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   ٢٠٠٨ / ١١/ ٢٧  تاريخ                                                                                  کانديدای اکادميسين سيستانی 
  

  )١٨۴١-١٨۴٢( نظامی وزيراکبرخان درقيام کابل-نقش سياسی
)٢(  

  
  :کارنامه های نخستين سالهای وزيراکبرخان

يم      ١٨٣٢شاه شجاع درسال     ا زع د سپردکه در                  ب اند ودر آن تعه ه امضاء رس ه ای ب ده دوجانب پنجاب رنجيت سنگ معاه
د واو         عوض کمک نظامی سيکها،ازپشاور وديره جات  ميگذرد وسيکها نيز با موافقت انگليسها شاه شجاع را کمک کردن

اخت      دهارآماده س ه قن ه ب رای حمل ود را ب يد       .خ دهار رس ه قن جاع ب اه ش د ش ر آمدآم ی خب ری ١٢۵٠/م ١٨٣۴(وقت ) قم
سردار دوست محمدخان که خطر      . سردارکهندلخان برادرخود سردارمهردلخان را برای درخواست کمک به کابل فرستاد         

ان خاطر                        رای اطمين شاه شجاع رابعد از قندهار متوجه خود می ديد، بدون خواهش کهندلخان آماده  دفع خطر بود،معهذا ب
ی د     ه ي ان، جرگ رادران وبرادرزادگ ات ب واب        از حرک شاور ون ران پ د، حکم لطان محم ردار س شکيل داد وس ل ت رکاب

دخان     . محمدزمان خان  پسرنواب اسد خان  حکمران جالل آباد را به کابل دعوت کرد               ور محم سرش ن دخان پ سلطان محم
 پيش در نتيجه دوست محمدخان،  . را به کابل فرستاد، و نواب محمدزمان خان هم پسرخود شجاع الدوله را به کابل فرستاد               

شيد             واب                  . از اينکه به طرف قندهار حرکت کند، به سوی جالل آبادک ی ن يد، ول اد رس ه جالل آب دخان ب شون دوست محم ق
ر            هرادامه داد، مگ ای ش ل ديواره گ را از  داخ د وجن صن ش هر متح ت و در ش ت پرداخ ه مقاوم ان ب ان خ د زم محم

ه شهر     دراثرشجاعت وهوشياری سردار اکبرخان يکی از دروازه های شهر م        نفجر ساخته شد و قشون سردار اکبرخان ب
ل ملحق         . ديری نگذشت که نواب محمدزمانخان به دست اکبرخان اسيرشد        . نفوذ کرد  ه کاب دوست محمدخان جالل آباد را ب

رای او                        ل آورد وب ه کاب دزمان خان را ب واب محم ساخت وبرادرخود سرداراميرمحمدخان را حاکم جالل اباد مقررکرد ون
سيار     . مری ساالنه يکصد وپنجاه هزارروپيه تعيين کرد    معاشی مست  اد نتيجه ب رجالل آب اما اين پيروزی دوست محمدخان ب

ه             . بدی در آن سوی درۀ خيبر به بار آورد         بدين معنی که برادران پشاوری ودر رأس آنان سردار سلطان محمدخان از حمل
دخان تص           تند         اميربرجالل آباد ترسيد وخود را موردتهديد دوست محم د واز رنجيت سنگ کمک خواس درنتيجه  . ور کردن

رد              شاور را اشغال ک ورد      ).ق١٢۵٠=١٨٣۴(هری سنگ سرلشکرقوای رنجيت سنگ پ ه در م دخان ک وای دوست محم ق
  )٩.(پشاور چنين تصميمی نداشت، به کابل بازگشت وبرای دفع خطرحمله شاه شجاع عازم قندهار گرديد

  
انيد ودر       ١٨٣۴ف افسران انگليسی اداره می شد، درسال          شاه شجاع باقشون بزرگی که از طر       -٢ دهار رس ه قن  خود را ب

ز گرفت ه مرک ه .شهر کهن ا آنک د، ت د در محاصره بودن اه در شهر جدي ان قريب دوم دلخان وسردار مهردلخ ردار کهن س
ی شان وارد قن                      ان،وقوای معيت دند  سرانجام  اميردوست محمدخان به همراهی سردار اکبرخان وسردار افضل خ . دهار ش

