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  ٥ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئله راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٢/ ٣٠/١٢                                                                                     کانديد اکادميسين سيستانی
  

  وزيراکبرخانشجاع يادی ازدو دوست و دو رفيق 
  )محمدشاه خان بابکرخيل  وسردار سلطان احمدخان (

  

بر وزيراکبرخان، يکی سردار سلطان احمدخان، معروف دو دوست صميمی ودو رفيق باجان برابگواھی تاريخ،
بود که نام وآوزۀ شان در قيام برضد انگليسھا برسرزبانھای لغمانی به سلطان جان وديگری محمدشاه خان بابکرخيل 

  . افتاد وتا پای جان درکنار ھم بودند وھيچ عمل وھيچ کاری را بدون مشورت وموافقت ھمديگر انجام نمی دادند

، نه تنھا از نقطه نظرسن وسال وتبارز جوانی، بلکه از پسرسردار محمدعظيم خانسلطان احمدخان سردار 
روی اميال وافکارھم با پسرعم خود سرداراکبرخان بسيار شبيه بود وپيش آمدھای روزگار ھم اين دو سردار دلير را تا 

  .ی واجتماعی را يک سان بچشنددير زمانی يکجا وپھلوی ھم نگھداشت تا تلخی ھا وکاميابی ھا حيات شخص

در موقعی که اميردوست محمدخان، دراثر تجاوزانگليس به بخارا پناھنده شد، ھردو سردار جوان يکجا درعالم 
ًغربت به درد ج?وطنی وزندان شاه بخارا مبت? بودند ومشقات زندان وسياه چال پادشاه بخارانصر< خان را مشترکا 

 مي?دی ھردو يکجا از زندان رھايی يافته از ماورای آمو، خود را به ١٨۴١ سال واخرامتحمل شدند، تا اينکه در
  .صحنه حوادث کابل رسانيدند

ورود اين دو سرداربه افغانستان مصادف به روزھايی بود که قيام بزرگ ملی درکابل آغاز شده بود ودر ميدان 
له می برد و ھنگامی آنان به ميدان جنگ رسيدند که شيرپورعبد< خان اچکزائی برتوپ وتفنگ متجاوزين پی ھم حم

از اين  روز به بعد آنھا در تمام قضايای مھم، در جنگ ھای شيرپور . مجاھد رشيد اچکزائی زخمی شديد برداشته بود
 وفرنگيھا وخ?صه در تمام واقعات آن ملیسران وبی بی مھرو يا در مجالس سران ملی، در مذاکرات عھد وپيمان 

کلی، پھلو به پھلوی سردار اکبرخان عمل می کرد و درجريان اين ھمه  ًخصا سھم داشت ودر امورجزئی تادوره ش
ًپيشامدھای صعب، اکثراوظايف خطير نظامی وسياسی به سردار سلطان احمد خان سپرده می شد، واو از عھده اجرای 

  . تمام اين وظايف خطير موفق وسربلند بيرون می آمد

اقوام غلجائی سمت  بابکر خيل،يکی از سران با نفوذ محمدشاه خانيگرسرداراکبرخان،دوست جانی جانی د
را برای اقوام ننگرھار ولغمان از دليرميتوانست ھزاران جنگ جوی  که ی بود مقتدرشخصيت شناخته شده وومشرقی 

ان وسردار سلطان احمدخان دوشادوش سردار اکبرخاودرقيام کابل برضد انگليس ھا . مقابله  باقوای انگليسی بسيج کند
ھيئت مذاکره با مکناتن ونيز در پيوسته در مذاکرات با انگليسھا واخراج آنھا از کشور حضور داشت وھمانا در جمله 

ًظاھرا ھمين اشتراک عمل با سرداراکبرخان . بدرقه کنندگان قشون دشمن با سردار اکبرخان ھمرکاب بودزمرۀ 

