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 زدهمدوافصل 
 

ه از کابل را در هزاره شدفرستاده  هیئت خان اکبرمحمد م بود که شهزاده 1۴۸0در اواخر  نوامبر سال 
ه بود که در اسرع شدعنوان وی بود و طی آن تقاضا  ای حضور پذیرفت. هیت مذکور حامل  نامه بهجات 

ها از کشور یکجا شود،  کابل رسانده و بامردم  افغانستان در امر  اخراج برتانوی بهوقت ممکنه خود را 
با دیدن این  خان ه بود. شهزاده اکبرشدو معاونش امضاء  خاننواب محمد زمان وسیلۀسربسته ب نامۀاین 

را با دو تن   خانبال درنگ شاه  خان . شهزاده اکبرشدپیام که از مدتها انتظارش را داشت، خیلی مشعوف 
شهزاده دیگر و اسپ خویش که شمال نام داشت، فرستاد تا در جوار  کابل در قره باغ منتظرش بمانند. 

، من و سوارکاران  خود فردا خانهمراهی سردار سلطان  بهاشخاص  فوق گفت که وی  هب خاناکبرمحمد 
 پیغام رسانان  کابل به خان رسید. اکبرخواهند ه شدمحل تعیین  بهحرکت میکند و همه یکی پشت دیگر 

و  خانامیر  مؤقت( محمد زمان ) بهکابل رسانده و  بهسواری اسپ  بهسرعت ممکنه  بهگفت که خود را 
 راکبمحمد کابل پیام برسانند که من حرکت کرده ام و در راه هستم. فردای آنروز هنگام سپیده دم  جرگۀ
آستان سجود نهاد و نماز صبح را  بهـی سر ئخداوند عالمیان با تمام فروتنی و پارساۀ بند مثابۀ به خان

ی برای ملتش طلب فتح و ظفر اداء کرد، بعد کف  دستانش را بطرف  آسمان بلند کرده و از بارگاه  ایزد
 هایکوه پایه سرخ فام بر فراز ارتقاعات خسروانی  گۀخورشید چون ر طلیعۀمجردیکه اولین  بهود. نم
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خویش چهار نعل  اضافیهندوکش عظیم تاللو افگند، ما سه تن با سوار کاران، ملزومات و اسپ های 
 بطرف جنوب تاختیم. 

 

ً  بهابل رسیدیم و ک بهم 1۴۸1نوامبر سال   0۲ تأریخ به در باغ   خاناکبر ۀ ـخان بهسواری اسپ مستقیما
ها نعره  ند، از فراز بامشدمطلع  خانعلیمردان رفتیم. شام همانروز مردم در اسرع وقت از رسیدن اکبر 

این صدا ها همراه شهر طنین افگند، طنین  چۀدر کوچه و پس کو« خانباد اکبر زنده »و « هللا اکبر»های 
های مردم بود. در طول چهار روز  گذشته مردم در مرگ   های فتیله ای و آتش تفنگ تفنگ نۀشادیابا فیر 

کوهستانی غرق اندوه بودند. رسیدن اکبر  خاناڅکزی و میر مسجدی  خاندو قهرمان سترگ شان عبدهللا 
ً چیزی بود که آنها برای تقویت مورال شان نیاز داشتند. اکبر خان متقی و پرهیزگار که مرد  خان دقیقا

. مردم با دیدن شدروان  خاننماز خفتن بطرف  منزل  نواب زمان یوضو و ادا بود بعد از گرفتن  غسل و
« خانزنده باد اکبر »ضمن  ابراز شادی دسته های گل تقدیم و او را با شعارهای  خانزیبای اکبرۀ چهر

مردم بجواب احترام شان باال کرد، اکبر  دست خود را با فروتنی بطرف   خانستودند.  بعد از اینکه اکبر 
 بهمجردیکه  بهت هل زدیم. شد بهاسپ های خویش  به)سرکار( و من  خان، سردار سلطان احمد خان

بزرگ ۀ یم، بعد دروازشدین ئهای خویش پا رسیدیم از اسپ خانباغ  نواب محمد زمان قلعۀآهنین ۀ درواز
لوگری در مقابل ما ایستادند و هر  خانب امین هللا ئو نا خانو امیر محمد زمان شدروی ما باز  بهحویلی 

کدام ما را با خلوص خاص در آغوش گرفتند و با گفتن )جوړ یې په خیر یې، جور هستی خوب هستی( 
موقع  بهرسیدن بود،  خانامیر دوست محمد  شدارۀ ادکه برادرز خانـی کردند. محمد زمانئاز ما پذیرا

جرگه دعوت  بهخود سران  قومی شهر  کابل را  ۀخانبمقدم گفت، زیرا موصوف را خیر  خانشهزاده اکبر 
ادای احترام بجا  خاناکبر  بهپا ایستادند و  بهیم همه شدکرده بود. زمانیکه وارد صالون خیلی کالن 

ً می شناخت  خانآوردند. چون اکبر  ها از طرف ضرورت معرفی آنبناًء اکثریت سران  مذکور را شخصا
چپ شروع کرد، با هریک بغل کشی  بهطبق رسم از طرف راست  خانبود. اکبر ن خانمد زمان نواب مح

بودیم با هر یک از اعضای  خانعقب اکبر  بهصحت و سالمتی هر یک پرسید و ما هم که ۀ نمود، در بار
ً مصافحه کردیم. بعد از مصافحه  یم که دسترخوان خیلی شدـی ئصالون صرف غذا رهنما بهجرگه طبقا
دربار یک سلطان است، روی دسترخوان چیده  خاصۀکه  ءکالن روی زمین آن فرش و انواع مختلف غذا

روی شانه هایشان یک دست پاک  و صابون در دست داشتند و هر کداملگن  بهآفتا. مستخدمین بوده شد
و بعد  شدهای خود را شستیم. بعد از صرف  غذا طبق رسم، اول دعای شکر نان خوانده  ، ما دستشتنددا

 دشهای خویش را با صابون شستیم. بعد، دسترخوان، غوری و بشقاب از روی دسترخوان برداشته  دست
اوالً آیات یک  خان. نواب محمد زمان شدو انواع مختلف میوه و جگ های شربت های گونه گون آورده 

ما گزارش  همۀو  خانر اکب بهت کرد و بعد جرگه را مخاطب قرار داد. وی ئقرآنی را مختصراً قراۀ سور
که چه چیزی بوقوع پیوسته است. نامبرده  وضعیت را شرح و توضیح نمود ،صورتحال ئـۀمختصر ارا

حیث امیر مؤقت انتخاب  بهبود که لویه جرگه وی را  خاندر اخیر افزود که بنابر غیابت دوست محمد 
ث وار خانه پیشنهاد کرد که اکبر جرگ بهدر مجلس حضور دارد بنابرین  خانکرده است. از اینکه اکبر 

اینرا  ـی سلطنت را بدست گیرد. موصوفئاست که حکمروا خانسلطنت است و بر اکبر اصلی و مستحق 
پا  هب خاناین پیشنهاد توافق بعمل آمده است. بعد اکبر  بر اضطراری قبالً  جرگۀاضافه کرد که طی  نیز

آغاز کرد." خوانین نهایت محترم، سران  شریف  « لرحیمبسم هللا الرحمن ا» ایستاد و سخنان  خود را با 
 ۀمثابـ بهمن نشان دادید.  بهتشکر از اعزاز و اکرامیکه نسبت  اقوام  عزیز، کاکاها و برادران  گرامی! 

افتخار پادشاهی شما را تا زمانیکه پدرم در قید حیات و اسیر چنگال نمیتوانم  خانفرزند  امیر دوست محمد 
ه او پشت نمودید. زمانیک بهبپذیرم. شما باید بپذیرید که یکتعداد  شما امیر را ترک و  شدباها  برتانوی

ه مگر اینکنگذاشت ، مردم برایش هیچ انتخاب دیگر بجا شدهندوستان فرستاده  بهواده اش زندانی و خان
ی یستادید حاال ووفادار می بودید و عقب وی می ا تسلیم شود. اگر شما خوانین شریف و معزز ثابت قدم و

لی منافع م بهبود. پیشنهاد شما را زمانی می پذیرم که سوگند یاد کنید که هرگز نمی ها  اسیر برتانوی
ـشت ۀ مبارز بهکشور و  کرد. نخواهید کرد و هرگز در میدان نبرد مرا تنها رها نخواهید آزادی بخش ما پُ

هر نوع  بهکشور و خود ارادیت مردمم حاضر  آزادی، استقاللراه معهذا من برای عزیزترین مبارزه در 
و حاضرم درین راه جانم را فدا کنم. برای وصول چنین مرام و مأمول عالی حاضرم هزار هستم قربانی 

کهن و افتخار آفرین داریم.  تأریخهای خارجی شود. ما  قدرتۀ گذاشت که ملتم بردنخواهم بار بمیرم و 
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ها  های ما لیاقت آنرا دارد تا تمام ملت قالل رزمیده اند. دین و رواجمردم  ما همیشه در راه آزادی و است
های  آن احترام گذارند. امپراتوری برتانیه شاید نیرومند ترین امپراتوری بههای روی زمین  و دولت
همین عظمت  بهو امپراتوری مغل ها هم کبیر  سکندرکرد که امپراتوری نباید ولی فراموش  شدجهان با
جنگیدیم،  او، چهار سال  تمام در برابر نزدیم زانو زدند مگر ما زانو  سکندرها در برابر  ملت ۀهمبودند. 