راو وعساکرش قطع                               ادا آب را ب يم آنکه مب ود از ب ده ب ا دي دخان را باره شاه شجاع که ضرب شصت سرداردوست محم
ال  داد                          اغ های نزديک شهر انتق ه ب ه ب ر داد واز شهر کهن دخان از جانب       . کنند،موقعيت خود را تغيي سرداردوست محم

  .گ ميدان را شروع نمودغرب شهر، برادران خود را از محاصره نجات داد وجن
. باری سردار دوست محمدخان، براسپ خود سوارشده مهميز کرد و پس از طی فاصله يی متوقف شد وبه عقب نگاه کرد                

ود ه عساکرش ب شاهده روحي انور جنگی م ن م ر، .هدف او از اي سران امي ان پ ضل خ ردار اف ان وس ردار اکبرخ چون س
د وب             روی کردن در پي وای خوداز پ د،                     هرکدام با ق ه بودن دلخان سنگر گرفت اغ کهن ه در ب اه شجاع ک الدرنگ برسرقوای ش

ه               . يورش بردندو جنگ خونينی در گرفت       اه شجاع ب ه نيروهای ش رد ودرحالی ک ه ب اه شجاع حمل ضلخان برش سردار اف
ت شيرزخمی ساخت واسيرش گرف ا ضرب شم سی را ب ل انگلي رال کمپب ان جن د، سردار اکبرخ . سختی مقاومت ميکردن

دخان او را                 جنرا ر دوست محم د وامي ان داد         " شيرمحمد "ل مذکور از ترس جان کلمه خواند ومسلمان ش ه جان ام د وب نامي
د                . وبه خدمت خود گماشت    رار نهادن ه ف ا ب دند وپ يمه ش د، سراس اه  .سپاه شاه شجاع که جنرال خود را زخمی واسير ديدن ش

راوان خود را       شجاع نيز از معرکه به در رفت وبسوی فراه والش وجوين وسيس         ا مشکالت ف ا ب د ت تان مفرور ودر بدر ش
ه                  .دوباره به هند رسانيد    سرداران قندهار که خود را در برابر دوست محمدخان عاجز می ديدند از ورود وپذيرائی برادر ب

  ) ١٠.(داخل شهرقندهارانکارکردند ودوست محمدخان وپسرانش با قوای معيتی شان به کابل مراجعت کردند
  
 ميالدی، هری سنگ سپاهساالر رنجيت سنگ، که والی پشاور نيزبود،نامه ای  ١٨٣٧درسال  :   کشميری ميگويد   حميد -٣

رد   د ک ل تهدي اد وکاب سليمی جالل آب ه ت ر را ب تاد ودرآن امي دخان فرس ه اميردوست محم ن . ب دخان از اي اميردوست محم
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اد    ا اعالن جه ددًا باسيک ه د ومج ه غضب آم ری سنگ ب رال ه ستاخی جن ان  . دادگ واب جبارخ ادت ن ه قي وايی ب اميرق
ان     اجی خ ود وح ان،برادرزاده خ دين خ مس ال ود وسردارش سران خ ان وسرداراکبرخان،پ ضل خ برادرش،وسرداراف

ساالرخويش  ه   [کاکری،سپه ان وزيرمالي سميع خ رزا عبدال ود   ]ومي سيچ نم شاور ب وب پ ه ص ی    .ب اه م انی درم وای افغ ق
درحالی که سردارافضل خان وسردار اکبرخان در       . يک درجمرود سنگر گرفتند   ازدربند خيبر گذشتند،ونيروهای س   ١٨٣٧

پاه              دست راست لشکرو نواب جبارخان وسردار شمس الدين خان در قلب وساقه سپاه وحاجی خان کاکری در دست چپ س
  )١١.(افغانی اخذ موقع کرده بودند، جنگ آغاز شد

پرده          متاسفانه حاجی خان کاکری، مرتکب خيانت شده قبًال          د س ه دشمن تعه ود وب مبلغ هنگفتی پول از هری سنگ گرفته ب
ود         د نم ا هری         ) ١٢.(بود که سپاه اندکی با خود خواهد آورد وتسليم سيکها خواه ه ب ل از آغاز جنگ مخفيان م قب ون ه واکن