. نان اثرگذاشت که بمنظورابراز يگانگی با او دختر خود را به سردار بخشيدوھوشياری وزيرکی اکبرخان براو چ
دراين .  اعاشه واباته نمود لغمان خود در بديع آبادشخصی محمدشاه خان مدت چھارماه اسرای انگليسی را در قلعه 

ليسی رارھا کند اگراسرای انگ: وقت بود که مکريگراز داخل قشله ج?ل اباد مکتوبی به محمدشاه خان نوشت  که
از نامه شما خوشم آمد،اما دوست من، ":محمدشاه خان در جوابش نوشت.دوصد ھزار روپيه به او پرداخته خواھد شد

   ١ ".شما بايد بدانيد که خيانت نه دردين من ونه در دين شما رواست

مروز ارزش داشته بوده بدون ترديد در آن زمان دوصدھزار روپيه پول گزافی بود وشايد معادل دوميليون دالر ا
 باشد، ولی اين زعيم سرفراز ملی دست رد به سينه انگليس زد ورشوت آنھا را نپذيرفت واسرای انگليسی را رھا

مقابله با باری يکجا با سردار سلطان احمدخان در رأس سه ھزار مبارز ننگرھاری برای  محمدشاه خان  .نساخت
 ، ولی از آنجائی که قوای دشمن بسيار ومجھز با توپخانه بود، افغانھا در  خيبربه پيش تاختۀقشون جنرال پالک تا در

جلوگيری دشمن نتوانستند کاری ازپيش ببرند به ناچاربه ج?ل اباد برگشتند واز کابل امداد خواستند، ولی متاسفانه که 
 ھمديگر شمشيرکشيده می در کابل سران مجاھدين به جان ھم افتاده بودند وبرای تثبيت موقف و موقعيت خود بروی

سرانجام ھرسه تن تصميم گرفتند تا به کابل  .جنگيدند و کار کمک به سردار اکبرخان در ج?ل اباد فراموش گشته بود

                                            
١
جگرن مگريگور، نماينده سياسی نيز با محمدشاه خان :".... ، موھن Fل نيز مينويسد که ١١١، ص ١٩ سيدقاسم رشتيا،افغانستان در قرن - 

وبه سيد ) بيست ھزار روپيه( حمدمن به صالح م. غلزائی مذاکرات انجام داده ومبلغ دولک روپيه برای رھائی اسيران به او وعده داده بود
  )٣٨٠،ص ٢زندگی اميردوست محمدخان ، جموھن Fل ،." (وعده داده بودم) پنجھزار روپيه(مرتضی شاه 
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 سران ملی  برگردند ومجاھدين کابل را از خطر ورود لشکر انگليس مطلع سازند وچارۀ دفاع کشور را بامشورت
اربه قضايای کابل رنگ ورونق ديگر داد ، جنگ ميان ھواداران نواب  ورود اين سه يار ھمدي.تدارک کنند

محمدزمانخان با ھواداران فتح جنگ پسرشاه شجاع با شکست نيروھای فتح جنگ وتحصن وی در باTحصار کابل 
انجاميد وبرای حل معضله محمدشاه خان به عنوان ميانجی مصلح از ھردو طرف انتخاب شد،درنتيجه فتح جنگ به 

پادشاه ووزيراکبرخان بحيث وزيراو وبرای رفع کدورت طرفين منازعه ، دختر نايب امين < خان به حيث 
  .وزيراکبرخان نکاح بسته شد

محمدشاه خان وسردار سلطان احمدخان ھردو با سياست اميردوست محمدخان در برابر انگليس ھا موافق نبودند 
سردار سلطان احمدخان برسم احتجاج برضد .ست به شمشير بردندوھردو بعد از مرگ وزيراکبرخان در مقابل امير د

امير از کابل به قندھار رفت واز قندھاربه دربار ايران پناه برد ويک سال بعد بجای پسر نيمه ديوانه يارمحمدخان 
وقتی اميردوست محمدخان ١٨٦٢درسال ). ١٨٥٧جوTی (به حکومت ھرات گماشته شد  »سرکار«وزيرھرات بالقب 

