه مصالحه پيش نمود

: در اثر ميانجی گری محمدشاه خان بابکرخيل  قضاياچنين فيصله شدکه
فتح جنگ پادشاه باشد وسردار اکبرخان وزير او وبرای رفع کدورت وھمبستگی 

برخان درآورده بيشتر طرفين،دختر نايب امين هللا خان به عقد نکاح سردار اک
بدين گونه غايله خاموش شد و از اين تاريخ به بعد سردار اکبر خان به . شود

   ٢ .وزير محمداکبرخان شھرت يافت

نواب محمدزمانخان از اين فيصله نارضايتی خود رابه سردار اکبرخان  
ابراز داشت، واو را ازقبول وزارت وخويشی با نايب امين هللا خان منع نمود، 

ر اکبرخان اظھارکرد که اوشرايط صلح را پذيرفته است و نميتواند مگرسردا
  :ازقولش برگردد، بقول حميد کشميری

  چوشب بسته پيمان سحر بشکنم        چـه گــويد بــر دوستان، دشمنم؟

   ٣درستی گــر از عھد خـود گم کنم        ازاين پس چه پيمان به مردم کنم

  

مانخان وسردار اکبرخان برھم خورد  تا ًبا اين جواب ميانه نواب محمدز
آنجا که ھردو پسر عمو برروی ھم شمشير کشيدند وسردار اکبرخان غالب شد 
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ونواب محمد زمانخان را بخشيد وسپس او را تا بازگشت امير دوست محمدخان 
   ١ .از ھند به نيابت از سلطنت کابل ابقا کرد

  

   افغانستانھجوم قشون کيفری انگليس برکابل وخروج آنان از

ًوزيراکبرخان پس از قبول وزارت فتح جنگ، حس می کرد که شاه قلبا 

. خواستارموجوديت انگليس ھا درافغانستان است، لذا اعمال او را زيرنظرگرفت
به زودی نامۀ فتح جنگ که عنوانی جنرال پالک نوشته بود واو را به آمدن به 

. دست وزيراکبرخان آمدکابل واشغال مجدد افغانستان دعوت کرده بود به 
وزيرموضوع  نامه فتح جنگ رابا نايب امين هللا خان ومحمدشاه خان وسردار 
سلطان احمدخان در ميان گذاشت ومطابق نظر آنان شاه را به زندان انداخت ، 

  . وقدرت در دست وزيراکبرخان متمرکز گرديد

ا وزيراکبرخان که می دانست جنرال پالک با قشون تازه دم ومجھز ب
با رھبران ملی درکابل به "توپخانه قوی خود به زودی برکابل حمله می کند، 

پيغام kرد ايلنبرو و اميردوست محمدخان را با نقشه آينده خود  مذاکره پرداخت و
اين رھبران وقتی متيقن شدند که قشون انگليس به مجرد . صادقانه درميان گذاشت

وست محمدخان وارد می شود با نقشه ورود به کابل از افغانستان خارج، واميرد
شتند که در رگذاوزيرمحمداکبرخان که طرف اعتماد ھمه بود، موافقت کردند وقرا

وقت ورود انگليسھا شھر کابل وغزنه تخليه شوند وتمام جنگجويان راه ھای جJل 
اباد وقندھار از قراری که با انگليسھا داده شده مطلع گردند تا دست به خون آنان 

kيند واگر دشمن از وعده تخلف نمايد با ھجوم عمومی تا آخرين فردشان از بين نيا
 ميJدی توسط بختياربا جنرال پالک ١٨۴٢جوkی وزيراکبرخان در.... برده شود

 راه مذاکره را باز و راجع به  مبادلۀ اسرای طرفين وتخليه در جJل اباد
 اما جنرال پالک که افغانستان سخن زد و دراين موضوع  سند کتبی  خواست،

سرداراکبرخان ھم به ويسرای ھند، . مردی نظامی وضربه ناديده بود، نپذيرفت
ايلنبرو،نوشت که با يک چنين مرد جاھل وديوانه نمی تواند کنار بيايد، بھتراست 

    ٢ ."با خود او به مذاکره بنشيند

 ، وزيراکبرخان، سردارسلطان احمدخان را١٨۴٢در در اوايل ماه اگست 
به غزنی فرستاد تا با سردارشمس الدين خان حاکم غزنی ورؤسای مجاھدين 
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غزنی در مورد تعھدات جديد انگليسھا، مبنی برتخليه افغانستان سخن زده، آنھا را 
اين قرار .متقاعد بسازد که شھر را تخليه و اسرای انگليس را به کابل منتقل سازد

اکبرخان، رؤسای مجاھدين عملی شد وسردار شمس الدين خان، پسرعم وزير
غزنی وجنگجويان داوطلب را قانع به تخليه شھر و بازگذاشتن راه ھا برای قشون 

ًمتعاقبا شھر غزنی تخليه و اسرای انگليسی به کابل اعزام گرديد و . قندھار نمود

تا اين . سردار سلطان احمدخان وسردار شمس الدين خان نيز به کابل بازگشتند
وزيراکبرخان اسرای انگليسی . تخليه شده بود مجاھدين ونوقت کابل ھم ازقش

 نفر می شدند با ھدايت مخفی به باميان اعزام کرد ٣٠٠لغمان وغزنه وکابل را که 
  . سپتمبردر با ميان جا به جا نمود٢وصالح محمد خان آنھا را در 

درنھم اگوست، جنرال نات وشھزاده تيمورپسرشاه :"غبار عJوه ميکند 
 اگوست پالک وسيل از جJل اباد به خط کابل حرکت ٢٠قندھار ودرشجاع از 

. نات حکومت قندھار را درعوض تيمور به برادرش صفدر جنگ داد. کردند
ًدرحالی که صفدر جنگ قبJ در صف مجاھدين قندھار قرارگرفته بود و در 

وسيل ھمين که درگندمک رسيدند  پالک. مبارزات ضد انگليسی شرکت جسته بود
قف گرديدند تا جنرال نات نزديک کابل گردد وھر دو قشون انگليس يکجا متو

فتح جنگ محبوس، در اول سپتامبر ھنگام تخليه کابل توانسته . وارد کابل شوند
جنرال .  سپتامبر به اردوی پالک درگندمک بپيوندد٨بود که از کابل فرار و در
ه می رفت که دولت مقر وغزنه پيوسته اعJم کرد نات از قندھار تا قJت و

انگليس با اميردوست محمدخان عھد نامه دوستی بسته واينکه بدون جنگ از 
 ٢٨او بدين ترتيب بدون منازعی در .افغانستان به راه کابل به ھندوستان می رويم

پس مستشرق . اگوست در غزنه رسيد وشھر را به کلی از مدافعين خالی يافت
سليقه انگليسی يک دروازه کھنه چوبی را از وجنرال نات به ) راولينسن(انگليسی 

براشتری بستند وبا عجله به راه افتادند ودر  مزار سلطان محمودغزنوی کندند و
   ١ ." اگوست درموضع ميدان رسيدند٣٠

 باری سردار سلطان احمدخان وسردار شمس الدين خان درکوتل ميدان 
ابله با انگليسھا پرداختند، به ھمين نيت به مق خواستند جلو انگليسھا راسد کنند و

مگردر اين اثنا خبر رسيد که خانشرين خان جوانشير درافشار به طرفداری 
را دارد، بنابرآن خبر وخبر شکست  قصد حمله به شھر انگليسھا قيام نموده و
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اکبرخان در تيزين موجب آن شد تا قوای سرداران پراکنده شده و به خانه ھای 
    ١ .خود برگردند

ای معارک، ميرزا عطامحمد شکارپوری که معاصر سردار مؤلف نو
اکبرخان بود، نکته جالبی را در رابطه به اقدامات جنرال سيل و پالک، حين 

او می . پيشروی به سوی کابل يادآورمی شود که نبايد آنرا از نظردور داشت
 جنرال سيل وقتی به گندمک رسيد، جاسوسی به کابل فرستاد تا به مجاھدين:نويسد

وشھريان کابل حالی کند که اگرافغانھا يک تار موی از سر اسرای انگليسی کم 
نمايند، انگليسھا تخم افغانان را از روی زمين پاک خواھند کرد وتمام شھرکابل با 

وقتی سران وبزرگان کابل اين آوازه را شنيدند به .خاک يک سان خواھد شد
افغان را که اکثريت شان وزير پنجھزارجنگجوی . وزيراکبرخان رجوع کردند

چون اين . غلجائی بودند، جانب کوه گندمک فرستاد تا سد راه انگليسھا شوند
قشون به محل گندمک رسيدند، جنرال پالک به قوای خود ھدايت داد تا از گندمک 

در دھکده گندمک نيروھای .حرکت نموده به استقامت جگده لگ به راه بيفتند
شی محل وارد بودند ناگاه از چھارطرف برسپاه افغانی که  به وضع سوق الجي

جنرال پالک که چنين . پالک حمله ور شدند وتلفات سنگينی به دشمن وارد نمودند
ديد به قشون خود ھدايت داد تا با سرعت ممکنه به دسته ھا تقسيم شوند وھر دسته 

آتش پس از چھارساعت . با توپ وتفنگ بنای حمله متقابل را با افغانان بگذارند
باری، نيروھای انگليسی توانست تفوق جنگی خود را برافغانھا به اثبات برسانند 

 ۶۴دراين جنگ دشمن . ومھاجمين افغان را مجبور به عقب نشينی نمايند
نفرعسکرخود را از دست داد و تعدادی ھم زخمی شده از صف محاربه خارج 

دند وراه را بر روی نزديکی ھای شام قوای پالک از کوه گندمک به زير آم.شدند
   ٢ .سپاه انگريزھا پاک ساختند

فرھنگ برآنست که ،وزيراکبرخان دو روزبعد با قوای عمده خود که اکثر 
ھر دو طرف . از مردم کابل واطراف آن بود در تيزين به مقابله پالک پرداخت

سخت مقاومت کردند، اما درپايان کار نظم ونسق عسکری وتفوق اسلحه انگليس 
بت شده نقطه مرتفع ھفت کوتل به دست دشمن افتاد و قوای اکبرخان موثر ثا

جنرال پالک . بھرطرف پراکنده شد و خود اکبرخان به پروان عقب نشست
وجنرال نات در اواسط ماه سپتامبر به فاصله يک روز از يک ديگر وارد کابل 

ً مجددا  سپتامبربه باkحصار کابل داخل شد وفتح جنگ را١۶پالک به تاريخ .شدند
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سپس چون براکبرخان دست نيافته بود به دسته .به پادشاھی افغانستان نصب کرد
معروف بود " چارچته" ای ازعساکرش دستور داد تا بازارمرکزی شھر را که به

اين امر عملی . ونعش مکناتن برای مدتی درآنجا آويزان شده بود به آتش بکشند
 شرق و با نقاشی ھای نفيس تزئين شد وبازارچارچته که از زيباترين بازارھای

پالک به اين ھم اکتفا نکرد وچون شنيد که وزيراکبرخان با . يافته بود ، تخريب شد
سران ملی در دھکده استالف سنگر گرفته است، يک دسته از قشون خود را به 

قشون مذکور قصبه استالف ومرکز چاريکار را نيز به آتش کشيدند . آنجا فرستاد
 ساله را به قتل رساندند و پس ازانجام اين فجايع ١۴ام مردان باkتر از ًوعJوتا تم
   ١ . اکتوبر از طريق جJل اباد به ھند مراجعت کردند١٢به تاريخ 

 سپتامبر در: پروفيسورالبرت ستاھل، ضمن يک تحقيق تازه مينويسد که
 ١۶۵٠٠از  اشغال کند، ولی اين بار  انگلستان دوباره کوشيد کابل را١٨۴٢

    ٢ .تن جان سالم به در بردند٢٠٠٠سرباز تنھا 

بنابرنوای معارک، ھنگام بازگشت سپاه پالک به ھند، افغانھای دربند خيبر 
را بروی انگليسھا بستند وچنان ضرباتی برقشون شان  وارد نمودند که از بس 

 روز حتی پياده ھم نمی توانست از روی k۶ش مرده ھای انگليسی زياد بود تا 
 مرده ھای عبور کند، بقية السيف انگليسھا مرده ھای خود را با صد خفت نعش

   ٣ .وخواری به ھرسو پرتاب کرده گذشتند و گويا فاتح به ھند برگشتند

جنرال پالک پس از انتصاب فتح جنگ به پادشاھی افغانستان سعی کرد او 
ون رضای را به ادامه پادشاھی درکشور تشويق کند، اما شاه که نمی توانست بد

مردم افغانستان به سلطنت ادامه دھد، ھمين که ديد انگليس ھا درصدد رفتن به 
انگليس ھا . ھند ھستند، او ھم تصميم گرفت يکجا با قشون انگليس عازم ھند گردد

در باميان بعد از تطميع صالح محمدخان وگرفتن اسرای خود حکومت آنجا را به 
 جJل اباد را نيز به محمدعثمان خان شھزاده حيدر سدوزائی گذاشتند وحکومت

جنرال نات .نظام الدوله به شرکت مرد مجھولی به نام ميان عبدالرحيم دادند
ًاصرارکرد تا حکومت کابل را شھزاده شاھپور، برادر فتح جنگ اقJ برای چند 

البته تمام اين مقرريھا . روزی ھم که شده قبول کند، ولی او ھم حاضر نشد
به مجرد خارج شدن انگليسھا از افغانستان تمام اين عمال  بود ونمايشی وظاھری 
  .به ھند فرارکردند

                                                
١
  ٢٩١ - ٢٨٩ فرھنگ، ھمان اثر، ص-  
٢
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٣
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بدين صورت يک صفحه از تاريخ کشور که با ھجوم انگليسھا آغاز شده 
بود با انھزام قشون آن دراين سرزمين به پايان رسيد وشھرت نظامی انگليس 

  . برباد رفت

  

  :ان انگليست0ش موھن ]ل جاسوس در جھت رھائی اسير

موھن kل، اين جاسوس فعال انگليس در روز اول قيام کابل، ھنگام فرار 
 زعيم قزلباشھا زندانی خان شرين خاناز سوراخ ديواری دستگير و در منزل 

شد،اما ازآنجائی که خان شيرينخان به حيث دوست صادق انگليسھا شناخته ميشد، 
انشيرين خان برای خنثی موھن kل تمام اطJعات جاسوسی خود را توسط خ

نمونه . کردن عمليات نظامی  مجاھدين  وايجاد تفرقه ميان شان به پيش می برد
کوچک  خدمات جاسوسی او را در جھت  رھائی اسيران انگليس از طريق 
پيشنھاد رشوت به سردار اکبرخان ومحمدشاه خان غلزائی و صالح محمدخان 

  . ه می کنيموايجاد نفاق بين سران ملی در ذيل مJحظ

 که توسط  شمس الدين خان، Palmerدگرمن پالمر:" موھن kل مينويسد
زجر ديده بود، با عده ديگر منصبداران بکابل  بيرحمانه وظالمانه شکنجه و بطور

اين کار توسط دوست . آورده شدند ودر تحت مراقبت محمداکبرخان قرارگرفتند
او شک وترديد محمداکبرخان صادق انگليس خانشرين خان انجام يافت، چونکه 

زيرا به او گفته بود که شمس الدين  را در باره شمس الدين خان تحريک کرد،
خان بطورعليحده ومستقل درباره رھائی اسيران با مقامات انگليسی درتماس 
 ومذاکره بوده وشايد در زمينه حسن نظرانگليس ودست باkتراز او

    ١ ."يدرا نزد انگليس حاصل نما )محمداکبرخان(

] سردار [١٨۴٢ جون ٢٢بتاريخ :" خود مينويسد موھن kل در مورد
محمداکبرخان که اکنون باkی ساير سران اقوام علويت واولويت احراز کرده بود، 
يک گروپ سپاھيان خود را بخانه خان شيرينخان فرستاد که مرا قاپيدند وبخانه 

بعد ازآنجا مرا .  اسارت بودندتورن مکينزی آنجا در ای بردند که جگرن پاتينجرو
بخانه محمد ميرزاخان بردند که سلطان جان آمر آن بود، واز آنجا به مJجJل 

بتاريخ . اچکزائی سپرده شدم که مرا شکنجه ميکرد وبه انواع مختلف زجر ميداد
 جون مرا از خانه مJ جJل ظالم بيرون ساختند وبخانه ای آوردند که جگرن ٢٩

کانولی، تورن دراموند، تور تورپ، تورن kرنس واسيران ديگر، پاتينجر، تورن 
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من . بعد از آنکه محمداکبرخان باkحصار را تسخيرنمود، در آنجا زندگی ميکردند
تماس ومکاتبه با سرجارج پالک، را ولو . ھم تحت مراقبت محافظين قرار داشتم

 ھمکاری با قبول خطر جانی،. به قيمت خطر به حيات خود ادامه می دادم
مJزمين ديگرسران اشرار را با اعطای پول ھنگفت  مJزمين خود اکبرخان و

ھمکاران جديد مکتوبھای مرا که  .جلب کردم وخوشبختانه برين مشکل فايق شدم
نازک بحروف کوچک ودرسطرھای ضيق نوشته  بريک توته کاغذ کوچک و

 را بشانه خود ميشد، قات کرده بزيرماشه تفنگ موسکت پنھان ميکردند وتفنگ
اه روانه جبھه می شدند، توگويی آنھا برای ضربه زدن به پايگ می انداختند و

   ١ ".جنرال پالک می روند

به منظور : " وسپس در مورداعزام اسيران انگليس به باميان ميگويد 
رھائی اسيران انگليس، مبادله اسيران افغان  مقادير زياد پول به محمداکبرخان 

درعين زمان مذاکرات متعدد از طريق منصبداران انگليس . ودپيشنھاد شده ب
درکابل، از قبيل جگرن پاتينجر، تورن kرنس، تورن تروپ، تورن دراموند، 
تورن جانسن، درجريان بوده، اما پيمان شکنی و بدعھدی محمداکبرخان ھميشه 

يران اعJميه ھا بشھريان کابل تا در رھائی اس] پخش. [مانع موفقيت ماشده است
انگليس مداخله وکمک کنند، با وعده جوايز وانعامات به آنھائی که کمک ميکنند، 

به آنھائی که در زمينه ھمکاری نمی کنند، بخانه ھای سران اقوام  وتھديد به جزا
بقسم شب نامه وخفيه طوری  تکثيرشد تا ندانند که از کجا واز ) مجاھدين( واشرار

ًده کمک وھمکاری دادند وعلنا داخل اقدام يکعده سران وع. طرف کی آمده است

 محمداکبر خان، موفقيت ھای ما را از جزا وظلم اما ترس شديد مردم .شدند
محمداکبر خان اکثر اوقات ما را تھديد ....ناکامی مواجه می ساخته ھميش ب

ميکرد که درنظردارد اسيران انگليس رابه ترکستان بفرستد تا درآنجا بقسم غJم 
ھمينکه اسيران به آنطرف باميان انتقال می يافتند، ھيچ چيزی مانع  .ندفروخته شو

معھذا به ھنگام  شفق داغ  ....اين ظلم وبی پرداختی محمداکبرخان شده نميتوانست
ً دفعتا به ھمه اسيران انگليس امرآمادگی وحاضرباش داده ١٨۴٢ اگست ٢۵روز

بيدار شده و اسيران را چونکه سرداراکبرخان تشويش داشت مبادا مردم شھر .شد
موھن kل، ميخواھد به باداران انگليسی خود نشان بدھد که ."(بزورآزاد سازند

و ميخواستند برای رھائی اسيران  ندبودکابل از تھديد انگليسھا ترسيده  شھريان 
  ) سيستانی.انگليس دست به قيام بزنند که گزافه گوئی  بيش نيست
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و را باkی قرآن بيادش دادم که ھرگاه من نزد محمداکبرخان رفتم وقسم ا
آنگاه عJوه کردم که قسم .مبلغ ھجده ھزارروپيه باو بدھم، مرا آزاد خواھد کرد

خود را شکستانده وھنوز ھم مرا در اسارت نگاه داشته است واکنون مرا به 
اين ھم يک دروغ ديگر موھن kل است،زيرا .(ترکستان اعزام می نمايد

بود که از يک اسيرھندوی خود رشوت مطالبه کند، آنھم با سرداراکبرخان کسی ن
ويا شکنجه سيلی سوگند بر روی قرآن، درحالی که سرداراکبرخان با يک 

موھن kل ادامه )  سيستانی.ميتوانست تا آخرين پول موھن kل را ازوی بگيرد
خواھر سردار اکبرخان،زوجه سلطانجان،که دروقت تسليمی وتبعيد :"ميدھد که

 دوست محمدخان من به او بسيار کمک کرده بودم، مشاراليھا از من بمقابل امير
برادر خود پشتيبانی کرد و از او تقاضا نمود مرا در تحت مراقبت عين محافظين 
ودرعين خانه ايکه اسيران ديگر قراردارند، بگذارد ودر عوض اعزام من به 

را در رکاب  خود داشته باميان ھنگامی که اوبرای جنگ با جنرال پالک ميرود؛ م
 محمداکبر پيشنھاد خواھر خود را پذيرفت، اما روز بعد باkی من بسيار قھر. باشد

وغضب شد چونکه شنيده بود که من با ھمکاری سران قومی به مقابل او دسيسه 
آنگاه امر کرد مرا کوته قلفی کنند وھدايت اکيد داد که در تحت ھيچ نوع . می چينم

من يک بارديگر ھم به . ن شدن از اطاق برای من داده نشودشرايط اجازه برو
محمداکبرخان عذر والحاح کردم تا مرا ازاين رنج وعذاب رھا سازد، وھم يک 
 تحفه چرب به محمديعقوب خان قوماندان گارد محافظين دادم وبه او وعده  و
زاری کردم که ضرورت به کاk ولباس دارم، اگر به سيد مرتضی شاه رخت 

ش کشميری اجازه بدھد يک مرتبه بديدن من بيايد، عين بنده نوازی خواھد فرو
قبول کرد ماموريت خطرناک رفتن نزدشاه محمدخان  شخص مذکورآمد و. بود

بعد از آنکه سرجارج پالک پيشنھاد مرا قبول . انجام بدھد آمر زندان باميان را
ری را حامل اين کرد، من به شاه محمد خان مکتوبھا نوشتم وسيد مرتضی کشمي

مکتوبھا قراردادم و اخيرالذکر توانست شاه محمدخان را بقبول پيشنھادات من 
معاش مستمری عمری، :برای انجام خدمات جاسوسی بقرارذيل راضی سازد

در انجام موفقانه اين مذاکرات . وبيست ھزارروپيه نقد، وعفو تمام گناھان سابق او
ورت فوری بمن نامه نوشت که آنرا توسط سيدمرتضی شاه، جگرن پاتينجر بص

   ١ ."به جنرال پالک ارسال کرده ام

  ١٨۴٢ سپتمبر١۶نامه جگرن پاتينجر،باميان "
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 ايجنت شريف شما سيدمرتضی شاه کشميری چند روز قبل اينجا رسيده و 
که تغيير جھت داده برای ما  او موفق شده صالح محمدخان را راضی بسازد

 .نامه ھای قزلباشان اکثرسران ھزاره نزد ما آمدندوباساس  .خدمت وھمکاری کند
ًلطفا بھترين تشکرات وتمنيات مرا بخدمت سران قزلباشان درکابل که با ما 

به ايشان بگوئيد که نه اسيران انگليس ونه شخص  ھمکاری دارند، برسانيد و
   ١" .خودم مھربانی وشفقت آنھا را ھرگز درتمام عمرفراموش نميتوانيم

قبل از آنکه اکبرخان به : " در ادامه گزارش خود مينويسد موھن kل
مخالفت با پيشنھاد سرجان پالک شروع کند، من از زندان او فرار کردم و نزد 
نايب شريفخان به قلعه افشار رفتم ودوست قديمی من خان شيرينخان زعيم فارسی 

رن تورپ با تو. با ھمه ھمکاران خود در آنجا به من پيوستند) قزلباشھا(زبانھا 
تورن اندرسن وفاميلش به قلعه محمداکبرخان در شيوه کی انتقال يافت و اکنون 

به خانشيرين خان يک مقدار . مھم وkزمی بود تا سJمت آنھا در آنجا تامين گردد
 )جانفشان( پول دادم و او يک کاروان قوی اسپ سواران متشکل از سيد محمدخان

می انگليس نايب شريف خان را به شيوه کی خان داماد دوست داي] ميرزا[،علی
احوال تورن تورپ رسيد که ھمه  فرستاد و بسيارمسرورشديم که بزودی خبر

   ٢ ."شان سالم ميباشند

جانفشان :نوشتنداسيران انگليسی به موھن kل تعدادی ازاز شيوه کی 
خان، مھرعليخان،علی ميرزا خان وعباس خان وشاه غاسی ھمين اکنون با ياد 

از شما تمنا ميکنم بھترين . ما رسيدند شت شما عنوانی سرريچار شکسپير نزددا
تمنيات ما را به خان شيرين خان، غJم محمدخان، نظام الدوله، غJم حسن خان 
. وھمه سران ديگر، بخاطر نيکی ومھربانی بزرگ آنھا برای ما اسيران، برسانيد

د بخاطری ذکر ميکنم تا از رسيدن من نامھای آقايان انگليسی را که اينجا رسيده ان
تورن اندرسن ھمراه باخانم واطفالش، : با عافيت آنھا بسران مذکور نويد بدھيد

 .امضاء ادوارد کيمپبل. تورن تريور واطفالش، تورن تورپ؛ داکتر کيمپبل
   ٣ .اندرسن، وتروپ

سرريچمند شکسپير، سکرترجنرال پالک به من : دگزارش ميدھموھن kل 
ًا جديت بشما ميگويم که اگر شما رھائی اسيران، خصوصا خانمھای ب: "نوشت

اسير را تامين کرده بتوانيد، بزرگترين وقيمتدار ترين خدمت بدولت انگليس انجام 

                                                
١
  ٣٨٣ ،ص ٢ ، ج زندګی اميردوست محمدخان،موھن ]ل -  
٢
  ٣٧٩ ،ص ٢ ، ج زندګی اميردوست محمدخان،موھن ]ل -  
٣
  ٣٨٢ ، ص٢ زندگی اميردوست محمدخان،ج-  



 ٢٩٦                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

رسيدن موافقه با محمداکبرخان ناممکن است، وبه محمدشاه خان نامه . داده ايد
   ١ ".نوشتم ،اما جواب نداده است

من قبل از رسيدن ھدايت آمرين خود، با : ويسدميندرادامه موھن kل 
ودر عين زمان خدمات بسيارارزنده آقا حمزه را . صالح محمد درتماس شده بودم

ر، نماينده سياسی نيز با محمدشاه ريگکن مړجگ.... م احتياط تامين کرده بودمبقس
 خان غلزائی مذاکرات انجام داده ومبلغ دولک روپيه برای رھائی اسيران به او

وبه سيد مرتضی شاه ) بيست ھزار روپيه( من به صالح محمد. وعده داده بود
    ٢ .وعده داده بودم) پنجھزار روپيه(

، که از طرف پاتينجرازباميان عنوانی جنرال  )٨نمبر(اما به مJحظه سند 
پالک ارسال شده ،ديده ميشود که صالح محمد حاضر به قبول رشوت در بدل 

فراموش کردم بشما بنويسم : " در نامه مذکور ميخوانيم. ترھائی اسيران نشده اس
 ھمه اسيران بين خود موافقه کردند تا برای ١٨۴٢ اگست ٣٠ و٢٩که بتاريخ 

رھائی خود ھرکدام مبلغی بپردازد وبرای اين منظور تورن kرنس، تورن جانسن 
 توسط آنگاه مذاکرات با صالح محمدخان. ومرا به حيث نمايندگان خود برگزديدند

تورن جانسن وتورن kرنس آغازشد و آنھا چند مراتبه بتکرار پرداخت  مبلغ يک 
لک روپيه را به صالح محمد خان در بدل  آزادی اسيران پيشنھاد کردند، وتورن 

منظور حرکت ( مارش سپاه انگليس ) صالح محمد(جانسن به او گفت که اگر او
 برسد، به تعويق ميدان به اتجنرال نرا، ھنگامی که سپاه ) اسيران انگليس

اندازد، اسيران انگليس در آنصورت برای رسيدن به پايگاه جنرال نات شايد به 
صالح محمدخان در برابر ھردو پيشنھاد ما پشت . مارش بالقوه متوسل شوند

گشتانده وجواب رد قطعی داد، وبعد از آن از رويه خشن با اسيران کارميگرفت 
 خط معين مراقبت پا فراتر گذاشته نميتواند و به دور وفرمان داد که ھيچکس از

بعد از آن . خيمه ھا رفته نميتواند وھرکس سعی به فرارکند، کشته خواھد شد
وضع او در تمام موارد با ما اسيران تغيير کرد واز پيشنھاد ما سخت رنجيده 

   ٣ ."بود

صداقت : " داکترھاشميان ، مترجم کتاب موھن kل، مينويسد که
ًردانگی صالح محمد خان که رشوه انگليسھا را رد کرد قابل تقدير است، بعدا وم

آيا او رشوه گرفت .که او اسيران رھا کرد:درجای ديگری موھن kل ميگويد

                                                
١
  ٣٨۴ ،ص ٢ ، ج زندګی اميردوست محمدخان،موھن ]ل -  
٢
  ٣٨٠،ص ھمان اثر ،موھن ]ل -  
٣
   ٣٨٥ ،ص ٢ زندگی اميردوست محمدخان،ج-  
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وخيانت کرد ويا بزور از نزد او گرفته شد، درست توضيح نشده ، اينھم معلوم 
خين افغان راجع به اصل ًنيست که صالح محمد بعدا کشته شده يا فرارکرده ، مؤر

١" ھاشميان.ونسب  واسJف واخJف او  معلومات بدھند
  

kرنس،عنوانی مدير مسئول دھلی گزت،از مذاکره با ) ٩نمبر(در مکتوب 
خود را مجبور ومکلف ميدانم بدينوسيله رسما : صالح محمد تذکر داده مينويسد که

رباميان بمنظور رھائی اظھارکنم که بيان رويداد مذاکرات ما با صالح محمد د
اسيران، آنطوريکه جگرن پاتينجر گزارش داده  و درنامه رسمی به عنوان تورن 

 کتاب آبی ۵١٢ وھم تحت نمبر ١٨۴٢ سپتامبر ٢١جنرال جارج پالک، مورخ 
صالح محمد ) سپتمبر( بتاريخ يازدھم ....ًافغانستان درج است، کامJ حقيقت دارد

ًپاتينجر فورا . ببيند) kرنس(پاتينجر، جانسن وخودماحوال فرستاد که ميخواھد با 

ما سه نفر . احوال را بمن گفت ومن گفتم اين ديدار بايد در باره رھائی ما باشد
اما شيلتن وپالمرکاغذ .ھمراه ميکنزی کاغذی امضا کرديم و به صالح محمد داديم

." شدرا امضا نکردند چون که می ترسيدند با محمداکبرخان مواجه خواھند 
اگر ما صالح محمد را به اطاق خانم سيل نمی :" kرنس در ادامه متذکر ميشود

برديم وآنگاه تعھد نامه را امضا نمی کرديم، در آنصورت ھيچکدام ما اکنون زنده 
 ١١امضاء kرنس ، تورن غند."( نمی بوديم تا اين داستان را بازگومی نموديم

   ٢) ١٨۴۴ اپريل ۵خ  انگلستان، مور- سواره نظام، از شھر باس

يکی ازاسرای انگليس که خاطرات اسارت خود را روزمره بريدمن اير،
الحمدهللا :"  سپتامبر خود مينويسد٢٢ياد داشت کرده، در آخرين ياداشت مورخه 

وديروز .  ماه سپتمبر بسر رسيد٢٠نجات ما درتاريخ . ما بار ديگرآزاد استيم
 اگست بسوی ٢۵ما درتاريخ . مصحيح وسJمت به کمپ جنرال پالک رسيدي

دراين ميان ھرگونه توھين . شديم ودر سوم سپتمبربه باميان رسيديمهترکستان روان
درعين حال لشکر جنرال .آنجا ما چشم براه امر سردارمحمداکبرخان بوديم.شديم

در .ندرا از پيش برداشته بود) افغانھا(پالک بطرف کابل درحال پيشروی بود وآنھا
دايت رسيد که ما را به خلم می برند و آنھايی که مريض و از رفتن دھم سپتمبرھ

خوش بختانه درميان عساکرنگھبان ما درباميان  . ًنباشند تماما کشته ميشوند
نارضائيتی غلبه کرد و قوماندان محافظين ما به ميجرپاتينجر اطJع داد که 

 داده شد انعام ک0نبرای نامبرده يک . ميخواھد درمورد رھائی اسيران مذاکره کند
ما ھمکاری بزرگان قوم ھزاره را حاصل کرديم و اين . و او ھم قبول کرد

                                                
١
   ٣٨٥ ،پاورقی ص ٢ زندگی اميردوست محمدخان،ج-  
٢
   ٣٨٨ - ٣٧٧ ،صص ٢ زندگی اميردوست محمدخان،ج-  
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درحالی بود که امکان روبروشدن با اکبرخان شکست خورده وخشمگين در راه 
 ١٧در.  سپتمبرما بسوی کابل حرکت کرديم١۶در. برگشت به کابل موجود بود

 نامبرده با ششصد عسکرقزلباش .سپتمبربا عساکر سررجمنت شکسپير يکجا شديم
: ظ (کمک وی بسيار به موقع بود،زيراسلطان محمد خان. ازکابل بکمک ما رسيد

 ٢٠با ھزارنفر تJش داشت جلو برگشت ما را بگيرد، درتاريخ ) سلطان احمدخان
   ١." سپتمبر ما يک لوای قشون خود را ديديم و نجات ما ميسرشد

دخان راضی به گرفتن رشوت شده  به نظرميرسد که باkخره صالح محم
ًوانگليسھای اسيرکه قبJ حاضر به پرداخت يک لک روپيه برای نجات خودشده 

بودند، اکنون ھم با پرداخت ھمان مبلغ يا کمی بيشتر به او حيات خود را خريده 
جنرال پالک عنوانی سرقوماندان اعلی اردوی ) ۵نمبر(وباkخره درمکتوب . اند

آنکه  (خانشرين خان در مورد خدمت گزاری -١٨۴٢سپتمبر ٢١ مورخ -انگليس
سرلشکر اميردوست محمدخان بود و از جنگ با قوای انگليس درسنگر ارغنده 

به ) ابا ورزيد و سپس تا ميدان و وردک به پيشواز شاه شجاع وانگليس شتافت
  :انگليسھا چنين  آمده است

ی  اردوی شاھی  افتخار دارم به اطJع قوماندان اعل:عالی جناب " 
من به اساس تجويز موھن kل، ... برسانم  که بعد از حصول اطJعات از باميان

شيرينخان زعيم قزلباشھا،حرکت فوری ھـفـتصد سواره نظام خان انوموافقت خ
شيرينخان بتاريخ پانزدھم ماه جاری، يعنی روز اول ورود ما به کابل، منظور 

بمJحظه اينکه . ليس در باميان برسانندکردم تا خود را نزد گروه اسيران انگ
بعضی مشکJت در قسمت پول ومصرف آن واقع نشود، مبلغ ده ھزار روپيه به 
سر ريچمنت شکسپير دادم و خود او نيز ھمراه قزلباشھا به آنطرف روان شده 

نميتوانم اين نامه را بدون اظھار عقيده خود خاتمه دھم که سJمتی اسيران . است
می باشد ومن يقين خان شيرينخان وموھن ]ل  ن ھمکاری ھایانگليس مرھو

  امضاء تورن-.دارم که زعيم قزلباشھا صادق ترين طرفدار دولت بريتانيه ميباشد
  " ٢ -جنرال جارج پالک قوماندان اردوی انگليس در افغانستان

  

  :عاقبت جاسوسی به بيگانگان
  يکند که چرا ھنگام موھن kل، ازبد عھدی اوليای امور انگليس انتقاد م

                                                
١
  ٢٢۵سليمی،ديوه بندی خاطرات، ص  -  
٢
  ٣٨٢ ، ص٢ زندگی اميردوست محمدخان،ج-  
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خروج خود از افغانستان، به حمايت ازکسانی نپرداختند که به انگليسھا از دل وجا 
 سپاه انگليس باچنين  برگشت «:جاسوسی وخدمت کرده بودند؟ او مينويسد

نه تنھا جرئت وشجاعت نشان نداد، بلکه تعداد زياد سران ] از افغانستان[عجوkنه 
نگليس شده بودند، بطور نامردانه در دوراھی قوم را که دوست وھمکار ا

يک تعداد سران قوم رامن منحيث خدمتگارصادق انگليس . خطرناکی قرار داد
توانسته بودم ازمحمداکبرخان جدا سازم وتعھد شرافتمندانه برای پاداش وانعام 
وھم امنيت وحفاظت آنھا سپرده بودم، اما در موقع خروج از افغانستان بمشکل 

تم روی خود رابه آنھا نشان بدھم، ھمه سران مذکور با چشمان گريان نزد ميتوانس
داديم، سبب شديم آنھا  ما دوستان خود را اغفال کرديم وسزا« :من آمدند وگفتند

 ».آنگاه آنھا را بدھن شيران واگذاشتيم. بمقابل ھموطنان خود برخيزند و بجنگند
سخير کرد، او تمام کسانی را به مجردی که محمداکبرخان شھر کابل رادوباره ت

که به حمايت وھمکاری انگليس قرار گرفته بودند، شکنجه کرد، زندانی نمود، 
من بجديت ميگويم که بعد از اين .پول و ثروت شان را گرفت و تحقير شان کرد

يک معجزه بزرگ ويک مرحمت خداوندی تلقی خواھد شد اگر کسی در سرتاسر 
عده ھای اوليای دولت انگليس اعتماد واتکا کرده افغانستان وترکستان  بقول وو

  ١ ».بتواند

غبار در باره سرنوشت برخی از جواسيس و دست نشاندگان انگليس در 
در کابل حمزه خان غلزائی وعثمانخان باتھام دوستی با «: کشور مينويسد که 

انگليس محبوس شدند، نايب محمدشريف خان وجانفشان خان پغمانی از ترس 
 مردم فرار کردند، پسران جانفشان از دم تيغ مردم گذشتند، مJ غJم انتقام

