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  کانديدای اکادميسين سيستانی
  
  

  )١٨۴١(قيام کابلمانی درغلنقش محمدشاه خان 
  

ای يکی ازشخصيت ائی، ھ ان غلج اه خ يس، محمدش ان وانگل ی در دوران جنگ اول  افغ دار وبارسوخ مل زرگ ونام  ب
ان است اد لغم ديع آب نده ب ل، باش ابکر خي ه شاخه ب ارزان پرشورملی ودش.منسوب ب ره مب اه خان از زم من جدی محمدش

رام وحرمت   بود وار نزديک وصميمی وزيراکبرخان او از دوستان بسي. انگليسھا بود ه او احت وزيرموصوف به حدی ب
ه عقب  ه او را ب دخان ک می گذاشت که ھيچ رازی را ازاو پنھان نميکرد، حتی نامه خصوصی پدرخود، اميردوست محم

ن دوست يک دل وصادق ا اي ز ب ود، ني رده ب شينی توصيه ک اره ن ن ب ان گذاشت و رأی ونظر او را دراي  خويش در مي
  .خواستار شد و برطبق گفته ومشوره او عمل کرد

ھمراه با عبدالعزيزخان جبار  ، اولين کسی است که به دستورجرگه سران کابل، با اقوام خوداکبرنامهمحمدشاه خان بنابر 
شيد  جالل آب- در گندمک وجگده لگ وتيزين راه مواصالتی  کابلخيل دان سو ک يس را ب اد را مسدود ساخت وقشون انگل

  )١.(ومورد ضربات شديد قرار داد
ه پ و ب ل پيوست و پھل ر ھمحمدشاه خان بابکرخيل بعد از ورود سردار اکبرخان با قوايش به مبارزين کاب وی سردار اکب ل

ه داد ارزاتش ادام ه مب سھا ب دخان برضد انگلي لطان احم ردار س ان وس ه تنھادرم. خ شتن او ن سھا ودر ک ا انگلي ذاکرات ب
ی ومکناتن وبه اسارت گرفتن ھمراھانش سھم  هعمل وثر داشت،بلکه دربدرق يس م شون شکست خورده انگل ا ق ل ت  ازکاب

رال پالک و در و در جنگ ھای جالل آجالل اباد،  ا جن ر در برخورد ب باد برضد انگليس وجنرال سيل، دردره ھای خيب
س رای انگلي ه اس انگھداشت و اعاش اد لغم ديع آب ه ب ل،ی در قلع ه کاب ان ب دن آن دن مراجعت و درن و بازگرداني بازگرداني

   )٢.(اميردوست محمدخان از ھند به کشورنيز نقش خيلی فعال بازی کرده است
انجی گری وی بابکرخيل ھمان مردبا نفوذیمحمدشاه خان ر مي ه  براث ان سردار اکبرخان و نايب  ، است ک مصالحه مي
رامين هللا خا صله ک ين في ام وچن ستگی انج ه شاي ه دن وفتح جنگ پسرشاه شجاع را ب اه باشد وسردار : ک تح جنگ پادش ف

د نکاح سردار اکبر ه عق خان اکبرخان وزير او وبرای رفع کدورت وھمبستگی بيشتر طرفين،دختر نايب امين هللا خان ب
عله  ١٨۴٢جون که برای ماه ھای اپريل، می و   را جنگبدين گونه آتش . درآورده شود ل ش ميان سران مجاھدين در کاب

  ) ٣.(د و از اين تاريخ به بعد سردار اکبر خان به وزير محمداکبرخان شھرت يافتخاموش کر ور بود
  

لطان  باکارنامه ھای وزيراکبرخان و را بايد در پيوند  وھوشياری محمدشاه خان بابکر خيل ارتھاطش، رشادتھا  سردار س
دماننداين سه شخصيت ملی . رسی کرداحمدخان  مطالعه  وبر سردار اکبرخان ھيچکاری را  . يک روح در سه تن بودن