دختر  اوکسیارتس 1و با رخشانه شدپذیرفتن یکتعداد رسوم  ما  بهتا آنکه مجبور 
کابل ازدواج ۀ شهزاد 0

نگریم که مدنیت نمی ت حرمۀ همان دید بهالکسندر و مدنیت یونانی  بهکرد. تا اکنون که اکنون است ما 
غیر قابل انقسام است. شاید زر، زن و زمین مطلوب پسند و  نهایت باستانی خود  ما سزاوار احترام و قدر 

تر از قربانی در راه استقالل  واجب االحترام باشند مگر برای قربانی یک انسان هیچ چیز دیگر واالمقام
 زمانیکه امریکایی» :آب سردار فـیـتـز جرلد برایم گفتـی ما جاللتمئو آزادی نیست. برادر  معزز امریکا

ا ـی در اسمبلی ویرجینیا بئها در برابر لشکر های اشغالگر انگلیس می جنگیدند یکی از مبارزین امریکا
. فقط بعد از راندن و شکستاندن لشکر انگلیس بود که "یا مرگ یا آزادی"صدای طنین افگن خویش گفت 

   «امریکا مبدل گشت.ۀ حدایاالت مت بهاین کشور 
 

 مثابۀ بهصراحت اذعان میدارم که من رهبری تانرا نه  بهتان  برای برادران و کاکاهای نهایت محترم! 
یکی از فرزندان این ملت غیور و فرزند وفادار  مثابۀ بهان عمومی و ماندقو مثابۀ بهیک پادشاه بلکه 

همت شما و ملتم، خاک و مردم خود را  بهی پذیرم تا که حال در اسارت انگلیس است م افغانستانپادشاه 
َـیل کرانه  به در مورد ملت و  رهبران  ما قضاوت  تأریخسرحد  فتح و ظفر برسانیم. بگذار  بههای دور  نـ

وده خود صادق ب« م -پښتونولی »که آیا در پیشگاه خداوند و رسوم  افغانولی  شدخود را داشته با نۀبیرحما
نانی آنچان عمومی تان، نه امیر تان، می پذیرید و سوگند یاد کنید ماندگاه شما مرا منحیث قوایم یا خیر. هر

ر که پدرم را رها کردید، مرا در میدان نبرد تنها رها نخواهید کرد من هم در حضور خداوند الیزال و د
هاد  ملت افغان کنم که حیات، ممات و سرنوشتم را در راه آزادی و جپیشگاه ملت غیورم سوگند یاد می

 قربانی خواهم کرد. یکی از شعرای حماسی افغان گفته است:
 

                                                           

1 - Roxana 

 0 - Oxyartes, the prince of Kabul Province : والیت ۀ یادداشت مترجم : علی الرغم اینکه نویسنده اوکیسارتس را شهزاد

از سران  اقوام بلخ معرفی شده است که قبل از رسیدن الکسندر کابل معرفی میکند ولی در متون باستانی یونانی اوکیسارتس یکی 

بخاطر امنیت، حفظ آبرو و ناموس بخاطر جلوگیری از خطر محتمل  خود را به سغدیانهۀ به کرانه های دریای آمو خانوادکبیر 

ای الکسندر از آمو عبور روان می کند و در حصار سنگی تحصن می یابند ولی مادامیکه نیرو هباالی عفت خانواده خود  تجاوز

در روایات و آثار تأریخی آنعصر نام بلخ تنها و  که دخترش رخشانه نیز با آنها بود می یابند.را اوکیسارتس ۀ میکند خانواد

تنها محدود به محدوده جغرافیوی بلخ امروزی نه میشد بلکه حوالی کابل، غزنی، پروان، بامیان ووالیات شمال کشور به شمول 

برین بنا بنام واحد بلخ یاد شده اند چنانچه جغرافیه نگاران عرب مانند ابن حوقل نیز عین تعریف را از بلخ داده است. سغد همه

هیر شۀ زمستان همانسال الکسندر دوباره به بلخ میآید و از گرفتاری خانواد یاد کردن لقب شهزاده کابل درینجا بی جا نیست.

 کسندربه پذیرفتن پیشنهاد ال هاد ازدواج با رخشانه را دربلخ می کند. اوکیسارتس حاضراوکیسارتس خبر میشود. الکسندر پیشن

 و میشود و بدین گونه آرامش در منطقه برقرار میشود. بعد از اینکه الکسندر از شهر الکسندریه قفقاز یا بگرام عازم پشاور

جنگ نه بودند مقرر میکند و بدینگونه ۀ قادر به ادامـدیگر  ای کهمیشود اوکیسارتس را به قومانده سه هزار یونانی  ټکسیال

خود میداشته باشد روی همین ملحوظ است که نویسنده اوکیسارتس ۀ تحت قوماند زمان مرگشاوکیسارتس بگرام و کابل را تا 

د که بگرام را بنام قفقاز نیز مباحثات پیچیده ای وجود دار ۀعالوه بر آن در مورد نام الکسندریـ کابل نامیده است.ۀ را شهزاد

ن همیۀ قفقاز بهترین بدیل شهر آی خانم است و من مترجم هم در زمرۀ قفقاز نه می پذیرند. برای نام الکسندریـۀ الکسندریـ

  اشخاصی استم که بعد از تحقیقاتم به آن معتقدم و در کتاب لرغونی آریانا بدان اشارات کافی نموده ام. مترجم
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 بگذار عقابان کوه های ما فریاد برآرند
 کندهای ساخت  دست ما آتش فوران  بگذار از میله های تفنگ
 داندبگذار همسایه و دشمنم ب

 که
 خورده ایمما در پیشگاه الهی سوگند 

 واهیم بود و،که همیشه آزاد خواهیم بود، آزاد خ
 پیشواز  مرگ رفته و می گوییم بهجسورانه 

 اگر خواهی زنده مانی، باید آزاد باشی
 

یبٌ  ر  ٌح قَ ْت فَ   َو
َن هللاه ْصٌر م   "  َن

 

زنده باد  ،خانزنده باد اکبر  ،برای افغانستان جان می دهیم» :همه اعضای جرگه با یک صدا گفتند
ان  ما، ماندزنده باد قو» ردم بود همه با صدای بلند شعار دادندصالون و دهلیز که مملو از م «افغانستان

ر اکبمحمد بعد سردار  «خانزنده باد اکبر »، «زنده باد افغانستان آزاد و مستقل»، «ان  ماماندزنده باد قو
راست ایستاد، پای راستش را اندکی پیش گذاشت و مردم از برابرش عبور کردند و می کوشیدند  خان

گذاشت کسی دستش را ببوسد؛ نمی  خانستانش تابعیت خود را نشان دهند. میدیدم که اکبربابوسیدن د
ن و دست روی سینه گذاشتن، نهایت احترام شانرا در شدبدینگونه مردم  ایستاده در قطار  طویل، با خم 

 نشان میدادند.  خانبرابر  اکبر
 

ان نیروی ماندرا منحیث قو خانزاده اکبر نظامی خوانین و سرداران، شه -بعد از اینکه شورای مشورتی 
. یک رهبر مهم دیگر از گرفتها و عملیات جنگی شکل منظمتر را بخود  ملی انتخاب کرد، پالن

 بهوطندوستان افغان بنام محمد شاه بابکرخیل از جالل آباد با سواره نظام متجاوز از سه هزار نفر خود 
ان اندمطرف تپه های بی بی مهرو مارش نمود. قو بهشکر افغان بپیوندد. ل خانکابل رسید تا با لشکر اکبر 

باز را انتخاب نمود که از گارنیزیون برتانوی  ساحۀقصداً  خانجنگ داد. اکبر ۀ ماندلشکر قو به خاناکبر 
بدینگونه افسران  برتانوی را متوجه رعب نیروی خود کرد که در تمام  اکناف  تپه  شد وضاحت دیده می به

 ندمالشکر مورچه ها می  بهآنها درست » :ها با دیدن این صحنه بعدها گفتند که ند. برتانویشدپراگنده 
 .  «که روی تپه ها می خزیدند

 

ا و صلح رمذاکره الفنستن با دیدن این صحنه فوراً شورای نظامی خود را احضار و تصمیم گرفت تا راه 
 انختقاضای گشودن باب  مذاکره را با شهزاده اکبر مکناتن باز کنند. بنابر همین ملحوظ بود که سر ویلیم

امضای متارکه و  بهکرد؛ آنها نیز با اظهار رضایت تصریح نمودند که حاضر  خانسلطان احمدسرکار و 
صلح  مشروط اند، بدین شرط که لشکر برتانوی کابل را تخلیه و تمام نیروهای انگلیس زیر سایه لشکر 