پوپلزائی ومحمدعثمان نظام الدوله سدوزائی وپسران شاه شجاع يکی پی ديگری 
  وخود شاه شجاع نيز بجرم آوردن انگليس به » ٢.درھندوستان پناھنده شدند

فقايش در جبه افغانستان از طرف شجاع الدوله پسر نواب محمد زمان خان و ر
شرينخان زعيم قزلباشھا غبار نگفته است که با خان.  رسيدزار سياه سنگ به قتل

آيا آنھا ھم از کشور فرار کردند ويا توسط مردم  وصالح محمدخان چه معامله شد؟
  به سزای اعمال خود رسيدند؟

به نظر ميرسد که شغل پست جاسوسی در ھروقت ودرھرزمانی ،نزد 
رد وفقط در فرصت ھای معين وگذراخدمات اشخاص ھيجکسی ارزشی ندا

. جاسوس خريدار ميداشته باشد وبعد ارزش واعتبار خود را از دست ميدھد
                                                

١
  ٣۴٩ ، ص ٢ زندگی اميردوست محمدخان،ج-  
٢
  ۵٧١، ص١غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج -  
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 در افغانستان بودند، )K.G.B(که دست آموزان ونوکران » جواسيس خاد«
وبخاطر کسب رتبه ومدال ومقام ومعاشات فوق العاده مردم را حق وناحق بدام 

ه نيست ميکردند، پس از سقوط دولت مورد حمايت شوروی، می انداختند،وسر ب
آنان در روسيه ھيچگونه ارزش واعتباری . ًاکثرا به روسيه فدراتيف فرارکردند

لت " آمون"نداشتند وھرروز از سوی پوليس و نيروھای ماسک پوش معروف به 
ه وکوب وتحقير وتوھين ميشدند ونشان دادن کارتھای خاد وجاسوسی شان نيز فايد
 ای بحال شان نميکرد وھرچه در روز از دست فروشی در ھوای سرد در

فقط رده ھای باkئی خاد که با . ند از ايشان گرفته ميشددبازارھای سرباز پيداميکر
ًپشتاره ھای دالرواسعار خارجی به روسيه رسيده بودند، با اجاره منازل گران 

نزل خود بيرون بروند، قيمت واستخدام بادی گاردھای شخصی ميتوانستند ازم
، آنھا ھم شتونيت جانی ندائولی چون ھيچ خارجی کله سياه در روسيه مص

بزودی از روسيه بدر رفتند ودر کشورھای اروپای مرکزی به عنوان پناھنده 
در ھالند وآلمان ودنمارک " جواسيس خاد"گفته ميشود بيشترين . پذيرفته شدند

انجمن ھای فرھنگی ويا (زيرسقفی وسوئد بسر می برند وگروھک ھای صنفی 
  .درست کرده اند وخود را  در پناه اين اتحاديه ھا تسليت  ميدھند) سياسی

بدينسان درس ھای تاريخی به مردم می آموزد که ھرکه به وطن خيانت 
کند ودست در دست بيگانه برای تجاوز به وطنش بگذارد، فرجامی بھتر از شاه 

0م خان وجانفشان خان وحاجی خان کاکر شجاع وپسرانش ونظام الدوله وغ
مردم . وديگرجواسيسی که توسط مردم سربه نيست شدند،درانتظارشان نيست

افغانستان ھرگناھی را می بخشند، ولی ھرگزگناه جاسوسی به بيگانه و دشمن 
  .  وطن را نمی بخشند و کمترين سزای جاسوسان اشد مجازات خواھد بود

  

  :رمورد قيام کابلعقايد نويسندگان انگليس د
د انگليسھا در آثار متعدنويسندگان وصاحب نظران افغان بدين باوراند که 

،افغانھا را نکوھش کرده وھر چه درقاموس استعماری خويش که در اين زمينه
خويش مرادف کلمه وحشت دارند در موردافغانھای آزادمنش و وطن پرست 

مدنی وناخوانده نپرسيده که اگر استعمال کرده اند، ولی ھيچکس از اين مھمانان 
شما آرام درخانه ھای خود نشسته وقوای متجاوزی به خانه شما به زورداخل شود 
چی می کنيد؟ انگليسھا که از نقشه ھای فرانسه وروسيه تزاری ترس داشتند و می 
ترسيدند که حلوای گرم ونرم ھندی به معده نا رسيده از حلقوم ايشان خارج نشود، 

 را به عنوان دروازه ھند بازيچه مطامع سياسی خود ساختند، ولی اين افغانستان
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بازيچه چون سنگی چنان سخت بر پرستيژ امپراطوری ايشان خورد که نظير آن 
برخی ازنويسندگان به اين حقيت تلخ معترف اند که در . را تا آنروز نديده بودند

يعنی .ا است ميJدی قصوراز ھرجھت متوجه انگليس ھ١٨۴٢ -١٨٣٩مداخله 
دراين مساله انگليسھا سراسر متجاوزاند وافغانھا مدافع آزادی واستقJل کشور 

  .خود ھستند

لوشينگتن، يکی از نويسندگان انگليس در باب اين مرحوم کھزاد از قول 
بدون شبھه افغانھا مانند ھر ملتی که مواجه با چنين پيشامدی :" تجاوز مينويسد

 خود مرتکب جرايمی ھم شده اند، ولی با عزم امحای شود در اجتھاد حفظ استقJل
استقJل آنھا جرم عظيمی متوجه انگليسھا است، چنان جرمی که از ملتی نسبت به 

   ١ ."ملتی ديگرصادر شود

  يکی ديگراز سياستمداران انگليسی به نام ديوک اف ارگايل، درکتاب خود 

 سال پيش ۴٠:" نويسدچنين می " م١٨٧٨ تا ١٨۴١مساله افغان از"تحت عنوان 
از اين، ما در ماورای سرحدات ھند به يک جنگ ناحق اقدام کرديم وبه آزادی 
ملتی تعرض کرديم وخون مردمانی را ريختيم که کوچکترين دليلی برای مناقشه 

ی انگليسی می اين نويسنده واقعيت بين وحق گو." با ايشان در دست نداشتيم
اذھان انگليسھا وھنديھا تأثيرعميق باقی گذاشته  ساليان دراز دردرسی که:" افزايد

 جنوری ١٣يکه وتنھا به حالت نيم جان در   بود، درسی بود که يک نفر سوار
شخص مذکور .  راجع به تباھی يک قشون کامل با خود به جJل آباد آورد١٨۴٢

بقية السيف منحصر به فرد آن اردو ويگانه کسی بود که از آن ھمه جمعيت 
) مقصودنويسنده داکتر برايدن است( رگ با اسارت نجات يافته بودبزرگ از م

شايد بررسی اين فاجعه بزرگ نتيجه عدم لياقت صاحب منصبان اردوی برتانوی 
درکابل بوده باشد، ما به آزادی واستقJل مردمی تخطی کرده بوديم، که حق 

 با منافع اصلی مداخله در امور ايشان را نداشتيم، بلکه حفظ استقJل ايشان مطابق
ما بود، لذا اين مداخله به ھمان  اندازه که از نظر سياست غلط بود ازنظراخJق 

مابا يک شخص شجاع وkيق طرف گرديده  وسعی داشتيم .ھم دور از عدالت بود
ًشھزاده ای را جانشين او بسازيم که طبعا ضعيف بود وما خود او را وادار نموده 

برای تأ مين اين منظورناkيق ما بار سنگين . نت نمايدبوديم تا با قوم و وطنش خيا
بردوش ملت ھند گذاشته وبه اقدامی دست زده بوديم که بارمذکور روز به روز 

ًبيش از بيست ميليون از عوايد ھند صرف آن گرديد، که بدوا . سنگين تر می شد

ما موفق شايد . اسباب تباھی بزرگ را فراھم ساخت و سپس به انتقام آن کوشيديم 
                                                

١
  ٨۴ای تاريخ معاصرافغانستان، ص  کھزاد، در زواي-  
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می شديم که با صرف مبالغ ھنگفت در امور عسکری ودر سايه يک لجاجت 
ھنودانه تمام افغانستان را فتح کنيم، اما خوشبختانه مشکJت ومصارف اين فتح از 
طرف تمام سياسيون در ھند وانگلستان درک گرديده وبه اشتباه بزرگی که 

به . ن عامه اعتراف کردندمرتکب گرديده بوديم در محضرعامه، با تقدير وتحسي
زودی مادرک کرديم که بھترين سياست آن است که با شخص شجاعی که چندی 
پيش از وطنش محروم ساخته بوديم طرح دوستی بريزيم وبه اين صورت او را 

   ١ ."در باقی ايام به يک دوست وفادار مبدل سازيم

 انيا را دربدين سان برخی از نويسندگان حق بين انگليس اين تجاوز بريت
افغانستان محکوم ونکوھش کرده اند و ملت افغان که دوستی آن برای انگليسھا 

  .بسيار مفيد بود به دشمنان تاريخی انگليس ھا مبدل شدند

  

  اين قصيده در وصف وزيراکبرخان  از کيست؟

  

ِبه ھمــا از سـر سران فرنگ        قــرن تا قــرن استخوان بخشی ِ ُ  

ده حماسی است که شھزاده عليقلی، آنرا در وصف بيت فوق از يک قصي
وزيراکبرخان از زبان سردار سلطان احمدخان ،پسرعموی وزيراکبرخان، 

ھم آنرا درتاريخ وسيدقاسم رشتياومرحوم غبار .  ٢ضبط کرده است١٨٥٧درسال 
، مگردرسراج التواريخ وسايرتاريخ ھای معتبر مورخين  اندخوداقتباس نموده

  .شودافغانی ديده نمي

تاريخ وقايع (شھزاده عليقلی، فرزند فتح علی شاه قاجار درکتاب خود
از « : به ارتباط قشون انگليس و سرداراکبرخان نوشته است) وسوانح افغانستان

جمعی معتبرين افغان شنيده شد که به کرات سواره وپياده نمی توانست درراه 
ايست در روی جسد عبور کند مگر آنکه سم اسپ وپای آدم می ب] خوردکابل[

  »٣ .باشد] انگليس[کشته

، يکی از اسرای انگليسی ايربريدمن نويسندگان انگليسی واز جمله 
 پنج ماه بعد از عبورقشون درۀ خورد کابلدرخاطرات خود نوشته است، که 

                                                
١
، ١٣٣٧ مي0دی، ترجمه فرھنگ، طبع ١٨٧٨ تا -١٨۴١  ديوک اف ارگايل، مساله افغان ار -  

  ٣ص
٢
  ١٢٠ش، ص ١٣٧۶ميرزا عليقلی، تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، چاپ سپھرتھران،-  
٣
  ١١٩ ميرزا عليقلی، تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، ص -  
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انگليسی از آن دره ، چنان از kشه ھای مردۀ سپاھيان انگليس انباشته بود که 
عين عبارت .  عبور از آن بسيارمشکل وآزاردھنده بودازبوی بد وتعفن بسيار،
 ميل راھی که طی ١۶از سه بابا تا تيزين درطول « :بريدمن اير چنين است

کرديم، جاده پرازkشه و  اجساد مردۀ عساکر انگليسی بود وفضا را چنان متعفن 
  ١».و بويناک ساخته بود که انسان بسختی ميتوانست از آن عبورکند

اظ شاعری در قصيده ای که در مدح وزيراکبرخان سروده ،به به ھمين لح
  :اين موضوع چنين اشاره کرده است

ِبه ھمــا از سـر سران فرنگ        قــرن تا قــرن استخوان بخشی ِ ُ  

بدون ترديد اين قصيده تراوش ذھن وفکر يک شاعردری زبان معاصر 
ان ارجمند تقاضا ميگردد از خوانندگ. وزيراکبرخان ازافغانستان ياھندوستان است

تا ھرکه بقيه ابيات اين قصيده را درجايی يا کتابی سراغ داشته باشد، متن مکمل 
آنرا با نام شاعر آن بنگارند تا با ضبط اين بيت، يا کل قصيده، خاطرۀ گوينده 

            .اصلی قصيده نيز  دراذھان گرامی گردد

 که اردوی انگليسی وقتی از بحثھای عبرت انگيز تاريخ، يکی ھم اينست
 ١٣ -جنوری٦(از دست جنگ ھای گوريJئی وشبيخونھای مبارزين افغان در 

جJل آباد مواجه باتلفات سنگين شدند، –درمسير راه کابل ) م١٨٤٢جنوری 
درتاريکی شب يک لوای ھزارنفری راه  خود را تغيير دادند و ازصخره ھای 

ما وفاقه گی مجبور شدند گوشت کوه باk رفتند وسرانجام از گرسنگی وسر
اين حقايق حزن انگيز را يکی از شاھدان عينی افغان .  ھمديگر خود را بخورند

که در بدرقۀ قشون انگليس از کابل تا جJل آباد سھيم بوده، برای شھزاده عليقلی 
به کJم ديگر،از چشم ديدھای شگفتی . فرزند فتح عليشاه قاجارحکايت نموده است

ر سلطان احمدخان بعد از بازگشت  اواز لغمان ھمراه باسردار انگيز سردا
، حکايتی است که ١٨۴٢اکبرخان  ومحمدشاه خان و اسرای انگليس  درماه می 

  :ميرزا عليقلی خان قاجار آنرا از قول سردار روايت ميکند ومينويسد

عجيب تر از ھمه حکايتی است که از قول سردارسلطان احمدخان که از " 
بوده، شنيده شد که چون به جJل اباد رفتيم وافغانستان را ]حاضر[تا ختم بدو کار

به کلی ازقشون انگليس پرداختيم بعد از معاودت که پنج ماه گذشته بود در يکی از 
 ديديم -  نام دارد وبه قدر شصت خانوار بودندسروبی که -دھات  عرض راه

  راه می رفتند و از زانو جمعيتی به قدردويست نفر متل گوسفند با چھاردست وپا
به پائين نداشتند واطفال قريه آنھا را به سنگ وچوب بيرون کرده به کوه می 

                                                
١
  ٢٢٧، ٢٢٢يت اير،خاطرات يک زندانی، ترجمه سليمی، صص بريد من ونس-  
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پرسيدم اينھا چه کسانی اند؟ گفتند از قشون انگليس ھستند که به کوه . بردند
فرارکرده اين مدت را مانده بودند حاk از کوه پائين آمده اند، پاھای شان را سرما 

و افتاده است با دست وپا راه می روند، آمده اند اينجا  ازما نان برده واز زان
وخوراک ميخواھند، نمی دھيم از آبادی بيرون می کنيم که کشت و زرع ما را 

سردار گويد که خود با جمعی ديگر باkی . نخورند باز به کوه رفته علف بخورند
ران می کرديد؟ سرآنھا اسپ تاختيم و پرسيديم دراين مدت در جبال چگونه گذ

به قلل شامخه اين جبال فرار کرده در بيغوله وسايه  گفتند ما ھزارتن بوديم و
منحصر بود به گوشت آدم که خام بلع می کرديم  کمرھا بسر می برديم وقوت ما

ًھريک از ماکه می مرد فورا گوشت آن را قسمت  کرده ميخورديم تابدين منوال 

پس از مدتی از اھل . نفر بی پا مانده ايمھشتصد کس را خورديم و اين دويست 
ھمان قريه جويا شديم که آنھا چه شدند، گفتند به فاصله چند وقت يک يک ودو دو 

١ ."بمردند تا تمام شدند
  

  

  :تذکری برای رفع غلط فھمی

خشم ونفرت افغانھا از « مقالتی نوشتم تحت عنوان ٢٠١٣درجنوری 
پورتال افغان جرمن آنJين به نشر ودر )  سال قبل١٧١متجاوزين انگليس در 

سپردم،يکی از خوانندگان باسم لمر جباری براين نوشته اعتراض نمودکه قتل عام 
وکسی ديگری . يک لشکر ھيچ افتخاری ندارد ونبايد از آن با لذت يادآوری کرد

سال قبل از  ١٧١افتخار به قيام مردم افغانستان در بنام الکوزی نوشت که 
  !م استنظرحقوق بشر جر

اين نوشته ام به معنی تقدير از درجواب اين دو خواننده تذکر دادم که  
عمل آدم کشی نيست، بلکه تقديراز شھامت وفداکاری وميھن دوستی نياکان من 

بايد متوجه بودکه، اگرقيام مردم برضد تجاوز را ارج ميگذاريم  واصل . است
جر به طرد متجاوزين ورھائی تجاوز را محکوم ميکنيم ، پس به نتايج قيام که من

کشور از چنگ آنھا شده است نيز بايد ارج بگذاريم، خواه اين قيام منجر به قتل 
چند نفراز قشون متجاوز شده باشد، خواه منجر به قتل ھمه  قشون دشمن شده 

درس ھای تاريخی نيز ازنتايج قيامھای مردمی برضد اين تجاوزھا گرفته . باشد
توصيه ھای . ريخ ميگردد تا عبرتی برای آيندگان باشدميشود وثبت اوراق تا

اخJقی وعاطفی دراينجا برای بسررساندن يک امر خطير ، سخن مفتی بيش 
   .نيست

                                                
١
  ١٢٠ ميرزا عليقلی،تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، ص -  
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 خود سقوط داد b٥٢پس از آنکه امريکا حکومت طالبان را با طيارات 
وبجای آن جنگ ساkران تنظيمی را برسرنوشت کشور مسلط ساخت،با وجود 

، چرا گذاشت ٢٠٠٢دمداردموکراسی وحقوق بشراست، درسال آنکه خودش سر
که جنرال دوستم چندين ھزار طالب اسير را که بردستان شان ولچک زده شده 
بود،در کانتی نر ھا مثل خشت بچيند وبعد دھن کانتينر ھا را ببندد واز بيرون 

 ر دشت ليلی شبرغانبرکانتی نر ھا فيرکند وجسد ھای بخون آغشته آنھا را د
 چرا در آن وقت در برابر اين عمل جنايتکارانه ، صدای شما ؟زيرخاک نمايد 

 منتقدين برنيامد؟ 

ھمين اکنون به اخبارتلويزيونھای داخل کشور نگاه کنيد،ھرشب يکی 
دوبار از عمليات جنگی و بمباردمان نيروھای خارجی بردھات و قصبات 

صريح حقوق بشراست ، افغانستان گزارش ھای مستند ارائه ميگردد که نقض 
چرا شما مدافعين حقوق بشرخارج نشين،حتی يک مقاله در مورد جنايات روزمرۀ 
نيروھای خارجی درافغانستان نمی نويسيد؟ اما به ارتباط يک ياد بودتاريخی 

 مقاله نوشته است تا ثابت ٢٠ازيک قيام ضد استعماری جناب الکوزی بيش از 
 سال قبل از نظرحقوق بشر جرم ١٧١غانستان در نمايد که افتخار به قيام مردم اف

  ؟!است

آيا مگر افغانھا به کشورانگلستان حمله کرده بودند ومردم انگليس را سه 
سال تمام زيرچکمه ھای استعماری خود خورد وخمير کرده بودند که اين عمل 

 ١٧١شان خJف منشور حقوق بشر و جرم باشد؟ نه خير، افغانھای مظلوم در
ر خانه خود افغانستان نشسته و به خشک وتر خود قانع بودند وبه کسی سال قبل د

ويا برکشوری تجاوز نکرده بودند، مگراين انگليسھا بودند که برخانه وکاشانۀ 
افغانھا يورش آوردند وھرعکس العمل را که از سوی مردم سرميزد،با قساوت 

باھم عھد بستند   سران ملی کابل وحومه ١٩٤١تا آنکه درنومبر.سرکوب ميکردند
ھمانست . که تا دشمن را از خاک خود بيرون نکنند، دست از قيام نخواھند گرفت

که با قربانی دادن ده ھا وصدھا  شخصيت گمنام وطن دشمن را مجبور به اخراج 
فوری از کشورساختند، ودامن مادر وطن را از لوث متجاوزين پاک نمودند، مگر 

وھمفکرانش ) ؟(دير، از سوی اقای الکوزیمتاسفانه که آنھا امروز بجای تق
محکوم ميگردند، آيا وجدان يک عنصر وطن پرست ھمين را حکم ميکند، اگر 

اين عمل نياکان خود رامحکوم ميکنيد پس بھتر است ) ؟(ميکند وشما آقای الکوزی
تا لشکرکشی ھای پدران خود را برھندوستان محکوم کنيد، پدران ونياکانی که 

 غزنويان وغوريان وسدوزيان برھند اشتراک کردند و نه يک درلشکرکشی ھای
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بار ونه دوبار ونه سه بار،بلکه تا ھفده بار برآ ن سرزمين طJئی تاختند و در ھر 
به بھانه  نشردين اس0م ولی در حقيقت بار خون ده ھا ھزار انسان بيگناه را 
 را با خود  ريختند، وھست وبود مردم ھندبمنظور غارت سرزمين ھای ديگران

به افغانستان آوردند ولی  آن ثروتھا نه شکم خودشان را سيرکرد و نه از فرزندان 
شان را، واکنون ھم محتاج کمک ھای ھمان مردم شريف وصبور ھندوستان اند 
که تنھا در عھد حکومت کرزی پنج مليارد دالرامريکائی  به مردم افغانستان 

  .کمک کرده اند

* * *  

ات سايرھموطنان نيزبه چند نکته برخوردم که برای رفع غلط         در تذکر
  . فھمی توضيحات ذيل را ضروری ميدانم

 بلکه ھمه مسلح ،اسير نبودند،ًاوk، قشون  انگليسی که کابل را ترک گفتند
با توپ وتفنگ بودند که در طول راه برضد حمJت مجاھدين افغان از سJح 

ًبعا تلفات بسياری به مجاھدين افغان نيز دست داشته خود استفاده ميکردند وط

ھيئت افغانی يعنی سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان . وارد کردند
ومحمدشاه خان بابکر خيل خود را مکلف به حمايت از آن عده اسرائی متاھل 
انگليسی ميدانستند که جنرال الفنستن آنھا را در حمايت ھيئت افغانی قرار داده بود 

 تن ميرسيد که دراثرھمکاری خانشيرينخان ٦٥ان بقول موھن kل به وتعداد ش
ھمچنان افراد مريض يا . چنداولی از زندان افغانھا  در باميان نجات داده شدند

زحمی انگليسی نيز خود را در حمايت ھيئت افغانی قرار ميدادند،چنانکه شخص 
ھيئت افغانی تسليم جنرال الفنستن وبريدمن ايرکه زخمی شده بودند، خود را به 

کردند ،وبجان امان يافتند مگرجنرال الفنستن دير دوام نياورد و در راه جان داد 
  .ولی بريدمن اير،زنده ماند وبه نگارش خاطرات خود ادامه داد

ازجانبی مJھا وروحانيون افغان ، قشون انگليس را کافر حربی وقتل آنھا 
ميکردند وبنابرين کشتن کافر حربی را برمسلمانان از جمله وظايف دينی موعظه 

يکی اگر کافری را : برای مجاھدين اسJم يک امر شرعی  ودارای چند مفاد بود
دوم اگر کشته . می کشتند غازی ناميده ميشدند وپاداش آن در آخرت بھشت بود

وسوم شرکت . ميشدند، شھيد به حساب ميرفتند که پاداش آن ھم درپايان بھشت بود
دی نيز به ھمراه داشت که ھمانا غنايم جنگی است وغازی در جھادسود ما

  .ميتوانست سھمی از اين غنايم داشته باشد 

دليل ديگريکه ھيئت افغانی خود را مکلف به جلوگيری از حمJت 
 ٢طبق موادمجاھدين در طول راه کابل جJل آباد نمی ديدند، اين بود که 
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د قوای انگليس مقيم جJل شرطنامه خروج فوری قشون انگليس ، می باي۴و٣و
آباد قبل از رسيدن قشون انگليسی از کابل به جJل آباد، به طرف ھند حرکت 

وقوای . ميکرد وقوای غزنی نيزبه عزم پشاور به طرف کابل حرکت می نمود
مگر برخJف مواداين .قندھاروقJت وديگر نقاط به طرف ھند مراجعت ميکردند

 حرکت کرد ونه عساکر انگليسی مقيم غزنی از معاھده، نه جنرال نات از قندھار
عJوه براين در . مقاومت دست کشيد ونه جنرال سيل به فکرتخليۀ جJل آباد افتاد

 .تمام ذخايرخود را انگليسھا به افغانھا تحويل بدھند« :شرطنامه گفته شده بود که
غبار، ( ». توپ به افغانھا داده شود۶به استثنای  نيز  تمام توپخانه انگليسھا و
مگر قوای انگليس حين حرکت از کابل خJف متن معاھده بخش ) ۵۵٩،ص ١ج

بيشتر توپھا را با خود نقل دادند وآنھايی را که به افغانھا مانده بودند خراب کرده 
از اين  .تعلل در ھرقدمی گواه نقض شرطنامه  از سوی انگليس ھا بود. بودند

 جJل آباد ابا ورزيد وتنھا -يرراه کابلروی ھيئت افغانی از حمايت قشون در مس
به حمايت از کسانی خود را مکلف ميديد که ازھيئت افغانی تقاضای حمايت کرده 

خود ھيئت افغانی ھيچيک از اسرای انگليسی را نکشتند،حتی زمانی که . بودند
محافظ سرداراکبرخان در بدل گرفتن پنجاه ھزار روپيه از انگليسھا در جJل 

 پشت سر بر سردار فيرکرد،ولی گلوله به شانه وی اصابت کرد ونمرد ، آباد،  از
واين خطروجود داشت که در عوض اينکار تمام اسرای انگليس از دم تيغ ھيئت 
افغانی بگذرند، ولی او اين کار را نکرد،وحتی ضارب خود را نيز بخشيد ولی 

يگر خاينان سردار سلطان احمدخان ضارب  را گردن زد تا درس عبرتی برای د
  ٢٠١٣/ ٢٢/١پايان  .باشد 

  

  :با پدرش پس از بازگشت از ھند وزيراکبرخان  نظرفت0خا

در موقعی که اردوی پالک به سوی کابل درحرکت بود، حکمران ھند 
تصميمش را مبنی براجازه برگشت اميردوست محمدخان به وطنش ضمن 

راه مراجعت از پس ازآنکه قشون انگليس در: اعJميه يی ابراز داشت وگفت
افغانستان از دريای سند عبور کند به تمام افغانانی که نزد انگليسھا می باشند 
 .اجازه داده خواھد شد که با عائله وخانواده ھای شان به وطن خويش باز گردند

اميردر ماه . صدور اين اعJميه  امير ھم آماده مراجعت به افغانستان شد ًطبعا با
از طرف شيرسنگ، جانشين  نه وارد kھور شد و از لودھيا١٨۴٣جنوری 

پس از چند روز امير به پشاورآمد و از . رنجيت سنگ به گرمی پذيرائی گرديد
سپس اميرو ھمراھانش . اکبرخان وساير ھواداران خود پذيرائی شد جانب وزير
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ازطريق دره خيبر، جJل اباد، گندمک، جگدلگ، ھفت کوتل وخورد کابل به 
يد و با استقبال گرم ھموطنانش مواجه شد وبار ديگر برتخت کابل کابل وارد گرد

  . سال ديگر به حکومتش ادامه داد٢٠جلوس کرد واين بار 

اميردوست محمدخان در مراجعت از ھند، پسرش وزيراکبرخان را به 
حيث وزير خود تعيين نمود و چون سلطنت دوباره خود را نتيجه تدبير 

  :ًکه سابقا چنين رقم خورده بود که خودوزيراکبرخان می دانست، در س

          سيم وط0 به شمس وقمر ميدھد نويد

  ت رواج سکۀ پاينده خان رسيدــوق

  : شامل نموده چنين ضرب زد  با بيتی يکی از شاعران وطننام اکبرخان را

  "اکــبر"فضل وعنايات خالــق  بـزد ز

١اميردوست محمد دوباره سکه به زر
  

  ان پسرارشد امير نبود وافضل خان بزرگتر بود، اما ھرچند وزيراکبرخ

چون در جنگ اول با انگليسھا از شھرت کافی برخوردارشده بود ، وزارت او 
بدون مخالفت برادران از طرف ھمگان قبول گرديد وخاطر امير از اين ناحيه 
آسوده شد، اما اين شھرت مشکلی را از نوع ديگربرای امير ايجاد نمود که 

نقشه امير دوست محمدخان .  اول سلطنت  مجدد امير به حل آن صرف شدسالھای
در آغاز امارت او اين بود که افغانستان را بعد از سقوط سدوزائيان که دربين 
برادران تقسيم شده بود، درساحه کوچکتر دوباره متحد ساخته وخودش در رأس 

  . آن قرار بگيرد

ن را تا رود سند که در در مرحله نخست می خواست پشاور ومضافات آ
ًدست سيکھا بود مجددا به دست آورد وبعد به ساير نقاط چون قندھار وھرات 

ا ھميشه مسئله پشاور را به ھمين دليل در مذاکرات با انگليسھ. وغيره به پردازد
اما بعد از . يد وھمين مسئله موجب جنگ اول افغان وانگليس گرديدشپيش می ک

ش را معکوس گذاشت، بدين معنی که از فتح والحاق مراجعت از ھند،وی قدمھاي
پشاور صرف نظرنمود ودر مورد ساير وkيات مثل قندھار وھرات از تأنی 

او ترجيح می داد .ودرنگ کار گرفت و در پی فرصت مساعد ومناسب منتظرماند
که مقصد را باقبول حد اقل خطر از راه سياست و تدبير حل نمايد تا با استعمال 

  . حاk ھم عين ھمان سياست را تعقيب ميکردسJح، و

درمقابل وزيراکبرخان که انگليسھا را درحال ضعف وشکست ديده بود، 
اکنون ھم که دولت سيکھا پس . نميتوانست ھوای پشاور را از سر بدر کند

                                                
١
  ١٦٦،ص ١٩رشتيا، افغانستان در قرن -  
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ازمرگ رنجيت سنگ به حالت بدتر از افغانستان در آمده بود، ميخواست ھرچه 
ھمچنان وkيت . ه را تا رود سند دوباره به دست آوردزودتر اراضی از دست رفت

يارمحمدخان . قندھار را از دست عموھايش خارج نموده به کابل ملحق گرداند
که اکنون زمامدار باkستقJل ھرات شده بود ودخترش در حباله نکاح  وزير

   ١ .اکبرخان بود، ھم او را به اين کار تشويق ميکرد

 جزو ١٨۴٢د را که تا مرگ شاه شجاع در انگليس ھا سن١٨۴٣درسال 
متصرفات افغانی به شمار می رفت به قلمرو خود در ھند الحاق نمودند و اين 
واقعه احساسات ضدانگليسی را درافغانستان عليه آنھا برانگيخت ودسته ضد 

از آنجا که . انگليسی را که وزيرمحمداکبرخان در رأس آن بود بيشتر تقويت نمود
 انگليس ھا تلقی ميشد، خود داری می کرد، به تبارکتی که مخالفاز ھر ح امير

 انگليسھا ١٨۴۵دراين ضمن درسال  .زودی مخالفت بين پدر وپسر باk گرفت
برپنجاب حمله کردند وجانشينان رنجيت سنگ که حاk خطر اصلی را درک کرده 

ير از آن اما اين کاری بود که امبودند، از امير عليه انگليسھا کمک خواستند، 
گرچه .ميکرد و با وصف اصرار وزيراکبرخان از آن خود داری کرد ذرح

وزيراکبرخان علی الرغم خواست پدرش يک دسته سواره نظام را به پنجاب 
فرستاد وقطعه مذکور در جنگ سوبران شرکت ورزيد، اما کاری از پيش برده 

  .نتوانست وانگليسھا ھم اين حرکت را جدی نگرفتند

 حادثه وزيراکبرخان که چارچوب امارت کابل برايش کوچک  بعد از آن
می نمود، درصدد برآمد که قندھار را فتح کند و برای اين کاربا يارمحمدخان 
 .حکمران ھرات در تماس شد و توسط او راه روابط دوستانه را با ايران باز کرد

را ) وجانبوب(باkخره اين ارتباط منجر به آن شد که وزيريارمحمدخان دختر خود
دخترکاکای وزيراکبرخان را برای سعيد )  بيگمگوھر(به وزيراکبرخان بدھد و
  .محمدخان پسرخود بگيرد

محمدخان برسر وkيت فراه برھم خورده با يار روابط سرداران قندھار
شھر ووkيت فراه از مدتھا قبل به اين طرف، بين :" به قول فرھنگ. بود

يه نزاع بود ونظر به تناسب قوه ميان آنھا زمامداران محلی ھرات وقندھار ما
 در اثر اين جنگھای متوالی فراه صدمه زيادی ديده، .دست به دست می گشت

 معھذا تصرف آن برای زمامداران آن دو ،اھميت سابقش را از دست داده بود
چون کھندلخان با استفاده از . وkيت مجاور نشانه حيثيت واعتبار محسوب ميشد

والی ھرات فراه را فتح نمود، يارمحمدخان باوزيراکبرخان درکابل گرفتاری ھای 
                                                

١
  ٣ -٢ھمان اثر، ص ميرزاعليقلی،  -  
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داخل مذاکره شد و طرفين اتفاق نمودند تا قندھار را از دست کھندلخان وبرادران 
ھرچند اين نقشه دراثرمخالفت امير که ھنوز زمينه را برای فتح . او خارج کنند

 ومحمداکبر ارمحمدخان ي(قندھار مساعد نمی ديد ناکام شد، اما اتحاد دو وزير
که حاk در رأس جمعيت ضد انگليسی در کشورقرار گرفته بودند بازھم ) خان

  " ١.قوی تر گرديد

ھبری معاذهللا ر مردم تگاو به ١٨۴۶درسال :" مرحوم غبار برآنست که
خان وصاحب زاده جانان وصاحب زاده فتح خان برضد اميردوست محمدخان 

ر را با برادرش جبار خان درطی شباخونی درھم قيام کردند وقشون اعزامی امي
ًمگر وزير محمداکبرخان شخصا به تگاو رفته وصاحب زادگان را در . شکستند

در ھمين سال .جنگی روياروی بکشت وماليات را معين نموده به کابل برگشت
اميرمجبور . برضد اميرقيام کردند بود که مردم اشپان وماماخيل در ننگرھار

کبرخان که چنين وزيرا. مداکبرخان را برای اطفای قيام اعزام کندبودکه وزيرمح
ًفورا به جJل آبادکشيد و قيام کنندگان را به مدارا در جای  ،چيزی را طالب بود

شان نشاند وخود بازدر صدد تجمع قوا به غرض سوق در سواحل سند واسترداد 
تاده وقشون انگليس پنجاب در تزلزل افوkيات از دست رفته افغانی برآمد،زيرا 

البته اميردوست محمدخان چنين چيزی . حکومت سيکھا را مغلوب ساخته بود
درچنين وقتی وزيراکبرخان . نميخواست ودر پی جلوگيری از فعاليت وزير برآمد

دچار تب ماkريا گرديد وتوسط گولی ھای زھرآگين يک طبيب ھندی مسموم شده 
قمری برابرسال  ١٢۶٣زمستان (جھان پوشيد ودر ظرف چند ساعتی چشم از

به بلخ منتقل ودر روضه را ه کابل طبق وصيت خودش ازميت وزير). م١٨۴۶
  " ٢ .ن شدمزارشريف دف

با مرگ . بدين سان داستان مبارزات يک قھرمان ملی ديگر پايان يافت
وزير اکبرخان، کابل از تمام رھبران بزرگ قيام ملی خالی گرديد، زيرا 

ر اکبرخان مسموم،  عبدهللا خان مقتول، نايب امين هللا خان ميرمسجديخان  ووزي
محبوس، سردار سلطان احمدخان ومحمدشاه خان بابکر خيل با عده ديگر 

  .ازقھرمانان ملی از دربار رانده شده بودند 

 

                                                
١
، پيرس،عروج ۵٧۶، غبار، ص٢٩۵، ص١  فرھنگ افغانستان در پنج قرن اخير، ج-  

  ١٨٧بارکزائی، ص
٢

  ٢٩٨ -٢٩٧ فرھنگ ھمان، ص-
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  مزارشريف روضۀمقبرۀ وزيراکبرخان درزيرگرد وغبارفراموشی در

   تا امروز کسی برمزاراين١٩٩٢از زمان حکومت مجاھدين در

  قھرمان ملی جنگ اول افغان وانگليس  دعا نکرده است؟؟؟

  

  

  :سجايا وشخصيت وزيراکبرخانسيما،

 ١٩يد درتاريخ مبارزات مردم کشور ما درقرن وزيراکبرخان ، بدون ترد
او از ھمان آوان نوجوانی . مي0دی، يکی ازسيماھای درخشان وتابناک ملی است
ر تمام فعاليت ھای نظامی اش ًدر حوادث سياسی کشور پايش کشيده شد واتفاقا د

  .  با سربلندی وافتخاربدر آمده استآزموناز اين 
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ًرکوتاھش، تقريبا پانزده سال آن را با وزير اکبرخان درطول سی سال عم

افتخار وسربلندی ومشحون از پيروزی ودفاع جانبازانه از حاکميت ملی وتماميت 
ارضی کشور، ضديت آشتی ناپذيربا انگليسھا وبيگانه پرستان، با شمشيرآخته 

وخاطره دليرمردی . ھمواره آماده پيکار با دشمنان وطن ووحدت ملی زيست
ان وقلوب ھموطنانش به عنوان يک غازی مردمجاھد ودشمن وشجاعت او دراذھ

سرسخت انگليسھا چنان او رابزرگ وگرامی ساخت که بJفاصله بعد از پيروزی 
 ميJدی،رزمنامه ھا وحماسه ھای منظوم از کار ١٨۴٢ - ١٨۴١قيام ملی سالھای 

/  ھجری ١٢۶٠در(از حميد کشميری، سروده شده (وپيکاراو به نام اکبرنامه 
سرايش قاسم علی باشنده آگره دھلی ( و ظفرنامه اکبری) م١٨۴٣ابق مط
سروده شد و نامش را به ) برابر سال فوت وزيراکبرخان١٨۴۶/ ھجری١٢۶٣در

  .عنوان يک قھرمان ملی جاودانگی بخشيد

kن امريکائی که درسال رپروفيسور بشيرزکريا، از قول جوسيان ھا
محشور يراکبرخان را ديده وبا وی  درکابل بوده واز نزديک وز١٨٤٠تا ١٨٣٧
سـتبـر و شانه ھای ۀ  شھزاده اکبـرخان با قـد متـوسط، سيـنـ:"يسدمينوبوده 