کها خالی خواهد سنگ تماس حاصل کرد و پيغام فرستاد که برجناح چپ سپاه افغانی حمله کند، البته اوجايش را به نفع سي                  
  .کرد و به اين وسيله برد از سيکها وباخت نصيب افغانها خواهد شد

رد            ه ب شکرافغانی حمل اح چپ ل ا شتاب برجن ان وب ا اطمين ا تعجب       .هری سنگ ب سردار اکبرخان وسردار افضل خان ب
دند   وحيرت متوجه شدند که از جانب حاجی خان کاکری عکس العملی برضد سيکها به مشاهده نميرسد، ل       ا مجبورش ذا آنه

انی                     .  به حمله متقابله بپردازند    پاه افغ ه اختالل س ه ماي د ک انی وارد ش شون افغ ه ق ی ب ات فراوان جنگ خونينی بسرآمد وتلف
  .ده روز ديگر نيز جنگ ادامه داشت وهری سنگ موفقيت محکمی  آنچنانکه انتظار داشت به دست نياورد. گرديد

ه         در روز دوازدهم جنگ، سردار محمدا     د ک شان دادن ايمردی ورشادت ن ان پ داکبرخان از خودچن فضل خان وسردار محم
الهای جوانيش افتخار                         . شکست در دشمن افتاد    ه در نخستين س رای سومين مرتب ه سرداراکبرخان ب ود ک ين روز ب در هم

اری چ  . بزرگ پيروزی بردشمن را کمائی کرد   ان شمشيری   او در نبرد روز دوازدهم با جنرال هری سنگ مقابل شد وب ن
د                  ا نجنبي شون        . بر او حواله کرد که از پشت زين نقش زمين شد و ديگر از ج ه ق شت ب پاه دشمن برخاست و پ و از س غري

  )١٣.( دراين جنگ سی هزار نفراز سيکها به قتل رسيدند. افغانی دادند وتا پشاور با سرعت ممکنه فرارکردند
الخره حمله هری سنگهه ، نواب جبار خان قوماندان عمومی افغانی    روز طول کشيد وبا    ١٢اين جنگ   :" غبار ميگويد که    

يکنفر از افسران افغانی وزيردست بنام مال اسمعيل          . را با سايرسرداران واز جمله سردار شمس الدين خان منهزم ساخت          
رد اد ک ردار:"فري دار ! ای س و نگه ردی، جل رق ک الم را غ ادت !" اس ار اول رش رای ب ه ب ود ک ی ب ين وقت ردار در چن  س

سپهساالر دشمن . او از عقب به پيش کشيد وبا مجاهدين حمله شديدی در قلب دشمن نمود            . محمداکبرخان جوان تبارز نمود   
تاد                     ن بزيرفرس شير او را از روی زي و از دشمن     .هری سنگهه بجلوگيری شتافت، ولی سردار اکبرخان با ضرب شم غري

  )١۴." ( برداشتبرخاست وهجوم قشون افغانی سپاه سکهه را از ييش
د                       انع ش سپس سرداراکبرخان قصد نمود تا دشمن را را تعقيب کرده، پشاور را زير ضربه قراردهد،ولی نواب جبارخان م

  :وبه سرداراکبرخان گفت
  شنو تا چه گفته است ، پوالدوند           که شيرگريزنده را راه مبند

  راه گــريـزچودشمن هزيمت خورد درستيز          نبايد بر او بست 
  )١۵(هـمان به که مـانـيـم در انـتـظار           به حکم امير فلک اقتدار

د                    ل ش ر از کاب ه جواب امي شاورموکول ب ه برپ التی          . بدينسان با ممانعت نواب جبارخان حمل يم، درمق ز نع تاد عزي مگر اس
ه       رای حمل انی ب شون افغ شروی ق انع پي ان وزيرامير،م ميع خ رزا س ه مي ده ک ذکر ش ه   مت ه ای ب د ونام شاور گردي ر پ  ب

