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 National Characters   یی ملت ھاشخصي    

  
  

  ميسين سيستانیاکادکانديدای 
  

  نقش نايب امين هللا خان لوگری درقيام کابل

  )م١٨۴٢ -١٨۴١(

                                   ا
  مين هللا خان لوگریا                            شاه شجاع                 

  ١٨۴١ جاسوس انگليس در،مطابق ضبط موھن الل
  

  :سالھای نخستين زندگی نايب امين هللا خان تا تجاوز اول انگليس
صر دوزائی ودر ع ر س وگری در دوره اخي ان ل ين هللا خ ب ام ن ناي ان ب اه زم لطنت ش ر س ارکزائی ، از اواخ عروج ب
دخان، درحدود  راء، ۶٠تيمورشاه تا آخر دوره حکمروائی اميردوست محم اھان، ام رام ش ورد ارادت واحت ام، م  سال تم

زول  وزراء،سران وسرداران  افغان قرارداشت ودر قبال پيش امدھای مختلف وبحران آميز پادشاه گردشی ھا، عروج ون
رن اشخاص وخان اعی وسياسی ق زرگ اجتم يالدی ١٩واده ھا، عزل ونصب وزراء وتھاجمات بيگانگان وتطورات ب  م

رنج  شخصيت خود وشئون ملی خود را به حيث يک افغان مستشعر برخير وشر مملکت حفظ کرد ودر گيرودار بسيار بغ
  .کنار مانداجتماعی که ھمگان از پيچ وتاب آن کم وبيش اطالع دارند از ضعف اخالقی وفساد بر

ال ه درس ود ک وگری ب ان ل ی خ د ميرزائ وگر وفرزن ی ل ره ک ان از ب ين هللا خ ه، نايب ام د ک زاد ميگوي وم کھ  ١١٩٧مرح
ال ) م١٧٨٣(ھجری ا س ود وت ل وردک ب رم خي وم خ ان  از ق ر کمالخ ادرش دخت ه وم د يافت وگر تول ان ل ره کی راج در ب
ن حساب ، يعنی تا چارپنج  سال قبل از مرگ )م١٨۵٨( ھجری١٢٧۴  سال ٧٧اميردوست محمدخان حيات داشت وبه اي

  .عمر کرده است
ه  ازه اش ب بگفته مرحوم کھزاد، پدر نايب امين هللا خان درعھد تيمورشاه  حکمران کشمير بود ودرکشمير فوت نمود وجن

اريخی ايکه درميان اسناد ومکت. کابل آورده شد وحکومت معاش او را به پسرش، نايب امين هللا خان اعطا ميکرد ات ت وب
د ی گردي داری م ا نھگ ود ودر آنج ده ب داری ش ل خري وزيم کاب رای م ب ب ه ناي ال ( از ورث ا س ه ت ل  /١٣٧٠البت اپري

ه ) نگھداری ميشد، اما بعد از آن موزيم ملی از طرف گروه ھای مسلح  جھادی غارت شد١٩٩٢ مکتوبی موجود است ک
ين هللا خان در  ھجری تح١٢١۴به تاريخ غره شھر ذيقعده الحرام  وگر نايب ام ه خان ل شود ک وم مي رير شده واز آن معل

ه حيث  ره کی ب ان " خان"اخير سلطنت زمانشاه سدوزائی در قطار خوانين ب غ دوصد توم ود وساالنه مبل ده ب ناخته ش ش
  )١.(داشت) معاش مستمری( تبريزی که معادل چھارھزارروپيه ميشود مواجب

اه رام قرارداشتبعد از سقوط زمانشاه وصعود ش ورد احت ان م وگری کماک ين هللا خان ل رفتح .  محمودسدوزائی،  ام وزي
ذول ميکرد غ مب ی سعی بلي زرگ مل دين مناسبت .ًخان که خود از رجال نامی وطن خواه بود طبعا در اعزاز اشخاص ب ب

و رار نم ددا برق وگر و بتخاک مج ی بحيث خان ل تح هللا ًوزير، امين هللا خان را به مقام اولی او يعن وانی ف انی عن د و فرم
ود ده ب ين ش د ) ٢.(خان امين الملک صادر نمود که در آن مبلغ دوصدتومان مواجب برای امين هللا خان لوگری تعي در عھ
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امارت نخستين اميردوست محمدخان بازھم لوگروبتخاک در تيول امين هللا خان لوگری قرار داشت واين تيول توسط يک 
  )٣.(ه بودعھد نامه شرعی مسجل شد

  :نقش نايب امين هللا خان در قيام کابل
ی آغاز ميشود که انگليسھا  بنای مداخله وتجاوز را درخاک ا هللا خان درتاريخ کشور از دوره بيشترين شھرت نايب امين

 ١٨٣٨انگليسھا از ترس نزديکی روسھا به اميردوست محمدخان با سفارت ويتکوويچ به دربار کابل درسال . ما گذاشتند
دھار ) مثلث(شروع به بھانه جوئی نمودند وپس از امضای معاھده سه جانبه ق کن پاه عظيمی از طري اه شجاع س ام ش به ن