دان سياست نصيب شده محمدشاه خانبدون مشورت با  روزی ايکه سردار اکبرخان در مي  انجام نمی داد وبنابرين ھرپي
ت وده اس ر ب ه نف ار ھرس ادل نظروافک شورت وتب صول م ت، مح ل،. اس ابکر خي ان ب اه خ ذاکره  محمدش در روز م

ه نديکی از سه نفرسران ملی بود که با مکناتن رو در رو نشست باوزيرمختار انگليس در کابل، ود ک  وبازھم اولين کسی ب
تبه سرداراکبرخ شتو گف ه کگی،زر شهيوخت تير" ان  به پ ره تمام اشوخت !" (هړ خب ام ميگذرد، زودب  سخن را تم

ن ھم او در  !)ک ه از س رای اينک ارزب ورمب دروايت از د  وبرخ ويم، چن ا خبرش يس ب ا انگل سندگان  ب ورخين ونوي ول م ق
  . آيدحاصلتا به حقيقت موضوع بيشتر وبھتر ايقان نقل می کنيم اينجا ر دخارجی را 
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   :درمذاکرات با مکناتن سھم محمدشاه خان
ی  ھزاده عليقل تح علش ن ف رديب ی س ی يعن ران مل سه س ی جل اھدان عين ول يکی از ش ار،از ق دخانشاه قاج لطان احم  ار س

اربعد از آنکه وزيرمحمداکبرخان رقعه نايب امين هللا:" مينويسد يش وزيرمخت تا  خان را پ ن ،دفرس ه جھت مشورت اي  ب
ود اه خان اجالس نم دخان ومحمدش لطان احم ار باسردار س ار [.ک ان در /۵۵٧/غب ين هللا خ وب نايب ام ه مکت د ک  ميگوي

انده شد، پدسمبر توسط سردار سلطان ٢٢تاريکی شب  دخان  حامل احمدخان به مکناتن رس ر سلطان احم وب س اگ مکت
ه اين سه يار باھم مشورت ، بايد پيش از فرستادن مکتوببوده باشد تادن نام  از محمدشاه خان ]کرده باشندنه بعد از فرس

ام  ه ھنگ ت ک ان اس صلحت چن ه م د ک ا گفتن ست؟ آنھ ردا چي ات ف ما در مالق ال ش ه خي رد ک وال ک شان س ات، اي مالق
د،  سليم کنن ا رات ال م اير اعي دخان وس ًوزيرمختاررا دستگير نموده مغلوال بشھر آورده آنقدر نگاھداريم تا اميردوست محم

سان : محمدشاه خان گفت .آن وقت او را رھا سازيم ر از ک ميترسم اين کار چنان که بايد از پيش نرود ونزديک به صد نف
ا ت آنھ ه در دس ما ک سھا(ش ودگرفتا) انگلي اری ماش ام ک ردم برخ ت م ه مالم ن ماي وند، اي ول ش امی مقت د تم . رن
ردن [بالفرض چنان که شما گفتيد اين مرحله وقوع يابد، کشته شدن صد نفرو مالمت: وزيرمحمداکبرخان گفت  ردم ]ک  م

ه ازجای برخا. براين عمل اولی وانسب است ازپايمال شدن اسالم ر چون اين سخن گفته شد، ھرسه متفق الکلم تند وکم س
  ) ۴(."ھمت برميان بستند 

ای خود   سرانجلسه  وھرموھن الل، جاسوس انگليس که ھر حرکت دام از ملی را زيرنظرداشت وتوسط اجنت ھ ھر اق
انی را ميشد ،شان با خبر انی ج ن سه دوست ج ورا ه ب اسرار جلسه خصوصی اي ستخدمين سرداران  کشف وف يله م ًوس

