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  کانديدای اکادميسين سيستانی
  

  قيام کابل ونقش نواب محمدزمانخان رهبر قيام
  )غاز قيام کابلآروز ،   ١٨۴١  نومبر ٢١بمناسبت (

  
  : زمينه قيام 

  
، ميان دو قدرت بزرگ استعماری قرن نزدهم، يعنی انگليس بخاطر حفظ ١٨٣٧بعد ازحمله ايران برهرات در

سترسی به آب های گرم، يک رقابت خطرناک بضرر کشورما وآسيای ميانه سرحدات هندوستان، وروسها بخاطر د
اين بازی هنوزهم پايان نيافته است وفقط بازی .( شهرت يافت»بازی بزرگ«آغاز يافت که در اصطالح سياسی بنام 

ً سه  با ورود سفير روس ويتکوويچ بدربار امير دوست محمدخان ، معاهده ١٨٣٨در.) گران آن جای عوض کرده اند
جانبه ای ميان شاه شجاع، رنجيت سينگ وانگليس به امضاء رسيد که برطبق آن انگليسها برکشورما تجاوز کردند 

بعد از سی سال آوارگی دوباره در باال ) که گرفتن تاج وتخت کابل آخرين آرزوی اوبود( وشاه شجاع سدوزائی را
  ).١٨٣٩اگست (حصار کابل نصب کردند
مردم آزادی . اه شجاع، يعنی سه سال از اولين تجاوز واشغال مملکت توسط انگليسها گذشتسه سال ازسلطنت دوم ش

خواه افغانستان در اين مدت متوجه اعمال کارداران فاسد واجنبی پرست وطن واجحاف وزورگوئی ودست اندازی 
که انتقام آن همه انگليسها برمال ودارائی وشرف وناموس هموطنان خويش بودند وانتظار فرصتی رامی کشيدند 

استعمار انگليس در تبانی باعناصر فاسد وطن فروش، چون شاه .توهين، هتک حرمت و بی ناموسی اجنبی رابگيرند
شجاع، نظام الدوله، ميرزاعبدالرزاق مستوفی وسيدحسين دفتری وغيره از مراتب کاميابی مؤقتی خويش شادمان 

  .بودند
اصد بيگانه کمال آرزوی اوبود، در ميان شاه پوشالی ونماينده مختار انگليس نظام الدوله،وزير شاه شجاع که اجرای مق

طوری با منفعت جوئی واغراض شخصی کارها راسربه راه ميکرد که بايد ملت را زبون وقوم را ذليل و سرافکنده 
  .ومملکت را به نيستی سوق دهد

نه به حساب مردم پيشه ور وکشاورزان تهی وضع مالياتهای تازه به غرض تهيه وتدارک مصارف دربار ولشکر بيگا
حراست مينمودند، توهين وتحقيرشخصيت های »  هند-کابل«دست، قطع معاش مستمری خوانين غلجائی که از راه 

ملی، طرح نقشه های دستگيری وتبعيد رؤسای اقوام وعشاير به هندوستان، بی بازخواستی و زورگوئی واسپ تازی 
يرپور وباالحصارکابل وحومه شهر، دنائت وپستی ای که بوسيله نظام الدوله، سربراه می نظاميان انگليس بين قشله ش

گرديد وهر روز ملت رادر نظر بيگانه گان زبون تر وسرافگنده تر ميساخت، از جمله عواملی بودند که سران 
ادی وبدنامی وطن وبزرگان قوم را به هم نزديکتر ميساخت تا راه چاره وبيرون رفت ازاين مذلت وادبار وبرب

  .وهموطنان را جستجو نمايند
عبداهللا خان اچکزائی، امين اهللا خان : عده ای از مردان جانباز واز خود گذرکابل چون) ١٨٤١(در ماه سپتامبر 

لوگری، مال مومن غلزائی، شمس الدين خان بارکزائی، گل محمدخان، عبدالعزيزخان جبارخيل، محمدشاه خان 
ن باميزائی، وعبدالسالم خان پوپلزائی ، نواب محمدزمان خان و سردار محمدعثمان خان بابکرخيل، واسکندرخا

وبرخی ديگراز سرشناسان شهر، نزد شاه شجاع درباالحصار رفتند و او را به وظايف ملی و وطنی وافغانيش متوجه 
  )١.(ساختند، متاسفانه که شاه عدم اختيار مطلق خودرا بهانه آورد

در . ند که از دست شاه پوشالی چيزی ساخته نيست، خود به فکر چاره کار واقدام عملی برآمدندچون سران کابل ديد
همان ايام فرمان تبعيد عبداهللا خان اچکزائی ومحمدعطا خان بن سمندرخان باميزائی وغالم احمدخان ابن 

