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 National Characters  یشخصيت ھای مل   

  
 

  ای اکادميسين سيستانیدکاندي

  

  )١٨۴١(نقش سردار سلطان احمدخان در قيام کابل
  

  :ه به شانه وزيراکبرخان می زدن مردی که شا
رداران ی از س و يک شور، بان ج ارزات ک اريخ مب ه درت ان ک رارت افغ ا ح يس ه وب اوزاول انگل ت تج خصوص از وق

ستان دخان) م١٨٣٩(درافغان ت محم ات اميردوس ای وف ا روزھ ون (ت وادث داغ) م١٨۶٣ج حنه ح شوردر ص ، وارد  ک
  .بن سردار پاينده خان استبن سردار محمدعظيم خان ، سردارسلطان احمدخان وحاضربوده 
ه ١٨۶٣ -١٨٣٩ر سلطان احمدخان در حوادث سالھای نقشی که سردا وط ب  ميالدی بازی کرده است، يک بخش آن مرب

دخان وشستان می ملی واخراج قوای متجاوز انگليس از افغانقيام  ا اميردوست محم د وبخش ديگر آن به ضديت ومقابله ب
  .برسرھرات ارتباط می گيرد

سرسردار سلطان احمدخان ، نه تنھا از نقطه نظرسن ا پ ارھم ب ال وافک ارز جوانی، بلکه از روی امي عم خود  وسال وتب
ردار م س وی ھ ا وپھل انی يکج ر زم ا دي ر را ت ردار دلي ن دو س م اي ار ھ دھای روزگ يش آم ود وپ بيه ب سيار ش اکبرخان ب

  . حيات شخصی واجتماعی را يک سان بچشندیھا ھا وکاميابی نگھداشت تا تلخی
الم غربت در موقعی که اميردوست محمدخان،  ا درع دراثر تجاوزانگليس به بخارا پناھنده شد، ھردو سردار جوان يکج

اه ب دان ش ی وزن ه درد جالوطن الب ياه چ دان وس شقات زن د وم تال بودن ارا مب ارا خ اه بخ ان "پادش شترکا "نصرهللا خ ً را م
ال  ه در س ا اينک دند، ت ل ش ا ١٨۴١متحم ردو يکج يالدی ھ دان  م اورای آاز زن ه از م ايی يافت ه صحنه رھ و، خود را ب م

  .حوادث کابل رسانيدند
ه روز صادف ب ستان م رداربه افغان ن دو س دان ورود اي ود ودر مي ده ب از ش ل آغ ی درکاب زرگ مل ام ب ه قي ود ک ايی ب ھ

رد و  ه ھنگامی شيرپورعبدهللا خان اچکزائی برتوپ وتفنگ متجاوزين پی ھم حمله می ب يدند ک دان جنگ رس ه مي ان ب آن
ااز اين  روز به بعد. ئی زخمی شديد برداشته بودمجاھد رشيد اچکزا يرپور  آنھ م، در جنگ ھای ش ضايای مھ ام ق  در تم

ذاکرا ی، در م ا ووبی بی مھرو يا در مجالس سران مل ون وفرنگيھ ان ملي د وپيم ات آن دوره  خالصه درت عھ ام واقع تم
شامدھای  ودر امورجزئی تاکلی، پھلو به پھلوی سردار اکبرخان عمل ًشخصا سھم داشت ه پي ن ھم می کرد و درجريان اي

دً صعب، اکثرا پرده می شد، واو از عھ د خان س ن هوظايف خطير نظامی وسياسی به سردار سلطان احم ام اي  اجرای تم
   .وظايف خطير موفق وسربلند بيرون می آمد

لطان ردار س ش س اه ونق دجايگ ه  احم دون مطالع وان ب سھا، نميت روزی برانگلي ل وپي ام کاب ایخان را در قي ه ھ  کارنام
اه خان  وزيراکبرخان و ائی درک کرد،محمدش ن ھرسه غلج را اي ن زي د يک روح در سه ت شخصيت مبارزوشجاع مانن
رای . را با مشورت وبا مصلحت ھمديگر به پيش می بردند و سامان می بخشيدندھابودند وھمه کار ابرين ب ه بن  معرفت ب

اتن را   زمينه ھای جلبسردار، خوب است تا اين ھوشياریفداکاری  و در جه  رای نوشتن يک  مکن ه سری  ب د نام عھ
  . نظر بگذرانيمدراينجا از اکبرخان،با سردارای مالقات رشدنش براض وحديگر

ار،ليقلی فرزندشھزاده ع شاه قاج تح عل ان١٨۵۶درسال   ف دخاناز زب سھا را ،   سردار سلطان احم تان شکست انگلي داس
ستان "حت عنوان  ت را دررساله ایآن شنيدگيھا  و درافغانستان شنيده ات وسوانح افغان اريخ واقع ه در "ت ته است ک  نگاش
شی از ناخت بخ تش ت اس ا اھمي سيار ب اريخی  ب دادھای ت سندهون.رخ اط  ي ه ارتب رفتن ب ا قرارگ پدرتنگن يس س اه انگل

  :سران افغان چنين می نويسدمصالحه با  برای )مکناتن( وزيرمختاربرجنرال الفنستن فشارو
انانگ.  با وزيرمحمداکبرخان بودانھغاھنگام رياست اف در آن.. ".. ا سردارھای افغ دزمانخان ليسان خواستند ب واب محم  ن

ان ين هللا خ ب ام مدخان وناي سرنواب ص ان پ ان خ ردار عثم ده وس ای معاھ ضار  بن اھی واستح دون آگ صالحه ، ب وم
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دوزيرمختار چنان می دانست که چون اي .وزيرمحمداکبرخان گذارند ام دوستی برآمدن يس درمق ابر انگل ا اک د نفرب ، ن چن
ود وسخن از وزيرمحمداکبرخان نيزمتابعت آنھا خواھد نمود ونايب اميرازجانب محمدزمانخان  ھمه روزه مراوده می نم

  .مصالحه درميان بودولی دولشکراز طرفين مھيای قتال وجدال بودند
شته وددر آن آ ارض گ ی ع داکبرخان را تب ودوان وزيرمحم ه ب ستقرخويش خفت دخان . ر م لطان احم ردار س ا س ًاتفاق

شی پسرسردار محمدعظيم خان  با لشکراز لشکرگاه خويش بيرون آمده چون به حوالی سنگر انگليس رسيد، امام الدين من
ه ھم)  از سرورخان لوھانی نام می بردوھن الل، بجای امام الدينم( ان سردار سلطاناز معسکرانگليس جدا گشته ب  راھ

ذکور. وبه جايگاه وی در آمداحمدخان پيوست تند و چون سردار م داکبرخان دريک جای سکنی داش ونظرش  وزيرمحم
سلمان است وسخن  برامام الدين منشی افتاد از سردار پرسيد که اين مردکيست ومطلبش چيست؟ جواب داد که اين مرد م

رده وزجماعت انگليس به ھزارحيله وی آنست که من ا ه فرار ک سلمان  ب چون سرداران ديگر . روی آورده امطوايف م
ه  دوباره در آمدند واز آن جمع سردار سلطان احمدخان صرف شام کرده ھريک به مقر خويش زد ب داکبرخان ن وزيرمحم