ی نوشت و شوراای غانستان خارج شوند. مکناتن از جانب  خود توافقنامه افغان بصورت تحت الحفظ از اف
ل داشت. گسی خانمذبور را بدست کپتان مکگریگر و کپتان الرنس نزد اکبر  نامۀتوافقنظامی برتانیه هم 

 این " توافقنامه" حاوی چهار بخش بود:  
 

 ،شوند تمام نیروهای برتانوی از افغانستان خارج می  -1
ها باید ساالنه سیصدهزار روپیه تقاعدی  کند ولی افغان هندوستان بازگشت میۀ لودهیانـ بهشجاع شاه  -0
 ،وی بپردازند به
بغرض خریداری ملزومات لوژیستکی گروگان یکی از سرداران  افغان الی اخراج کامل نیروها، منحیث  -1
 ،ماندپول نقد، نزد انگلیسها باید باقی ب به
 مگر اینکه دولت افغانستان تقاضا کند.  شد خواهدنینده داخل افغانستان لشکر انگلیس در آ -۸
 

 هبدوازده فقره ای صلح را  نامۀتوافق بهها فی النو افغان« م  -مکناتن نامۀتوافق ۀبعد از وصول خاک» 
کابل  زانان  افغان اماندمکناتن فرستادند. این توافقنامه حاکی از آن بود که لشکر برتانیه را دو تن از قو

 نظامی ۀشان بدرقه خواهند کرد. هرگاه انتقال وسایط ثقیل مطمئنتا جالل آباد بخاطر مصونیت و عبور 
اقی در کابل بزمانی واده اش تا خانباید نزد لشکر افغان گذاشته شود. شاه شجاع و  شدنبامانند توپ ممکن 
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کابل برگردد. مزید بر آن  بهخویش  ۀوادخانتن از اعضای  1۸۴با  خانتا امیر دوست محمد  ماندخواهند 
ر د خانمذکور تصریح میکرد که چهار تن از افسران انگلیس الی بازگشت امیر دوست محمد  نامۀتوافق

. نمایدن. برتانیه هرگز حتی فکر اشغال افغانستان را برای بار ثانی ماندخواهند کابل منحیث اسیر باقی 
و بعد  دش خواهدن باقی می مانند، سرپرستی شان در افغانستان پرسونل  مجروج لشکر برتانیه در افغانستا

توپ باخود حمل  ۹متجاوز از نمی تواند شوند. اردوی برتانیه  هندوستان بازگشتانده می بهاز صحت یابی 
 کند.   

 

 أریخت به. شدبرتانیه ارسال  بهتوافقنامه را امضاء و نسخ اصلی آن  خاندسمبر شهزاده اکبر  11 تأریخ به
 بهآنرا  و کاپی ئهدسمبر جنرال الفنستن پیشنهاد شخصی خود را مبنی بر تعمیل مفردات توافقنامه ارا 11

تواند از  عسکر برتانوی می ۲000که  شدها متعهد  دسمبر رهبری افغان 1۸ تأریخ بهمکناتن فرستاد. 
یات کابل بپیوندند. این عملباال حصار کابل خارج شوند تا با مابقی نیروهای برتانوی در گارنیزیون شهر 

 این نیروی برتانوی را پایان رسید؛ نامبرده توانست بهدلیر، مؤفقانه  خانسردار سلطان احمدۀ وسیلـ به
نیروهای خارجی را در دو طرف  کابل زیر چشم ۀ غازی ایکه محاصر 00000از نهیب چشمان  ناظر 

گارنیزیون برتانیه در کابل مواد خوراکی برای  به ها مکلف بودند که افغان ،داشتند عبور دهد. طبق توافق
سوداگران اجازه داده  بهها را در بدل پرداخت سیصد هزار روپیه برسانند.  عساکر و علوفه برای اسپ

فروش  بهگارنیزیون برتانوی  ۀنیروهای افغان در داخل محوط ۀه بود تا حبوبات  شانرا بدون مداخلشد
 برسانند.     

 

و خوراکه  شدعسکر تازه دم از باالحصار کابل تقویت  ۲000 وسیلۀگارنیزیون برتانوی ب بعد از اینکه
 های مزید افتید. مکناتن میدانست که نمی ئهفکر دسایس و توط بهکافی بدست آمد مکناتن  ۀباب و علوف

کمتر در  ۀجربساله را که ت 0۸ خاندام  اغوا بیافگند لذا شهزاده اکبر  بهتواند رهبران ُمسن  افغان را 
 میدان سیاست داشت، مطمح نظر قرار داد.

 

لوگری با هریک بطور  مخفیانه و  خانب امین هللا ئو نا خانبازانه، با نواب محمد زمان مکناتن نیرنگ
توافق رسیده بود و تعهد کرده بود که پول و موقف های عالی را در حکومت  شاه  به اصطالح به جداگانه

تی تحت سرپرس انخاکبر ۀخانتار کپتان سکینر  مجروح که در کرد. طبق  گف خواهدء شان اعطا شجاع برای
و یک افغان  خان را سردار سلطان احمد خانو امین هللا  خانو مداوا قرار گرفته بود، نامه های اکبر 

 بهضی ادر گارنیزیون کابل انتقال می نمود. سر ویلیم که نهایت ر مکناتن سیاسی انگلیسۀ نمایند بهدیگر 
فرستاد. در عین   خاناکبر  بهرا طور یادگار  میلۀدو  تفنگچۀسید دو اسپ نهایت زیبا و یک ر نظر می

« خان نشان» قلعۀحال شورشیان در کوهستان در حالت پیشرفت بودند. کپتان کولین مکنزی تا این دم از 
یگر و از جانب دنیافت دم پاسخ تقاضایش مبنی بر فرستادن نیروی تازه  بهنمود. ولی از اینکه  دفاع می

بعد از دو روز جنگ توانست با تداوم حالت مدافعه عقب کشی نموده و خود بود ه شدمهمات وی خالص 
همین گونه بقیه افسران برتانوی ایکه در اطراف کابل در قلعه  بهگارنیزیون کابل برساند.  بهرا زخمی 

 بهرا رها و خود را  از پایتخت، قلعه های خویش ه بودند با شنیدن اخبار مخوفشدهای دفاعی جابجا 
 گارنیزیون شان رساندند.   

 

 ،خانشهزاده اکبر ،شد دعوت خانحضور شهزاده اکبر  بهخوانین  جلسۀدسمبر بود که  00شامگاهان مؤرخ 
 خانهای اکبر  پالن بهبابکرخیل و من در برابر  مجلس راجع  خان، محمد شاه خاناحمد سردار سلطان 

مکناتن را بخاطر تطمیع  خائنانۀهای  نامه های متناقض و پالن خواهد گفت که می خانکردیم. اکبر  بحث
. پالن آن بود تا پای شدرخ وی بک بهنمودن محاکمه لندن غرض  بهو گرفتاری رهبران قیام و ارسال شان 

وقوع  بهچیز غلط اگر کدام » :گفت خانکابل بکشاند. محمد شاه  بهرا بخاطر مذاکرات مزید  مکناتن
ی توانند صد افغان زندان آسانی می بهها  بپیوندد و آنها کشته شوند، آیا گاهی فکر کرده اید که برتانوی

جواب داد،" تصور  خان!" اکبر دهنر  بی تجربگی مورد انتقاد قرار درا اعدام کنند و مردم ما را بخاط
سر   هبوندد، من انتقاد و مالمتی مردم  خود را وقوع بپی بهکنید همین قسم یک حرکت طوریکه شما گفتید 

  «تحقیر نگریسته شود.ۀ دید بهدین ما  بهچشم می پذیرم نه اینکه منقاد حاکمیت اجنبی باشم و 
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حدود  بهها موهن الل را مطلع ساختند و موهن الل فی النو داخلی افغان حلقۀولی جواسیس برتانوی در 
صحبت دیشب مطلع ساخت. موهن مفاد م مکناتن را از ۸11۴ال  دسمبر س 01صبح مؤرخ  بجۀساعت ده 

را  پالن مکناتن پیام فرستاد و بهمجرد رسیدن خبر بالدرنگ بدست قربانعلی  بهدارد که  الل اذعان می
با  انخرسد، مکناتن پیرامون پیشنهاد قبلی اکبر  قربانعلی نزد مکناتن میاثنائیکه برایش شرح کرد. در 

ساخت. بعد از  آماده می خانمصطفوی صحبت میکرد و خود را برای مالقات با اکبر  خانعبدالرزاق 
ه دشرساند، قربانعلی در گوش  مکناتن آهسته گفت که برایت دام گسترده را اینکه قربانعلی پیام موهن الل 

 است. 
  

