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  کانديدای اکادميسين سيستانی
  
  

  اختالف ونبرد سردارسلطان احمدخان با اميردوست محمدخان
)٢(  
ای سي سھا، بخش اول فعاليتھ شور از انگلي ه ک تم تخلي ا خ تب ه  ياف دخان خاتم لطان احم ردار س ی س تاس ا مراجع  ، ام

دين معناميردوست محمدخان و به سلطنت رسيدن دوباره اش سردار را منقلب ساخت واب، ب ه او ون دزمانخانی ک   محم
  .در باب سلطنت کابل داليل وادعاھايی داشتندھردوی آنھا  بودند و سلطنت دوباره اميرمخالف
ردا ه رس ه وی دادک ايی ب ده ھ رد ووع ات ک دخان را مالق لطان احم ردار س ود س رين خ ق دي محمداکبرخان، دوست ورفي

دتی خاموش گرديًظاھرا  رای م اطن سخت از امي د،ب ی در ب دخان نفرت داشتول دخان . ردوست محم اميردوست محم
ودميالدی١٨۴٣جنوری در وس نم دخانچون .  به کشور برگشت و باردوم برتخت سلطنت جل  سلطنت اميردوست محم

  :ًدوباره خود را نتيجه تدبيرپسر خود وزيراکبرخان می دانست، در سکه خودکه سابقا چنين رقم خورده بود
  د       کمر ببست وبزد سکه ناصرش حق بادبه عزم جنگ جھا اميردوست محمد

  :را نيز شامل نموده چنين ضرب زد نام اکبرخان 
  )١٨(بـزد زفضل وعنايات خالــق اکــبر           اميردوست محمد دوباره سکه به زر

  :نام پدرخود سردار پاينده خان نيز سکه ضرب کرده بوده البته قبل از آن اميردوست محمدخان ب
  شمس وقمر ميدھد نويد           وقت رواج سکۀ پاينده خان رسيدسيم وطال به 

دخان ا دخان ،نفرت سردار سلطان احم ربه ھرحال با سلطنت دوباره اميردوست محم روز ک ا ب ر علن ن . دًز امي ايد  اي ش
راث ه  ترسب کرده باشد که اميردوست محمدخان برای بنفرت از زمانی درضميرسردار روت ومي درش دست آوردن ث پ

 را تصاحب ی ویيدارا د ازدواج خود درآورده بود تارا به عقاويت مادرش  خان برخالف ميل ورضاردار محمدعظيمس
شأت ميکرد. کند سھا طو عالوه براين، علت ديگراز مسايل سياست خارجی اميرن ا انگلي ر ب ه امي ود ک ری برخورد مينم

ی کشوسردارکه مخالف سھا در امور داخل ود، طور ديگری ميخواست جدی روش استعمار انگلي ابرين موضع  .ور ب بن
راق  ی ات ه قاض رد ودر قلع دھار ک تن  قن زم رف ت وع رک گف ت را ت را ًپايتخ دخان قھ لطان احم ردار س ری، س گي

ود ک،.نم سران خودھري دخان پ رای  اميردوست محم درخان وسردار شيرعليخان و وزيراکبرخان را ب سردار غالم حي
شدبازگشت او نزدش فرستاد، ولی او ا ود منصرف ن دھارنزد سردارکھندل و ز تصميمی که گرفته ب ه قن خان وسردار  ب

  .ی کردند ودر تکريم واعزازش کمی نياوردندين رفت وآنھا از وی به گرمی پذيرامھردل خا
سردار سلطان احمدخان در قندھار آھسته آھسته برادران قندھاری را برضد اميردوست محمدخان تحريک نمود وپنج ماه 

ا سردار مھردلخان وسرداررحمدلبعد از ه   وصولش به قندھار در رأس يک قشون پنج شش ھزار نفری ھمراه ب خان ب
ا سردار غالم . عزم جنگ با اميردوست محمدخان حرکت کرد ه دستورداد ت ن واقع اميردوست محمدخان با اطالع از اي
ا نيرو حيدرخان از غزنی به دفع او حرکت نمايد و ل ب دان طرف سوق شدوزيراکبرخان از کاب ی ب ه .ي ری نگذشت ک دي

