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   ٢٠٠٨ / ١٢/ ۶  تاريخ                                                                               کانديدای اکادميسين سيستانی 
  

  
  نظامی وزيراکبرخان -نقش سياسی

  )١٨۴٢ -١٨۴١(درقيام کابل
)٣(  

  
  :مکناتن محکوم به مرگ می شود

 وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه خان بابکر خيل، باهم جلسه  دسمبر، سرداراکبرخان٢٣قبل از انعقاد جلسه 
ميخواهيم بعد از ملزم ساختن مکناتن : محمدشاه خان از اکبرخان پرسيد که پالن شما چيست؟ اکبرخان گفت.کردند

ارديگر ونشان دادن قراردادهای ضد ونقيض او، نامبرده را با همراهان او زنده دستگيرکنيم ونزد خود نگاهداريم  تا ب
نتواند سبب توليد نفاق بين سران ملی وديگر غازيان گردد  وهم انگليسها مجبورشوند که مطالبات ما را قبول 

ميترسم که اين کار چنانکه بايد از پيش نرود ونزديک به : محمدشاه خان گفت .واميردوست محمدخان را پس بفرستند
وآنگاه اين مايه مالمت مردم برخام کاری ما . می مقتول شوندصدنفراز کسان شما که در دست انگليسهاگرفتاراند تما

بالفرض چنان که شما گفتيد بشود، کشته شدن صدتن ار کسان من ومالمت مردم بهتر از آن : اکبرخان جواب داد. شود
  )٣٢. (است که بيگانه بر ملک  ما مسلط و اسالم پايمال وقانون کفر درمملکت ما رايج باشد

اما موهن الل جاسوس .ت هرسه تن رهبر عزم خود را جزم کردند وکمر همت به ميان بستند بعد از اين مصلح
ميرزا : " موهن الل  مينويسد. انگليس زيرک تر از آن بود که از اين تصميم مطلع نگردد وبه مکناتن احوال ندهد
ميرزا خدا داد بمن .طالع دادندخداد، سکرترسلطانجان ومحمدصادق خان ، هردو نفردر باره اين دسيسه مخفيانه بمن ا

گفت که اکبرخان پالن عميقی سنجيده تا نماينده اعلی مکناتن را بدام اندازد و اگر اکبرخان موفق شود که مکناتن را 
زنده به شهر بياورد، اورا مجبور خواهد ساخت تمام سالح،خزانه وديگر ذخاير سپاه انگليس را به سران افغان 

 گفت ومن قربانعلی را با يک ياد ١٨۴١ دسمبر٢٣ين مطالب را برای من ساعت ده بجۀ روز ميرزاخداد ا... بسپارد
به هنگام رسيدن قربانعلی .مکناتن فرستادم وهر آنچه ميرزاخدا داد بمن گفته بود درآن ياد داشت نوشتم] نزد[داشت 

ا آماده ميساخت تا بطرف مالقات  صحبت ميکرد وخود ر) عبدالرزاق خان(مکناتن در باره معاهده اکبرخان با مستوفی
دسيسه ای به : مرگبار با اکبرخان روان شود، درهمين وقت قاصد من پيام رابرايش رسانيد و هم بگوش او آهسته گفت

رنگ قيافه سرويليام مکناتن بعد از گرفتن اين پيام چنان تغيير کرد که گوئی مضطرب شده .مقابل او گسترده شده است
) بقول الرنس دوغند (مکناتن ازافسران سپاه خود تقاضا کرد دوکندک. ضر او چاره ديگر نداشتاما درحال حا.باشد

سپاه را بيرون قشله در حال آماده باش قرار دهند تا اگر محمداکبرخان در قرارداد خود صادق  ومتعهد باشد،آنگه 
اهد گرفت، ولی اگر اکبرخان صادق مکناتن از اين دوکندک برای حمله باالی مواضع امين اهللا خان لوگری کار خو

تورن الرنس وتورن ميکنزی ...نباشد، در آنصورت اين دوکندک برای حفاظت شخص او موقف دفاعی خواهند گرفت
يقينًا خطرناک است، : وتورن تريوربه مکناتن از خطريکه درپيش روی داشت اخطار دادند، ولی مکناتن جواب داد

