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  )١٨۴١(نقش سردار سلطان احمدخان در قيام کابل
  
  :مردی که شانه به شانه وزيراکبرخان می زد 

يکی از سرداران جوان وبا حرارت افغان که درتاريخ مبارزات کشور، بخصوص از وقت تجاوزاول انگليس 
در صحنه حوادث داغ کشور، وارد ) م١٨۶٣جون (تا روزهای وفات اميردوست محمدخان) م١٨٣٩(درافغانستان

  .وحاضربوده ، سردارسلطان احمدخان ابن سردار محمدعظيم خان ابن سردار پاينده خان است
 ميالدی بازی کرده است، يک بخش آن مربوط ١٨۶٣ -١٨٣٩نقشی که سردار سلطان احمدخان در حوادث سالهای 

ملی واخراج قوای متجاوز انگليس از افغانستان می شود وبخش ديگر آن به ضديت ومقابله با اميردوست به قيام 
  .محمدخان برسرهرات ارتباط می گيرد

سردار سلطان احمدخان ، نه تنها از نقطه نظرسن وسال وتبارز جوانی، بلکه از روی اميال وافکارهم با پسرعم خود 
پيش آمدهای روزگار هم اين دو سردار دلير را تا دير زمانی يکجا وپهلوی هم سرداراکبرخان بسيار شبيه بود و

  .نگهداشت تا تلخی ها وکاميابی ها حيات شخصی واجتماعی را يک سان بچشند
در موقعی که اميردوست محمدخان، دراثر تجاوزانگليس به بخارا پناهنده شد، هردو سردار جوان يکجا درعالم غربت 

ندان شاه بخارا مبتال بودند ومشقات زندان وسياه چال پادشاه بخارانصراهللا خان را مشترکًا متحمل به درد جالوطنی وز
 ميالدی هردو يکجا از زندان رهايی يافته از ماورای آمو، خود را به صحنه حوادث ١٨۴١شدند، تا اينکه در سال 

  .کابل رسانيدند
د که قيام بزرگ ملی درکابل آغاز شده بود ودر ميدان ورود اين دو سرداربه افغانستان مصادف به روزهايی بو

شيرپورعبداهللا خان اچکزائی برتوپ وتفنگ متجاوزين پی هم حمله می برد و هنگامی آنان به ميدان جنگ رسيدند که 
از اين  روز به بعد آنها در تمام قضايای مهم، در جنگ های شيرپور . مجاهد رشيد اچکزائی زخمی شديد برداشته بود

بی بی مهرو يا در مجالس سران ملی، در مذاکرات عهد وپيمان مليون وفرنگيها وخالصه در تمام واقعات آن دوره و
شخصًا سهم داشت ودر امورجزئی تاکلی، پهلو به پهلوی سردار اکبرخان عمل می کرد و درجريان اين همه 

 خان سپرده می شد، واو از عهده پيشامدهای صعب، اکثرًاوظايف خطير نظامی وسياسی به سردار سلطان احمد
  . اجرای تمام اين وظايف خطير موفق وسربلند بيرون می آمد

جايگاه ونقش سردار سلطانخان را در قيام کابل وپيروزی برانگليسها، نميتوان بدون مطالعه کارنامه های 
 يک روح در سه تن وزيراکبرخان و محمدشاه خان غلجائی درک کرد،زيرا اين هرسه شخصيت مبارزوشجاع مانند
بنابرين برای معرفت به  .بودند وهمه کارها را با مشورت وبا مصلحت همديگر به پيش می بردند و سامان می بخشيدند

عهد نامه سری در جه فداکاری  و هوشياری اين سردار، خوب است تا  زمينه های جلب مکناتن را  برای نوشتن يک 
  . اکبرخان، دراينجا ازنظر بگذرانيم وحاضرشدنش برای مالقات با سردارديگر

از زبان سردار سلطان احمدخان ، داستان شکست انگليسها را ١٨۵۶شهزاده عليقلی فرزند فتح علشاه قاجار، درسال 
نگاشته است که در " تاريخ واقعات وسوانح افغانستان "درافغانستان شنيده  و آن شنيدگيها را دررساله ای تحت عنوان 

نويسنده به ارتباط درتنگنا قرارگرفتن سپاه انگليس .خدادهای تاريخی  بسيار با اهميت استشناخت بخشی ازر
  :برای مصالحه با سران افغان چنين می نويسد) مکناتن(وفشارجنرال الفنستن بروزيرمختار 

واب انگليسان خواستند با سردارهای افغان ن. در آن هنگام رياست افغانها با وزيرمحمداکبرخان بود".... 
محمدزمانخان وسردار عثمان خان پسرنواب صمدخان ونايب امين اهللا خان بنای معاهده ومصالحه ، بدون آگاهی 

وزيرمختار چنان می دانست که چون اين چند نفربا اکابر انگليس درمقام . واستحضار وزيرمحمداکبرخان گذارند
ونايب اميرازجانب محمدزمانخان همه روزه مراوده دوستی برآمدند، وزيرمحمداکبرخان نيزمتابعت آنها خواهد نمود 

  .می نمود وسخن از مصالحه درميان بودولی دولشکراز طرفين مهيای قتال وجدال بودند
اتفاقًا سردار سلطان احمدخان . در آن آوان وزيرمحمداکبرخان را تبی عارض گشته ودر مستقرخويش خفته بود

 خويش بيرون آمده چون به حوالی سنگر انگليس رسيد، امام الدين پسرسردار محمدعظيم خان با لشکراز لشکرگاه
از معسکرانگليس جدا گشته به همراهان سردار ) موهن الل، بجای امام الدين از سرورخان لوهانی نام می برد(منشی 

د چون سردار مذکور و وزيرمحمداکبرخان دريک جای سکنی داشتن.سلطان احمدخان پيوست وبه جايگاه وی در آمد
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ونظرش برامام الدين منشی افتاد از سردار پرسيد که اين مردکيست ومطلبش چيست؟ جواب داد که اين مرد مسلمان 
چون . است وسخن وی آنست که من ازجماعت انگليس به هزارحيله فرار کرده و به طوايف مسلمان روی آورده ام

 جمع سردار سلطان احمدخان دوباره به نزد سرداران ديگر صرف شام کرده هريک به مقر خويش در آمدند واز آن
سردارسلطان احمدخان با تعجب از چگونگی .وزيرمحمداکبرخان بازگشت  ديد وزير با آن مرد به گفتگو مشغول است