 آوازش .پھن و قوی خويش درست بيک يل و پھلـوان قوی ھيکل می ماند
ًواقعا بـا وقـار ۀ  شاھانه داشت کـه زيب يک شھزادنرم و مليح و سلـوک

ۀ چھر«داشت، » آبی تيره«ه چشمانـش رنگ بـرايـم جـالب بـود کـ. بـود
ـی مـی ئاروپـاۀ به وی قيـافـ» مـوھای انـدک مجعد تيـره«و » زيبا

لبـاسش خـيـلی ساده بـود، ھـمان لبـاس عمـومـی ای که افغان . "بخشـيـد
ھا صرف نظر از داشـتـن ھـر مقـام و منزلت مـی پـوشـنـد، ماننـد کمـيس 

پشمـی دو kی ۀ ، کمـر بنـد چرمـی و تکـ»ـانپـيـراھن و تـنـب«سفيـد 
مـردم کنـدھار . بـاkی شانه انـداخته مـی شود و دستارکه ) پـټـو (نـازک 
 ً kشده گلدوزی يخن معوJـی ئظريف بـرنگ نـقـره ای روشن و يـا ط

آگـاه بـود، خيلی کـرده و  شھزاده اکبـر شخصيت تحصيـل.  نـدپوشمـی 
 کشمـيـری بـه فارسی ، پـښـتـو، تـرکی، پـنـجـابی و مـربی وی آخنـدزاده

آخنـد زاده در پھلـوی تدريـس . کشمـيـری فصيح و روان صحبت مـيکـرد
سلطان (ارسطو، ابن سيـنـا افJطون، ۀ زبـان ھا بـه شھزاده کتب فلسفـ

چشتيه ۀ  طريقـشاعری تصوفی ماننـدصوفی، و ۀ ، کتب فJسفـ)اطبـاء
  " ١. انصاری و غيـره را تدريس مـی نـمـود و»بلخی«جJل الديـن رومـی

                                                
١
  بشيرزکريا، شھزادۀ افغان ودوست امريکائی اش، ترجمۀ رحمت آريا،فصل سوم-  
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مولف کتاب پادشاھان متأخر افغانستان، در باره سرداراکبرخان می 
وزيراکبرخان شخص kيق وپرفھم وھوشيار بود ودر امور دنيوی گوی :" نويسد

مراد از ميدان خردمندان ربوده بود ودر عقل وفراست وتدبيرجھانداری ثانی 
   ١ ."نداشت

 او در سنين وزيراکبرخان مرد شجاعی بود،انکه در آغاز ھم اشاره شد،چن
در بيست سالگی .  سالگی، قشون شاه شجاع را درقندھار منھزم ساخت١٧ - ١۶

ھری سنگ جنرال سيک را در آنطرف دره خيبردريک نبرد تن به تن مغلوب 
 سالگی ھنگامی که کشور ما از دوجھت توسط قوای ٢٢ومقتول نمود و در 

نگليس وسيک مورد تجاوز قرارگرفت، برای جلوگيری نيروھای سيک تا درۀ ا
خيبرپيش تاخت، ولی دشمنان استقJل وحاکميت ملی قبل از آغازجنگ او را زھر 
دادند وتا پرتگاه مرگ نزديک شد، ولی خوشبختانه که نمرد تا بازھم از آزمون 

ن شاه بخارا افتاد و سپس در ھمان سال به زندا .بزرگ تاريخ موفقانه عبورکند
 سال حبس دربخارا سرانجام نجات يافت وبه وطن بازگشت و بر اثر ٢پس از

 ١٨۴١تقاضای سران وبزرگان کابل ، رھبری قيام ملی ضد انگليس را درسال 
برعھده گرفت ومکناتن ،خدعه گر و نيرنگ باز را به دام سياست انداخت و قبل 

از آن پس نور  ن غداروطن را کشت واز آنکه ھدف تيردشمن قرار بگيرد، دشم
  .چشم ھمه مردم حق شناس افغانستان قرارگرفت

رويه نيک وسلوک جوانمردانه وزيراکبرخان حتی در برابر اسرای 
انگليسی سبب گرديد تا ھمان دشمنی که از سپاه شانزده ونيم ھزارنفری آن صرف 

وزيراکبرخان در .يديک نفرجان بسJمت برده بود بازھم او را به نيکوئی ياد نما
 نفرزن ومرد انگليسی را که از او تقاضای حمايت کرده ۴۴راه جJل اباد، حيات 

البته شبھه يی نيست که . بودند، نجات داد ونگذاشت  کسی صدمه يی به آنھا بزند
ی مھمان اسراء برای سردار اکبرخان گروگانان قيمت داری بودند، معھذا وقتی پا

حتی در موقعی که درجJل آباد از . ان نوازی ميکردمھمنوازی درميان می آمد، 
دست سيل شکست خورده وخود زخمی شده بود، با ھمه اصراربعضی از سران 
مجاھدين درجJل آباد حاضر به شکنجه دادن و يا قتل اسراء به شمول خانم سيل 

ليدی سيل که خاطرات خود را نوشته در مورد سرداراکبرخان با قدر . نگرديد
توجه داشت تا تکليف بی موجبی  ًمخصوصا سردار مذکور" يادآور می  که دانی

   ٢ ."براسراء تحميل نگردد وعفت زنان از ھرگونه تعرض مصئون بماند

                                                
١
  ٨، ص١٣٣۴  ميرزا يعقوب علی خان خافی، پادشاھان متاخر،انجمن تاريخ افغانستان،-  
٢
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در باره اخJق "جنگ کوچک کشوربزرگ" لوشينگتن، مولف کتاب
آدمی که توطئه انھدام لشکری را : " ورفتار وزيراکبرخان چنين نوشته است

 جريان توطئه نسبت به اشخاصی که در دسترسش می رفتند مھمان گذاشته ودر
را زخمی پيش " ليوتننت ملويل"باری. نوازی می کند وکمال لطف نشان می دھد

او آوردند، محمداکبرخان زخمھای او را به دست خود بست وباkی آن لته دود 
رفتار او به طور عموم جز . گذاشت ومشمول ھرنوع لطف وعنايت ساخت

سردار اکبرخان، با اسرای انگليسی چنان . واقع استثنائی ھمين طور بوددرم
رفتار شايسته کرده است که دول مدنی با اسرای جنگ کنند واگر اين حسن سلوک 
 را با رويه ديگرحکمروايان شرقی وبه طور مثال با جسارتھای حيدر ويا تيپو

   "١ .فھميده خواھد شدسلطان مقايسه کنيد، علواخJق وسجيه زعيم افغانی خوبتر 

 چيزی که باعث حيرت ھمين مولف شده است،اينست که سردارمحمد
اکبرخان چرا به تلف شدن جمعيت بزرگی راضی شد وبه دسته محدود بقايای آنھا 

  اين قدر اظھار لطف وشفقت می کرد؟

چنانکه ھمه (جواب واضح است ، سرداراکبرخان با داشتن خصلت افغانی
 که خود را در حمايت افغانی قرار بدھند،از انتقام معاف افغانھا از اشخاصی

،انتقام نمی گرفت واگر به انھدام جمعيت بزرگی رضايت می داد وظيفه )ميگردند
زيرا اين خود انگليسھا بودند که قرارداد را .ملی ووطنی خود را به جا می اورد

  .در چندين جايش نقض کرده بودند

د لغمان با اسرای انگليسی طوريکه سردار محمداکبرخان در بديع آبا
واز زخميھا خبر می . شايسته يک سردار افغانی است خوش رفتاری می کرد

زنان را دلداری می داد وبا اطفال ايشان روی زمين می نشست وبا  گرفت و
در حفاظت واحترام زنان واطفال انگليسی به اساس احترام  ايشان بازی می کرد و

  .جزء شعاير ملی است، توجه kزم مبذول می کردناموس، که درافغانستان 

اندرسن، يکی ازافسران انگليسی بود که جزء اسراء بود ودختر چھارساله 
 به دست غازيان افتاده بود وبه ١٨۴٢او نيز در درۀ خورد کابل در ھشتم جنوری 

ھدايت سردار محمداکبرخان به کابل فرستاده شده بود وآن دخترک درخانه نواب 
. ان خان زندگی می کرد واز لطف ومحبت خانواده نواب برخوردار بودمحمدزم

چون پدرومادردختر، از اين ناحيه سخت ناراحت بودند، سردارمحمداکبرخان 
نامه يی عنوانی نايب امين هللا خان از جJل آباد فرستاد واعاده آن دختر را به 

                                                
١
  ٢٩٠، ص ١  فرھنگ، ھمان، ج-  
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موجود است که به دراين مورد مکتوبی . وسيله اشخاص قابل اعتماد تقاضا نمود
  :متن مکتوب را از نظرميگذرانيم. قلم سردار اکبرخان نگارش يافته است

مکشوف ضمير تخميرعاليجاه معلی جايگاه حشمت دستگاه اميراkمراء "
العظام مؤالفت فرجام عموی صاحبی ام، نايب صاحبی حفظ هللا تعالی نياز می 

بعد ھا . ده شادکام باشنددارد از جميع عوارضات زمان در امان ملک منان بو
مشھود می دارد که در باب دختراندرسن صاحب فرنگی که در دره خورد کابل 
به دست عاليجاه رفيع جايگاه دوستی آگاه محمدعمرخان، ولی عاليجاه حشمت 
دستگاه ميراحمدخان افتاده  واز آن تاريخ تا حال متعلقان او که درتصرف می 

حال ھم قلمی می . و قبل از اين ھم قلمی شده بودباشند نھايت نا آرامی ميدارند 
گردد که kزم به الزم به ھر نحو که می دانند ھمان دختر اندرسن را به صيانت 
آدمان معتبر به زودی روانه نماييد که ھر آئينه خوش نماست واگر نرسد 

 دراين باب. الحمدهللا خود دانا و ھوشيار می باشيد. بسيارناkيق وبی مناسب است
بسيار سعی و اھتمام بليغ به کار برند واز اين طريق خاطرخود را به ھرباب جمع 
داشته احواkت سJمتی خود را با رويداد وکوايف آن طرف قلمی وارسال دارند 
ودر باب فرستادن دختر اندرسن تغافلی واھمالی نخواھند نمود که از جمله 

   ١"مھر محمداکبر.لوازمات است زياده ايام به کام باد برب العباد

از لھجه اين نامه خصوصی احساسات سرداراکبرخان غازی نسبت به 
حال وسJمتی جان واحترام به ناموس دشمن ولطف مخصوص او نسبت به اسراء 
خوبتر درک شده ميتواند واين چند سطرسند افتخاری است که مقام اين سردار 

 ١٨۴٢درتاريخ دھم می. مجاھد را درنظر دشمنان او خيلی ارجمند  ساخته بود
 .اين دخترک نزدوالدين خود رسيد، ووالدين از خوشحالی درپيرھن نمی گنجيدند

خانواده نواب محمدزمان خان به دخترک آموخته بودند که ھرکس از وی بپرسد 
   ٢ ."پدر ومادرمن کافراند ،مگر خودم مسلمان ھستم:"بگويد

  ن  با اسرای جنگی در باب مراتب اخJق وسلوک نجيبانه سردار اکبرخا

ومھمان نوازی او با دشمنان وطن از قلم نويسندگان انگليسی چيزھای به جا مانده 
  .که گواه صادقی است، برآنچه ادعا داريم

با]تر ازاين اخ0ق وانسانيت : ميگويد که ) يکی از اسراء(ايربريدمن 
در اثنای . سراع شده نميتواند که اکبرخان از خود در حق اسراء نشان می دھد

که اسراء و محافظين آنھا از رودخانه خروشان کابل عبور ميکردند، او بسيار 
                                                

١
  ٨٧ کھزاد، در زوايای تاريخ معاصرافغانستان،ص -  
٢
   ٢١٢ بريدمن اير، په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات،ص -  
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مضطرب بود که مبادا کسی از اسراء غرق شود تا اينکه ھمه بس0متی آن طرف 
  . رودخانه گذشتند

من : " دسمبر مينويسد٢٣ از قول ميکنزی، يکی از اسرای جلسه "اير"
خن منصافانه را بگويم که وقتی غازيان برای بايد در باره محمد اکبرخان اين س

من خود را به رکاب او رساندم، وی با دليری شمشير  حJل کردن من حلقه زدند،
ھيچ کس  به اوضرر رسانده : " از نيام کشيد وبردور سرخود چرخ داد وگفت

غرور  براخJق محمداکبرخان وقتی " .را بکند نميتواند، مگر اينکه اول چاره ما
نمود که فکر کرد ديگرخطری مرا تھديد نميکند وبطور مسخره آميزی غلبه 

   ١ " !شما آمده بوديد که ملک ما را بگيريد:" خطاب به من گفت

درحالی که بستگان وخويشاوندان اسراء وکشته :"... لوشينگتن می نويسد
گان با ترس ودھشت به نام اکبر بد گويی می کنند وبرای گفتار خود دkيلی ھم 

ند، اسراء خودشان به حيث مھمان با داشتن حيثيت مساوی در مقابل ميزبان دار
تباه کننده سپاه انگليس . خود نشسته وبا او در يک جا غذا ميخورند ومی اشامند

وقاتل مکناتن نماينده انگلستان روی زمين در ميان اطفال کسانی که حيات وممات 
   ٢ ..."محبوب آنھا می باشدند و به لب اوست نشسته بازی می کوآزادی آنھا بسته 

رفتار سردار اکبرخان حتی قبل از ھجوم انگليسھا به افغانستان نسبت به 
چارلز ميسن، باستان شناس وواقعه نگار . خارجی ھا خيلی احترام کارانه بود

 ميJدی، مدتی درکابل ١٨٣٨ھيئت برنس به دربار اميردوست محمدخان درسال 
 کابل تحقيقات ديرين شناسی انجام داد که در نتيجه به ماند ودر اطراف باkحصار

وقتی . کشف چند سرمجسمه زن وبرخی ظروف وسامان آkت ديگر دست يافت
سردار محمداکبرخان از اين کشفيات او آگاه شد، او را نزد خود خواست وسرھای 

کاش : مجسمه ھا را که با ورقه طJ زينت يافته بود تماشا کرده اظھار داشت
ميسن ميگويد که سردار . الم وجود نيز چنين چيزھای زيبايی وجود می داشتدرع

اکبرخان ونواب جبارخان کاکای او در حمايت ورفع مشکJت خارجيان صرف 
مساعی ميکرد و زمينه را برای کار محققان و دانشمندان از ھر حيث آماده می 

   ٣ .ندن انتقال دادبعد به ل ميسن آن اشياء قيمتی را با خود به کلکته و. ساخت

سردار اکبرخان، مردی شجاع وسخت پای بندعھد و ميثاق وقول خود 
ھنگامی که در تپه مرنجان نيروھای فتح جنگ ونايب امين هللا خان را .بود

                                                
١
  ١٣۴ -١٨۴،١٣٠ھمان اثر،ص-  
٢
  ٩٢ -٨٩ کھزاد، ھمان اثر،ص -  
٣
  ٢٣٧ -٢٣۶، ص ٢ج....کھزاد، با]حصار کابل و-  
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شکست داد وبه وساطت محمدشاه خان بابکر خيل حاضر به قبول صلح ووزارت 
زارت وخويشی با نايب فتح جنگ گرديد، نواب محمدزمانخان او را از قبول و

امين هللا خان منع نمود، مگر او اظھار داشت که اکنون او شرايط صلح را پذيرفته 
حميد کشميری دراين مورد از قول سردار . است ونميتواند از قولش برگردد

  :اکبرخان به نواب محمد زمانخان ميگويد

   گفتگویجوابش بگفت اکــبر نـام جــوی        که اکنون چه خيزد ازاين

  ـنم؟د بــر دوسـتان، دشمچوشب بسته پيمان سحر بشکنم         چـه گــوي

   ١   ازاين پس چه پيمان به مردم کنم  درستی گـرازعھد خـود گــم کنم       

ًبا اين جواب ميانه نواب محمدزمانخان وسردار اکبرخان برھم خورد  تا 
سردار اکبرخان غالب شد و آنجا که ھردو پسر عمو برروی ھم شمشير کشيدند و

نواب محمدزمانخان را بخشيد وسپس او را تا بازگشت امير دوست محمدخان از 
  .ھند به نيابت از سلطنت کابل ابقا کرد

وقتی پيرمحمد کاکری پيش . سردار اکبرخان، مردی مردانه وبخشاينده بود
چون .نمرد زخمی شد ولیخدمت ومحافظ سردار، از عقب بر او فيرکرد وسردار

يسھا در بدل پول فريب داده اند، از خونش پيرمحمداعتراف کرد که او را انگل
  . واو را عفو کرددرگذشت

سردارمردانگی وافغانيت را يکی می دانست وھر گز نمی خواست پشت 
حتی وقتی که شرايط فرار از زندان اميربخارا برايش فراھم شد . به دشمن بدھد

او از زندان فرار نمايد، اين کار را بزدلی وپدرش از او خواست تا يکجا با 
ونامردانگی دانسته به پدر خود جواب داد که مرگ در مردانگی را می پذيرد، اما 

  .از زندگی در نامردانگی بيزار است

به قول . وزيراکبرخان به عمرانات وسرسبزی کشور عJقه فراوان داشت
دگارھای عمرانی مولف سراج التواريخ، باغ سراج در جJل اباد از يا

 ميJدی به ١٨۴۶وزيراکبرخان درجوش جوانی، در سال . وزيراکبرخان است
عمر سی سالگی در لغمان چشم از جھان بست وجنازه او را به پشت فيل به 
مزارشريف انتقال دادند وبنابروصيت خودش درروضۀ مزارحضرت علی کرم 

 ونيم ١۶ انتقام انھدام اردوی  بعد آوازه افتاد که انگليسھا به ٢ .هللا وجه دفن شد
.   خورانده بودنددارزھرگولی ھای ھزارنفری خود توسط گماشته گان خود به او 

  !روانش شاد ويادش گرامی باد

                                                
١
  .ش١٣٣٠،طبع ٢٢٣ -٢٢١ اکبرنامه، ص ٩٢ -  
٢
  ٢١۵ - ٢٠١، ص ٢، سراج التواريخ،ج فيض محمدکاتب-  
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  :او]دۀ وزيراکبرخان

يکی با دختر غJم : بگواھی تاريخ ،وزيراکبرخان سه ازدواج داشت 
احمدشاه بابا،پس از محمدخان پوپلزائی از خانوادۀ شاه وليخان، صدراعظم 

ازدواج دومش .١ميJدی١٨٣٧پيروزی برقشون سيک وقتل ھری سنگ در سال 
 ميJدی، پس از پيروزی ١٨۴٢با دختر نايب امين هللا خان لوگری در جوkی 

سومين ازدواجش با دختريارمحمدخان الکوزائی . برفتح جنگ در تپه مرنجان بود
 صورت گرفت، اما قبل از  ميJدی١٨۴۵، وزيرمعروف بود که در سال 

   .عروسی وزيردرگذشت واين دوشيزه بعدھا به نکاح اميرمحمداعظم خان در آمد

بقول معصوم ھوتک وزيراکبرخان با دختر محمدشاه خان بابکرخيل نيز 
  .ازدواج کرده بود

  :فرزند بود محمداکبرخان از اين سه ازدواج صاحب چھار بنابرين وزير

   سردار فتح محمدخان -١

   سردار جJلدين خان -٢

خانم سرداريحيی خان ومادرمصاحبان امير حبيب ( ھمدم سلطنت بيگم-٣
   )هللا خان

  )خانم سيدمحمودکنری( مريم بيگم -۴

 ھجری١٢٧١مؤلف سراج التواريخ برای اولين مرتبه در ذيل وقايع سال 
سردار فتح :" از يک فرزند وزيراکبر خان ياد آور ميشود ومينويسد) م١٨۵۵(

محمدخان بن سردار اکبرخان از طرف سردار غJم حيدر خان بن اميرکبير به 
با فوج نظامی  مقرر شد،وجنرال فرامرزخان را) زابل(حکومت قJت غلزائی

   ٢ ).م١٨۵۵=ق١٢٧١( ھمراه او کرد

وقتی اميردوست محمدخان، قندھار را به ) م١٨۵۶(قمری١٢٧٢درسال 
ابل نمود، سردار غJم حيدرخان پسر کابل ملحق ساخت وعزم بازگشت به سوی ک

 و ووليعھد خود را به حيث حکمران قندھار گماشت وسردار فتح محمدخان را
سردار جJل الدين خان، پسران سردار محمداکبرخان مرحوم را به پيشکاری او 

   ٣ .در قندھارگذاشت

                                                
١
  ١٣٠ -١٢٧ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ،ص -  
٢
  ٢٢٧، ٢٢۶، ٢٢۴، ٢٢٠، ٢١۶، ص ٢ سراج التواريخ، ج-  
٣
  ٢٢٧، ٢٢۶، ٢٢۴، ٢٢٠، ٢١۶ ھمان اثر، ص -  
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عزم کابل کرد، )م١٨۵٨( ھجری ١٢٧۴سردارغJم حيدر خان درسال 
کت خود از قندھار، سردارجJل الدين خان بن وزيراکبرخان را به ولی قبل از حر

سردارفتح محمدخان را به جای خود به  مقرر کرد و) گرشک(حکومت پشت رود
سردار غJم حيدرخان  .حکومت قندھار گذاشت و بعد به سوی کابل حرکت نمود

دچارشد و روز ) تيفوس( وقتی به کابل آمد،ديری نگذشت که به مرض محرقه
 سالگی چشم از ٣٩به عمر ) ١٨۵٨جوkی ٢(ھجری١٢٧۴ماه ذيقعده سال ٢١

سردار جJل الدين خان، ھمينکه ازمرگ کاکايش، سردار غJم . جھان فروبست
دو بيوه سردار غJم حيدرخان را  حيدرخان خبرشد، از گرشک به قندھار آمد و

 ھنوز مدت معينه ولی ًبه خانه خود برد، تا بعدا آنھا را برای خود نکاح ببندد،
 سپری نشده بود که سردار شيرعليخان به حکومت قندھار مقرر و وارد قندھار

 و) کويته کنونی( سردارجJل الدين خان از ترس عمويش به طرف شالکوت. شد
بعد به کراچی فرار کرد واز آنجا به بمبئی رفت وسپس توسط کشتی عازم 

د پادشاه ترکيه شد ومورد نوازش بعد قسطنطنيه نزد سلطان عبدالحمي عربستان و
   ١ .قرارگرفت ودر آنجا اقامت اختيارنمود

ھنگامی که ھرات از جانب ) ميJدی١٨۶٣=  قمری١٢٧٩(ھفت سال بعد
اميردوست محمدخان تحت محاصره قرار داشت، سردارجJل الدين خان از راه 

 عفو اميرکبير او را. ايران وارد ھرات شد و به حضوراميرکبير مشرف گرديد
سپس سرداران معيتی اميرکبير در حدود سه صد ھزار  ومورد تفقد قرارداد و

به حيث حاکم جJل اباد وظيفه اجرا ١٨۶۶او درسال . روپيه او را کمک کردند
ميکرد و زمانی که اميرشيرعلی خان برتحت کابل جلوس کرد،سردارجJلدين 

خان دست به شورش خان با ھمدستی برخی از سران ننگرھار عليه اميرشيرعلي
.  زندگی داشت١٨٨٢درراولپندی تا سال  زد وبعد از ناکامی به ھند فراری شد و
بن  با خواھر سردار ابراھيم خان ١٨۶٧سردار جJل الدين خان باراول قبل از 

واما سردار  .و بار دوم با دختر اميرمحمداعظم خان ازدواج نموداميرشيرعليخان 
 به وکالت ١٨۵٨حاکم قJت غلزائی بود،درسال  ١٨۵۵فتح محمدخان که درسال 

از سردار غJم حيدرخان چندی حاکم قندھاربود وبعد از انتساب سردار 
 -١٨۶۴او دوباره به حکومت کJت رفت ودرسالھای  شيرعليخان به قندھار

 حاکم تخته پل  ودر سالھای ١٨۶۶ تا ١٨۶۵درسالھای   حاکم بلخ و١٨۶۵
سردار يعقوب خان  تا آنکه درآنجا در جنگ با حاکم ھرات بود ١٨٧٢ -١٨٧٠

                                                
١
   ببعد ٣۵٠ نظامی افغانستان، ازاين قلم، صص-دونابغه سياسی-  
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 دوبار سردار فتح خان. کشته شديکجا با پسرجوانش سردارعبدالعزيز خان 
  : وصاحب چھار پسر بودازدواج کرد

   سرداراميرمحمدخان-١

   سردار عبدالرحيم خان-٢

   سردارسلطان محمدخان-٣

  ١.)صاحب يک پسر بنام سردارعظيم خان بود( سردار عبدالعزيز-۴

با ھمراھی ) م١٨۶١(قمری١٢٧٧سردار فتح محمدخان باری در سال 
سردار محمدشريف خان بن اميردوست محمدخان برای سرکوبی عبدالغفورخان، 
فيودال غور در رأس قشونی ازقJت به گرشک رفت و بعد از طريق گلستان 
برغور حمله کرد وعبدالغفور را مغلوب ومفرور نموده غوررا مسخر نمود 

 ھجری با لشکراميرکبير جانب فراه وھرات حرکت کرد تا ١٢٧٩ درسال وسپس
  . با کابل تامين گرديد )ق١٢٧٩اواخر(= ١٨۶٣آنکه وحدت ھرات درسال 

 ميرزا يعقوب عليخان خافی،مولف کتاب پادشاھان متأخرافغانستان،
معاصر اميرشيرعليخان ومحاشرسردار فتح محمدخان ، در مورد کرکترواخJق 

ح محمدخان سخنانی ميگويد که درست برعکس اخJق وکرکتر پدرش سردار فت
 سردار فتح محمدخان که صاحب سرير:"وی مينويسد. وزيراکبرخان بوده است

کلی ھرات وفرمانفرمای آن وkيت وصاحب اختيار آن مملکت بود وافواج مکمل 
 اسباب ولشکرفراوان داشت، افضلتر آنکه شاھزاده گی ومستی شباب وخاطر

باوی جمع آمده بود وشجاعت وسخاوت ذاتی در ) اميرشيرعليخان(ھی پادشاهخوا
طينت داشت، ازآن سبب دايم مغروربه مستی وعيش وعشرت ميگذرانيد،چنانچه 
به غير ازذات اقدس که پادشاه و پدر می دانستد، ديگراشخاص را مد نظرنداشت 

 شب وروز شۀ اضافه  برآن عيش طلب بود و پي.و به پرکاھی منظور نمی کرد
شان عياشی بود و گرفتارعشرت وساز وسرور،زيرا دوسه چھارخدمتگاران 
معتبرعياش به حضور داشت که گويا چھار رکن دولت وافJطون عصر بودند، 
چنانچه ترکستان از دست ھمين اشخاص بدون جنگ وجدل برباد شد، حال نوبت 

شخاص برباد فنا ھرات است که بايد وشايد به طريق ترکستان از دست ھمين ا
   .شود

بھرحال سردار عيش طلب  از ملک وسپاه بی خبر افتاده بازخواست 
نداشت ، kکن در داد ودھش وانعام وبخشش به جز حاتم، ثانی نداشت واز ھمه 
افضل در باره خدمتگارچنان انعام واحسان داشت که گويا سزاوارشأن مذکور 

                                                
 
١
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بر نمی کرد، از آن سبب بود که از ويک لحظه عيش خود را به عالم برا..... نبود
 خدمتگارداشت، ملک بود و از اعتقاد بسيار که در بارۀملک وسپاه بی خبر مانده 

سپاه را به خدمتگار سپرده پی تحقيق نمی گشت وسخن خدمتگار را با وجود  و
. کذب بودن راست وصديق می دانست وبخاطر کدورت از خدمتگار نميرساند

ا که از خدمتگاردر ملک وسپاه صادرمی شد وچقدر که چندين خرابی ھ باوجود
فقراء عرض وداد ميکردند منظور حضور عالی نميگرديد واحيانا ًھرگاه ديگر 
خدمتگارصادق به تحقيق رسانده از خرابی ملک وسپاه عرضه داشت ميکرد، 
طبيعت سردارعالی مقداری ازرده ميشد بلکه شخص عارض را فحش ميداد 

. ورزيد به مرگ خود راضی ميشد واز خجالت سکوت میچنانچه شخص ناصح 
بعد از آن اشخاص بزرگان ديگر تکلم نمی کردند واز نيک وبدسخن نمی 

  " ١....گفتند

 کرکتر سردار فتح محمدخان در باk خوانديم،ھيچيک آن در آنچه دربارۀ
کرکتر وزيراکبرخان جای نداشت،زيرا وزيراکبرخان از آغاز جوانی بانظم و 

ين  سپاھی گری عادت کرده بود ورمز کشورداری  را در آمادگی  نظامی دسپل
 ياد کرده  جنرال وزيراکبرخانمی ديد، واز ھمين جھت انگليسھا او را به صفت

  .بنابرين در مينوی زندگی اش عيش وعشرت جای نداشت.اند

 ميرزا يعقوب عليخان خافی، به ار تباط  برخورد سردار فتح محمدخان با 
عقوب خان،نکات جالبی دربارۀ قاعده وقانون جنگ در ھرات بيان ميکند سرداري

قلعه بندی ھرات قاعده دارد که حاکم وkيت در وقت جنگ به :"....ومی نويسد
بسياری ازطJ ونقره در )  خزانه-پول(چھارسوی بازار استقامت ميکند ودولت

آواز بلند خدمتگار دشمن از بيرون زور آورد،حاکم با ] وقتيکه[نزد خودميگذارد و
ھرمردی که به مردی کمر بسته ميرود وکمک : جنگی طلب ميکند و ميفرمايد

 Jميرساند ومرد ميدان ميشود چقدر مردم که با وی ھمراه ميشوند فی نفرپنج ط
آنگاه ھرکس ميل پول داشته باشد نزد حاکم رفته بعد از . [انعام  داده ميشود 

مقصد به ھمين منوال قانون جنگ ھرات ] رددگرفتن انعام وارد کارزارجنگ ميگ
اما سردار فتح محمدخان در بغل بدنۀ شھر رفته خيمه وخرگاه زد وانتظار .است
ودر عوض خود ھمان شخصی که از مقابل سردار يعقوب . شد) جنگ( مقدمه

منظور ميرزا احمدخان ( خان در راه غوريان  شکست خورده  وفرارکرده بود
، درچھارسوی شھر مقرر شده )رلشکر سپاه ھرات استسرورخان لوانی س پسر

مردم شھر بدو واسطه از سردار فتح  .واختيار انعام وبخشش به وی امر گرديد
                                                

١
  ۴۵٣ -۴۵٢ پادشاھان متاخرافغانستان،صص -  
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 بالشکر وسپاه کم رفتار بود وگاه نشده: محمدخان آزرده خاطر بودند، اول اينکه
دوم اينکه .  را نوازش فرموده باشد]سپاه[بود که باkی لشکر رفته بزرگان 

[ لشکر ھرات کليه خدمتگار قديمی سردار محمديعقوب خان بودند وkزم بود که :
آنھا را )انعام وبخشش( به مرحمت ومھربانی ودانه ريزی] سردارفتح محمدخان

ً قطعا از باخبری ]سردارفتح محمدخان[مقصد که از اين بابت. د می کردنداز خو

  .. ".بری بودند

ار يعقوب خان شروع شده بود بقول خافی ، چون حمله ازجانب سرد
نيروھای اوبا سرعت خود را تا پشت ديوارھای قلعه رساندند وباگذاشتن زينه 
برديوار قلعه صعود کردند و در آنطرف مردم ھواخواه سردار يعقوب خان از 

سردار فتح  .را باز کردند وشورشيان به شھر داخل شدند داخل شھر دروازه ھا
ن حد وخيم ديد خود با چند تن از محافظين محمدخان که وضعيت را تا اي

جنگ يعقوب خان شتافت ولی ھنوز چند قدمی برنداشته بود  ونزديکان به پيشواز
از رفتن باز ماند، پسرجوانش  که ھدف گلوله يی از جانب دشمن قرارگرفت و

سردار عبدالعزيزخان که صحنه افتادن پدر را ديد، به انتقام خون پدر به جلو 
 او ھم بزودی ھدف گلوله ديگری قرارگرفت ودر جلوچشمان پدر شتافت مگر

 سردار يعقوب خان وقتی اين صحنه را ديد بسرعت خود را به سردار .جان داد
به خيمه خود برده از کار رفته اشک حسرت از " فتح محمدخان رساند و او را

 سردار فتح محمدخان.رکرديديده جاری ساخت وبه سردارفتح محمدخان عذرتقص
از غيرت ھمچشمی سکوت ورزيد وتکلم نميکرد،عاقبت مJحظه کردند که 
سردار يعقوب خان در تضرع می افزايد وفروتنی ميکند، kچار بيان کرد که 

از درگاه خداوند شکر . تقدير ازلی چنين رفته بود، جای شکر است نه شکايت
ادشاه وھم به خدمت سرکار وkتبار که ھم پ گزارم که به آرزوی خود رسيدم و

پدرمھربان بود جان دادم وفرزند خود را فدای رکاب شان کردم ودر جاده 
بعد از ساعتی جان به حق  نارضامندی بطرز ديگران قدم نزدم، اين را گفت و

   ١ ."تسليم کرد

بدينسان ،سردار فتح محمدخان وپسرش سردارعبدالعزيزخان، درحادثه 
 کشته شدند وبه ھمين علت ١٨٧٢بغاوت سردار يعقوب خان در ھرات درسال 

اميرشيرعليخان سردار يعقوب را به کابل فراخواند و او را به زندان انداخت که 
   ٢ . در زندان کابل باقی ماند١٨٧٨تا سال 

                                                
١
  ۴۵٨ -۴۵۶ پادشاھان متاخرافغانستان، صص -  
٢
  ۴٨٣ -۴٨٠ پادشاھان متاخرافغانستان، صص -  
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 دختر اول وزير: واما سرنوشت دختران وزيراکبرخان چنين شدکه 
ردارسلطان فرزند سوم سبه عقدنکاح  سردار يحيی خان ) ھمدم سلطنه (اکبرخان 

سردار (در آمد و او مادر مصاحبان اميرحبيب هللا خان  )ئیJط(محمدخان 
بی بی (دختر دوم وزيراکبرخان .  بود) خان وسردارمحمدآصف خان محمديوسف

  .شد بسته از طرف امير دوست محمدخان به  سيدمحمود پاچا کنری عقد) مريم

 در فتح ھرات ھمرکاب ،پاچا بقول داکترسيدخليل هللا ھاشميان   سيدمحمود
 بی بی مريم را به سيد محمود پاچا بخشيد و عروسی بی بی مريم  اميرو امير بود

سيدمحمود پاچا ازاين خانم خود . با سيد محمودپاچا در خود کنر صورت گرفت
سيدمحمود پاچا، ھمان کسی است که در  .احمد شد فقط صاحب يک پسربنام سيد

ومت مرکزی اطاعت نميکرد وبنام خود به زمان اميرعبدالرحمن خان از حک
وkيات شرقی را که بنام اوجمع آوری  و ماليات کنر ضرب سکه پرداخت و

اميرعبدالرحمن خان قصد کرد او را به اطاعت از . ميگرديد به مرکز نمی فرستاد
مرکز وادارد مگر او پس ازمقاومت مختصر شکست خورده به قلمروھند فرار 

 مادر او پاچا و سيداحمد بعداز مرگ او. د بود تا در گذشت کرد و در سيالکوت ھن
بی بی مريم به افغانستان برگشت واز طرف اميردرکابل استقبال گرديد ولی تا 

سيداحمدپاچا تا اوايل سلطنت نادرشاه درکابل  .اجازه نيافت به کنر برگردد اخير
 نام داشت دشريف ا، سيپاچ سيداحمد بگفته داکتر ھاشميان، پسر. درقيد حيات بود

بروايت داکترصاحب . که سرياور نادرشاه بود و نواسه خاله نادرشاه  ھم ميشد
ھاشميان،روزی که در خانه سيداحمدخان پاچا پسری بنام سيدشريف تولد شد، 

دختری به دنيا  آمد ) دولهالاعتماد (درھمان روز درخانه سردار عبدالقدوس خان 
اين دوکودک را با ھم نامزد کردند ودر بزرگی که بنابر رسم ھمان زمان والدين 

  .با ھم ازدواج نمودند

بدين حساب سيدشريف خان سرياور نادرشاه خان، دامادسردارعبدالقدوس 
بقول مرحوم غبار، سيد شريف خان سرياور نادرشاه،  ھمان کسی . خان نيز بود

 .بود که به امر نادرشاه غJم نبی خان چرخی را برچپک کرده بود
  )٢/١١٧ار،جغب(

 کسانی از اعقاب وزيراکبرخان درکابل بوده ٥٧ممکن است تا کودتای ثور
باشند، ولی باحدوث کودتای ثور که طايفۀ محمدزائی در کل از کابل ناپديد شد، 

 در حال حاضراز اوkدۀ وزير. آنھا نيز برای بقای خود از وطن فرارکرده باشند
 کسانی سراغ شده بتواند که نويسنده اکبرخان کسی سراغ نميشود،و شايد درخارج

از آن آگاھی ندارد واگر کسی از نام ونشان اوkدۀ وزيراکبرخان سراغ داشته 
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باشد، خوب خواھدبوداگر خودچيزی دراين باره بنويسند ويا به آدرس نويسندۀ اين 
  .سطور خبر بدھند

 را نويسنده درنظردارد تا سلسه اعقاب واخJف رھبران  نامدار قيام کابل
 وحتی اkمکان خاطراتی را از زبان بازماندگان شان بشنود که به جمع آوری 

احتمال دارد درنزد اخJف اين خانواده ھا . درد تاريخ نانوشته وطن بخورد
اسنادی از آن دوران مانده باشد که خود نميخواھند آنھا را بکسی نشان بدھند يا 

درسالھای .ن بسيار با ارزش استمعرفی نمايند،کشف چنين اسناد،برای تاريخ وط
 قرن بيستم بعضی از اينگونه اسناد از نزد ورثۀ نايب امين هللا خان لوگری ٥٠

برای موزيم ملی افغانستان خريداری گرديد واز متون آنھا مرحوم احمدعلی 
رجال ورويداد (و) در زوايای تاريخ معاصر افغانستان(کھزاد،در کتابھای خود