بهرحال من صد بار مرگ را می پذيرم، اما نه تکرار .  همه خطرات می ارزداما اگر اين پالن موفق شود بقبول
 دسيسه در پيش است، مرا برای آن تنها بگذاريد وبرای معامله با آن بمن اعتماد .واقعات شش هفته گذشته را

  )٣٣."(کنيد
 ادبيات گيرای خودچنين مرحوم غبار با توجه به گزارش عليقلی خان ، جريان مذکرات سرداراکبرخان ومکناتن را با

 دسمبر انگليس درقشله بی 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 . کت کردکه محل جلسه معين گرديده بود،حر) قشله
غلجائی، دوست محمدخان، خدابخش خان، محی الدين خان ونايب مومن خان را با چند نفر ديگر روی سنگی نشسته  

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

برادران ( محمداکبرخان وسلطان احمدخان ومحمدشاه خان نشستند، درحالی که دوست محمدخان وخدابخش خان
  . ومحی الدين خان ايستاده ماندند) محمدشاه خان
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 از طرف انگليسها، مکناتن وتريور ومکنزی نشسته بودند والرنس با تفنگچه کشيده عقب صورت مجلس چنين بود که
در مقابل افغانها . سرمکناتن ايستاده بود وعقب او دونفر ديگر وشانزده قدم دورتر ده نفرجلودار اسپ ها ايستاده بودند

الدين خان ودوست محمدخان سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه خان بابکرخيل نشسته ومحی 
  .وخدابخش خان عقب آنها ايستاده بودند ودورتر چندنفر جلودار آسپها قراردادشتند

مذاکرات آغاز شد وابتدا محمداکبرخان تمام اقوال واعمال  مذاکرات ومواعيد متناقض مکناتن وسران انگليس را با 
ويه گی آنان را توضيح نمود وگفت که ديگر هيچ قول افغانها درطول ايام استيالی آنها،يک يک شمرد ودروغ ودو ر

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

همچنين از مذاکرات مکناتن .  افغانستان را وعده داده بود ودر ديگری اقامت انگليس را درکشورخواسته بودتخليه
او در آخر گفت که ديگر ما نمی . باخود ونواب محمدزمانخان ونايب امين اهللا خان يکی برضد ديگری تفصيل داد

وآن اينکه ما خود شما را گروگان بگيريم توانيم به هيچ مذاکره ومعاهده شما اطمينان کنيم، مگربه يک شرط 
  .ونگهداريم تا قشون شما از افغانستان خارج شوند، آنگاه ما شما را به هندوستان خواهيم فرستاد

چون مکناتن در برابردو قرارداد متناقض وامضاهای . اين بيانات سردار محمداکبرخان تقريبًا پانزده دقيقه  طول کشيد
واشاره ) وقت ميگذرد"( وقت تيريگی:" محمدشاه خان گفت.  تمجمج ميکرد،تا چيزی بگويدخود جوابی مقنع نداشت ،

نمود واکبرخان بالدرنگ دست دراز کرد و بازوی مکناتن را گرفته بسوی خود کشيد، ولی مکناتن مقاومت نشان داد، 
ريوربواسطه دوست تا اين وقت الرنس توسط محمدشاه خان وت. سردار سلطان احمدخان دست ديگر او راگرفت

تمام اين عمليات درنهايت خونسردی در ظرف . محمدخان وميکنزی بواسطه غالم محی الدين خلع سالح شده بودند
افغانها که ميخواستند اينها را بشکل گروگان وزنده تا هنگام تخليه افغانستان نگهدارند، . چند دقيقه انجام يافته بود

چون قشله دشمن بسيارنزديک . تفنگ گارد مکناتن  ومخالفين شروع شداز ديگر طرف آتش. بطرف کابل کشيدند
اما .وخطرحمله وتخليص اسرا در پيش بود، بناچار سردار اکبرخان مکناتن وسردار سلطان احمدخان تريور راکشتند

محمدشاه خان و برادرش دوست محمدخان با محی الدين خان مکنزی والرنس وتريور را باتهديد  نوک خنجر به 
طرف اسپهای خود هدايت کردند تا به طرف شورای جهادی ببرند، اما بنابرمقاومت آنان تريور کشته شد ومکنزی 