لطانجان ومحمدصادق خان : " دسوي، او مينداتن  گزارش دا به مکنرا دسمبر٢٣خطر جلسه روز  داد، سکرترس ميرزا خ
اه خان در ب سه خونين مشورتکه اخيرالذکر دراطاقی حاضر بود که آنجا محمداکبرخان با محمدش ن دسي دمات اي  اره مق

دا دادرزامي.ه مخفيانه بمن اطالع دادندميکرد، ھردو نفرمذکوردر باره اين دسيس ه بمن گفت  خ الن عميقی ک  اکبرخان پ
ور  اگر اکبرخان موفق شود که مکناتن را وينده اعلی مکناتن را بدام اندازد سنجيده تا نما اورد، اورا مجب ه شھر بي زنده ب

يس را خواھد ساخت تمام سالح، پاه انگل سپارد خزانه وديگر ذخاير س ان ب ه سران افغ ا . ب اتن را توسط زھر ي اه مکن آنگ
رای من ساعت .ھد کشت که خود مکناتن شب قبل به او اھدا کرده استھمان تفنگچه ای خوا ن مطالب را ب ميرزاخداد اي

دا داد ب مکناتن فرستادم]نزد[من قربانعلی را با يک ياد داشت  گفت و١٨۴١ دسمبر٢٣ده بجۀ روز  ه  وھر آنچه ميرزاخ
ار.من گفته بود درآن ياد داشت نوشتم اتن در ب انعلی مکن ام رسيدن قرب ه ھنگ ستوفیب ا م ده اکبرخان ب دالرزاق(ه معاھ  عب

ا ب)خان ساخت ت اده مي ين ه  صحبت ميکرد وخود را آم ا اکبرخان روان شود، درھم ار ب رانس مرگب ات وکنف طرف مالق
ده است:گوش او آھسته گفته و ھم ب وقت قاصد من پيام رابرايش رسانيد سترده ش ل او گ ه مقاب سه ای ب ه . دسي رنگ قياف

دپيام چنان تغيير کرد که گوئی ز گرفتن اين سرويليام مکناتن بعد ا ا درحال حاضر او چاره ديگر .ه باشدمضطرب ش ام
ول کنه نداشت مگر اينکه ب پاه خود . دمنظورحفظ نام وحيثيت کشور وحکومتش ھر نوع خطررا قب سران س اتن ازاف مکن
اش سپاه)ند دوغقول الرنس ه ب(تقاضا کرد دوکندک اده ب را را بيرون قشله در حال آم داکبرخان در  ق ر محم ا اگ د ت ر دھن

ين هللا  االی مواضع ام ه ب رای حمل دک ب ن دوکن اتن از اي د باشد،آنگه مکن رارداد خود صادق  ومتعھ ار ق وگری ک ان ل خ
اعی خواھ آنصورت اين دوکندک برای حفاظت شخان صادق نباشد، در اکبررولی اگخواھد گرفت،  د نخص او موقف دف

ت ورن ميکن...گرف س وت ورن الرن اتن زی وت ه مکن ورن تريورب يش رویت ه درپ ی از خطريک د، ول ار دادن  داشت اخط
ال من صده ب. قبول ھمه خطرات می ارزده ب ًيقينا خطرناک است، اما اگر اين پالن موفق شود : جواب دادمکناتن  ھرح

اتبار مرگ ر ه تکرار واقع ا ن ه گذشته راا می پذيرم، ام رای آن ت . شش ھفت را ب يش است، م سه در پ د دسي ا بگذاري نھ
  )۵."(من اعتماد کنيده وبرای معامله با آن ب

  

 
 تصوير . توسط وزيراکبرخان به قتل رسيددسمبر٢٣درکه )١٨۴١ -١٨٣٩اگست(مکناتن، وزيرمختارانگليس درکابل

  
اتن ا ل مکن تی از صورت قت ه درس ه ب ا وجوديک وھن الل، ب الع داردم يس  ط ور انگل ای ام نودی اولي رای خوش ، مگرب