دند ل ش ی وارد کاب ست (وغزن د) ١٨٣٩اگ رھم زدن دخان را ب ت محم لطنت اميردوس ه . وس رض س سھا در ع انگلي
ال ی از زورگ) ١٨۴١ -١٨٣٩(س ستان بحران بيکران تقرارخود در افغان ه اس اوز ب تی، تج ی بازخواس ی، ب وئی، حق تلف

ه از راه   ی، ک وام غلزائ حقوق وحثيت وشرف ونواميس ملی، وضع مالياتھای توان فرسا وقطع معاش مستمری خوانين اق
ی  دھلی حراست ميکردند،حبس وتبعيد متنفذين اقوام بارکزائی واچکزائی-تجارتی  کابل ه عل د، ک  وغيره به وجود آوردن
ی وھمکاران ) شاه شجاع( ت مشترک فرنگی وشاه پوشالیرغم اقداما رای امحای سلطه اجنب ا ب سران ملی را واداشت ت

  . ميالدی قيام ملی آغازشد١٨۴١سرانجام روز دوم نوامبر. ايشان دست به قيام بزنند
سھ ا عده عبدهللا خان اچکزائی وامين هللا خان لوگری از نخستين کسانی بودند که به فکر قيام برضد انگلي د ومتعاقب ًا افتادن

ارديگر خوانين  .ای ديگری از متنفذين وسران کابل را در اين قصد ونيت خود شريک  کردند ودر شب اول نوامبريک ب
د) امير(کابل دور ھم نشستند و نواب زمان خان رابه حيث رھبرمجاھدين . وامين هللا خان را به حيث نايب اوانتخاب کردن

اميزائی : چھارنفرقوماندان جھاد ١٨۴١صبح روز دوم نوامبر وگری، سکندرخان ب ی،امين هللا خان ل عبدهللا خان اچکزائ
ردم  ل از آنکه م د، قب رده بودن ی طرح ک وعبدالسالم خان پوپل زائی که نقشه حرکت خود را درخانه عبدهللا خان اچکزائ

 ماحول منزل برنس جمع شدند و با در) ساعت ھفت صبح، بقول موھن الل جاسوس انگليس(در کوچه وبازار شھربرآيند
د رادرش. دستياری گروھی از مجاھدين خانه نماينده تجارتی انگليس را آتش زدن رنس وب رنس(ب ارلز ب دند و ) چ شته ش ک

ام . جنبش معروف کابل آغازگرديد ام قي يس درھنگ رنس وجاسوس زيرک انگل يکی از شاھدان عينی موھن الل، منشی ب
  :نين گزارش ميدھدکابل است او در اين مورد چ

ومبر "  اريخ دوم ن ز ت زن انگي ق ح ی ١٨۴١اف ده م ج دھن ر و رن د منظ ا ب سته م شمان خ ه چ ود ب نبه ب ه ش ه روز س  ک
شدت . نمود،چونکه متعاقب آن اغتشاش عامه شھربطوربرق آسا پديد آمد ه ب ه زنان ه خدم ود ک ا ھفت صبح ب ًساعت تقريب

ان شدم … .بخواب استيد، ولی شھرچپه شده آغا شما :دروازه اطاق خواب مرا ميزد وميگفت اغ حويلی خود پاي ه ب من ب
دکانداران امتعه خود را از دکانھا بيرون .وديدم مردم اموال خانه ھای شان را از کوچه ما بجاھای امن تری انتقال ميدھند

ود ميرزاخداد سکرترسلطان جان بخانه من آمد و او . می سازند وتمام شھر در آشوب به نظرميرسد ديم من ب که آشنای  ق
دھم  ال ب ز بجای ديگری انتق د .بمن اخطار داد که اگر درمنزل خود بمانم درخطر ھستم وبايد اموال خود را ني نايب محم

اند ا برس . شريف نيزخسرخود محمدکمال خان را فرستاد تا مرا ھمراه با اشيای قيمتدار شخصی ام به منطقه فارسی زبانھ
ای خيرخو شوره ھ ن م ا م ساس ام ايد اح ه ش ن از خان دن م رون ش ه ب يدم ک ی ترس را م ذيرفتم، زي تان را نپ ه دوس اھان
ه -لھذا مستخدم خود عبدهللا کشميری را با ياد داشتی نزد برنس فرستادم.خطرمتوقعه را بيشتر سازد د خان رنس چن ه ب  خان

ود درجوار باغ من بطرف Trevorاز خانه من بطرف دست راست وخانه تورن تريوربعد  ع ب اری -چپ واق  وآنچه اخب
م :جواب برنس از اين قرار بود.که بمن رسيده بود برايش نوشتم ومنتظرمشوره وھدايت او ماندم م وھ ه خود باش بايد بخان

ه . بمن اطالع داد که که سپاه را احضار کرده وبزودی به داخل شھر ميرسند رداد ک ستخدم من خب د از آن م نيم ساعت بع
ه نظام الدوله به برن تاد ک ام فرس ه پي س اطالع داده تا خانه خود را ترک داده با او به باالحصار برود، اما او به نظام الدول

ام . نميخواھد خانه خود را ترک نمايد ا از ب ور از کوچه ھ رد ودر حين عب ه بطرف باالحصارحرکت ک آنگاه نظام الدول
  . ...خانه ھا باالی او فيرميشد