رفت،با مقاومت جانبازانه داماد وبرادرزاده خود  سردار سلطان احمدخان " سرکار«جنگ سردار سلطان احمدخان به 
محاصرۀ ھرات بيش ازده ماه  طول کشيد وسردار سلطان احمدخان تا نمرد، دست ازمقاومت  نگرفت . روبروشد

  ٢).١٨٦٣جون (واميردوست محمدخان تاھرات را نگرفت، نمرد
  

  :ه خان برضد اميردوست محمدخانقيام محمدشا

مرحوم غبار با . محمدشاه خان غلجائی نيزبعد از مرگ وزيراکبرخان در لغمان، برضد امير دست به قيام زد

مرگ وزيراکبرخان تمام مردم ورجال وطن پرست افغانستان را : " سراج التواريخ، می نويسد که مندرجات توجه به
آمال واستق?ل کشور می دانستند نه پدر او را که ھميشه در برابر تجاوزات متاثر ساخت، زيرا ھمه او را مرکز 

ًخصوصا در مرگ وزير، به غلط افواه شد که امير او را به واسطه اخت?ف نظرسياسی که بين . انگليس عقب ميکشيد

مومی  پسر وپدر وجود داشت مسموم نموده است، لذا موقعيت امير در نظرمردم تنزل نمود وطرف انزجار ع
ًاميرفورا برادر عينی وزير سردار ع?م حيدر خان را که در غزنی مقابل انگليسھا جنيگيده بود به عنوان . قرارگرفت

ھمچنين دو فوج عسکر . وليعھد جانشين وزيراع?م کرد وگفت ، او امير سپاه افغانی ومختار امور دولت وسياست است
ًدرحالی که امير قب? عنوان وليعھدی خود .  سردار غ?م حيدر خان دادمتعلقه وزير را با حکومت ننگرھار ولغمان به

  .را از ترس اعتراض انگليسھا به وزيراکبرخان نداده بود

ًمحمدشاه خان بابکر خيل با قوايی که قب? به غرض استرداد خاک ھای شرقی کشور وجلوگيری از نفوذ انگليس 

مردمان غلجائی ببين کابل وننگرھار وجبار . ردوست محمدخان قيام نمودًفراھم شده بود، در ج?ل آباد علنا برضد امي
 قشونی ١٨۴٧اين است که اميردر سال . پس تصادم بين طرفين حتمی شده بود. خيل ھا در عقب اين مرد ايستاده بودند

درخطر می اميرکه پادشاھی خود را . برضد محمدشاه خان سوق داد، اما در برخورد نخستين قشون اميردرھم شکست
 ھزارنفری به ٢۵ًشخصا با يک قشون منظم وغير منظم ١٨۴٨ًديد، مجددا در تھيه يک سپاه قوی برآمد ودر اپريل 

 را در قلعه بديع  دوست محمدخان،ه لغمان کشيد وبرادر محمدشاه خانوليعھد با سپاھی ب .وTيت ننگرھار مارش نمود
در . خان در لغمان طول کشيد واميردوست محمدخان وغ?م حيدرانجنگ بين محمدشاه خ. آباد زيرمحاصره قرار داد

چنين وقتی عبدالعزيزخان جبار خيل که در يک صف با محمدشاه خان بابکر خيل به مقابل امير می جنگيد، از صف 
ه  به امير نامراعلت پيوستن عبدالعزيزخان جبار خيل مولف سراج التواريخ،  ٣.محمدشاه خان جدا شده به اميرپيوست

به او فرستاده بود واو ھم از صف محمدشاه خان بريد و به اميرپيوست ) امير ميشدخانم که (  که خواھرش ميدانديی 
  .وعفو شد وقلعه بديع آباد به دست وليعھد افتاد