به وسيله نظام الدوله به ) مودوزير شاه مح(شيرمحمدخان مختارالدوله وعبدالمنان خان ابن محمداکرم خان امين الملک
  ) ٢.(آنها ابالغ شده بود ونايب امين اهللا خان لوگری نيز از طرف نظام الدوله تهديد شده بود

کسان برنس کنيزکی از کنيزان عبداهللا خان اچکزائی رابا زور از راه با ) بنابر روايت نوای معارک(مگر در اين اثنا 
از قضيه آگاه شد، به برنس جدا اخطار کرد که فورًا کنيز را رها سازد و او حتمًا عبداهللا خان وقتی . خود برده بودند

  ) ٣.(انتقام اين بی حرمتی را از برنس خواهد گرفت
بعد ازاين است که عبداهللا خان به نايب امين اهللا خان رجوع ميکند وفکر خود را در مورد قيام برضد انگليسها در ميان 

فکارخود رابا نواب محمدزمانخان ،برادرزاده امير دوست محمدخان که مردی صاحب ميگذارد وسپس آنها هردو ا
نواب . رسوخ ومخالف جدی شاه شجاع بود، در ميان ميگذارند و او را در انجام تصميم خويش به ياری می طلبند

اندهی قيام موضوع محمدزمان خان نيزهمراهی وهمدلی خود رابا آنها ابراز ميکند وتصميم گرفته ميشود تابرای سازم
  .را با سران ديگر درميان بگذارند
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بنابر اکبرنامه،جلسه بعدی مرکب از سران نامدارآن زمان کابل بشمول محمدشاه خان بابکرخيل وعبدالعزيزخان 
جبارخيل،رؤسای اقوام غلجائی شرق کابل، درمنزل نواب محمدزمان خان تدويرشد و درحضورقرآن عهد بستند که تا 

مجلس برای تمرکزاداره ورهبری جنگ، نواب محمدزمان خان . ا ازکشوربيرون نکشند،از پای ننشينندانگليسها ر
همچنان درجلسه ) ٤.(بارکزائی را،به حيث رهبر وامير مجاهدين ونيابت او رابه امين اهللا خان لوگری تفويض کرد

د تا برای برانگيختن وپيوستن مجلس فيصله کر. روز آغازقيام  و وظايف اشخاص ونقاط حمله بردشمن مشخص شد
ساير اعيان شهر، تعدادی مکتوب و نامه مبنی برتبعيد اجباری سران وبزرگان کابل به هندوستان به امر مکناتن وتائيد 

وهمچنان به شاه . دستگاه سلطنت نوشته شود و به گونه شب نامه به داخل منازل اشخاص مورد نظر پرتاب گردد
ر در طرد دشمن دين ووطن باملت خود يکجا نگردد، او نيز مثل يک دشمن وطن کشته شجاع اخطار داده شودکه اگ

  .خواهد شد
 ميالدی که يکروز متبرک ١٨٤١ نومبر٢ هجری مطابق ١٢۵٧ رمضان ١٧مجلس همچنان فيصله نمودتا صبح 

تی وساير مالها مذهبی مسلمانانست، مردم دست به قيام بزنند وابتدا روحانی بزرگ شهر ميرحاجی در مسجد پل خش
« : موهن الل کشميری،جاسوس برنس درکابل مينويسد) ۵. (اعالم کنند) انگليسها(درمساجد شهر جهاد عليه دشمن 

که خودش نيز در (نايب شريف وتاج محمدخان ازاين توطئه به سرالکزاندربرنس خبر دادند وميرزا خانمحمدجوانشير
من . ر را درمنزل برنس بمن داد و گفت که فردا حمله شروع ميشوددر همان شب اين راپو) جلسه قيام اشتراک داشت

بايد به قشله رفته ببينيم که . ترس نشان دادن به افغانها غلط است: گفتم و او درجواب گفت» برنس«آنچه شنيده بودم به 
 فارسی عين اطالع در راه خط ديگری که به زبان. چه ترتيبات گرفته ميتوانيم، اين را گفته بطرف قشله حرکت کرديم

) ٦(»!وقت آن رسيده است که اين مملکت راترک کنيد«:دراين خط نوشته شده بود. را به او ميداد به دستش رسيد
اينکه چرا برای جلوگيری قيام از طرف هيچکسی اقدامی صورت نگرفت، دليلش جزغرور واستکبار بيجای اوليای 

  .امور انگليس درکابل چيزديگری نميتواند باشد
  

  :سيمای نواب محمدزمانخان واوضاع کابل بنابراکبرنامه
نواب محمدزمانخان فرزند نواب اسدخان ابن سردار پاينده خان،يکی ازرجال وطن دوست وخير انديش ورهبر 
مبارزين ملی در دوران جنگ اول افغان وانگليس بود، که متاسفانه آنچنانکه حق اوست، درتاريخ کشورما 