  )١٣٧٧افغانستان آزاد، جوزا .(اميرنوشت وامير نظراو را تائيد کرد وقشون افغانی به کابل برگشت
ه             ديد خود را ب اميردوست محمدخان ازاين پيروزی سپاه افغانی سخت خوشنود ومسرور گشت وتوسط مکتوبی احتجاج ش

اه آن          ی                     رنجيت سنگ ابراز داشت وسردار سيک، گن داخت وخود را ب ول خود ان ساالر مقت ردوش سپه ه حوادث را ب  هم
رد     ود ک ه پايتخت برگشت                           . خبر وانم روز وسربلند ب انی پي پاه افغ ل داد وس ه کاب انی را ب شون افغ ز امربازگشت ق . اميرني

را برای )  بابااز خاندان شاه وليخان باميزائی وزير احمدشاه(دراين هنگام اميردوست محمدخان دختر غالم احمدخان پوپل      
  ) ١۶.(سردار اکبرخان نکاح بست وجشن وسرور برپا نمود

ديدًا          : فيض محمد کاتب عالوه ميکند که      امير،حاجی خان کاکری را به جرم خيانت بنابر سوابق دوستی اش نکشت، ولی ش
دلخان،                       ه خدمت سردار کهن دهار ب ود واو در قن د نم دهار تبعي ه قن زول وب وده واز وزارت مع رادر اميردوست   توبيخ نم  ب

دهار او                   . محمدخان پيوست  ا برقن يس ه متاسفانه که حاجی خان به سرداران قندهاری نيز خيانت ورزيد وهنگام تهاجم انگل
دند                 واری ش ران مت ه اي دهاری شکست خورده ب اه شجاع را گرفت وسرداران قن با سه هزار سپاه تحت فرمانش جانب ش

  )١٧)(١٨٣٩می (، شاه شجاع را برتخت سلطنت قندهار نصب کردندوقشون انگليس بال مانع وارد قندهارشده
ام                             ود وناک دخان ب تگيری اميردوست محم ه دس ه موظف ب اکررا ک ل شد،حاجی خان ک اه شجاع وارد کاب ه ش د ک دوماه بع

ده  بازگشته بود مفصًال کتک زده درغل وزنجيربه زندان  انداخت ويک سال بعد او را به هند تبعيد نمود تا وجودش در                    آين
  )١٨.(مايه فساد ومزاحمتی نگردد
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  : نظامی وزيراکبرخان درقيام کابل-نقش سياسی
ا             ان را ت ی افغ ارزين مل ا ودست آوردهای مب ام وپيروزيه درگفتار مجاهد پيشتاز عبداهللا خان اچکزائی، چگونگی آغاز قي

اين            ٢٣روز   ه يک هموطن خ ورد اصابت گلول ی م داهللا خان اچکزائ د،       نومبرکه غازی عب رار گرفت وزخمی ش خود ق
ی                    ارزين مل تشريح شده واينک ادامه قيام ملی ضد انگليسی راپس از وروددليرمرد ديگر افغان، وزيراکبرخان درصف مب

  .به تحقيق می گيريم
ه روز         اتن                         ٢۴مرحوم غبار برآنست ک ه مکن د، ب ا را دي ارت نظامی افغانه وت ومه ستن پس از آنکه ق ومبر،جنرال الفن  ن

شنهادک د      پي صالحه نماي ا م ا افغانه ه ب ه عجل د ب ه باي واب     ٢۵روز .رد ک ده ن دخان، نماين لطان محم ا س اتن ب  نوامبر،مکن
ان دزمان خ ل(محم ردم کاب ام م شاه دوران قي د) زمان ذاکره ش ت. داخل م ا گف ده افغانه ن نماين د :"اي ا را ديدي ما جنگ م ش

تان مراجعت        وضعف خود رادرک کرديد، پس بايد اردوی انگليس کابل را ترک گو       ه هندوس پاه سيل از جالل ابادب د وس ي
ود      پرده ش ت س ت مل ه دس دانش ب ا خان جاع ب اه ش م ش د وه ع    . نماي ذاکرات راقط دخان م لطان محم ذيرفت وس اتن نپ مکن

  )١٩."(کرد
ی خان                      رزا احمعل مستشرق روسی، نفتوال خالفين به جای سلطان محمد از دونفرنمايندگان افغان به نام های محمدخان ومي