چون پدر " :اين شخص از جانب وزيرمختارچنين پيام آورده که : حال وی پرسيد وزيرمحمداکبرخان گفت 
 باشند دوستی با انگليس به حال تو انفع وانسب ازديگران است وخواهش من از تو وسايراقارب تو در هندوستان می

آن است که تو نيزمانند سايرسردار ها با سران دولت انگليس طريق وفاق ويکرنگی پوئی وپيرامن جنگ ونفاق 
  )١"(.نگردی

ذاشت وبعد از مشورت با هم،   آنگاه اکبرخان فورًا محمدشاه خان غلجائی را فراخواند وموضوع را با وی درميان گ
امام الدين منشی را گفتند که همين امشب به پيش وزير مختار برود و  بگويد که ما موافقيم وآنچه صالح  طرفين باشد 

وبه امام الدين منشی خاطرنشان ساختند که شبانه دور از چشم لشکريان در فالن موضع بيا تا ترا نزد . راضی استيم
م سرداران را به وزيرمختار برد و برگشت و سرداران کس به موضع معهود فرستادند و امام قاصد پيغا. من آرند

سخن وی آنست که با سرداران ديگر قرارتجديد عهد " :الدين را آوردند واو پيام  وزيرمختارراچنين گزارش داد
اده تابا وی قرارکار معاهده گزارديم وشما نيز ازبرای اطمينان خاطر ما سردار سلطان احمدخان را درچهاونی فرست

 سرداران جواب ."وانجام اين کاربدون آمدن سردارصورت نگيرد.ومصالحه را نهاده بنای دوستی را استوارنمائيم
دادند که فردا برای انجام چنين معاهده ای در بيرون چهاونی باشما حاضر خواهيم شد وشما نيز درفالن محل 

  )٢.(حاضرشويد
دسمبرمکناتن  درميدان همواربا نمايندگان ملی که در رأس ايشان سردار اکبرخان قرارداشت ١١غبار برآنست که روز

 - :قرارداد شامل موادآتی بود. مذکراه کرد وقراردادی راکه سردار اکبرخان تسويد کرده بود امضاء وتسليم شد
ده انگليس از کابل، جالل اباد عسکر موجو-دونفرافغان اردوی انگليس را ازکابل تا جالل آبادبدرقه وحفاظه می کند

 احمال واثقال وتوپخانه وجباخانه که به واسطه عدم بارگيری بماند، به افغانها داده -.وقندهار به هنر مراجعه کند
 اميردوست محمدخان با سايرافغانها به -. خانواده شاه شجاع تا مراجعت اميردوست محمدخان درکابل بماند-.شود

 انگليسها بارديگر ياد افغانستان -.  نفر ازانگليس ها تا رجعت امير درکابل گروگان باشد۶ -.کابل مراجعت داده شود
 ٩ اردوی انگليس در مراجعت به هند بيش از-. انگليس های معذور از رفتن درکابل نگهداری می شوند-. را نکنند

نمودن مواد موافقتنامه به مکناتن دسامبرجنرال الفنستن پيشنهاد خودش را راجع به عملی ١٣ در.توپ با خود نبرد
 دسمبررهبران ملی اجازه دادند که پنج هزارعسکر محصور دشمن ازباالحصار به قشله انگليسی ١۴در. تکرارکرد

هزار نفرمجاهد ٢٠بروند وسردارسلطان احمدخان پسرعم سرداراکبرخان موظف شده بود که عسکر دشمن را ازميان 
. بودند ووضع عسکرمغلوب را تماشا می کردند،درطول يک شبانه روزعبور دهدمسلح که در دوطرف جاده ايستاده 

)٣ (  
درهنگام عقد عهد لشکر انگليس ازمقر خويش بيرون آمده تمامی مهيا وآماده ومصمم جنگ " بقول ميرزا علقلی

نگران و به انتظار ايستاده بودند ولشکر افغان نيز به قدر چهل هزار نفر دستها برقبضه شمشيرآبدار از يمين ويسار 
وزيرمختاربا ده واندی از سرداران انگليس از آن جمله تريورو الرنس . آن که به يک اشاره سرداران از جا بدر آيند

وميکنجی در حين عقد اين عهدنامه در آنطرف وسرداران افغان سوای محمدزمانخان بدين موجب ازيک طرف نشسته 
احمدخان وسردار محمدعثمان خان ونايب امين اهللا خان ومحمدشاه خان وزيرمحمداکبرخان وسردار سلطان : بودند

عهدنامه را وزيرمختار به زبان پارسی با خط خويش نوشته ومهر کرده تسليم رؤسای . غلجائی ومالمومن غلجائی
 از وزيرمحمد اکبرخان خواهش نمود که سردار سلطان احمدخان لشکرانگليس را از باالحصاربدون افغان داشت و

آنکه آفتی از لشکر افغان بديشان برسد به معسکرآنها برساند، ومراد وی آن بود که پس از وصول لشکربه چهاونی، 
  )۴."(دوستی  ساز نمايد]طرح [سردارسلطان احمدخان را نيز به چهاونی برده با وی 

 تقاضای وزيرمختار به سردار سطان احمدخان قشون دشمن را ازباالحصارتا قشله بی بی نهرو بدرقه نمود وبنابر
  .داخل چهاونی رفته با مکناتن مالقات نمود

  
  درايت  ودور انديشی سلطان احمدخان درخنثی کردن دسايس  مکناتن 

مکناتن که هنوز چشم امداد به قندهار وجالل اباد دوخته بود، به طرز شرم آوری از ايفای عهد نامه سربتافت وبه 
ن اين بارخواست باسرداراکبرخان از در حيله وخيانت پيش آيد وبه نام تأمين مکنات. دسيسه های تازه  توصل جست

مکناتن می دانست که نواب محمد زمان خان . منافع شخصی، او را وسيله بقای تسلط انگليس در افغانستان قراردهد
ن اهللا خان لوگريکه  وپسرش شجاع الدوله را نميتوان فريفت واز ميان رهبران با نفوذ ديگر ملی، مخصوصًا نايب امي
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 ساله را که تا هنوز در ٢۴مردی مجرب است ،نمی توان او را به زودی تطميع کرد، پس  سرداراکبرخان جوان 
مکناتن توسط سرورخان لوهانی ازوزيراکبرخان خواهش مالقات کرد . ميدان سياست امتحان نداده بود، انتخاب کرد
  ) ۵.(افرستادواو به نمايندگی خودسردار سلطان احمدخان ر