  .يالدی بدرستی معرفی نشده استم١٩وبخصوص تاريخ قرن 
درست نميدانم که چرا مؤرخين ما، از ياد اين غازيمرد مبارز که در بدترين ودشوارترين روزهای تسلط انگليسها 
برکشور،مرکز ومحور آمال سران وخوانين وشورشيان کابل وحومۀ آن بود وتا پيروزی کامل مبارزين بردشمن 

 وادارۀ مبارزين ملی قرارداشت، از او آن چنانکه شايسه است يادی نکرده اند؟ واخراج آنان ازکابل، درمقام رهبری
حال آنکه او در تمام اقدامات وعمليات ضدانگليسی وضد بيگانه پرستان، مرتکب عملی که مايه سرافگندگی برای 

  .وطن وطندارانش شمرده شود، نشده است
اثر حماسی از حميد کشميری است که اکبرنامه، ، نگليسيکی از منابع بسيار معتبر ودست اول جنگ اول افغان وا

به نظم کشيده شده است وچون اين اثردوسال بعد از ختم جنگ انشاء شده است، ميتوان ) ١٨۴۴(=هق١٢۶٠درسال 
  .بيش از هر منبع ومدرک ديگری برآن باورداشت

 خان لوگری وعبداهللا خان اچکزايی دراين منظومه، نقش نواب محمدزمان خان، بسی چشمگيرتر ازنقش نايب امين اهللا
بنابر اکبرنامه، او مردی انديشمند، ورأی زن خردمندی است که مشکالت را از پيش پای مبارزين با سرانگشت . است

تدبير می گشايد و اوست که در بحرانی ترين اوضاع واحوال کشورکه زورگويی وحق کشی و بی مباالتی انگليسها 
بستوه آورده بود، خوانين وبزرگان کابل را به  مشوره فراميخواند و راه نجات مردم را از وانگليس مشربها مردم را 

بنابرين نقش نواب محمدزمانخان را درقيام ملی از قول حميد کشميری دنبال . زيرسلطه بيگانگان به آنها نشان ميدهد
  . ميکنيم

  :مدخان بدينگونه ترسيم ميکندحميد کشميری اوضاع آن روزگار کابل رابعد ازتبعيد امير دوست مح
  

  زانــديــشًه فـتـنًه کيـن وجـنگ    نشـستند ايـمن سران فـــرنگ       
   نمـودنـــد دسـت تـطـاول دراز    در ظــلـم يـکـباره کـردنــد بـاز      
  نهـادنـد درغـــله دان غلـه هـا    بـبـردنـد از راعيـان گــلــه ها       

  بـحالی که رنجور بادا فرنگ   اد فرنگ        شـده مـردم ازعدل ود
  به سازوبه قـانون مقامی نماند    زناموس درشهـر نامی نمانـد        
  کـه چــون خاک با آب آميـختـند    خـوانيـن چـنان آبـرو ريخـتـند       
  زکشمـيريان هم زبون تر شدند    به يکـباربی پـا وبی سـرشدند       

  بـه انواع محـنت لگد کوب شد    آشوب شد       چوزينگونه کابل پـر
  هميگفت خود کرده را چاره نيست  هرآنکس که برحال خود ميگريست         
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. وه آمده بودند، سران وبزرگان شهر از اينجا وآنجاصدای اعتراض خود رابلند کردندچون از اين وضع مردم بست

 بزرگان کابل شکايت کرد وپيشنهاد نمود تا شاه آنها را ازپايتخت بنابرروايت اکبرنامه، برنس به شاه شجاع از دست
شاه شجاع آن پيشنهاد رابه جان پذيرفت وسران اقوام ومتنفذين کابل رابحضور خواست و امر نمود تا . بدور سازد

م خان سران وبزرگان کابل که از آن ميان نواب محمدزمانخان، عبدالسال. خود را برای سفر هندوستان آماده کنند
پوپلزائی، عبداهللا خان اچکزائی وامين اهللا خان لوگری، نواب جبار خان وسردار عثمان خان ومحمدشاه خان سرشناس 
تربودند، پس از بازگشت از حضور شاه با هم به مشوره پرداختند ونواب محمدزمانخان را به رهبری خويش انتخاب 

ه خان بابکرخيل وعبدالعزيزخان جبارخيل رؤسای اقوام غلجائی در همين مجلس فيصله به عمل آمد تا محمدشا. کردند
وبعد برسربرنس که مايه فساد .  جالل آباد را مسدود کنند-مسکون درخوردکابل، تيزين وگندمک راه مواصالتی کابل

 کشميری اين مطالب را حميد. و تبعيد بزرگان کابل بود، هجوم برده او را نابود کنند و در قطع وقمع دشمن کمربندند
  :بخوبی بيان واز اجراآت شاه شجاع چنين ميگويد