يل عبدهللا خان اچکزائی،امين هللا خان لوگری،سکندرخان وعبدالسالم خان باالی اسپ ھای از قب)مجاھدين(زعمای اشرار
ود ع ب ه ..خود سوار شده خود را به باغی رساندند که بسيار قريب به خانه سرالکساندربرنس واق يد را ک رنس يک نفرس ب

ام در استخدام او بود با يک نفرسوار بنام حميد با يک پيام نزد آنھا فرستاد ود ين قي ه چن ا ب وم دفعت ه سران ق ن را ک ل اي ًلي
ازات ومعاشات سابق شان را  ه امتي ان داد ک ا اطمين عريان متوسل شده اند، پرسيد ودرعين حال از حسن نظرخود به آنھ

شيرسرقاصد . دوباره مقرر خواھد کرد قبل از آنکه به سيد جوابی داده شود،يک تن از سران بنام سکندرخان بضرب شم
رده چھارنعل را از ت ز قرض ک ای ديگرني نش جدا کرد، مشاھده اين وضع نوکر اسپ سواربرنس را وادارساخت که دوپ

د ه . خود را نزد بادارخود برساند وجريان رابه او بگوي ا ب د ت دايت دادن روان خود ھ داد از پي ه يک تع وم ب اه سران ق آنگ
ق خا رنس است بامھای منازل توپچی باشی وآغا حسين باال شده و  از طري ه ب ه خان ه  ملحق ب اغی ک ه ب ه ميردادخان ب ن

سته شود. داخل شوند واز آنجا باالی برنس فيرکنند رد دروازه حويلی او ب ه . برنس امر ک ن وقت حدود دوصد نفرب دراي
زل دوم خود از اشرار رنس از کلکين اطاق من دند و ب دان(چھارطرف منزل برنس جمع ش رد از جنگ ) مجاھ تقاضا ک

د داددست بردار ا خواھ ه آنھ ام ب ور انع ول بط الن پ غ ک ه درآن صورت مبل د ک ورن  .ن ينه ت ه س ه ای ب ت گلول ن وق دراي
دBroadfootبرادفوت ال دادن زل اول انتق ه من ورن مجروح راب رنس، ت ارلز ب يک .  اصابت کرد که برنس وبرادرش چ

ا  د ت االی عده مستخدمين برنس به او پيشنھاد کردند خود را در يک خيمه بپيچان ال غارت شده ب سم م ا بق ه را آنھ آن خيم
د . شانه ھای خود از خانه بيرون ببرند، اما برنس گفت که برادرخود ودوست زخمی خود برادوفت را تنھا گذاشته نميتوان
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اظر[آنگاه خضرخان کوتوال که خون او برای گرفتن انتقام از برنس می جوشيد،ھمراه با حاجی اه ] ن ی محمد،ھاشم ک عل
ه فروش،ک ان دروازه را ک يدند وعين ھم رنس رس زل ب ه دروازه من ی ب اکا حسين،عبدالرحيم، ومحمدحسين خان اچکزائ

رادرش در . شب قبل محمدميرزا خان جوانشير به من گفته بود، حريق کردند رنس وب دود وشعله ھای آتش به اطاقی که ب
ترحام می کردند، درحالی که تورن برادفوت جان داده آن ايستاده بودند سرايت کرد، آنھا بطرف انبوه مردم می ديدند واس

بريدمن چارلز برنس آنگاه به باغ حويلی رفت وحدود شش نفر رابقتل رسانيد تا آنکه خودش را اشرارپارچه پارچه . بود
شاھده ميکردم... کردند زل من . من از بام منزل خود تعرض حزن انگيز دشمن را بمنزل برنس م ه من ده اشخاص ب يکع
تم خان حم دم وميخواس رون ش ود، ب له کردند، من دروازه دخول را بستم وخودم از طريق سوراخی که در ديوارھمسايه ب

رم رنس بب ا را بکمک ب يم فارسی بانھ ان زع يرين خ ر . ش د نف اخت وچن د ومتوقف س را دي د م اظرعلی محم ه ن درکوچ
ه اه شجاع را بکشتکس(خوابگاھی ميخواستند مرا ھم ھمانجا بکشند، چنانچه شجاع الدول دا ش ه بع را ) ًی ک ل م وای قت فت

رنس شرکت  االی ب درحالی صادر کرد که خودش اسلحه بدوش می انداخت تا نزد عبدهللا خان اچکزائی برود ودرحمله ب
دل  کند، اما اراده خداوند نبود وبخت با من ياری کرد که پدر شجاع الدوله نواب محمدزمان خان معروف که شخص رحم

  )۴..."(ود، از منزل خود برون آمد ومرا از چنگال آنھا رھا ساخته به داخل منزل خود بردومھربان ب
ه  اما غبار ميگويد که موھن الل از سوراخ ديوراری ميخواست فرارکند، دستگير ومحکوم به اعدام شد ولی از ترس کلم

  )۵.(رداسالم خواند واز مرگ نجات يافت ونواب محمدزمان او را به خان شيرين خان سپ
نومبرتلفات جدی به انگليسھا ١٣دند  ودر جنگ قلعه شيرپوردر بعد از اينکه مجاھدان ذخاير غله انگليسھا راتصاحب نمو

