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اکبر خان چرا قهرمان مردم شد و مسجد وشفاخانه ومکتب به نام   رمحمدیوز
 د؟ یاو مسما گرد

 
 

 گوشه ای از تاریخ به قلم زنده یاد غبار :
 

دسمبر انگلیس در قشله بیماهرو امر تیارسی گرفت و   2٣»در صبح روز 
مکناتن با کپتان تریور، کپتان الرنس و کپتان میکنزی با یک قطعه سواره از  

{ قدمی  ٦۰۰ونی خارج شده و رو به جنوب به سمت قلعه محمود خان } چها
قشله که محل جلسه معین گردیده بود حرکت کرد مکناتن در ورود خود سردار  
محمداکبر خان، محمد شاه خان غلجایی، دوست محمد خان، خدا بخش خان،  
 محی الدین خان و نایب مومن غلجایی را با چند نفر دیگر روی سنگی نشسته 
و منتظر یافت. سردار سلطان احمد خان استقبال کرد و مکناتن را از جریان  
مساعد برای مذاکره آگاه نمود. سردار محمد اکبر خان دست داد و روی زمین 
هموار بر زبر پتوی افغانی جلسه را دایر کرد مکناتن و سه نفر کپتانهای او 

ان نشستند در حالیکه مقابل محمد اکبر خان و سلطان احمد خان و محمد شاه خ
دوست محمد خان و خدا بخش خان }برادران محمد شاه{ و محی الدین خان  
استاده ماندند. مذاکره آغاز شد و محمد اکبر خان تمام اقوال و اعمال و مذاکرات  
و مواعید متناقض و متخالف مکناتن و سران انگلیس را با افغان ها در طول  

و دروغ و دو رویه گی آنان را توضیح نمود ایام استیالی آنها، یک یک شمرد 
 و گفت که دیگر هیچ قول و قرار داد انگلیسی محل اعتماد و اعتبار ما نیست .

  
شما غیر از فساد و تخریب بین مردم افغانستان و ادامه تسلط خود در این مملکت 

پیش کرد که در یکی آن تخلیه  خواهید آنگاه دو قرار داد متناقض به امضای مکناتن را به مجلسچیزی دیگری نمی
افغانستان را وعده داده و در دیگری اقامت انگلیس را در کشور تایید نموده بود همچنین از مذاکرات مکناتن با خود و 
نواب محمد زمان خان و نایب امین هللا خان یکی بر ضد دیگری تفصیل داد او در آخر گفت که دیگر ما نمیتوانیم به هیچ 

ه و معاهده شما اطمینان کنیم مگر به یک شکل و آن اینکه ما خود شما را گروگان بگیریم و نگهداریم تا مذاکره و وعد
 قشون شما از افغانستان خارج شوند آنگاه ما شما را به هند خواهیم فرستاد.

 
متناقض و امضا   این بیانات سردار محمد اکبر خان تقریبآ پانزده دقیقه طول کشید چون مکناتن در برابر دو قرار داد 

های خود جوابی مقنع نداشت، تمجمج میکرد. وزیر اکبر خان گفت بهتر این است که شما با ما باشید تا در کابل به یک 
نتیجه برسیم. آنگاه امر گرفتاری شان را داد و از همه بیشتر خودش دست مکناتن را گرفته به طرف کابل کشید. چون 

طان احمد خان دست دیگر او را گرفت. تا این وقت الرنس توسط محمد شاه خان و مکناتن مقاومت نشان داد سردار سل
تریور بواسطه دوست محمد خان و میکنزی بواسطه غالم محی الدین خان خلع سالح شده بودند. تمام این عملیات در  

ل گروگان و زنده تا هنگام نهایت خونسردی در ظرف چند دقیقه ای انجام یافته بود. افغانها که میخواستند اینها را بشک 
تخلیه نگهدارند، بطرف کابل کشیدند مگر مکناتن و تریور به حمله و دفاع پرداختند از دیگر طرف آتش تفنگ گارد  
مکناتن و محافظین افغانی شروع شد چون قشله دشمن بسیار نزدیک و خطر حمله و تخلیص اسرا در پیش بود، به ناچار 

ر سلطان احمد خان مکناتن و تریور را کشتند. اما محمد شاه خان به عجله خود را سپر  سردار محمد اکبر خان و سردا
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میکنزی قرار داد تا از ضربت تیغ رهایی یافت در همین لمحه بود که عمدآ به الرنس فرصت فرار داده شد تا جریان  
راسای انگلیس عجالتآ مقام مکناتن بی کم و کاست به سرداران انگلیسی رسیده باشد الرنس بر اسپی سوار شد و بتاخت .  

را به پاتنجر دادند و در انتظار پیش آمد افغانها مجاهدین بقصد کشتن کپتان میکنزی اسیر نیز هجوم آوردند. سردار محمد 
اکبر خان پیش شد و میکنزی را از حمله مردم نجات داد آنگاه رو بطرف میکنزی کرد و با سرزنش سرد و سخت گفت 

 دید که ملک ما را بگیرید؟«: شما آمده بو
 

ساله( از طرف تمام رهبران  2٤غبار در ادامه می نویسد، »از این روز به بعد بود که سردار محمد اکبر خان جوان )
 ملی و مردم به صفت پیشرو سیاسی و نظامی افغانستان شناخته شد.« 
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