ابرين ل مکناتن را طوری روايت ميکند تا نفرت وخشم باداران انگليسی خود  را نسبت به افغاگزارش قت نھا برانگيزد وبن
سد دار بو:" مينوي ان غ ا اکبرخ اتن ب ی مکن ده اعل ی نماين اتن ه قت ا مکن ان دفعت لطان ج ان وس ود، اکبرخ سته ب ذاکره نش ًم

اع رادستگير کردند وميخواستند او را به پشت اسپ سوار کنند، شت اسپ امتن ه پ اتن از سوارشدن ب ه مکن  اما ھنگامی ک
ود،  رده ب دا ک ه او اھ اتن ب بال مکن ًورزيد، او را پايان کش کردند ومحمداکبرخان توسط ھمان تفنگچه پر از کارتوس که ق
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شت رد و او را ک االی او فيرک ورن .ب اتن ، ت ان مکن ات ھمراھ دخان، حي رادرش دوست محم ی وب ان غلزائ اه خ محمدش
دال ات بردن ورن . رنس وتورن ميکنزی، را نجات دادند وآنھا را باالی اسپھای خود شان به قلعه محمودخان بي ورت  راتري

راد ًزيرا تورن مذکور قبال مال مؤخاطرگرفتن انتقام کشت،ه مال مومن ب ام انتخاب اف من ويک عده سران ديگر را به ھنگ
   )۶." (ًبرای سپاه شديدا توھين کرده بود

  :ھزاده عليقلیگزارش ش
اه خان مشورت بهًقبال  دخان ومحمدش د سردار محمداکبرخان وسردار سلطان احم اره ش اتن اش ورد دستگيری مکن  در م

ان ھرسه":ميگويدواکنون به بقيه گزارش شھزاده عليفلی می پردازيم که   متفق الکلمه از جای برخاستند وکمر ھمت برمي
اونی ر ه چھ دبستند وبا دويست سوارنزديک ب د.فتن رون آم ز بي ار ني ه . وزيرمخت يش تاخت دخان مرکب پ اول سلطان احم

د سالم [وزيرمختاررا اطمينان داد که کار در کمال پختگی ساخته شده وچون وزيرمختاربا وزيرمحمداکبرخان نزديک ش
رد ودست داد و] ک ه آورده ب ان ھدي ه جھت وزيراکبرخ ود وب ه ب ه ھزارروپي تش س ه قيم پی را ک ار اس د او را وزيرمخت

شکر[محمداکبرخان اظھار. مخاطب داشت که اين مرکب راھواررا به جھت سردار به رسم پيشکش آورده ام وده او ] ت نم
ه صحبت دور اونی ب یرا از چھ ردم ت، . ک تن اس خن گف ستن وس ان مناسب نش ين مک ت ھم ی گف ار م ه وزيرمخت ھرچ

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

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

اه  دخان ومحمدش داکبرخان وسردار سلطان احم ه وزيرمحم سوارديگر به قدر بيست قدم دورتر 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 . رداران را نگھداشته بودندتفنگدار پياده اسپھای س وزيرمختاربا وزيرمحمداکبرخان مشغول سوال وجواب ش
د] گفتگوھا. [ ازديگری صدق عھود خود را سوال مينمودند ه طول انجامي ع ساعت ب ه . قريب  رب اه خان ب اه محمدش ناگ

ه  [  ."رشدوقت تنگ است، زمان درنگ نيست بايد دست بکا" :زبان افغانی به محمداکبرخان گفت شتواين جمل ه پ ترجم
ت ين اس ه ک:" چن ره تمام ه خب ی،زر ش ان ]! هړوخت تيريگ 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 ه دخبرو( ."اينجا جای گفتگو ني ه اځدلت ی ن
   ).دی، خبری په شارکی سره کوو