رد ا آن م ر ب د وزي ه بازگشت  دي شغول است ب دخان .گفتگو م لطان احم ا تعجب سردارس اب يد از چگونگی ح ل وی پرس
 چون پدر وسايراقارب تو در ھندوستان" :چنين پيام آورده که از جانب وزيرمختار اين شخص :گفت  وزيرمحمداکبرخان

د  و نيزمانن ه ت ت ک و آن اس ن از ت واھش م ت وخ ران اس سب ازديگ ع وان و انف ال ت ه ح يس ب ا انگل تی ب ند دوس ی باش م
  )١(".ق نگردیسايرسردار ھا با سران دولت انگليس طريق وفاق ويکرنگی پوئی وپيرامن جنگ ونفا

امام   با ھم، بعد از مشورتً فورا محمدشاه خان غلجائی را فراخواند وموضوع را با وی درميان گذاشت واکبرخان آنگاه 
راضی   باشد طرفينقيم وآنچه صالح ف موا که ماد بگوي د وبرو به پيش وزير مختار امشبالدين منشی را گفتند که ھمين 

الن موضع دور از چشم لشکريان  که شبانه اطرنشان ساختندخ امام الدين منشی وبه. استيم ا  ابيدر ف دتت زد من آرن . را ن
د  امفرستادند و کس به موضع معھودقاصد پيغام سرداران را به وزيرمختار برد و برگشت و سرداران  دين را آوردن ام ال

ام او و ارراچنين پي زارش داد وزيرمخت رداران ديگر ق":گ ا س ه ب ست ک د سخن وی آن د عھ ز  رارتجدي ما ني زارديم وش گ
ده ومصالحه ار معاھ ا وی قرارک تاده تاب اونی فرس دخان را درچھ اده  ازبرای اطمينان خاطر ما سردار سلطان احم را نھ

ام   فرداجواب دادند کهسرداران  ".وانجام اين کاربدون آمدن سردارصورت نگيرد.بنای دوستی را استوارنمائيم برای انج
  )٢(.حاضرشويدحل وشما نيز درفالن م حاضر خواھيم شدر بيرون چھاونی باشما چنين معاھده ای د

شان سردار اکبرخان قرارداشت دسمبرمکناتن ١١ار برآنست که روزغب ه در رأس اي ی ک  درميدان ھمواربا نمايندگان مل
راردادی را رد وق ذکراه ک هم ود ک رده ب سويد ک ان ت ردار اکبرخ د س سليم ش ضاء وت رارداد . ام امل ق ودش وادآتی ب  -:م

د ه وحفاظه می کن يس ا-دونفرافغان اردوی انگليس را ازکابل تا جالل آبادبدرق اد عسکر موجوده انگل ل، جالل اب ز کاب
ه ھن ددوقندھار ب ه کن ال-. مراجع ال واثق ه احم ا داده  وتوپخان ه افغانھ د، ب ارگيری بمان ه واسطه عدم ب ه ب ه ک  وجباخان

ل -. اميردوست محمدخان درکابل بماند خانواده شاه شجاع تا مراجعت-.شود ه کاب  اميردوست محمدخان با سايرافغانھا ب
ان باشد۶ -.مراجعت داده شود ل گروگ ر درکاب ا رجعت امي ا ت ر ازانگليس ھ ستان را -.  نف اد افغان ارديگر ي سھا ب  انگلي

يش از اردوی انگليس در مرا-.شوند ھای معذور از رفتن درکابل نگھداری می  انگليس-. نکنند د ب ه ھن وپ ٩جعت ب  ت
رددسامبر١٣در .با خود نبرد اتن تکرارک . جنرال الفنستن پيشنھاد خودش را راجع به عملی نمودن مواد موافقتنامه به مکن

د ١۴در سی برون شله انگلي ه ق صار ب من ازباالح صور دش سکر مح نج ھزارع ه پ د ک ازه دادن ی اج مبررھبران مل  دس
ان وسردارسلطان احمدخان پسرعم سردارا ه عسکر دشمن را ازمي زار٢٠کبرخان موظف شده بود ک سلح ھ د م  نفرمجاھ

  ) ٣(. ،درطول يک شبانه روزعبور دھدکه در دوطرف جاده ايستاده بودند ووضع عسکرمغلوب را تماشا می کردند
ستاده درھنگام عقد عھد لشکر انگليس ازمقر خويش بيرون آمده تمامی مھيا وآماده ومصمم جنگ" قلیيلبقول ميرزا ع  اي

ه  ه ب ه انتظار آن ک سار نگران و ب ين وي شيرآبدار از يم ضه شم بودند ولشکر افغان نيز به قدر چھل ھزار نفر دستھا برقب
وزيرمختاربا ده واندی از سرداران انگليس از آن جمله تريورو الرنس وميکنجی در . يک اشاره سرداران از جا بدر آيند

رد رف وس ه در آنط ن عھدنام د اي ين عق دح سته بودن رف نش ک ط ب ازي دين موج دزمانخان ب وای محم ان س : اران افغ
ائی  اه خان غلج ان ومحمدش ين هللا خ ان ونايب ام دعثمان خ دخان وسردار محم لطان احم داکبرخان وسردار س وزيرمحم

 اشت وعھدنامه را وزيرمختار به زبان پارسی با خط خويش نوشته ومھر کرده تسليم رؤسای افغان د. ومالمومن غلجائی
شکر از وزيرمحمد اکبرخان ی از ل  خواھش نمود که سردار سلطان احمدخان لشکرانگليس را از باالحصاربدون آنکه آفت

دخان  افغان بديشان برسد به معسکرآنھا برساند، ومراد وی آن بود که پس از وصول لشکربه چھاونی، سردارسلطان احم
  )۴."(نمايددوستی  ساز ]طرح [را نيز به چھاونی برده با وی 

ه رقه نمود د قشله بی بی نھرو بتاسردار سطان احمدخان قشون دشمن را ازباالحصار داخل وبنابر تقاضای وزيرمختار ب
  .ه با مکناتن مالقات نمودچھاونی رفت

  
    مکناتن ايسخنثی کردن دسسلطان احمدخان درودور انديشی  درايت 

دسيسه به ، به طرز شرم آوری از ايفای عھد نامه سربتافت ودوخته بود ھنوز چشم امداد به قندھار وجالل ابادمکناتن که 
ازه  توصل جست ای ت ردا. ھ ن بارخواست باس اتن اي يش آمکن ه وخيانت پ افع راکبرخان از در حيل أمين من ام ت ه ن د وب ي

ه مکناتن می دانست . شخصی، او را وسيله بقای تسلط انگليس در افغانستان قراردھد دک واب محم ان ن سرش خان  زم وپ
ين هللا خان لوگري ی، مخصوصا نايب ام وذ ديگر مل ا نف ران ب ان رھب وان فريفت واز مي ردی ًشجاع الدوله را نميت که  م
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را که تا ھنوز در ميدان سياست  ساله ٢۴ سرداراکبرخان جوان می توان او را به زودی تطميع کرد، پس نمجرب است ،
دگی مکناتن تو .امتحان نداده بود، انتخاب کرد ه نماين رد واو ب ات ک سط سرورخان لوھانی ازوزيراکبرخان خواھش مالق