شهادة  کلمۀو اظهار اسالم، خداوند  واحد  بهایمان آوردن  بهقبلی خود را  وهلۀموهن الل  جاسوس که در 
سیاسی انگلیس شروع کرده بود. مکناتن پیشنهاد ۀ نجات داده بود، بار  دیگر کار جاسوسی را برای نمایند

تمام  والیات شرق و غرب   کابل ۀ فرستاد مبنی بر اینکه ادار خاناکبر  بهخود را بدست  موهن الل ۀ تاز
داد، پدرش با اعزاز و تکریم   خواهد« م -اعظم صدر»وزیر  مثابۀ بهرا برایش تحت سلطنت شاه شجاع 

روپیه تحفه و معاش ساالنه  یک اعشاریه دو میلیون، مزید بر آن شد خواهدکابل بازگشتانده  بهالزم 
 خانب امین هللا ئباید نا خان. در پاداش  این پیشنهاد اکبر شد خواهدروپیه تنخواه برایش داده  000000

ه لوگری یکی از دوتن سردست خانها تسلیم نماید، امین هللا  برتانوی بهه لوگری را دستگیر و دست بست
 انخبخش بود که در قتل الکسندر برنس دست داشت. درین پیشنهاد  خود مکناتن از اکبر های قیام آزادی

 گردند! تبعید کابل  خواسته بود تا تمام رهبران  قیام ملی باید از
 

 :موهن الل گفت بههبران قیام ملی و خونریزی داخلی مشوش بود که از دشمنی میان ر خان محمد اکبر
« ُ حرف و عهد وی باور  بهتوانم  صاحب قابل  غور است ولی نمی« مکناتن» 1ناین پیشنهاد جدید مکناختـ

 هبید که من پیشنهاد شما را قبول می کنم ئکنم زیرا نامبرده قبالً عهد  خود را شکستانده است. برایش بگو
رسمی دولت ۀ نمایند مثابۀ بهیک سند رسمی درج، امضاء و آنرا  ن پیشنهاد را تحریراً درشرطیکه ای

تصور  بهموهن الل  «علیاحضرت مهر نمایند. زود برو و این سند را قبل از شام  امروز برایم برسان.
که موهن . زمانیشده و رهسپار گارنیزیون شدعجله سوار اسپش  بهه شادی کنان شداینکه مؤفقیتی نصیبش 

ه جالب است، این مرد  جوان پخت» :مکناتن رساند، مکناتن بعد از اندک تفکر گفت بهرا  خانالل پیام  اکبر 
ً  تر از آنست که من تصورش را می رسمی را بیاورید و شرایط موافقتنامه را خودم  قرطاسیۀکردم. لطفا

آنرا امضاء کرد و اخیر سند را با مهر  فوق را بالدرنگ نوشت،  نامۀتوافقمکناتن  «فارسی می نویسم. به
با حفظ تمام  محرمیت  خانبرتانیه مزین ساخت. در عین حال اکبر  ملکۀبا شکوه  امپراتوری علیاحضرت 
ملی فرستاد و همه را  جرگۀه ها و قلعه های رهبران و اعضای خان بهقاصدان نهایت مورد اعتمادش را 

 عوت کرد.  د «نان  شب  مهم»شب بخاطر  بجۀ ۹ساعت 
 

آمدید گفت، شهزاده اکبر خوش برایش  خانروز بود که موهن الل برگشت و اکبر ساعت شش شام همان
صاحب خودت مثل باد  موهن الل: »قهقه می خندید با خنده گفت بهمزاح داشت و اکثراً  بهکه عالقه  خان

ردباد نمی ترسی؟ئیمیری و می آ جاللتمآب تشکر از لطف  »  :موهن الل خاضعانه جواب داد «، از گ 
ها شاید از لحاظ فزیکی الغر و مثل باد سبک باشیم ولی از لحاظ ذهنی سنگینتر از فوالد  تان. ما هندی

میدانم که خودت تیز هوش » :در حالیکه خود را جمع میکرد با لحن جدی گفت خانمحمد اکبر « هستیم!
رسمی خود  نامۀکه سر ویلیم چه گفت و در هستی و معلومدار که خیلی هوشیار هستی. الل صاحب بگو 

 «چه پیشنهاد کرده است.
 

جاللتمآب! از اینکه شما شرایط را قبول کردید سر ویلیم :»شیرین و حاکی از تملق گفت لهجۀموهن با 
ً این را شدمکناتن با شنیدن آن خیلی خوش  . این است همان سند رسمی ایکه شما خواسته بودید، لطفا

 «رسانم. مکناتن صاحب می بهن آنرا دوباره امضاء کنید و م
 

                                                           

1 - Maknakhton 
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برتانیه کبیر را مالحظه ۀ سند ارسالی را با دقت مطالعه و امضاء و مهر با شکو خانبعد از اینکه اکبر 
ً  نامۀتوافقآقای موهن الل صاحب، توقع نداری که امشب با داشتن چنین » :کرد گفت  هبمهم بخوابم. لطفا

فردا در اولین  شهیئتخواهم روبرو با خود   سه نفری افغان می هیأتیک سر ویلیم برسانید که من با 
آورم. هرگاه  ببینم. من توافقنامه را امضاء و با خود می خانمحمود  قلعۀلحظات ظهر بین گارنیزیون و 

ً فردا صبح  اوشان نمی موهن الل با احترام جواب داده   «آگاهی من برسانید. بهتوانند با من ببینند لطفا
شوم و  تان مرخص میۀ اجاز بهجاللتمآب! عین چیزیکه شما گفتید همچنان خواهم کرد و حاال » :گفت

موهن الل محترم، حد  اقل یک پیاله چای » :متعجبانه پرسیدۀ با لهجـ خانمحمد اکبر  «شب  تان بخیر.
بلی صاحب، در واقع » :موهن الل گفت «ـی دارید!ئنوش  جان کنید. یقین داریم که با رسم و رواج  ما آشنا

 بهکه باید خود را  خاطری بهها بلد استم، مگر جنابعالی باید مرا معذور دارند  رواج  افغان با رسم و
سمع سر ویلیم  بهگارنیزیون رسانده و قبل از اینکه خیلی ناوقت شود، پیام  شما را  بهسواری اسپ 

 برسانم." 
 

باغ و اطراف  بیرون آن نگاه کرد.  بهخود مشایعت کرد و  ۀخانۀ ، موهن الل را تا دروازخان شهزاده اکبر
 بهساخت؛ تنها چیزیکه از فواصل دور  را مکدر تر می ءفضا همۀسیاه  آسمان ۀ هوا تاریک بود و پرد

اتاق انتظار منزلش برگشت، و سردار سلطان  به خانها بود. اکبر سگعوعو رسید ضجه و  گوش می
وعده و  بهانتظارش را می کشیدند. آنها پرسیدند که آیا سر ویلیم  خانشاه و  خان، نواب جبار خاناحمد 

 قول  جدید خود ایستاد است.
 

بروی مکتوب رسمی توافقنامه را نوشته، امضاء کرده  مکناتنبلی، در واقع : »خنده کنان گفت خاناکبر 
ا خوانده و سرهای سند مذکور رشخصیت هر سه « و در اخیر آن مهر بزرگ زده است. این است سند.

چشم خود نمی دیدم باور  بهاگر این سند را » :را متعجبانه تکان دادند. نواب عبدالجبار جان گفت خویش
ً، شهزاده خودت  نمی ُن ره داری؟ نامۀتوافقکردم. ضمنا با طیب خاطر  خانمحمد اکبر  «اول  مکناخـتـ
 قفسۀَرَوک  خاناکبر  «جا ها گذاشته ام. کاکای نهایت محترم، بلی آن سند را هم دارم در همین» :گفت

شان هر دو سند را مطالعه ۀ همـ «این است سند.» :را با کلید باز کرد، سند را کشیده و گفت خویش
 ۀکه پولیتیکل ایجنټ یک مملکت، نمایند یدآ باورم نمی» :تعجب گفتبا  خانکردند. سردار سلطان احمد 

کثیف شود. در سند   ای سیسهو د ئهحضرت درگیر چنین توط دولت علیاۀ خاص  گورنر جنرال و نمایند
 بهشان  پس همرای اکه شاه شجاع ر دگوی و می کند پیشنهاد اخراج مکمل نیروهایش را می ،اول مکناتن

 که از دکن . در سند  دومی از تعهد اول  خود مبنی بر اخراج کامل  نیرو چشم پوشی میندبر هندوستان می
 واهدخ که نیروهای برتانوی بخاطر  تحفظ شاه اند و می یدگو با سند  اولیست، و می پا متناقض بهسر تا 

د. آیا مکناتن نمی َـَر  بهن این کار شدکه با افشاء  داند شما را با پرداخت  پول و اعطاء مقام  وزیر، بخـ
 «کرد. خواهدملت، دولت و سلطنت  خود بی احترامی 

 

ه شد ترتیب خاناکبر  وسیلۀ بهدر ضیافت نان  شب شرکت کردند که استقالل  جبهۀهمانشب تمام رهبران  
 الرحمن بسم هللا» :پا ایستاد و با صدای نهایت متین و شفاف گفت به خانبود. بعد از صرف نان  شب، اکبر 

الرحیم. سرداران  نهایت گرامی، خوانین  محترم، برادران عزیزم که یکایک شما نمایندگی از ملت غیور 
ر  بار  دیگر بخاط مردم خویش که یک بهرا  ما محبت و احترام عمیق خویش همۀید ئکنید! بیا ان میافغانست