  
  زبــان تمـلــق بــيـان بـــرگشود   هـمه نامــداران فــراهـم نمــود        
  وفـادار وغـمـخوارديــريـن مـن   به تمهـيد گفت ای خوانـتين من        

   ايدبـه انــواع بخشــش پسنديده  زبس حسن خدمت که ورزيده ايد        
  به لنــدن شنـيده است شاه جهان   چو صيت نکويی نمانــد نهــان        

  که هردم به ديدن دلش مايل است  چنان ازشماراضی وخوشدل است       
  بـــدانسوشدن پــا نمــوده زسـر  ببايـــد به خــدمـت بـبستن کـمر        

)٨(  
ريک در فکری فرو رفتند، از آن ميان ميان نواب خوانين کابل از شنيدن سخنان شاه هک وپک ماندند وه

  :محمدزمانخان به شاه شجاع گفت
  

  يکی بـود هشيار وشـيرين زبان   زبــارکــزئـيـهــا محـمـد زمـان        
  زتختـت کمين پايه تر، تخت جم    ای شهـنشاه داراحــشم        : بگفت

  د از آسمانچوحکمی که نازل ش   بجان وتن ماسـت حکمت روان       
  چه آنجا چه اينجا کمين بـنده ايم    بهــرسو کـه گوئی شتابنده ايم        

  ضروراست زاد ره وبرگ وساز   وليکن چو پيش است راه دراز        
  بــود چــند گــه مهلتی در ميـان  بــبايد کــه بهــر ســرانجــام آن        
  تـا هفته ای کار خويشبسازيد   ملک گفت دربستن بار خـويش         
  سخـن خـتم شد، ختم گفـتن کنيد   پس ازهفــته  تعجيل رفتن کنيد        

)٩(  
  

خوانين کابل هريک مانند مرغی که از قفس پريده باشد، از دربار بدرجستند وبه خانه های خود برگشتند وفردای آن 
  .روز درخانه محمدزمان خان به مشورت نشستند

  
   به بزرگان کابلمشورًه محمدزمانخان

  
  فــراهـم  نشستـند در مـشـوره    خوانـين کابل زمـين يکـ سره       
  دگـر خان عثمان وجـبار خان    زبارکـزئی هـا محـمــــدزمان       
  يکی خان عـبـدالـهـش بـود نام    زقــوم اچکـزی بـلـند احتـشام       
   به عبـدالعزيزدگـرکس مسمی    زغلجائـيان شاه خان بـود نـيز      
  دگــر نامــورنــام، عبـدالسالم    محمــدامـين خـان عالی مقــام       
  به گفتار شيرين زبان بـرگـشاد    محــــمدزمان خان فرخ نهـاد       
  بــديـديـد آن آب در زيــــرکــاه    که يـاران شنيديد گفــتار شـاه       
   نکـو، معنی جـان گــسلادای    زبانش چه گويد چه دارد بدل       
  کــه دانست کاين ها ندانند هيچ    ازاين گفت آن گفــتًه پـيچ پيچ       

  بسـازد گــرفـتار قــيـد فــرنگ  خيالش که مارابه نيرنگ ورنگ        
  فـــتــاده در انـــديــشۀ کارمـا   حـريـف است در بـنــد آزارمـا        

  نگشتی زما هيچ کس رستگار        نمی بردمش حيله ای گربکـار   
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  کمان وزره تير دردست ماست  کنـون چاره کار در دست ماست       
  ببـنديد بــرچــاره سازی کـمـر   هنـوز آب طــوفان نرفـته زسـر       
  به از زنده ماندن به قيد فرنگ   به شمشيرمردان به ميدان جنگ      
  رهراسيد ازاين ريو رنگچرا د  کجارفت غيرت چه شدنام وننگ      

  )١٠(بگوئيد چونست تدبيرما؟     به هــم اندرين ورطه ايم آشنا
  

بدينسان مالحظه ميشود که نواب محمدزمانخان، آن شخصيت قابل توجهی است که بزرگان ومشران کابل را به قيام 
د ومرگ مردانه در ميدان برضد فرنگی ها وفرنگی مآبان دعوت می نمايد وننگ وغيرت افغانی رابه ياد آنان ميده

وبنابرنفوذ وهوشياری وتدبير خود در ميان سران وبزرگان . جنگ را برزنده ماندن در دست فرنگی ترجيح ميدهد
  .کابل از اعتبار قابل اعتنائی برخوردار است

برعهده بگيرد اظهار خوانين پس از استماع اين سخنان محمدزمانخان، از عدم موجوديت کسی که رهبری آنها را 
  .تاسف می کنند و از نواب محمدزمان خان کهن سال، تقاضای رهبری قيام مردم کابل را مينمايند