تمحمد اند، برجست و او راگرف داکبرخان آسيبی برس ه وزيرمحم ا . شاه خان از خوف اينکه مبادا الرنس با طپانچه ب 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
د ا مکنجی. برپھلوی او بود از پيش ران دين خان ب ور و غالم محی ال ا تري زی(دوستمحمدخان ب ه ھردو ) ميکن در آويخت

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

  
بسيار عظيم الجثه وبا قوت ] مکناتن[وزيرمحمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ھردو با وزيرمختار دچار شدند، چون

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
اخته ويک گل ول س ان را مقت اده گ انيددونفر از پي ی نرس ا آفت داکبرخان خورد، ام ه پشت وزيرمحم ه ب دار سلطان سر.ول

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 د. ساخته ب داکبرخان بايک ار ومحم يگر مشغول چون وزيرمخت

ت  رون آورده خواس ت بي ت داش وب دس ان چ ه در مي ه ای را ک سته حرب ار فرصت ج دند وزيرمخت شش وکوشش ش ک
ا ] درھمين لحظه.[انداخت ] دور[ به  به قوت از دست وی گرفتهانرزند،ولی ابرپھلوی محمداکبرخان ب سلطان احمدخان ب

ه سمت ا رده روی ب يد، وزيرمختاروحشت ک شيربرھنه در رس ششم ردو وپ داکبرخان ک ه محم ه . ت ب دخان ب سلطان احم
ان  تزب انی گف اخت:" افغ ارش راس د ک ال است باي ن مح ردن اي ده ب ارئی ور " [."زن اممکن دی، ک ی ن ول ئ دی بي  ژون
ه جھت او ] "!ختموه ار ب سکه وزيرمخت ا يک کال ل ب ه يک شب  قب ه ای ک ان طپانچه دو لول ا ھم سپس وزيراکبرخان ب

رآوردارمغان فرستاده بود برم اد ب رده فري دخان ک ه سلطان احم شت ب ه پ ه از صدمه گلول از ... ھرۀ پشت او خالی کرد ک
د ه سمت سواران خود رفتن رده ب دا ک در .عقب وی سلطان احمدخان چنان شمشيری زد که به رو در افتاد، سر وی را ج

دخان  باضربت  لطان احم رد، س دخان او را می ب ه دوست محم د ک ور ش ين راه دچار تري شيرمقتولش ساخت وآدم ب شم
  )٧."(فرستاده ريسمان برپای مقتولين بسته به شھر درآوردند ودر چارسوق بازار بياويختند

سھا وپيوسته  دوشادوش سردار اکبرخان وسردار سلطان احمدخان محمدشاه خان ا انگلي ذاکرات بعدی ب ا در م اخراج آنھ
شو دگان ق ه کنن ه بدرق ا در جمل وداز کشور حضور داشت وھمان اب ب ا سردار اکبرخان ھمرک ان . ن دشمن ب چه اودر مي

وداقوام غلجائی سمت مشرقی شخصيت شناخته شده و وذی ب ا نف سمتت ھزاران جنگ جوی سنميتوا وب ردم آن   را از م
د بادر جالل آقوای انگليسی مستقر دبرای مقابله  با اری  .بسيج کن دخان ب ا سردار سلطان احم ا ب در رأس سه ھزار يکج

ا دره خيبر ننگرھاری برای مقابله با قشون جنرال پالک مبارز هت وای دب ه ق ائی ک ی از آنج يش تاخت ، ول سيار  پ شمن ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ادتوانستند کاری ازپيش ببرند به ناچارن، افغانھا در جلوگيری دشمن ومجھز با توپخانه بود ل به جالل اب شتند واز کاب  برگ
ل امداد خو م سران مجاستند، ولی متاسفانه که در کاب ه جان ھ دين ب رای تثبيت موقف و موقعيت خوداھ د وب اده بودن  افت

  .بروی ھمديگر شمشيرکشيده می جنگيدند و کار کمک به سردار اکبرخان در جالل اباد فراموش گشته بود
ود ه نم ه وابات اد اعاش ديع آب ود در ب ه خ سی را در قلع رای انگلي اه اس دت چھارم ان م اه خ ن . محمدش ه دراي ود ک ت ب وق