ما را از شما : "وزيرمختاربه سردار گفت .بقول ميرزاعليقلی ،سردارسلطان احمدخان وزيرمختار را مالقات کرد
سردار گفت شما .تمنائی چند است، هرگاه برآورده خواهد شد اظهار داريم واال سخن بيهوده گفتن خرد مندان را نشايد

چندان که خاطرخواه شماهست .جام آن قدرتی باشد من نيزدريغ نمی دارم اظهار آن را دريغ نداريد هرگاه مرا در ان
 يکی آنکه چون بودن ما انگليسان دراين مملکت از برای افغانها فايده های کلی دارد :گفت. کوشش خواهم کرد

. ر سازيمبگذاريد دراين مملکت متوقف باشيم تا هم شما را از شردشمن ايمن داريم وهم از خواسته وسيم وزر توانگ
سوم آنکه نايب امين اهللا خان  که مايه . دوم آنکه لشکريان افغان که به پيرامون لشکرگاه ما انبوهند نيز پراکنده شوند

  .فتنه وفساد مابين دولشکر است يا او را زنده دستگيرنموده به ما بسپاريد يا  خود او را به قتل رسانيد
. د ازبرای  هريک ازشما متصوراست اگر خواهی يک يک را برشمارمودرضمن برآوردن اين مهام،احسان وانعام چن

سردار گفت اکنون ازپاسخ اين سخن بگذرتاوزير محمداکبرخان راديده اين سخن را باوی درميان آرم وپس از آن 
ی وزيرگفت چرا نگذاشتی انعام واحسان. اين بگفت واز آنجا نزد وزيراکبرخان آمده ماجرا بازگفت.جواب آن بگزارم

 ازآن ترسيدم  که به وعده های داد ودهش ونيکوئی :که درنظردارد برشمارد تا فايده اين کار معلوم گردد؟ سردار گفت
وبخشش وی، نفس سرکش فريفته نگردد وتطميع شود وقبول مطالب وتکاليف وی نمايد وآنچه درحق آن جماعت 

  )۶( .منظوراست معمول ندارد
دار سلطان احمدخان سخت  خوسنود شد و فورًا  محمدشاه خان  را فراخواند و وزيرمحمداکبرخان از اين تدبيرسر

بعد از مشورت چنان فيصله کردند که با پيشنهاد مکناتن ظاهرًا موافقت کنند، ولی در . جريان را برايش شرح داد
مداکبرخان اسير بودبا انگليس را که نزد مح" سکينر"آنگاه . باطن با دشمن از همان دری وارد شوند که او داخل شده 

سردار سلطان احمدخان نزد وزيرمختار فرستادند وپيغام دادند که  آنچه تقاضای شماست همه را معمول می داريم ، 
  :ولی قبل از آن بايد شما بگوئيد که  خواست شما از ما چيست ودر بدل آن چه پاداشی درنظر دارند؟ مکناتن گفت 

ا هرجائی که درغرب قلمروشاه شجاع شناخته ميشود، وزارت آن به  از دره بوالن تا خيبر درشرق وت-
  .سردارمحمداکبرخان سپرده ميشود

 اميردوست محمدخان را معززًا به بکابل خواهيم فرستاد،وزيرمحمداکبرخان مختار است که او را مداخله درامور -
 .ميدهد يا نمی دهد

ميدهيم و در آينده همه ساله دولک روپيه نيزتسليم خواهيم  عجالتًا دوازده لک روپيه به سردار اکبرخان تسليم -
  . نمود

 سردار اکبرخان فعًال نايب امين اهللا خان رادستگيرکرده وبه انگليسها بسپارد وهم ساير سرکردکان ملی را از کابل -
  )٧.(متفرق سازد

 وزيرمختاربا تردد صفحه ای .سردار سلطان احمدخان ازوزيرمختار خواست آنجه بزبان ميگويد بروی کاغذ بياورد
اين عمل در ! آنگاه اندکی ملتفت شده سلطان احمدخان را مخاطب کرد که سردار. "برگرفته سطری چند نگاشت

اگر غرض اطمينان ما سه چهارتن است : نظرمن زياده خام می نمايد به همان گفتگو وکالم قناعت کنيد، سردار گفت
وزيرمختارناچار شده سطری می نوشت و .  هرگزبدون سند از ما قبول نمی کنندقول شما راسند می دانيم اما افغانها

. دقيقه ای تأمل نموده برشناعت اين عمل سخن می راند تا عهد نامه به انجام رسيد،خواست بدون مهرتسليم کند
رنموده به اماسردارسلطان احمدخان تمکين نکرده خواهش کرد درپای کاغذ مهر بگذارد ومکانتن البد سندبرا مه

  .سردار تسليم کرد
بعد سردار سلطان احمدخان سوال کرد که دردم حاضرنقد چه خواهيد داد تا عقد مصالحه بهتر منعقد شود؟ 
وزيرمختارمبلغ تمنای ايشان را سوال کرد، سردار وجهی گزاف گفت، وزيرمختارانکار نمود که اکنون اين مبلغ 

چون بارگيرحاضر نداشتند حمل ونقل وجه را .  نمود که تسليم سردار کندمقدور نيست، دولک روپيه حواله خزانه دار
  )٨."(به عهده فردا شب گذاشتند ومراجعت کردند

سردار اکبرخان بعد از گرفتن پيشنهاد مکناتن،با برخورداری از هوشياری ذاتی ،درنهايت مهارت واختفا رهبران ملی 
ت مکناتن به سران ملی واضح شد وفهميدند که که قصد امحای آنها را ازاين جريان آگاه نمود وچون دوروئی وسوء ني

را توسط خود شان دارد، فيصله کردند که  دشمن را به همان حيله ايکه انديشيده، به دام اندازند، و به سردار اکبرخان 
طان احمدخان بنابرين سردار اکبرخان، به سردار سل.اختيار دادند که هرطورخواسته باشد با مکناتن معامله کند