  
  انتخاب محمدزمانخان به رهبری مبارزين ملی

  
  خردمند و هوشيار وروشن گهر    بگفـتـندش ای ســــرور نامــور      

  يم دشمن زدوستبه خوبی شناس  به ما نيز مغزيست درزيرپوست       
  به مانند شهــباز، بی پر شــديم    وليکن چه ســازيم بيسر شديم       
  که بی سرچـه برخيزد از دست ما    چه تنها کند مرد جنگ آزمای       
  چو سرشـد، به آوارگی سرنهـند    سپاهی بدنبال سر، سر دهــند       
  ی زمــا بـنگریدرين کـــار،بــاق    توبر خـويش کـن اختيار سـری     

  به قـــرآن و پيغــمــبر پاک ديـن    به دارنـــدًه  آسـمــان و زمــين       
  ســرافـگنـــدًه آســـتــان تــوايــم    که ما از دل و جان ازآن توايم       
  بگوهـرچـه خواهی که فرمان بريم    ازاين پس زفـرمان تـو نگـذريم      

  به سوگـنـد داد از درستی نشان           محــمد زمـان را چوگفتار شان
  کنون نيست انديشه از هيچکس    ای بزرگان صادق نفـس       :بگفت

  مــداريــد از دشمنان هيــچ باک    سپاريد خود را به يــزدان پـاک      
  بکــوشيد در قلــع وقــمـع نــفاق   خــــدا داد چــون دولت اتــفــاق       

  نه بــيـنيم، مگــر برنـس بـدنژاد    ً ايـن فسـاد       درين سرزمين مـاده
  نهـــان رفــته تعــليـم هرکس کند    چو شيطان همه فتنه برنس کند       

  دگـــر نيست ما را مقر جز سفر  گرايـن سگ نسازدمقر در سقــر      
  ١١(به صد حيله دشمن گرفتار کرد    ببايـــد بدانــش کــنون کــار کـرد

  
 محمدزمانخان پيشنهاد کردکه قبل از کار برنس، محمدشاه خان غلجائی وعبدالعزيز جبار خيل به سوی گندمک سپس

ووقتی عساکردولتی بدانسو حرکت . حرکت کنند وتوسط اقوام غلجائی خويش راه کاروان های تجارتی را مسدودنمايند
اعضای مجلس اين پيشنهاد راتائيد . يکسره نمايندکنند، مبارزين کابل برسر برنس حمله ببرند وکار ديگران را نيز 

  .کردند و دونفراز سران اقوام غلجائی به سوی ديار واقوام خويش به حرکت افتادند
تاجران به شاه شکايت .ديری نگذشت که کاروانی از پشاور به سوی کابل پيش آمد وتوط شورشيان غلجائی غارت شد

وبی متمردين بسوی شرق سوق نمود، اما اين قشون وقتی در دره های بردند وشاه شجاع قشون بزرگی رابرای سرک
مبارزين پس از . تيزين رسيد، مورد حمله شديد شورشيان غلجائی قرار گرفت وتلفاتی بی شماری برجای گذاشت

ک  جالل آباد واعزام قوای دولتی بدان صوب، تصميم گرفتند که اکنون بايد کار برنس راي-اختالل امنيت راه کابل
  :پس محمدزمانخان رهبر مبارزين ، بقول حميد کشميری دستورداد بخانه برنس حمله کنند. طرفه سازند

  

  حمله برخانه برنس
  

  که ای هــوشياران ونـام آوران   با يـاوران       : محــمد زمان گفــت
  تــرنــم نيـوش وصراحی بدست    ملک کم سپه الته جنگی مست       

  تحمــل گــزيدن زتـــدبير نــيست    خيرنيست       زمان ديرشد، جای تا
  شکار از کف و وقت بيگه شود    مبــادا که خـــرگوش آگــه شود      
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  بسـازيــد کارش به وقــت دگــر  بتــازيــد بر بــرنس بــد ُگــهـــر       
  خــوانين نــهادنــد برسينه دست  به ايجاب حرف صالحی که بست     

  سحرگه زپرده فـرو کوفت کوس  ون شب چون خروس      به قصد شبخ
  ســوم خــان اسکنــدر نـيـک نام    محمـــدامين خان و عبـدالـسالم       
  بــه جــمـع اچـکــزائــيـان دلــيـر   دگــر خان عبــداهللا نـــره شــير       

  سـوی مسند خاص برنس شـدند  روان درزمان با سه صدکس شدند       
  زبـس هيـبتش رعشه بر تن فـتاد    و بشنـيد برنس به گردن فتاد      چــ