استفاده نموده وبرخی  را اقتباس کرده اند که از ارزش )  نھای تاريخی افغانستا
نويسنده اميدواراست ازاين طريق به انجام يک .زياد تاريخی برخوردارميباشند
                  ٠١sistani@com.hotmail  : ايميل ادرس.چنين خدمت فرھنگی نايل ايد

                  ٠٠٤٦٣١٥٣٣٧١٥ :تليفون

  :استدراک

بدينوسيله از شاغلی معصوم ھوتک که برای تصحيح وتکميل نوشته فوق، 
  .را برايم فرستادند، ابراز سپاسگزاری مينمايم ياد داشت ذيل

  !جناب سيستاني صاحب 

. خدای موقلم تل پياوړی لره. دوزيراکبرخان په باب ليکنه مي ولوستله
وزيراکبرخان دمحمدشاه خان  .کي سته چي دروبه ئې لېږمزماسره داڅوټ

زه داحتياط په قيدداخبره ھم کوم چي . بابکرخېل له لورسره ھم واده کړی وو
  .سردارفتح محمدخان دھمدغي مېرمني زوی وو

. دوزيريارمحمدخان الکوزي له لورسره دوزيراکبرخان نامزدي سوې ده
واده ئې نه کړه، ځکه چي . نوره دانجلۍ دپJرپرکورپېغله پاته سوه 

 دغه نجلۍ بيا دوزراکبرخان ترمرگ وروسته امير. وزيراکبرخان مړسو
  .محمداعظم خان په نکاح کړه

ستاسي يادونه صحيح ده چی وزيراکبرخان دوزيرشاه ولي خان دزوی 
دانجلۍ دشيرمحمدخان دزوی غJم . شيرمحمدخان له لمسۍ سره واده کړی وو

تحقيق او . په ليکنه کي غJم احمدخان راغلی دئستاسي . محمدخان لوروه
رشاد صاحب مرحوم کښلي دي . تصحيح ئې کړئ، ممکن زماياداښت سم نه وي
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چي ددغه غJم محمدخان زوی تاج محمدخان دافغان وانگليس په جنگ کي دشاه 
  ٢٠١٢/ ٢٢/١٢) ھوتک( .شجاع په طرفداري جنگېدلی دئ

  

 !سيستاني صاحب گرامي ، س0م

کنکرک ولسوالي  در دھکده ي  اين شخصيت نامدار   بازمانده گانبخشي از
داشتند که   ھايي سرخرود زنده گي ميکردند و در کابل نيز زماني سرا و دارايي  

ي  و در اواخر در منطقه ي کوته سنگي خانه  سپس از دست شان رفت
  .داشتند  محقري

  : وزير اکبر خان از نسلپسران سردار عظيم خان 

  اين ( سردار رحيم و سردار غJم حيدر ولد سردار عظيم  سردارکريم ، 

سرداران در قريه ی کنکرک سرخرود وkيت ننگرھار ھم باغ و زمين و جايداد 
  )ًداشتند که بعدا آن ھا ار فروختند

سردار کريم مشغول طبابت وطنی بود و دواخانه يی ھم از دواھای طب 
اين . قرا اطراف را تداوی ميکردمکتبی داشت  و مردمان قريه و ساير بيماران 

ًسرداران در اطراف پل باغ عمومی ھم  خانه و جايداد داشتند که بعدا به فروش 

ًدار رحيم در منطقه ی پل باغ عمومی دواخانه يی داشت که بعدا آن را رس.رفت

 .فروخت

 :فرزندان سردار کريم

  يعقوب که  اکادمی پوليس را خوانده صاحبمنصب پوليس بود -١

 دوست محمد که به حيث معاون داکتر در  جJل آباد ايفای وظيفه -٢
 .ميکرد 

  فتح محمد که دارالمعلمين را خوانده و معلم بود-٣

  دو فرزند ديگر که وفات کرده اند به نام ھای شاه جھان و دل آغا-٤

سردار کريم در آخر عمر مرد ناداری بود و در خانه يی که پسرش  محمد 
 . ی واحد خريده بود با ھمسر و فرزندان خود زنده گی ميکرديعقوب در قلعه

 دوست محمد که اکنون در سن کھولت قرار دارد ھنوز ھم با خانواده ي 
موصوف  چھار پسر دارد که يکی از آنان در . خود در جJل آباد زنده گي ميکند

  عبيدی. با تجديد تمنيات نيک.پوھنتون ننگرھار مصروف تحصيل است

 

  نشمند محترم سيستانی صاحب برادردا
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 در ازدوپسر وزيرمحمداکبرخان ، ھيچکس را.    مقاله تحقيقی شماراخواندم 
افغانستان نميشناسم و مادرکJن مادری من که نواسهء امير دوست محمدخان 
وتاريخ زندهء خاندان محمدزايی بود، ھيچگاه اززبان او دربارهء اوkدهء فتح 

يزی نشنيده ام، شايد آنھا درھندوستان، ترکيه وايران محمدخان وجJل الدينخان چ
  .  مانده باشند وھيچگاه بافغانستان برنگشته باشند

ھمدم جان .   اما دودختر وزير ھمان دونفريست که شما معرفی کرده ايد
 دخترکJن زوجه سرداريحيی خان  ومريم جان دخترجوانتر، زوجه سيدمحمود

شما تاريخ وفات سيداحمد . اچشت بنام سيداحمدپاو فقط يک پسرداپاچا بود و از ا
ا چته ايد که اشتباه شده، سيداحمدپاپادشاه را دردورهء سلطنت محمدنادرخان نوش

کنسرکلو درکوتی )   خوناق(در اواخر سلطنت امير حبيب هللا خان بمرض 
ستارهء پغمان وفات کرده، کوتی ستاره درمنطقهء بيکتوت پغمان واقع است و 

اسدهللا خان  درکتاب خاطرات سردار. ين کوتی را برای اقامت اوداده بودامير ھم
سراج يک صفحه دست نويسی بقلم امير حبيب هللا خان موجود است که از خواھر 

را ھم ) سيداحمدپاچای کنری(نادرخان طلبگاری کرده و درجملهء طلبگارھا 
  . شامل ساخته است

بين بود و نادرخان وبرادرھايش اما مادرش بی بی مريم که خاله سکهء مصاح
  .    ميخواندند تاسلطنت نادرخان ھم حيات داشت) خاله بوبو(اورا 
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  مشتھفصل 

  

  )١٨۴١(نقش سردار سلطان احمدخان در قيام کابل
  

  

  :اکبرخان می زد مردی که شانه به شانه وزير
يکی از سرداران جوان وبا حرارت افغان که درتاريخ مبارزات کشور، 

تا روزھای وفات ) م١٨٣٩(بخصوص از وقت تجاوزاول انگليس درافغانستان
در صحنه حوادث داغ کشور، وارد ) م١٨۶٣جون (اميردوست محمدخان

دار وحاضربوده ، سردارسلطان احمدخان ابن سردار محمدعظيم خان ابن سر
  .پاينده خان است

 ١٨۶٣ -١٨٣٩نقشی که سردار سلطان احمدخان در حوادث سالھای 
ميJدی بازی کرده است، يک بخش آن مربوط به قيام ملی واخراج قوای متجاوز 
انگليس از افغانستان می شود وبخش ديگر آن به ضديت ومقابله با اميردوست 

  .محمدخان برسرھرات ارتباط می گيرد

 احمدخان ، نه تنھا از نقطه نظرسن وسال وتبارز جوانی، سردار سلطان
بلکه از روی اميال وافکارھم با پسرعم خود سرداراکبرخان بسيار شبيه بود 
وپيش آمدھای روزگار ھم اين دو سردار دلير را تا دير زمانی يکجا وپھلوی ھم 

  .نگھداشت تا تلخی ھا وکاميابی ھا حيات شخصی واجتماعی را يک سان بچشند

در موقعی که اميردوست محمدخان، دراثر تجاوزانگليس به بخارا پناھنده 
شد، ھردو سردار جوان يکجا درعالم غربت به درد جJوطنی وزندان شاه بخارا 
ًمبتJ بودند ومشقات زندان وسياه چال پادشاه بخارانصرهللا خان را مشترکا متحمل 

يکجا از زندان رھايی يافته از  ميJدی ھردو ١٨۴١ سال نومبرشدند، تا اينکه در
  .ماورای آمو، خود را به صحنه حوادث کابل رسانيدند
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ورود اين دو سرداربه افغانستان مصادف به روزھايی بود که قيام بزرگ 
ملی درکابل آغاز شده بود ودر ميدان شيرپورعبدهللا خان اچکزائی برتوپ وتفنگ 

 ميدان جنگ رسيدند که مجاھد متجاوزين پی ھم حمله می برد و ھنگامی آنان به
از اين  روز به بعد آنھا در تمام قضايای . رشيد اچکزائی زخمی شديد برداشته بود

مھم، در جنگ ھای شيرپور وبی بی مھرو يا در مجالس سران ملی، در مذاکرات 
ًعھد وپيمان مليون وفرنگيھا وخJصه در تمام واقعات آن دوره شخصا سھم داشت 

کلی، پھلو به پھلوی سردار اکبرخان عمل می کرد و درجريان ودر امورجزئی تا
وظايف خطير نظامی وسياسی به سردار  ًاين ھمه پيشامدھای صعب، اکثرا
او از عھده اجرای تمام اين وظايف خطير  سلطان احمد خان سپرده می شد، و

  . موفق وسربلند بيرون می آمد

ابل وپيروزی جايگاه ونقش سردار سلطان احمدخان را در قيام ک
برانگليسھا، نميتوان بدون مطالعه کارنامه ھای وزيراکبرخان و محمدشاه خان 
غلجائی درک کرد،زيرا اين ھرسه شخصيت مبارزوشجاع مانند يک روح در سه 
تن بودند وھمه کارھا را با مشورت وبا مصلحت ھمديگر به پيش می بردند و 

جه فداکاری  و ھوشياری اين ربنابرين برای معرفت به  د .سامان می بخشيدند
عھد نامه سردار، خوب است تا  زمينه ھای جلب مکناتن را  برای نوشتن يک 

 وحاضرشدنش برای مJقات با سرداراکبرخان، دراينجا ازنظر سری ديگر
  . بگذرانيم

از زبان سردار ١٨۵٧شھزاده عليقلی فرزند فتح علشاه قاجار، درسال 
انگليسھا را درافغانستان شنيده  و آن شنيدگيھا سلطان احمدخان ، داستان شکست 

نگاشته است که " تاريخ واقعات وسوانح افغانستان "را دررساله ای تحت عنوان 
نويسنده به ارتباط .در شناخت بخشی ازرخدادھای تاريخی  بسيار با اھميت است

 )مکناتن(وزيرمختار  درتنگنا قرارگرفتن سپاه انگليس وفشارجنرال الفنستن بر
  :برای مصالحه با سران افغان چنين می نويسد

انگليسان . در آن ھنگام رياست افغانھا با وزيرمحمداکبرخان بود".... 
خواستند با سردارھای افغان نواب محمدزمانخان وسردار عثمان خان پسرنواب 
صمدخان ونايب امين هللا خان بنای معاھده ومصالحه ، بدون آگاھی واستحضار 

وزيرمختار چنان می دانست که چون اين چند نفربا . خان گذارندوزيرمحمداکبر
اکابر انگليس درمقام دوستی برآمدند، وزيرمحمداکبرخان نيزمتابعت آنھا خواھد 
نمود ونايب اميرازجانب محمدزمانخان ھمه روزه مراوده می نمود وسخن از 

  .مصالحه درميان بودولی دولشکراز طرفين مھيای قتال وجدال بودند



 ٣٢٩                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

ر آن آوان وزيرمحمداکبرخان را تبی عارض گشته ودر مستقرخويش د
ًاتفاقا سردار سلطان احمدخان پسرسردار محمدعظيم خان با لشکراز . خفته بود

لشکرگاه خويش بيرون آمده چون به حوالی سنگر انگليس رسيد، امام الدين منشی 
ز معسکرانگليس ا) موھن kل، بجای امام الدين از سرورخان لوھانی نام می برد(

جدا گشته به ھمراھان سردار سلطان احمدخان پيوست و به جايگاه وی در 
چون سردار مذکور و وزيرمحمداکبرخان دريک جای سکنی داشتند و نظرش .آمد

بر امام الدين منشی افتاد از سردار پرسيد که اين مردکيست ومطلبش چيست؟ 
که من ازجماعت انگليس به جواب داد که اين مرد مسلمان است وسخن وی آنست 

چون سرداران ديگر . ھزارحيله فرار کرده و به طوايف مسلمان روی آورده ام
صرف شام کرده ھريک به مقر خويش در آمدند واز آن جمع سردار سلطان 
احمدخان دوباره به نزد وزيرمحمداکبرخان بازگشت  ديد وزير با آن مرد به 

ن با تعجب از چگونگی حال وی پرسيد سردارسلطان احمدخا. گفتگو مشغول است
: اين شخص از جانب وزيرمختارچنين پيام آورده که : وزيرمحمداکبرخان گفت 

چون پدر وسايراقارب تو در ھندوستان می باشند دوستی با انگليس به حال تو "
انفع و انسب ازديگران است وخواھش من از تو آن است که تو نيزمانند 

ولت انگليس طريق وفاق ويکرنگی پوئی وپيرامن جنگ سايرسردار ھا با سران د
١ ."و نفاق نگردی

  

ً آنگاه اکبرخان فورا محمدشاه خان غلجائی را فراخواند وموضوع را با 

وی درميان گذاشت و بعد از مشورت با ھم،  امام الدين منشی را گفتند که ھمين 
ه صJح  طرفين امشب به پيش وزير مختار برود و  بگويد که ما موافقيم و آنچ

و به امام الدين منشی خاطرنشان ساختند که شبانه دور از چشم . باشد راضی استيم
قاصد پيغام سرداران را به . لشکريان در فJن موضع بيا تا ترا نزد من آرند

وزيرمختار برد و برگشت و سرداران کس به موضع معھود فرستادند و امام 
سخن وی آنست که با :" تاررا چنين گزارش دادالدين را آوردند و او پيام  وزيرمخ

سرداران ديگر قرارتجديد عھد گزارديم و شما نيز از برای اطمينان خاطر ما 
 سردار سلطان احمدخان را درچھاونی فرستاده تا با وی قرارکار معاھده و

و انجام اين کاربدون آمدن . مصالحه را نھاده بنای دوستی را استوارنمائيم
سرداران جواب دادند که فردا برای انجام چنين معاھده ." گيردسردارصورت ن

                                                
١
  ١٠۵ش، ص ١٣٧۶اپ سپھرتھران، ميرزا عليقلی، تاريخ وقايع وسوانح افغانستان،چ-  
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ای در بيرون چھاونی باشما حاضر خواھيم شد وشما نيز درفJن محل 
   ١ .حاضرشويد

دسمبرمکناتن  درميدان ھمواربا نمايندگان ملی ١١غبار برآنست که روز
که که در رأس ايشان سردار اکبرخان قرارداشت مذکراه کرد و قراردادی را

  :قرارداد شامل مواد آتی بود. سردار اکبرخان تسويد کرده بود امضاء وتسليم شد

 دونفرافغان اردوی انگليس را ازکابل تا جJل آباد بدرقه وحفاظه می -
  .کند

  . مراجعه کندز کابل، جJل اباد وقندھار به ھند عسکر موجوده انگليس ا-

ه عدم بارگيری بماند، به  احمال واثقال وتوپخانه وجباخانه که به واسط-
  .افغانھا داده شود

  . خانواده شاه شجاع تا مراجعت اميردوست محمدخان درکابل بماند-

  . اميردوست محمدخان با سايرافغانھا به کابل مراجعت داده شود-

  .  نفر ازانگليس ھا تا رجعت امير درکابل گروگان باشد۶ -

  .  انگليسھا بارديگر ياد افغانستان را نکنند-

  . انگليس ھای معذور از رفتن درکابل نگھداری می شوند-

  .  توپ با خود نبرد٩ اردوی انگليس در مراجعت به ھند بيش از-

دسامبرجنرال الفنستن پيشنھاد خودش را راجع به عملی نمودن مواد ١٣در
  . موافقتنامه به مکناتن تکرارکرد

 محصور دشمن  دسمبررھبران ملی اجازه دادند که پنج ھزارعسکر١۴در
باkحصار به قشله انگليسی بروند وسردارسلطان احمدخان پسرعم  از

ھزار نفرمجاھد ٢٠سرداراکبرخان موظف شده بود که عسکر دشمن را ازميان 
ودند ووضع عسکرمغلوب را تماشا مسلح که در دوطرف جاده ايستاده ب

   ٢ .کردند،درطول يک شبانه روزعبور دھدمي

درھنگام عقد عھد لشکر انگليس ازمقر خويش " جاربقول ميرزا عليقلی قا
بيرون آمده تمامی مھيا وآماده ومصمم جنگ ايستاده بودند ولشکر افغان نيز به 
قدر چھل ھزار نفر دستھا برقبضه شمشيرآبدار از يمين ويسار نگران و به انتظار 

رداران وزيرمختاربا ده واندی از س. آن که به يک اشاره سرداران از جا بدر آيند
 در حين عقد اين عھدنامه )ميکنزی(انگليس از آن جمله تريورو kرنس وميکنجی
زمانخان بدين موجب ازيک طرف  در آنطرف وسرداران افغان سوای محمد

                                                
١
  ھمان اثر، ھمانجا-  
٢
  ۵۵۶ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ص-  



 ٣٣١                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

وزيرمحمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان وسردار محمدعثمان : نشسته بودند
عھدنامه را . ن غلجائیخان ونايب امين هللا خان ومحمدشاه خان غلجائی ومJموم

وزيرمختار به زبان پارسی با خط خويش نوشته ومھر کرده تسليم رؤسای افغان 
 داشت و از وزيرمحمد اکبرخان خواھش نمود که سردار سلطان احمدخان لشکر
 انگليس را از باkحصاربدون آنکه آفتی از لشکر افغان بديشان برسد به معسکر

که پس از وصول لشکربه چھاونی، سردارسلطان آنھا برساند، ومراد وی آن بود 
١ ."دوستی  ساز نمايد]طرح [احمدخان را نيز به چھاونی برده با وی 

  

سردار سطان احمدخان قشون دشمن را ازباkحصارتا قشله بی بی نھرو 
بدرقه نمود وبنابر تقاضای وزيرمختار به داخل چھاونی رفته با مکناتن مJقات 

  .نمود
  

  نديشی سلطان احمدخان درايت  ودور ا

مکناتن که ھنوز چشم امداد به قندھار وجJل اباد دوخته بود، به طرز 
. شرم آوری از ايفای عھد نامه سربتافت وبه دسيسه ھای تازه  توصل جست

مکناتن اين بارخواست باسرداراکبرخان از در حيله وخيانت پيش آيد وبه نام 
. لط انگليس در افغانستان قراردھدتأمين منافع شخصی، او را وسيله بقای تس

عموی او سردار محمدعثمان مکناتن می دانست که نواب محمد زمان خان وپسر
ً را نميتوان فريفت واز ميان رھبران با نفوذ ديگر ملی، مخصوصا نايب امين خان

هللا خان لوگريکه  مردی مجرب است ،نمی توان او را به زودی تطميع کرد، پس  
 ساله را که تا ھنوز در ميدان سياست امتحان نداده بود، ٢۴وان سرداراکبرخان ج

مکناتن توسط سرورخان لوھانی ازوزيراکبرخان خواھش مJقات . انتخاب کرد
   ٢ .فرستاد کرد واو به نمايندگی خودسردار سلطان احمدخان را

 .بقول ميرزاعليقلی ،سردارسلطان احمدخان وزيرمختار را مJقات کرد
ما را از شما تمنائی چند است، ھرگاه برآورده : " سردار گفت مختاربه وزير

سردار گفت . خواھد شد اظھار داريم واk سخن بيھوده گفتن خرد مندان را نشايد
شما اظھار آن را دريغ نداريد ھرگاه مرا در انجام آن قدرتی باشد من نيزدريغ 

 يکی آنکه :گفت. چندان که خاطرخواه شماھست کوشش خواھم کرد.نمی دارم 
چون بودن ما انگليسان دراين مملکت از برای افغانھا فايده ھای کلی دارد بگذاريد 
در اين مملکت متوقف باشيم تا ھم شما را از شردشمن ايمن داريم وھم از خواسته 

                                                
١
  ١٠۶ ميرزا عليقلی، ھمان اثر، ص -  
٢
  ۵۵٧ غبار،ھمان اثر، ص-  
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دوم آنکه لشکريان افغان که به پيرامون لشکرگاه ما . و سيم وزر توانگر سازيم
 سوم آنکه نايب امين هللا خان  که مايه فتنه وفساد مابين .انبوھند نيز پراکنده شوند

دولشکر است يا او را زنده دستگيرنموده به ما بسپاريد يا  خود او را به قتل 
  .رسانيد

ودرضمن برآوردن اين مھام،احسان وانعام چند ازبرای  ھريک ازشما 
ين سردار گفت اکنون ازپاسخ ا. متصوراست اگر خواھی يک يک را برشمارم

ديده اين سخن را باوی درميان آرم وپس از  وزير محمداکبرخان را سخن بگذرتا
. از آنجا نزد وزيراکبرخان آمده ماجرا بازگفت اين بگفت و .آن جواب آن بگزارم

وزيرگفت چرا نگذاشتی انعام واحسانی که درنظردارد برشمارد تا فايده اين کار 
 به وعده ھای داد ودھش ونيکوئی ازآن ترسيدم  که :معلوم گردد؟ سردار گفت

وقبول مطالب وتکاليف  تطميع شود فس سرکش فريفته نگردد ووبخشش وی، ن
   ١.وی نمايد وآنچه درحق آن جماعت منظوراست معمول ندارد

نود شدبيرسردار سلطان احمدخان سخت  خووزيرمحمداکبرخان از اين ت
بعد از . رايش شرح دادًشد و فورا  محمدشاه خان  را فراخواند و جريان را ب

ًمشورت چنان فيصله کردند که با پيشنھاد مکناتن ظاھرا موافقت کنند، ولی در 

انگليس " سکينر"آنگاه . باطن با دشمن از ھمان دری وارد شوند که او داخل شده 
با سردار سلطان احمدخان نزد وزيرمختار  را که نزد محمداکبرخان اسير بود

که  آنچه تقاضای شماست ھمه را معمول می داريم ، ولی پيغام دادند  فرستادند و
قبل از آن بايد شما بگوئيد که  خواست شما از ما چيست ودر بدل آن چه پاداشی 

  :درنظر دارند؟ مکناتن گفت 

 از دره بوkن تا خيبر درشرق وتا ھرجائی که درغرب قلمروشاه شجاع -
  .رده ميشودشناخته ميشود، وزارت آن به سردارمحمداکبرخان سپ

 وزير ً اميردوست محمدخان را معززا به بکابل خواھيم فرستاد،-
 .محمداکبرخان مختار است که او را مداخله درامور ميدھد يا نمی دھد

ً عجالتا دوازده لک روپيه به سردار اکبرخان تسليم ميدھيم و در آينده -

  . ھمه ساله دولک روپيه نيزتسليم خواھيم نمود

ًن فعJ نايب امين هللا خان رادستگيرکرده وبه انگليسھا  سردار اکبرخا-

   ٢ .بسپارد وھم ساير سرکردکان ملی را از کابل متفرق سازد

                                                
١
  ١٠٧ ميرزا عليقلی، ھمان اثر ص-  
٢
  ١٠٧،مقايسه شود با ميرزاعليقيلی،ص ۵۵٧ غبار، ص -  
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سردار سلطان احمدخان ازوزيرمختار خواست آنجه بزبان ميگويد بروی 
آنگاه . "وزيرمختاربا تردد صفحه ای برگرفته سطری چند نگاشت. کاغذ بياورد

اين عمل در ! طان احمدخان را مخاطب کرد که سرداراندکی ملتفت شده سل
اگر : نظرمن زياده خام می نمايد به ھمان گفتگو وکJم قناعت کنيد، سردار گفت

 سند می دانيم اما افغانھا ھرگز غرض اطمينان ما سه چھارتن است قول شما را
ه وزيرمختارناچار شده سطری می نوشت و دقيق. بدون سند از ما قبول نمی کنند

 ای تأمل نموده برشناعت اين عمل سخن می راند تا عھد نامه به انجام رسيد،
سردارسلطان احمدخان تمکين نکرده خواھش  اما. خواست بدون مھرتسليم کند

  .را مھرنموده به سردار تسليم کرد اتن kبد سندنکرد درپای کاغذ مھر بگذارد ومک

رنقد چه خواھيد داد بعد سردار سلطان احمدخان سوال کرد که دردم حاض
تا عقد مصالحه بھتر منعقد شود؟ وزيرمختارمبلغ تمنای ايشان را سوال کرد، 
سردار وجھی گزاف گفت، وزيرمختارانکار نمود که اکنون اين مبلغ مقدور 

چون . نيست، دولک روپيه حواله خزانه دار نمود که تسليم سردار کند
ه فردا شب گذاشتند ومراجعت بارگيرحاضر نداشتند حمل ونقل وجه را به عھد

  " ١ .کردند

سردار اکبرخان بعد از گرفتن پيشنھاد مکناتن،با برخورداری از 
درنھايت مھارت واختفا رھبران ملی را ازاين جريان آگاه نمود  ھوشياری ذاتی ،

روئی وسوء نيت مکناتن به سران ملی واضح شد وفھميدند که که قصد  وچون دو
د شان دارد، فيصله کردند که  دشمن را به ھمان حيله امحای آنھا را توسط خو

 طور ايکه انديشيده، به دام اندازند، و به سردار اکبرخان اختيار دادند که ھر
بنابرين سردار اکبرخان، به سردار سلطان  .خواسته باشد با مکناتن معامله کند

 وظيفه سپرد که  بيست شتر آرد وگندموبرادرش محمدصديق خان احمدخان 
درضمن . بارکرده  شب به چھاونی ببرند و درعوض آن پول  بارکرده بياورند

وزارت شاه شجاع را می پذيرد،اما :"سرداراکبرخان به وزيرمختار پيام داد که 
ًپرداخت بايد فعJ سه مليون و ساkنه چھارصد ھزار  پولی که انگليسھا خواھند

مليون و دوصد ھزار درحالی که مکناتن پرداخت فوری يک ."(روپيه باشد
، اين تقاضا وجگره پول از )ًوسJنه دوصد ھزار روپيه را کتبا وعده داده بود

طرف سردار محمداکبرخان، مکناتن را گول زد و تقاضای سردار سلطان 
  .ًاحمدخان مبنی برمJقات با سردار اکبرخان رافورا قبول کرد

                                                
١
  ١٠٨ ميرزا عليقلی ، ھمان اثر، ص-  
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مJقات :  گفت بقول ميرزا عليقلی،وزيرمختار به سردارسلطان احمدخان
مابا محمداکبرخان وشما بدون اطJع نواب محمدزمان خان وسايررؤسای ] علنی[

دخيل بودند دور از حزم واحتياط است، )  دسمبر١١(افغان که درعھد نامه اول
مصلحت آنست که شما نوشته ای از ايشان خطاب به من بگيريد که اگر شما با 

چون افشای اين سر به سرداران . محمداکبرخان مJقات تازه کنيد خوب است
که اين مطلب را با سوگند ] ھرسه  رھبر مصلحت چنان ديدند[بسيار ناگوار بود 

غليظ و ايمان مؤکد به سرداران افغان ونايب امين هللا خان اظھار کنند و ازنايب  
نايب امين هللا ]  اول[بدين سبب . نوشته ای جھت مJقات با وزيرمختار بگيرند

مJقات کردند وتمام جريان را به وی اظھارداشتند ومنافقت مکناتن را خان را 
نايب امين هللا خان بعد از ديدن عھد نامه . "باسران  افغان خاصه با او بيان کردند

که يکی ازشروط عمده کشتن اوست چنان مضطرب شد که برقدم سرداران افغان 
ی نامه ای عنوان مکناتن  سردارن تقاضا"١ .افتاد وچارۀ اينکار را تمنا نمود

ًکردند ونايب امين هللا خان فورا مکتوبی به مکناتن نوشت و تقاضای انعقاد 

اين مکتوب با پيام خصوصی سردار . مجلسی با سردار اکبرخان را از وی نمود
 دسمبر توسط سردار سلطان احمدخان ويک افغان ٢٢اکبرخان درتاريکی شب 

به قشله انگليسی ) نگليسی درنزد سرداراکبرخاناسيرا(ديگر به اتفاق کپتان سکينر
مکناتن از گرفتن پيام سردار اکبرخان ونامه امين هللا خان چنان  .فرستاده شد

خوشحال گرديد که  ھديه شاھانه ای شامل کالسکه ای مجلل با دواسپ زيبا ويک 
  وسپس  به جنرال .٢ .تفنگچه دوميله به رسم يادگار به سردار اکبرخان فرستاد

الفنستن دستور داد فردا دوغند عسکر با دو توپ آماده شود تا حين جلسه برقلعه 
. محمودخان مقر نايب امين هللا خان حمله برده زنده يا مرده نايب  را بدست آورند

اما جنرال الفنستن دستورمکناتن راعملی نکرد، زيرا می ترسيد که  اين حرکت 
  .واھد نمودوضعيت اردوی انگليس را بدتر از پيشترخ

  

  :جلسۀ سرداراکبرخان با مکناتنشرکت در

تورن kرنس، منشی نظامی  مکناتن ، يکی از معدودکسانی است که 
 دسمبر را به بريدمن اير، چنين ٢٣ازمرگ نجات يافته ،او صورت جلسه روز 

نامه ای " سرويليم" دسمبراز طرف فقيد ٢٣ صبح ١١ساعت " :گزارش ميدھد

                                                
١
  ١٠٩ميرزا عليقلی ھمان اثر،ص-  
٢
   ۴٢٢ ، نفتو] خالفين، انتقام در جگده لگ، ص ۵۵٧ غبار، ھمان، ص -  
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 وکپتان ميکنزی از اشتراک Trevor تريور  يکجا با کپتانرسيد که در آن به من
به اين اساس من . در مذاکراتی خبر ميداد که با سردار اکبرخان انجام داده ميشد

قبل .  بجه ظھر با سرويليم ھمراه شديم١٢ودونفر افسران متذکره درحدود ساعت 
و دو توپ را برای ن گفت دو غند پياده مکناتن به ميجرالفنستاز اين ما شنيديم که 

ھنگام عبور از چھاونی من ديدم که تعداد افغانان . يک ماموريت مخفی آماده کند
نسبت به گذشته زيادتربودند يا بيشتر از حدی بودند که  کسی آنرا مصئون 

  .بشمارد

  

 
 .دسمبر توسط وزيراکبرخان به قتل رسيد٢٣که در

  

اد تا ھمه را از آن وزيرمختاريکی از خدمتگزاران افغان خود را فرست
درعين حال تبصر نمود که اگرچه جنرال از اين حالت بحرانی .حدود دور کند

:" خبرھست، مگر چنين معلوم ميشود که ھيچگونه آمادگی گرفته نشده، وافزود
  "گرچه اين ھمه  بخشی از محاصره نظامی است

م و  سربازآورده ا١۶ نفررا خواسته ايد،مگرمن ١٠ تا ٨ من گفتم شما از 
خواستم که به برگد شيلتون " له گايت"تعداد ديگری ھم خواھم آورد  واز بريدمن 

ھنگام گذشتن از دروازه . بگويد که در مذاکرت  آماده باشد وبا عساکرخود بيايد
نوکريوال . بزرگ من صدھا افغان مسلح را در چندمتری دروازه قشله ديدم

Jح بدھيد وبيرون بياوريد واين دروازه را صدا کردم که به عساکر احتياطی  س
در . وبه جنرال خبر بدھيد که قوت ھا را آماده کند!  مردم را از اينجا گم کنيد

  .سمت قلعه محمودخان ھم افغانھای مسلح ديده می شدند

ديشب ازسردار اکبرخان يک پيشنھاد به من : وزيرمختار اکنون بمن گفت
ر نزدمن است که اميدوار باشم سختی رسيد که من با آن موافقت کردم ودkيل بسيا
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محمداکبرخان، امين هللا .حاضر به زودی رفع  وباخوشی به پايان خواھد رسيد
برای اينکاريک غند به قلعه محمودخان . خان را دست بسته به ما تسليم خواھد داد

 برای تسليمی امين هللا خان خواھند رفت ويک غند  ديگر باk حصاررا تسخير
 بعد سرويليم به من گفت که خبر رسيدن غندرا  به صورت فوری   .خواھند کرد
! برسان و از پيشنھاد محمداکبرخان او را با خبر بساز) شاه شجاع(به پادشاه 

وقتی يکی از ھمراھان ما گفت که اين يک طرح خطرناک است ويکی ديگر 
  :جواب داد] مکناتن[دراين جلسه کدام توطئه نھفته نباشد؟ : پرسيد

"Jن خطرناکی است، ولی اگرکامياب شود به ھمه  خطرھا می ارزدپ ".
شورشيان تا کنون ھيچ يک ماده  معاھده را رعايت نکرده اند ومن برايشان ھيچ 

در .واگر با اين کار آبرو وحيثيت ما حفظ شود بسيار خوب خواھد بود. باور ندارم
ر شش ھفته ھرصورت  برای من صد مرتبه مرگ بھتر از آن زندگی است که د

  .قبل برمن گذشته است

 ما درجای ھميشگی رفتيم وبا سردار اکبرخان ديديم که چند نفر سر
محمدشاه خان ، دوست محمدخان، خدابخش خان وآزادخان : کردگان غلجائی مثل

بعد از احوال پرسی عادی، وزيرمختاريک اسپ . وچند تای ديگربا وی بودند
سردار با تشکر آنراقبول .ی پيشکش کرد روپيه قيمت داشت به و٣٠٠٠اعلی که 

سردار ھمچنان از ارسال تفنگچه  با يک عراده گادی ودواسپ  که شب  .نمود
آنھا از اسپھای خود پائين آمدند . گذشته به وی فرستاده بود نيزاظھارتشکر کرد

. وبريک گوشه زمين بلندتری  که از برف خالی بود  پتو ھموارکرده  نشستند
وزيرمختار با سردار اکبرخان پھلو به پھلو .نی قدری گوشه بوداينجا از چھاو

در پشت سرويليام ) kرنس(من.وکپتان تريور وکپتان ميکنزی کنار ھم نشستند
به پائين کش کرد و من به يک زانو به  ايستاده شدم ، ولی دوست محمدخان مرا

:  وگفتمتوجه وزيرمختار را به  افغانھای اطراف خود جلب کردم. زمين نشستم
اگر اين مجلس يک مجلس سری باشد، چنانکه  من فکر ميکنم، بھتراست آنھا از 

او سخن مرا به محمداکبرخان گفت واکبرخان جواب داد . اينجا دور ساخته شوند
   ١ ."ًنی ،اينھا تماما دراين راز شريک اند: "که

گزارش منشی مکناتن را تا اينجا ديديم،  اکنون بقيه مذاکرات سردار 
اکبرخان را با وزيرمختارانگليس از قول شھزاده عليقلی قاجار بشنويم که از زبان 

  :سردار سلطان احمد خان شنيده و آنرا چنين  ضبط کرده است

                                                
١
، ترجمه پشتو از نسيم  ١٣۵ -١٣٣ بريدمن اير،په افغانستان کی ديوبندی خاطرات، ص -  

  سليمی
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سردار محمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه (ھرسه"...
متفق الکلمه از جای برخاستند وکمر ھمت برميان بستند وبا دويست ) خان

اول سلطان احمدخان . وزيرمختار نيز بيرون آمد.زديک به چھاونی رفتندسوارن
مرکب پيش تاخته وزيرمختاررا اطمينان داد که کار در کمال پختگی ساخته شده 

] سJم کرد ودست داد[وچون وزيرمختاربا وزيرمحمداکبرخان نزديک شد
ان ھديه وزيرمختار اسپی را که قيمتش سه ھزارروپيه بود وبه جھت وزيراکبرخ

را به جھت سردار به رسم  آورده بود او را مخاطب داشت که اين مرکب راھوار
نموده او را از چھاونی به صحبت ] تشکر[محمداکبرخان اظھار. پيشکش آورده ام

ھرچه وزيرمختار می گفت ھمين مکان مناسب نشستن وسخن گفتن .دورمی کرد
 تا مکان خشکی را که است، محمداکبرخان برف وتری زمين را عذر می آورد

قريب به  دويست  قدم از چھاونی دورتر بود پسنديده پتوئی گسترده بر روی آن 
  .نشستند

نشسته ) ميکنزی( از طرف انگليسان، وزيرمختار وتريور ومکنجی
وkرنس باkی سروزيرمختاربا طپانچه ايستاده وچھارنفرسرباز با تفنگ چقماق 

 ١۶ه ودونفرسوار قدری فاصله به آنھا ايستاده وکشيده اسبھای ايشان را نگاه داشت
  وزيرمحمدانھاغت قدم دورتر ايستاده، واز طرف افنفر سوارديگر به قدر بيس

اکبرخان وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه خان نشسته ودوست محمدخان 
 وغJم محی الدين خان غلجائی ايستاده و) برادران محمدشاه خان( وخدابخش خان

وزيرمختاربا . نگدار پياده اسپھای سرداران را نگھداشته بودندچند نفر تف
وزيرمحمداکبرخان مشغول سوال وجواب شده، ھريک ازديگری صدق عھود 

ناگاه . قريب  ربع ساعت به طول انجاميد] گفتگوھا. [ خود را سوال مينمودند
وقت تنگ است، زمان : "محمدشاه خان به زبان افغانی به محمداکبرخان گفت

وخت :" ترجمه پشتواين جمله  چنين است." [ نگ نيست بايد دست بکارشددر
و فی الفورمحمدشاه خان از جای جسته دستی ! ] تيريگی،زر شه خبره تمامه کړه

اينجا جای گفتگو نيست، : "به زبان افغانی گفت زنخ وزيرمختار زده  به زير
 شارکی سره دلته دخبروځای نه دی، خبری په."( حرفھا درشھرتمام می شود

  .) کوو

 محمد محمدشاه خان از خوف اينکه مبادا kرنس با طپانچه به وزير
محمدشاه . آويختند آنھا باھم در. گرفت اکبرخان آسيبی برساند، برجست و او را