وبرادرش محمدصديق خان وظيفه سپرد که  بيست شتر آرد وگندم بارکرده  شب به چهاونی ببرند و درعوض آن پول  
وزارت شاه شجاع را می پذيرد،اما پولی که ":درضمن سرداراکبرخان به وزيرمختار پيام داد که . بارکرده بياورند
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درحالی که مکناتن پرداخت (." ساالنه چهارصد هزار روپيه باشدانگليسها خواهندپرداخت بايد فعًال سه مليون و
، اين تقاضا وجگره پول از طرف )فوری يک مليون و دوصد هزار وسالنه دوصد هزار روپيه را کتبًا وعده داده بود

سردار محمداکبرخان، مکناتن را گول زد و تقاضای سردار سلطان احمدخان مبنی برمالقات با سردار اکبرخان 
  .فورًا قبول کردرا

مابا محمداکبرخان وشما بدون اطالع ] علنی[مالقات : بقول ميرزا عليقلی،وزيرمختار به سردارسلطان احمدخان گفت 
دخيل بودند دور از حزم واحتياط است، )  دسمبر١١(نواب محمدزمان خان وسايررؤسای افغان که درعهد نامه اول

ب به من بگيريد که اگر شما با محمداکبرخان مالقات تازه کنيد خوب مصلحت آنست که شما نوشته ای از ايشان خطا
که اين مطلب را با ] هرسه  رهبر مصلحت چنان ديدند[چون افشای اين سر به سرداران بسيار ناگوار بود . است

القات با سوگند غليظ و ايمان مؤکد به سرداران افغان ونايب امين اهللا خان اظهار کنند و ازنايب  نوشته ای جهت م
نايب امين اهللا خان را مالقات کردند وتمام جريان را به وی اظهارداشتند ]  اول[بدين سبب . وزيرمختار بگيرند

نايب امين اهللا خان بعد از ديدن عهد نامه که يکی  ".ومنافقت مکناتن را باسران  افغان خاصه با او بيان کردند
) ٩(."دم سرداران افغان افتاد وچارۀ اين کار را تمنا نمودازشروط عمده کشتن اوست چنان مضطرب شد که برق

سردارن تقاضای نامه ای عنوان مکناتن کردند ونايب امين اهللا خان فورًا مکتوبی به مکناتن نوشت و تقاضای انعقاد 
  دسمبر٢٢اين مکتوب با پيام خصوصی سردار اکبرخان درتاريکی شب . مجلسی با سردار اکبرخان را از وی نمود

به قشله ) اسيرانگليسی درنزد سرداراکبرخان(توسط سردار سلطان احمدخان ويک افغان ديگر به اتفاق کپتان سکينر
مکناتن از گرفتن پيام سردار اکبرخان ونامه امين اهللا خان چنان  خوشحال گرديد که  هديه شاهانه .انگليسی فرستاده شد

 )١٠. (چه دوميله به رسم يادگار به سردار اکبرخان فرستادای شامل کالسکه ای مجلل با دواسپ زيبا ويک تفنگ
وسپس  به جنرال الفنستن دستور داد فردا دوغند عسکر با دو توپ آماده شود تا حين جلسه برقلعه محمودخان مقر 

کرد، اما جنرال الفنستن دستورمکناتن راعملی ن. نايب امين اهللا خان حمله برده زنده يا مرده نايب  را بدست آورند
  .زيرا می ترسيد که  اين حرکت وضعيت اردوی انگليس را بدتر از پيشترخواهد نمود

  
  :جلسۀ سرداراکبرخان با مکناتن

 ٢٣تورن الرنس، منشی نظامی  مکناتن ، يکی از معدودکسانی است که ازمرگ نجات يافته ،او صورت جلسه روز 
  :دسمبر را به بريدمن اير، چنين گزارش ميدهد

 وکپتان Trevorنامه ای رسيد که در آن به من  يکجا با کپتان" سرويليم" دسمبراز طرف فقيد ٢٣صبح  ١١ساعت "
به اين اساس من ودونفر افسران . ميکنزی از اشتراک در مذاکراتی خبر ميداد که با سردار اکبرخان انجام داده ميشد

ين ما شنيديم که مکناتن به ميجرالفنستون گفت قبل از ا.  بجه ظهر با سرويليم همراه شديم١٢متذکره درحدود ساعت 
هنگام عبور از چهاونی من ديدم که تعداد افغانان . را برای يک ماموريت مخفی آماده کنددو غند پياده و دو توپ 

وزيرمختاريکی از خدمتگزاران .نسبت به گذشته زيادتربودند يا بيشتر از حدی بودند که  کسی آنرا مصئون بشمارد
درعين حال تبصر نمود که اگرچه جنرال از اين حالت بحرانی . را فرستاد تا همه را از آن حدود دور کندافغان خود

گرچه اين همه  بخشی از محاصره :" خبرهست، مگر چنين معلوم ميشود که هيچگونه آمادگی گرفته نشده، وافزود
  "نظامی است

زآورده ام و تعداد ديگری هم خواهم آورد  واز بريدمن  سربا١۶ نفررا خواسته ايد،مگرمن ١٠ تا ٨ من گفتم شما از 
هنگام گذشتن از دروازه . خواستم که به برگد شيلتون بگويد که در مذاکرت  آماده باشد وبا عساکرخود بيايد" له گايت"

نوکريوال دروازه را صدا کردم که به عساکر . بزرگ من صدها افغان مسلح را در چندمتری دروازه قشله ديدم
. وبه جنرال خبر بدهيد که قوت ها را آماده کند!  تياطی  سالح بدهيد وبيرون بياوريد واين مردم را از اينجا گم کنيداح

  .در سمت قلعه محمودخان هم افغانهای مسلح ديده می شدند
يل ديشب ازسردار اکبرخان يک پيشنهاد به من رسيد که من با آن موافقت کردم ودال: وزيرمختار اکنون بمن گفت

محمداکبرخان، امين .بسيار نزدمن است که اميدوار باشم سختی حاضر به زودی رفع  وباخوشی به پايان خواهد رسيد
برای اينکاريک غند به قلعه محمودخان برای تسليمی امين اهللا خان . اهللا خان را دست بسته به ما تسليم خواهد داد

بعد سرويليم به من گفت که خبر رسيدن غندرا  به . ند کردخواهند رفت ويک غند  ديگر باال حصاررا تسخيرخواه
وقتی يکی از همراهان ! برسان و از پيشنهاد محمداکبرخان او را با خبر بساز) شاه شجاع(صورت فوری   به پادشاه 