  ز روزن درافگـنـد خود را به باغ   به بيــچـارگی بـــا  دل داغ داغ       
  فتـادن ، دگـر بار، جستن گـرفت    دويــدن ستادن نشستن گــرفت       
  يافـت بـارهمی کرد، لـيکـن نمی     تمنای رفــتـن بــه سـوراخ مار      
  بـه بــازوی مـردی شکستـنـد در    دلــيران کابـل بـه سنگ وتــبـر      

  ربـودند ازتن سرش همچو گوی   رسيـدند بــر برنس کـيـنه جوی       
  دوصد بهره واستخوان ريز ريز    تــنش رانمــودند از تــيغ تــيز       
  ی جوی خون ريختندبهـرگوشه ا    سپس بادگـر هــا در آويخـتـند       
  زنام آوران کشته شد پيش و پس    به برنس صدو پنجه وچـارکس      
  چــو باد خزان برگ و بار درخت    به تاراج بردند اسباب و رخت      
  ١٢(درآن خانه چون بولهب سوختند     چوخشم خــود آتـش برافروختند

  
  سهم زنان کابل در قيام

ن خانه ومنزل اوتوسط مبارزين مطلع شد، نايب محمدشريف خان را در رأس شاه شجاع وقتی از قتل برنس وآتش زد
چون اين سپاه به داخل شهر رسيد، مورد هجوم شهريان . سپاهی برای سرکوبی قيام کنندگان از باالحصار فرستاد

  :کابل واقع شد
  درآمــد بـرآمـد خـــروش عوام   چو لشکر به بازار کابـل تــمام        

   ستادنـد بـر برزن وبـام وکـوی   پير وجوان سو بسو      زن ومرد و 
  گـرفتــند بــر لشکر کـينه خواه   هــژبران کابل پس و پــيش راه       

  ز بام و در و غـرفــه های بلند  نمودنــد درکـوچــًه تــنگ بـــنـد        
  بفرق سرخصم سرکش شکست  به هرکس فتاد آنچه در دم بدست       

  که گاهی شکاری زدندی به تيـر  انی غــزاالن نخجــير گــيــر       نهـــ
  زبـــاال نــديــدنــد  بــاال و زيــر  درآن جنگ آشفته چون ماده شير       

  بــــرآمــد صـدای طراقا طراق  زهر روزن و برزن و پيش طاق        
  ـاد پدرکه از صدمتــش کـرده ي  يکی رافگندی ، سنگی به ســر        
   بــيـفــتـاد و شــد کاسه سـرجـدا  يکی را کـــــاســه ای از هـــــوا       
  برآورد وبرفرق دشمن شکست  يکی خـمره گاو دوشه بـه دست        
  که شـد حلقه اش راست اندرگلو  دگــر را شکستند بر سـر سبــو        
  رطشت وطشتش زبامفتادش زس  يکی را بـيـفــتـاد طـشـتی زبــام        
  بــه جــنگ و جـدل با خريدارهـا   چــو ســودائيان اهـل بـازارها         
  نمک سنگ وسنگيکه درپيش داشت   دکانـدارگـردن زکين برفراشت        

  )١٣( بـيـفگنــد بــردشمن بدنهاد    چو سنگ فالخن به ميزان نهاد
  

لشکر امنيتی باالحصار،برگدام های غله انگليس حمله بردند تا جنگ آوران پس ازآتش زدن خانه برنس وتباه ساختن 
در اين وقت مکناتن . برای مصارف مبارزين آذوقه تهيه کنند و در عين حال لشکر فرنگی نيز بدون غله ودانه بماند

محافظت قشون يکهزار نفری برای مداخله فرستاد که در آغاز توانست با آتش باری برمبارزان افغان ازگدامهای غله 
  .  نفر مبارز غلجائی در پناه خندقی پناه گرفتند وناگاه چون بالی آسمانی بر سر دشمن تاختند٣١نمايد،ولی 

  :بقول حميدکشميری
  بــناگــاه چـون آفــت نـاگـهـان     فتــادنـد آن فــوج را در ميــان     
  چو خمـپاره کافتد اندر حصار    نکردند بی کشتن ورقص کار      

  تــنی چنـد را ســر بــيـنداختند    ـتی که شمشيرغيب آختند      توگف
  بـيفتاد در فوج ترکان شکست    شدند اهــل کابل چـيـره دسـت      
  شتابان چو دنبال دزدان عسس    فـرنگی گريزان وافغان زپس      
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 موسوم به حسن خان رابا پول بفريفت مکناتن وقتی از تاراج گدام غله توسط غازيان مطلع شد، يکی ازخوانين غلجائی
تا قوايش را از تيزين گرفته، به قصد چپاول مردم کابل با خود بياورد، ووقتی او با قوايش به کابل رسيد، مکناتن به 