هنگام نزديک شدن محمدشاه خان به جمعيت مجاهدين، ده . زخمی والرنس دستگيرو به محل اردوگاه ملی آورده شدند
مانع کشتن اسرا گرديده با سپ خود از ميان ها دست مسلح برای کشتن اسراء به حرکت آمدند، مگرمحمدشاه خان 

سرداراکبرخان وهمراهانش با استقبال گرم مبارزين ملی مواجه شدند ) ٣۴.(جمعيت گذشت ونزد رهبران ملی رفت
وماموريت موفقيت آميز او را با فيرهای تفنگ وفرياد زنده باد اکبرخان ومرگ برانگريزها وجوش وخروش بی 

  .سابقه پذيرائی نمودند
 ساله از طرف تمام رهبران ملی ومردم به ٢۴از اين روز بودکه سردار اکبرخان جوان : رحوم غبار می نويسد کهم

 دسامبر، جرگه شورای انقالبی در منزل نواب ٢۴صفت يک رهبر سياسی ونظامی افغانستان شناخته شد، فردای آن 
منعقد گرديد وتمام جريانات ) رنس وايریسيکنر، کونولی،مکنزی، ال(محمدزمانخان به شمول گروگانهای انگليس

تمام اعضای جرگه که از ماهيت قضايا وبازی های دوجانبه ومتناقض مکناتن ونقشه سردار اکبرخان .اخير مطرح شد
برای دستگيری او وخانمه بخشيدن به جنگ انگليس وافغان مطلع شدند، اقدامات سردار اکبرخان را تمجيد واز اعمال 

دراين وقت نايب امين اهللا خان خط اصلی مکناتن را به مجلس نشان داد که جايزه سر او را . ندمکناتن مذمت کرد
. انگليسهای حاضر در شورای جهادی، تمام اين جريانات را بحيث شاهد شنيدند. يکصد هزارکلدار تعيين کرده بود

اده ديگر باالی انگليسها تطبيق شود  م٣با اضافه)  دسامبر١١مورخ ( فقره ای ١٢مجلس مقرر نمود که همان قرارداد 
  ) ٣۵.( واال حکم شمشيرخواهد بود

با مرگ مکناتن ، اراده مقاومت در دشمن وآخرين تالشبرای نجات اردواز طريق فريب وخدعه گری از بين رفت 
رفته زمستان  که وظيفه مامور سياسی را به عهده داشت بدوًا به افسران نظامی پيشنهاد کرد که به باالحصار پاتينجرو

لهذا مذاکرات با سران افغانی از سرگرفته شد . را سپری کنند، اما آنها بازهم به بازگشت به جالل آباداصرار ورزيدند
چون دراين طرح، عالوه برموضعگيری . ومبنای مذاکرات طرحی بود که سردار اکبرخان آنراتسويد کرده بود

روشن ساخته شده، ذيًال طرح پيشنهادی جانب افغانی را از طرفين، نحوه فکری طرف افغانی از مسايل مختلف 
  :نظرمی گذرانيم وبعد متن نهائی معاهده اخراج فوری انگليس ها را از کشور نقل ميکنيم

  
  :شرايط پيشنهادی اکبرخان به انگليسها بعد از مرگ مکناتن

 ميالدی از لحاظ تحول ١٨۴٢ جنوری  ماه دسمبر،تا اول١١متن عهد نامه اخراج نيروهای انگليس از افغانستان از
چون مسودۀ تمام اشکال مسوده های . اوضاع وخواهشات طرفين مراتبی را پيموده که چهارشکل را بخود گرفته است
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جانب افغانی به قلم سردار اکبرخان نوشته شده ، دراينجا صرف دوشکل آن، ابتدا طرح معاهده ای پيشکش ميشود که 
 دسمبرقرار بود باالی مکناتن بقبوالند، ولی چون فضای مذکرات رنگ ديگری به ٢٣لسه سردار اکبرخان آنرا در ج

خود گرفت، بنابراين بعد از قتل مکناتن، سران افغان آن را برای قايمقام مکناتن يعنی پاتينجر فرستادند وپاتينجر در 
ود آنرا مالحظه وتبصره هايی برآن نوشته مقابل هر ماده موافقت خود را ابراز داشته ومجددًا سردار اکبرخان با قلم خ