  ) ۵.(خودسردار سلطان احمدخان رافرستاد
ما را از شما تمنائی  ": گفتوزيرمختاربه سردار .سردارسلطان احمدخان وزيرمختار را مالقات کرد، ميرزاعليقلیبقول 

ار آن .مندان را نشايد  سخن بيھوده گفتن خرداظھار داريم واال چند است، ھرگاه برآورده خواھد شد ما اظھ سردار گفت ش
واه شماھست کوشش خواھم چندان که خاطرخ.را دريغ نداريد ھرگاه مرا در انجام آن قدرتی باشد من نيزدريغ نمی دارم 

ی دارد بگذارانھغاان دراين مملکت از برای افس يکی آنکه چون بودن ما انگلي:گفت. کرد ده ھای کل ن مملکت  فاي د دراي ي
دوم آنکه لشکريان افغان که .  داريم وھم از خواسته وسيم وزر توانگر سازيمناز شردشمن ايم متوقف باشيم تا ھم شما را

يا  سوم آنکه نايب امين هللا خان  که مايه فتنه وفساد مابين دولشکر است. به پيرامون لشکرگاه ما انبوھند نيز پراکنده شوند
  .يا  خود او را به قتل رسانيد رنموده به ما بسپاريدزنده دستگي او را

. برشمارم  راودرضمن برآوردن اين مھام،احسان وانعام چند ازبرای  ھريک ازشما متصوراست اگر خواھی يک يک
ه اين سخن را باوی درميان آرم وپس از آن جواب ددي اين سخن بگذرتاوزير محمداکبرخان راسردار گفت اکنون ازپاسخ

ز زد.ارمآن بگ ا ن ت واز آنج ن بگف تاي اجرا بازگف ده م ان آم ه و.  وزيراکبرخ سانی ک ام واح تی انع را نگذاش ت چ زيرگف
ردد؟ وم گ ار معل ن ک ده اي ده ھای داد ودھش ونيکوئی  :سردار گفت درنظردارد برشمارد تا فاي ه وع ه ب يدم  ک ازآن ترس

ا ب وتک ول مطال ود وقب ع ش ردد وتطمي ه نگ رکش فريفت س س شش وی، نف ق آن جماعت وبخ ه درح د وآنچ ليف وی نماي
  )۶( .منظوراست معمول ندارد

داکبرخان  ن تدبيروزيرمحم رداراز اي لطان  س دخس خت  خوااحم ورا شن س د و ف اه خًنود ش د ن ا محمدش  و را فراخوان
د با پيشنھادکه فيصله کردند چنان بعد از مشورت . جريان را برايش شرح داد ی،ًمکناتن ظاھرا موافقت کنن اطن  در  ول ب

ا را که انگليس"سکينر" آنگاه .داخل شده  ی وارد شوند که اوبا دشمن از ھمان در داکبرخان اسير بودب  سردار  نزد محم
ل از می داريمای شماست ھمه را معمول  آنچه تقاضفرستادند وپيغام دادند که سلطان احمدخان نزد وزيرمختار  ی قب  ، ول

  :گفت مکناتن  ؟د دارننظردراز ما چيست ودر بدل آن چه پاداشی آن بايد شما بگوئيد که  خواست شما 
شود - ناخته مي جاع ش اه ش رب قلمروش ه درغ ائی ک ا ھرج رق وت ر درش ا خيب والن ت ه ،از دره ب  وزارت آن ب

  .سردارمحمداکبرخان سپرده ميشود
ه  - ززا ب دخان را مع تاد،وزيرمحمداکبرخان ًاميردوست محم واھيم فرس ل خ ار است ککاب ور مخت ه درام ه او را مداخل
 .دھدمی دھد يا نمي
   .ھمه ساله دولک روپيه نيزتسليم خواھيم نمود و در آينده تسليم ميدھيمبه سردار اکبرخان دوازده لک روپيه ًعجالتا  -
ل- ی را از کاب م ساير سرکردکان مل سپارد وھ سھا ب ه انگلي  ً سردار اکبرخان فعال نايب امين هللا خان رادستگيرکرده وب

  )٧(.متفرق سازد
ردد وزيرمختار.وی کاغذ بياوردر برزبان ميگويده خواست آنجه بسردار سلطان احمدخان ازوزيرمختار  ا ت  صفحه ای ب

اين عمل در نظرمن ! آنگاه اندکی ملتفت شده سلطان احمدخان را مخاطب کرد که سردار". برگرفته سطری چند نگاشت
ما :ناعت کنيد، سردار گفتو وکالم قزياده خام می نمايد به ھمان گفتگ ول ش ارتن است ق ا سه چھ ان م  اگر غرض اطمين

وزيرمختارناچار شده سطری می نوشت و دقيقه ای تأمل . راسند می دانيم اما افغانھا ھرگزبدون سند از ما قبول نمی کنند
د سليم کن دون مھرت ام رسيد،خواست ب ه انج ه ب د نام ا عھ د ت ی ران ل سخن م ن عم ناعت اي وده برش لطان  اماسردار.نم س

  .را مھرنموده به سردار تسليم کرد سندالبد خواھش کرد درپای کاغذ مھر بگذارد ومکانتن تمکين نکرده  احمدخان
د  دخانبع لطان احم ردار س ه درس رد ک وال ک رنقد س ود؟  دم حاض د ش ر منعق صالحه بھت د م ا عق د داد ت ه خواھي چ

دور ھی گزاف گفت، ای ايشان را سوال کرد، سردار وجوزيرمختارمبلغ تمن غ مق ن مبل وزيرمختارانکار نمود که اکنون اي
ده  چون بارگيرحاضر نداشتند .نيست، دولک روپيه حواله خزانه دار نمود که تسليم سردار کند ه عھ ل وجه را ب حمل ونق

  )٨"(.فردا شب گذاشتند ومراجعت کردند
ی  ،وشياری ذاتی با برخورداری از ھ سردار اکبرخان بعد از گرفتن پيشنھاد مکناتن، ران مل درنھايت مھارت واختفا رھب

ا  ه قصد امحای آنھ ه ک د ک د وفھميدن را ازاين جريان آگاه نمود وچون دوروئی وسوء نيت مکناتن به سران ملی واضح ش
ه اي د، ورا توسط خود شان دارد، فيصله کردند که  دشمن را به ھمان حيل ه دام اندازن شيده، ب ه سردار اکبرخانکه اندي   ب

د ه کن اتن معامل ا مکن د ب ته باش ه ھرطورخواس د ک ار دادن اب .اختي انبن ردار اکبرخ ه ،رين س دخان  ب لطان احم ردار س س
ارکرده  بيست شتر وظيفه سپرد که وبرادرش محمدصديق خان  دم ب اونی ببر شب آرد وگن ه چھ دب ول و  ن  درعوض آن پ