ه ست کا پر افتخار  ملت ما مشحون از شجاعت و قربانی تأریخاستقالل  کشور قیام کرده اند نشان دهیم. 
ید یکبار دیگر بخاطر ئیااز خود ثبات و پایداری نشان داده اند. بتراژیدی ها ها و  همیشه در برابر رنج

نها آمگر اینکه خادم و خدمتگار  شریف  شدتواند فرمانروای این ملت  شریف با بیآوریم که هیچکس نمی
ی که ملت ،ماند خواهددارد تا ابد زنده  تأریخملتی که  " . یکی از سیاستمداران بزرگ باری گفته بودشدبا

 فتهپیشررا در برابر آن امپراتوری نهایت مقتدر و  یشخوۀ ما فقط مبارز" فناست بهندارد محکوم  تأریخ
ما کم و زمین ما کوچک  تعدادکه  ملتی هستیمآغاز کرده ایم که جهان تا کنون مثلش را ندیده است. ما  ای

تاد شویم. پا ایس به تأریخهای  است. ولی علی الرغم این کاستی توانسته ایم در برابر  بزرگترین امپراتوری
 های ثروت بهکسی نیست ولی از فراز  همین کوه های کشور  ما  عالقۀتانی ما آنقدر مورد  سرزمین کوهس
های پهناور آسیای میانه می نگرند، همین موقعیت است  سرزمین بههند و آب  گرم آن و ۀ سرشار نیم قار
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شایان قرار گ که ما را در معرض آسیب پذیری امیال  سیری ناپذیر و آروز های نامیمون فاتحین و جهان
آباد کرده ایم یکسره نابود  تأریخروند، هر آنچه را که در توالی ازمنه های  آیند و می داده است. آنها می

سازند و بخاطر بدست آوردن طالی مزید و تسخیر مناطق ستراتیژیک رویا های خود را در مخیله  می
وب قرار داریم رنج و عذاب  فراوانتر می پرورانند. بنابرین ما که در چهار راه شرق و غرب، شمال و جن

خواست خود را  فکر  طالی فارسی بود از طریق همین معبر می بهکبیر که  سکندرشویم،  را متحمل می
خواست و در مسیر  نشاط پیروزی و شکوه  فتوحات خود را می خانجنت هندوستان برساند، چنگیز به

های  میدان  جنگ میان امپراتوری بهشهر های بزرگ ما را منهدم ساخت. حاال همین سرزمین  همۀراهش 
ه یکی از طرف شمال و دیگر از طرف جنوب در حرکت است. جالب این است شدتزاری و برتانیه تبدیل 

طن ما کنند، بازی ایکه جان  هزاران هزار همو یاد می "بازی بزرگ"ـی ها این حالت را بنام ئکه اروپا
ما را  ،های قومی و عصبیت و نفاق  قبیله آتش جنگ بهرا گرفت، ما را خسته ساخت، و با دامن زدن 

  «گرد وخاک مبدل کرده است.ۀ تود بهاینها ماحصل غفلت  ماست و سرزمین ما را ۀ تقیسم کرده است، همـ
 

خود در ۀ مبارز بهه ایم؛ آیا ما ( نشستم - تأریخ) لحظۀما امروز در برابر بزرگترین و حساسترین  همۀ
اعماق  یم. من ازئبردگی قدرت استعماری تسلیم نما بهراه احقاق  استقالل  خویش ادامه دهیم و یا خود را 

قار زنده خواهیم  بۀمثا بهدل  خود آگاهم؛ یا  ئینۀقلوب  هریک شما مانند آ  و ماندیک ملت پر افتخار، با و 
طبعیت  مملو از  بهک الطوایفی بدون داشتن افتخار این خاک مقدس، بدون عشق والیات ملو بۀمثا بهیا 

 . شد، نابود خواهیم ما ارزانی فرموده بهخداوند  خدا دادی کهاسرار و زیبای نادر و 
 

اضطراری بخاطری دعوت نموده ام تا برایم مشورت بدهید که چه کنم، چه چیز  گۀاین لویه جر بهشما را 
ها روپیه می خواهند  ها با مصرف لک رست و چه چیزی برایم نادرست است. برتانویبرای ملت ما د

یک ما پول بخرد، یکی را در مقابل دیگر قرار دهد و برای گرفتاری و نابودی هر  بهکدام  شما را هر
 هبوضوح متناقض همدیگر اند؛ در سند اول  صراحت و بهیکه بدست ما رسیده جایزه گذاشته اند. دو سند

ا وعده میدهند که لشکر برتانوی همراه با شاه شجاع از افغانستان خارج میشود، حال آنکه در سند  دومی م
یک اعشاریه دو میلیون روپیه و با  بهمن پیشنهاد  وزارت را کرده که وزیر  شاه شجاع باشم و مرا  به

 خواهدـت ئحضور تان قرا بههر دو سند را  خاندو لک روپیه بخرد. سردار سلطان احمد ۀ معاش ساالنـ
 کرد." 

 

اعضای جرگه غرض بازرسی و مشاهده سپرد.  بهـت و آنرا ئهر دو سند را قرا خانسردار سلطان احمد 
با لحن جدی ولی نرمتر اعضای جرگه را مخاطب قرار داده گفت " معززو  خانمتعاقب آن محمد اکبر 

دا سند څـیري کړم، دا هغه سند  بهتر مخ  مشرانو، گرانو دوستانو، که غواړئ نو حاضر یم چې ستاسو
، تاسو هم پوهیږئ چې زه هم د ـږئېـڅ یو له تاسو، نه خرڅـېې هـدی چې غواړي ما وپیري، پوهیږم چ

بزرگان  معزز و دوستان گرامی! هرگاه خواسته باشید حاضرم این سند را در مقابل  -خرڅالو لپاره نه یم 
ه میخواست مرا خریداری کند، میدانم هیچ کدام شما فروخته نه میشوید، چشمان تان پاره پاره میکنم، سندیک

 شما هم میدانید که من هم برای فروش نیستم."  
 

تان اعتماد  کامل  بیعت داده ایم و ما باالیشما  بهما  همۀ، خانشهزاده اکبر » :گفت خانب امین هللا ئنا
 ثبوت  غدر و خیانتش نشانۀ مثابـ بهمکناختن  بهد را سند را پاره کنید، شما باید هر دو سننباید داریم. 

ا خیر و نفع ملت م بهشما تصور  بهسیاسی آنچه کنید که ۀ دهیم که با نمایند قول میشما  بهدهید. ولی ما 
 «.شدبا
 

 ،احترام  مرسوم یادا و مهمانان بعد از بغل کشی همۀید خود را بلند کردند. ئبقیه اعضای جرگه صدای تا
همراهی سردار سلطان  به خانشهزاده اکبر ،را ترک کردند. متعاقب مرخصی مهمانان خاناکبر منزل  
قدم بعدی بحث کنیم.  شۀهر گوباالی صالون مهمانان رفتیم تا  به، برادرش صدیق و من دوباره خاناحمد 

آرد را سرکار و برادرش گفت که بیست بار شتر گندم و  خاناحمد سردار سلطان  به خانسردار اکبر 
فروشند بفروش  ـر سوداگران  افغان میئهر قیمت ایکه سا بهها رفته و  گارنیزیون برتانوی بهتهیه و 

که پیشنهاد دومی تانرا در اسرع وقت بگویند و برسانند  مکناتن بهبرسانند. همچنان پیام  شفاهی وی را 
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م بود. بعد از اینکه سلطان 1۴۸1دسمبر سال   00 تأریخشب   نیمۀمی پذیرم. این اولین ساعات قبل از 
های بعدی اش پرسیدم. وی  پیرامون پالن خانند از شهزاده اکبر شدسرکار و بردارش مرخص  خاناحمد 

شما  بهخواهم  تان اعتماد داریم می ما باالی همۀبرادر عزیزم فیتـز صاحب، از اینکه : »در جواب گفت
ۀ نمایند بهپیام  شفاهی مرا  خاند احمت. سردار سلطان و نهایت مهم  من اس "بازی کوچک" بگویم که این

ن شاه شدسه میلیون روپیه و وزیر ۀ  عالو بهرساند که من پیشنهاد مکناتن را  سیاسی با این محتویات می
. چهار لک روپیه ارتقاء یابد بهه باید شدمن که دو لک روپیه پیشنهاد ۀ شجاع می پذیرم ولی تنخواه ساالنـ

ه است. اگر موصوف شدشود که وی در خریدن من مؤفق  می مطمئنبخش  پیام مکناتن کامالً  با شنیدن این
معیت سه تن همکاران  خود  بهاین پیشنهاد را بپذیرد موصوف هیچ شک را بدل راه نداده و می پذیرد که 

 خان محمود قلعۀبعد از ظهر در وسط راه بین گارنیزیون و  بجۀ 0همراهان  من فردا ساعت  هیئتو 
، نیدکفقط با او مالقات میکنید؟ جاللتمآب، چرا همرایش معامله : "مالقات نماید. بالحن سختگیر تر گفتم