ستاخانه           ٢۵روز  : متذکرشده عالوه می کند که       ) جدی ( نومبراين دونفر نزدمکناتن رفتند وپس از تعارف معموله بالحنی گ
د      اتن گفتن ه مکن ز ب ه       :" واهانت آمي ما بگوييم ک ه ش يم ب ا مکلف ستی بالدرنگ      م رد شکست خورده اند،باي ا در نب انگيريزه

اد گفت     . وبدون قيدوشرط تسليم اسارت شوند وتمام اسلحه، خزانه وتجهيزات خود را به ما واگذارند       دون تفکرزي اتن ب مکن
  )٢٠.(افغانها قلعه را ترک گفتند ونزدرهبران خود رفتند." که خواست شما را قاطعانه رد می کنم

ه     ٢۵ يعنی   درهمين تاريخ،  دخان ک  نوامبر بود که فرزند رشيدودلير وطن سرداراکبرخان با پسرعمش سردار سلطان احم
وپ                             اديانه ت د وبافيرهای ش ل ش ای کمی از سردار اکبرخان نداشت، وارد کاب ين خويش پ در شجاعت ومتانت وعزم آهن

دند تقبال ش ی اس ارزين مل دام. وتفنگ مب ل، اق ه کاب ان ب دن سردار اکبرخ ا آم ه ب ه تروهدفمندان ازمان يافت يان س ات شورش
سهای       . ترگشت ا انگلي يرپور ب شله ش در اوايل ماه دسامبر افغانها پل دريای کابلرا منفجر ساختند تا راه ارتباط انگليسهای ق

ا             د         ۶باالحصار وجالل اباد قطع گرددوسپس قلعه محمدشريف خان را ب ات آن تصرف کردن ه    .  هزارصندوق مهم ن قلع اي
  .دام مهمات انگليس را داشتحيثيت گ

ی       (دراين موقع بود  : "رشتيا، در مورد سردار اکبرخان مينويسد      از سمت شمال      ) موقع زخمی شدن عبداهللا خان اچکزائ که
ازه وسردار           ور، روح ت ای غي امان افغانه ی سروس ستاره اقبال وافتخار افغانستان طلوع کرد وبه کالبدب ی جان وپيکر ب

دخان          اين س .بی نظيراعطا نمود   سرعمش سردار سلطان احم تاره يا بهتر بگوييم اين ستاره گان توأمان سردار اکبرخان وپ
  )٢١."(بن سردار محدعظيم خان بن پاينده خان مرحوم بودند

ه                          ا وب ارا ره ابلی ازطرف اميربخ ر روحانی ک اين دو دلير مرد که در زندان بخارا بودند، چندی پيش به وساطت يک نف
ده بودن  م وارد ش ان     . دخل دزمان خ واب محم ود، ن ه ب سها درگرفت ه آن برضد انگلي درکابل وحوم ش جنگ ه  آت امی ک هنگ

سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان باالدرنگ به سوی کابل         . اميرمجاهدين کابل نامه يی به سردار اکبرخان فرستاد       
ل سران  . حرکت کردند ووقتی به کبل رسيدند، جنبش کابل روح تازه يافت   ه      درکاب د واو را ب ه او رجوع کردن دين ب  مجاه
  ) ٢٢.( سال عمر داشت٢۴دراين وقت سردار اکبرخان . قيادت سپاه مجاهدين در مبارزات رهائی بخش ملی برگزيدند

اينی        ٢۶يک روز بعد از ورودسردار اکبرخان، در     دار کوهستان از جانب خ ازی، مجاهدنام  نومبر، ميرمسجدی خان غ
ی ورود سردار اکبرخان                  . مسموم وبدرود حيات گفت    وسه روزه بعد هم عبداهللا خان اچکزائی چشم از جهان فروبست، ول

اد در        رد        ٢٨وسلطاناحمدخان ومحمدشاه خان بابکرخيل از جالل آب ردان را پرک ن غازی م ل، خالی اي ه کاب ومبر ب ه  .  ن ب
ود    قول نفتوال خالفين، اکبرخان جوان پرشور،فرزند محبوب اميرسابق،آشتی ناپذيرتر         د     .ين دشمن انگليسها ب داد روز بع بام