دبارکرده  ام دا. بياورن ار پي ه وزيرمخت ه درضمن سرداراکبرخان ب ه":د ک ولی ک ذيرد،اما پ  وزارت شاه شجاع را می پ
و(."ًانگليسھا خواھندپرداخت بايد فعال سه مليون و ساالنه چھارصد ھزار روپيه باشد ی ردرحالی که مکناتن پرداخت ف

ول از طرف سردار )ًالنه دوصد ھزار روپيه را کتبا وعده داده بودايک مليون و دوصد ھزار وس ن تقاضا وجگره پ ، اي
ات ار سلطان سرد تقاضایداکبرخان، مکناتن را گول زد ومحم ی برمالق دخان مبن ا سردار اکبرخان رااحم ورا  ب ول ًف قب
  .کرد
 مابا محمداکبرخان وشما بدون اطالع ]علنی[ مالقات :گفت  به سردارسلطان احمدخان وزيرمختار قول ميرزا عليقلی،ه ب

ان وسايررؤسای اف دزمان خ واب محم هناغن د نام ه درعھ د دو) دسمبر١١( اول ک ل بودن اط است،  دخي ر از حزم واحتي
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دصلحت آنست که شما نوشته ای از ايشان خطاب به من م د خوب بگيري ازه کني ات ت داکبرخان مالق ا محم ما ب ه اگر ش  ک
ا سوگند ]  مصلحت چنان ديدندھرسه  رھبر[رداران بسيار ناگوار بود چون افشای اين سر به س. است ن مطلب را ب که اي
ار غ ا وزيرمخت ات ب ته ای جھت مالق ليظ و ايمان مؤکد به سرداران افغان ونايب امين هللا خان اظھار کنند و ازنايب  نوش

اتن را ]اول[بدين سبب . بگيرند تند ومنافقت مکن ه وی اظھارداش ان را ب ام جري   نايب امين هللا خان را مالقات کردند وتم
ده کشتن اوست " . خاصه با او بيان کردندن افغاسران با ه يکی ازشروط عم ه ک نايب امين هللا خان بعد از ديدن عھد نام

ود ا نم ار را تمن ن ک ارۀ اي اد وچ وان  )٩(."چنان مضطرب شد که برقدم سرداران افغان افت ه ای عن سردارن تقاضای نام
از وی  ا سردار اکبرخان رای بس تقاضای انعقاد مجلًخان فورا مکتوبی به مکناتن نوشت ونايب امين هللا مکناتن کردند و

اريکی شب .نمود دخان ويک ٢٢ اين مکتوب با پيام خصوصی سردار اکبرخان درت  دسمبر توسط سردار سلطان احم
تاده شد) نزد سرداراکبرخانانگليسی دراسير(نريافغان ديگر به اتفاق کپتان سک سی فرس شله انگلي ه ق رفتن .ب اتن از گ مکن

د کبرخان ونامه امين پيام سردار ا ه شاھانه کههللا خان چنان  خوشحال گردي امل   ھدي ا دوای ش ل ب سکه ای مجل سپ اکال
ار م يادگ تادزيبا ويک تفنگچه دوميله به رس ه سردار اکبرخان فرس ستن  وسپس  )١٠ (. ب رال الفن ه جن ردادستور دادب   ف

رده نايب  برقلعه محمودخان مقر نايب امين هللاحين جلسه  با دو توپ آماده شود تا عسکر دوغند ا م  خان حمله برده زنده ي
ده را ب تورمکناتن . دست آورن ستن دس رال الفن ا جن را راام ی نکرد، زي يد ک میعمل ن حرکت وضعيته ترس  اردوی  اي

  .دخواھد نمو را بدتر از پيشترانگليس
  

  : سرداراکبرخان با مکناتنجلسۀ
اتن سانی  تورن الرنس، منشی نظامی  مکن ه است ، يکی از معدودک ه ،ک سه روز صورت  اوازمرگ نجات يافت  ٢٣جل

  :گزارش ميدھددسمبر را به بريدمن اير، چنين 
د ٢٣ صبح ١١ساعت " ان" سرويليم" دسمبراز طرف فقي ا کپت ا ب ه من  يکج ه در آن ب يد ک ه ای رس ان Trevorنام  وکپت

شد ام داده مي ان انج ا سردار اکبرخ ه ب سران ب. ميکنزی از اشتراک در مذاکراتی خبر ميداد ک ر اف ن اساس من ودونف ه اي
ستون گفت قبل از اين ما شنيديم که .  بجه ظھر با سرويليم ھمراه شديم١٢متذکره درحدود ساعت  ه ميجرالفن اتن ب دو مکن

ه . را برای يک ماموريت مخفی آماده کندند پياده و دو توپ غ سبت ب ان ن داد افغان ھنگام عبور از چھاونی من ديدم که تع
ان خود را .ون بشماردتر از حدی بودند که  کسی آنرا مصودند يا بيشگذشته زيادترب اريکی از خدمتگزاران افغ وزيرمخت

رال ازدرعين حال تبصر نمود.فرستاد تا ھمه را از آن حدود دور کند ی خبرھست، مگر  که اگرچه جن ن حالت بحران  اي
  "ھمه  بخشی از محاصره نظامی استاين گرچه :" چنين معلوم ميشود که ھيچگونه آمادگی گرفته نشده، وافزود

دمن  سربازآورده ام و تعداد ديگری ھم خواھم آورد ١۶ نفررا خواسته ايد،مگرمن ١٠ تا ٨ من گفتم شما از  ه " واز بري ل
ت ه "گاي تم ک د خواس ه برگ يلتب ذاکرت  ش ه در م د ک دون بگوي ا عساکرخود بياي د وب اده باش تن از دروازه .  آم ام گذش ھنگ

اطی نوکريوال دروازه را صدا کردم که به. دھا افغان مسلح را در چندمتری دروازه قشله ديدمبزرگ من ص   عساکر احتي
ا!  کنيدياوريد واين مردم را از اينجا گم سالح بدھيد وبيرون ب وت ھ ه ق د ک ر بدھي رال خب د راوبه جن اده کن در سمت .  آم

  .قلعه محمودخان ھم افغانھای مسلح ديده می شدند
سيار  رسيدديشب ازسردار اکبرخان يک پيشنھاد به من  :تار اکنون بمن گفتوزيرمخ ل ب ردم ودالي که من با آن موافقت ک

يدا وبزودی رفع ه سختی حاضر بدوار باشم نزدمن است که امي ين هللا خان .خوشی به پايان خواھد رس داکبرخان، ام محم
ه محمودخانبرای اينکاريک غند . را دست بسته به ما تسليم خواھد داد سليمی  به قلع رای ت د رفت ب ان خواھن ين هللا خ ام

ه رويليم به من گفت که خبر رسيدن غبعد س.   ديگر باال حصاررا تسخيرخواھند کردويک غند ندرا  به صورت فوری   ب
ساز برسان و) شاه شجاع(پادشاه  ه ا! از پيشنھاد محمداکبرخان او را با خبر ب ا گفت ک ان م ی يکی از ھمراھ ن يک وقت ي