خان ھرچند تJش کرد که طپانچه او را بربايد ميسرنشد تا اينکه محمدشاه خان 
محمدشاه . kرنس فرياد کرد که بس است. سيJوه افغانی را برپھلوی او گذاشت
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. پس روانه شو، ھمانطور که سيJوه برپھلوی او بود از پيش راند: خان گفت
در آويخته ) ميکنزی(دوستمحمدخان با تريور و غJم محی الدين خان با مکنجی

ھردو حريف خود را از پيش رانده و پيادگان افغان چھارنفر سرباز انگليس را 
  . را گرفته برگشتند ه اسپھای آنھاھدف گلوله ساخت

وزيرمحمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ھردو با وزيرمختار دچار 
. بسيار عظيم الجثه وبا قوت بود محاربه به طول انجاميد] مکناتن[شدند، چون

اين دوسردار شليک  انگليس به يکبار رو به پيادگان افغان و ناگاه آن شانزده سوار
ده گان را مقتول ساخته ويک گلوله به پشت وزيرمحمداکبرخان کرده دونفر از پيا

سردار سلطان احمدخان دفع ايشان را مھم دانسته، مانند  .خورد، اما آفتی نرسانيد
شير شرزه رو به آنھا کرده يکی از پيشخدمتان وزيرمختاررا ھدف طپانچه ساخته 

ن وزيرمختار چو. آنھا تاخته تمامی فراری ومتواری شدند با شمشيرآخته بر
ومحمداکبرخان بايکديگر مشغول کشش وکوشش شدند وزيرمختار فرصت جسته 
حربه ای را که در ميان چوب دست داشت بيرون آورده خواست برپھلوی 

] دور[از دست وی گرفته به به قوت ] اکبرخان[محمداکبرخان بزند،ولی او
 مختار د، وزيرسلطان احمدخان با شمشيربرھنه در رسي] درھمين لحظه.[انداخت

سلطان احمدخان به . وحشت کرده روی به سمت او وپشت به محمداکبرخان کرد
ژوندی ." [" زنده بردن اين محال است بايد کارش راساخت:" زبان افغانی گفت

سپس وزيراکبرخان با ھمان طپانچه !"] بيول ئی ناممکن دی، کارئی ور ختموه
زيرمختار به جھت او ارمغان دو لوله ای که يک شب  قبل با يک کالسکه و

فرستاده بود برمھرۀ پشت او خالی کرد که از صدمه گلوله پشت به سلطان 
از عقب وی سلطان احمدخان چنان شمشيری زد ... احمدخان کرده فرياد برآورد

در بين راه .که به رو در افتاد، سر وی را جدا کرده به سمت سواران خود رفتند
دخان او را می برد، سلطان احمدخان  باضربت دچار تريور شد که دوست محم

 آدم فرستاده ريسمان برپای مقتولين بسته به شھر در شمشيرمقتولش ساخت و
   ١ ."در چارسوق بازار بياويختند آوردند و

 مرحوم غبار با توجه به گزارش عليقلی خان ، جريان مذکرات سردار
 ٢٣صبح روز :"ميکند اکبرخان ومکناتن را با ادبيات گيرای خودچنين بيان 

دسمبر انگليس درقشله  بی مھاھرو امر تيارسی گرفت ومکناتن با کپتان تريور، 
کپتان kرنس، وکپتان ميکنزی با يک قطعه سواره از چھاونی خارج شده 

که محل جلسه معين گرديده )  قدمی قشله۶٠٠(وروبجنوب بسمت قلعه محمود خان
                                                

١
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ردار محمداکبرخان، محمدشاه خان مکناتن در ورود خود س. حرکت کرد بود،
غلجائی، دوست محمدخان، خدابخش خان، محی الدين خان ونايب مومن خان را 

سردار سلطان احمدخان .با چند نفر ديگر روی سنگی نشسته  ومنتظر يافت
سردار اکبرخان .استقبال کرد ومکناتن را ازجريان مساعد برای مذاکره آگاه نمود

مکناتن وسه .  بر زبرپتوی افغانی جلسه را داير کرددست داد وروی زمين ھموار
نفرکپتان ھای او مقابل محمداکبرخان وسلطان احمدخان ومحمدشاه خان نشستند، 

ومحی ) برادران محمدشاه خان( درحالی که دوست محمدخان وخدابخش خان
  . الدين خان ايستاده ماندند

اکرات ومواعيد مذاکره آغاز شد ومحمداکبرخان تمام اقوال واعمال  مذ
متناقض ومتخالف مکناتن وسران انگليس را با افغانھا درطول ايام استيJی 
آنھا،يک يک شمرد ودروغ ودو رويه گی آنان را توضيح نمود وگفت که ديگر 
ھيچ قول وقرارداد انگليس محل اعتماد واعتبار ما نيست، شما غير از فساد 

د دراين مملکت چيز ديگری وتخريب بين مردم افغانستان وادامه تسلط خو
آنگاه دوقرارداد متناقض به امضای مکناتن را به مجلس پيش کرد که .نميخواھيد

دريکی آن تخليه افغانستان را وعده داده بود ودر ديگری اقامت انگليس را 
ھمچنين از مذاکرات مکناتن باخود ونواب محمدزمانخان . درکشور تائيد نموده بود

او در آخر گفت که ديگر ما . يکی برضد ديگری تفصيل دادونايب امين هللا خان 
نمی توانيم به ھيچ مذاکره ووعده ومعاھده شما اطمينان کنيم، مگربيک شرط وآن 
اينکه ما خود شما را گروگان بگيريم ونگھداريم تا قشون شما از افغانستان خارج 

  .شوند، آنگاه ماشما را به ھندوستان خواھيم فرستاد

چون . ًسردار محمداکبرخان تقريبا پانزده دقيقه  طول کشيداين بيانات 
مکناتن در برابردو قرارداد متناقض وامضاھای خود جوابی مقنع نداشت ، تمجمج 

اکبرخان گفت بھتراست شما با ما باشيد تا درکابل بيک نتيجه  وزير ميکرد،
ن را آنگاه امر گرفتاری شان را داد واز ھمه پيشتر خودش دست مکنات.برسيم

چون مکناتن مقاومت نشان داد، سردار سلطان احمدخان . گرفته بطرف کابل کشيد
تا اين وقت kرنس توسط محمدشاه خان وتريوربواسطه . دست ديگر او راگرفت

تمام . دوست محمدخان وميکنزی بواسطه غJم محی الدين خلع سJح شده بودند
افغانھا که . جام يافته بوداين عمليات درنھايت خونسردی در ظرف چند دقيقه ان

ميخواستند اينھا را بشکل گروگان وزنده تا ھنگام تخليه افغانستان نگھدارند، 
از ديگر . مگر مکناتن وتريور به حمله ودفاع پرداختند .بطرف کابل کشيدند

 چون قشله دشمن بسيار .طرف آتش تفنگ گارد مکناتن  ومخالفين شروع شد
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 در پيش بود، بناچار سردار اکبرخان وسردار نزديک وخطرحمله وتخليص اسرا
اما محمدشاه خان به عجله خود را  .سلطان احمدخان مکناتن وتريور را کشتند

ًدرھمين لمحه بود که عمدا به  .سپرميکنزی قرارداد تا از ضربت تيغ رھائی يافت

kرنس فرصت فرار داده شد تا جريان بی کم وکاست به سرداران انگليس رسيده 
   ١ ."و بتاخت kرنس براسپی سوار شد .باشد

مگرکپتان kرنس که توسط محمدشاه خان غلجی اسيرشده بود، جريان 
ھنوز سخنش را تمام نکرده )اکبرخان (سردار:" دستگيرخود را چنين شرح ميدھد
به زور . تفنگچه وشمشيرمن از کمرم باز شد. بود که از بند دست من گرفته شد

محمدشاه خان که مرا سخت .با تيله زدن مرا روان کردند از زمين بلندکرده شدم و
من به !" قيمت دارد بايد با من بروی اگر زندگی برايت: "گرفته بود، برايم گفت

عقب نگاه کردم ديدم که وزيرمختار بروی افتاده است، سرش نزديک پاھايش 
دستھايش را محمداکبرخان محکم گرفته بود واز چھره اش ترس وحشت  . بود
وقتی  ديدم کاری از دستم پوره نيست، گذاشتم تا محمدشاه خان به تيله . ويدا بودھ

صدای چند فيرشنيده شد ومن بسمت اسپ محمدشاه خان  .زدن من ادامه دھد
دويدم، او براسپ خود سوار شد وبمن امر کرد که در پشت من سوارشو، من 

ردند، ناگاه گروھی چند افغان مسلح ما را بدرقه ک.ھمانطورکردم وحرکت کرديم
  !" او را به مابسپاريد که بکشيم" از غازيان از دور فرياد کشيدند که 

با شمشيروکارد چند جای مرا زخم زدند وبا قنداق تفنگ برپشت من 
آنھا می ترسيدند که اگر برمن فيرکنند، شايد رھبر خودشان را زخمی . کوبيدند

 بدينسان ما به قلعه .ر ميساختنددورت محافظين سواره اين مردم را از ما. کنند
درآنجا ما چندصد سواره نظام راديديم که گروه غازيان را .محمودخان رسيديم

به ھرصورت . دور نگاه ميداشتند واکنون آنھا بخون من بيش از پيش تشنه بودند
محمدشاه خان به دروازه . زنده  به قلعه رسيديم و دريک خانه کوچک انداخته شدم

ميکنزی را به اطاق  .کپتان ميکنزی را که اسپش افتاده بود بياوردقلعه رفت تا 
ما . من آورد ولی او در سرو بدن زخمی شده بود  وخون زيادی ضايع کرده بود

در بيرون اطاق ما  .با عساکری نشستيم که برای محافظت ما گماشته شده بودند
 ما تف می برروی کسانی در حرکت بودند که ما را فحش ودشنام می دادند و

يکی از آنھا ! وفرياد می کشيدند که اينھا را به دست ما بدھيد تا بکشيم انداختند
يک دست بريده  را به ما نشان داد که تازه بريده شده بود، ويکی ديگر تفنگ دھن 
پرخود را بسوی من نشانه گرفت، مگر يکی از نگھبانان ما او را بيکسو تيله 

                                                
١
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ز سرداران نزد ما آمدند و بما گفتند که مطمئن  تن ا در دو روز اول چند .کرد
. وزيرمختار وتريور درشھرمصئون ھستند.باشيد به شما کسی آسيبی نمی رساند 

به بسيار قھر ) نايب( نفراول .نايب امين هللا خان وپسران او به ديدن ما آمدند
محمدشاه ." شما kيق اين ھستيد که با توپ پرانده شويد:" وغضب به من گفت

خان ودوست محمدخان به او عذر کردند که نبايد چنين حرفھای گفته شود و او را 
 .شب برای ما نان آوردند وبرای خوابيدن ما پوستين دادند .از خانه بيرون بردند

 مگر زحمت ديگری ،ھای ابريشمين ما را از ما گرفتندساعتھا وانگشتری ودستمال
ط شھربه خانه محمداکبرخان برده شديم درنيمه ھای شب ما از وس. .. به ما ندادند

. او از حوادث روزاظھار افسوس کرد.که او ما را به وضعيت خوب پذيرفت
 را ديديم وبرای اولين بار خبر قتل عجيب Skinnerدراينجا ما کپتان سکينر

وزيرمختار وکپتان تريور را شنيديم واز اينکه سر وزيرمختار بيچاره ما به نشانه 
 و به شھر گشتانده شده وتن او در کوچه ھا کشيده شده وبعد در پيروزی قطع شده

کپتان تريورتا قلعه محمود  .چوک شھر آويخته شده است از زبان سکينر شنيدم
خان رسانده شده بود مگر درآنجا با شمشيرزده شده واز اسپ بزيرانداخته  شده 

فردا . شده بودبود وجسدش در کوچه ھای شھر گشتانده شده بود، مگر توته توته ن
صبح ما  به خانه محمدزمان خان برده شديم که سلطان جان وديگر سران  ھم با 

درآنجا کپتان کانولی . ماھمراه بودند تا ما را ازحمله  غازيان نجات داده باشند
برمرگ .واپری گرويان وتمام سرداران شورشی در يک جرگه جمع شده بودند

وگفته ميشد که اکنون . ت انتقاد ميکردندوزيرمختار افسوس ولی بررفتار او سخ
افغانھا باور نمی کنند، مگربازھم در باره يک ) انگليسھا(برھيچ قول وقرارما 

. قرارد جديد بحث شد  وگفته شد که آنرا به ميجرپاتينجر وجنرال خواھيم فرستاد
نزديکی ھای شام ما دوباره به خانه محمداکبرخان برده شديم که من در آنجا تا 

بعد نزد نايب امن . مگر رويه خوب با من ميکردند . دسمبر بندی بودم٢۶بح ص
وقتی به خانه نامبرده رسيدم، به اطاق مخصوص وی . هللا خان فرستاده شدم

وھمان خط اصلی . رھنمائی شدم، نايب با مھربانی به من خوش آمديد گفت
درآن .[نوشته بودوزيرمختار را بمن نشان داد که به جواب پيشنھاد محمداکبرخان 

وزير شاه شجاع خواھد بود ويک لک ) اکبرخان(او]: خط نوشته شده بود که
روپيه ھنگامی به وی داده خواھد شد که نايب امين هللا خان را به حيث بندی به 

پرداخته ] کابل[وسی لک روپيه برای خاموش کردن قيام . انگليسھا تسليم بدھد
 مختار برای پسرعموی سرداراکبرخاننايب عJوه کرد که وزير .خواھد شد

ًمن فورا . گفته بود که  در بدل سر نايب يک لک روپيه به تو می دھم) سلطانجان(
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سرويليم ھرگز چنين حرفی را نزده و اين " ًاين سخن کامJ غلط است" گفتم که
نايب در مورد . گونه حرفھا بکلی با روحيه وخصلت  انگليسی او سازگار نيست

سيار سخن زد ودرمقايسه باوزيرمختار خود را در رفتاريک آدم  وزيرمختار ب
او گفت که جنرال الفنستن وميجرپوتينجر از . فراخ نظر وعدالت پسند نشان ميداد

من خواسته اند تا شما را رھا کنم ولی براثر تقاضای من که کپتان ميکنزی  ھم 
 رھائی ما دونفر شود، محمداکبرخان بعد از يک مکث کوتاه با بايد با من رھا
 دسمبرمرا بمنظور نگھداشتن بيشتردر لباس افغانی ٢۶در صبح  . موافقت نکرد

بايد ياد  دراينجا. ھمراه با محافظين سوار وپياده به چھاونی نزد پسرنايب فرستادند
آورشوم که مھربانی ھای نايب نسبت به من در مدت اقامت درخانه وی حد 

  .شد واندازه نداشت که بجا آورده مي

 منشی نظامی  وزيروسفير kG.St.P.Lawrenceرنس. امضاء. با احترام
،متن اصلی ١٨۴٢می ١٠فقيد مکناتن کمپ تيزين، ده ميل بسمت جنوب کابل، 

  ١"عنوانی ونسنت اير

دراينجا بدنيست گزارش کپتان ميکنزی عضو ديگرھيئت مذاکرات 
گزارش kرنس است، از نظربگذرانيم که گرچه شبيه " اير"راعنوانی  بريدمن 

  .مگرخواندنی وجالب است

  

  :گزارش تورن ميکنزی به ونسنت اير

آيا برای عملی کردن وعده ھای :"محمد اکبرخان از وزيرمختار پرسيد  " 
  "چرا نی؟:" وزيرمختار جواب داد" ًشب قبل کامJ آماده ھستيد يا خير؟

محی الدين نام ًتوجه مرا يک افغان که قبJ رئيس پوليس کابل بود و غJم 
منکه بزانو نشسته بودم از جابلند شدم و متوجه شدم که .داشت، بخود جلب کرد

رفيق من با بسياروارخطائی وانمود کرد که تفنگچه من کجاست وچرا من آنرا با 
گرچه شمشيردرکمر دارم، مگر kزم نيست  : "خود نياورده ام؟ درجوابش گفتم 

جواب رفيقم ھم با تبصره ." پا مسلح برود انسان در يک مجلس دوستانه از سرتا
دراين وقت توجه ام به يک تعداد مردمی جلب گرديد که سرتاپا .مناسبی ھمراه بود

مسلح بودند وآھسته آھسته به ميدان جلسه نزديک شده يک حلقه را تشکيل 
من وkرنس به رفقای بزرگ  خود اشاره نموديم ، در آغاز آنھا را به . ميدادند

                                                
١
  ١٣٨ -١٣۵ بريدمن اير،په افغانستان کی ديوبندی خاطرات، ص -  
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 از صحنه مجبور کرديم، مگر وقتی محمداکبرخان متوجه اين موضوع دور شدن
  ." فرق نميکند، آنھا ھم دراين راز با من  شريک اند: " شد گفت

من دوباره با غJم محی الدين به صحبت آغاز کردم که ناگاه صدای 
و وقتی روی برگشتاندم، ديدم  !" بگير، بگير: "محمداکبرخان را شنيدم که ميگفت

گمان کنم که دست راست  .استرا محکم گرفته  پ وزيرمختاردست چ
وزيرمختاربه  وزيرمختار را سلطان جان محکم گرفته بود، در حالی که سر

يگانه چيزی که من از زبان . زيرانداخته شده بود و او را به عقب کش ميکردند
ا ديدم بازھم من روی او ر!" از برای خدا:" وزيرمختار بيچاره شنيدم اين بود که 

 را نديدم که چه شد؟ مگر Trevorمن تريور. که غرق در ترس و وحشت بود
من ديدم که سJح او را .kرنس بوسيله چند افغان آنطرف کشان کشان برده ميشد

حدی سريع صورت گرفت  که من حيرت زده شده ه اين حوادث  ب. ازوی گرفتند
غJم محی (وست مؤدب بودم  وناگاه  متوجه شدم که دست راست من را ھمان د

غازيان با شمشيرھای . گرفته وتفنگچه خود را بيخ گوش من گذاشته است)الدين 
 .آخته وتفنگ ھای جزائيلی خود ما را حلقه کرده بودند،مقاومت کردن بی فايد بود

بنابرين مطابق ھدايت غJم محی الدين با سرعت بطرفی حرکت کردم که اسپ او 
موصوف . دای چند فيرتفنگ ازباkی سر من گذشتدراين وقت  ص.ايستاده بود

ھنگامی که من به عقب غJم محی الدين . در راه شمشيرمرا ھم از من گرفت
: سوار شدم، نزديک بود کشته شوم ، زيرا تعداد زيادی از غازيان فرياد ميزدند

  !" اين کافر را بکشيد"

ا کمک يکی گرچه ما با تاخت روان بوديم، مگر بازھم غJم محی الدين ب
دو تا از طرفداران خود توانست جلو حمله آنھايی را بگيرد که قصد کشتن  مرا 

اين شيطانھا ازاين خاطر برمن فيرنمی کردند که مبادا فيرآنھا نگھبان . داشتند
يکبار وی مجبورگرديد اسپ  را ايستاده کند  .را زخمی کند) غJم محی الدين(مرا

وبه غازيان ) اين آخرين عجز يک مسلمان است( را از سر بردارد  ولنگی  خود
در آخر ھنگامی که  راه خود را تغييرداديم اسپ ما . عذر نمود که مرا نکشند

 مگر لغزيد وکJه من افتاد ويک نفر با چوب دست خود بر فرق من بشدت کوبيد ،
در آن طرف . خوشبختانه از ھوش نرفتم وتوانستم به آنسوی اسپ خود را بکشم

من  با کمک يک نفر ديگر مرا محکم در بغل گرفتند و به سوی ديوارقلعه نگھبان 
من نه ميدانم چطور به جايی رسيدم که مردم به محمداکبرخان  .محمودخان بردند

باد ميگفتند، مگر اينقدر بياد دارم که در آنجا يکنفر متعصب از گريبان  مبارک
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از نفس کشيدن بازماندم من سخت گرفت و تا آن حد گريبانم راتاب داد که من 
  . وبی حس شدم

من بايد در باره محمداکبرخان اين سخن منصافانه را بگويم که وقتی 
غازيان برای حJل کردن من حلقه زدند،من خود را به رکاب او رساندم، وی با 

 ھيچ کس  به او: " دليری شمشير از نيام کشيد وبردور سرخود چرخ داد وگفت
غJم محی (نگھبان من." درا بکن مگر اينکه اول چاره ماضرر رسانده نميتواند، 

وميرزا بھاء الدين خان مرا به کنار ديوار تيله کردند تا جلو بدنامی خود را ) الدين
غرور  براخJق محمداکبرخان وقتی غلبه نمود که فکر کرد ديگرخطری .بگيرند

ده بوديد که  شما آم:"مرا تھديد نميکند وبطور مسخره آميزی خطاب به من گفت
  !"ملک ما را بگيريد

بعد از گفتن اين جلمه با اسپ خود از نزد ما رفت ومرا به سرعت به 
اينجا مرا خطرات تازه ای تھديد ميکرد،چرا که مJ مؤمن با . دروازه قلعه بردند

و او کسی بود که تريوربيچاره را . ديگر رفقای خود درنزديک ما ايستاده بود
 ميگفت که حمله اول را برتريور او اجرا کرده  وبقيه سلطان جان. کشته بود

حمJت را مJمومن انجام داده بود و به رفقای خود مدعی بودکه تريور را او 
مJ مومن رفقای خود را تشويق ميکرد که مرا بکشند و ميگفت  اول  .کشته است

ود او حمله کرد مگر درھمين فرصت محمدشاه خان با رفقای خ. من حمله  ميکنم
رفقايش برای دفاع از من شمشيرھای خود را  محمدشاه خان و. به کمک من آمد

مرا در آغوش گرفت و ضربت مJ مومن که  کشيدند ويکی از بزرگان سر
دراين گيرودار من خود . ميخواست برسرمن وارد کند بازوی وی را مجروح کرد

درآنجا من . مرا به درون يک خانه تاريک بردند. را به درون قلعه رساندم 
kرنس را ديدم که سالم بود مگر از حاkت ترسناکی که ديده بود و براو گذشته 

مگر kرنس درگزارش خويش مدعی [زخمی نشده بود .بود خيلی بی حال بود
دراين حال يزرگان ].است که  در ناحيه پاھا وپشت زده و زخمی شده است
 وکوشش کردند که غلجائی محمدشاه خان وبرادرش دوست محمدخان آمدند

نه تنھا  دلداری دادند که وزيرمختار وتريور .روحيه مرده ما را دوباره زنده کنند
. بعد از ظھر روز را با ما سپری کردند . کشته نشده اند بلکه زنده وسJمت اند

متعصبين بسيار سعی کردند که  .بودن آنھا برای حفاظت ما بسيارضروری بود
بعضی کسان از کلکين کوچک برما  .را بکشند ند ومادروازه اطاق ما را بشکنان

يک نفر باتفنگچه خود مرا ھدف گرفت ولی . تف ميکردند وفحش ودشنام ميدادند
امين هللا خان پيدا شد ومارا به ]نايب[باkخره  .از جانب نگھبان ما عقب زده شد
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ين بعضی رفقايش با جديت مداخله کردند تا از گفتن چن .مرگ فوری تھديد کرد
با مداخله مشران غلجائی سعی به عمل آمد تا ما از نظراين بJی . سخنان بپرھيزد

حوالی ساعت پيشين يک دست بريده بطور ريشخند  از  .پير دور نگھداشته شويم
کلکين به ما نشان داده شد، ما فکرکرديم که اين دست کدام اروپائی بيچاره خواھد 

شب به ما نان آوردند وبرای  .ختار بودبود، ولی نميدانستيم که آن دست وزيرم
در نيمه شب ما را به خانه محمداکبرخان که .خوابيدن به ھريک ما پوستين دادند

وقتی به خانه محمداکبرخان رسيديم ما را به خانه ای . در داخل شھر بود بردند
اکبرخان با پيشانی باز باما .خود دراز کشيده بود رھنمونی کردند که او روی بستر

يک ساعت بعد ما را به . او قدری مغموم ومتاثر معلوم ميشد. حوال پرسی نمودا
 پای باز گذرانده بود اوز را بعمارتی بردند که در آنجا ما سکينر را ديديم که ر

غم وترس ما وقتی دوچندان شد .از غم بود ديد وبازديد ما پر .واکنون باز آمده بود
او حکايت کرد که . ر وتريورخبرشديمکه از زبان رفيق خود از مرگ وزيرمختا

روز ديگر با يک تعدا زياد . سر وزيرمختار به نشانه پيروزی در شھرگشتانده شد
زمان خان برده شديم که در آنجا جرگه خوانين   محافظين به خانه نواب محمد

 را ديديم که چند Airey وکپتان آيریKonollyدراينجا  کپتان کونولی. داير بود
 يک ماده معاھده بخانه محمد سرورخان به طورگرگان فرستاده بقطروزقبل بر
محمداکبرخان دراين جرگه رول . صحبتھا خيلی تند وشديد اللحن بود .شده بودند

آنھا .برما تھمت چالبازان وھرگونه گپ ھای ديگر وارد ميکردند .بس مھم داشت
ن هللا خان ًمی گفتند که عمليات شب گذشته تماما از طرف محمداکبرخان وامي

اعJن کردند که با شما . ترتيب يافته بود تا خلوص نيت وزيرمختار را معلوم کنند
بعد از اين ھيچگونه شرط وشروطی گذاشته نخواھد شد، بدون اينکه تمام خانواده 
ھای خود را درگرو ما بگذاريد وتمام توپھا وجبه خانه وخزانه خود را به ما تسليم 

 برای من گفت که ديروز  سروزيرمختار خانه بخانه دراين وقت کانولی .کنيد
 ديروز .نعش وزيرمختار وتريور در چوک بازار آويخته شده اند .کشتانده ميشد

بعضی از متعصبين سعی کرده بودند تا به خانه ای که کانولی وآيری در آن 
 محمدزمان بسيار سعی بل شوند وآن دو را بکشند، مگر نوازندگی ميکردند داخ

قبل از آمدن .  بود تا جلو آنھا را بگيرد ومانع کشتن آن دوافسر انگليسی شودکرده
من وسکينر وkرنس ، محمداکبرخان به جرگه از عمليات روز گذشته گزارش 

درحالی که کوشش ميکردم وزيرمختار را به اسپ سوار " اقرار کرد که ميداد و
بعد از جار ." ل رسيداز نزدم بقت کنم يا به گام برداشتن سريع وادارش کنم،
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فيصله  شد گرچه درآن تمام  وجنجال بسياربرای تجديد معاھده يک ماده  پيشنھاد و
  .توپھا خواسته نشده بود که به چھاونی فرستاده شود

در راه ھرگونه توھين . سيکنر وkرنس ومن را به خانه اکبرخان فرستادند
ان ھم بودند که برای آنجا در داخل خانه يک تعداد ديگر بندي. وتحقيرشديم

شام ھمان روزمحمداکرخان وسلطانجان  .ًمصونيت ما واقعا بسيار ضروری بودند
اکبرخان ھمان تفنگچه دوميله خود را به ما نشان . با  عده ديگر به ديدن ما آمدند

از : او گفت.  آن تازه فيرشده بودميلۀاز دو. داد که قيد ھای آن را درست کنيم
ک مستخدم ھندو برای نجات وزيرمختار پيش آمد که جابجا جمله محافظين شما ي

 دسمبرkرنس  به نزد امين ٢۶در تاريخ . از طرف غازيان حاضر تکه تکه شد
دسمبر ٣٠من وکپتان سيکنر تا تاريخ . هللا خان برده شد که  باز نزد ما نيامد

د و با آن دراين مدت با ما رفتار متمدنانه ميش.اکبرخان باقی مانديمسرداردرخانه 
اير عزيز من بسيار ....افغانھای عالی جناب سخن ميزديم که به ديدن ما می آمدند

   ١"  C.Mackenzieميکنزی. سی. مخلص شما استم

  

بدينسان سردار سلطان احمد نه تنھا درکشف مکنونات قلبی مکناتن 
وگزارش صادقانه مذاکرات سری خود باوی و کشاندن مکناتن به مذاکره با 

 اکبرخان  وبعد قتل او سھم موثر ووطن پرستانه داشت،بلکه در امضای سردار
قرارداد اخراج فوری انگليسھا از کشور و در بدرقه قشون انگليس تا جJل آباد 

 جJل -در عرض راه کابل پرخطر، درنابودی  سپاه متجاوز در زمستان سخت و
رال سيل، در مقاومت اباد، در حمله تباھکن تيزين ، در نبرد جJل اباد عليه جن

جنرال پالک  در درۀ خيبر، ودرتمام نبردھای با ن وجلوگيری از پيش آمد
افتخاری که باkخره به پيروزی مبارزان ملی وتخليه خاک وطن از اجانب 

  .متعرض منتھی شد، اين سرداردلير شرکت داشت

ھای سياسی سردار سلطان احمدخان را در ھمينجا به  بخش اول فعاليت
 می برم، ولی  برای حسن ختام اين بخش بايدمتذکر شوم که يکی از چشم پايان

ديدھای شگفتی انگيز سردار سلطان احمدخان بعد از بازگشت  اواز لغمان ھمراه 
می اپريل واوايل باسردار اکبرخان  ومحمدشاه خان و اسرای انگليس  درماه 

 هدرک سردار روايت  حکايتی است که ميرزا عليقلی خان قاجار آنرا از قول١٨۴٢
  :نوشته استو

                                                
١
  ١٣۴ -١٣٠ بريد من اير،په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ص -  
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عجيب تر از ھمه حکايتی است که از قول سردارسلطان احمدخان که از " 
بوده، شنيده شد که چون به جJل اباد رفتيم وافغانستان را ]حاضر[بدو کارتا ختم 

به کلی ازقشون انگليس پرداختيم بعد از معاودت که پنج ماه گذشته بود در يکی از 
 ديديم -  که سروبی نام دارد وبه قدر شصت خانوار بودند- دھات  عرض راه

دويست نفر متل گوسفند با چھاردست وپا  راه می رفتند واز  جمعيتی به قدر
زانوبه پائين نداشتند واطفال قريه آنھا را به سنگ وچوب بيرون کرده به کوه می 

ه به کوه پرسيدم اينھا چه کسانی اند؟ گفتند از قشون انگليس ھستند ک .بردند
فرارکرده اين مدت را مانده بودند حاk از کوه پائين آمده اند پاھای شان را سرما 

از زانو افتاده است با دست وپا راه می روند، آمده اند اينجا  ازما نان  برده و
نيم که کشت وزرع ما را وخوراک ميخواھند، نمی دھيم از آبادی بيرون می ک

سردار گويد که خود با جمعی ديگر باkی . خورندبه کوه رفته علف ب زنخورند با
سرآنھا اسپ تاختيم و پرسيديم دراين مدت در جبال چگونه گذران می کرديد؟ 

تن بوديم وبه قلل شامخه اين جبال فرار کرده در بيغوله وسايه  گفتند ما ھزار
کمرھا بسر می برديم وقوت مامنحصر بود به گوشت آدم که خام بلع می کرديم 

بدين منوال  ً از ماکه می مرد فورا گوشت آن را قسمت  کرده ميخورديم تاھريک
پس از مدتی از اھل . ھشتصد کس را خورديم و اين دويست نفر بی پا مانده ايم

ھمان قريه جويا شديم که آنھا چه شدند، گفتند به فاصله چند وقت يک يک ودو دو 
   ١ ."بمردند تا تمام شدند

  

  :مدخان با اميردوست محمدخانسردارسلطان احاخت0ف 

با ختم تخليه کشور از انگليسھا، بخش اول فعاليتھای سياسی سردار 
سلطان احمدخان خاتمه  يافت، اما مراجعت اميردوست محمدخان و به سلطنت 

نواب رسيدن دوباره اش سردار را منقلب ساخت، بدين معنی که او وسردار 
دند و ھردوی آنھا در باب سلطنت محمدزمانخان مخالف سلطنت دوباره اميربو

  .ادعاھايی داشتند کابل دkيل و

سردامحمداکبرخان، دوست ورفيق ديرين خود سردار سلطان احمدخان را 
ًوعده ھايی به وی داد که ظاھرا برای مدتی خاموش گرديد،ولی در  مJقات کرد و

باطن سخت از اميردوست محمدخان که ھم خسر وھم کاکايش می شد، نفرت 
ميJدی به کشور برگشت و باردوم ١٨۴٣اميردوست محمدخان درجنوری . اشتد
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چون اميردوست محمدخان سلطنت دوباره خود را . برتخت سلطنت جلوس نمود
نام اکبرخان را نيز  نتيجه تدبيرپسر خود وزيراکبرخان می دانست، در سکه خود

  :شامل نموده چنين ضرب زد 

  "راکــب"ق ايات خالـل وعنضــبـزد زف

   ١اميردوست محمد دوباره سکه به زر

به ھرحال با سلطنت دوباره اميردوست محمدخان ،نفرت سردار سلطان 
شايد  اين نفرت از زمانی درضميرسردار . ًاحمدخان از امير علنا بروز نمود

ترسب کرده باشد که اميردوست محمدخان برای بدست آوردن ثروت وميراث 
ل ورضائيت مادرش اورا به عقد ازدواج خود سردار محمدعظيم خان برخJف مي

عJوه براين، علت ديگراز مسايل . دارائی وی را تصاحب کند درآورده بود تا
که امير با انگليسھا طوری برخورد مينمود  سياست خارجی اميرنشأت ميکرد

که مخالفت جدی روش استعمار انگليسھا در امور داخلی کشور بود،  وسردار
بنابرين موضع گيری، سردار سلطان احمدخان  .تطور ديگری ميخواس

 .در قلعه قاضی اتراق نمود قھرا ًپايتخت را ترک گفت وعزم رفتن  قندھار کرد و
ھريک،سردار غJم حيدرخان وسردار  دوست محمدخان پسران خود امير

اکبرخان را برای بازگشت او نزدش فرستاد، ولی او از  شيرعليخان و وزير
به قندھارنزد سردارکھندلخان وسردار  و .بود منصرف نشدتصميمی که گرفته 

مھردل خان رفت وآنھا از وی به گرمی پذيرائی کردند ودر تکريم واعزازش 
  .کمی نياوردند

سردار سلطان احمدخان در قندھار آھسته آھسته برادران قندھاری را 
ر پنج ماه بعد از وصولش به قندھا برضد اميردوست محمدخان تحريک نمود و

 در رأس يک قشون پنج شش ھزار نفری ھمراه با سردار مھردلخان وسردار
اميردوست . رحمدلخان به عزم جنگ با اميردوست محمدخان حرکت کرد

محمدخان با اطJع از اين واقعه دستورداد تا سردار غJم حيدرخان از غزنی به 
 .وق شددفع او حرکت نمايد و وزيراکبرخان از کابل با نيرويی بدان طرف س

 روز تا چند.ديری نگذشت که ھردو قشون در محل سرچشمه مقر باھم مقابل شدند
ی گرفتند، ولی ناگاه از طرف مرف برای يک برخورد خونين آمادگی ھردو ط

وزيراکبرخان آن را پذيرفت  .سران قندھار به وزيراکيرخان پيشنھاد صلح شد
ان قشون قندھار جای وسعی سردار سلطان احمدخان در مخالفت اين تصميم سر

سرانجام سپاه قندھار از ھمانجا عودت نمود وسردار مھردلخان با  .را نگرفت
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از کاری که به  وزيراکبرخان وسپاه کابل به حضور اميردوست محمدخان آمد و
تحريک سردار سلطان احمدخان انجام يافته بود، از اميرمعذرت خواست وطرفين 

   ١ .قندھار باشد کابل و قلمروسرحد  "ُمـقــر"موافقه کردند که 

سردار کھندلخان زعيم  )م١٨۵۵ اگست٢١(١٢٧١بتاريخ ھفتم ذی الحجه 
قندھار درگذشت وبرطبق عنعنه افغانی می بايستی سردار رحمدلخان به جانشينی 

بزرگ کھندلخان، اين مقام را  برادرش برداشته ميشد، ولی محمدصديق خان پسر
از اينجا مخالفتھا   عموی خود را گذاشت وحق خود دانسته بنای مخالفت با

رائيھا وزد و آزادگان آغاز يافت، و براثر صف  برادر وکشيدگی ھا ميان عمو و
. خوردھا در حدود چھارصد نفراز طرفين دراين خود خواھی ھا کشته شدند

برزگان سرداران وعلما وسادات برطبق عنعنه افغانی اين مقام را شايسته سردار 
ميدانستند و درپای يک فيصله امضا گذاشتند، ولی سردار رحمدل خان 

محمدصديق خان اين فيصله را قبول نميکرد، سرانجام اين کشيدگی  منجر به 
 ھجری مطابق ١٢٧٢آمدن اميردوست محمدخان از کابل گرديد واو درسال  

 ميJدی، به بھانه اصJح ميان برادر و برادرزادگان به قندھار رفت وبه ١٨۵۶
   ٢ .قندھار را به کابل ملحق نمود ه ادای فاتحه به ارگ داخل شد وبھان

دراين وقت سردار سلطان احمدخان به حضور امير رفت وميان آن دو 
اشتی صورت گرفت وحتی ھنگام  بيرون رفتن  سردار رحمدلخان از قندھار 

پسرانش تا شورابک   ھمراه با سردار محمداعظم خان با نيرويی به پيگرد وی و
رداخت وبرگشت،ولی ديری نگذشت که براثر کشف مکتوبی عنوانی ناصرادين پ

خراب گرديد و سردار سلطان   خسر ودامادۀميان شاه بدست اميردوست محمدخان،
  .به دربار قاجاری پناھنده شد ًاحمدخان مجبورا راه تھران در پيش گرفت و

 با شھزاده يکی از اتفاقات مفيد در تھران آشنائی  سردارسلطان احمدخان
عليقلی پسر فتح علی شاه قاجار وبازگوئی چشم ديدھايش از جنگ اول افغان و 

تاريخ وقايع وسوانح "انگليس  است  که وی  ھمان واقعيت ھا را در رساله 
يکی از منابع دست اول در  امروز نوشته است و ١٨۵٧در سال " افغانستان

  .تاريخ افغانستان بشمار ميرود

ردار سلطان احمدخان در تھران، مصادف به ايامی به ھرحال حضور س
بود که ايران به بھانه ھمدردی با پسر وزيريار محمدخان الکوزائی، ھرات را به 