هندوستان  بهگروگان گرفته و  شما راۀ وادخانتن از اعضای  1۸1م و خانهمو قسم که مکناتن پدر، مادر، 
با » :جواب داد خانشهزاده اکبر  ."شما هم او را زنده دستگیر کرده و گروگان بگیریداست، تبعید کرده 

کنم که مکناتن با من بیرون  در کابل و در اطراف گارنیزیون روان است فکر نمیقیامی که در نظر داشت 
 قابل  اطمینانۀ شود که من برایش مال التجار مطمئناول  مۀاز گارنیزیون مالقات کند. مکناتن باید در قد

 در تانپقوت تعقل شما در حیرتم. شنیده بودم که مانند  بهشهزاده! : »مبا تعجب گفت .«هستم تا با من ببیند
ش پی بهخوبی  بهدر بازی شطرنج خیلی ماهر هستید. ولی حال بدرستی میدانم که بازی را تا چه اندازه 

   .«میبرید
 

ت که فو برادرش رسیدند و گفتند که مکناتن بالدرنگ پذیر خاناحمد شب فرا رسیده بود که سلطان  نیمۀ
و  خانب امین هللا ئفردا بعد از ظهر با ما مالقات نماید. وی پیشنهاد کرد که درین مجلس نه تنها اینکه نا

شرکت نداشته باشند حتی خبر هم نشوند. مزید بر آن مکناتن پیشنهاد کرد که نواب  خان نواب محمد زمان
نامه بنویسند و ذکر نمایند که  خانکبر هردو عنوان سردار محمد ا خانب امین هللا ئو نا خان محمد زمان

 خانبود. سردار سلطان احمد  خواهدطبق صوابدید و صالح  "خانسردار اکبر "مالقات بین مکناتن و 
مکناتن مطلع ساخت. طبق ۀ نانـئهای خا مالقات کرده و وی را از پالن خانب امین هللا ئپسانتر با نا

را سپرده بود که طی آن  مکناتن نامۀ خانشهزاده اکبر به خانب امین هللا ئاظهارات کپتان سکینر، نا
 روپیه وعده کرده بود. 10000 خانمکناتن در بدل  سر  اکبر

 

قطعه را با دو عراده توپ آماده  جنرال الفنستن پیام فرستاد که دو بهدسمبر، مکناتن  00همان شب، لیل 
د. مکناتن از قطعات مذکور خواسته بود تا و در لحظات آغاز بعد از ظهر آنرا بیرون گارنیزیون بفرست

 ه است.شدپنهان  "امین هللا شریر" یکه قاتل سر الکسندرئباشند جا خانمحمود  قلعۀحمله بر ۀ آماد
 

های رویدست خود مطلع ساخت.  دسمبر مکناتن، جنرال الفنستن را از فعالیت 01 تأریخصبحگاهان 
ر خاط بهعراده توپ در اسرع وقت ممکنه دو کنډک را با  امیدوارم دو: »جنرال الفنستن گفت بهمکناتن 
 نمکناتجنرال که پیرامون  پیشنهاد « من بگذارید.ۀ عهد بهبقیه را  ،تهیه کنید خانمحمود  قلعۀتسخیر 
ها پیرامون مذاکرات از وی پرسید. مکناتن که از شنیدن تمایل بارکزایی  بهنبود در رابطه  مطمئنخیلی 

 «طرح نیستند. شاملآنها »  :ه بود گفتشدچنین سؤالی آشفته 
 

ده و دسیسه کشی ئهدر واقع طرح توط» :پاتنجر بعد ها درین رابطه منصفانه و بجا یاد آوری کرده است که
ام  بدۀ و نه اراد ماندهرگز اراده نداشت تا شجاع بر سریر سلطنت باقی ب خان اکبرسردار محمد ه بود. شد

ه بود تا از وی شدحاضر  لوگری خانامین هللا  بئنا که با وجودی ؛را داشت خانقربانی انداختن امین هللا 
دام استفاده شود. اصل ماهیت ماجرا در آن نهفته بود تا صداقت و دروغگویی مکناتن مورد  طعمۀمنحیث 

 ارلعنت خدا گرفت بهآزمایش قرار گیرد. اگر مکناتن در دام خودش که برای دیگران گذاشته بود بیافتد، 
 .«و در دام افتاد شدسرانجام همچنان  ،شد خواهد

 

 بهاشت سر د بهشپوی بلند انگلیسی ۀ تن و کال بهیک ساعت بعد مکناتن در حالیکه باالپوش دوسینه ای 
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و یکتعداد سوار کاران  محافظ بومی  2معیت کپتان الرنس، کپتان مکنزی، کپتان تریور بهسواری اسپ 
 می راند پرسید مکناتن به. الرنس که اسپش را در مجاورت خیلی نزدیک شدهندی از گارنیزیون بیرون 

البته که غدر  غدر! : »مکناتن لحن صدایش را بلند کرده گفت ؟ ها وجود دارد یا نه آیا امکان غدر  افغان
انتظار  کمک  ،مگر من چه کنم؟ جنرال عدم کفایت خود را در تداوم  جنگ اعالن کرده است ،وجود دارد

توافقنامه را تکمیل نکرده است، ۀ کند، هیچ ماد نداریم، دشمن فقط با ما بازی می شه ایز هیچ گورا ا
گذشته سرم چه گذشته ۀ تر میدانی که طی شش هفتـبهالرنس خودت . نوع اطمینان ندارم شان هیچ باالی

ادامه دهم،  مارحیات خفت ب بهخفت گرفتار شوم و  بهبجای اینکه رسوا و  ،و چطور آنرا سپری کرده ام
 اهدخومؤفقیت شرف و افتخار  ما را حفظ  ،دهم اینگونه زندگی ترجیح می بهصدبار خطر  مرگ را نسبت 
مکناتن با خود یک اسپ نریان  سفید و خیلی زیبا نیز معیتی  هیئت.« داد خواهدکرد و تالفی تمام خطرات را 

روپیه  گزاف سه هزار قیمت بهاتن این اسپ را مکن خوش داشت. چنین اسپ را خیلی خان اکبرسردار و  داشت
آن  یلۀوسکه ب رسید نظر می بهخیلی خوش  ،با داشتن چنین تحفه مکناتن ویلیم سراز کپتان گرنت خریده بود. 

 ساخت.  خواهد را خشنود خان محمد اکبر
 

پار  جنوب رهسسواری اسپ از گارنیزیون خارج و بطرف   بهمکناتن برتانوی تحت رهبری سر ویلیم  هیئت
 .شدنمایان  خانسردار اکبر« متر 100»و پنجاه یارد  سیصد به. در فاصلۀ قریب شد خانمحمود  قلعۀ

لباس زرهی که سینه و پشت وی را می پوشاند و کاله  ،بودای "سوار بر اسپ جنگی  خاناکبر شهزاده 
د، وی جذابیت خاص می بخشی ئیزیبا بهه بود شدبلند بر سر، که َدوَرش دستار سبز گرفته  جیغۀزرهی با 

ک ی ،تپهبر سر   خانبعد از تعاطی سالم و دست دادن اکبر  سیاسی راند،ۀ اسپش را روبر بطرف نمایند
، . مکناتن تحفۀ خودشدوضاحت دیده می  بهجای خالی از برف را یافت، این نکته از گارنیزیون برتانیه 

حفه و این تز تشکر ا»: سیاسی گفتۀ نمایند بهجواب رپیشکش کرد و د خانشهزاده اکبر بهاسپ سپید را 
الرنس صاحب، و می بینید که همان تفنگچه بدور کمرم است. خوب، حاال از  چۀگتفن همچنان تشکر از

تر از گارنیزیون برتانیه قرار دور« متر 1۶0»یارد  ۸00شان که در فاصلۀ حدود همۀ «ین شویم؟ئاسپ پا
 خانکبرا سردارشانرا کشیدند و روی زمین فرش کردند.  هایپتوافغان  هیئتند؛ شدین ئها پا داشتند از اسپ

ن روی نشست بهرا معیتی او هیئتمکناتن و  "مائینبفر" های خود را با احترام پیش کشید و با گفتندست
ان ر سلط، سرداخاناکبرشهزاده دعوت کرد. مکناتن و سه تن کپتان های برتانوی روبرو در مقابل ها پتو

ب شان ایستادند. عقحی الدین و خدابخش دردوست، م خان؛ برادران شاه نشستند خانو شاه  خاناحمد
 به بین همه، تفنگچه بدسته کپتان مکنزی، مشکوکترین فرد درمهم قابل یاد آوریست ک نکتۀدرینجا این 

در  ند وشدتن  دیگر هم ایستاده  برتانوی دو هیئتزانو زده بود. عقب  مکناتنعقب  « زنگون کیچ»حالت 
 انگلیسی ئیهای فتیله سرباز دیگر که تفنگ« 5دوازده تن» حدود« پنج متر»شانزده فیت  بهفاصلۀ قریب 

همین تعداد بجانب  دیگر دررا گرفته بودند.  انگلیسی هیئتبودند و قیضه های اسپهای  بدست داشتند ایستاده