واردکردند، مکناتن نه تنھا باب مذاکره  با سران مجاھدين را آغاز کرد، بلکه به موھن الل جاسوس خود که در منزل 
اھدين از خان شيرينخان زندانی بود، ھدايت داد تا به خان شيرينخان بگويد که برای از ميان بردن ھريک ازسران مج

  . ھزار کلدار جايزه ميدھد۵٠ تا ٣٠
نايب در قلعه محمودخان که .يکی از اھداف مھم توپخانه انگليس در شھرکابل، اقامتگاه نايب امين هللا خان لوگری بود

. وبا پرچم سرخ درقلعه محمودخان جنگ را برضد دشمن رھبری ميکرد. مرکز فرماندھی مجاھدين بود، جای داشت
  .ی، قلعه محمودخان را زير آتش توپ  قرارداد، ولی نتيجه مطلوب نگرفتقشله انگليس

ناگفته نماند که نايب امين . يکی از پيشنھادات مکناتن به وزيراکبرخان، دستگيری و از بين بردن نايب امين هللا خان بود
وی . شمن خود تلقی می کردندهللا خان در ميان گروه سران مجاھدان تنھا کسی است که انگليسھا او را ھم دوست وھم د

بود، خود وپسران او با شاه شجاع و اوالده او ھمکاری داشتند، )شاه منتخبه مجاھدان(درعين زمانی که نايب شاه زمان
اما مکناتن که به خون او تشنه بود، درعين حالی که يک طرف پيشنھاد نابود کردن او را به سردار اکبرخان می کند، 

 روز قبل از ٨ يعنی ١٨۴١ دسمبر١۴اين نامه را مکناتن به تاريخ . ايب اظھارقدردانی می نمايدطی نامه ای از خود ن
اين نامه تاريخی از ورثۀ . قتل خود نوشته واز آن روح دسيسه کاری او نسبت به سران ملی افغان واضح معلوم ميشود

تاريخی، تاليف مرحوم عالمه کھزاد، ثبت نايب مذکور به دست آمده ودر جلد دوم کتاب باالحصار کابل وپيش آمدھای 
مشفقا، مھربانا، نايب امين هللا خان، سلم هللا وتعالی دراين " : ًاست وبنابر اھميت تاريخی آن اينجا نيز عينا نقل می کنيم

آفرين .ھرگز ازخاطرما مردم فراموش نمی شود. روزھا چه خدمت نسبت سرکارانگليسی وما مردم مھربانی نموده اند
داقت ودانشمندی آن مھربان که ھم خدمت طايفه انگليس نموده وھم خيراھل اسالم در نظرداشته اند وفرزندان آن برص

مشفق، يعنی نصرهللا وروح هللا پيروی ھمين طريق پسنديده نموده اند وبه ھرصورت عقيدت کيشی واخالص مندی 
ًه اگر احيانا بعد از اين مالقات آن مشفق با طايفه مطمح نظرخود نموده، اين چند سطر بطريق دستاويزنوشته شده است ک

خدای تعالی شما را به عافيت تمام تاديرنگاه .ما مردم اتفاق افتد حسن خدمت آن عاليجاھان به نيکو وجه روشن گردد
  )۶("ويليام جی مکناتن.١٨۴١ دسامبرسال ١۴تحريرفی التاريخ . دارد

هللا خان واضح است وحتی تا آخرين لحظه حيات خود که برای توضيح چون دشمنی باطنی مکناتن نسبت به نايب امين 
مذاکرات برای مالقات سردار اکبرخان در ميدان چھاونی بی بی مھرو حاضر ميشد، انتظار داشت که با مساعدشدن 

لذکررا در حالی که به خودنايب مذکور مکتوب فو ق ا.روح مذاکرات نايب مذکور را ذريعه سردار اکبرخان دستگير کند
  .ارسال نموده بود واز اينجا دو رويی مکناتن ھويدا ميگردد

 در اواخر دوران حکومت مشترک انگليس وشاه شجاع، چون مليون افغان، شاه پوشالی ودست نشانده رانمی شناختند 
 ميثاق بسيار ونواب محمدزمان خان را به شاھی برگزيده بودند، نايب امين هللا خان به صفت نايب ثانی ياد می شد ودر

بنی برتخليه افغانستان به تاريخ شازدھم ذيقعده ممجاھدين ملی ونمايندگان انگليسی مھم تاريخی که بين سران 
نايب الثانی، رفيع "نايب امين هللا خان به صفت . درکابل به امضاء رسيده است) ١٨۴٢اول جنوری (قمری ١٣۵٨

  . واين بزرگترين سند افتخار اين مرد مبارز استياد شده است" مکانی واالجاه نايب امين هللا خان
ه اول  به حيث دشمن درج١٨۴٢افتخار ديگر اين شخصيت ملی، آنست که تا خروج آخرين فرد انگليسی از افغانستان در

الی که پيش می آيد اينست که يک چنين مرد مبارزومجاھد چگونه مورد اعتمادشاه شجاع، ؤانگليسھا باقی ماند، اما س
  .وشالی نيزقرار داشت؟ در سطوربعدی پاسخ اين سوال جستجو ميشودشاه پ