  : جواب داد]مکناتن[دراين جلسه کدام توطئه نھفته نباشد؟ : رسيدطرح خطرناک است ويکی ديگر پ
ا می ارزد" ه  خطرھ ه ھم ده را  ."پالن خطرناکی است، ولی اگرکامياب شود ب اده  معاھ يچ يک م ون ھ ا کن يان ت شورش

ا حفظ شودبروکار آ واگر با اين. ھيچ باور ندارمرعايت نکرده اند ومن برايشان  ود وحيثيت م د ب سيار خوب خواھ در . ب
  .ھرصورت  برای من صد مرتبه مرگ بھتر از آن زندگی است که در شش ھفته قبل برمن گذشته است

د ان دي ردار اکبرخ ا س يم وب شگی رفت ای ھمي ا درج ليم ائی مث رکردگان غلج ر س د نف ه چن ان ، دوست : م ک اه خ محمدش
ی  بعد از احوال .محمدخان، خدابخش خان وآزادخان وچند تای ديگربا وی بودند ادی، وزيرمختاريک اسپ اعل پرسی ع

و.رد روپيه قيمت داشت به وی پيشکش ک٣٠٠٠که  ول نم ان از ارسال تفنگچه سرد .دسردار با تشکر آنراقب ا ار ھمچن  ب
هيک ته ب ه شب گذش ادی ودواسپ  ک ر عراده گ شکر ک ود نيزاظھارت تاده ب د . د وی فرس ائين آمدن پھای خود پ ا از اس آنھ

ه از ب دتری  ک ين بلن ه زم ود وبريک گوش الی ب وارکرده رف خ و ھم ستند پت ا از چ.  نش ااينج ودھ ه ب دری گوش  .ونی ق
و ه پھل و ب ان پھل ردار اکبرخ ا س ار ب انوزيرمخت ور وکپت ان تري ار وکپت زی کن ستند ميکن م نش ن. ھ شت ) سنرال(م در پ

ار  . من به يک زانو به زمين نشستم وبه پائين کش کردمرادوست محمدخان ولی  ،سرويليام ايستاده شدم  توجه وزيرمخت
نم، بھتراست چنانکه  اگر اين مجلس يک مجلس سری باشد، :اطراف خود جلب کردم وگفتم افغانھای را به   من فکر ميک
  :جواب داد کهمرا به محمداکبرخان گفت واکبرخان  سخن او. اينجا دور ساخته شوند از آنھا
  )١١(".ًنی ،اينھا تماما دراين راز شريک اند "
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ذاکرات سردار اکبرخان رابقيه  اکنون  تا اينجا ديديم، گزارش منشی مکناتن را ارانگليس  م ا وزيرمخت ول از ب شھزاده ق
  :ضبط کرده استو آنرا چنين  سردار سلطان احمد خان شنيده بشنويم که از زبان  قاجار عليقلی

اه خان(ھرسه..." ر ھمت )سردار محمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ومحمدش تند وکم ه از جای برخاس ق الکلم  متف
د د.برميان بستند وبا دويست سوارنزديک به چھاونی رفتن رون آم ز بي ار ني يش . وزيرمخت دخان مرکب پ اول سلطان احم

اخته شده وچون وزيرمتا ال پختگی س ار در کم ه ک داکبرخان نزديک خته وزيرمختاررا اطمينان داد ک ا وزيرمحم ختارب
ود او جھت  وزيرمختار اسپی را که قيمتش سه ھزارروپيه بود وبه ]سالم کرد ودست داد[شد ه آورده ب وزيراکبرخان ھدي

شکر[محمداکبرخان اظھار.  پيشکش آورده امرا مخاطب داشت که اين مرکب راھواررا به جھت سردار به رسم وده] ت  نم
یاو را از چھاونی به صحبت دور رد م تن است، .ک ين مکان مناسب نشستن وسخن گف ار می گفت ھم ھرچه وزيرمخت

ود  ر ب اونی دورت دم از چھ ه  دويست  ق محمداکبرخان برف وتری زمين را عذر می آورد تا مکان خشکی را که قريب ب
  .تندترده بر روی آن نشسپسنديده پتوئی گس

ور ومکنجی ار وتري سان، وزيرمخت زیيم( از طرف انگلي ستاده ) کن ه اي روزيرمختاربا طپانچ االی س سته والرنس ب نش
ستاده و ا اي ه آنھ دری فاصله ب ر ١۶وچھارنفرسرباز با تفنگ چقماق کشيده اسبھای ايشان را نگاه داشته ودونفرسوار ق  نف

اه  به قدر بيست قدم دورديگرسوار دخان ومحمدش داکبرخان وسردار سلطان احم ه وزيرمحم تر ايستاده، واز طرف افاغن
ر )برادران محمدشاه خان( خان نشسته ودوست محمدخان وخدابخش خان د نف  وغالم محی الدين خان غلجائی ايستاده وچن

ده، ھريک وزيرمختاربا وزيرمحمداکبرخان مشغول. تفنگدار پياده اسپھای سرداران را نگھداشته بودند  سوال وجواب ش
دقريب ] گفتگوھا[ . ازديگری صدق عھود خود را سوال مينمودند ه طول انجامي ع ساعت ب اه .  رب ه ناگ اه خان ب محمدش

ه [  ."درنگ نيست بايد دست بکارشدوقت تنگ است، زمان " : به محمداکبرخان گفتزبان افغانی شتوترجم ه پ  اين جمل
ين است ر:" چن ه خب ی،زر ش ه کوخت تيريگ ان  ]!هړه تمام اه خ ی الفورمحمدش رزنخ و ف ه زي تی ب سته دس ای ج  از ج

ا درشھرتمام می شود" :وزيرمختار زده به زبان افغانی گفت ست، حرفھ ا جای گفتگو ني ه دخبرو( ."اينج ه اځدلت ی ن
   ).کوودی، خبری په شارکی سره 

داکبرخ ه وزيرمحم تمحمدشاه خان از خوف اينکه مبادا الرنس با طپانچه ب اند، برجست و او راگرف ا . ان آسيبی برس آنھ
انی . باھم درآويختند يالوه افغ اه خان س محمدشاه خان ھرچند تالش کرد که طپانچه او را بربايد ميسرنشد تا اينکه محمدش

وی او گذاشت س است. را برپھل ه ب رد ک اد ک س فري ت. الرن ان گف اه خ يالوه : محمدش ه س انطور ک و، ھم ه ش س روان پ
ا مکنجی دوست.  بود از پيش راندبرپھلوی او دين خان ب زی(محمدخان با تريور و غالم محی ال ه ھردو ) ميکن در آويخت

ان اف ده و پيادگ يش ران ود را از پ ف خ ه ناغحري ارا گرفت پھای آنھ اخته اس ه س دف گلول يس را ھ رباز انگل ارنفر س  چھ
  . برگشتند

بسيار عظيم الجثه وبا قوت ] مکناتن[ر دچار شدند، چونوزيرمحمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ھردو با وزيرمختا
د رده . بود محاربه به طول انجامي ن دوسردار شليک ک ان واي ان افغ ه پيادگ ار رو ب ه يکب انزده سوارانگليس ب اه آن ش ناگ