جواب ] مکناتن[دراين جلسه کدام توطئه نهفته نباشد؟ : ما گفت که اين يک طرح خطرناک است ويکی ديگر پرسيد
  :ددا
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شورشيان تا کنون هيچ يک ماده  معاهده را ." پالن خطرناکی است، ولی اگرکامياب شود به همه  خطرها می ارزد"
در .واگر با اين کار آبرو وحيثيت ما حفظ شود بسيار خوب خواهد بود. رعايت نکرده اند ومن برايشان هيچ باور ندارم

  .ست که در شش هفته قبل برمن گذشته استهرصورت  برای من صد مرتبه مرگ بهتر از آن زندگی ا
محمدشاه خان ، دوست : ما درجای هميشگی رفتيم وبا سردار اکبرخان ديديم که چند نفر سرکردگان غلجائی مثل

پرسی عادی، وزيرمختاريک اسپ بعد از احوال . محمدخان، خدابخش خان وآزادخان وچند تای ديگربا وی بودند
سردار همچنان از ارسال .سردار با تشکر آنراقبول نمود. روپيه قيمت داشت به وی پيشکش کرد٣٠٠٠اعلی که 

آنها از اسپهای خود . تفنگچه  با يک عراده گادی ودواسپ  که شب گذشته به وی فرستاده بود نيزاظهارتشکر کرد
اينجا از چهاونی قدری گوشه . ی  که از برف خالی بود  پتو هموارکرده  نشستندپائين آمدند وبريک گوشه زمين بلندتر

در پشت ) الرنس(من.وزيرمختار با سردار اکبرخان پهلو به پهلو وکپتان تريور وکپتان ميکنزی کنار هم نشستند.بود
توجه . ن نشستمسرويليام ايستاده شدم ، ولی دوست محمدخان مرابه پائين کش کرد و من به يک زانو به زمي

اگر اين مجلس يک مجلس سری باشد، چنانکه  من فکر : وزيرمختار را به  افغانهای اطراف خود جلب کردم وگفتم
  :او سخن مرا به محمداکبرخان گفت واکبرخان جواب داد که. ميکنم، بهتراست آنها از اينجا دور ساخته شوند

  )١١"(.نی ،اينها تمامًا دراين راز شريک اند "
رش منشی مکناتن را تا اينجا ديديم،  اکنون بقيه مذاکرات سردار اکبرخان را با وزيرمختارانگليس از قول شهزاده گزا

  :عليقلی قاجار بشنويم که از زبان سردار سلطان احمد خان شنيده و آنرا چنين  ضبط کرده است
الکلمه از جای برخاستند وکمر همت متفق ) سردار محمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه خان(هرسه"...

اول سلطان احمدخان مرکب پيش . وزيرمختار نيز بيرون آمد.برميان بستند وبا دويست سوارنزديک به چهاونی رفتند
تاخته وزيرمختاررا اطمينان داد که کار در کمال پختگی ساخته شده وچون وزيرمختاربا وزيرمحمداکبرخان نزديک 

زيرمختار اسپی را که قيمتش سه هزارروپيه بود وبه جهت وزيراکبرخان هديه آورده بود و] سالم کرد ودست داد[شد
] تشکر[محمداکبرخان اظهار. او را مخاطب داشت که اين مرکب راهواررا به جهت سردار به رسم پيشکش آورده ام

ستن وسخن گفتن هرچه وزيرمختار می گفت همين مکان مناسب نش.نموده او را از چهاونی به صحبت دورمی کرد
است، محمداکبرخان برف وتری زمين را عذر می آورد تا مکان خشکی را که قريب به  دويست  قدم از چهاونی 

  .دورتر بود پسنديده پتوئی گسترده بر روی آن نشستند
نشسته والرنس باالی سروزيرمختاربا طپانچه ايستاده ) ميکنزی( از طرف انگليسان، وزيرمختار وتريور ومکنجی

 نفر ١۶وچهارنفرسرباز با تفنگ چقماق کشيده اسبهای ايشان را نگاه داشته ودونفرسوار قدری فاصله به آنها ايستاده و
سوارديگر به قدر بيست قدم دورتر ايستاده، واز طرف افاغنه وزيرمحمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه 

وغالم محی الدين خان غلجائی ايستاده وچند ) دشاه خانبرادران محم( خان نشسته ودوست محمدخان وخدابخش خان
وزيرمختاربا وزيرمحمداکبرخان مشغول سوال وجواب شده، . نفر تفنگدار پياده اسپهای سرداران را نگهداشته بودند
ناگاه محمدشاه . قريب  ربع ساعت به طول انجاميد] گفتگوها. [ هريک ازديگری صدق عهود خود را سوال مينمودند

ترجمه [  ."وقت تنگ است، زمان درنگ نيست بايد دست بکارشد" :به زبان افغانی به محمداکبرخان گفتخان 
و فی الفورمحمدشاه خان از جای جسته دستی به  ! ]هوخت تيريگی،زر شه خبره تمامه ک:" پشتواين جمله  چنين است

دلته ( ."حرفها درشهرتمام می شوداينجا جای گفتگو نيست،  ":زيرزنخ وزيرمختار زده به زبان افغانی گفت
   .)ی نه دی، خبری په شارکی سره کووادخبرو

آنها . محمدشاه خان از خوف اينکه مبادا الرنس با طپانچه به وزيرمحمداکبرخان آسيبی برساند، برجست و او راگرفت
که محمدشاه خان سيالوه محمدشاه خان هرچند تالش کرد که طپانچه او را بربايد ميسرنشد تا اين. باهم درآويختند

پس روانه شو، همانطور که : محمدشاه خان گفت. الرنس فرياد کرد که بس است. افغانی را برپهلوی او گذاشت
در آويخته ) ميکنزی(دوستمحمدخان با تريور و غالم محی الدين خان با مکنجی. سيالوه برپهلوی او بود از پيش راند

ادگان افغان چهارنفر سرباز انگليس را هدف گلوله ساخته اسپهای آنهارا گرفته هردو حريف خود را از پيش رانده و پي
  . برگشتند