انگليسها که جز پذيرفتن خواهشات طرف افغانی چاره ای نداشتند،مجبور بودند تا شرايط توهين آميزی را که . است
اينک طرح پيشنهادی افغانها را، بعد از قتل مکناتن مطابق ضبط مرحوم .در تاريخ استعماری  سابقه نداشت قبول کنند

  :رمی گذرانيم وبعد متن نهايی را نقل ميکنيم فرهنگ از نظ
  

  .بايد هيچ معطلی در حرکت عسکر انگليس رخ ندهد:  پيشنهاد طرف افغانی-١ماده 
آنها بيست وچهارساعت بعد از آنکه يک هزارمواشی بار گيرکه شتريا يابو باشد . موافقت است: جواب طرف انگليس

  .دريافت کردند، حرکت ميکنند
سرداران افغان با اردو همراهی ميکنند تا کسی را برای مخالفت نگذارند ودر تهيه : اد طرف افغانی پيشنه-٢ماده 

  .آذوقه کمک کنند
  .بسيار خوب است: جواب طرف انگليس

  .سردار عثمانخان وشادوله خان: تبصره
  .مايدعسکر جالل آباد پيش از حرکت قوای کابل به طرف پيشاورحرکت ن: پيشنهاد طرف افغانی-٣ماده 

  موافقت داريم، ايا کسی را تعيين می کنيد که با آن همراهی کند؟: جواب طرف انگليس
  .عبدالغفور خان: تبصره
قوای غزنی بعد از گرفتن ترتيبات بايد به سرعت از طريق کابل به طرف پشاور : پيشنهاد طرف افغانی-۴ماده 

  .حرکت کند
  ی همراهی با آن تعيين می کنيد؟وآيا شخصی رابرا. موافقت است :جواب طرف انگليس

  .يک نفر از اقارب نايب يا مهتر موسی خان:تبصره
  .قوای قندهار وتمام عساکر ديگر انگليس درافغانستان بايد به زودی به هند برود: پيشنهاد طرف افغانی-۵ماده 

  .موافقت است، بايد شخصی با آنها همراهی کند: جواب طرف انگليس
  .نواب جبار خان: تبصره 

بايد تمام دارايی اميردوست محمدخان که در دست حکومت انگليس يا افسران شخصی :  پيشنهاد طرف افغانی-۶ماده 
  .است، به جا گذاشته شود

آنچه دراختبار مامورين رسمی می باشد معلوم است، آنچه نزد افسران شخصی است، . موافقت است: جواب انگليس
  .ريدنشان داده بگي

آنچه از دارائی انگليس ها که برده شده نميتواند، محافظت ميشود ودر اولين فرصت :  پيشنهاد طرف افغانی-٧ماده 
  .ارسال خواهد گرديد

  .می دهيم) زمان خان( موافقت است، ليکن ما تمامی اشيای باقی مانده را به نواب:جواب انگليس
  . داده شودبايد توپ ها، جبه خانه وتفنگ ها به من: تبصره
درصورتی که شاه شجاع بخواهد در کابل بماند، ما ساالنه به او يک لک روپيه تنخواه : پيشنهاد طرف افغانی-٨ماده 

  .خواهيم داد
  .ما موافقت داريم، آنچه ميل داريد بکنيد واميدواريم دوستی تان را به ما ثابت بسازيد: جواب انگليس

نواده شاه شجاع نظر به قلت مواشی از بارگيری بماند،تا وقت حرکت شان به هرگاه خا: پيشنهاد طرف افغانی-٩ماده 
  .سوی هندوستان محلی را که حاال در با الحصار دراختيار دارند برای اقامت شان تعيين می کنيم

  .موافقت داريم، عزت شاه عزت درانيها است وشايسته شما می باشد: جواب انگليس
وقتی که اردوی انگليس به پشاور رسيد، بايد ترتيبات برای حرکت اميردوست :  پيشنهاد طرف افغانی-١٠ماده 

  .محمدخان وسايرافغانها با اموال وعايله واطفال شان گرفته شود
  .همه آنها با عزت وسالمتی اعزام خواهد شد.موافقت داريم: جواب طرف انگليس

متی به پشاور رسيدند آنگاه عايله شاه شجاع وقتی که اميردوست محمدخان به سال: پيشنهاد طرف افغانی-١١ماده 
  .اجازه عزيمت خواهد داشت، تا بعد از عزيمت به محلی که تعيين شده برسد