ا      از ورودش او با سه هزارمرد مسلح بر تپه های بی بی مهرو صعود کرد وبه همراهی رهبران قبايل سوار براسپ تپه ه
  )٢٣.(را می گشت ودستورات الزم را می داد

ل سرازيرشد           "به قول مرحوم غبار،    ن وقت سيل سربازان داوطلب از هرطرف درکاب ی  .دراي د سالح     حت ه فاق ی ک مردان
ناريه وجارحه بودند، چوب های دراز تهيه کرده ودر سر آن کاردهای نصب کردند وبرسبيل تماشا برتپه بی بی مهرو که  

د       اه ميکردن ين     . مشرف برقشله بزرگ انگليسی بود، باال شده ودشمن نووارد وسپاه محصوراو را نگ ا دورب ه ب سها ک انگلي
صله                  منظره اين رزم جويان انبوه       يس درمجلس نظامی في را ديدند، آخر کارخود را حدس زدند وارکان حرب اردوی انگل

د               از کنن ذاکره ومصالحه را ب اب م ا ب ا افغانه د           . کردند که ب ذاکره صلح ش ی داخل م ران مل ا رهب اتن بالواسطه ب پس مکن
راردادی   . ج شوندوايشان با شرط تخليه کابل موافقه کردند که بگذارند انگليس ها سالمت از کشور خار              مکناتن صورت ق

  :اين معاهده دارای چهارفقره بود.را تسويد وبه اردوی مبارزان ملی توسط مکريگروالرنس فرستاد
  .قوای انگليسی از افغانستان خارج شود-١
  . شاه شجاع خلع ودوباره به لوديانه مقيم شود وافغانستان ساالنه سه صد هزار روپيه به او معاش ميدهد-٢
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  . انجام تخليه افغانستان يک نفراز سرداران افغانی نزد انگليس ها غرض تهيه آذوقه در بدل پول نقدخواهد ماند تا-٣
  . آينده قشون انگليس داخل افغانستان نخواهد شد، مگر آنکه حکومت افغانستان خواهش کند-۴

  :رارداد شامل مطالب ذيل بوداين ق.  فقره را برای مکناتن فرستادند١٢رهبران ملی سوادقرارداد متقابل در 
د            - ه وحفاظه می کن اد       - دونفرافغان اردوی انگليس را ازکابل تا جالل آبادبدرق ل، جالل اب يس از کاب عسکر موجوده انگل

ا داده شود                 -.وقندهار به هنر مراجعه کند     ه افغانه د، ب ارگيری بمان  -. احمال واثقال وتوپخانه وجباخانه که به واسطه عدم ب
ل مراجعت   -. شجاع تا مراجعت اميردوست محمدخان درکابل بماند  خانواده شاه   اميردوست محمدخان با سايرافغانها به کاب

يس  -.  انگليسها بارديگر ياد افغانستان را نکنند      -.  نفر ازانگليس ها تا رجعت امير درکابل گروگان باشد         ۶ -.داده شود   انگل
  )٢۴.( توپ با خود نبرد٩ی انگليس در مراجعت به هند بيش از اردو-.های معذور از رفتن درکابل نگهداری می شوند

ه سردار اکبرخان                    ١١غبار برآنست که روز    راردادی راک رد وق ذکراه ک ی م دگان مل دسمبرمکناتن  درميدان همواربا نماين
واد مو             ١٣در. تسويد کرده بود امضاء وتسليم شد      ودن م ی نم ه  دسامبرجنرال الفنستن پيشنهاد خودش را راجع به عمل افقتنام

شله              ١۴در. به مکناتن تکرارکرد   ه ق نج هزارعسکر محصور دشمن ازباالحصار ب ه پ د ک ازه دادن ی اج  دسمبررهبران مل
ان                        ه عسکر دشمن را ازمي ود ک ده ب سرعم سرداراکبرخان موظف ش دخان پ زار  ٢٠انگليسی بروند وسردارسلطان احم ه