بسيار عظيم الجثه وبا ] مکناتن[وزيرمحمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان هردو با وزيرمختار دچار شدند، چون
ادگان افغان واين دوسردار شليک ناگاه آن شانزده سوارانگليس به يکبار رو به پي. قوت بود محاربه به طول انجاميد

سردار .کرده دونفر از پياده گان را مقتول ساخته ويک گلوله به پشت وزيرمحمداکبرخان خورد، اما آفتی نرسانيد
سلطان احمدخان دفع ايشان را مهم دانسته، مانند شير شرزه رو به آنها کرده يکی از پيشخدمتان وزيرمختاررا هدف 

چون وزيرمختار ومحمداکبرخان بايکديگر . خته برآنها تاخته تمامی فراری ومتواری شدندطپانچه ساخته با شمشيرآ
مشغول کشش وکوشش شدند وزيرمختار فرصت جسته حربه ای را که در ميان چوب دست داشت بيرون آورده 

] رهمين لحظهد.[انداخت ] دور[به قوت از دست وی گرفته به ] اکبرخان[خواست برپهلوی محمداکبرخان بزند،ولی او
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. سلطان احمدخان با شمشيربرهنه در رسيد، وزيرمختاروحشت کرده روی به سمت او وپشت به محمداکبرخان کرد
ژوندی بيول ئی ناممکن  [" ."زنده بردن اين محال است بايد کارش راساخت:" سلطان احمدخان به زبان افغانی گفت

انچه دو لوله ای که يک شب  قبل با يک کالسکه وزيرمختار سپس وزيراکبرخان با همان طپ!"] دی، کارئی ور ختموه
به جهت او ارمغان فرستاده بود برمهرۀ پشت او خالی کرد که از صدمه گلوله پشت به سلطان احمدخان کرده فرياد 

از عقب وی سلطان احمدخان چنان شمشيری زد که به رو در افتاد، سر وی را جدا کرده به سمت سواران ... برآورد
در بين راه دچار تريور شد که دوست محمدخان او را می برد، سلطان احمدخان  باضربت شمشيرمقتولش .د رفتندخو

  )١٢."(ساخت وآدم فرستاده ريسمان برپای مقتولين بسته به شهر درآوردند ودر چارسوق بازار بياويختند
 ومکناتن را با ادبيات گيرای خودچنين مرحوم غبار با توجه به گزارش عليقلی خان ، جريان مذکرات سرداراکبرخان

 دسمبر انگليس درقشله  بی مهاهرو امر تيارسی گرفت ومکناتن با کپتان تريور، کپتان ٢٣صبح روز :"بيان ميکند 
 قدمی ۶٠٠(الرنس، وکپتان ميکنزی با يک قطعه سواره از چهاونی خارج شده وروبجنوب بسمت قلعه محمود خان

مکناتن در ورود خود سردار محمداکبرخان، محمدشاه خان . رديده بود،حرکت کردکه محل جلسه معين گ) قشله
غلجائی، دوست محمدخان، خدابخش خان، محی الدين خان ونايب مومن خان را با چند نفر ديگر روی سنگی نشسته  

سردار .ودسردار سلطان احمدخان استقبال کرد ومکناتن را ازجريان مساعد برای مذاکره آگاه نم.ومنتظر يافت
مکناتن وسه نفرکپتان های او مقابل . اکبرخان دست داد وروی زمين هموار بر زبرپتوی افغانی جلسه را داير کرد

برادران ( محمداکبرخان وسلطان احمدخان ومحمدشاه خان نشستند، درحالی که دوست محمدخان وخدابخش خان
  . ومحی الدين خان ايستاده ماندند) محمدشاه خان

از شد ومحمداکبرخان تمام اقوال واعمال  مذاکرات ومواعيد متناقض ومتخالف مکناتن وسران انگليس را با مذاکره آغ
افغانها درطول ايام استيالی آنها،يک يک شمرد ودروغ ودو رويه گی آنان را توضيح نمود وگفت که ديگر هيچ قول 

وتخريب بين مردم افغانستان وادامه تسلط خود وقرارداد انگليس محل اعتماد واعتبار ما نيست، شما غير از فساد 
آنگاه دوقرارداد متناقض به امضای مکناتن را به مجلس پيش کرد که دريکی آن .دراين مملکت چيز ديگری نميخواهيد

همچنين از مذاکرات مکناتن . تخليه افغانستان را وعده داده بود ودر ديگری اقامت انگليس را درکشور تائيد نموده بود
او در آخر گفت که ديگر ما نمی . د ونواب محمدزمانخان ونايب امين اهللا خان يکی برضد ديگری تفصيل دادباخو

توانيم به هيچ مذاکره ووعده ومعاهده شما اطمينان کنيم، مگربيک شرط وآن اينکه ما خود شما را گروگان بگيريم 
  .ا به هندوستان خواهيم فرستادونگهداريم تا قشون شما از افغانستان خارج شوند، آنگاه ماشما ر
چون مکناتن در برابردو قرارداد متناقض وامضاهای . اين بيانات سردار محمداکبرخان تقريبًا پانزده دقيقه  طول کشيد

خود جوابی مقنع نداشت ، تمجمج ميکرد،وزيراکبرخان گفت بهتراست شما با ما باشيد تا درکابل بيک نتيجه 
چون مکناتن . ان را داد واز همه پيشتر خودش دست مکناتن را گرفته بطرف کابل کشيدآنگاه امر گرفتاری ش.برسيم

تا اين وقت الرنس توسط محمدشاه خان . مقاومت نشان داد، سردار سلطان احمدخان دست ديگر او راگرفت
ات درنهايت تمام اين عملي. وتريوربواسطه دوست محمدخان وميکنزی بواسطه غالم محی الدين خلع سالح شده بودند

افغانها که ميخواستند اينها را بشکل گروگان وزنده تا هنگام تخليه . خونسردی در ظرف چند دقيقه انجام يافته بود
از ديگر طرف آتش تفنگ . مگر مکناتن وتريور به حمله ودفاع پرداختند.افغانستان نگهدارند، بطرف کابل کشيدند

شمن بسيارنزديک وخطرحمله وتخليص اسرا در پيش بود، بناچار چون قشله د.گارد مکناتن  ومخالفين شروع شد
اما محمدشاه خان به عجله خود را سپرميکنزی .سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان مکناتن وتريور را کشتند