دند ل ش اھم مقاب ر ب شون در محل سرچشمه مق ادگی کی  .ھردو ق رای يک برخورد خونين آم دروزھردو طرف ب ا چن ت
وزيراکبرخان آن را پذيرفت وسعی سردار  .گرفتند، ولی ناگاه از طرف سران قندھار به وزيراکيرخان پيشنھاد صلح شد

ن  سلطان احمدخان ايدر مخالفت اي دھار ج شون قن صميم سران ق ا عودت . را نگرفتیت دھار از ھمانج پاه قن سرانجام س
ه تحريک  نمود وسردار مھردل ه ب اری ک د واز ک دخان آم ه حضور اميردوست محم ل ب خان با وزيراکبرخان وسپاه کاب

ه  د ک ه کردن ود، از اميرمعذرت خواست وطرفين موافق ه ب ام يافت ـقـُم"سردار سلطان احمدخان انج ل "رـ سرحد قلمروکاب
  )١٩.(وقندھار باشد
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انی می ذشت درگزعيم قندھارخان  سردار کھندل)م١٨۵۵ اگست٢١(١٢٧١الحجه  تاريخ ھفتم ذیدر ه افغ  وبرطبق عنعن
دلخان به جانشينی بايستی سردار رحمدل سربزرگ کھن ان،   برادرش برداشته ميشد، ولی محمدصديق خان پ ام خ ن مق اي

ازميان  مخالفتھا وکشيدگی ھا  را گذاشت واز اينجا با عموی خودخالفترا حق خود دانسته بنای م ان آغ  عمو وبرادرزادگ
شته شدند در حدود چھارصد نفراز طرفين دراين خود خواھی ھاھازد وخوردرائيھا وآصف و براثر  يافت، انرزب . ک  ،گ

دانستند ودرپای يک فيصله امضا برطبق عنعنه افغانی اين مقام را شايسته سردار رحمدل خان مي  وساداتعلما،سرداران 
ول نميکرد، سرانجام  صله را قب ن في شيدگی گذاشتند، ولی سردار محمدصديق خان اي ن ک ه اي دن  منجر ب اميردوست آم

ان ميالدی، ١٨۵۶ ھجری مطابق ١٢٧٢  سالگرديد واو در از کابل محمدخان رادر وبه بھانه اصالح مي ان  ب  برادرزادگ
  )٢٠.(دای فاتحه به ارگ داخل شد وقندھار را به کابل ملحق نمودبه بھانه ابه قندھار رفت و

امدراين وقت  ی ھنگ تن    سردار سلطان احمدخان به حضور امير رفت وميان آن دو اشتی صورت گرفت وحت رون رف بي
ه پيگردلخان از قندھار ھمراه با سردا سردار رحمد ا شورابک  پرداخر محمداعظم خان با نيرويی ب سرانش ت  ت وی وپ

ميانه خسر  ،دست اميردوست محمدخانه بدين شاه لولی ديری نگذشت که براثر کشف مکتوبی عنوانی ناصرا ،وبرگشت
د ده ش يکی از  .ًودامادخراب گرديد و سردار سلطان احمدخان مجبورا راه تھران در پيش گرفت وبه دربار قاجاری پناھن

ات  داتفاق نا مفي ران آش دخان ی يدر تھ لطان احم ا سردارس ھزا ب ار وش اه قاج ی ش تح عل سر ف ی پ ازگوده عليقل شم یيب  چ
ان واقعياست انگليس   اول افغان و از جنگ شديدھاي اله  ھات که وی  ھم ستان" را در رس ايع وسوانح افغان اريخ وق " ت

  .شمار ميروده نوشته است وامروزيکی از منابع دست اول در تاريخ افغانستان ب١٨۵٧در سال 
ا  که ايران مصادف به ايامی بود، تھراناحمدخان در سردار سلطان حضوربه ھرحال  سر به بھانه ھمدردی ب ار پ  وزيري