ً اين حرکت قوای محمدشاه  خان را درھم شکست واو منھزما به کوه کاشمن کشيد، اما امير شخصا تعقيب کرد  ً

که از شکست برادر شنيد، دل از دست داد وقلعه بديع آباد از بابکرخيل دوست محمدخان . ا محاصره نمودوکاشمن ر
چون دفاع از يک کوه . دوست محمدخان توانست خودش را درکاشمن نزد برادر برساند. طرف وليعھد مسخر گرديد

به جبال دست  اشمن به فراچغان رفت وبی غله ودانه ممکن نبود، محمدشاه خان به ناچار با اھل وعيال خود  از ک
    ٤ ."نارس بين لغمان ونورستان پناھنده شد

  

                                            
٢
  ، فصل مربوط به محمدشاه خان بابکرخيل ١٩ نظامی اقفغانستان در نيمه قرن - برای اط�ع بيشتر رجوع شود، به دونابغه سياسی- 
٣

  ٢٠٢ص  ،٢ج سراج التواريخ ،-
٤
  ٢٠٢ص ٢،مقايسه شود باسراج التواريخ،ج ۵٧٧ غبار،درمسيرتاريخ ص - 
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  :قلعه بديع آباد، اقامتگاه محمدشاه خانخاطرات يک افسرزندانی انگليس از 
 ه زخمی شد١٨۴٢ ج?ل آباد درجنوری - که درمسير راه کابل بوديکی از افسران انگليس " اير "بريد من

 را از ١٨۴١ حوادث قيام ملی سال وی. ه بوديس درظل حمايت سرداراکبرخان قرارگرفتودرجمله اسيران انگل
بطور روز مره ياد داشت کرده و اين ياد داشتھا در ھمان سال در انگلستان به نشر ١٨۴٢ سپتمبر ٢٢ تا ١٨۴١نومبر٢

په افغانستان "وزيرنام از طرف آقای محمدنسيم سليمی به زبان پشتو ترجمه ٢٠٠٧آن خاطرات درسال . رسيده  است
، به چاپ رسيده ونسخه ای از آنرا برای من ارسال کرده است که ضمن تشکر وسپاس از "کی ديوه بندی خاطرات 

  .زحمت کشی آقای سليمی،من برخی نکات مھم ازآن ياد داشتھا را برای آگاھی ھموطنان بازتاب می دھم

 شرح داده واعتراف کرده که از قشون شانزده ونيم ١٨۴٢ جنوری ١٣ تا ۶ ھای بريدمن اير، رخدادھای روز
ھزاری انگليس به استثنای اسرای که در حمايت سردار اکبرخان در آمده بودند، در طول راه کابل تا ج?ل آباد بجز 

قلعه بديع اباد بعدی خود درمورد وی درياد داشتھای . ھمگی از اثرحم?ت مجاھدين تباه شدند) داکتر برايدن(يک نفر
  :غمان  متعلق به محمدشاه خان غلجائی اشاره کرده مينويسدل

  :١٨۴٢ جنوری ١٧

ئی که مردم نسبت به  سرداراکبرخان اراده داشت که ما را در تورغری برای چند روز نگھدارد، مگر از آنجا
ر محافظ مسلح  نف١٢بنابرين ما درتحت نظر . نفرت ميکردند، او مجبور شد که ما را ازآنجا دور نمايدما سخت اظھار
گروھی از افغانان .اينھا برای نگھداری ما جمع کرده شده بودند. د آغاز کرديم بجه روز به سفر خو١١، صبح ساعت 

بخش . بعضی اشيای خانواده ھای ماتوسط آنھا  غارت شد.برسر ديوارھا ايستاده بودند که حرکت مار تماشا کنند 
که ھمگی مارا به قتل زيادی ازنوکران ھندوستانی ما دراينجا گذاشته شدند ، زيرا گفته ميشد که سردار  نيت کرده 