  
  :نقش نايب امين هللا خان در جبھه ملی ودستگاه سلطنت شاه شجاع
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ر  دخان و وزي اب اميردوست محم ه در غي دزمانخان ک واب محم د، از ن انگليسھا بعد از تبعيد اميردوست محمدخان به ھن
تنداکبرخان، اينک رياست بارکزائی ھارا د ناخته می شد، خوف داش اه شجاع ش انوادگی ش سھا در . اشت ورقيب خ انگلي

دزمانخان،  ام سردار محم ل مق ميان سران قومی خوب دريافته بودند که برای تخفيف وزن بارکزائی ھا وسبک ساختن ثق
د م باش ا ھ اه از اي. بايد شخص ديگری از رؤسای قومی تقويت  شود و لوکه اين شخص دشمن درجه اول آنھ ن لحاظ  ش

ائی  شجاع البته به استشاره انگليسھا، به نايب امين هللا خان لوگری وپسران و خاندان او که به عنوان سرپرست اقوام غلج
ار  شان می داد و در درب اد ن لوگر وکوھدامن واطراف کابل از اعتبار ورسوخ  فراوان برخوردار بود، تمايل واعتماد زي

ذکر ميگردد . با اين کار خود سرداران بارکزائی را تخريش کندا تی داد عام،  به اوخلعت ھای بسيار م ز مت موھن الل ني
ن صحنه : که ارکزائی اي راه سران ب شاه شجاع  باالی امين هللا خان لوگری اعتماد زيادداشت ونواب محمدزمان خان ھم

ازند ی س ين هللا خان را خنث وذ ام ا نف شت . ...را تماشا نموده منتظر يک فرصت بودند ت ه پ اد نام از اکبرخان در جالل اب
ين  انوادگی ب ا حسادت ھای خ ازد، ام نامه ميرسيد وقوای امدادی از کابل ميخواست تا انگليسھا را از جالل آباد بيرون س

ی ،  ارکزائی و دران ران ب وگریوس ان ل ين هللا خ االی ام جاع ب اه ش زون ش اد روزاف اء واعتم ان موضوع بحث  اتک  چن
ه در ) ٧.(ت، که به تقاضاھای مکرر محمداکبرخان واوضاع جالل اباد ھيچ اعتنائی نميشدروزمره قرارداش ی ک حتی وقت

رال  ا جن ه ب اد ومقابل اثر فشار واصرار ملت باالخره شاه شجاع حاضر شد که برای محاربه با قوای انگليس مقيم جالل اب
سرخود ف د، پ اد حرکت کن ه طرف جالل اب ل ب رال پالک، از کاب رد سيل وجن ام ک ل قايمق تح جنگ را در باالحصار کاب

  .ونصرهللا ، يکی از پسران امين هللا خان لوگری را به نيابت سلطنت انتخاب وبرقرارنمود
واب  ار خودن ن ک ا اي ا ميخواست ب ی داشت؟ آي ا وآخرين ساعات سلطنتش چه معن اه شجاع درآخرين روزھ ار ش ن ک اي

ايدمحمدزمانخان را در برابر نايب امين هللا  اد نمايد؟ش . خان تحريک نمايد وميان اميرمجاھدين ونايب او نفاق وشقاق ايج
شاورًوآيا نايب امين هللا خان درعين حالی که نايب نواب محمدزمانخان، شاه منتخبه مجاھدين بود،   درعين زمان نايب وم

ھم لعل "ميخواست به قول معروف سياسی خود  با نشان دادن اين سيماھای  دوست نزديک شاه شجاع نيزبود؟ آيا نايب و
      "بدست آيد وھم يار نرنجد؟

زاد  ا مرحوم کھ تالف ب ه ائ اه شجاع ميخواست او راب ق نزديکی باش ين هللا خان از طري ه، نايب ام ده است ک راين عقي ب
شترکا در طرد کامل دش د وسپس م دين وادار نماي ه ًبارکزائيھا و در رأس نواب محمدزمانخان وساير سران مجاھ من، ک

پس اگرمفکوره آشتی دادن دو قوم بزرگ دراين موقع ".ھنوز قسمتی از آنھا درجالل آباد و قندھار مستقر بودند کمر بندد
رين صورت  حساس، با سعی نايب امين هللا خان عملی ميشد، امکان زياد داشت که نظريه مليون وبارکزائی ھا ھم به بھت

  ) ٨."(الف از آتش سوزيھای اجنبی درامان می ماندآن عملی می گرديد وھم کابل وغزنه واست
د امين هللا خان چنين نيتی داشت،ولی  ھرگاه نايب   ته  ورضائيت او را  چرا آن را با نواب محم ان نگذاش زمانخان درمي

ه بارکزائيھا وسپس آماده ساختن شاه برضدانگلسھا کاری ب تالف با بود؟ وادارکردن شاه شجاع برای ائبدست نياورده ودک
ود و در  رده ب ا غصب ک امکان آن بسيار بعيد به نظر می آمد، زيرا شاه در سايه سرنيزه انگليسھا قدرت را از بارکزائيھ
ا  ان بارکزائيھ ر مي ًمواقع مختلف حيثيت و وقار آنھا را در انظارديگران تخريش ميکرد و اين عمل شاه دره عميقی از تنف