انيد ی نرس ا آفت داکبرخان خورد، ام ه پشت وزيرمحم ه ب اخته ويک گلول ول س ان را مقت اده گ ن دار سلطاسر.دونفر از پي
اررا ھدف طپانچه احمدخان دفع ايشان را م شخدمتان وزيرمخت رده يکی از پي ا ک ه آنھ د شير شرزه رو ب ھم دانسته، مانن

دند واری ش راری ومت امی ف ه تم ا تاخت شيرآخته برآنھ ا شم ديگر مشغول . ساخته ب داکبرخان بايک ار ومحم چون وزيرمخت
ه د ه ای را ک سته حرب ار فرصت ج دند وزيرمخت شش وکوشش ش ت ک رون آورده خواس ت بي ت داش وب دس ان چ ر مي

ه]اکبرخان[زند،ولی اوبرپھلوی محمداکبرخان ب وت از دست وی گرفت ه  به ق داخت ]دور[ ب ين لحظه.[ ان سلطان ] درھم
ه سمت ا رده روی ب يد، وزيرمختاروحشت ک شيربرھنه در رس ا شم دخان ب رداحم داکبرخان ک ه محم شت ب لطان . و وپ س

انیاحمدخان به زبان  تافغ ارش راساخت:"  گف د ک ال است باي ن مح ردن اي ده ب اممکن دی، "[ ."زن ی ن ول ئ دی بي  ژون
ه  ]"!کارئی ور ختموه ار ب سکه وزيرمخت ا يک کال ل ب ه يک شب  قب ه ای ک سپس وزيراکبرخان با ھمان طپانچه دو لول

رۀجھت او ا ود برمھ تاده ب ان فرس لطان رمغ ه س شت ب ه پ ه از صدمه گلول رد ک الی ک شت او خ اد  پ رده فري دخان ک احم
اد... برآورد ه رو در افت ه ب ه سمت سواران ،از عقب وی سلطان احمدخان چنان شمشيری زد ک رده ب دا ک  سر وی را ج

ل.خود رفتند رد، س دخان او را می ب ه دوست محم دخان در بين راه دچار تريور شد ک شيرمقتولش با طان احم ضربت شم
  )١٢."( بسته به شھر درآوردند ودر چارسوق بازار بياويختندساخت وآدم فرستاده ريسمان برپای مقتولين

رای خودچنين مرحوم غبار با توجه به  ات گي ا ادبي اتن را ب ذکرات سرداراکبرخان ومکن ان م گزارش عليقلی خان ، جري
شله ٢٣صبح روز " :بيان ميکند يس درق ا دسمبر انگل ی مھ ارو امر تيارسی گرفتھ ب ور، کپت ان تري ا کپت اتن ب ن  ومکن

انه جنوب به الرنس، وکپتان ميکنزی با يک قطعه سواره از چھاونی خارج شده وروب ود خ ه محم دمی ۶٠٠(سمت قلع  ق
ائی، . که محل جلسه معين گرديده بود،حرکت کرد) قشله مکناتن در ورود خود سردار محمداکبرخان، محمدشاه خان غلج

ومن خان را ر ديگر روی سنگی نشسته  ومنتظر دوست محمدخان، خدابخش خان، محی الدين خان ونايب م د نف ا چن  ب
ان دست داد سردار اکبرخ.سردار سلطان احمدخان استقبال کرد ومکناتن را ازجريان مساعد برای مذاکره آگاه نمود.يافت

داکبرخان وسلطان . برپتوی افغانی جلسه را داير کردوروی زمين ھموار بر ز ل محم ان ھای او مقاب مکناتن وسه نفرکپت
دابخش خاناحمدخا دخان وخ ه دوست محم اه خان( ن ومحمدشاه خان نشستند، درحالی ک رادران محمدش دين ) ب ومحی ال

  . خان ايستاده ماندند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ا  يس را ب اتن وسران انگل اقض ومتخالف مکن د متن ذاکرات ومواعي مذاکره آغاز شد ومحمداکبرخان تمام اقوال واعمال  م
م ان راافغانھا درطول ايام استيالی آنھا،يک يک ش ه گی آن ول رد ودروغ ودو روي يچ ق ه ديگر ھ ود وگفت ک  توضيح نم

ن  سلط خود دراي ه ت وقرارداد انگليس محل اعتماد واعتبار ما نيست، شما غير از فساد وتخريب بين مردم افغانستان وادام
ه .مملکت چيز ديگری نميخواھيد رد ک يش ک ه مجلس پ اتن را ب ه آنگاه دوقرارداد متناقض به امضای مکن دريکی آن تخلي

ود وده ب د نم اخود . افغانستان را وعده داده بود ودر ديگری اقامت انگليس را درکشور تائي اتن ب ذاکرات مکن ين از م ھمچن
يچ . ونواب محمدزمانخان ونايب امين هللا خان يکی برضد ديگری تفصيل داد او در آخر گفت که ديگر ما نمی توانيم به ھ

شون رططمينان کنيم، مگربيک شمذاکره ووعده ومعاھده شما ا ا ق داريم ت  وآن اينکه ما خود شما را گروگان بگيريم ونگھ
  .شما از افغانستان خارج شوند، آنگاه ماشما را به ھندوستان خواھيم فرستاد

شيداين بيانات س اقض وامضاھای. ًردار محمداکبرخان تقريبا پانزده دقيقه  طول ک رارداد متن ردو ق اتن در براب  چون مکن
ل بوزيراکبرخان گفت ت ، تمجمج ميکرد،خود جوابی مقنع نداش ا درکاب يد ت يمه  بھتراست شما با ما باش  .يک نتيجه برس

اتن مقاومت . طرف کابل کشيده آنگاه امر گرفتاری شان را داد واز ھمه پيشتر خودش دست مکناتن را گرفته ب چون مکن
تنشان داد، سردار سلطان احمدخان ا . دست ديگر او راگرف اه خان وتريوربت ن وقت الرنس توسط محمدش واسطه ه  اي

ده دوست محمدخان وميکنزی ب ع سالح شده بودن ات درنھايت خون. واسطه غالم محی الدين خل ن عملي ام اي سردی در تم
 شکل گروگان وزنده تا ھنگام تخليه افغانستان نگھدارند،ه افغانھا که ميخواستند اينھا را ب. يافته بودظرف چند دقيقه انجام 

اتن  واز .  مکناتن وتريور به حمله ودفاع پرداختندرمگ .طرف کابل کشيدنده ب ارد مکن الفين ديگر طرف آتش تفنگ گ مخ
ود، ب .شروع شد يش ب ناچار سردار اکبرخان وسردار ه چون قشله دشمن بسيارنزديک وخطرحمله وتخليص اسرا در پ

شتند ور را ک ه عجل.سلطان احمدخان مکناتن وتري اه خان ب ا محمدش غ ام ا از ضربت تي رارداد ت پرميکنزی ق ه خود را س
يس .رھائی يافت ه سرداران انگل م وکاست ب ی ک ان ب ا جري د ت رار داده ش ًدرھمين لمحه بود که عمدا به الرنس فرصت ف
  )١٣"( .الرنس براسپی سوار شدو بتاخت.رسيده باشد