  .موافقت داريم: جواب طرف انگليس
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

چهار نفرمرد انگليس طور گروگان درکابل خواهد ماند تا وقتی که اميردوست :  پيشنهاد طرف افغانی-١٢ماده 
  .ا به پشاور برسند وآن وقت به مردان انگليسی اجازه حرکت داده خواهد شدمحمدخان وساير افغانه

سردار اکبرخان وسردار عثمان خان عسکر انگليس را تا پشاور همراهی خواهند کرد : پيشنهاد طرف افغانی-١٣ماده 
  .وآنها را به سالمتی تا آنجا خواهند رسانيد

  .موافقت داريم: جواب طرف انگليس
  .اکبرخانسردار : تبصره 

بعد از حرکت انگليسها روابط دوستانه دوام خواهد يافت، يعنی اينکه حکومت :  پيشنهاد طرف افغانی-١۴ماده 
افغانستان بدون موافقت ومشورت حکومت انگليس هيچ عهدنامه و رابطه با کدام دولت خارجی برقرار نخواهد کرد 

  .کومت انگليس از ارسال کمک مضايقه نخواهد کردواگر آنها کدام وقتی عليه حمله خارجی کمک بخواهند، ح
تاجايی که به ما مربوط است موافقت داريم، اما دراين باره تنها  حکمران کل هند صالحيت : جواب طرف انگليس

ما بهترين مساعی را به کار خواهيم برد تا دوستی در بين دو دولت قايم شود وبه لطف خداوند تعالی اين آرزو . دارد
  . خواهد شد ودوستی برای آينده وجود خواهد داشتبرآورده

هرکس که با شاه شجاع وانگليس ها کمک کرده وخواهش رفتن با آنها را داشته باشد، : پيشنهاد طرف افغانی-١۵ماده 
برايش اجازه داده ميشود، ما مزاحم او نخواهيم شد واگر آنها دراينجا بمانند هيچ کس ازآنها نسبت آنچه کرده اند 

  .آنها ميتوانند مثل ساير سکنه دراين مملکت باشند. خواست نخواهد کرد و به بهانه يی بايشان اذيت نخواهند رساندباز
  .ما يک چند کلمه را داخل کرده ايم وعين دوستی خواهد بود اگر شما با آن موافقت کنيد: جواب طرف انگليس

ليس از روی ضرورت متوقف شود با او تا وقت حرکت با اگر کدام نفر از آقايان انگ: پيشنهاد طرف افغانی-١۶ماده 
  )٣۶.(عزت رفتار خواهد شد

از موادطرح پيشنهادی وتبصره های که در پای هريکی از مواد آن توسط اکبرخان عالوه شده، به خوبی ميتوان به 
زی افغانها را به چه مواد اين طرح وتبصره ها با قاطعيت، قوت وپيرو. ضعف وناتوانی انگليسها در کابل پی برد

 روابط خارجی خود را منوط ١۴نشان می دهد، اما معلوم نيست سران افغانی، چرا باقيد ماده ) انگليسها( طرف مقابل
به موافقت دولت انگليس وانمود کرده اند؟ گرچه اين ماده در معاهده نهائی در شرط دهم تصحيح شده، ولی در آنجا 

ه دوستی با انگليس ومکلف به گرفتن اسلحه از وی در برابر دشمن خارجی شده نيز افغانها وحکومت افغانی مقيد ب
  اين دشمن خارجی به جز خود انگليسها کی بود؟ آياسيکها در شرق يا ايرانی ها درغرب، يا روسها در شمال؟. است

 دسمبرکه آن ١١  عهدنامه ماده ديگر بر۴ دسمبر،سران ملی ٢۴مکناتن،در جرگه مورخ غبار ميگويد که بعد از قتل 
  : افزودند، آن سه ماده عبارت بود از نيز به قلم سردار اکبرخان نوشته شده بود وبه مکناتن تسليم داده شده بود،

  .تمام ذخايرخود را انگليسها به افغانها تحويل بدهند -١
  . توپ به افغانها داده شود۶تمام توپخانه انگليسهابه استثنای  -٢
  .ل  انگليسی به گرگانهای متاهل تبديل شودگروگانهای غير متاه -٣
اين تصويب  فورًابه سران .  يک ميليون وچهارصد هزار روپيه ذمه گی مکناتن را انگليسها به افغانها بپردازند-۴