توپخانه دشمن با شدت تمام به آتش باری پرداخت . اردوی خود امر کرد تا کابليان را با توپ وخمپاره زير آتش بگيرد
  :ز شهريان کابل شامل زنان وکودکان و پيرمردان و نوجوانان را بخاک وخون کشانيدوگروهی ا

  
  چو محشر گريزان زهــم جــمله کس      به هرکس غم جان خود بود وبس
  زنان سينه کوبان به جوش وخروش      گــريزان وبگرفــته طفالن بدوش

  د ســوی بــلـنـدی گريــزبسی مــردم از بــيم آن سـيــل تــيــز      نمـــودنــ
  

  :ورود سرداراکبرخان به کابل 
بنابر اکبرنامه،هنگامی که درکابل قيام عمومی مردم برضد انگليسها اوج ميگرفت، آوازۀ ورود سردار اکبرخان از 

) بودکه اينک به عنوان پادشاه از جانب مجاهدين انتخاب شده ( به گوش نواب محمدزمانخان) تاشقرغان(بخارا به ُخلم
امير مجاهدين فورًا نامه ای عنوانی سردار اکبرخان نوشت و در پای آن مهر خود ونواب جبار خان راگذاشت . رسيد

وقتی نامه به دست سرداراکبرخان رسيد وآن را بخواند، همراه باسردارسلطان . وبه وسيله پيکی تندرو به خلم فرستاد
ورود سرداراکبرخان به کابل مصادف به ايامی . ه کابل رسيداحمدخان، پسر عم خود راهی کابل شد و به زودی ب

بودکه يک روزقبل از آن عبداهللا خان اچکزائی در ميدان بی بی مهرو زخم کاری برداشته بود و شهريان کابل در 
اندوه عميقی فرورفته بودند، مگر با رسيدن سرداراکبرخان به کابل اين اندوه به خوشی وشادمانی عمومی مبدل 

  :بقول حميد کشميری . يدگرد
  تــوگفــتی بهاری به بستان رسيد  چـو انــدر حــد کابلـستان رســيد         
  شـدنـدش بــفــرسنگ هـــا پــيـشوا  هــمه پـيشوايــان  فــرمـانــــروا        

  زمـرد وزن وطــفـل وپـير وجوان  به هـرکـوی وبرزن که گشته روان        
  که پرسيد عيسی چه غوغاست اين  عا برزمــين        چنان خاست شور د

  چـو جان تنگ اندر کنارش کــشيد  چـو پيش محمـدزمان خان رسيد        
  بگـردش چو بـرگرد مه، اخــتران   نشســت ونـشستــند نــام آوران        

  مسلسل سخـن در سخـن گفته شد  حقـيقت زنــو تا کــهـن گفــته شد        
  ای فرح بخش روح وروان:بگفت  ــام کــارش محــمـدزمان        سـرانج

   نمــودم دگــر نـيــزخــواهــم نمـود  درايـن رزم دردسـت من آنچه بود       
  شکــستم طــلسمات اهــل فرنگ  به بـازوی تدبير وشمشيرجـنگ         
  دشمن کــيــنه خـواهفکــنــدم زپــا   زسـرمايـه آبــاد کـــردم ســـپــاه         
  نخواهدشد اين کشوراز فتـنه پاک  ولی تا مخالف نگــردد هـــالک         
  ولـيکــن نـــدارنــد، ســـاالر کــس  دليـرافگــــنانــنــد بســـيار کـس         
   تــوانائی از ضــعـف پــيری نماند  مــرا قــوت شيــرگــيــری نـماند        

  جــوانی کـــه مانــنــد شــيــرنــری  کار سر لشکـری        ســزد بــرسر 
  زشـمـــشير او هــوش او تــيـز تر  بود در صف رزم خون ريــزتـر        
  نبــيــنم که بــتوانــد ايــن کـار کرد  کسی جزتـو درخـيل مردان مرد         

  ١۵(تستبکن آنچه خواهی که ملک آن     همه شهر ولشکر به فـرمان تست
  

سردار اکبرخان درآغاز از قبول اين پيشنهاد امتناع ورزيد وسران کابل را مورد گاليه وانتقاد قرارداد که چگونه آنها 
پدرش را در مقابله با دشمن تنها گذاشتند تا مجبور به ترک يار وديارخود شد واينک آنچه ديده و می بينند، از دست 

يه های سردار را به جا و انتقادات او را معقول وبرجای دانسته از آنچه رفته بود، خوانين کابل تمام گال. خود می بينند
اظهار ندامت کردند وسوگند ياد نمودند که ازاين پس از خط فرمانبرداری عدول نخواهند کرد، به شرط آنکه سردار 