ره خارک )١٨۵٧(ات را به محاصره کشيده بودمحمدخان الکوزائی، ھر  وانگليسھا با حمله برخليج فارس وتصرف جزي
ران ن درپاريس يرد وگب دست از محاصره ھرات ندوتھديد اھواز ، ناصرالدين شاه را مجبور کرد ده ماينده اي ای معاھ درپ

  ). ١٨۵٧ مارچ ۴( ای امضا گذارد که به معاھده پاريس معروف است
دخان را سرھرات،انصراف اجباری ازمحاصره ضمن اما ايران  هدار سلطان احم م ک م ھ رادرزاده وھ اد اميرب شد  دام مي

ر ب رقيبو )نواب بيگم خواھر سکه سردار اکبرخان، خانم سردار سلطان احمدخان بود( شمار ه  ودشمن بسيار جدی امي
ا لقب  ود "سرکار"ميرفت، ب سيل نم ران  ھرات گ وان حکم ه عن ر .ب رای امي ل، ب دخان چون خار بغ سردارسلطان احم

راه را متصرف ه دوست محمدخان به حساب ميرفت، ب رد وف خصوص که سردار به سوی متصرفات اميردست دراز ک
رااميردوست محمدخان که ديد با نامه وپيغام .شد ت، زي ار گرف شير ک ا راست نميگردد، از شم ه " کار ھ شمشير دوروي

ادت سردار . وبنابرين با توسل به  شمشيرخواست موضوع ھرات را يکطرفه کند" کار يک رويه کند پس سپاھی تحت قي
ود وخود ب رات سوق نم ه سوی ھ ستانی جالل شيرعلی خان ب ر زم لآه تعقيب آن از مق زرگ درکاب ات ب ا  ترتيب اد ب  ب

  .وقندھارعازم ھرات گرديد
  

  :نبرد سلطان احمدخان با اميردوست محمد برسرھرات
انی واز  قضيه نبرد امير وسردار افغانی، مقابله برادرزاده وکاکا، جنگ خسر وداماد، مخاصمت اعضای يک خانواده افغ

د، يکی از واقعات جانظر نواب بيگم، جنگ پدر وشوھر در دوطرف ديوارھای شھر ھرات که مدت ده ماه به طول ان مي
ز  دخانسال اخير. ت آور وخونين استقر ،حزن انگي ه )م١٨۶٢/ق١٢٧٨(عمر وسلطنت اميردوست محم ود ک سالی ب

جنگی که به ظاھر رنگ برادر کشی داشت، ولی چون سرنوشت .ًتقريبا تمام آن در ماحول حصار ھرات درجنگ گذشت
ستان م ردم افغان ه م اه وقاطب دھرات درآن دخيل بود، ش ا آخر بجنگن ه ت د ک م . صمم شده بودن دخان ھ سردار سلطان احم

ا شھر را .درتصميم  خويش کوچکترين تزلزلی نشان نداد ومردانه دفاع نمود ُسردار تا نمرد، شھر را تسليم نکرد وامير ت
ت، نم ه او  .ردنگرف د وغلب ب آم ومی غال شی وق ساسات خوي ضی براح ت ومري عف ونقاھ ال ض ان عمردرح و در پاي

پاه ١٨۶٢اميردوست محمدخان دراپريل .احساسات باعث فتح ھرات شدبر سران خويش وسران وسرداران وس ر پ  با اکث
ر  سران خويش، ام ان، پ دامين خان ومحمدشريف خ ه سردار شيرعليخان ومحم ًبسيار از کابل حرکت کرد وچون قبال ب

سرسردا ان پ ضل خ راه را از ميراف شان ف ود، اي دھار داده ب شروی از قن يرعليخان(رپردلخانپي ردار ش سر س ه از ) وخ ک
ه  د از مقابل طرف سردار سلطان احمدخان به عنوان حاکم آنجا مقرر بود، گرفته وخود امير ھم به ايشان ملحق گشت وبع