شتروًواو ايجادکرده بود، بخصوص که قصدا  ين هللا خان بي  به جای رھبرمجاھدين يعنی نواب محمدزمانخان، از نايب ام
ا را داشت وآھسته . تقدير وتکريم به عمل می آورد مالتر بر ای بارکزائيھ يدن برزخمھ ًطبعا چنين روشی حکم نمک پاش

تآھسته فضای اعتماد و باورمندی نواب محمدزمانخان را نسبت به امين هللا خان مکدرساخته  زی را. رف ين چي اه  وچن ش
د و دش نمی آم اه شجاع ب ين هللا خان از نزديکی باش ه نايب ام  ازکسب منزلت و شجاع از خدا ميخواست، بخصوص ک

رمال واين رضائيت خاطر نايب از نفوذ وحاکميت در. قدرت در دربارش راضی معلوم ميشد شتر ب ر وبي اروقتی بھت  درب
، نايب )٩(کشته شدميالدی ١٨۴٢در پنجم اپريل دوله، پسرنواب محمدزمانخان د که چون شاه شجاع توسط شجاع اليردگ

سرخود نصرهللا خان  اه وپ رده او را بحيث پادش ًامين هللا خان،فورا فتح جنگ را از قلعه محمودخان بيات به باالحصار ب
واب محم. را به حيث نايب او اعالن کرد دون رضائيت ن ه ب ين هللا خان ک ه اين حرکت نايب ام دزمانخان صورت گرفت

  .ًبود، طبعا برنواب محمد زمان خان وھواخواھان او گران آمد وآنھا عدم اطاعت خود را از چنين پادشاھی ابراز داشتند
ه  ا ب د ت د، درصدد برآم تح جنگ مخالفت می ورزن ا پادشاھی ف دزمانخان ب ته محم ه دس د ک ين هللا خان چون دي نايب ام

زه : پس عده ای ازمتنفذين وسران کابل از قبيل.  جرگۀ قومی بدھدًپادشاھی فتح جنگ، رنگ وصبغه ميرحاجی، نايب حم
شار، غالم  ان اف ان، غالم حسن خ د باقرخ دخان، محم ان قزلباش،قاضی مالنورمحم رفرازخان، اميراصالن خ ان، س خ

تح جنگ  ی برپادشاھی ف ه ای مبن ای عھدنام ا درپ اه شجاع رسولخان، ملک ظفرخان را با خودھم نظر ساخت ت سر ش پ
  .امضاء گذارند
ه سوی جالل آبادحرکت ) يا قطعنامه(اين عھدنامه به اقوام بارکزائی وظيفه ميداد تا بالدرنگ به کمک سردار اکبرخان ب

شار  اش واف ائی وقزلب وام غلج شتابند واق دھار ب سوی قن کنند وبه اقوام پوپلزائی وظيفه می سپرد تا برای اخراج انگليسھا ب
ل از امنيت وکابلی را آز د ودرکاب ا اينکه بيطرف بمانن اد  ومخيرگذشته بود تا با ھرکه خود خواسته باشند يکجا شوند و ي

  )١٠.(شھر دفاع نمايند
ن  ًاين فيصله نامه اساسا نميتوانست زمينه تطبيق داشته باشد وگره ازمشکل مدعيان سلطنت بگشايد، چه ھدف اساسی اي

ودعھدنامه دورساختن رقبای خاندان شا . ًھی ازپايتخت وصاف کردن ميدان برای اوالده شاه شجاع ونايب امين هللا خان ب
وام . واين باريکی را نواب محمدزمانخان بيش از ھمه درک ميکرد ومخالفت خود را با آن ابراز داشت ن، اق ته از اي گذش
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شتر از پنج شش ھزار ئی ونيروھای نواب محمدزمانخان بارکزا دزم. نبودندبي واب محم ن ن ا اي ست ب ه ميتوان انخان چگون
اد رال پالک درجالل آب ازه دم جن ری ت ست ھزارنف شون بي ا ق ه ب رای مقابل دک ب روی ان د وشکست قطعی ،ني  حرکت کن

ا وسردار اکبرخان اريخی رابرای خود واقوام وبدنامی ت  خود کمائی کند؟ درحالی که انگليسھا تنھاوتنھا دشمن بارکزائيھ
ه  وانگھی افغانست،نبودند ه بادشمن می ان ھم تنھا کشوربارکزائيھا  و پوپلزائيھا نبود ک ه مقابل وم ب ين دوق ا ھم ستی تنھ باي

ساختند اه مي وام خود را تب ه نايب . برميخاستند وبا درک عدم توازن نيروھای خود با دشمن، خود واق پس واضح است ک
ه د نام ن عھ ل اي دور عاج ان از ص ين هللا خ ده بارک(ام رکت نماين دون ش اب ه) زائيھ ايد گفت ه ش ت ک دافی داش ات واھ َ ني

ود وميخواست «:ميرمحمدصديق  فرھنگ در مورد وی صادق باشد، آنجاکه مينويسد ی ب اه طلب ين هللا خان مردج نايب ام
راداره  وان وزي ه عن ا را خودش ب د وکارھ پادشاھی در دست شخص ضعيفی باشد که نتواند در برابرخوانين ايستادگی کن