درهمين لمحه بود که عمدًا به الرنس فرصت فرار داده شد تا جريان بی کم .قرارداد تا از ضربت تيغ رهائی يافت
  )١٣."( الرنس براسپی سوار شدو بتاخت.کاست به سرداران انگليس رسيده باشدو

:" مگرکپتان الرنس که توسط محمدشاه خان غلجی اسيرشده بود، جريان دستگيرخود را چنين شرح ميدهد
. شدتفنگچه وشمشيرمن از کمرم باز . هنوز سخنش را تمام نکرده بود که از بند دست من گرفته شد)اکبرخان (سردار

اگر : "محمدشاه خان که مرا سخت گرفته بود، برايم گفت.به زور از زمين بلندکرده شدم وبا تيله زدن مرا روان کردند
من به عقب نگاه کردم ديدم که وزيرمختار بروی افتاده است، سرش " !زندگی برايت قيمت دارد بايد با من بروی

وقتی  ديدم . رفته بود واز چهره اش ترس وحشت  هويدا بوددستهايش را محمداکبرخان محکم گ. نزديک پاهايش بود
صدای چند فيرشنيده شد ومن بسمت .کاری از دستم پوره نيست، گذاشتم تا محمدشاه خان به تيله زدن من ادامه دهد

اسپ محمدشاه خان دويدم، او براسپ خود سوار شد وبمن امر کرد که در پشت من سوارشو، من همانطورکردم 
 او را به "چند افغان مسلح ما را بدرقه کردند، ناگاه گروهی از غازيان از دور فرياد کشيدند که .يموحرکت کرد

آنها می ترسيدند . با شمشيروکارد چند جای مرا زخم زدند وبا قنداق تفنگ برپشت من کوبيدند" !مابسپاريد که بکشيم
ن سواره اين مردم را از مادورتر ميساختند بدينسان محافظي. که اگر برمن فيرکنند، شايد رهبر خودشان را زخمی کنند

درآنجا ما چندصد سواره نظام راديديم که گروه غازيان را دور نگاه ميداشتند واکنون .ما به قلعه محمودخان رسيديم
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. به هرصورت زنده  به قلعه رسيديم و دريک خانه کوچک انداخته شدم. آنها بخون من بيش از پيش تشنه بودند
ميکنزی را به اطاق من آورد ولی .ه خان به دروازه قلعه رفت تا کپتان ميکنزی را که اسپش افتاده بود بياوردمحمدشا

ما با عساکری نشستيم که برای محافظت ما گماشته . او در سرو بدن زخمی شده بود  وخون زيادی ضايع کرده بود
حش ودشنام می دادند وبرروی ما تف می در بيرون اطاق ما کسانی در حرکت بودند که ما را ف.شده بودند
يکی از آنها يک دست بريده  را به ما نشان داد که ! وفرياد می کشيدند که اينها را به دست ما بدهيد تا بکشيم.انداختند

تازه بريده شده بود، ويکی ديگر تفنگ دهن پرخود را بسوی من نشانه گرفت، مگر يکی از نگهبانان ما او را بيکسو 
در دو روز اول چندتن از سرداران نزد ما آمدند و بما گفتند که مطمئن  باشيد به شما کسی آسيبی نمی رساند .دتيله کر

به بسيار ) نايب( نفراول .نايب امين اهللا خان وپسران او به ديدن ما آمدند. وزيرمختار وتريور درشهرمصئون هستند.
محمدشاه خان ودوست محمدخان به او عذر ."  پرانده شويدشما اليق اين هستيد که با توپ:" قهر وغضب به من گفت

شب برای ما نان آوردند وبرای خوابيدن ما .کردند که نبايد چنين حرفهای گفته شود و او را از خانه بيرون بردند
. .. ساعتها وانگشتری ودستمالهای ابريشمين ما را از ما گرفتندف مگر زحمت ديگری به ما ندادند.پوستين دادند

او از حوادث .رنيمه های شب ما از وسط شهربه خانه محمداکبرخان برده شديم که او ما را به وضعيت خوب پذيرفتد
 را ديديم وبرای اولين بار خبر قتل عجيب وزيرمختار Skinnerدراينجا ما کپتان سکينر. روزاظهار افسوس کرد

 عالمه پيروزی قطع شده و به شهر گشتانده شده وتن وکپتان تريور را شنيديم واز اينکه سر وزيرمختار بيچاره ما به
کپتان تريورتا قلعه محمود خان .او در کوچه ها کشيده شده وبعد در چوک شهر آويخته شده است از زبان سکينر شنيدم

رسانده شده بود مگر درآنجا با شمشيرزده شده واز اسپ بزيرانداخته  شده بود وجسدش در کوچه های شهر گشتانده 
فردا صبح ما  به خانه محمدزمان خان برده شديم که سلطان جان وديگر سران  هم . بود، مگر توته توته نشده بودشده 

درآنجا کپتان کانولی واپری گرويان وتمام سرداران شورشی در . با ما بودند تا ما را ازحمله  غازيان نجات داده باشند
وگفته ميشد که اکنون . ی بررفتار او سخت انتقاد ميکردندبرمرگ وزيرمختار افسوس ول.يک جرگه جمع شده بودند

افغانها باور نمی کنند، مگربازهم در باره يک قرارد جديد بحث شد  وگفته شد که آنرا ) انگليسها(برهيچ قول وقرارما 
من در آنجا نزديکی های شام ما دوباره به خانه محمداکبرخان برده شديم که . به ميجرپاتينجر وجنرال خواهيم فرستاد

وقتی به خانه . بعد نزد نايب امن اهللا خان فرستاده شدم. مگر رويه خوب با من ميکردند. دسمبر بندی بودم٢۶تا صبح 
وهمان خط اصلی . نامبرده رسيدم، به اطاق مخصوص وی رهنمائی شدم، نايب با مهربانی به من خوش آمديد گفت

: ]درآن خط نوشته شده بود که.[د محمداکبرخان نوشته بودوزيرمختار را بمن نشان داد که به جواب پيشنها
وزير شاه شجاع خواهد بود ويک لک روپيه هنگامی به وی داده خواهد شد که نايب امين اهللا خان را به ) اکبرخان(او