س مگر ان الرن یکپت ان غلج اه خ ط محمدش ه توس ود، اسيرک ده ب تگيرش ان دس دخی  جري رح ميدھ ين ش                 :ود را چن
د گرفت مناز بند دستوز سخنش را تمام نکرده بود که ھن)اکبرخان (سردار" رم. ه ش شيرمن از کم دتفنگچه وشم از ش .  ب

تخان محمدشاه .به زور از زمين بلندکرده شدم وبا تيله زدن مرا روان کردند رايم گف ود، ب ه ب را سخت گرفت ه م ر : "ک اگ
رویزندگی برايت قيمت دارد باي ا من ب ار بعقب ه بمن " !د ب ه وزيرمخت دم ک ردم دي اه ک اده است، سرش  نگ روی افت

ر. نزديک پاھايش بود ود واز چھ ه ب م گرفت داکبرخان محک وددستھايش را محم دا ب ی  .ه اش ترس وحشت  ھوي دم وقت  دي
ه کاری از دستم پوره نيست، گذاشتم تا مح دمدشاه خان به تيله زدن من ادام د .دھ نيده شد ومن بفي صدای چن سمت ه رش

د وب دم، او براسپ خود سوار ش اه خان دوي انطورکردم ه اسپ محمدش ه در پشت من سوارشو، من ھم رد ک ر ک من ام
رديم ت ک اد .وحرک ان از دور فري ی از غازي اه گروھ د، ناگ ه کردن ا را بدرق سلح م ان م د افغ ه  چن شيدند ک ه "ک  او را ب

ه .  مرا زخم زدند وبا قنداق تفنگ برپشت من کوبيدندبا شمشيروکارد چند جای" !مابسپاريد که بکشيم آنھا می ترسيدند ک
ه دورتر ميساختند بدين از مامحافظين سواره اين مردم را. اگر برمن فيرکنند، شايد رھبر خودشان را زخمی کنند سان ما ب

ا.قلعه محمودخان رسيديم ان را دور نگ روه غازي ه گ ديم ک ام رادي ا بدرآنجا ما چندصد سواره نظ ون آنھ تند واکن ه ه ميداش
اه خان . به ھرصورت زنده  به قلعه رسيديم و دريک خانه کوچک انداخته شدم. خون من بيش از پيش تشنه بودند محمدش

دن .به دروازه قلعه رفت تا کپتان ميکنزی را که اسپش افتاده بود بياورد ی او در سرو ب ه اطاق من آورد ول ميکنزی را ب
د. ادی ضايع کرده بودزخمی شده بود  وخون زي ده بودن رون .ما با عساکری نشستيم که برای محافظت ما گماشته ش در بي

د ا تف می انداختن رروی م د وب ه  .اطاق ما کسانی در حرکت بودند که ما را فحش ودشنام می دادن شيدند ک اد می ک وفري
ود، ويکی ديگر يکی از آنھا يک دست بريده  را به ما ن! اينھا را به دست ما بدھيد تا بکشيم ده شده ب شان داد که تازه بري

ا او را ه تفنگ دھن پرخود را ب ان م ت، مگر يکی از نگھبان شانه گرف رديکه بسوی من ن ه ک روز اول  در دو .سو تيل
ئن ه ب چندتن از سرداران نزد ما آمدند و ه مطم د ک يبما گفتن ما کسی آس ه ش يد ب اند  باش ور  .ی نمی رس ار وتري وزيرمخت

د. ون ھستنددرشھرمص ا آمدن دن م ه دي سران او ب راول  .نايب امين هللا خان وپ ه من ) نايب( نف ر وغضب ب سيار قھ ه ب ب
ين ."  با توپ پرانده شويداليق اين ھستيد کهشما :" گفت د چن ه نباي د ک ه او عذر کردن دخان ب محمدشاه خان ودوست محم
ديحرفھا رون بردن ه بي ه شود و او را از خان ان آوردن .ی گفت ا ن رای م دشب ب تين دادن ا پوس دن م رای خوابي ساعتھا .د وب

د،وانگشتری ودستمالھای ابريشمين ما را از ما گرفتند ا از وسط . ..  مگر زحمت ديگری به ما ندادن ه ھای شب م درنيم
ه وضع ا را ب ه او م ديم ک رده ش داکبرخان ب ه محم ذيرفتيتشھربه خان رداو از . خوب پ سوس ک ار اف .  حوادث روزاظھ

ار خSkinnerن سکينردراينجا ما کپتا ين ب رای اول ان تر را ديديم وب ار وکپت ل عجيب وزيرمخت ر قت نيديم واز ب ور را ش ي
د  وزيرمختار بيچاره مااينکه سر شيده شده وبع ا ک  به عالمه پيروزی قطع شده و به شھر گشتانده شده وتن او در کوچه ھ

ود خان  قلعه محمودکپتان تريورتا .در چوک شھر آويخته شده است از زبان سکينر شنيدم ده ب انده ش ا  رس ا ب مگر درآنج
ود  واز اسپ بزيرانداختهشمشيرزده شده شده ب ه ن ه توت .  شده بود وجسدش در کوچه ھای شھر گشتانده شده بود، مگر توت

د ا بودن ا فردا صبح ما  به خانه محمدزمان خان برده شديم که سلطان جان وديگر سران  ھم با م ه  غازي ا را ازحمل ا م ن ت
د. نجات داده باشند ده بودن ع ش ه جم ام سرداران شورشی در يک جرگ برمرگ .درآنجا کپتان کانولی واپری گرويان وتم

ا . دکردنوزيرمختار افسوس ولی بررفتار او سخت انتقاد مي ول وقرارم رھيچ ق سھا(وگفته ميشد که اکنون ب ا ) انگلي افغانھ
رارد اره يک ق ازھم در ب د، مگرب ی کنن اور نم دادب واھيم  جدي رال خ اتينجر وجن ه ميجرپ را ب ه آن د ک ه ش د  وگفت  بحث ش
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ودم٢۶نزديکی ھای شام ما دوباره به خانه محمداکبرخان برده شديم که من در آنجا تا صبح . فرستاد مگر . دسمبر بندی ب
ه  .بعد نزد نايب امن هللا خان فرستاده شدم. رويه خوب با من ميکردند يدم، ب امبرده رس ه ن ه خان ی ب اطاق مخصوص وقت

وھمان خط اصلی وزيرمختار را بمن نشان داد که به جواب . من خوش آمديد گفته وی رھنمائی شدم، نايب با مھربانی ب
ه[.پيشنھاد محمداکبرخان نوشته بود ود ک د) اکبرخان(او: ]درآن خط نوشته شده ب اه شجاع خواھ ر ش ود ويک لک  وزي ب

دروپيه ھنگامی به وی داده خواھد شد که نايب سليم بدھ سھا ت ه انگلي دی ب ه حيث بن ه .  امين هللا خان را ب وسی لک روپي
ام  ردن قي اموش ک رای خ ل[ب د] کاب د ش ه خواھ ب .پرداخت ه ناي رد ک الوه ک سرعموی ع رای پ ار ب وزيرمخت