به ) ١١(» .ين منظوروی به شھزادگان سدوزائی مايل و به اعاده پادشاھی اميردوست محمدخان مخالف بودنمايد وبرای ا
  .ھمين دليل فيصله نامه با اعتراض شديد اقوام درانی وقبل از ھمه بارکزائيھا روبروشد

نايب . سيار دشواری بود بيعت نمودن نواب محمد زمان خان به پادشاھی که پدرش بدست پسراو به قتل رسيده بود، کار ب
ی  ذارد، ول دزمانخان واگ واب محم ه ن تح جنگ را ب سرخود ، وزارت ف امين هللا خان يک بار ديگر سعی کردتا به جای پ

ا بالدرنگ . اين پيشنھاد او ھم پذيرفته نشد ام بارکزائيھ دزمانخان وتم واب محم ا ن بالنتيجه فتح جنگ فرمانی صادرکرد ت
ويش، برادرميرمسجديخان به شفاعت نزد نايب امين هللا خان رفت و دو روز مھلت خواست ميردر. کابل را ترک گويند

ا . تا محمدزمانخان برای رفتن آمادگی بگيرد ين هللا خان برآشفت وب در اثر رد وبدل حرفھای سخت ميردرويش، نايب ام
ه نايب اين سيلی بارکزائی ھا وھواخواھان شان راچنان به غلي. سيلی برروی ميردرويش زد ًان آورد که بالدرنگ برخان

د ره گرفتن صار را درمحاص پس باالح د وس اراج کردن د وآن را ت ورش بردن صار ي رون باالح ده ای از . در بي دھا ع بع
ه صف  د وب رون ش صار بي اميزائی از باالح ان ب سرسردارمحمداکرم خ ان، پ سالم خ ه سردارعبدال ا و از جمل پوپلزائيھ

شتر گرفت و مدت ب. نواب زمانخان پيوستسردار  وت بي دزمانخان ق واب محم ه ن ان ۴٠دين ترتيب جبھ  روز ھواخواھ
د کوچه ھای کابل مشغولنايب امين هللا خان ونيروھای  فتح جنگ درطرفدران نواب محمدزمان خان با   زد وخورد بودن

ان باالحصار را در واب زمانخ وای ن االخره ق د محاصره ًب ود قراردادن ديد خ ب ا. ش رانجام ناي واب س ه ن ان ب ين هللا خ م
ائی  ا زورآزم د ت دان بياي ه مي ذرد وب ادر گ ازار وپشت بامھ محمدزمان خان پيغام فرستاد که بھتراست از جنگ کوچه وب

اھم دست . نمايند ه مرنجان ب ردا در تپ ين ف ه حاضراست ھم نواب محمدزمانخان اين دعوت را لبيک گفت واحوال داد ک
  )١٢.(وپنجه نرم نمايند

ابر اکب يدبن ر ميرس ده ھزارنف ه ھج ان ب ين هللا خ وای نايب ام ر وق دزمانخان شش ھزارنف وای محم ه، ق جنگ ) ١٣.(رنام
دزمان خان حتمی  واب محم ًشروع شد واز ھردو طرف گروھی به خاک وخون غلتيدند، در نيمه روزکه غلبه بر قوای ن

زين  دخان از تي صد به نظر ميرسيد، ناگاه سردار اکبرخان وسردار سلطان احم ا سي ل شدند وسردار اکبرخان ب وارد کاب
ًنيروھای نايب مغلوبا بسوی . سوار خود جانب نواب محمدزمانخان راگرفت و سپاه فتح جنگ و نايب را از پيش برداشت

ا  ات آنھ وده سالح ومھم ال نم باالحصارفرار کردند،و سرداراکبرخان وھمراھانش آنان را تا دروازه ھای باالحصار دنب
ستند. دندراتصاحب کر ا را از پشت ب د و دروازه ھ ه باالحصار در آمدن ين هللا خان ب ه . فتح جنگ ونايب ام باالحصار ب

اه . محاصره کشيده شد وکار نقب کنی آغازگرديد ه محمدش د، ب اک ميدي نايب امين هللا خان که عواقب اين جنگ را خطرن
  .ه پيش نمود، دوست صميمی سرداراکبرخان توصل جست وراه مصالح بابکرخيلخان

ر : در اثر ميانجی گری محمدشاه خان بابکرخيل  قضاياچنين فيصله شدکه فتح جنگ پادشاه باشد وسردار اکبرخان وزي
. او وبرای رفع کدورت وھمبستگی بيشتر طرفين،دختر نايب امين هللا خان به عقد نکاح سردار اکبرخان درآورده شود

  ) ١۴(. به بعد سردار اکبر خان به وزير محمداکبرخان شھرت يافتبدين گونه غايله خاموش شد و از اين تاريخ
شی  ول وزارت وخوي نواب محمدزمانخان از اين فيصله نارضائيتی خود رابه سردار اکبرخان  ابراز داشت، واو را ازقب

ه است و نميت ه اوشرايط صلح را پذيرفت ارکرد ک ولش با نايب امين هللا خان منع نمود، مگرسردار اکبرخان اظھ د ازق وان
  :برگردد، بقول حميد کشميری