س        ع ع د ووض ستاده بودن اده اي رف ج ه در دوط سلح ک د م بانه     نفرمجاه ک ش د،درطول ي ی کردن ا م کرمغلوب را تماش
شله                         .روزعبور دهد  ه ق ه ب ه وآذوق داری غل ه مق صد هزارروپي درعين زمان افغانها طبق وعده ای که داده بودند در بدل سي
ند          . دشمن فرستادند  رده بفروش شله ب ه ق دم را ب      . تاجران غله را اجازه دادند که گندم خود را داخل ن تجار دولپ گن ه اي ه البت

  )٢۵." (يک کلدارمی فروختند
  

  :دسايس مکناتن برای از ميان بردن سران ملی
م                      دا از ه ر را ج در گفتار محمدشاه خان بابکرخيل  وسردار سلطان احمدخان اشاره کردم که نميتوان سرگذشت اين سه نف

روزی ماحص                   ده است، آن پي شه ومشورت     مطالعه کرد، بنابرين هرپيروزی وافتخاری که نصيب وزيراکبرخان ش ل اندي
  .وتصميم هر سه تن دوست جانی جانی بوده است

ه اينک      .درکشف اسرارو بدام اندختن مکناتن نقش سردارسلطان احمدخان بسيار سازنده وتعيين کننده بوده است               اتن ک مکن
داد ب                       ود وهنوزچشم ام ده ب زوده ش نج هزارعسکر باالحصار در اردوی او اف ود وپ دهار  آذوقه وعلوفه بدست آورده ب ه قن

ازه توصل جست       ن   . وجالل آباددوخته داشت، به طور شرم آوری از ايفای عهدنامه سربتافت وبه دسيسه های ت اتن اي مکن
يس در         بارخواست باسرداراکبرخان از در حيله وخيانت پيش آيد وبه نام تأمين منافع شخصی، او را وسيله بقای تسلط انگل

د ستان قرارده ست ک. افغان اتن می دان ان مکن وان فريفت واز مي ه را نميت سرش شجاع الدول ان وپ ان خ د زم واب محم ه ن
ع                 ه زودی تطمي رهبران با نفوذ ديگر ملی، مخصوصًا نايب امين اهللا خان لوگريکه  مردی مجرب است ،نمی توان او را ب

ود، انتخ   ٢۴کرد، پس  سرداراکبرخان جوان       رد  ساله را که تا هنوز در ميدان سياست امتحان نداده ب اتن توسط   . اب ک مکن
تاد             دخان رافرس لطان احم دگی خودسردار س ه نماين رد واو ب ات ک ) ٢۶.(سرورخان لوهانی ازوزيراکبرخان خواهش مالق

  :مکناتن مسوده معاهده تازه يی شامل مطالب زير را به سردار اکبرخان پيشنهاد کرد
ج -١ اه ش رب قلمروش ه درغ ائی ک ا هرج رق وت ر درش ا خيب والن ت ه  از دره ب شود، وزارت آن ب ناخته مي اع ش

  .سردارمحمداکبرخان سپرده ميشود
ور                           -٢ ه درام ه او را مداخل ار است ک تاد،وزيرمحمداکبرخان مخت ل خواهيم فرس ه بکاب ززًا ب دخان را مع  اميردوست محم

 .ميدهد يا نمی دهد
  . دولک روپيه نيزتسليم خواهيم نمود عجالتًا دوازده لک روپيه به سردار اکبرخان تسليم ميدهيم و در آينده همه ساله -٣
ل                            -۴ ی را از کاب اير سرکردکان مل م س سپارد وه سها ب ه انگلي  سردار اکبرخان فعًال نايب امين اهللا خان رادستگيرکرده وب

  )٢٧.(متفرق سازد
ن ملی را سردار اکبرخان بعد از گرفتن پيشنهاد مکناتن،با برخورداری از هوشياری ذاتی ،درنهايت مهارت واختفا رهبرا         

ا را                               صد امحای آنه ه ق ه ک د ک ازاين جريان آگاه نمود وچون دوروئی وسوء نيت مکناتن به سران ملی واضح شد وفهميدن
توسط خود شان دارد، فيصله کردند که  دشمن را به همان حيله ايکه انديشيده، به دام اندازند، و به سردار اکبرخان اختيار              