  : ان شرط نامه چنين است )٣٧.(نظامی  انگليس فرستاده شد که چاره يی جزپذيرفتن آن نبود
  ):١٨۴٢اول جنوری (فغانستانشرطنامه خروج فوری انگليسها از ا

قرارداد عهد وميثاق که فی مابين عاليجاهان معلی جايگاهان حشمت وشوکت دستگاهان، بندگان نواب مستطاب " 
معلی القاب نواب اعلی، نواب محمدزمانخان ونايب ثانی رفيع مکان واال جاه، نايب امين اهللا خان وباقی نوابان 

عه مسلمين وصاحبان باوقارطايفه فرنگی انگليسيه بسته شده که آينده نزاع از وسرداران وسران وسرکردکان کل جما
دراين خصوص شرط وشروط مقرر شده است که شرح وتفصيل . ميان برطرف ودوستی مضبوط ومحکم باقی بماند

  :آن بدين موجب است
خراج صاحبان به طرف بنابر خواهش صاحبان انگليسها که سرداران از اين طرف مقررشود تا ا:  اينکهشرط اول

سرداران ذوی القتدار سردار محمدعثمان خان وسردار شاه . جالل آباد بروند، که در عرض راه مزاحمت به آنها نرسد
  .دوله خان مقرر شد که همراه بروند

ه لشکر جالل اباد پيشتر از رسيدن فوج کابل به جالل آباد روانه پشاورشوند وبه عذر تعطيل جايز:  اينکهشرط دوم
  .ندارند

  .افواج غزنين به زودی تعجيل تدارک خود ها ديده از راه کابل به پشاوربروند وتأمل نکنند: اينکه شرط سوم
  .افواج قندهار وديگر ملک افغانستان که در او لشکرباشد به زودی مراجعت ملک هندوستان نمايد: اينکهشرط چهارم
ست محمدخان، از توپ خانه وغيره نزد صاحبان باشد همه را آنچه مال واسباب بندگان اميردو:  آن که شرط پنجم

  .واپس مسترد کند
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آنچه مال صاحبان از توپخانه وجبه خانه باروت وتفنگ وعالوه وغيره اسباب که دراينجا از جهت :  آنکهشرط ششم
  .عدم بارگيری بماند، الکالم به نواب عالی نواب محمدزمان خان تمليک نمايد

چه عيال شاه شجاع از جهت عدم بارگيری دراين جا بماند در باالحصار در خانه حاجی خان جای آن:  آنکهشرط هفتم
هروقت که بندگان اميردوست محمدخان وغيره مردم افغانستان با اهل وعيال درپشاور رسيدند، مرخص . داده ميشود

  . می باشند که به ملک هندوستان بروند
شاور رسيدند تدارک بندگان اميردوست محمدخان وغيره مردم افغان را افواج صاحبان که به پ:  آنکه شرط هشتم

  .بنمايند که با اهل وعيال به زودی به کابل برسند وبه عزت روانه کند
. درکابل باشند) گروگان(موازی شش نفرمعتبر ومستعد از صاحبان انگليس به طريق يرغمل:  آنکهشرط نهم

  .اقی افغانان معه اهل وعيال وارد پشاور شدند بعد از آن مرخص باشندهرساعتی که بندگان اميردوست محمدخان وب
دومرتبه صاحبان انگليس خواهش ملک افغانستان را به هيچ وجه نکنند ونسًال بعد نسل فی مابين رابط : آنکهشرط دهم 

ند، سرکار دوستی واتحاد مربوط ومضبوط باشد وسرکار افغانيه هرگاه جهت مدافعه اعدای بيرون، امداد بخواه
دراين صورت سرکار افغانيه به سرکار غيربدون صالح سرکار انگليسيه . انگليسيه در تبليغ آن دريغ ومضايقه نکنند

  .عهد نکنند وهرگاه از آن طرف به امداد قصوربه وقوع برسد، بعد از آن مخيرمی باشند
 رفته نتواند ودراينجا بماند، هرگاه صاحبی از صاحبان انگليس به جهت بعضی موانعات:  آنکهشرط يازدهم