وانگليسھا با حمله برخليج فارس وتصرف جزيره ) ١٨۵٧(محاصره کشيده بود
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خارک وتھديد اھواز ، ناصرالدين شاه را مجبور کردند دست از محاصره ھرات 
و درپاريس نماينده ايران درپای معاھده ای امضا گذارد که به معاھده بگيرد 

  ). ١٨۵٧ مارچ ۴( پاريس معروف است

اما ايران ضمن انصراف اجباری ازمحاصره ھرات، سردار سلطان 
نواب بيگم خواھر سکه سردار (که ھم برادرزاده وھم داماد اميرميشد  احمدخان را

و رقيب ودشمن بسيار جدی امير )ن بوداکبرخان، خانم سردار سلطان احمدخا
جوkی (به عنوان حکمران  ھرات گسيل نمود" سرکار"بشمار ميرفت، با لقب 

سردارسلطان احمدخان چون خار بغل، برای امير دوست محمدخان به  ).١٨۵٧
حساب ميرفت، بخصوص که سردار به سوی متصرفات اميردست دراز کرد 

خان که ديد کار با نامه وپيغام نميگردد اميردوست محمد .وفراه را متصرف شد
و به حساب ھرات " شمشير دورويه کار يک رويه کند" راست، تصميم گرفت با

پس سپاھی تحت قيادت سردار شيرعلی خان به سوی ھرات سوق نمود . برسد
وخود به تعقيب آن از مقر زمستانی جJل اباد با  ترتيبات بزرگ درکابل 

  .وقندھارعازم ھرات گرديد

 

  :نبرد سلطان احمدخان با اميردوست محمد برسرھرات

 امير وسردار افغانی، مقابله برادرزاده وکاکا، جنگ خسر جنگقضيه 
وداماد، مخاصمت اعضای يک خانواده افغانی واز نظر نواب بيگم، جنگ پدر 

ميد، يکی طرف ديوارھای شھر ھرات که مدت ده ماه به طول انجا وشوھر در دو
سال اخيرعمر .  است تاريخ کشورمات آور وخونينقر  انگيز واز واقعات حزن

ًسالی بود که تقريبا تمام آن  )م١٨۶٢/ ق١٢٧٨( وسلطنت اميردوست محمدخان

جنگی که به ظاھر رنگ برادر کشی  .در ماحول حصار ھرات درجنگ گذشت
داشت، ولی چون سرنوشت ھرات درآن دخيل بود، شاه و مردم افغانستان مصمم 

سردار سلطان احمدخان ھم درتصميم  خويش . ند که تا آخر بجنگندشده بود
ُسردار تا نمرد، شھر را تسليم  .کوچکترين تزلزلی نشان نداد ومردانه دفاع نمود

و در پايان عمردرحال ضعف ونقاھت  .ردامير تا شھر را نگرفت، نم نکرد و
اعث فتح ومريضی براحساسات خويشی وقومی غالب آمد وغلبه او براحساسات ب

   .ھرات شد

 با اکثر پسران خويش وسران ١٨۶٢اميردوست محمدخان دراپريل 
ًوسرداران وسپاه بسيار از کابل حرکت کرد وچون قبJ به سردار شيرعليخان 

ومحمدامين خان ومحمدشريف خان، پسران خويش، امر پيشروی از قندھار داده 
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وخسر سردار (نبود، ايشان فراه را از ميرافضل خان پسرسردارپردلخا
که از طرف سردار سلطان احمدخان به عنوان حاکم آنجا مقرر بود، ) شيرعليخان

گرفته وخود امير ھم به ايشان ملحق گشت وبعد از مقابله ھايی در سبزوار 
 )١٨۶٢ اگست ١٨( ھجری قمری١٢٧٨ صفر ١٠وحومه شھر ھرات به تاريخ 

سپاه امير بعد از پنج روز تاد ودروازه ھای آن خاکريز شد وفشھر، درمحاصره ا
مقابله ھا، شب خونيھا،نقب کنی وديگر اقدامات . سنگر کنی آماده مصاف گرديدند

  .جارحانه از طرفين دوام داشت وشش ماه بدين منوال گذشت
  

  

 قلعه ارگ ھرات
  

سردار سلطان احمدخان در روزھای سخت محاصره ھرات، مکتوبی به 
کمک خواست، ولی شاه قاجار کوچکترين نام ناصرالدين شاه فرستاد واز او 

 با انگليس را بھانه آورد وجواب منفی ١٨۵٧ومعاھده مارچ . کمکی به او نکرد
از طرف ديگر عبدالغفار خان ، نماينده انگليسی از مشھد خود داری شاه . داد

کمک به سلطان احمدخان ذريعه مکتوبی به اميردوست محمدخان  قاجار را از
ًاين مکتوب  ونامه ای را که ناصرالدين شاه مستقيما به جواب امير . اطJع داد

از دست قاصد ضبط کرده بود، ھردو را برای اطJع  سردار فرستاده بود و
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ميگويند عوض اينکه سردار رشيد . سردار محصور به داخل شھر ھرات فرستاد
واب از اين پيش آمد نا اميد شود،راجع به عدم کمک شاه قاجار اين فرد را به ج

  :مکتوب اميردوست محمدخان فرستاد

  

  

             ناخدا درکشتی ما گــر نباشد گو مباش

١ما خدا داريم وما را نا خدا درکار نيست
  

با اين که فشار ومضيقه محاصره روز به روزکسب شدت می کرد، 
سردار سلطان احمدخان کوچکترين تزلزلی در عزم واراده اش راه نداد وبه 

خانم او نواب بيگم، دختر ) ١٨۶٣اپريل(امه داد تا اين که درماه مدافعه شھر اد
امير وخواھر سکه شيرعليخان که ناظراين جنگ حزن انگيز ميان يک خاندان 

اين واقعه متارکه مختصری در عمليات جنگی . بود از غم وغصه زياد درگذشت
يرون توليد کرد وجنازه مشاراليھا به اجازه پدرش اميرکبير ازحصار ھرات ب

آورده شد ودرحالی که پسرکوچکش عبدهللا جان آن را مشايعت ميکرد،شھزادگان 
وپسران وبزرگان دوطرف متخاصم به اعزاز واکرام زياد در گازرگاه دفن 
نمودند وبعد از فاتحه گيری ومراجعت عبدهللا جان به داخل شھر محاربه تجديد 

می . ھر را فراھم نمودشد، ولی قلت آذوقه وکمی غله اسباب زحمت مدافعين ش
گويند که در آن اوقات سردار سلطان احمدخان ھفته ای يک باردر چھارسوق 
شھر آمده واز انبارھا وگدامھای سرکاری غله به مردم تقسيم ميکرد ودلداری می 
ًداد وحوصله افزائی می نمود تا اين که غله گدامھا به آخر رسيد وتقريبا حيوانات 

م خيلی در مضيقه افتادند وباkخره خود سردار ھم کشتنی باقی نماند ومرد
ً، تقريبا در فاصله يک ونيم ماه )١٨۶٣ مارچ ١٠(ھجری ١٢٧٩درھشتم رمضان 

بعد از وفات خانمش، از درد غم وتأثر شديدی که وفات خانمش توليده نموده 
  .بود،وفات کرد

سردار سلطان :" مؤلف کتاب پادشاھان متاخر افغانستان،می نويسد 
 ھجری قمری از ١٢٧٩در سنه . نام آوری بود شجاع و و غيور مدخان، مرداح

مرگ عيال خود که بسيار دوست می داشت، به مرض خفقان گرفتار شد وچندی 
باوجود بستری، متوجه امورات جنگ وجدال می بود ومردم قلعه .در بستر افتاد

رديد وبزرگان را تسلی می داد، تا اينکه نفس به آخر رسيد وآماده سفر عقبی گ
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لشکر را به حضور طلب نمود، وعظ ونصيحت کرد وسخن از مردی ومردانگی 
   ١ ."بعد از يک شبانه روز فوت کرد. گفت و از حضورمرخص نمود

بارديگردروازه شرقی .بارديگر درعمليات جنگی متارکه برقرارشد
وبار ديگرسران .بار ديگر جنازه ای از حصار بيرون آورده شد .شھرباز شد

وسرداران دو دسته سپاه متخاصم در مراسم تدفين در گازرگاه شرکت نمودند و به 
استثنای خود امير باقی ھمه پسران او درمراسم تشيع جنازه حاضر شدند ودر بين 
راه صفوف سپاه  دردوطرف صف کشيده ومراسم احترام حد به حد از طرف 

بدين ترتيب جسد سردار .دسته ھای افواج با نواختن سJم  نظامی به عمل می آمد
سلطان احمدخان متوفی را با تجليل وتکريمی که در خورشأن او بود، پھلوی 

بعد از سه روز فاتحه گيری باز ھم دروازه ھای شھر  و خانمش به خاک سپردند
دراين وقت چه از طرف امير دوست . خاکريز شد وعمليات جنگی ادامه يافت

کوشش زياد به عمل آمد که به اين محمدخان وچه از طرف مردم شھر ھرات 
عمليات بيھوده خاتمه داده شود، ولی پسران سردار سلطان احمدخان به خصوص 

  .شھنواز خان که جانشين پدر شده بود سخت مخالفت تسليم وصلح بود

مگر چون در مرحله سوم محاصره که ماه دھم آن باشد گرسنگی ومضيقه 
ه بود، باشندگان شھرمايل به صلح زندگی را براھالی ھرات خيلی مشکل ساخت

وتسليم شدند وبعضی سران وبزرگان مانند ميرافضل خان وغJم محی الدين خان 
بن کندلخان با مردم ھمنوا شدند، ولی شھنواز خان با برادرانش به دفاع پرداخت، 
 اما اھالی شھر که ديگر تحمل گرسنگی را نداشتند علی الرغم شھنواز خان و

دروازه ھای ) ١٨۶٣می ٢٧( ھجری ١٢٧٩ ذی الحجه ٨يخ برادرانش درتار
   ٢ .شھر را باز کردند وسپاه امير باkخره داخل شھر ھرات گرديد

دوام  در روزھايی که اوضاع داخل شھر به منتھای بحران رسيده بود
جنگ برادرکشی وتطويل عمليات نظامی، فوت بستگان قريب مانند دختر وداماد 

 محمدخان تاثير خاصی وارد کرده، مريضی ضيق به ضعف عمومی اميردوست
چون امير . النفس او شدت پيدا کرد وھرچه به معالجه پرداختند مفيد واقع نشد

ملتفت شد که از اين مرض شفا نخواھد يافت برای جلوگيری از پيش آمدھای بد 
دريک وقت باريک وبحرانی مجلسی از شھزادگان وبزرگان به دور خود تشکيل 

رشيرعليخان را به جانشينی خود تعيين نمود وامور سلطنت را به او امي داد و
  .محول کرد

                                                
١
  ١٣٣ش، ص ١٣٣۴ ميرزا يعقوب عليخان خافی، پادشاھان متاخر افغانستان، -  
٢
    ببعد٢٠٠، ص ٢، سراج التواريخ،ج١٢٩ -١٢٨ای تاريخی، صص  کھزاد، رجال ورويدادھ-  
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می " پادشاھان متاخر افغاستان"ميرزا يعقوب عليخان خافی، مولف کتاب
امير دوست محمدخان خطاب به سرداران لشکر وشھزادگان گفت :" نويسد که 

وليعھد در ده بوری کابل،سردار محمدعلی خان پسرسردارشيرعليخان را :"
به شما بزرگان حضور  پدرش کرده به دست خود شمشير به کمرش بستم و

قوی  مرض سرکار امروز. خطاب کردم که سردار شيرعليخان جانشين من است
به صJح وصوابديد شمايان بايد سردارشيرعليخان را .اميد صحت شدن ندارد و

چه مصلحت می دھيد؟ شمايان  .وليعھد سازم و به جای خود پادشاه افغانستان نمايم
جمله بزرگان که حضورداشتند قبول کردند وعرض کردند که خداوند مبارک 

شيرعليخان  بعد از آن به دست مبارک خود دستار خود را به سردار.گرداند
گذاشتند وشمشيرخود را به کمرش بستند وبه حضور خورد وبزرگ وپسران خود 

بعد از . ب اميری سرفرازنمودندوجميع بزرگان لشکر به افواج دريا موج به منص
آن به حضورمبارک از ھمه مردم چه شاه وچه گدا بيعت گرفتند وجمله مبارک باد 

قدررتبه ومنزلت يخان تمامی سرکردگان وبزرگان به کردند واز جانب اميرشيرعل
شان، خلعتھای فاخره پوشيدند وبعد از آن به بندگان سرکار نصيحيت کردند وامر 

  .ی امير شيرعلی خان نمودندبه فرمان بردار

اق وعظ ونصيحت فرمودند وتحقيقات بسيار وسفارشات تفثانی در باب ا
چون از اين رھگذر فارغ شدند درخصوص تسخيرھرات  .بی شمار کردند

امر نمودند . با بزرگان وسرکردگان گفتگو کردند وتأخيرنکردن وسرعت نمودن
در حيات   زودی يورش برند وبه واجازه دادند که تکيه برضماير الھی کرده،

من باشم عمر خود  کهکه پادشاه شما  تصرف دارند، زيراسرکار شھرھرات را 
 کارھرات را انجام تررا آخر ميدانم ودرباقی عمر خود اعتماد ندارم ھرچند زود

رزوی پادشاه برآورده می شود وارمان به دل نمی ماند ومی خواھم که آبدھيد، 
   ١ ."ًم بعدا آسوده خاطربه رضای خداوند واصل شوم فتح ھرات را مJحظه کن

وصايای اميردر مورد تسريع فتح ھرات درگوش شھزادگان وسران 
نظامی وملکی تاثير خاص بخشيد وحسب اkمر ترتيبات نقب گذاری وحمله شديد 
گرفته شد ودر نتيجه علی الرغم مقاومت شديد شھنواز خان پسر سردار سلطان 

الی شھر دروازه ھای باkحصار را بازکردند وتحت ھدايت احمدخان مرحوم، اھ
شھر اشغال گرديد وبدين ترتيب آخرين آرمان ) اميرشيرعلی خان(پادشاه جديد

اميردوست محمدخان برآورده شد وسجده شکر به جای آورد وقرار دستور 

                                                
١
  ١٣٣ -١٣١ ميرزا يعقوب علی خان خافی،پادشاھان متاخر افغانستان، صص -  
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وشادمانی عمومی در تمام  سرور پادشاھی به مناسبت فتح ھرات مجالس جشن و
  .يات برپا گرديدوk شھرو

شکی نيست که در تراژيدی محاصره طوkنی برای فتح ھرات، شھامت 
در مدت محاصره ودر اثرفشار . واستقامت افغانی از ھردو طرف تبارز داشت

مشکJت ورنج وغصه ازيک طرف، نواب بيگم دختر امير، زوجه سردار 
ديگر وفات به فاصله کمی از يک  سلطان احمدخان واز جانب ديگر خود سردار

  .  کردند تا باkخره شھر گشوده شد

ًمتعاقبا دو ھفته بعد خود اميرھم به مرض ضيق النفس در ھرات پدرود 

   ١. حيات گفت

  بنمود فتح شھر ھرات وبداد جان

  مردانه شھر ھری را به جان گرفت

  
  

  محمدعظيم خان سرداربن سلطان احمدخان  *سردار ۀاو]د
  

 بيست پسرشجاع وکارفھم سردار پاينده  يکی ازسردار محمدعظيم خان
ھمان کسى او . بودوزيرفتح خانسکۀ برادرخان ابن حاجی جمال خان بارکزائی ، 

 سالھا درکشميرحکومت کرد وبعد از قتل فجيع وزيرفتح خان توسط شاه است که
محمودسدوزائی،با ديگر برادرانش ،برضد شاه محمود دست به قيام زد و با 

 دوست محمدخان شاه محمود را بدون جنگ مغلوب و درايت نظامی سردار
 فراری ساخت و بجای او ايوب شاه را به حيث آخرين پادشاه سدوزائی برگزيد

   .وخود به حيث وزيرش کمر به خدمت بست) م١٨٢٤ - ١٨١٨(

جھاد عليه رنجيت سينگ را بخاطر استرداد پشاور براه ١٨٢٣در سال او
 دچار شکست گرديد ودر راه بازگشت از انداخت ولی بر اثر توطئه ھای دشمن

 به فرزندخويش، ھنگام مرگ ، ولی ت نمودو سالگی ف٣٨به عمر پشاورمريض و
حبيب خان وصيت نمود تا پول و ثروتى که ازو باقيمانده آنرا در ،سرداربزرگش 

 سردارند، مگر برسامصرف براه بدست آوردن دوباره پشاور از چنگ سيک ھا 
مؤرخين   .ھاى نابجا مصرف کرد در راه عياشى و بخشش آن پولھا را حبيب 

                                                
١
  ١٢٩ کھزاد، رجال ورويدادھای تاريخی، صص  -  
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سردار حبيب خان مردى عياش و کم عقلى بود و پس از آنکه جايداد نوشته اند که 
  ١.پدر را به ھدر داد خود و تمام فاميل خود را بدرياى سند انداخت وغرق کرد

 پسرديگر عJوه برسردار حبيب خان، چھارسردار محمد عظيم خان 
سردار محمد عمر خان و سردار سمندر خان و محمداکرم خان ،سردار  :بنامھای

محمداکرم خان برادر سکه سردار سردار  . نيزداشتسردار سلطان احمد خان
ًحبيب خان بود ومدتی با سردار حبيب خان حکومت لوگر را مشترکا اداره 

 نسردار محمد عمر خا .ميکرد، از سرنوشت واوkد او معلوماتی در دست نيست
  اما چھارپسر،ھم نداردزيادی شھرت سياست دخلى نداشت اداره و در که

 سرور سردارغJم حيدرخان وسردارمحمدنصيرخان وسردارمحمد: نامدارچون
سردارمحمد سرور خان صاحب دو . خان وسردار محمد عثمان خان داشت

نايب ( اسم خانمحمدقسردارعبدالکريم خان وديگری سرداريکی : پسربود
  .  محمد طاھر نام داردبود،پسرسردار قاسم،)  قندھارالحکومه

خان نايب الحکومه هللا سردار محمد عثمان خان در عھد امير حبيب ا
او در ھرات و قندھار خدمات عمرانى . قندھار و چندى نايب الحکومه ھرات بود

زيادى نمود و نھر سراج را از ھيلمند او کشيد و اراضى زياد kمزروع را تحت 
رارداد و به ھمين سبب از جانب امير شھيد مورد تقدير قرار گرفت و آبيارى ق

 سردار .شد از سوى اميربه او اھداء» تيول«نشان و مقدارى زمين به عنوان 
محمد عثمان خان مثل سردار عبدالقدوس خان اعتمالدوله مخالف سياست راديکال 

وطئه تحريک  او بارى به اتھام شرکت در ت.و محمود طرزى بودهللا شاه امان ا
مردم جنوبى براى شورش بر ضد رژيم امانى برھبرى حضرت محمد صادق 

داماد سردار محمدعثمانخان ، پدر صبغت (مجددى و ميان محمد معصوم مجددى 
 پس از دولت بعد عفوشد وزندانى گرديد وهللا از طرف شاه امان ا) مجددىهللا ا

ادق مجددى خان با ھمراھى حضرت محمدصهللا امانى از طرف سردار عنايت ا
به عنوان ھيئت صلح نزد پسر سقاو در باغ باk رفت که از جانب حضرت 
ّمحمدصادق مجددى تلويحا بحيث پادشاه پيشنھاد شد مگرھمراھان پسر سقاو آن را 

کله کانى هللا حبيب انپذيرفتند و سرانجام چند ماه بعد به اتھام شرکت در توطئه قتل 
و سردار عبدالمجيد خان و هللا امان اخان برادر شاه هللا ت ااييکجا با سردارح

کله کانى محکوم به اعدام هللا خان معين وزارت حربيه به امر حبيب ا هللاحبيب ا
 . گرديد

                                                
١
نشراتی  موسسه  نقش تاريخی وزيرفتح خان در دولت سدوزائی افغانستان،ازمن، چاپ-  

  ٢٠١٣دانش،پشاور
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پسر سردار محمد عثمان خان ، سردار غJم فاروق خان آدم سرشناس و 
حکومه ظاھرشاه وزير داخله و نايب ال  او در عھد سلطنت محمد.نامدارى بود

و نايب الحکومه ننگرھار بود و چون خواھر  ر قندھاھرات و نايب الحکومه
محمد داود خان خانم او بود ، ازين جھت نيز شخص استخواندار و نيرومندى به 

بار ازدواج نموده و فرزندان زيادى با جايداد فراوان از   او چند.حساب مى آمد
ار سردار محمداسحاق عثمان و سرد:  مشھور ترين فرزندان او.خود باقى گذاشت

عثمان و داکتر اکرم عثمان اند هللا اسماعيل عثمان و توريالى عثمان و داکتر عبدا
  . که ھريکى در خارج از کشور زندگى دارند

پسرديگر سردار محمدعظيم خان يعنی سردار سلطان احمدخان دو 
با امير دوست ھنگام تجاوزنخستين انگليس برافغانستان،  وسردار سمندرخان،
رفتند و در بخارا در زد و خوردى که با سپاھيان امير بخارا محمد خان به بخارا 

رخداد، سمندر خان کشته شد و سردار سلطان احمد خان با سردار  ھنگام فرار
  پس از رھائى١٨٤١واخر سال  در ا گشت وزندانی و و اسير اکبر خان زخمى 

ول افغان  با سردار اکبرخان به افغانستان برگشت و در جنگ ااز زندان شاه بخارا
کارنامه ھاى درخشانى بجا گذاشت و سر انجام با امير دوست  و انگليس از خود

ابتدا سرمخالفت گرفت و  ،که ھم خسر وھم کاکا وھم پسرش گفته ميشدمحمد خان 
به قندھار رفت وجنگی را عليه اميردوست محمدخان سازمان داد وچون به 

 ايران بحيث حکمران ھرات به ايران رفت و از جانب دولتمقصودخود نرسيد، 
 درھرات حکومت کرد و قبل ١٨٦٢گماشته شد وتا پايان سال » سرکار«با لقب 

از فتح ھرات بدست امير دوستمحمد خان درگذشت و تازنده بودحاضر به تسليم 
  . شدن ھرات به اميردوست محمد خان نگشت

  

 :او]د سردار سلطان احمدخان سرکار
 سه خانم داشت واز اين سه خانم صاحب  سردار سلطان احمدخان سرکار،

  :نام ھای پسرانش. چھارپسروسه دختر بود

   سردارشھنواز خان سرکار،-١

  .سردارشيراحمدخان سرکار،درجوانی فوت کرد-٢

   سردارسکندرخان سرکار،-٣

  . سردار عبدهللا خان سرکار-۴

 سردار شھنواز خان سرکار، بعد از مرگ پدرش در ھرات به ادامه -اول
خان تخمين تاپنجاه روزديگر ادامه  اومت در مقابل جد خود اميردوست محمدمق
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داد وسرانجام بزرگان ھرات بدون مصلحت او دروازه ھای شھر را بروی سپاه 
 می ٢٧.(کابل باز کردند وشھر درتصرف نيروھای اميردوست محمدخان درآمد

١٨۶٣(  

ياد کرده " الجنر= بيرگيد"نويسندگان خارجی از شھنواز خان به عنوان 
) دختر سردار محمدعمرخان(نوشته اند که وی از خانم اول سردار سلطان احمد

سردار شھنواز خان ابتدا با سلطنت بيگم دختر سردارسلطان . متولد شده بود
. محمدخان طJئی ازدواج نمود و بعد در ايران با يک خانم ايرانی ازدواج کرد

سلطنت بيگم وديگری عبدالحق از يکی عبدالرحمن خان : ربودوی صاحب دوپس
يکی  معصومه :  شھنوازخان دو دختر نيزداشت. خان از خانم ايرانی بودند

بلقيس بيگم با . ازدختر سلطان محمدطJئی وديگرش بلقيس بيگم از خانم ايرانی
پسرعمويش سردارعبدالعزيزخان پسرسردار عبدهللا خان سرکار، ازدواج کرد که 

  .عزيز به ظھور رسيداز او سردارعبدالحسين 

وا دختر سردار ح عبدالرحمن خان پسربزرگ شھنوازخان، بابی بی
پسرانش  .شريف خان ازدواج کرد که از او صاحب دوپسر ويک دختر شد

عبدالرحيم خان وعبدالکريم خان نام داشتند و دخترش حميرا بيگم بود که با 
ب شرکت سردارمحمدرفيق خان ازدواج کرد وسردار محمدرفيق خان صاح

  . درگذشت١٩٢٧رفيق،يگانه فرزند سردار محمدصادق خان بود که در

. بود) از دختر اميردوست محمدخان نواب بيگم( سردار سکندرخان-دوم
. او ابتدا با بی بی جان دختر بزرگ محمدصديق خان بارکزائی  ازدواج کرد

 يک سکندرخان صاحب. وباردوم با يک خانم از طايفه الکوزائی ازدواج نمود
يکی عبدالوحيد خان و ديگری تاج محمدخان : دختر به نام شھنوازبيگم و دو پسر

  . شھنواز بيگم، به عقد سردار محمدامين جان ابن اميرعبدالرحمن خان درآمد. بود

داکترعبدهللا عزيز فرزند عبدالحی عزيز، ضمن صحبت تليفونی برای من 
 ، به تھران و سردار حکايت کرد که سردار شھنوازخان بعد ازفتح  ھرات

در روسيه سکندرخان به حيث معلم شمشيرجنگی در . سکندرخان به روسيه رفتند
باری ميانه  وی با پسرتزار برسر خانمی برھم خورد . دربار تزار استخدام شد

روسھا از بيم اينکه  . وقرار شد برای اثبات حقانيت خود به جنگ دوئل بپردازند
بزند ، به او اخطار دادند که قبل از مسابقه دوئل از مبادا او پسر تزار را زخم 

سردار . و او به فرانسه رفت ومدتی در فرانسه زندگی کرد. روسيه خارج شود
شھنوازخان ازتھران نامه ای به اوفرستاد تا به تھران بيايد واز خانواده خود 

ت سکندرخان به تھران رفت و شھنواز خان بعد از شش ماه فو. سرپرستی نمايد
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 کرد و او مطابق عنعنه افغانی با خانم برادر عقد بست و متکفل خانواده برادر
  .نيزشد و پسر شھنوازخان به ھند مسافرت کرد

نواسه (ان سرکار، پسرکوچک سردار سلطان احمدخان ج سردار عبدهللا -سوم
ان در جنگ ميوند شرکت جسردار عبدهللا . بود) ست محمدخاندختری اميردو

ر پيروزی برقشون انگليس را کمائی کرد، مگردرجنگی که به جسته وافتخا
 در ١٨٨٠ اگست ٢٢ھواداری از سردار ايوب خان با اميرعبدالرحمن خان در 

   .گرشک بسر آورد کشته شد

 herat.htm/  http://www.royalark.net(بنابر روايت سايت 

/Afghanstan(،  برجای ی ذيل بنامھا از سردارعبدهللا خان پنج  پسر وسه دختر
  :ماندند

   عبدالرسول خان سرکار،-١

نام پسردوم سردار عبدهللا جان،سردار ( عبدالحسين خان سرکار-٢
عبدالعزيزسرکاربوده پدر سردار عبدالحسين سرکار بوده است، کاش يکی از 

  )وابستگان اين خاندان بگويند که کدام يک درست است؟ سيستانی

 ودو دختربنامھای ،رشيدخان سرکاران سرکار، پدرعبدال عبدالمجيدخ-٣
  .ماه پرور بيگم  وزرين بيگم بود

  . عبدالکريم خان سرکاربرادرعينی عبدالمجيدخان بود-۴

  وبعد در حاکم غوربند ١٩٢١ -١٩١٧ار، از عبدالغفورجان سرک-۵
  . حاکم مقر بود١٩٢٩ تا ١٩٢١سالھای 

ی از سال ، در عھد امان١٨٧۵واما سردارعبدالرسول خان سرکار، متولد
 به عنوان نماينده سياسی افغانستان به دربار بخارا ماموريت ١٩٢٢ تا ١٩٢١
 به حيث قونسول در پاريس وسپس به حيث ١٩٢۵ تا ١٩٢٢وبعد از . داشت

عبدالرسول خان با .  ايفای وظيفه نمود١٩٢٩ تا ١٩٢۵قونسول در برلين از سال 
او صاحب سه  اج کرد وازعايشه بيگم دختر نورالدين خان قاضی قندھار ازدو

  :پسر ودو دختر شد

  عبدالقديرخان سرکار،-١

   جنرال عبدالرؤف خان سرکار،-٢

  . داکترعبدلقيوم خان سرکار-٣

بافرخ بيگم، دختر اميرحبيب هللا خان سراج  داکتر عبدالقيوم رسول
دخترش محبوبه بيگم  و . وازاو صاحب دو پسر ويک دختر شد. ازدواج نمود

  .بدهللا خان سرکار وديگرش داکترزلمی رسول استپسرانش يکی ع
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 ١٣٣٢ درسال  داکتر عبدالقييوم رسول، فرزندداکتر زلمى رسول
موصوف بعد ازفراغت از ليسۀ . خورشيدى در شھر کابل متولد گرديده است

و تحصيJت عالى خود را در اى تحصيJت عالى عازم فرانسه شد استقJل، بر
وی بحيث داکتر انستيتيوت تحقيقى .  پايان رسانيدبخش طب، تا درجۀ ماسترى به
يس دفتر ئانۀ قواى مسلح عربستان سعودى و رامراض قلبى پاريس،داکتر شفاخ

 . شاه در شھر روم ايتاليا ايفاى وظيفه کرده است ظاھرمحمد 

داکتر زلمی بعد از سقوط رژيم  طالبان و بميان آمدن حکومت جديد تحت 
ر امنيت ملى افغانستان تعيين شد بحيث مشاو ٢٠٠٢رياست حامد کرزى درسال 

دى ملکى قبل از مشارويت رييس ھوا نور.  سال دراين پست باقی ماند٧مدت و
ى بن که در کشور جرمنى برگزار شد، در کنار لملبود و در کنفرانس بين ال

 .سايررھبران افغان اشتراک داشت 

وزيز امورخارجه وی بجای داکتر رنگين دادفر سپنتا بحيث ٢٠١٠درسال 
ودر زمان ماموريت خود دروزارت خارجه ، با آمريکا، ھند . تعيين گرديد

جرمنى، المان، ايتاليا، ناروى، فنلنډ، دنمارک، فرانسه، پولند و استراليا پيمان 
زلمى رسول به زبان ھاى پشتو، .ھاى ھمکارى ھاى استراتيژيک بسته است 
 و با زبان عربى نيز اشنايى  ميکنددرى، انگليسى، فرانسوى و ايتالوى صحبت

زلمى .  اثر طبى زلمى رسول در امريکا و اروپا به چاپ رسيده است ١١. دارد
.  ميباشد١٣٩٣/٢٠١٤رسول يکى از نامزدان انتخابات رياست جمھورى سال

 .زلمى رسول تاکنون ازدواج نکرده است 

 وی شخصيت تحصيل کرده ودرعين حالی طبيب حاذقی بشمارميرود،
ات مردی دانشمندو متواضع ودرعرصه سياست ملی وبين المللی صاحب نظري

ازمصاحبه ايکه با تلويزيون طلوع . باشديموديدگاه وسيع وقابل توجه نيز 
درافغانستان انجام داده و در انترنت قابل دسترسی است، ديده ميشودکه وی در 

رقيوم رسول در دامان يک خانواده سياسی ومنور افغان بزرگ شده و پدرش داکت
جنش مشروطيت سوم نقش فعال داشته وبجرم آزاد انديشی باری مدت دوسال را 

از  او نيز برای اجرای نقش سياسی درکشور. در زندان شاھی سپری کرده است
ازھرکس ديگری  قبل آمادگی دارد واگر درانتخابات موفق گردد، شايد بھتر

  .دنماي درافغانستان خدمت

که با راضيه  ، جنرال عبدالرؤف  رسول بود انپسرسوم عبدالرسول خ
بيگم دخترعبدالحسين خان عزيز ازدواج نمود و از او صاحب يک پسر بنام 
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سيما با نصيرالدين علومی . عزيزخان سرکار و يک دختر بنام سيماجان شد
  . ازدواج کرد

داکترسيدخليل هللا ھاشميان در يادداشتی که برای من فرستاده بودند، از 
ر عبدالعزيزخان پسر سردار عبدهللا جان، نام نبرده ، ولی ازدوپسر ديگر سردا

سردار عبدهللا جان،بنامھای سردار عبدالرسول خان وسردارعبدالمجيدخان 
ھاشميان از سردار عبدالرسول خان، داکتر داکتربقول . کندکمشر يادکرده است

   .عبدالقيوم رسول  وجنرال عبدالرؤوف رسول به ثمر رسيدند

پسردوم ) ١٨٧٨متولد (سرکارسردار عبد العزيزبنابر منابع ديگر،ما ا
سفيردر ايران بود و  در عھد امير شھيد که ،١ان سرکاربودجسردار عبدهللا 

ومقام در نام رجال صاحب ازسردارعبدالحسين عزيز وپسرش عبدالحى عزيز 
   .ندبود احمد خان  اعقاب سردار سلطانسلطنت ظاھرشاه از

 چون سردارعبدهللا خان به ھواداری سردارايوب ،بدهللا عزيزبقول داکترع
 خان به مقابل عبدالرحمن خان جنگيده وکشته شده بود، بنابرين عبدالعزيز 
درسنين کودکی از کابل با پای پياده خود را به ھرات و بعد به مشھد رسانيد وبه 

ھران نزد ادارات امنيتی مشھد خود را معرفی کرد و تقاضا نمود او را به ت
عمويش سکندرخان سرکار بفرستند، اما مامورين امنيتی با ديدن سرو وضع 
ژوليده  اوباورنمی کردند که اومنسوب به يک خاندان معروف افغانی باشد، معھذا 
به تھران به عمويش سکندرخان خبردادند و او به مشھد آمد و عبدالعزيز سرکار 

ظل حمايت عمويش درس خواند و مرد با را با خود به تھران برد واو در آنجا در 
  .دانشی بار آمد

بقول مھدی فرخ، سفير ايران درعھد امانی،سردار عبدالعزيز خان درزير 
نظر عموی  خودسردارسکندرخان فرزند سردار سلطان احمدخان بزرگ شد واز 

اودرتھران واصفھان . حقوقی که دولت ايران به وی می پرداخت، زندگی ميکرد
فرخ عJوه ميکند . ايران نيزخدمت کرده است) اردو( در قزاق خانهو رشد نمود

که سردارسکندرخان دو دختر داشت که نمی خواست به شوھران ايرانی بدھد، 
دخترھای من را به ھرکس ميل داريد به :" پس به اميرعبدالرحمن خان نوشت که

که آنھا شوھر بدھيد که چون مادرشان شيعه مذھب است، درايران مجبور نشويم 

                                                
١
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لھذا يکی از دخترھا را به سردار امين هللا جان، ." را به کفار بدھيم
سردار . پسراميرعبدالرحمن خان ودو می را به سردارعبدالعزيزخان تزويج نمود

ابتدا به حيث معاون فتح محمدخان ] وقتی به افغانستان بازگشت[عبدالعزيز خان
ت، مقررگرديد وبعد به سمت پدر شيراحمدخان رئيس شورای دول) رئيس پوليس(

در عھد امانی البته [سردارعبدالعزيزخان . يافتتقررنماينده افغانستان در کلکته 
به سمت وزيرمختار درتھران مقرر گرديد و پس ] به سبب لياقت وفھم خود

ازبازگشت از تھران به حيث معين دوم وبعد به حيث معين اول وزارت خارجه 
مختار در روم منصوب گشت واز آنجا مجددا ً به تعيين شد وبعد به حيث وزير

عبدالعزيزخان نسبت به تمام : فرخ ميگويد. حيث وزيرمختاردر تھران گماشته شد
   ١ .سفرای افغانستان شخص مطلع وفھميده است وتعصب مذھبی ندارد

با توجه به شجره نامه خاندان سرکار، سردار عبدالعزيزسرکار،با بلقيس 
وازخان سرکارازدواج کرد که از اوصاحب دو پسر ودو بيگم دختر دوم  شھن

پسربزرگش سردارعبدالحسين عزيز بود که بعد در باره اش سخن . دختر شد
 ١٩٠۶اما خود سردار عبدالعزيزخان بعد از بازگشت به وطن در سال . خواھم زد

،ابتدا بحيث معاون وبعد به صفت رئيس پوليس کابل مقرر شد واين وظيفه را 
 جنرال قونسول افغانستان درکلکته ١٩١٧ تا ١٩١۵سپس از. ھده داربودع١٩١۵تا

درايتاليا و از ١٩٢٧تا ١٩٢۶ وزيرمختاردرايران واز ١٩٢۵ تا ١٩٢٠از.بود
 نايل به اخذ لقب ١٩٢۵در .دوباره درايران وزيرمختار بود١٩٢٨ تا ١٩٢٧

زمتولد  عبدالحسين عزي٢ .سردار اعلی از سوی اعليحضرت شاه امان هللا گرديد
پسر سردار عبدالعزيز خان سرکاربودکه در ايران متولد و آموزش ديده ١٩٠٠

  . بود

سردار عبدالحسين عزيز، يکى از : مرحوم پوھاند حبيبی ميگويد که
پدرش سردار . مشروطه خواھان آگاه و بادرايت عھد امانى به حساب مى آيد

خودش در تھران متولد عبدالعزيز نخستين سفير افغانستان بدربار تھران بود و 
او از . شده و در آنجا درس خوانده و شخص با سواد و مدبرى بار آمده بود

و در جنبش مشروطيت اول و . ھمکاران داوى و رفقاى مير سيد قاسم خان بود
  . دوم شامل و ھمواره سر حلقه مشروطه خواھان بود

  ه  در وزارت خارجه افغانستان سرکاتب شعب١٩٢۴عبدالحسين عزيزدر

                                                
١
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معاھدات وقونسلگری ھا مقرر گرديد و اندکی بعد از آن وظيفه برطرف شد وبه 
  ).١٩٢۶(تاسيس شرکت حمل ونقل بين پشاور وکابل پرداخت

 به حيث ١٩٢٩ جنرال قنسول افغانی در دھلی جديد وبعد از آن در١٩٢٧درسال 
 - ١٩٣٠بعد از سقوط دوره امانی در سال . قنسول افغانی درکراچی مقرر شد