 بودند. افغانها هم
 

" خانـت های هر دو طرف نشستند " حتی تا همین لحظه هم " اکبر ئپاتنجر بعد از آنکه هیـۀ فتـبنابر گ
آماده بود که برای مکناتن آخرین چانس را بخاطر زدودن غبار  سوء الظن های بوجود آمده روی نیاتـش 

فرش نشست،  روی خانزمانیکه مکناتن روبروی اکبر بدهد و ثابت بسازد که در گفتار  خود صادق است؛
ً و کامالً آماده است؟ '  خاناکبر  از مکناتن پرسید' آیا پیرامون عملی نمودن پیشنهاد دیشب خویش واقعا

                                                           

2 - Captains Lawrence, Mackenzie, Trevor 

ً رقم   -5  فارسی و پښتو  -را بکار برده که در دری   dozenرا یاد نه کرده و اصطالح   10یادداشت : درینجا نویسنده مشخصا

میرود،  و هم منحیث یک رقم نامعلوم بکار 10می کند. در انگلیسی هم به معنی  10به معنی جوره است و معموال ً داللت به رقم 

 10ۀ فرانسوی است که معنی گروپ یا دستـ douzaineاست.  این کلمه در انگلیسی مأخوذ از  «به تعداد زیاد »معنی دیگر آن 

 نفر را افاده میکند. /دانه 
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ت، نگریس مکناتنبا نگاه  خیلی ژرف و دقیق در چشمان  خانجواب مکناتن مختصرا " چرا نه" بود. اکبر 
همان نگاه از مکناتن میخواست تا  و در عمق ماندمکناتن برای آخرین بار فه بهدر نگاهش  خاناکبر

ـنانه اش را یکسره اصالح نماید! حرکات دست و نگاه های هر دو جانب مملو از شک و ئپالنهای خا
محل صحبت تقرب می جستند با لحن حاکی  بهمجرد دیدن افغانها که آهسته آهسته  بهار بود. مکنزی شده

با  انخجویند." اکبر چنین کنفرانس مخفی تقرب ن بهو  آنها باید امر شود تا عقب روند بهار گفت "شداز ه
قلب  خود کوچکترین  بهقهقه خندید و با صدای بلند گفت "ما همه سواران  یک قایقیم و الرنس صاحب 

 ترس  بی موجب را راه ندهند." 
 

وقوع  به چه خانم طی مالقات میان سرویلیم مکناتن و شهزاده اکبر1۴۸1دسمبر سال   01 تأریخ بهاینکه 
ت آیرلندی که منحیث دوس ئییک امریکا بۀمثا بهپیوست، منابع مختلف تشریحات مختلف داده اند. ولی من 

ترین هب، سلطان جان، کپتان سکینر، کپتان آیر و یکتعداد دیگر از افسران انگلیس بوده ام خانبا اکبر 
ل اعتماد شنیده ام و میتوانم رویشان باور سعی خود را میکنم تا صورت واقعه را آنچنانیکه ازین منابع قاب

 انخمشوره ام را می پذیرفت. ولی اکبربودم وی همیشه  خاناکبر  نۀخاکنم برایتان بیان کنم. زمانیکه در 
ُر بهاین مالقات با خود  بهمرا  مرا احساس کرد بود. بوضوح بمن ۀ دلیلی نه بُرد که وی تشویش و دلـهـ

ام و نومیدی و فقدان اعتماد پالنها یکدیگر را بخاطر  گول زدن بهاۀ ر هالـروشن است که هر دو جانب د
 دری( روان و سلیسدر نوشتن و صحبت فارسی ) مکناتنتفسیر و تأویل کرده بودند. علی الرغم اینکه 

بود، با رسم و رواجهای افغانها و افغانولی آنچنانیکه برایش الزم بود بلدیت نداشت. مطابق  قانون فوق 
ادن دست دۀ الذکر  افغانها زمانیکه قول و قرار و توافق چه بصورت شفاهی و چع بصورت کتبی بوسیـلـ

با  هبدال بر بازی چند جان مکناتندیگر قابل شکستن نیست. متأسفانه عملکرد  شدمیان جانبین تصدیق 
بود که میخواست  ـل مقدماتی ایئیکی از دال خانواده های سلطنتی سرداران برای اکبر خانخوانین و 

ها  یبرتانو ،برنده در بازی و امتیاز قطعۀبرتانوی را گروگان گیری کند و با بدست آوردن چنین  هیئت
 . داندمیهن برگر بهرا دوباره  خودو فامیل  خانرا از افغانستان اخراج و پدر  خود امیر دوست محمد 

 

 ب آتی است :ترتی بهقتل رسید شرح درست آن  به مکناتناینکه چگونه 
شرح تمام مالقاتها و توافقنامه  خان. اکبر شدبعد از اینکه آنها روی زمین مفروش نشستند، مذاکرات آغاز 

ـر رهبران  برتانوی را منتقدانه با اختصار موشکافی کرده در اخیر گفت، ئهای سرویلیم اچ مکناتن و سا
اد کرده اید، یک توافقنامه مشعر از عقب نشینی ! شما توافقنامه های متناقضی را ایججاللتمآب سر ویلیم "

 ن شاه شجاع استمانددیگر باحث از باقیۀ همراهی شاه شجاع است، ولی توافقنامـ بهتمام لشکر برتانوی 
 10000دیگر تان که باالی سرم ۀ و دیگر اینکه برایم پیشنهاد پول رشوه نمودید. مزید بر آن این است نامـ

ه دشنامه ها بدست شما دستخط  همۀگسیل کرده اید،  خانـب امین هللا ئنا بهو آنرا  روپیه جایزه گذاشته اید
ـب ئو نا خانهای مخفیانه با سردار محمد زمان تااند. شما در هیچ پیمان تان با ما وفادار نیستید. شما مالق

 ۀزاد مرد  اصیلۀ بـمثا بهداشته اید و هر کدام را در برابر همدیگر تحریک کرده اید. شما  خانامین هللا 
جعل و اختراع "بدگمانیهای بربرمنش! " ما نیستند. ۀ این اسناد زاد همۀانگلیس باید با من موافق باشید که 

هرکدام  این اسناد حامل  دستخط جاللتمآب شما اند. منبعد ما باالی هیچ حرف و یا توافقنامه تان اعتماد 
را که نزد ما داشت بعد از این از دست داده است.  دیکرده نه میتوانیم. دولت علیاحضرت نیز اعتما

تا مذاکرات  ماند خواهدشما نزد  ما در کابل منحیث ' مهمان' باقی  همۀبنابرین ما تصمیم گرفته ایم که 
مهمان' تان در لودهیانه ۀ ' مثابـ بهتن را  1۸۴ـر ئمزید بعمل آید، درست همانگونه که شما پدرم و سا

تانرا از افغانستان اخراج کردید، بعداً زندانی های جنگی خویشرا  زمانیکه شما نیرو هاینگهداشته اید. هر 
 هندوستان برگشت خواهید کرد." بهتان  همۀتبادله و 

 

مکناتن بخاطر داشتن دست  باال در مذاکرات روی سکه را سرچپه انداخته با بلند کردن  لحن  صدای خود 
دسمبر را امضاء کردی  11مؤرخ ۀ ست نبودی. بعد از اینکه تو معاهدگفت" اکبر! تو نیز با ما ُرک و را

حد  برابر متهم میسازم که  بهپسانها شنیدم که خودت میخواستی از مه احمق بسازی. اکبر! مه هم خودته 
این است مدرک اثباتیه،  جواب داد " سر ویلیم! خانی و برایم دام شاندی." اکبر شدحرفت ایستاد نه  به

همراهی شاه شجاع و هردویما ده  بهدسمبر پیرامون  عقب نشینی کامل  نیرو های برتانوی  11خ سند مؤر
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دسمبر دستخط کرده اید.  00 تأریخ بهآخرش دستخط کرده ایم. و این است متناقض همو سند که شما 
ا لقب  توأم ب شکستاندن قول و قرارم کند؟ سرویلیم! من همیشه شما را با احترام بهکجاست سند ایکه داللت 

ً با من  سرویلیم و یا جاللتمآب خطاب کرده ام. شما باید بدانید که من نیز سزاوار  احترام  تان هستم. لطفا
تمام  این  من نیست!" ب نکن، این نام  مکمل  بزبان  عاری از احترام صحبت نه کنید. مرا تنها اکبر خطا

 مذاکرات پانزده دقیقه وقت را در بر گرفت. 
 

. «وخت تیریږي» پـښـتو گفت  بهه بود شددوخته  خانشهزاده اکبر  بهکه نگاهش  خانین لحظه شاه در هم
بالدرنگ با صدای بلند گفت " « ـی ترین سبعیت اهریمنی از ورای رخسارش نمایان بودئکه نها» وی 

بطرف  خود دست انداخت و او را  مکناتنساعد چپ  بهپا ایستاد،  به خانبگیر! بگیر!". شهزاده اکبر 
تالش کرد خود را وارهاند. این صحنه  مکناتنکشاند و سلطان جان مکناتن را از ساعد راستش گرفت. 