ه   اگراسرای انگليسی رارھا کند: کهباد مکتوبی به محمدشاه خان نوشت گراز داخل قشله جالل اکريم دوصد ھزار روپي
ه امه شما خوشم آمد،اما دوست از ن:" نوشتشمحمدشاه خان در جواب.پرداخته خواھد شداو به  د ک د بداني من، شما باي

  )٨"(.رواست خيانت نه دردين من ونه در دين شما
  :به قلم اير اقامتگاه محمدشاه خان ، بديع آبادهی از قلعشرح

ود   يکی از"اير"بريد من  هافسران انگليس  ب ل  ک سير راه کاب وری  جالل آ-درم اد درجن ه زخمی شد و ١٨۴٢ب درجمل
تاسيران انگليس درظل ح ی سال او. مايت سرداراکبرخان قرارگرف ام مل ومبر٢ را از ١٨۴١ حوادث قي ا ١٨۴١ن  ٢٢ ت

رده وه ب١٨۴٢ برسپتم يده  طور روز مره ياد داشت ک شر رس ه ن ستان ب ان سال در انگل تھا در ھم اد داش ن ي  آن . استاي
ليمیاز٢٠٠٧خاطرات درسال  سيم س ای محمدن ام  طرف آق ه وزيرن شتو ترجم ان پ ه زب دی " ب وه بن ستان کی دي ه افغان پ

ای رسيده ونسخه ای از آنرا برای من ارسال کرده اس، به چاپ "خاطرات  ت که ضمن تشکر وسپاس از زحمت کشی آق
  .ھموطنان بازتاب می دھمآگاھی من برخی نکات مھم ازآن ياد داشتھا را برای  سليمی،

دمن اي ره بري دادھای روزم ا  ۶از را ر، رخ وری ١٣ت رح داده و١٨۴٢ جن رده ش راف ک يم اعت انزده ون شون ش ه از ق  ک
ا جالل  ،ار اکبرخان در آمده بودندھزاری انگليس به استثنای اسرای که در حمايت سرد ل ت ادآدر طول راه کاب جز ه  بب

دندھمگی از اثرحمالت مجاھدين )داکتر برايدن(يک نفر تھای خودوی .  تباه ش اد داش ورد ددري ديع رم ه ب ادآقلع انب    لغم
  :مينويسد اشاره کرده ائیجلمتعلق به محمدشاه خان غ

  :١٨۴٢ جنوری ١٧"
ا سخت  برای چنریتورغ ما را در  اراده داشت که سرداراکبرخان ه م سبت ب د روز نگھدارد، مگر از آنجائی که مردم ن

درااظھ ا دور نماي ا را ازآنج ا. نفرت ميکردند، او مجبور شد که م ا درتحت نظر بن ر محافظ١٢برين م سلح   نف ، صبح م
دار. د آغاز کرديم بجه روز به سفر خو١١ساعت  رای نگھ ا ب رده شده بو یاينھ ع ک ا جم دم ان برسر ی ازگروھ.دن  افغان

ار ه حرکت م د ک د اديوارھا ايستاده بودن ا کنن د. تماش ا  غارت ش انواده ھای ماتوسط آنھ ادی . بعضی اشيای خ بخش زي
ما به . ازنوکران ھندوستانی ما دراينجا گذاشته شدند ، زيرا گفته ميشد که سردار  نيت کرده که ھمگی مارا به قتل برساند

ه ساعت  گذشتيمهدر راه از چندين قلع .ول  يک وادی  حرکت ميکرديمسوی شمال شرقی درط ردا ب ه٢ وف  ه قلع صبح ب
غلجائی بود که برای اقامت ما خالی شده خان  ميل دور تر واقع بود ويک اقامت گاه مھم محمدشاه ٨رسيديم که  دبابديع آ
  .يمما ديده بودآن وقت  بھتر بود که تا یاين اقامتگاه از تمام جاھاي.بود