به حيث سفير افغانی در روم مقرر گرديد ودر سالھای بعد به مقامات بلند ١٩٣٣
 نماينده افغانی درکنفرانس خلع سJح ١٩٣٣در سال . سفارت ووزارت باقی ماند

از سال .  به حبث سفيردر مسکواجرای وظيفه کرد١٩٣٧ تا ١٩٣٣ژنيو ودر 
 به ١٩۴٣ن ودرسال  وزير فوايد عامه در کابينه محمدھاشم خا١٩۴٣ تا ١٩٣٨

 به حيث ١٩۴٩ -١٩۴۶در سال. حيث سفيرکبير افانستان در واشنگتن مقررشد
 به حيث ١٩۵٠ تا ١٩۴٩درسال .نخستين  نماينده افغانستان درملل متحد بود

به عنوان سفير دردھلی بود  وسرانجام ١٩۶٠ تا ١٩۵۴وزيرمعارف ودرسال 
ت جناب عبدالجليل جميلی  بنابر رواي١.  زندگی را پدرود گفت١٩۶٠درسال 

برادرسردار عبدالحسين عزيز بنام سردار عبدالحميد خان عزيز نيز شخصيت 
تحصيل کرده وقابل توجه بوده و در وزارت خارجه  افغانستان ماموريت داشته 
ٔاست و سپس بحيث  سفير افغانستان در موسسه ملل متحد وظيفه اجرا کرده 

 وی درکدام سالھا اين وظيفه رادر آن موسسه است، آقای جليلی تذکرنداده اند که
 .عھده بوده اند

  :عبدالحسين عزيزصاحب چھارپسربود

  .١٩٧٣ محمدايوب عزيز،والی  قندھاردر-١

   عبدالقديرخان عزيز،-٢

    عبدالغفار خان عزيز،-٣

  . عبدالحی خان عزيز-۴

او تحصيJت . عبدالحى عزيز ازشخصيت ھاى سياسى اين خانواده بود
 را درليسه استقJل کابل پيش برد وبعد تحصJت عالی را متوسطه

بعد از ختم تحصيJت به . دراستراشبورگ  فرانسه ونيز درلندن تکميل نمود
در . به کار گماشته شد١٩۴١ - ١٩٣٩کشور برگشت ودربانک ملی درسالھای 

او به حيث رئيس فاکولته حقوق وعلوم سياسی ايفای ١٩۴٧ - ١٩۴۴سالھای 
  .معاون وزارت اقتصاد بود١٩۵١ تا ١٩۴٧در سالھای . وظيفه  نمود

                                                
١
 ، ونيز١٠٢ -١٠١ش، ص١٣۶٣ حبيبی، جنبش مشروطيت، -  
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 عبدالحی عزيزچون شخص دموکرات و آزاد انديشی بود، ھمواره انزجار 
حکومت شاھی اظھارمی نبود آزادی بيان وفعاليت احزاب سياسی درخود را از

نمود وبنابرين در جمعيت وطن با غبار و ھمرزمانش در يک حلقه سياسى به 
 ش با غبار و محمودى و ١٣٣١/ ١٩۵٢اودر تظاھرات سال. فعاليت آغازکرد

داکتر فاروق اعتمادى وبرات علی تاج و عده ديگراز مشروطه طلبان اشتراک 
محکوم به شش سال زندان شد،مگر يک سال بعد از زندانی وکرد و بالنتيجه 

  بحيث مشاور در وزارت معادن و ١٩۵٧ تا ١٩۵۶وی از. زندان رھا گرديد
 ھنگامى که سردار محمد داود صدراعظم افغانستان به ١٩٥٧در . کردصنايع کار

پس ازآن . ًپاکستان رسما سفر نمود، وى در اين سفر صدراعظم را ھمراھى نمود
بحيث معين وزارت پJن ١٩۶٠ تا ١٩۵٧در پست ھاى رياست ھوائى ملکى و از 

  بنابر١٩٦٤م وزير پJن مقررگرديد و درسال ١٩٦۴ تا ١١٩۶٠و ازسال
  ١ . سالگى پدرود حيات گفت٤٩عارضه قلبى به عمر

عبدالحی عزيزبا ماھره بيگم دختر والی علی احمدخان ازدواج کرد واز او 
  دارای ١٩۴٠پسرش داکترعبدهللا عزيز، متولد . صاحب يک پسر وسه دختر شد

او درعرصه .تحصيJت عالی در سطح دکترا از پوھنتون لوزان فرانسه است
او با يک خانم ايتالوی از .  گرفته استPh.Dی وجامعه شناسیھای علوم سياس

 ازدواج کرده وصاحب يک پسربنام ١٩٧۴شھر فلورانس  بنام دونا ايزابل در
. می باشد١٩٧۵ويک دختر به نام سارا عزيزمتولد ١٩٧۴الياس عزيزمتولد 

الياس عزيز در رشته اقتصاد ودخترش در رشته رسانه ھای گروھی تحصيل 
   ٢ . واکنون در کشور سويس در ژنيو زندگی ميکنندکرده اند

محمدعظيم خان وپسرش اين بود، مختصری ازاعقاب وبازماندگان سردار
 سلطان احمدخان سرکار که اکثر شان دارای تحصيJت عالی وحايز سردار

و نقش ھای موثری  در عرصه ھای اداری وسياسی  مناصب بلند دولتی بودند
  .داشته اند

ع دارد منسوبين اين خاندان در تکميل ورفع نواقص اين جستار نويسنده توق
  )٠٠٤٦٣١٥٣٣٧١٥(: شمارۀ تليفون من اينست.کمک کنند

                                                
١
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 : ايميل  ادرس:وايميل ) ٠٧٦٥٥٠٢٧٧٢( تليفون ھمراه
 sistani٠١@hotmail.com  

  

  " سردار"  معنای کلمۀ - *

دارمحمدنادر نعيم، يکی از کانديدان رياست جمھوری در ھفته قبل سر
اقای ميرزائی در تلويزيون آريانای کابل مصاحبه يی با ،١٣٩٣انتخابات سال 

 از سردار محمدنادرنعيم، در باره معنای آقای ميرزائی در وسط مصاحبهداشت و
 است سوال نمود وسردارنعيم، فقط ياد آورشد که اين لقبی" سردار"ومفھوم کلمۀ 

 آن نبود ومنھم ان افزوده بودندھرچند خودش طرفدارکه مردم به نام داودخ
به نظرميرسيد که سردارصاحب به معنای واقعی کلمه . طرفدار اين لقب نيستم

اين تير آوردن . سردار پی نبرده بود ولھذا جواب درستی نيزبه سوال مذکور نداد 
در باره معنا ومفھوم اصلی اين اقای سردار نادرنعيم، مرا واداشت تا توضيحی 

  .کلمه ارائه کنم

 را در  چندماه  مدت١٨٠٩ر سال الفنستون مورخ ودپلومات انگليسی د  
قبايل معيشت ومعاشرت اقوام و  وطرز رسوم وآداب ًيشاورسپری نمود و در باره

بيان ( سودمندی گردآورد ودر کتاب خود جامع واطJعات بسيارافغانستان 
 اين اطJعات در نوع خود در ھمنعکس ساخته است که تا امروز م) سلطنت کابل

  . ًبارۀ مردم شناسی افغانستان اگر بيظير نباشد، حتما کم نظير خواھد بود

سران شاخۀ «:الفنستون در کتاب خود به نکتۀ جالبی اشاره کرده ميگويد
خوانده ميشوند، درحالی که رئيس شاخه ھای ) نرالژ(قوم درانی سردار

لقب سرداری متعلق به ارتش شاھانه است ولقب . قوام را خان می نامندديگرا
  ١». خانی، يک منصب موروثی است

ًتا ھمين اکنون درکشورما اکثرا تصورميکنند که کلمه سردار لقب قبيلۀ 

به ھمين دليل وقتی با شخصی از اين طايفه روبرو ميشوند . محمدزائی است
 را بکار ميبرند وطرف با شنيدن کلمه بJفاصله در مورد ايشان کلمه سردار

حال آنکه بنابر . کندباحساس برتری نسبت به ديگران خوددرممکن است سردار 
 "تذکر الفنستون کلمۀ سردار يک لقب نظامی ولشکری بوده است وبه معنی 

استعمال می برخی از رجال منصوب به سپاه ولشکرشاھانه  در مورد"  جنرال
  .  يک طايفهاست ونه در مورد کلشده 

                                                
١
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دردولت سدوزائی افغانستان اين رتبه ھای نظامی به تقليد از دولت 
نادرشاه افشار به برخی رجال افغانی که در تقويت لشکر احمدشاه ابدالی نقش 

از آن تاريخ ببعد اين لقب در برخی از خاندانھا بخصوص . شدميموثر داشتند داده 
سال دراين کشورسلطنت کرده اند،  ١٥٠که بيش از طايفۀ محمدزائی افغانستان 

مگربسياری از مردم ما در فھم استعمال آن فاقد  بطور مورثی باقی مانده است،
لقب سرداری  وجنرالی در دوره ھای حکومت ھای . درک درست اين لقب اند

مثل خاندان سردار ( بلوچھا ًمثJ محمدزائی به برخی ازرجال غير درانی 
مثل خانواده (وبرخی از رجال نامدار ھزاره) مروز در ني سنجرانیمحمدعلم خان

 از سوی امير  نيزاز سوی امير شيرعليخان و) سردار شيرعليخان ھزاره
 داده شده بود، مگربا استعمال آن کسی تصور محمدزائی بودن را عبدالرحمن خان

  .برآنھا نميکند ودر عين حال اين لقب برکل طايفۀ شان نيز اطJق نميگردد

) جنرال"(سردار"ھرشاخه قبيله درانی را يک « رش الفنستونبنابر گزا
بخشھای . اداره ميکند که به وسيله شاه ازيک خانواده بزرگ انتخاب ميشود

خان را سردار از خانواده معتبر بخش . اداره ميکنند" خانان"کوچکتر قومی را 
 از ًبخش ھای کوچکتر را غالبا مردم) رئيسان( ملکان ومشران .انتخاب ميکند

ميکند، اما آنان ھم بيشتر  خانوادھای سرشناس برميگزينند وسردار،آنان را تائيد
ھربخش روستا محله ای . توسط سردار با رعايت رضای مردم انتخاب ميگردند

دارد وھر محله تحت ادارۀ ملک يا مشر خود زندگی ميکنند واختJفی بين محله 
ھمه مانند اعضای يک . د نداردجوو - چنانکه در ميان يوسفزيان موجود است-ھا

  پايان           ١ .خانواده با ھمآھنگی زندگی ميکند
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  ھمفصل ن

  

    لغمانیبکرخيل ا بنقش محمدشاه خان

  )١٨۴١( درقيام کابل
  

  

  :مدخل 

يکی ازشخصيت ھای بزرگ ونامدار وبارسوخ ملی در دوران جنگ اول  
وب به شاخه بابکر خيل، باشنده بديع افغان وانگليس، محمدشاه خان غلجائی، منس

محمدشاه خان از زمره مبارزان پرشورملی ودشمن جدی .آباد لغمان است
از دوستان بسيار نزديک وصميمی ھم خسر وھم يکی او . انگليسھا بود

وزيراکبرخان  بود و وزيرموصوف به حدی به او احترام وحرمت می گذاشت که 
تی نامه خصوصی پدرخود، اميردوست ھيچ رازی را ازاو پنھان نميکرد، ح

و را به عقب نشينی توصيه کرده بود، نيز با اين دوست يک دل اکه رامحمدخان 
وصادق خويش در ميان گذاشت و رأی ونظر او را دراين باره خواستار شد و 

  .برطبق گفته ومشوره او عمل کرد

ران محمدشاه خان بنابر اکبرنامه، اولين کسی است که به دستورجرگه س
کابل، با اقوام خود ھمراه با عبدالعزيزخان جبار خيل در گندمک وجگده لگ 

 جJل آباد را مسدود ساخت وقشون انگليس را بدان -وتيزين راه مواصJتی  کابل
  ١.سو کشيد ومورد ضربات شديد قرار داد

محمدشاه خان بابکرخيل بعد از ورود سردار اکبرخان با قوايش به 
ت و پھلو به پھلوی سردار اکبر خان وسردار سلطان احمدخان مبارزين کابل پيوس

درمذاکرات با انگليسھا ودر  او نه تنھا. برضد انگليسھا به مبارزاتش ادامه داد
 کشتن مکناتن وبه اسارت گرفتن ھمراھانش سھم عملی وموثر داشت،بلکه در

                                                
١
  ١٣٨ -١٣٧ حميد کشميری، اکبرنامه، صص -  



 ٣٦٨                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

جJل بدرقه قشون شکست خورده انگليس ازکابل تا جJل اباد، و در جنگ ھای 
آباد برضد انگليس وجنرال سيل، دردره ھای خيبر در برخورد با جنرال پالک و 
در نگھداشت و اعاشه اسرای انگليسی در قلعه بديع آباد لغمان و بازگردانيدن آنان 
به کابل، درمراجعت وبازگردانيدن اميردوست محمدخان از ھند به کشورنيز نقش 

   ١ .خيلی فعال بازی کرده است

 خان بابکرخيل ھمان مردبا نفوذی است که  براثر ميانجی گری محمدشاه
وی، مصالحه ميان سردار اکبرخان و نايب امين هللا خان وفتح جنگ پسرشاه 

فتح جنگ پادشاه باشد وسردار :  فيصله کرد کهوداد شجاع را به شايستگی انجام 
ب امين اکبرخان وزير او وبرای رفع کدورت وھمبستگی بيشتر طرفين،دختر ناي

بدين گونه آتش  جنگ را که . هللا خان به عقد نکاح سردار اکبرخان درآورده شود
 ميان سران مجاھدين در کابل شعله ور ١٨۴٢برای ماه ھای اپريل، می و جون 

خاموش کرد و از اين تاريخ به بعد سردار اکبر خان به وزير محمداکبرخان  بود
   ٢ .شھرت يافت

ياری محمدشاه خان بابکر خيل را بايد در پيوند رشادتھا وشتارتھای  وھوش
. کارنامه ھای وزيراکبرخان و سردار سلطان احمدخان  مطالعه  وبررسی کرد با

 سردار اکبرخان ھيچ. اين سه شخصيت ملی مانند يک روح در سه تن بودند
کاری را بدون مشورت با محمدشاه خان انجام نمی داد وبنابرين ھرپيروزی ايکه 

کبرخان در ميدان سياست نصيب شده است، محصول مشورت وتبادل سردار ا
 محمدشاه خان بابکر خيل،در روز مذاکره با. وافکار ھرسه نفر بوده است نظر

وزيرمختار انگليس در کابل،يکی از سه نفرسران ملی بود که با مکناتن رو در 
وخت " تبازھم اولين کسی بود که به سرداراکبرخان  به پشتو گف رو نشستند و

!) وخت ميگذرد، زودباش سخن را تمام کن!" (تيريگی،زر شه خبره تمامه کړه
روايت   وبرخورد  با انگليس با خبرشويم، چندهبرای اينکه از سھم او در مبارز

از قول مورخين ونويسندگان خارجی را در اينجا نقل می کنيم تا به حقيقت 
  .بھتر ايقان حاصل آيد موضوع بيشتر و

  

  : دشاه خان درمذاکرات با مکناتنسھم محم
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شھزاده عليقلی ابن فتح علشاه قاجار،از قول يکی از شاھدان عينی جلسه 
 بعد از آنکه وزير:" سردار سلطان احمدخان مينويسداز قول سران ملی يعنی 

 نايب امين هللا خان را پيش وزيرمختار فرستاد، به جھت محمداکبرخان رقعۀ
غبار . [طان احمدخان ومحمدشاه خان اجJس نمودمشورت اين کار باسردار سل

دسمبر توسط سردار ٢٢ميگويد که مکتوب نايب امين هللا خان در تاريکی شب 
سلطان احمدخان به مکناتن رسانده شد، پس اگر سلطان احمدخان  حامل مکتوب 

نه ،بوده باشد، بايد پيش از فرستادن مکتوب اين سه يار باھم مشورت کرده باشند
محمدشاه خان از ايشان سوال کرد که خيال شما در مJقات ] ز فرستادن نامهبعد ا

را  فردا چيست؟ آنھا گفتند که مصلحت چنان است که ھنگام مJقات، وزيرمختار
اريم تا اميردوست محمدخان وساير ًدستگير نموده مغلوk بشھر آورده آنقدر نگاھد

ميترسم اين : محمدشاه خان گفت.متسليم کنند، آن وقت او را رھا سازي عيال ما را
نزديک به صد نفر از کسان شما که در دست  کار چنان که بايد از پيش نرود و

گرفتارند تمامی مقتول شوند، اين مايه مJمت مردم برخام کاری ) انگليسھا( آنھا
بالفرض چنان که شما گفتيد اين مرحله وقوع : وزيرمحمداکبرخان گفت . شود ما

 مردم براين عمل اولی وانسب است از] کردن[و مJمت  ن صد نفريابد، کشته شد
 برخاستند چون اين سخن گفته شد، ھرسه متفق الکلمه ازجای. پايمال شدن اسJم

   ١ ."وکمر ھمت برميان بستند

 موھن kل، جاسوس انگليس که ھر حرکت وھرجلسه  سران ملی را زير
 با خبرميشد ، اسرار جلسه نظرداشت وتوسط اجنت ھای خود از ھر اقدام شان

 خصوصی اين سه دوست جانی جانی را بوسيله مستخدمين سرداران  کشف و
ميرزا : " را به مکناتن  گزارش داد، او مينويسد  دسمبر٢٣ًفورا خطر جلسه روز 

، سکرترسلطانجان ومحمدصادق خان که اخيرالذکر دراطاقی حاضر بود ادخداد
 مقدمات اين دسيسه خونين  خان در بارۀهکه آنجا محمداکبرخان با محمدشا

 .مشورت ميکرد، ھردو نفرمذکوردر باره اين دسيسه مخفيانه بمن اطJع دادند
ميرزا خدا داد بمن گفت که اکبرخان پJن عميقی سنجيده تا نماينده اعلی مکناتن 
را بدام اندازد و اگر اکبرخان موفق شود که مکناتن را زنده به شھر بياورد، اورا 

خزانه وديگر ذخاير سپاه انگليس را به سران  جبور خواھد ساخت تمام سJح،م
آنگاه مکناتن را توسط زھر يا ھمان تفنگچه ای خواھد کشت که . افغان بسپارد

د اين مطالب را برای من داميرزاخدا .خود مکناتن شب قبل به او اھدا کرده است
 را با يک ياد داشت من قربانعلی  گفت و١٨۴١ دسمبر٢٣ساعت ده بجۀ روز 
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مکناتن فرستادم وھر آنچه ميرزاخدا داد بمن گفته بود درآن ياد داشت ] نزد[
به ھنگام رسيدن قربانعلی مکناتن در باره معاھده اکبرخان با  .نوشتم

صحبت ميکرد وخود را آماده ميساخت تا بطرف ) عبدالرزاق خان(مستوفی
 ود، درھمين وقت قاصد من پيام راکنفرانس مرگبار با اکبرخان روان ش مJقات و

دسيسه ای به مقابل او گسترده شده : برايش رسانيد و ھم بگوش او آھسته گفت
غيير کرد که رنگ قيافه سرويليام مکناتن بعد از گرفتن اين پيام چنان ت .است

اما درحال حاضر او چاره ديگر نداشت مگر اينکه گوئی مضطرب شده باشد، 
مکناتن .  کشور وحکومتش ھر نوع خطررا قبول کندبمنظورحفظ نام وحيثيت

سپاه را بيرون قشله ) بقول kرنس دوغند (ازافسران سپاه خود تقاضا کرد دوکندک
 در حال آماده باش قرار دھند تا اگر محمداکبرخان در قرارداد خود صادق  و

خان آنگه مکناتن از اين دوکندک برای حمله باkی مواضع امين هللا  متعھد باشد،
لوگری کار خواھد گرفت، ولی اگر اکبرخان صادق نباشد، در آنصورت اين 

تورن ]رنس  ...دوکندک برای حفاظت شخص او موقف دفاعی خواھند گرفت
 داشت  قراربه مکناتن از خطريکه درپيش روی وتورن ميکنزی وتورن تريور

اين پJن موفق ًيقينا خطرناک است، اما اگر : اخطار دادند، ولی مکناتن جواب داد
بھرحال من صد بار مرگ را می پذيرم، اما نه . شود بقبول ھمه خطرات می ارزد

دسيسه در پيش است، مرا برای آن تنھا . تکرار واقعات شش ھفته گذشته را
   ١ ."بگذاريد وبرای معامله با آن بمن اعتماد کنيد

د، موھن kل، با وجوديکه به درستی از صورت قتل مکناتن اطJع دار
مگربرای خوشنودی اوليای امور انگليس  گزارش قتل مکناتن را طوری روايت 
 ميکند تا نفرت وخشم باداران انگليسی خود  را نسبت به افغانھا برانگيزد و

 وقتی نماينده اعلی مکناتن با اکبرخان غدار بمذاکره نشسته «:بنابرين مينويسد
ميخواستند او را به  تگير کردند ودس ًبود، اکبرخان وسلطان جان دفعتا مکناتن را

پشت اسپ سوار کنند، اما ھنگامی که مکناتن از سوارشدن به پشت اسپ امتناع 
ورزيد، او را پايان کش کردند ومحمداکبرخان توسط ھمان تفنگچه پر از کارتوس 

محمدشاه خان  .ًکه قبJ مکناتن به او اھدا کرده بود، باkی او فيرکرد و او را کشت
 وبرادرش دوست محمدخان، حيات ھمراھان مکناتن ، تورن kرنس غلزائی

آنھا را باkی اسپھای خود شان به قلعه  وتورن ميکنزی، را نجات دادند و
من بخاطرگرفتن انتقام کشت،زيرا را مJ مؤتورن تريور.  بيات بردندمحمودخان
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 افراد يک عده سران ديگر را به ھنگام انتخاب ًتورن مذکور قبJ مJ مؤمن و
  » ١ .بود ًبرای سپاه شديدا توھين کرده 

  

  :گزارش شھزاده عليقلی

ًقبJ به مشورت سردار محمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه 

خان در مورد دستگيری مکناتن اشاره شد واکنون به بقيه گزارش شھزاده عليفلی 
وکمر ھمت برميان ھرسه متفق الکلمه از جای برخاستند :"می پردازيم که ميگويد

اول . وزيرمختار نيز بيرون آمد.بستند وبا دويست سوارنزديک به چھاونی رفتند
سلطان احمدخان مرکب پيش تاخته وزيرمختاررا اطمينان داد که کار در کمال 

سJم کرد [با وزيرمحمداکبرخان نزديک شد پختگی ساخته شده وچون وزيرمختار
به جھت  روپيه بود و متش سه ھزاروزيرمختار اسپی را که قي] ودست داد

وزيراکبرخان ھديه آورده بود او را مخاطب داشت که اين مرکب راھواررا به 
نموده او را ] تشکر[محمداکبرخان اظھار. جھت سردار به رسم پيشکش آورده ام
ھرچه وزيرمختار می گفت ھمين مکان .از چھاونی به صحبت دورمی کرد
حمداکبرخان برف وتری زمين را عذر می مناسب نشستن وسخن گفتن است، م

آورد تا مکان خشکی را که قريب به  دويست  قدم از چھاونی دورتر بود پسنديده 
از طرف انگليسان، وزيرمختار وتريور . پتوئی گسترده بر روی آن نشستند

نشسته وkرنس باkی سروزيرمختاربا طپانچه ايستاده ) ميکنزی(ومکنجی
 چقماق کشيده اسبھای ايشان را نگاه داشته ودونفرسوار وچھارنفرسرباز با تفنگ

 نفر سوارديگر به قدر بيست قدم دورتر ايستاده، ١۶قدری فاصله به آنھا ايستاده و
واز طرف افاغنه وزيرمحمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه خان 

وغJم محی ) برادران محمدشاه خان( نشسته ودوست محمدخان وخدابخش خان
لدين خان غلجائی ايستاده وچند نفر تفنگدار پياده اسپھای سرداران را نگھداشته ا

وزيرمختاربا وزيرمحمداکبرخان مشغول سوال وجواب شده، ھريک . بودند
قريب  ربع ساعت به ] گفتگوھا. [ ازديگری صدق عھود خود را سوال مينمودند

وقت : "داکبرخان گفتناگاه محمدشاه خان به زبان افغانی به محم. طول انجاميد
ترجمه پشتواين جمله  چنين ." [ تنگ است، زمان درنگ نيست بايد دست بکارشد

و فی الفورمحمدشاه خان از ! ] وخت تيريگی،زر شه خبره تمامه کړه:" است
اينجا جای : "جای جسته دستی به زيرزنخ وزيرمختار زده به زبان افغانی گفت
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دلته دخبروځای نه دی، خبری په ."( دگفتگو نيست، حرفھا درشھرتمام می شو
  .) شارکی سره کوو

 محمد محمدشاه خان از خوف اينکه مبادا kرنس با طپانچه به وزير
محمدشاه . آنھا باھم درآويختند. اکبرخان آسيبی برساند، برجست و او راگرفت

خان ھرچند تJش کرد که طپانچه او را بربايد ميسرنشد تا اينکه محمدشاه خان 
Jرنس فرياد کرد که بس است. وه افغانی را برپھلوی او گذاشتسيk . محمدشاه

. پس روانه شو، ھمانطور که سيJوه برپھلوی او بود از پيش راند: خان گفت
در آويخته ) ميکنزی(دوستمحمدخان با تريور و غJم محی الدين خان با مکنجی

 سرباز انگليس را ھردو حريف خود را از پيش رانده و پيادگان افغان چھارنفر
  . ھدف گلوله ساخته اسپھای آنھارا گرفته برگشتند

وزيرمحمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ھردو با وزيرمختار دچار 
. بسيار عظيم الجثه وبا قوت بود محاربه به طول انجاميد] مکناتن[شدند، چون

سردار شليک ناگاه آن شانزده سوارانگليس به يکبار رو به پيادگان افغان واين دو
کرده دونفر از پياده گان را مقتول ساخته ويک گلوله به پشت وزيرمحمداکبرخان 

سردار سلطان احمدخان دفع ايشان را مھم دانسته، مانند .خورد، اما آفتی نرسانيد
شير شرزه رو به آنھا کرده يکی از پيشخدمتان وزيرمختاررا ھدف طپانچه ساخته 

چون وزيرمختار . امی فراری ومتواری شدندبا شمشيرآخته برآنھا تاخته تم
ومحمداکبرخان بايکديگر مشغول کشش وکوشش شدند وزيرمختار فرصت جسته 
حربه ای را که در ميان چوب دست داشت بيرون آورده خواست برپھلوی 

 .انداخت] دور[از دست وی گرفته به  به قوت ومحمداکبرخان بزند،ولی ا
 شمشيربرھنه در رسيد، وزيرمختاروحشت سلطان احمدخان با] درھمين لحظه[

سلطان احمدخان به زبان . کرده روی به سمت او وپشت به محمداکبرخان کرد
ل ئی  ژوندی بيو(." زنده بردن اين محال است بايد کارش راساخت:" افغانی گفت

 سپس وزيراکبرخان با ھمان طپانچه دو لوله ای )!ناممکن دی، کارئی ور ختموه
با يک کالسکه وزيرمختار به جھت او ارمغان فرستاده بود که يک شب  قبل 

برمھرۀ پشت او خالی کرد که از صدمه گلوله پشت به سلطان احمدخان کرده 
از عقب وی سلطان احمدخان چنان شمشيری زد که به رو در ... فرياد برآورد

در بين راه دچار تريور .افتاد، سر وی را جدا کرده به سمت سواران خود رفتند
شد که دوست محمدخان او را می برد، سلطان احمدخان  باضربت شمشيرمقتولش 
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ساخت وآدم فرستاده ريسمان برپای مقتولين بسته به شھر درآوردند ودر چارسوق 
   ١ ."بازار بياويختند

محمدشاه خان دوشادوش سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان 
آنھا از کشور حضور داشت وھمانا پيوسته در مذاکرات بعدی با انگليسھا واخراج 

چه اودر . در جمله بدرقه کنندگان قشون دشمن با سردار اکبرخان ھمرکاب بود
ميان اقوام غلجائی سمت مشرقی شخصيت شناخته شده وبا نفوذی بود وميتوانست 

سمت را برای مقابله  باقوای انگليسی مستقر در  ھزاران جنگ جوی  از مردم آن
باری يکجا با سردار سلطان احمدخان در رأس سه ھزار . دجJل آباد بسيج کن

مبارز ننگرھاری برای مقابله با قشون جنرال پالک تا دره خيبربه پيش تاخت ، 
ولی از آنجائی که قوای دشمن بسيار ومجھز با توپخانه بود، افغانھا در جلوگيری 

از کابل امداد  د وبه جJل اباد برگشتن دشمن نتوانستند کاری ازپيش ببرند به ناچار
خواستند، ولی متاسفانه که در کابل سران مجاھدين به جان ھم افتاده بودند وبرای 
تثبيت موقف و موقعيت خود بروی ھمديگر شمشيرکشيده می جنگيدند و کار 

  .کمک به سردار اکبرخان در جJل اباد فراموش گشته بود

  : به قلم اير، لغمانشرحی از قلعه بديع آباد
 جJل - يکی از افسران انگليس  بود که درمسير راه کابل " اير"ن بريد م

 زخمی شد ودرجمله اسيران انگليس درظل حمايت ١٨۴٢آباد درجنوری 
 ١٨۴١نومبر٢ را از ١٨۴١او حوادث قيام ملی سال . سرداراکبرخان قرارگرفت

بطور روز مره ياد داشت کرده و اين ياد داشتھا در ھمان ١٨۴٢ سپتمبر ٢٢تا 
از طرف آقای ٢٠٠٧آن خاطرات درسال . ال در انگلستان به نشر رسيده  استس

په افغانستان کی ديوه بندی "زيرنام  محمدنسيم سليمی به زبان پشتو ترجمه و
، به چاپ رسيده ونسخه ای از آنرا برای من ارسال کرده است که "خاطرات 

 ازآن ياد ضمن تشکر وسپاس از زحمت کشی آقای سليمی،من برخی نکات مھم
  .داشتھا را برای آگاھی ھموطنان بازتاب می دھم

 شرح داده ١٨۴٢ جنوری ١٣ تا ۶بريدمن اير، رخدادھای روزمره را از 
واعتراف کرده که از قشون شانزده ونيم ھزاری انگليس به استثنای اسرای که در 

يک حمايت سردار اکبرخان در آمده بودند، در طول راه کابل تا جJل آباد بجز 
وی درياد داشتھای . ھمگی از اثرحمJت مجاھدين تباه شدند) داکتر برايدن(نفر
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 قلعه بديع اباد لغمان  متعلق به محمدشاه خان غلجائیبعدی خود درمورد 
  : اشاره کرده مينويسد)خسرسردار اکبرخان(

  :١٨۴٢ جنوری ١٧

 سرداراکبرخان اراده داشت که ما را در تورغری برای چند روز 
 نفرت ميکردند، او ئی که مردم نسبت به ما سخت اظھاررد، مگر از آنجانگھدا

 نفر محافظ ١٢بنابرين ما درتحت نظر  .مجبور شد که ما را ازآنجا دور نمايد
اينھا برای نگھداری .  بجه روز به سفر خود آغاز کرديم١١مسلح ، صبح ساعت 

يستاده بودند که حرکت گروھی از افغانان برسر ديوارھا ا.ما جمع کرده شده بودند
بخش . توسط آنھا  غارت شد بعضی اشيای خانواده ھای ما .مار تماشا کنند 

زيادی ازنوکران ھندوستانی ما دراينجا گذاشته شدند ، زيرا گفته ميشد که سردار  
ما به سوی شمال شرقی درطول  يک . را به قتل برساند نيت کرده که ھمگی ما
 صبح به ٢ه از چندين قلعه گذشتيم وفردا به ساعت در را. وادی  حرکت ميکرديم

 ميل دور تر واقع بود ويک اقامت گاه مھم محمدشاه ٨ رسيديم که قلعه بديع آباد
اين اقامتگاه از تمام جاھای .خان غلجائی بود که برای اقامت ما خالی شده بود

  .بھتر بود که تا آن وقت ما ديده بوديم

ديوار ھا . گز درازبود٨٠ آن  حدود قلعه چھار ضلع داشت که ھر ضلع
در اطراف اين قلعه . فت بلندی داشتند ودر ھرکنج آن يک برج ساخته شده بود٢۵

دروازه بزرگ آن رخ بطرف جنوب . خندقی عميقی برای دفاع حفرشده بود 
ودروازه کوچک آن رخ درشمال شرقی باز می شد که ھريکی از اين دروازه ھا 

در وسط قلعه يک ساختمان بزرگ . محافظت ميشدندتوسط يک برج ديده بانی 
چھارگوشه برای بودوباش ساخته شده بود که ديوارھای بلندی آنرا احاطه ميکرد 

 فت بلندی ٨ًودرھرسمت آن سه اطاق ساخته شده بود که از زمين تقريبا 
سمت بيرونی خانه بزرگ دارای يک ارسی باچوکات بزرگ چوبی بود که .داشت

قسيم ميشد وھر قسمت آن  يک پله پر نقش ونگارداشت که به پنج قسمت ت
در اين جا تمام سرايھای خوب وخانه ھای . بطوردلخواه بلند وپائين ميگرديد

بزرگ به ھمين شکل ساخته شده اند که برای سپری کردن تابستان بسيار راحت 
م در داخل قلعه کدا.بخش استند، مگر در زمستان جلو سردی را گرفته نميتوانند

در جنوب غرب قلعه به فاصله نيم کيلومتريک رود  .ذخيره آب وجود نداشت
از ديوار قلعه درحدود صدمتر يک جويچه کوچک واقع  کوچک جريان داشت و

عجيب است که در وادی ھای حاصلخيز اين کشوربا آنکه آب ھای تحت . بود
  اه اkرضی درنزديک سطح زمين  فراوان است،مگر قلعه ھای کمی  دارای چ



 ٣٧٥                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

  .ھای آب  اند

بطور کلی ميتوان گفت که ھرگاه دشمن اين ماده ضروری زندگی  را در 
بيرون  بروی اھل قلعه بسته کند، بدون آنکه يک مرمی بسوی ساکنان اين قلعه 

اين قلعه بسيار جديد است .شليک گردد، اھل قلعه خود بخود تسليم ميشوند
قلعه از اين .اعمار شده استوھنگامی که ما اين کشور را اشغال کرده ايم 

زرگان  داکبر خان است که از جمله چندتن بمحم" خسر"محمدشاه خان غلجائی 
حرص سيری ناپذير . ملی است که ھيچگاه به شاه شجاع سراطاعت خم نکرده اند

منظورش سردار (بدبختانه بر داماد خود. وخودخواھی از خصوصيت مھم اوست
بطور عموم .  وحامی بزرگ خواستھای او است.بسيار تاثير دارد) اکبرخان است

 دست قوی  در دستگيری وزيرمختار) محمدشاه خان(اين امر پذيرفته شده که او
داشته است، مگر مسئوليت قتل وزير که ھنگام  کش وکوب  صورت ) مکناتن(

١ .گرفته به او نسبت داده نمی شود
  

ان وسلطان  جنوری اکبرخ١٨در تاريخ :"اير، درخاطرات خود مينويسد
به آن شھر رفتند و ) تخليه آن از وجود انگليسھا( جان بغرض ختم کار جJل آباد
سردار اکبرخان در جJل آباد خبرشده بود که ما . به پيروزی خود مطمئن بودند

 جنوری مبلع يک ھزار ٢۴برای مصارف خود پول نداريم، بنابرين  در تاريخ 
بروری زلزله شديدی رخ داد که قلعه بديع  ف١٩در تاريخ . روپيه برای ما فرستاد

مثل کشتی از يکسو بسوی ديگر تکان می داد و برخی ديوارھا وخانه ايکه  آباد را
   ٢ ."ليدی سيل در آن ميخوابيد ويران گرديد

سردارمحمد اکبرخان و پسرعموی او سلطان :  مينويسدبريدمن اير،
ند، بدين جھت ما را تا قلعه  جان می نام احمدخان که دوستان نزديک او را سلطان

. بديع آباد لغمان ھمراھی کردند که وسايل آرامی  ما را حتی المقدور فراھم کنند
سلطان جان، يک شخص بسيار خوش قيافه وخوش سيما و به ھمان تناسب ساده  

سلطانجان و سرداراکبرخان ھردو اشخاص با تمکين ومھربان اند، مگر . است
 در رفتار خود يک انسان بسيارنجيب وھرگز از )سرداراکبرخان(نفر دوم

   ٣ ."انگليسھا سوء استفاده نکرد ونام آنھا را ھمواره با احترام ياد ميکرد

 بعد ٢ساعت .  اپريل زندانی باقی مانديم١١ما در قلعه بديع آباد تا تاريخ 
سرداراکبرخان  آنسوی شيله  .پرداختيم از ظھر ھمان روز ما دوباره به سفر

                                                
١
  ١٨۵ -١٨۴بريد من اير،په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ص -  
٢
  ١٩٠ ھمان اثر،ص -  
٣
  ١٨۵، ص ١٨٢ ھمان اثر،ص-  
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ما از شيله گذشتيم واز نزديکش عبورکرديم، او مريض . بلندی نشسته بودبريک 
به نوشته . معلوم ميشد وقتی به او سJم کرديم با پيشانی باز جواب سJم ما را داد

 مارچ سردار از طرف نوکرخود ھدف گلوله قرارگرفته بود که ١٣اير، درتاريخ 
از طرف شاه ] قصدکنندهسوء [به نفر . بازوی راست او را مجروح کرده بود

مگرنفرمذکور مطابق رسم افغانی .شجاع يک لک روپيه رشوت داده شده بود
   ١ .شکم دريده شد

 اپريل چون يک تعداد از ١٢درتاريخ :  عJوه ميکند کهبريدمن اير
اسيران ما مريض بودند وتوان رفتن نداشتند به محمدشاه خان عرض کرديم که ما 

ھرکجا من ميروم شما از دنبال من می :" او با قھر گفترا ھمينجا رھا کنند،ولی 
. آئيد،اگر اسپان ما از کار افتاد شما مجبور استيد باپای پياده به دنبال من بيائيد