اد فشھر، درمحاصره ا)١٨۶٢ اگست ١٨(ری ھجری قم١٢٧٨ صفر ١٠ھايی در سبزوار وحومه شھر ھرات به تاريخ  ت
ا، مقابله ھا، شب خون. مصاف گرديدندز شد وسپاه امير بعد از پنج روز سنگر کنی آماده ودروازه ھای آن خاکري نقب  ھ

  .کنی وديگر اقدامات جارحانه از طرفين دوام داشت وشش ماه بدين منوال گذشت
تاد واز او کمک  اه فرس رالدين ش ام ناص ه ن وبی ب رات، مکت ره ھ خت محاص ای س دخان در روزھ لطان احم ردار س س

 . با انگليس را بھانه آورد وجواب منفی داد١٨۵٧ومعاھده مارچ . دلی شاه قاجار کوچکترين کمکی به او نکرخواست، و
ه  دخان ذريع ه سلطان احم اه قاجار را ازکمک ب شھد خود داری ش از طرف ديگر عبدالغفار خان ، نماينده انگليسی از م

ه جواب سرداامير اين مکتوب  ون. مکتوبی به اميردوست محمدخان اطالع داد ستقيما ب اه م ر ًامه ای را که ناصرالدين ش
ر ود واز دست قاصد ضبط ک تاده ب تادفرس ه داخل شھر ھرات فرس رای اطالع سردار محصور ب ردو را ب ود، ھ . ده ب

ه جواب  رد را ب ن ف اه قاجار اي دم کمک ش ه ع د شود،راجع ب ا امي د ن يش آم ن پ يد از اي ميگويند عوض اينکه سردار رش
  :دوست محمدخان فرستادمکتوب امير
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  )٢١(ناخدا درکشتی ما گر نباشد گو مباش     ما خدا داريم وما را نا خدا در کار نيست
چکترين تزلزلی در عزم ت می کرد، سردار سلطان احمدخان کو که فشار ومضيقه محاصره روز به روزکسب شدبا اين

ه درمهواراده اش را ن ک ا اي ه داد ت ل(اه  نداد وبه مدافعه شھر ادام ر وخواھر ) ١٨۶٣اپري ر امي يگم، دخت واب ب انم او ن خ
ودمحزن انگيز جنگ سکه شيرعليخان که ناظراين  دان ب اد درگذشت يان يک خان م وغصه زي ه . از غ ه متارک ن واقع اي

د  رون آورده ش ر ازحصار ھرات بي درش اميرکبي ازه پ ه اج شاراليھا ب ازه م رد وجن مختصری در عمليات جنگی توليد ک
ه اعزاز   که پسرکوچکش عبدهللا جان آن را مشايعت ميکرد،ودرحالی ان دوطرف متخاصم ب سران وبزرگ شھزادگان وپ

ی  د، ول د ش ه تجدي ه داخل شھر محارب دهللا جان ب واکرام زياد در گازرگاه دفن نمودند وبعد از فاتحه گيری ومراجعت عب
ود راھم نم دافعين شھر را ف دخان می . قلت آذوقه وکمی غله اسباب زحمت م ات سردار سلطان احم ه در آن اوق د ک گوين

سيم م ردم تق ه م ه ب دامھای سرکاری غل ا وگ ده واز انبارھ داری می داد ھفته ای يک باردر چھارسوق شھر آم يکرد ودل
ی در مضيقه يوحوصله افزا ردم خيل د وم ًی می نمود تا اين که غله گدامھا به آخر رسيد وتقريبا حيوانات کشتنی باقی نمان

ارچ ١٠(ھجری ١٢٧٩ند وباالخره خود سردار ھم درھشتم رمضان افتاد اه ب)١٨۶٣ م يم م ا در فاصله يک ون د ً، تقريب ع
  .وفات کرد  ثر شديدی که وفات خانمش توليده نموده بود،از وفات خانمش، از درد غم وتأ