يد، لختی خاموش ماند وسرانجام سردار اکبرخان که پافشاری و تعهد خوانين کابل را چنين د.پيشنهاد آنها را بپذيرد
سمت رهبری مبارزان را پذيرفت ومردانه در پيشاپيش سپاه دشمن شکن قرارگرفت که کارنامه های افتخار 

  .برانگيزوی در اين مختصر نمی گنجد وايجاب  بحث جداگانه را ميکند
ملی در دوران جنگ اول افغان بدين سان ديده ميشود که نواب محمدزمانخان، يکی از شخصيتهای قابل اعتنا ومهم 

و درسازماندهی قيام کابل وتشکل نيروهای ملی ومبارزه برضد دشمنان وطن ومردم نقش بسيار . وانگليس بوده است
ونمی دانم به چه علتی از اين پيرمرد جواد وشجاع ووطن پرست که همه دار وندار خود را . تعيين کننده داشته است
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پيروزی مجاهدين برانگليسها صرف کرده، کسی به وجه احسن وکافی يادآوری نکرده در راه طرد دشمن از کشور و 
از اثر شيوع مرض ) ميالدی١٨۴۶(=هجری١٢۶٣است؟ بقول فيض محمدکاتب، سردار نواب محمدزمانخان درسال 

  :کولرادرکابل وفات کرد و در مزار عاشقان وعارفان مدفون گشت واين بيت در لوح مزارش منقور است
  
  )١۶(دردا کزين زمانه محمدزمان برفت    م کشيدآه ودل از صبر کند وگفتعقل

  
  !همواره گرامی باد»افغان وانگليس«ياد وخاطرش به عنوان يک مبارز وطن خواه در جنگ اول 

  
  : مآخذ ورويکردها

  ١۵٠، نوای معارک، ص٢٧٩، ٢،٢٢٧کهزاد، باال حصار کابل وپيش آمدهای تاريخی، ج _ ١
  ١٣٨کابل،ص ١٣٣٠، اکبرنامه، چاپ ٩٩، ص١٩ا، افغانستان درقرن  سيدقاسم رشتي-٢
موهن الل جاسوس وسکرتربرنس، قبل از شرح . ١۵١ميرزاعطامحمدشکارپوری، نوای معارک، چاپ کابل،ص_ ٣

داستان کنيزک عبداهللا خان ، داستان ديگری مينی بر تخريش وتحقير عبداهللا خان را شرح ميدهد وميگويد 
ی صراف درکابل،ادعا داشت که عبداهللا خان قرضدار اوست وبه برنس شکايت کرد تا برای نشان پهکارشکار پور«:

اين . دادن زورخود به خان اچکزائی ، دونفر از حاضرباشان خود را نزد عبداهللا خان بفرستد وپول اورا مطالبه کند
پيش آورد که تا هنوز حقوق خود را دوحاضرباش رفتند وازنزد عبداهللا خان برگشتند که عبداهللا خان عذر معقولی 

نگرفته  وحقوق زيردستانش نيزکاهش يافته است، چند روز بعد قرض پرداخته خواهدشد، اما پهکار اصرار کرد 
تاحاضرباشان برعبداهللا خان فشار وارد کنند که اسپهای خود را بفروشد وقرض صراف را بپردازد وفکر نکند که او 

وباره به امر برنس نزد عبداهللا خان رفتند و با زشتی با اوبرخورد کردند که عبداهللا حاضرباشان د. آدم بزرگی است
خان سخت از آن برخورد متاثر و خشمگين وهرگز حاضر نشد به ديدن برنس برود تا آنکه اولين کسی که بربرنس 

 داکترهاشميان، چاپ موهن الل، زندگی امير دوست محمدخان،ترجمه."( حمله کرد همين عبداهللا خان اچکزائی بود
  )٣٠۵ ص٢، ج ٢٠٠٦امريکا،جنوری 

  ١٣٩اکبرنامه، ص_ ٤
  ۵۵٠غبار، افغانستان درمسير تاريخ، ص_ ۵
  ٩٩،مقايسه شود با افغانستان درقرن نزده،از رشتيا، ص٣١٠، ص٢موهن الل،زندگی امير دوست محمدخان، ج_ ٦
  ١٣٧ ش کابل، ص١٣٣٠اکبرنامه، چاپ_ ٧
  ١٣٨همانجا، ص _ ٨
  ١٣٩نجا، صهما_ ٩
  ١٣٩همانجا، ص_ ١٠
  ١٤١- ١٤٠همانجا ص_ ١١
  ١٤٦-١٤٤همانجا، ص _ ١٢
  ١٤٨-١٤٧همانجا، ص_١٣
  ١۵٢-١۵٠همانجا،ص_ ١٤
  ١٧۵-١٧٤همانجا، ص_ ١۵
  ١٨۵، ص١سراج التواريخ، ج_١۶

  
  پايان

  
  
 