 ٢در راه از چندين قلعه گذشتيم وفردا به ساعت . ما به سوی شمال شرقی درطول  يک وادی  حرکت ميکرديم. برساند
 ميل دور تر واقع بود ويک اقامت گاه مھم محمدشاه خان غلجائی بود که برای ٨ رسيديم که قلعه بديع آبادصبح به 

  .گاه از تمام جاھای بھتر بود که تا آن وقت ما ديده بوديماين اقامت.اقامت ما خالی شده بود

 فت بلندی داشتند ودر ھرکنج آن ٢۵ديوار ھا . گز درازبود٨٠قلعه چھار ضلع داشت که ھر ضلع آن  حدود 
دروازه بزرگ آن رخ بطرف . در اطراف اين قلعه خندقی عميقی برای دفاع حفرشده بود .يک برج ساخته شده بود

ه کوچک آن رخ درشمال شرقی باز می شد که ھريکی از اين دروازه ھا توسط يک برج ديده بانی  جنوب ودرواز
در وسط قلعه يک ساختمان بزرگ چھارگوشه برای بودوباش ساخته شده بود که ديوارھای بلندی آنرا .محافظت ميشدند

سمت بيرونی خانه بزرگ .لندی داشت فت ب٨ًاحاطه ميکرد ودرھرسمت آن سه اطاق ساخته شده بود که از زمين تقريبا 
دارای يک ارسی باچوکات بزرگ چوبی بود که به پنج قسمت تقسيم ميشد وھر قسمت آن  يک پله پر نقش ونگارداشت 

در اين جا تمام سرايھای خوب وخانه ھای بزرگ به ھمين شکل ساخته شده اند که . که بطوردلخواه بلند وپائين ميگرديد
در داخل قلعه کدام .ان بسيار راحت بخش استند، مگر در زمستان جلو سردی را گرفته نميتوانندبرای سپری کردن تابست
در جنوب غرب قلعه به فاصله نيم کيلومتريک رود کوچک جريان داشت واز ديوار قلعه .ذخيره آب وجود نداشت

ربا آنکه آب ھای تحت عجيب است که در وادی ھای حاصلخيز اين کشو. درحدود صدمتر يک جويچه کوچک واقع بود
  .اTرضی درنزديک سطح زمين  فراوان است،مگر قلعه ھای کمی  دارای چاه ھای آب  اند

بطور کلی ميتوان گفت که ھرگاه دشمن اين ماده ضروری زندگی  را در بيرون  بروی اھل قلعه بسته کند، 
اين قلعه بسيار جديد است .د تسليم ميشوندبدون آنکه يک مرمی بسوی ساکنان اين قلعه شليک گردد، اھل قلعه خود بخو

داکبر خان محم" خسر"قلعه از محمدشاه خان غلجائی اين .وھنگامی که ما اين کشور را اشغال کرده ايم اعمار شده است
حرص سيری ناپذير . زرگان  ملی است که ھيچگاه به شاه شجاع سراطاعت خم نکرده اندباست که از جمله چندتن 
. بسيار تاثير دارد) منظورش سردار اکبرخان است(بدبختانه بر داماد خود. وصيت مھم اوستوخودخواھی از خص

دست قوی  در دستگيری ) محمدشاه خان(بطور عموم اين امر پذيرفته شده که او. وحامی بزرگ خواستھای او است
  ه به او نسبت داده نمی داشته است، مگر مسئوليت قتل وزير که ھنگام  کش وکوب  صورت گرفت) مکناتن(وزيرمختار

  ٥ .شود

(  جنوری اکبرخان وسلطان جان بغرض ختم کار ج?ل آباد١٨در تاريخ :"، درخاطرات خود مينويسد"اير"
سردار اکبرخان در ج?ل آباد خبرشده . به آن شھر رفتند و به پيروزی خود مطمئن بودند) تخليه آن از وجود انگليسھا

در .  جنوری مبلع يک ھزار روپيه برای ما فرستاد٢۴داريم، بنابرين  در تاريخ بود که ما برای مصارف خود پول ن