سد مؤ ستان،می نوي اخر افغان اھان مت اب پادش دخان، مردغيوروشجاع و" :لف کت ودسردار سلطان احم ام آوری ب در . ن
ستر ١٢٧٩سنه  دی در ب  ھجری قمری از مرگ عيال خود که بسيار دوست می داشت، به مرض خفقان گرفتار شد وچن
ه آخر رسيد  .افتاد ا اينکه نفس ب باوجود بستری، متوجه امورات جنگ وجدال می بود ومردم قلعه را تسلی می داد، ت

ضور طلب نمود، وعظ ونصيحت کرد وسخن از مردی ومردانگی گفت وآماده سفر عقبی گرديد وبزرگان لشکر را به ح
  )٢٢"(.بعد از يک شبانه روز فوت کرد. واز حضورمرخص نمود

ارديگردروازه شرقی شھرباز شد.بارديگر درعمليات جنگی متارکه برقرارشد رون .ب ازه ای از حصار بي ار ديگر جن ب
تثنای وبار ديگرسران وسرداران دو دسته سپاه متخا .آورده شد ه اس د و ب اه شرکت نمودن دفين در گازرگ صم در مراسم ت

شيده  پاه  دردوطرف صف ک ين راه صفوف س ازه حاضر شدند ودر ب شيع جن سران او درمراسم ت ه پ خود امير باقی ھم
د ه عمل می آم واختن سالم  نظامی ب دين ترتيب جسد سردار .ومراسم احترام حد به حد از طرف دسته ھای افواج با ن ب

ه خاک سپردندوبعد از سه روز سلطا انمش ب وی خ ود، پھل ن احمدخان متوفی را با تجليل وتکريمی که در خورشأن او ب
ه يافت ات جنگی ادام ر دوست . فاتحه گيری باز ھم دروازه ھای شھر خاکريز شد وعملي ن وقت چه از طرف امي دراي
ه ا ه ب د ک ه عمل آم اد ب ردم شھر ھرات کوشش زي ی محمدخان وچه از طرف م ه داده شود، ول وده خاتم ات بيھ ن عملي ي

  . تسليم وصلح بودکه جانشين پدر شده بود سخت مخالفپسران سردار سلطان احمدخان به خصوص شھنواز خان 
اخته  ی مشکل س مگر چون در مرحله سوم محاصره که ماه دھم آن باشد گرسنگی ومضيقه زندگی را براھالی ھرات خيل
ن  دين خان ب د ميرافضل خان وغالم محی ال بود، باشندگان شھرمايل به صلح وتسليم شدند وبعضی سران وبزرگان مانن

ه دفاع پرداخت، اما اھالی شھر که ديگر تحمل گرسنگی خان با مردم ھمنوا شدند، ولی شھنواز خان با برادرانش ب ندلھک
رادرانش دورغم شھنرا نداشتند علی  اريخ از خان وب دروازه ھای شھر ) ١٨۶٣می ٢٧( ھجری ١٢٧٩ ذی الحجه ٨رت

  )٢٣.(را باز کردند وسپاه امير باالخره داخل شھر ھرات گرديد
و يده ب ات نظامی، فوت  ددر روزھايی که اوضاع داخل شھر به منتھای بحران رس ل عملي دوام جنگ برادرکشی وتطوي

نفس  بستگان قريب مانند دختر وداماد به ضعف عمومی اميردوست محمدخان تاثير خاصی وارد کرده، مريضی ضيق ال
شد ع ن د واق د يافت . او شدت پيدا کرد وھرچه به معالجه پرداختند مفي فا نخواھ ن مرض ش ه از اي ر ملتفت شد ک چون امي

شکيل داد برای جلوگي ه دور خود ت ان ب ری از پيش آمدھای بد دريک وقت باريک وبحرانی مجلسی از شھزادگان وبزرگ
  .واميرشيرعليخان را به جانشينی خود تعيين نمود وامور سلطنت را به او محول کرد

ه " پادشاھان متاخر افغاستان"ميرزا يعقوب عليخان خافی، مولف کتاب دخا:" می نويسد ک ر دوست محم ه امي ن خطاب ب
ھزادگان گفت  شکر وش ل،:"سرداران ل وری کاب درش  در ده ب سرسردارشيرعليخان را وليعھدپ ان پ دعلی خ سردار محم