گر و از طرف دی شدآغاز  مکناتنـی محافظین ئکه از یکطرف آتش تفنگهای فتیله  شدزمانی خیلی وخیم  
دهن " و روی انباشته با ترس آتش گشودند. آخرین کلماتیرا که سه افسر برتانوی از  خانمحافظین اکبر 

یاسی سۀ و لرز"  سرویلیم مکناتن شنیدند " ضجـه و فریاد نومیدی بود که گفت ' از برای خدا'..." نمایند
که هیکل  نیرومند و قد بلند داشت توانست خود را رها ساز، کاله بلند نمای شپو و عینکهایش روی زمین 

حقیقت یک شمشیر بود؛ مکناتن شمشیرش را از عصا افتادند. وی عصا چوب در دست داشت ولی در 
بزند. سلطان جان در چند قدمی در حالیکه شمشیرش را بلند  بهپهلوی اکبر ضر بهچوب کشید و سعی کرد 

با  مکناتنمیکرد با صدای جیغ آلودش فریاد زد " پیش ازینکه تو ره بکشه، سرش فیر کو!" بالمقابل 
ـی، ئف سلطان َدور خورد و او را با شمشیرش تهدید کرد که پیش نیاحرکت نهایت تند و سریع اندکی بطر

دو میله اش را کشید، ماشه های هر دو میل  تفنگچه ۀ با تردد و دودلی تفنگچـ خاندر همین لحظه اکبر 
بزمین خورد، شمشیر  سلطان  مکناتنمجردیکه  به را کش و مرمیها در وسط کمر  مکناتن اصابت کردند.

، کپتان خانغلجی، کپتان الرنس، دوست محمد  خانز تنه اش جدا کرد. تا این دم محمدشاه جان سرش را ا
ـت ئ، کپتان مکنزی را خلع سالح نموده بودند. اعضای هـیـخانو خدابخش  خانتریور و غالم محی الدین 

ات ن نجغازیاۀ ه را از خشم  شوریدشدسعی میکردند تا حیات انگلیسهای گرفتار  خانمعیتی محمد اکبر 
ند و کپتان مکنزی، کپتان الرنس و شدعجله سوار  اسپهای شان  به خاندهند. سه تن از همراهان  اکبر

سوار بودند و  خانند که سه تن همراهان  اکبرشدکپتان تریور پشت هر کدام شان باالی همان اسپها باال 
 خانمحمود  قلعۀرنعل بطرف ت اسپهای شانرا هل دادند و چهاشد بهدو پشته حرکت کردند. این سه تن 

تاختند تا این سه تن انگلیس را از ضرب و شتم خشمگین افراطیون  مذهبی نجات دهند. غازیان  خشمگین 
رتـین ای کافر ه ر اکه خون  ای کافر ین! بانا رهجیغ کشیدند، " چرا این ملعون ها را با خود می برید؟ َپ

انع راهشان شوند. مال های متعصب و احساساتی و پیروان م تابریزیم!" آنها کوشش میکردند نزدیک شوند 
ز قتل برسانند تا ا بهجوان  شان خشمگینانه برویشان می خندیدند و سعی میکردند افسران  انگلیسی را 

افسران  انگلیسی را از تهدید کسانیکه  خانـیکه همراهان  اکبر ئلحاظ مذهبی غازی شوند. در همین اثنا
 یتیمع ونانه بیرون می کشیدند، مکنزی زخم برداشت، تریور از اسپ  دوستاند مصمیخواستند غازی شون

 .شدضرب کارد و چاقوی متعصبین کشته  بهـین افتاد و جابجا ئپا
 

ً  به" الرنس و مکنزی که چانس خوشبختی  یاری شان شتافت، در همچو حالت نومیدی که حیات شان واقعا
چسپیدند و خود را از تهلکه و چنگال مهاجمین « م - خاناکبر » خطر بود عقب گارد نگهبانان بهمعروض 

 ۀقبل، یکی از متعصبین احساساتی کوشش کرد تا با نیزۀ نهایت کوتاۀ "فقط در چند لحظـ نجات دادند.
م  نیزه را گرفت و آنرا  خانقتل برساند مگر اکبر  بهدراز افغانی خود مکنزی را  ت دور انداخت، شد بهَد

االی سر  مهاجم  نیزه انداز گرفت و در دفاع از افسر برتانوی گفت " قبل از اینکه مهمان  شمشیرش را ب
 قتل برسانی، اول باید مرا بکشی!" بهمرا 

 

نه توانست جلو  نگاه های آگنده از خشم خویشرا بگیرد و با  خانبعد از نجات  حیات  افسر برتانوی، اکبر
ی کشورم را تصرف کنی، میتوانی؟ مکنزی صاحب! آیا شما صدای جدی و لحن مستحکم گفت "تو میخواه

 حکمروایان کشور من استید؟" 
 

در حالیکه  خانرسیدند، شاه  خانمحمود  قلعۀ بهو منکنزی سوار بر اسپ دوپشته  خانزمانیکه شاه 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نخاجان  مکنزی برسد، از پوستین شاه  بهمکنزی را محافظت میکرد قبل از اینکه ضربت وارده نیزه 
کوچک ۀ ذشت. زخمهای مکنزی را بسته کردند و بعد هر دو افسر برتانوی را در سوراخ  قلعه در حجرگ

قلعه یورش بردند و کوشش کردند ۀ منحیث زندانی انداختند. متعصبین مذهبی و احساساتی بر درواز
 دروازه را بشکناند.

 

ون با دو لیوا و یک توپ از گارنیزی شلتن طبق پالن قبلی باید« ډگرمن»که بریگدیر  شدها بمن روشن بعد
گیر را دست خانامین هللا  ئبیورش می برد تا قاتل الکسندر برنس، نا خانمحمود  قلعۀو باالی  شدخارج می
لتن و ش ماندقنامه )یعنی خریدن  او( وفادار نآخرین تواف به خانه بود که اکبرشدشلتن گفته  بهمیکرد. 

لوم لتن معش کلۀار و زندانی نماید. ولی سر و اران نزدیک وی را نیز گرفتو ی خانوظیفه داشت تا اکبر
َـگیت»و سواره نظام  کوچک  شدن لـ

 . ماندطبق پالن در یورش  عندالموقع ناکام  بمبئی« 6
 

 ندشدخطر بود زیرا چند تن از غازیان قادر  بهعلی الرغم این، حیات  دو افسر برتانوی باز هم معروض 
پا ایستاد، غازیان را متفرق  بهجا، ثابت و استوار  بهجا  خانل قلـعـه نفوذ نمایند. محمد شاه که بداخ

موی سر  ایشان دست دراز  بهساخت و اخطار داد که اگر یک سر  موی زندانیان خیانت شود و یا کسی 
 به خاناکبر  بودم که شهزاده خانکشت. من در داخل  قلعه همراه امین هللا  خواهدکند همان شخص را 

 نخا. اکبر شدسواری اسپ وارد قلعه  بهدر بین شان بود،  خانـر سرداران و بزرگان که اکبر ئمعیت سا
که صدای ترق و تروق  شد!، مرگ بر برتانویها!" استقبال  خانشعار های " زنده باد اکبر  بهدر حالی 

ه فردای آن ک. فضای کابل را لرزاندتفنگها از همه اکناف قلعه برخاست و صدای آتش تفنگهای شادیانه 
ـر و افسران برتانوی، سکینر، مکنزی، ئدا خاننواب زمانۀ ـخاندسمبر بود شورای نظامی در  0۸مؤرخ 

نظامی باشند. جرگه حوادث دیروز را مورد بررسی ۀ ند تا شاهد  طرز  کار جرگـشدالرنس و آیر هم آورده 
 از طریق آن که یمدارک تناداس بهمکناتن را و جرگه  شد ـهئنظامی اراۀ جرگـ بهقرار داد، مدارک 

. کرد قلمدادقتل رساند مقصر  بهخود رهبران  جنگ  استقالل را گرفتار و یا ۀ میخواست با سیاست دو رویـ
عمل دفاع خودی پنداشته و آنرا مؤجه قلمداد کرد دال  مکناتن سـَر ویلیمرا در قتـل   خاناکبر عملجرگه 

را بخاطر دور اندیشی،  خانحمله کرده بود. جرگه اکبر خانبا شمشیر  خود باالی اکبر اتنمکنبر اینکه 
مان ه خانامین هللا  ئبستود. در همین جرگه بود که نا ستراتیژی هوشمندانه و مؤفقیتش در قتل موصوف

مین ه، مکناتن درودبکرده وی فرستاده بود و در اخیر آن امضاء  بهرا تقدیم کرد که مکناتن  اصلی ای مۀنا
 ۀموافقناتۀ مسود تا باالی شدروپیه جایزه وعده کرده بود. جرگه مصمم  10000 خاننامه بخاطر کشتن اکبر

دیگر ۀ ه بود، چهار مادشدسیاسی مکناتن پیشنهاد ۀ نمایند سیلۀدسمبر که بو 11مؤرخ  ئیدوازده فقره 
 گارنیزیون برتانوی فرستاده شود.     به« 7پاتنجر بریوت جگړن» جدید علیا حضرت ۀ نمایند بهاضافه و 
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