ه نايب عالو.پرداخته خواهد شد] کابل[وسی لک روپيه برای خاموش کردن قيام . حيث بندی به انگليسها تسليم بدهد
گفته بود که  در بدل سر نايب يک لک روپيه به تو ) سلطانجان(وزيرمختار برای پسرعموی سرداراکبرخانکرد که 
سرويليم هرگز چنين حرفی را نزده و اين گونه حرفها بکلی با " اين سخن کامًال غلط است"  من فورًا گفتم که.می دهم

 وزيرمختار بسيار سخن زد ودرمقايسه باوزيرمختار خود نايب در مورد. روحيه وخصلت  انگليسی او سازگار نيست
او گفت که جنرال الفنستن وميجرپوتينجر از من خواسته اند . را در رفتاريک آدم  فراخ نظر وعدالت پسند نشان ميداد

کث تا شما را رها کنم ولی براثر تقاضای من که کپتان ميکنزی  هم بايد با من رهاشود، محمداکبرخان بعد از يک م
  . کوتاه با رهائی ما دونفر موافقت نکرد

 دسمبرمرا بمنظور نگهداشتن بيشتردر لباس افغانی همراه با محافظين سوار وپياده به چهاونی نزد ٢۶در صبح 
دراينجابايد ياد آورشوم که مهربانی های نايب نسبت به من در مدت اقامت درخانه وی حد واندازه . پسرنايب فرستادند

  .ا آورده ميشد نداشت که بج
   منشی نظامی  وزيروسفير فقيد مکناتنG.St.P.Lawrenceالرنس. امضاء. با احترام

  )١۴" (،متن اصلی عنوانی ونسنت اير١٨۴٢می ١٠ کمپ تيزين، ده ميل بسمت جنوب کابل، 
 کشاندن بدينسان سردار سلطان احمد نه تنها درکشف مکنونات مکناتن وگزارش صادقانه مذاکرات سری خود باوی و

مکناتن به مذاکره با سردار اکبرخان  وبعد قتل او سهم موثر ووطن پرستانه داشت،بلکه در امضای قرارداد اخراج 
فوری انگليسها از کشور و در بدرقه قشون انگليس تا جالل آباد در زمستان سخت وپرخطر، درنابودی  سپاه 

تيزين ، در نبرد جالل اباد عليه جنرال سيل، در مقاومت  جالل اباد، در حمله تباهکن -متجاوزدردر عرض راه کابل
وجلوگيری از پيش آمدجنرال پالک  در درۀ خيبر، ودرتمام نبردهای با افتخاری که باالخره به پيروزی مبارزان ملی 

  .وتخليه خاک وطن از اجانب متعرض منتهی شد، اين سرداردلير شرکت داشت
 احمدخان را در همينجا به پايان می برم، ولی  برای حسن ختام اين بخش بخش اول فعاليتهای سياسی سردار سلطان

متذکر ميشوم که يکی از چشم ديدهای شگفتی انگيز سردار سلطان احمدخان بعد از بازگشت  اواز لغمان همراه 
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جار آنرا  حکايتی است که ميرزا عليقلی خان قا١٨۴٢باسردار اکبرخان  ومحمدشاه خان و اسرای انگليس  درماه می 
  :از قول سردار روايت ميکند ومينويسد

بوده، شنيده شد که ]حاضر[عجيب تر از همه حکايتی است که از قول سردارسلطان احمدخان که از بدو کارتا ختم " 
چون به جالل اباد رفتيم وافغانستان را به کلی ازقشون انگليس پرداختيم بعد از معاودت که پنج ماه گذشته بود در يکی 

 ديديم جمعيتی به قدردويست نفر متل گوسفند - که سروبی نام دارد وبه قدر شصت خانوار بودند- دهات  عرض راهاز
با چهاردست وپا  راه می رفتند واز زانوبه پائين نداشتند واطفال قريه آنها را به سنگ وچوب بيرون کرده به کوه می 

گليس هستند که به کوه فرارکرده اين مدت را مانده بودند حاال از پرسيدم اينها چه کسانی اند؟ گفتند از قشون ان.بردند
کوه پائين آمده اند پاهای شان را سرما برده واز زانو افتاده است با دست وپا راه می روند، آمده اند اينجا  ازما نان 

.  رفته علف بخورندوخوراک ميخواهند، نمی دهيم از آبادی بيرون می کنيم که کشت وزرع ما را نخورند با زبه کوه
سردار گويد که خود با جمعی ديگر باالی سرآنها اسپ تاختيم و پرسيديم دراين مدت در جبال چگونه گذران می 
کرديد؟ گفتند ما هزارتن بوديم وبه قلل شامخه اين جبال فرار کرده در بيغوله وسايه کمرها بسر می برديم وقوت 

کرديم هريک از ماکه می مرد فورًا گوشت آن را قسمت  کرده ميخورديم مامنحصر بود به گوشت آدم که خام بلع می 
پس از مدتی از اهل همان قريه جويا شديم که . تابدين منوال هشتصد کس را خورديم و اين دويست نفر بی پا مانده ايم

  ) ١۵(." آنها چه شدند، گفتند به فاصله چند وقت يک يک ودو دو بمردند تا تمام شدند
از جمعی معتبرين افغان شنيده : " خ وقايع افغانستان قبل ازاين  روايت ، در باره سرداراکبرخان مينويسدمولف تاري

عبور کند مگر آنکه سم اسپ وپای آدم می بايست در ] جالل آباد[شد که به کرات سواره وپياده نمی توانست درراه 
  :صيده ای گفته اند که يک بيت آن اينستدراين باب در مدح وزيراکبرخان ق. باشد] انگليس[روی جسد کشته

  به هما از سر سران فرنگ          قرن تا قرن استخوان بخشی
 درقلوب صغيروکبير وبرنا وپيرآن ممالک افتاد محمداکبرخان پس از انجام اين فتح واتمام اين کار چنان وحشتی  از

ر تمام مملکت هندوستان وانگلستان مانند وچنان شهرتی در رشادت وچستی وجالدت وزبردستی يافت که نام وی د
بدانگونه که دربندر معموره بمبئی اسپی .  که در ايران وتوران معروف است مشهور گشتُگرد زابلستان

گشته پيشی يافت ودويست هزار روپيه به )پيشتاز( اسپ تازی برتمام اسپان هندوستان مجلی) شرط بندی(درمراهنات
) ١۶." ( واسطه آن چابکی وتندی، محمداکبرخان ناميدند وبدان نامش همی خواندندفی الحال اسپ را به. گرو برد  
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