  .بنابرخواهش صاحبان به همراه او رفتار وسلوک نيک وخوبی ميشود
 ٩از کل توپخانه وخمپاره که دارند شش ضرب توپ اسپی وسه ضرب توپ قاطری که جمله :  آنکهشرط دوازدهم

ت دومرتبه اظهار ننمايند وآينده توپ شود، همراه برده ومابقی را بگذارند وبه نواب عالی تمليک کنند ومادام الحيا
خيروشر دولتين را واحد ومتحد دانند وهرگاه جماعه مسلمين وطايفه صاحبان انگليس دراين شرط وشرايط تفاوت 
وتخلف کنند، طايفه اهل اسالم در دين خود وصاحبان انگليس در طريقه وآئين خود عهد شکن وکذاب خواهند بود، 

تحريرفی يوم پنجشنبه .  چند کلمه به طريق عهدنامه قلمی شد که سند طرفين باشداين. ودر عالم مالمت می باشند
  )٣٨."( هجری قمری١٢۵٧شانزدهم ذيقعده ماه 

ياصاحب الزمان،نواب جبارخان،غالم : غبار نام کسانی راکه در پايان اين عهدنامه امضا کرده بودند چنين برميشمارد
ناصرخان،محمدعثمان خان،تايب امين اهللا خان، عبدالرسول محمدخان،خانگل خان،صوفی خان بايانی،محمد

  ) ٣٩.(خان،محمديارخان،عبدالسالم خان پسر خواجه ميرخان
 نفرسران ١٨) ١٨۴٢عهدنامه اول جنوری (سرپرسی سايکس، مورخ انگليسی مدعی است که در پای اين عهدنامه

 -۵ درويشخان،-۴ سکندرخان، -٣ ميرحاجی، -٢ محمدزمانخان، -١: افغان مهر کرده اند ونام آنها بدين قراراست
عبدالخالق -١٠ خان محمدخان، -٩ غالم محمدخان، -٨ غالم احمدخان، -٧ محمدعثمان خان، -۶محمداکبر خان، 

 عبداهللا -١۶ محمدنصيرخان،-١۵ محمدخان، -١۴ميراسلم خان، -١٣ ميراصالن خان، -١٢ امين اهللا خان، -١١خان،
  )۴٠.( ميرآفتاب خان١٨  عبدالغفورخان،-١٧خان ، 

 ميالدی که  با مهرهای شخصيت های ١٩اين عهد نامه سندی است  بيانگر شعور سياسی سران ملی در اواسط قرن 
 ٢آنچه دراينجا قابل دقت است مواد.برجسته قيام توشيح شده وروح آزادی خواهی مردم افغانستان درآن تبلوريافته است

وای انگليس مقيم جالل آباد قبل از رسيدن قشون انگليس از کابل به طرف هند می باشد که براساس آن بايد ق۴و٣و
وقوای . حرکت ميکرد وقوای غزنی دست از مقاومت می کشيد وبه عزم پشاور به طرف کابل حرکت می نمود

ندهار برخالف نص اين معاهده، نه جنرال نات از ق. قندهاروقالت غلزائی وديگر نقاط به طرف هند مراجعت ميکردند
. حرکت کرد ونه عساکر انگليسی مقيم غزنی از مقاومت دست کشيد ونه جنرال سيل به خيال تخليه جالل آبادافتاد

انگليس ."دومراتبه صاحبان انگليس خواهش ملک افغانستان را به هيچ وجه نکنند" برخالف شرط دهم اين معاهده که
وتعلل در هرقدمی گواه اين سوء .ن رابه دل می پرورانيدندها از مملکت افغانستان نبرآمدند وخواهش تصرف مجدد آ

عالوه براين قوای النفستن حين حرکت از کابل خالف متن معاهده يک عده بيشتر توپها را با خود نقل .نيت آنهاست
از اين روی سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان . دادند وآنهايی را که تسليم داده بودند، خراب کرده بودند

 -ومحمدشاه خان بوبکر خيل که قشون انگليس رااز کابل تا جالل آباد بدرقه ميکردند، از حمايت آنها در مسيرراه کابل
در جالل آباد ابا ورزيدند وبنابرين سرنوشت شومی از قشون انگليس در طول راه استقبال کرد، که شرح مختصر آن 

  .زير بيايد
  

  باقی دارد
  
  



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٦از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  
  