                                            
٥
  ١٨۵ - ١٨۴بريد من اير،په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ص - 
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 فبروری زلزله شديدی رخ داد که قلعه بديع آباد رامثل کشتی از يکسو بسوی ديگر تکان می داد و برخی ١٩تاريخ 
   ٦ ."ديوارھا وخانه ايکه ليدی سيل در آن ميخوابيد ويران گرديد

دارمحمد اکبرخان و پسرعموی او سلطان احمدخان که دوستان نزديک او را سر:  مينويسد،بريدمن اير
سلطانجان می نامند، بدين جھت ما را تا قلعه  بديع آباد لغمان ھمراھی کردند که وسايل آرامی  ما را حتی المقدور 

طانجان و سل. سلطان جان، يک شخص بسيار خوش قيافه وخوش سيما و به ھمان تناسب ساده  است. فراھم کنند
در رفتار خود يک انسان ) سرداراکبرخان(سرداراکبرخان ھردو اشخاص با تمکين ومھربان اند، مگر نفر دوم

   ٧ ."بسيارنجيب وھرگز از انگليسھا سوء استفاده نکرد ونام آنھا را ھمواره با احترام ياد ميکرد

 بعد از ظھر ھمان روز ما دوباره به ٢ ساعت.  اپريل زندانی باقی مانديم١١ما در قلعه بديع آباد تا تاريخ 
ما از شيله گذشتيم واز نزديکش عبورکرديم، او . سرداراکبرخان  آنسوی شيله  بريک بلندی نشسته بود.سفرپرداختيم

 مارچ ١٣به نوشته اير، درتاريخ . مريض معلوم ميشد وقتی به او س?م کرديم با پيشانی باز جواب س?م ما را داد
سوء [به نفر . وکرخود ھدف گلوله قرارگرفته بود که بازوی راست او را مجروح کرده بودسردار از طرف ن

   ٨ .مگرنفرمذکور مطابق رسم افغانی شکم دريده شد.از طرف شاه شجاع يک لک روپيه رشوت داده شده بود] قصدکننده

بودند وتوان رفتن نداشتند  اپريل چون يک تعداد از اسيران ما مريض ١٢درتاريخ :  ع?وه ميکند کهبريدمن اير
ھرکجا من ميروم شما از دنبال من می :" به محمدشاه خان عرض کرديم که ما را ھمينجا رھا کنند،ولی او با قھر گفت
واگراز پا مانديد شما راکش کرده با خود . آئيد،اگر اسپان ما از کار افتاد شما مجبور استيد باپای پياده به دنبال من بيائيد

  .  محمدشاه خان ازھمه بيشتر دشمن  انگليس ھا است٩ ."می برم

سفر  خانم ھای محمدشاه خان وديگرسران ملی که با ما يکجا)   اپريل٢١( امشب : متذکر ميشود کهبريدمن اير
به نظرخانم آير،آنھا بسيار مھمان نواز وبا مھمان خود بسيار مھربانی کرده .  را مھمان کردند می کردند، خانم آير

آنھا از خانم آير ، اين .  آنھاھم  لباس ھای افغانی قشنگ به تن کرده بودند وھم خود آنھا بسيار زيبا وجذاب بودند.بودند
را پرسيده بودند که در کمپنی شرق الھند مردان کار ميکنند يا زنان؟ ووقتی جواب شنيده بودند که انگلستان از طرف 

آنھا ازکپتان مگ گريگور بسيار ميترسيدند مثل ديوی که درافسانه .يک خانم رھبری می شود، بسيار متعجب شده بودند
         ١٠ .ھای کودکان بيان ميشود

ه ھنگامی که  نام.  اپريل قاصدی از لوديانه نامه يی به وزيراکبرخان آورد٢۵د که درتاريخ سيوناير، می 
بعد از ."  درھندوستان غذا نخورده اند)اکبرخان(شماده روز ميشود که خانواده  ":قرائت شد درآن نوشته شده بود