  محمدشاه خان ازھمه بيشتر ٢ ."واگراز پا مانديد شما راکش کرده با خود می برم
  .دشمن  انگليس ھا است

خانم ھای محمدشاه خان )   اپريل٢١ (امشب : متذکر ميشود کهبريدمن اير
به .   را مھمان کردند"يرآ" وديگرسران ملی که با ما يکجا سفر می کردند، خانم

. نظرخانم آير،آنھا بسيار مھمان نواز وبا مھمان خود بسيار مھربانی کرده بودند
آنھاھم  لباس ھای افغانی قشنگ به تن کرده بودند وھم خود آنھا بسيار زيبا 

آنھا از خانم آير ، اين را پرسيده بودند که در کمپنی شرق الھند . بودندوجذاب 
مردان کار ميکنند يا زنان؟ ووقتی جواب شنيده بودند که انگلستان از طرف يک 

آنھا ازکپتان مگ گريگور بسيار .خانم رھبری می شود، بسيار متعجب شده بودند
         ٣ .ميشودميترسيدند مثل ديوی که درافسانه ھای کودکان بيان 

 اپريل قاصدی از لوديانه نامه يی به ٢۵اير، می نويسد که درتاريخ 
ده روز : "ھنگامی که  نامه قرائت شد درآن نوشته شده بود. وزيراکبرخان آورد

بعد از شنيدن ." درھندوستان غذا نخورده اند) اکبرخان(ميشود که خانواده شما
اين ھم يکی ديگراز . ( جعلی ودروغی استاين خبر ما ھمه گفتيم که اين يک نامه

ترفندھای انگليسھا بود تا وزير اکبرخان را تحت فشار قرار بدھند که ھرچه 
درحالی که اين .زودتر اسرای انگليسی را رھا کرده به شرايط انگليسھا گردن نھد

د وبجرم اين عمل نامه اين خطر را نيز در برداشت تا اکبرخان را به خشم آور
 اسرای انگليس را يا از دادن غذا محروم سازد ويا امراعدام شان ھا، او انگليس 

                                                
١
  ١٩٥ھمان اثر،ص -  
٢
  ١٩٩ ھمان اثر،ص -  
٣
  ٢٠٤ ھمان اثر،ص-  
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)  سيستانی.اما سرداراکبرخان ھيچيک ازاين کا رھا را نکرد .را بدھد
خانواده من اگر از بين برود يا نرود،  :"سرداردراين باره بالحن خشمگين گفت

 ھيچ چيزی واقع مثل اينکه(بعد با خونسردی " .من از تصميم خود بر نمی گردم
در نتيجه شليک : به سخنان قبلی خود ادامه داد وخطاب  بمن گفت ) نشده باشد،

نفر بود، مگر از اثر مرمی ھای که از ۴٠تا ٣٠توپھای جنرال سيل تلفات ما بين 
  ١.باkحصار برما فير ميشد، تلفات جانی ومالی به قوای ما بسيارکم بود

مگرمثل مردان  طالع وتقدير محول ميکرد،گرچه شکست خود را به) اکبرخان(او
دلير با صدای بلند که خصلت چنين مردانی است، د]وری عساکر انگليس را به 

   ٢ .رھبری جنرال سيل ستود

بعد از وصول به جJل » سرجارج پالک«سرريچمنت شکسپير،سکرتر
رسيدن موافقه با «kل ارسال ودر آن نوشته بود که  نامه ای به موھن آباد
مداکيرخان نا ممکن است، وبه محمدشاه خان نامه نوشته ايم اما جواب نداده مح
   ٣».است

ازاين نامه برمی ايد که سردار اکبرخان با وجود پيام پدرش ھرگز با 
اين جھت انگليس ھا درصدد از ميان بردن وی بودند  از انگليسھا کنار نيامده و

  .ونسبت ھای بدی به وی  داده اند

دت چھارماه اسرای انگليسی را در قلعه خود در بديع آباد محمدشاه خان م
دراين وقت بود که مکريگراز داخل قشله جJل اباد مکتوبی . اعاشه واباته نمود

رھا کند دوصد ھزار روپيه  اگراسرای انگليسی را: به محمدشاه خان نوشت  که
خوشم از نامه شما :"محمدشاه خان در جوابش نوشت.به او پرداخته خواھد شد

آمد،اما دوست من، شما بايد بدانيد که خيانت نه دردين من ونه در دين شما 
٤ ."رواست

  

  

  :قيام محمدشاه خان برضد اميردوست محمدخان

                                                
١
  ٢٠٧ ھمان اثر، ص-  
٢
  ١٩٩ ھمان اثر، ص -  
٣
  ٣٨۴ ،ص ٢زندگی اميردوست محمدخان، ج-  

٤
جگرن :".... ، موھن ]ل نيز مينويسد که ١١١، ص ١٩قاسم رشتيا،افغانستان در قرن  سيد-  

مگريگور، نماينده سياسی نيز با محمدشاه خان غلزائی مذاکرات انجام داده ومبلغ دولک روپيه 
وبه سيد ) بيست ھزار روپيه( من به صالح محمد. برای رھائی اسيران به او وعده داده بود

  )٣٨٠،ص ٢زندگی اميردوست محمدخان ، ج." (وعده داده بودم) زار روپيهپنجھ(مرتضی شاه 
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 مرگ وزير: "مرحوم غبار با توجه به سراج التواريخ، می نويسد که
اکبرخان تمام مردم ورجال وطن پرست افغانستان را متاثر ساخت، زيرا ھمه او 

ا مرکز آمال واستقJل کشور می دانستند نه پدر او را که ھميشه در برابر ر
ًخصوصا در مرگ وزير، به غلط افواه شد که . تجاوزات انگليس عقب ميکشيد

امير او را به واسطه اختJف نظرسياسی که بين پسر وپدر وجود داشت مسموم 
نزجار عمومی  نموده است، لذا موقعيت امير در نظرمردم تنزل نمود وطرف ا

ًاميرفورا برادر عينی وزير سردار عJم حيدر خان را که در غزنی . قرارگرفت

مقابل انگليسھا جنيگيده بود به عنوان وليعھد جانشين وزيراعJم کرد وگفت ، او 
ھمچنين دو فوج عسکر . امير سپاه افغانی ومختار امور دولت وسياست است

. غمان به سردار غJم حيدر خان دادمتعلقه وزير را با حکومت ننگرھار ول
ًدرحالی که امير قبJ عنوان وليعھدی خود را از ترس اعتراض انگليسھا به 

  .وزيراکبرخان نداده بود

طرفداران وزير . ً در ھرحال اين نقشه امير عجالتا برای او سودمند افتاد
کر ًاکبرخان در دور وليعھد جمع شدند واتصاk او را طبق طرح وزير به عس

اميردوست محمدخان .کشی در سواحل سند واسترداد وkيات افغانی تاکيد ميکردند
گرچه . ھم درزير فشار افکار و آراء عامه مجبور بود که سر رضائيت بجنباند

ھرگز جرئت چنين اقدامی را نداشت، وتنھا کسی که به اميراعتماد نکرد ھمان 
اميردوست :  وميگفتنشستهلغمان ع آباد يمحمدشاه خان غلجائی بود که در قلعه بد

   .محمدخان طرفدار انگليسھا است ولياقت پادشاھی افغانستان را ندارد

ًمحمدشاه خان بابکر خيل با قوايی که قبJ به غرض استرداد خاک ھای 

ًشرقی کشور وجلوگيری از نفوذ انگليس فراھم شده بود، در جJل آباد علنا برضد 

بين کابل وننگرھار وجبار خيل  مردمان غلجائی .اميردوست محمدخان قيام نمود
اين . پس تصادم بين طرفين حتمی شده بود. ھا در عقب اين مرد ايستاده بودند

 قشونی برضد محمدشاه خان سوق داد، اما در ١٨۴٧است که اميردر سال 
اميرکه پادشاھی خود را درخطر می . برخورد نخستين قشون اميردرھم شکست

ًشخصا با يک قشون ١٨۴٨ھيه يک سپاه قوی برآمد ودر اپريل ًديد، مجددا در ت

  . ھزارنفری به وkيت ننگرھار مارش نمود٢۵منظم وغير منظم 

 ه لغمان کشيد وبرادر محمدشاه خان، دوست محمدخانوليعھد با سپاھی ب
ان واميردوست جنگ بين محمدشاه خ. را در قلعه بديع آباد زيرمحاصره قرار داد

در چنين وقتی عبدالعزيزخان . خان در لغمان طول کشيدحيدرمحمدخان وغJم 
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جبار خيل که در يک صف با محمدشاه خان بابکر خيل به مقابل امير می جنگيد، 
   .١حمدشاه خان جدا شده به اميرپيوستاز صف م

علت پيوستن عبدالعزيزخان جبار خيل  به امير از اثر نامه يی بود که 
به او فرستاده بود واو ھم بنابرھمان نامه از صف ) که حرم امير ميشد( خواھرش 

محمدشاه خان بريد و به اميرپيوست وعفو شد وقلعه بديع آباد به دست وليعھد 
ً اين حرکت قوای محمدشاه  خان را درھم شکست واو منھزما به کوه  .افتاد

دوست . ًکاشمن کشيد، اما امير شخصا تعقيب کرد وکاشمن را محاصره نمود
 را که از شکست برادر شنيد، دل از دست داد وقلعه بديع آبادبابکرخيل محمدخان 
چون دفاع از يک کوه بی غله . ديرسان خودش را درکاشمن نزد برادر رھاکرده

ودانه ممکن نبود، محمدشاه خان به ناچار با اھل وعيال خود  از کاشمن به 
  .٢ .ده شدبه جبال دست نارس بين لغمان ونورستان پناھن فراچغان رفت و

ياد اين مردمبارز . صورت داستان قھرمان ديگری پايان يافت  بدين 
  !ودلير  گرانی باد

عاقبت زندگی اين مرد مبارز وضد انگليسی بعد از شکست از دست 
بدون ترديد . اميردوست محمدخان درتاريخ ھای  موجود کشور روشن نيست

دی محمدشاه خان لغمانی کسانی از اين خاندان باقی مانده اند که سرنوشت بع
 .را ميدانند) دوست محمدخان وخدابخش خان ومحی الدين خان(وبرادرانش 

دانستن سرگذشت اين مبارزين ملی برای تاريخ کشور وتاريخی محلی بسيار با 
اميدوارم کسانی که از اعقاب وبازماندگان اين خانواده نامدار لغمانی . اھميت است

ۀ اين سطور به ادرس ايميل ويا تليفون ذيل  خبر اطJعاتی دارند برای نويسند
  .بدھند

              ٠١sistani@com.hotmail  : ايميل ادرس

      ٠٠٤٦٣١٥٣٣٧١٥:تليفون       
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  فصل دھم

  

وبرادرش سردار تاج سردار شمس الدين خان نقش 
  ابلدر قيام کمحمدخان 

  

  :سردار شمس الدين خان کی بود

شخصيت ھای مبارز وشجاع افغان در دوران جنگ اول افغان جمله از 
 امير سرداروبرادرش تاج خان پسران سردارشمس الدين خان يکی وانگليس، 
 سردار شمس الدين خان.بودند اميردوست محمدخان  گانبرادرزاده محمدخان،

او که در جنگ جمرود به مقابل سيکھا . دبوماد نايب امين هللا خان لوگری دا
 ميJدی ھمراه با نواب جبار خان وسردار افضل ١٨٣٧وشکست دشمن درسال 

خان وسردار اکبرخان از خود پايمردی ودليری بی مانندی نشان داده 
،متاسفانه درتاريخ مبارزات کشور آنچنانکه kزم است از او کمترياد شده ١است
  . است

ًن ، مانند سردار سلطان احمدخان تقريبا ھم سن سردارشمس الدين خا

وسال سردار اکبرخان بود ويکسان مزه مشکJت وتبعيد و دوری از کشور را 
سردار .  ميJدی ديده است١٨۴٢ - ١٨٣٩درھنگام تھاجم انگليس طی سالھای 

 بابرادرش، سردار تاج محمدخان نقش ١٨۴١شمس الدين خان درقيام نوامبر 
 يک روز قبل از  وبرادرشاو. تانه خود را ايفا کرده استوطن پرس شايسته و

زخمی شدن عبدهللا خان اچکزائی وخارج شدنش از صف مبارزه، با دونفر از 
مجاھدين جانباز، درحالی که ده ھزار مجاھد کابلی با شمشيرھای آخته 
منتظرحمله برقشون دشمن در ميدان شيرپور بودند، برصف دشمن تاخت و بدون 

در ھمين نبرد ابتدا .  آتش توپخانه دشمن محشری برسپاه دشمن برپا نموداعتنا به
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به . برادرش سردار تاج محمدخان، ھدف توپ دشمن قرارگرفت وجان باخت
دنبال اين حادثه، سردارشمس الدين خان بی باکانه برصفی از دشمن حمله برد و 

ارف کشميری ھمراھان دلير او چون ع. انتقام برادرش را از انگليس ھا گرفت
وديگران نيز در پيشتازی وکشتار دشمن کمتر از او شمشيرنزدند وچنانکه حميد 

سردار شمس الدين خان مانند شير به ھرسو حمله می برد وبا :  کشميری ميگويد
داستان دلير . شمشير وتبر زين سرھای دشمنان را چون برگ  به زمين می ريخت

ر پيشاپيش جنگجويان کابلی که مردی وشھامت سردار شمس الدين خان را د
 حميد کشميری در اکبرنامه تاجران وپيشه وران بودند تکاران ومتشکل از صنع

که بھتر است از زبان ناظم اکبرنامه  به بھترين شکل ممکن آن به بيان گرفته است
  :آن را بخوانيم

  

وبرادرش تاج محمدخان شمس الدين خان  سرداررزمی رشادتھای 
  بنابر اکبرنامه 

  

  ــورـر نـامــر          عــمــو زادۀ   اکــــبـھ روشن گچـــوشير ژيان شمس

  رس تاخــتـه      به ده کس به ميدان فـتـه     ــغ آخـبيامــد زيک گـوشـه تي

  گـردی تمام و آن ره  يکی تاج نام            بـرادر به  مـردی که بودش در

    درآنسرزمين بود واز شيخ وشابانش خطاب          ـدوم نام عارف که خ

  سربازی از فيض صحبت دلـير  به      ر   ـد شـيـنـولی بـود کشمـيری آن ت

  تابـدند اســپان چو دريـای آب            به مـھـميـزکـردنـد گـرد وشـجـھان

       به دست يـمـين تــيـغ زھــر آبـدار  ت يـسار   ـه  به دسـتـســپرھا گـرفـ

       چـو ديـدنـد آن چــنــد شــيـرژيـان ـسـان دوان     ی بـدانــرنگــســپاه ف

  روان  تـوپـھــا را نـمـودنـد داغ            بلـرزيد کـوه و در و دشت وراغ

         به سـرگوله خـورد و بسپرد جانجـوان    در آن  تاخـتـن  تـاج خـان 

   ديگـر جـوانـان بــرابــر دويــدپس و پـيـش شمـس د]ور نـديـد           بـه

  به فـوج فــرنگی خود اندر ميـان           در آمـــد درگـلـه، شــــيـــرژيــان

  زدشمن قـصاص برادر گـرفـت            سـران را سـر انداختن  سرگرفت

  در آن  دايـره  زيـر مـردان  مرد           سمـنـدان دشـمـن شــده، گرد گرد

        زھــر آ]ت رزم، مــردی فـگــنـدور ســمــنـد     د شمـس د]جـھـانـي

   کــرد          بـيفـگنـد دستی دو صد شـيـر مـرددمی تـيـز دستی به شمشير

  دمی بــرمخـالف تـبرزيـن فـکــند          سـرو پای  او از سـرزيـن  فکـنـد
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  زد که سرزد به پيش    زپس آنچنان     قبضی به بدخواه خويش  ی پيشگھ

       نکـردسـت رسـتم، نه اســفــنـد يـار  به مـيـدان  دوران چـنان کـارزار   

  بدين سان بسی مـرد شمشير زن            بـيـفــگــنـد کــشمـيـری پـــيـلــتـن

        بـسا سـرکـشان کـرد بی پـا و دستا تن بخست و بسا سرشکست     بس

  غ جانـش بکند          به ھــرسـر که زد زيرپايـش فکـندبه ھــر تن که زد تي

  دلير مست و دشمن کشی چست وير          بدگر ھـفـت کس نيـز مانـنـد شـ

  ه شـد سـرد بازارتوپ  وتفـنگــ   ک  چــنـان گــرم کـردنـد بازار جنگ     

  نگی زجـایـد فــوج فــر   کـه بــردن د پای      ـردنـبه رنگی، به مردی فـش

  دلــيـران کابــل ھــم انـــدر زمان          رسـيـدنـد جــوشــان چو پـيل دمان

      زسـرشـور مـحـشر بــرانگـيختـنددو دريای جـــوشــنــده آمـيخـتـنـد     

  سپــاه فــرنگ انـدران گـير  و دار          بـر آشـفـت چـون پـيـل، درکـارزار

  دان ستيز و نه چندان گريزـ  نه چـن    ونه تيز   د ونه کن ونه سستنچست

  ـيکن شــدنـدی زبـون ھـر نفس          زدنـدی قــدم  دم  به دم  بـاز  پسول

  ـران کابــل فــشـردنـــد پایست وجنگ آزمای          ھـــژبــچو پي0ن سرم

  نــان يــادگـارنمــودنـد جـــنگی کـه در روزگـار          نــــدارد کـسی آن چـ

  چــو اين فــتح کـردم بـه تـيـغ زبان

   ١دم به سرقصه شمس خانــرسان

سردارتاج بدين سان کابليان  در تحت رھبری سردار شمس الدين خان و
عارف خان کشميری وديگران در ميدان شيرپورکابل دليری محمدخان و

ال ھا بعد  س.وشجاعت  خود را بطور حيرت برانگيزی  به دشمن نشان دادند
کاپيتان جورج سنت پاتريک kرنس، يکی از زيردستان مکناتن ويکی ) ١٨٧۴(

انگشت شماری که جان بسJمت برده بودند در مورد نبردھای شيرپور  ازافراد
  : نوشت

 ١٢روز ( روشن ساختن خصلت اردويی که يک روز پيش از آن«
 جالب بود وما در با ما با چنين موفقيتی نبرد می کرد،برای ما ،)١٨۴١نومبر

با احساس حقارت فراوان دريافتيم . پيوند با اين نکته آن را با دقت مطالعه کرديم
که به جای اعضای نيرومند ومتعصب قبايل که به دنبال رؤسای خود به نبرد می 
ًرفتند، لشکری که پرچم انگليس را از صحنه نبرد خارج ساخت، عمدتا از 

بدين سان ما حتی احساس رضايت غم .  بودتاجران وصنعتگران کابلی متشکل
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انگيزی از درک اين نکته را نيز نکرديم که با قبايل جنگجوکشور می 
   ١ »....جنگيديم

درپيکار با انگليسھا سردار شمس الدين خان وبرادرش سردارتاج محمد 
خان وظيفه ملی وميھنی  خود را به نحووطن پرستانه يی انجام دادند، تاج محمد 

 شيرپور سرش را فدای ناموس وطن نمود، ودين خود را در برابر مادر در نبرد
وطن ادا نمودولی سردارشمس الدين خان که از آن معرکه زنده وپيروز برآمده 
بود،  وظيفه اش خاتمه نيافت وھنگامی که سردار اکبرخان وسردار سلطان 

د، به سردار احمدخان وظيفه بدرقه قشون انگليس را تا جJل اباد به دوش گرفتن
شمس اليدن خان وظيفه سپرده شد تا مبارزين غزنی را که از کابل باروت وجبه 
خانه ومھمات خواسته بودند، کمک نمايد ودر صورتی که دشمن آماده خروج از 

  .کشورباشند، آنھا را از تباھی از دست مجاھدين نجات بدھد

 کابل به سردار شمس الدين خان البته قبل از خروج قشون انگليس از
،مجاھدين عزنی را در قلع وقمع دشمن ١٨۴٢غزنی رفت و درماه جنوری 

پس از ورودسردار شمس الدين خان به عزنی کلنل پالمر با . رھبری می کرد
 از شھر خارج شد وبه طرف ١٨۴٢ مارچ١۶خزانه وجبه خانه وقشون خود در 

ن در آويخت سردار شمس الدين خان با ھمراھان خود با دشم. کابل حرکت کرد
وبه زودی انگليسھا را شکست داده نابود وعده ای را ھم اسير ساخت وشھر 

  .غزنی را متصرف شد

زنده ) انگليس( چند نفر از فوج مذکور«: مولف نوای معارک مينويسد
واسير ودستگيرنموده آوردند که از آن کار مزدوری می گرفتند وآنچه که رساله 

پيدا کرده بودند که  انگليس بود، اين چنين ھوادرفوج ) خوردضابط( دار وجمادار
آنھا . از بس غرور وتکبر با کسی ھم کJم نمی شدند، بلکه جواب نمی دادند

 را برسرافتخار خودمی کشيدند و) افغانستان( اسپان غازيان خراسان ]سرگين[

٢ ».جاروب اصطبل می نمودند
  

  مجاھدين ملی سردار شمس الدين خان مدت ھفت ماه در غزنی در رھبری 

تا آنکه درماه اگست . منتظر ورود قوای انگليس از کندھاربود قرارداشت و
 ميJدی، وزيراکبرخان پسرعموی خود سردارسلطان احمدخان را به ١٨۴٢
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رؤسای مجاھدين غزنی در مورد  غزنی فرستاد تا با سردارشمس الدين خان و
تخليه  يسھا، مبنی بروتعھدات انگل] رھبران مجاھدين درکابل[قرارداد جديد

اسرای انگليس را  افغانستان سخن زده، آنھا را متقاعد بسازد که شھر را تخليه و
  . کابل منتقل سازدبه 

افراد  اين قرار عملی شد وسردار شمس الدين خان رؤسای مجاھدين و
. به تخليه شھر وباز گذاشتن راه برای عبورقشون از کندھار قانع ساخت آنان را
شھر غزنی تخليه شد واسرای انگليس به کابل اعزام گرديدند وسردار ًمتعاقبا 

تا اين وقت شھر . سلطان احمدخان وسردار شمس الدين خان ھم به کابل برگشتند
ان وغزنی وزيراکبرخان اسرای انگليس لغم. کابل ھم از قشون ملی تخليه شده بود

  باميان اعزام کرد نفر می رسيدند،با ھدايت مخفی به ٣٠٠را که تعداد شان به 

   ١ . در باميان جابجا نمود١٨۴٢ سپتامبر٣وصالح محمد خان آنھا رادر 

شخصيت شجاع ومبارز جانباز، وظيفه ملی وميھنی خود دوگونه اين بدين
  ! گرامی بادانيادش. ندسرکوبی دشمن مردانه ايفا کرده ارا در طرد و
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  منابع ومآخذ عمومی کتاب
  

  ، کابل١٣۴۶غJم محمد غبار، طبع  فغانستان در مسير تاريخ، تأليف ميرا  -١

صديق  محمد مير ايران،تاليف طبع ، دوجلد اخير، قرن پنج در افغانستان -٢

  فرھنگ

 )دوجلد(١٣٤٦ پوپلزايی، عزيزالدين وکيلی، تيمورشاه درانی،چاپ -٣

اپ مشھد  ترجمۀ آصف فکرت، چ)بيان سلطنت کابل( الفنستون، افغانان،-٤

 ايران،

پيرس، عروج بارکزائی، ترجمه پژواک وصدقی،طبع انجمن تاريخ، -٥

  ش،١٣٣١

  بمبئ١٨٨١= ھجری١٢٨٩ تاريخ سلطانی،سلطان محمد بارکزائی،طبع-٦

  ش١٣٣١ کھزاد،در زوايای تاريخ افغانستان، طبع انجمن تاريخ افغانستان،-٧

تر حسن کاکر،طبع ،ترجمه پشتو از داک٢ الفنستون،دکابل سلطنت بيان،ج-٨

   اکادمی علوم افغانستان١٣۶١

، ايران، بکوشش عزيز هللا ١٣٧٢ فيض محمد کاتب،نژاد نامۀ افغان،طبع -٩

  رحيمی، تحشيۀ حاج کاظم يزدانی

 ، ١٣۴٩ حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان،طبع انجمن تاريخ افغانستان، - ١٠

يدخليل هللا ، ج،ترجمه داکترس٢ موھن kل، زندگی اميردوست محمدخان،- ١١

 امريکا٢٠٠٦ و٢٠٠٢طبع سالھای 

  سرور تاريخ احمدشاھی، از محمودالحسينی، طبع پشاور، به اھتمام پوھاند- ١٢

 ھمايون

  ش،١٣٣۵ کھزاد، رجال و رويدادھاى تاريخى افغانستان،کابل - ١٣

 محمدحيات خان، حيات  افغانی، ترجمه فرھادظريفی وعبداللطيف - ١٤

 ١٣٧٠ سرحدات،طالبی،طبع وزارت امور

 ش کابل١٣٣٧عزيزالدين  پوپلزائی، دره الزمان فی التاريخ شاه زمان، طبع - ١٥



 ٣٨٦                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

  ، ٢ج . سيد مسعود پوھنيار، ظھور مشروطيت و قربانيان استبداد-- ١٦

 افغانستان تاريخ انجمن ش،١٣٣٣ شجاع، شاه درانی،واقعات شجاع شاه - ١٧

 ،طبع انجمن تاريخ٢ کھزاد،باkحصارکابل وپيش آمدھای تاريخی، ج- ١٨

  موھن kل،زندگی اميردوست محمدخان،ترجمۀ محمدعالم،علمی- ١٩

ش،انجمن تاريخ ١٣٣١  ميرزا عطامحمد شکارپوری،نوای معارک،چاپ - ٢٠

 ،کابل

   عبدالباری جھانی، ھرات، پشتانه او ستره لوبه ،چاپ پشاور- ٢١

 ، انجمن تاريخ١٣٣٠ حميد کشميری،اکبرنامه،- ٢٢

 http://www.royalark.net/Afghanstan/heratbarakzai٢سايت٢٣

 سياسی افغانستان در نيمه اول قرن نزدھم، طبع – سيستانی، دونابغۀ نظامی - ٢٤

 ١٩٩٩مشھدايران،

، ١٣٧٨، ترجمه پشتوازجنرال شيرمحمدکريمی،طبع  پشتانه اوkف کارو،- ٢٥

 پشاور

 ٢٥، ص ١٩سيد قاسم رشتيا،افغانستان در قرن - ٢٦

 ھق،١٣٣٣-١٣٣١چاپ ،٢ و١ج فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،- ٢٧

 ٢٠١٠معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، طبع پشاور، - ٢٨

 ٢٠٠٠ بازی بزرگ، پيترھاپکرک، ترجمه  محمداسحاق توخی،  چاپ مارچ - ٢٩

 پشاور

 ١٩٨٩چ،شماره اول،سال  شوھاز،مجلۀتحقيقی وفرھنگی بلو- ٣٠

 ١٣٦٣ حبيبی، جبنش مشروطيت در افغانستان،کابل- ٣١

 رياتالى ستيوارت، آتش در افغانستان،ترجمه نورمحمد کوھسار کابلى، چاپ - ٣٢

 پشاور

 ،١٣٣١در زوايای تاريخ  معاصرافغانستان، کھزاد، کابل، - ٣٣

  ١٣٣٠ حميدکشميری، اکبرنامه، - ٣٤

  ١٣٧٧زای آزاد،جو  جريدۀ افغانستان- ٣٥

 لدج٢، ١٣۴٠ کھزاد، باkحصار کابل وپيش آمدھای تاريخی ،چاپ - ٣٦

  پوھاند داکترحبيب هللا تږی ، دمشرق په پاسمان کې دمغرب  ستوری - ٣٧

 ١٩ سيدقاسم رشتيا، افغانستان درقرن - ٣٨



 ٣٨٧                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

پوھاند حبيبی، تاريخ تجزيۀ شاھنشاھی افغانستان،به اھتمام خوشحال - ٣٩

  ٣٠٣ع ،نشرسايت افغان جرمن آنJين ، ص حبيبی،حبيب هللا رفي

 پيترھاپکرک، بازی بزرگ ،ترجمه وتلخيص محمداسحاق توخی،چاپ - ٤٠

 ١۴۵پشاور،ص 

  ش١٣٧٠مجموعۀ مقاkت دومين سيمنار افغانستان، تھران،- ٤١

   مھدی فرخ، تاريخ سياسی افغانستان- ٤٢

 ،١٣٣۶ جنگ نامه غJمی،طبع - ٤٣

  ،١٩اسی افغانستان درنيمه قرن  سي- سيستانی، دونابغه نظامی- ٤٤

  پاتريک مکروری،  شيپور تباھی، ترجمه پاينده محمدکوشانی، - ٤٥

،ترجمۀ فرھادظريفی ولطيف طالبی، طبغ حيات افغانیمحمدحيات خان،- ٤٦

  ١٤٥ - ١٤٢ش، وزارت سرحدات افغانستان، ص ١٣٧٠

  نچاپ انجمن تاريخ افغانستاميرزا عطامحمدخان شکارپوری،نوای معارک،- ٤٧

رکزائی، ترجمه پژواک وصدقی ،چاپ انجمن تاريخ پيرس، عروج با- ٤٨

 افغانستان

  ،١٩٨٥ نفتوkخالفين ، انتقام در جگده لگ ، ترجمه عالم دانشور، مسکو- ٤٩

  مقدمه نواى معارک ، ص الف و ب بقلم احمدعلی کھزاد - ٥٠

  ل، ، کاب١٣٦٥ اکادميسين رشاد ، در باره ظفرنامه اکبرى و ناظم آن، - ٥١

 ٥٦ مجله خراسان ، سال دوم ، شماره پنجم ، ص - ٥٢

سال چاپ  جنگنامۀ ميرمسجديخان کوھستانی اثرمنظوم محمد غJم غJمى، - ٥٣

١٣٣٦   

  ١٣٧٠ ، ميزان ٣٨شماره ) کابل (  اخبار ھفته - ٥٤

 په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، بقلم وينسينت اير،ترجمه محمدنسيم - ٥٥

  سليمی،

تصحيح ميرھاشم، ع وسوانح افغانستان، تاليف عليقلی ميرزا تاريخ وقاي

  ١٣٧۶اميرکبير،تھران، 

  ١٩٢ ،ص١٣٧٦ فرھنگ، افغانستان درپنج قرن اخير، طبع امريکا،- ٥٦

  ، انجمن تاريخ افغانستان حبيبی، دافغانستان پيش ليک- ٥٧

  ، ١٣٣١ در زوايای تاريخ معاصر افغانستان،- ٥٨

  ،١اريخ،ج فيض محمدکاتب،سراج التو- ٥٩



 ٣٨٨                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

 کھزاد ، درزوايای تاريخ معاصر افغانستان، روزنامه ملی انيس، شماره - ٦٠

   ش١٣٧٠ قوس ٢٧ و٢۶ھای 

  ،١٣۶٠شماره اول، . مجله خراسان، چاپ کابل، اکادمی علوم افغانستان- ٦١

، مقاله عزيز نعيم، افغانستان مرکز ثقل ١٣٧٧آزاد افغانستان،شماره جوزای - ٦٢

  بازی بزرگ

  ۶٧، ص١٣٧٠عه مقاkت دومين سيمنار افغانستان، تھران   مجمو- ٦٣

 ميJدی، ترجمه ١٨٧٨ تا - ١٨۴١  ديوک اف ارگايل، مساله افغان ار - ٦٤

 ،١٣٣٧فرھنگ، طبع 

  ميرزا يعقوب علی خان خافی، پادشاھان متاخر،انجمن تاريخ - ٦٥

  ، ١٣٣۴افغانستان،

  شجره نسب بارکزائی سرکاردرسايت - ٦٦

http://www.royalark.net/Afghanstan/herat.htm که توسط 

  تا جوkی ٢٠٠١طی  سالھای " Christopher Buyers "باير آقای کرستوفر

  . تھيه وترتيب گرديده است٢٠٠٨

barakzai-herat/Afghanstan/net.royalark.www://http-سايت   - ٦٧

nawabi   

   ، مقاله نواب عبدالجبارخان٢٠٠٩ جرمن آنJين، فبروری - افغان- ٦٨

   ، مقاله نواب عبدالجبارخان٢٠٠٩ جرمن آنJين، فبروری - افغان- ٦٩

   يادداشتھای شجره نمای داکتر سيدخليل هللا ھاشميان برای نگارنده- ٧٠

  ٢٠١١ای، افغان جرمن آنJين، يادداشتھای حافظ نورمحمدکھگد- ٧١

 ٢٠١٠معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، طبع پشاور، - ٧٢

 ٢٠٠٠ بازی بزرگ، پيترھاپکرک، ترجمه  محمداسحاق توخی،  چاپ مارچ - ٧٣

 پشاور

 ١٩٨٩ شوھاز،مجلۀتحقيقی وفرھنگی بلوچ،شماره اول،سال - ٧٤

 ١٣٦٣ حبيبی، جبنش مشروطيت در افغانستان،کابل- ٧٥

  انستان،ترجمه نورمحمد کوھسار کابلى، چاپ  رياتالى ستيوارت، آتش در افغ- ٧٦

 پشاور

 داکتر روان فرھادی،مقاkت محمود طرزى در سراج اkخبا، طبع کابل - ٧٧

١٣٥٥ 



 ٣٨٩                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

 اعظم سيستانی، عJمه محمودطرزی، شاه امان هللا وروحانيت متنفذ،چاپ - ٧٨

  ، پشاور٢٠٠۴

 ،٢٠٠٤ عبدالحميد محتاط، تاريخ تحليلی افغانستان، چاپ- ٧٩

  دی فرخ، کرسی نشينان کابل،چاپ آصف فکرت، مشھد ايران مھ- ٨٠

  لودويک آدمک ، روابط خارجی افغانستان در نيمه اول قرن بيستم ،- ٨١

   دکتورخليل هللا وداد بارش، حبيب هللا کله کانی، مردی در حريق تاريخ،- ٨٢

 داکترسنزل نويد،واکنشھای مذھبی وتحوkت اجتماعی درافغانستان،ترجمه - ٨٣

  عيم مجددی،محمدن

  ١٣٨٤ داکترحسن کاکړ، دپاچا امان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه ، - ٨٤

 لودويک ادمک،تاريخ روابط سياسی افغانستان از زمان اميرعبدالرحمن خان - ٨٥

  .تا استقJل، ترجمه پوھاندزھما،چاپ کابل

  ،١٣٨۴ غازی امان هللا خان دافغانستان دخپلواکی ستوری،- ٨٦

  عليخان خافى، پادشاھان متأخر افغانستان،چاپ پشاور ميرزا يعقوب - ٨٧

 په منحنی آسيا کی لويه لوبه،تاليف، زاگارودنيکووا، ترجمه پشتو - ٨٨

  ٢٠٠۶ازمحمدطاھرکانی، چاپ 

توطئه ھای انگليس عليه حکومت امانی : داکتر عبدالرحمن زمانی،مقاkت - ٨٩

 )٢٠٠١٢افغان جرمن آنJين، سال (

  ٢٠٠٥کاظم، زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد،چاپ  داکترسيدعبدهللا - ٩٠

   مھدی فرخ،تاريخ سياسی افغانستان،چاپ ايران- ٩١

معصوم ھوتک،دناوی دانشور،دکندھار منور،دزنگاوات مخور،چاپ دعJمه - ٩٣

  ٢٠١٢/١٣٩١خپرندويه تولنه، کندھار،  رشاد،

مت آريا،  پوھاند بشيرزکريا،شھزادۀ افغان ودوست امريکائی اش،ترجمه رح- ٩٤

  ٢٠١٤ -٢٠١٣نشر شده در پورتال افغان جرمن آنJين،

  

  

  

  

  

 



 ٣٩٠                                              وزير اکبرخان،قھرمان ملی  قيام کابل

  صفحه چارم پشتی

  ١٩٣٨: کانديد اکادميسين محمداعظم سيستانی

علمی اکادمی  سابق عضو
علوم افغانستان ،در زمينه تاريخ 
وجامعه شناسی ونظام زمينداری در 
 افغانستان ، صاحب تاليفات بسيار

عبارت اند   برخی ازاين تاليفات . است
  : از

  مالکيت ارضى و جنبش-* 
ھاى دھقانى درخراسان قرون 
وسطى، چاپ اکادمى علوم افغانستان، 

  . م١٩٨٣ =١٣٦٢کابل

 سيستان ، سرزمين ماسه ھاو -  *
طبع اکادمى علوم               )  جلد٤(حماسه ھا

       گی سال٧٠سيستانی در سن                 ١٩٨٨-م ١٩٨٥افغانستان ،کابل  

  ش ١٣٩٠،چاپ٢٠ قرن٧٠ مسالۀ اص0حات ارضی در افغانستان دھۀ -*

 م٢٠١٣و١٩٨٩ مردم شناسى سيستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان،-*

  ، ١٩٩٦ مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدھاى آن در افغانستان ،چاپ -*

 ، ١٩٩٩م ،چاپ١٩ نظامى افغانستان در نيمه قرن - دو نابغه سياسى -* 

  سويدن /٢٠٠٤مای زن افغان درتاريخ، چاپ سي -*

  ٢٠٠۴  ع0مه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانيت متنفذ،چاپ-*

   ٢٠٠٥  دانش رستاخيزقندھاروفروپاشی دولت صفويه در ايران ، چاپ-*

  ٢٠٠٧ دانش، ظھور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ -*

  ٢٠١١،چاپ دانش  ای آزادی ،يا دوقرن مبارزه بر  حماسۀ قيامھا-*

  ٢٠١٣ نقش تاريخی وزيرفتح خان در دولت سدوزائی افغانستان،چاپ -*

  ٢٠١٢  ،ن، امير عبدالرحمن خان ،چاپ دانش سيمای امير آھني-*

  ٢٠١٣ وضعيت حقوقی زنان افغان از عھدامانی تا عھدکرزی،چاپ دانش ،-*

 ٢٠١٣ سلطنت پشتونھا در ھند،چاپ دانش،-*

  ٢٠١٤، چاپ )١٨٤٢- ١٨٤١(ملی ،وزيراکبرخان در قيام کابل  قھرمان -*