م که گفته بود) سلطانجان(سرداراکبرخان و می دھ ه ت ه ب ه. در بدل سر نايب يک لک روپي تم ک ورا گف ن سخن " ً من ف اي
ازگار ه سرويليم ھرگز چنين حرفی را نزده و اين گونه حرفھا ب" ًکامال غلط است سی او س کلی با روحيه وخصلت  انگلي

دم  فراخ نظر وعدالت  باوزيرمختار خود را در رفتاريک آنايب در مورد وزيرمختار بسيار سخن زد ودرمقايسه. نيست
ر تقاضای من  او گفت که جنرال الفنستن وميجرپوتي.ند نشان ميدادسپ ی براث نم ول نجر از من خواسته اند تا شما را رھا ک

  . ر موافقت نکردبعد از يک مکث کوتاه با رھائی ما دونفخان  من رھاشود، محمداکبريد باکه کپتان ميکنزی  ھم با
مبرمرا ٢۶در صبح  شتره ب دس تن بي اونی منظور نگھداش ه چھ اده ب وار وپي افظين س ا مح راه ب انی ھم اس افغ زد در لب ن

ه وی . پسرنايب فرستادند ه من در مدت اقامت درخان سبت ب دازه دراينجابايد ياد آورشوم که مھربانی ھای نايب ن حد وان
  .شد ميجا آورده ه  بنداشت که

   منشی نظامی  وزيروسفير فقيد مکناتنG.St.P.Lawrenceالرنس. امضاء. با احترام
  )١۴(" ن اصلی عنوانی ونسنت ايرمت،١٨۴٢می ١٠سمت جنوب کابل، ه  کمپ تيزين، ده ميل ب

اوی ودر نه تنھابدينسان سردار سلطان احمد  ذاکرات سری خود ب اتن وگزارش صادقانه م ات مکن شاندن  کشف مکنون ک
تانه داشتمکناتن وثر ووطن پرس ل او سھم م د قت راربلکه ، به مذاکره با سردار اکبرخان  وبع داد اخراج  در امضای ق

 در درنابودی  سپاه متجاوزدر زمستان سخت وپرخطر،   بدرقه قشون انگليس تا جالل آبادر دفوری انگليسھا از کشور و
رد-عرض راه کابل زين ، در نب وگيری از آجالل   جالل اباد، در حمله تباھکن تي يل، در مقاومت وجل رال س ه جن اد علي ب

االخره ب ه ب ا افتخاری ک ام نبردھای ب ر، ودرتم ه خاک پيش آمدجنرال پالک  در درۀ خيب ی وتخلي ارزان مل روزی مب ه پي
  .وطن از اجانب متعرض منتھی شد، اين سرداردلير شرکت داشت

دخان را درفعاليتھایبخش اول  ه  سياسی سردار سلطان احم ا ب رم ھمينج ان می ب ی ،پاي رای حسن   ول امب ن بخش خت  اي
سردار از لغمان ھمراه با اواز بازگشت يکی از چشم ديدھای شگفتی انگيز سردار سلطان احمدخان بعد متذکر ميشوم که 

اه می سرای انگليس  ا ومحمدشاه خان واکبرخان  ه ١٨۴٢ درم ايتی است ک ی خان قاجار  حک رزا عليقل را مي ول آن از ق
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تم "  ا خ دو کارت ه از ب دخان ک ن]حاضر[عجيب تر از ھمه حکايتی است که از قول سردارسلطان احم وده، ش ه ب د ک يده ش
ودت که پنج ماه گذشته بود در يکی از ابعد از مع تيمن را به کلی ازقشون انگليس پرداخباد رفتيم وافغانستاآچون به جالل 

د-دھات  عرض راه ست - که سروبی نام دارد وبه قدر شصت خانوار بودن ه قدردوي ی ب ديم جمعيت ا  دي فند ب ل گوس ر مت نف
د واز زا راه میچھاردست وپا  تند  رفتن ائين نداش ه پ وه می نوب ه ک رده ب رون ک ه سنگ وچوب بي ا را ب ه آنھ ال قري واطف

وه .بردند پرسيدم اينھا چه کسانی اند؟ گفتند از قشون انگليس ھستند که به کوه فرارکرده اين مدت را مانده بودند حاال از ک
اپائين آمده اند پاھای شان را سرما برده واز زانو افتاده است با دست وپا ر ا ن ن وخوراک اه می روند، آمده اند اينجا  ازم

د .به کوه رفته علف بخورند بادی بيرون می کنيم که کشت وزرع ما را نخورند با زميخواھند، نمی دھيم از آ  سردار گوي
اختيم وکه ا   خود با جمعی ديگر باالی سرآنھا اسپ ت د م د؟ گفتن ذران می کردي ه گ ال چگون ن مدت در جب يديم دراي پرس
ا بھزا ايه کمرھ ه وس رده در بيغول رار ک رديم وقوت ماه رتن بوديم وبه قلل شامخه اين جبال ف ه منحصر سر می ب ود ب ب

رديم ھريک از ما ی ک ع م ام بل ه خ هگوشت آدم ک ورديمک رده ميخ سمت  ک ورا گوشت آن را ق رد ف ی م وال ً م دين من  تاب
دند، پس از م. اين دويست نفر بی پا مانده ايم ھشتصد کس را خورديم و ا چه ش ه آنھ ديم ک ا ش دتی از اھل ھمان قريه جوي

  ) ١۵(." گفتند به فاصله چند وقت يک يک ودو دو بمردند تا تمام شدند
د  " : در باره سرداراکبرخان مينويسد، روايت اين قبل ازتاريخ وقايع افغانستان مولف  نيده ش ان ش رين افغ از جمعی معتب

ای آ]بادجالل آ[درراه  سواره وپياده نمی توانست به کراتکه  د مگر آنکه سم اسپ وپ ور کن ست در روی  عب دم می باي
  : در مدح وزيراکبرخان قصيده ای گفته اند که يک بيت آن اينستبابدراين .  باشد]انگليس[جسد کشته

  به ھما از سر سران فرنگ          قرن تا قرن استخوان بخشی
ان وح ار چن ن ک ام اي داکبرخان شتی  ازپس از انجام اين فتح واتم اد محم رآن ممالک افت ا وپي وب صغيروکبير وبرن  درقل

د چستی وجالدت وزبردستی يافت که نام وی در تمامووچنان شھرتی در رشادت  ستان مانن تان وانگل رد ُگ مملکت ھندوس
ی اسپی درمراھ.  که در ايران وتوران معروف است مشھور گشتزابلستان وره بمبئ اتبدانگونه که دربندر معم شرط (ن

رد) پيشتاز( برتمام اسپان ھندوستان مجلیاسپ تازی) بندی رو ب ه گ ه ب زار روپي ی الحال . گشته پيشی يافت ودويست ھ ف
  ٢٠٠٨/ ١١/ ١٠پايان ) ١۶." (اسپ را به واسطه آن چابکی وتندی، محمداکبرخان ناميدند وبدان نامش ھمی خواندند
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