ا .بوددراز گز ٨٠ حدود ر ضلع آن  ھقلعه چھار ضلع داشت که وار ھ رج ٢۵دي رکنج آن يک ب تند ودر ھ دی داش  فت بلن
ود ده ب اخته ش ود .س ده ب اع حفرش رای دف ی ب دقی عميق ه خن ن قلع زرگ آن رخ ب. در اطراف اي وب ه دروازه ب طرف جن

ن  ه ھريکی از اي انی  محافظت ودروازه کوچک آن رخ درشمال شرقی باز می شد ک ده ب رج دي ا توسط يک ب دروازه ھ
را احاطه در وسط قلعه.ميشدند دی آن ه ديوارھای بلن ود ک اخته شده ب اش س رای بودوب  يک ساختمان بزرگ چھارگوشه ب

زرگ دارای . فت بلندی داشت٨ًکه از زمين تقريبا ساخته شده بود ميکرد ودرھرسمت آن سه اطاق  ه ب ی خان سمت بيرون
ه بچوکاارسی بايک  ر نقش ونگارداشت ک ه پ ه ت بزرگ چوبی بود که به پنج قسمت تقسيم ميشد وھر قسمت آن  يک پل

ين شکل ساخته شده اند که برای مخانه ھای بزرگ به ھو تمام سرايھای خوب در اين جا. اه بلند وپائين ميگرديدطوردلخو
سيار راحت بخش سپ ستان ب ستان  مگر ،ستندھری کردن تاب و سردی را در زم دجل ه نميتوانن دام .گرفت ه ک در داخل قلع

ره آ تذخي ود نداش ه ب.ب وج رب قلع وب غ يم کيلومتره فاصلهدر جن وار ن ان داشت واز دي ه يک رود کوچک جري  قلع
ھای تحت آب اين کشوربا آنکه عجيب است که در وادی ھای حاصلخيز . واقع بوددرحدود صدمتر يک جويچه کوچک 

  . دارای چاه ھای آب  اندی کمی  قلعه ھامگر  است،درنزديک سطح زمين  فراواناالرضی 
دون آنکه بيرون  در  را ميتوان گفت که ھرگاه دشمن اين ماده ضروری زندگی طور کلیه ب  بروی اھل قلعه بسته کند، ب

اکه يک مرمی ب ردسوی س ليک گ ه ش ن قلع لنان اي ودد، اھ ه خ شوه ب  قلع سليم مي د است.دنخود ت سيار جدي ه ب ن قلع  اي
داکبر خان محم" خسر؟"ی ائاين قلعه از محمدشاه خان غلج.ور را اشغال کرده ايم اعمار شده استکشا اين  م کهوھنگامی

دباست که از جمله چندتن  م نکرده ان اه شجاع سراطاعت خ ه ش اه ب ه ھيچگ ی است ک ذير ی حرص سير. زرگان  مل ناپ
 که دوست محمدشاه خان اکبرخان استمنظورش سردار (داماد خود بدبختانه بر. وخودخواھی از خصوصيت مھم اوست

ه ود ن ادب اثير دارد)  وی دام سيار ت زرگ خو. ب امی ب تاوح تھای او اس هه ب. س ر پذيرفت ن ام وم اي ور عم ه ط ده ک  ش
ام  کش ؤداشته است، مگر مس) مکناتن(مختاردستگيری وزير  در دست قوی) محمدشاه خان(او ه ھنگ ر ک ل وزي وليت قت

  )٩(. شود اده نمیوکوب  صورت گرفته به او نسبت د
  سردارمحمد اکبرخان در باره "اير"نظريات 