ا مک د ب ته باش ه هرطورخواس د ک ددادن ه کن اتن معامل رادرش  .ن دخان وب لطان احم ردار س ه س ان، ب ردار اکبرخ ابرين س بن
ارکرده                    ول  ب د و درعوض آن پ اونی ببرن ه چه ارکرده  شب ب دم ب ه  بيست شتر آرد وگن محمدصديق خان وظيفه سپرد ک

ه            . بياورند ام داد ک ار پي ه وزيرمخت ذيرد،اما پ           ":درضمن سرداراکبرخان ب سها     وزارت شاه شجاع را می پ ه انگلي ولی ک
ه باشد         زار روپي ون و ساالنه چهارصد ه ًال سه ملي د فع دپرداخت باي وری يک     (."خواهن اتن پرداخت ف ه مکن الی ک درح
ود   ده داده ب ًا وع ه را کتب زار روپي النه دوصد ه زار وس ون و دوصد ه ردار  )ملي ول از طرف س ره پ ا وجگ ن تقاض ، اي
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ول                محمداکبرخان، مکناتن را گول زد و تقاضای سرد         ورًا قب ا سردار اکبرخان راف ات ب ی برمالق دخان مبن ار سلطان احم
  )٢٨.(کرد

ات   :" ولی مکناتن به سردارسلطان احمدخان گفت         ی [مالق دزمان              ] علن واب محم دون اطالع ن ما ب داکبرخان وش ا محم ماب
ما  دخيل بودند دور از حزم واحتياط است، م)  دسمبر١١(خان وسايررؤسای افغان که درعهد نامه اول      صلحت آنست که ش

ن سر        . نوشته ای از ايشان خطاب به من بگيريد که اگر شما با محمداکبرخان مالقات تازه کنيد خوب است                  شای اي چون اف
ود        د          [به سرداران بسيار ناگوار ب ان ديدن ر مصلحت چن ه             ] هرسه  رهب د ب ان مؤک يظ و ايم ا سوگند غل ن مطلب را ب ه اي ک

بدين سبب نايب   . ان اظهار کنند و ازنايب  نوشته ای جهت مالقات با وزيرمختار بگيرندسرداران افغان ونايب امين اهللا خ   
ان                      ا او بي ان خاصه ب اتن را باسران  افغ امين اهللا خان را مالقات کردند وتمام جريان را به وی اظهارداشتند ومنافقت مکن

  )٢٩." (کردند
ان           واب محمزم ين اهللا خان ون ا نايب ام بًال ب اتن ق م         چون مکن ين اهللا خان ه ود، نايب ام رده ب ه ک ه مفاهم ز جداگان خان ني

دار   زار کل ان ده ه ردار اکبرخ رای سرس ه اوب ان گذاشت، ک ان درمي ا اکبرخ اتن را ب ات خصوصی مکن ات ومطالب مکاتب
  )٣٠.(جايزه گذاشته بود

ا سردار اکبرخ  سی ب اد مجل اتن نوشت و تقاضای انعق ه مکن وبی ب ين اهللا خان مکت ودسپس نايب ام ن . ان را از وی نم اي
ه   ٢٢مکتوب با پيام خصوصی سردار اکبرخان درتاريکی شب           دسمبر توسط سردار سلطان احمدخان ويک افغان ديگر ب

کينر ان س اق کپت رداراکبرخان(اتف زد س سی درن د) اسيرانگلي تاده ش سی فرس شله انگلي ه ق ردار .ب ام س رفتن پي اتن از گ مکن
ان       ا ويک               اکبرخان ونامه امين اهللا خان چن ا دواسپ زيب ل ب سکه ای مجل امل کال اهانه ای ش ه ش ه  هدي د ک   خوشحال گردي

  )٣١(. تفنگچه دوميله به رسم يادگار به سردار اکبرخان فرستاد
ر              ه محمودخان مق مکناتن به جنرال الفنستن نيز دستور داد که فردا دوغند عسکر با دو توپ آماده شود تا حين جلسه برقلع

را می       . ن حمله برده زنده يا مرده نايب  را بدست آورند   نايب امين اهللا خا    تورراعملی نکرد، زي ن دس ستن اي اما جنرال الفن
  .ترسيد که  اين حرکت وضعيت اردوی انگليس را بدتر از پيشترخواهد نمود

   باقی دارد