اين ھم يکی ديگراز ترفندھای انگليسھا بود تا ( .شنيدن اين خبر ما ھمه گفتيم که اين يک نامه جعلی ودروغی است
وزير اکبرخان را تحت فشار قرار بدھند که ھرچه زودتر اسرای انگليسی را رھا کرده به شرايط انگليسھا گردن 

نامه اين خطر را نيز در برداشت تا اکبرخان را به خشم آورد وبجرم اين عمل انگليس ھا، او يا درحالی که اين .نھد
اما سرداراکبرخان ھيچيک ازاين کا رھا را .اسرای انگليس را يا از دادن غذا محروم سازد ويا امراعدام شان را بدھد

نمی   برود يا نرود، من از تصميم خود برخانواده من اگر از بين :"سرداردراين باره بالحن خشمگين گفت ).نکرد
در :  به سخنان قبلی خود ادامه داد وخطاب  بمن گفت )مثل اينکه ھيچ چيزی واقع نشده باشد،(با خونسردی بعد " .گردم

نفر بود، مگر از اثر مرمی ھای که از باTحصار برما فير ۴٠تا ٣٠نتيجه شليک توپھای جنرال سيل تلفات ما بين 
 محول  وتقديرگرچه شکست خود را به طالع) اکبرخان(او  ١١.ت جانی ومالی به قوای ما بسيارکم بودميشد، تلفا
مگرمثل مردان دلير با صدای بلند که خصلت چنين مردانی است، د<وری عساکر انگليس را به رھبری جنرال ميکرد،

   ١٢ .سيل ستود

 ودر آن به موھن?ل ارسالنامه ای آبادبعد از وصول به ج?ل » سرجارج پالک«سرريچمنت شکسپير،سکرتر
يم اما جواب نداده ه ارسيدن موافقه با محمداکيرخان نا ممکن است، وبه محمدشاه خان نامه نوشت«نوشته بود که 

   ١٣».است

                                            
٦
  ١٩٠ ھمان اثر،ص - 
٧
  ١٨۵، ص ١٨٢ص ھمان اثر،-  

٨
  ١٩٥ھمان اثر،ص - 

٩
  ١٩٩ ھمان اثر،ص - 

١٠
  ٢٠٤ ھمان اثر،ص- 

١١
  ٢٠٧ ھمان اثر، ص-  

١٢
  ١٩٩ن اثر، ص  ھما-  

١٣
  ٣٨۴ ،ص ٢، جدوست محمدخانزندگی امير-  
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ازاين نامه برمی ايد که سردار اکبرخان با وجود پيام پدرش ھرگز با انگليسھا کنار نيامده وازاين جھت انگليس 
  .نده ادادی به وی  نسبت ھای بدن وی بودند واز ميان برددرصدد ھا 

  

مستقل نوشته ام دريک اثر ديگرم فصول ، دوست ديگر وی ودو محمدشاه خان بابکرخيل  يتمن در بارۀ شخص
عاقبت زندگی اين مرد مبارز وضد انگليسی بعد از شکست از .واينجا بخاطرگراميداشت آنھا تنھا از آنھا يادآوری گرديد

بدون ترديد کسانی از اين خاندان باقی مانده اند .  اميردوست محمدخان درتاريخ ھای  موجود کشور روشن نيستدست
را ) دوست محمدخان وخدابخش خان ومحی الدين خان(که سرنوشت بعدی محمدشاه خان لغمانی وبرادرانش 

اميدوارم کسانی که . سيار با اھميت استدانستن سرگذشت اين مبارزين ملی برای تاريخ کشور وتاريخی محلی ب.ميدانند
از اعقاب وبازماندگان اين خانواده نامدار لغمانی اط?عاتی دارند برای نويسندۀ اين سطور به ادرس ايميل ويا تليفون 
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