  تان، دشمنم؟ــچوشب بسته پيمان سحر بشکنم        چـه گــويد بــر دوس
  )١۵(درستی گــر از عھد خـود گم کنم        ازاين پس چه پيمان به مردم کنم
سر ه ھردو پ ا ک ا آنج رھم خورد  ت شير ًبا اين جواب ميانه نواب محمدزمانخان وسردار اکبرخان ب م شم رروی ھ و ب  عم

کشيدند وسردار اکبرخان غالب شد ونواب محمدزمانخان را بخشيد وسپس او را تا بازگشت امير دوست محمدخان از ھند 
  )١۶.(به نيابت از سلطنت کابل ابقا کرد

 نيفتاد متاسفانه که اين فيصله ھا درھنگامی که قوای جنرال پالک درآستانه کابل رسيده بود به حال مملکت سودمند
 ھزارنفری جنرال پالک در تيزين تاب ٢٠ووزيراکبرخان که قوای بسياربا خود نداشت در مقابل قشون انتقام جوی 
) ١٧.(الر کل قشون افغانی تعيين نمودساھنياورد وبه طرف پروان عقب نشينی کرد ونايب امين هللا خان را به حيث سپ

دراين ميان تنھا مردی که غازيان . ی خزيدان خان ھم به گوشه فتح جنگ، تحت بيرق انگليسھا در آمد ونواب زما
وقوای اعزامی او تا آخرمقابله " مکسکيل"کوھستان  وکوھدامن را به دور خود جمع کرد و در تپه ھای استالف عليه 

به عنوان ومقاومت ميکرد نايب امين هللا خان بود که انگليسھا او را دشمن سرسخت خود می دانستند وحق دارد از او 
  .يک غازی مرد مجاھد ودشمن اجنبی ھا در کشور تکريم به عمل آورده شود
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او با شاه اميردوست محمدخان در دور دوم سلطنت خود اين شخصيت ملی ونامدار را بنابر دوستی وھمکاری نزديک 
ا ويا به منظور ضبط خاطر مخالفت وجنگ ھای او با نواب زمانخان وھواخواھان بارکزائی ھشجاع و پسرانش ويا به 

دارائی وجايداد وثروتی که گفته ميشد بعد از مرگ شاه شجاع وتخليه قشله جنگی شيرپور نصيب او شده بود،او را در 
 ھفت سالگی ٨٧م  به عمر١٨۵٨/   قمری١٢٧۴محبس باالحصار کابل انداخت تاسرانجام اين مرد بلند ھمت در سال 

  )١٨.(در محبس وفات نمود
) پھره دار(حوالی ساعت پنج عصر صدای فيربسيارشنيده شد وقوای:"مينويسد١٨۴٢ جون ۶ درياد داشت "اير"بريدمن 

گفته ميشد که فتح جنگ از باالحصار حمله کرده وذخاير اسلحه وشتران محمداکبرخان رابا خود . ما بسياروارخطابودند
 درھمدستی بافتح جنگ عليه او سازمان داده بود، شب شنيديم که سردار، امين هللا خان را بخاطرتوطئه ايکه . برده است

گفته می شد نايب امين هللا خان ھژده  لک روپيه پول دارد وسردار ميخواست اين پول را از . دستگيروبندی نموده است
شايعه دستگير شدن نايب امين هللا خان بدست سردار اکبرخان را " اير"، ١٨۴٢سه روز بعددر نھم جون. [او بگيرد
. براثر استعداد، دالوری وچمبازی خود تا سطح مشھورترين اشخاص کشور باال رفت.... امين هللا .]   ميخوانددروغ

. اميرآخرين دوست محمدخان ازوی زيادمی ترسيد وتا اندازه ای براو بدگمان بود که او را از آمدن به کابل منع کرده بود
برای محمداکبرخان دوستی . نگجوی رابه ميدان جنگ حاضر کندتمام وادی لوگر دردست او بود وميتوانست ده ھزار ج

وقاتل اصلی ) قيام( امين هللا خان محرک اصلی شورش.يک چنين شخصی بخاطر رسيدن به اھدافش بسيار مھم بود
امکان ندارد که يک . الکساندر برنس بود واز اين گذشته او پھلوی ھرکسی ايستاده می شد که نفعی ازوی متصور بود

)  جون٢۵مورخ ( در ياد داشت ديگر خوداير)١٩." (ن شخص غير متعادل از چنگ عدالت انتقام جويان فرار کندچني
ًامروزکپتان ميکنزی وکپتان تروپ به ديدن ما آمدند وگفتند که فعال درکابل سرداراکبرخان  بررقبای خود :"مينويسد

 جون متذکر ميشود که ٢٩ودر ياد اشت .... سليم کردنددست باال دارد وقزلباشان به وی تسليم شدندو موھن الل را ت
." فتح جنگ از طرف محمداکبرخان به حيث پاچا اعالن شد وخودش درحال حاضر به لقب وزير قناعت کرده" امروز،

)٢٠(  
 اين بود نظريات مورخين وياد داشت ھای گزارشگران خودی وبيگانه در مورد قيام کابل وعناصر موثر درآن که 

  . شاد ويادش گرامی بادروان اين مبارز نامدار.  موطنان ارائه شدخدمت ھ
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