شين من  يرعليخان جان ه سردار ش ردم ک ان حضور خطاب ک ما بزرگ ه ش ستم وب کرده به دست خود شمشير به کمرش ب
دارد. است ه صالح وصوابد.امروزمرض سرکارقوی واميد صحت شدن ن د ب يرعليخان را وليعھ د سردارش يد شمايان باي

د .سازم وبه جای خود پادشاه افغانستان نمايم ول کردن ه حضورداشتند قب ان ک ه بزرگ د؟ جمل شمايان چه مصلحت می دھي
تند  .وعرض کردند که خداوند مبارک گرداند ه سردارشيرعليخان گذاش تار خود را ب ارک خود دس بعد از آن به دست مب

ه وشمشيرخود را ب ا موج ب واج دري ه اف شکر ب ان ل ع بزرگ ه کمرش بستند وبه حضور خورد وبزرگ وپسران خود وجمي
اد . منصب اميری سرفرازنمودند ارک ب بعد از آن به حضورمبارک از ھمه مردم چه شاه وچه گدا بيعت گرفتند وجمله مب
 شان، خلعتھای فاخره پوشيدند وبعد از رتبه ومنزلت قدريخان تمامی سرکردگان وبزرگان به کردند واز جانب اميرشيرعل

  .آن به بندگان سرکار نصيحيت کردند وامر به فرمان برداری امير شيرعلی خان نمودند
دند  .اق وعظ ونصيحت فرمودند وتحقيقات بسيار وسفارشات بی شمار کردندفتثانی در باب ا چون از اين رھگذر فارغ ش

امر نمودند واجازه دادند . با بزرگان وسرکردگان گفتگو کردند نوص تسخسيرھرات وتأخيرنکردن وسرعت نموددرخص
ما    که تکيه برضماير الھی کرده، اه ش ه پادش به زودی يورش برند ودر حيات سرکار شھرھرات را تصرف دارند، زيراک

رزوی پادشاه آمن باشم عمر خود را آخر ميدانم ودرباقی عمر خود اعتماد ندارم ھرچند زودتر کارھرات را انجام بدھيد، 
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د آبرآورده می شود و ه رضای خداون دا آسوده خاطرب نم بع ًرمان به دل نمی ماند ومی خواھم که فتح ھرات را مالحظه ک
  )٢۴."(واصل شوم 
اثير خاص بخشيد وحسب االمر  وصايای امير در مورد تسريع فتح ھرات درگوش شھزادگان وسران نظامی وملکی ت

دخان رغم مقاومت شديد شھنواز خان پسر رفته شد ودر نتيجه علیترتيبات نقب گذاری وحمله شديد گ  سردار سلطان احم
شھر اشغال گرديد ) اميرشيرعلی خان(لی شھر دروازه ھای باالحصار را بازکردند وتحت ھدايت پادشاه جديدامرحوم، اھ

دين ترتيب آخرين آر رآورده شدوب دخان ب ان اميردوست محم ر وسجده شکرم ه جای آورد وق ه ار دستور پادشاھی ب  ب
  .مناسبت فتح ھرات مجالس جشن وسروروشادمانی عمومی در تمام شھروواليات برپا گرديد

ارز داشتکه شکی نيست  . در تراژيدی محاصره طوالنی برای فتح ھرات، شھامت واستقامت افغانی از ھردو طرف تب
يگ واب ب ج وغصه ازيک طرف، ن شار مشکالت ورن لطان در مدت محاصره ودر اثرف ر، زوجه سردار س ر امي م دخت

شوده شد االخره شھر گ ا ب د ت ات کردن ا دو . احمدخان واز جانب ديگر خود سرداربه فاصله کمی از يک ديگر وف ًمتعاقب
  .ھفته بعد خود اميرھم به مرض ضيق النفس در ھرات پدرود حيات گفت

  )٢۵(گرفت     مردانه شھر ھری به جان بنمود فتح شھر ھرات وبداد جان       
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