ر سد،اي ود مينوي اطرات خ ان  :" درخ ردارمحمد اکبرخ ک او را س تان نزدي ه دوس دخان ک لطان احم سرعموی او س و پ
هن جھت ما را تا قلعه  بديع آيبدآنھا نامند،  سلطانجان می ايل آباد ھمراھی کردند ک ا  وس دوررامی  م ی المق راھم  را حت ف

د لطان . کنن انس وش ج سيار خ خص ب ک ش وش ، ي ه وخ يما قياف ت وس اده  اس ب س ان تناس ه ھم لطانجان و. ب  س
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ردار ر دومس ر نف د، مگ ان ان ين ومھرب ا تمک خاص ب ردو اش رداراکبرخان(اکبرخان ھ سان ) س ک ان ود ي ار خ در رفت
  )١٠."(احترام ياد ميکردبا سوء استفاده نکرد ونام آنھا را ھمواره  وھرگز از انگليسھانجيب بسيار

براستی سردارمحمداکبرخان، از زمره آن سيما ھای تابناک ومشعشع تاريخ مبارزات مردم ما است که نقش سازنده 
  . درکاميابی قيام مردم کابل برضد انگليس ھا بازی کرده است

ه  د ک اريخ "بريدمن اير، می افزاي وری اکبرخا١٨در ت ار جاله ن وسلطان جان ب جن تم ک ادل آغرض خ ه آن از ( ب تخلي
د به آن شھر رفتند) وجود انگليسھا ئن بودن روزی خود مطم ه پي ا سردار اکبرخان در جالل آ. و ب ه م ود ک اد خبرشده ب ب

اريخ  خود پول نداريم،مصارف برای  تاد٢۴بنابرين  در ت ا فرس رای م ه ب زار روپي ع يک ھ وری مبل اريخ . جن  ١٩ در ت
ه قفبروری ز ديع آلزله شديدی رخ داد ک ه ب شتی از يکسو بلع ل ک اد رامث ا و  دادمی سوی ديگر تکان ه ب برخی ديوارھ

   )١١(". در آن ميخوابيد ويران گرديدليدی سيلخانه ايکه و
اريخ  ا ت اد ت ديع آب ه ب ا در قلع ديم١١م اقی مان دانی ب ل زن اعت  . اپري ر ٢س د از ظھ ان روز بع ه ھم اره ب ا دوب  م

سوی آاکبرخان سردار.سفرپرداختيم دی نشسته  بريک يله شن ود بلن ورکرديم.ب زديکش عب تيم واز ن يله گذش ا از ش  ، او م
 مارچ سردار ١٣ درتاريخ به نوشته اير،. مريض معلوم ميشد وقتی به او سالم کرديم با پيشانی باز جواب سالم ما را داد

ود رده ب ازوی راست او را مجروح ک ه ب ود ک ه .از طرف نوکرخود ھدف گلوله قرارگرفته ب ر ب صدکننده[ نف از ] سوء ق
  )١٢.(مگرنفرمذکور مطابق رسم افغانی شکم دريده شد.طرف شاه شجاع يک لک روپيه رشوت داده شده بود

مرگ شاه شجاع به انتقام سوء قصدی بود که توطئه آن عليه اکبرخان از طرف شاه "درجای ديگرمتذکر ميگردد که ، اير
اه برای انتقام گيری از. شجاع  چيده شده بود ات مرگ ش اه خان غلجی ترتيب  شاه شجاع ، دوست محمدخان برادرمحمدش

  )١٣(".شجاع راگرفته بود ودرکابل توسط شجاع الدوله پسر محمدزمانخان عملی شد
الع محول )سردار اکبرخان(او ه ط  مثل مردان دلير با صدای بلند که خصلت چنين مردانی است گرچه شکست خود را ب
  )١۴(.کر انگليس را به رھبری جنرال سيل ستودکرد، مگر دالوری عسامي

هبريدمن اير عالوه ميکن اريخ :د ک ل چون يک تع١٢ درت ه  اپري تند ب تن نداش وان رف د وت ا مريض بودن يران م داد از اس
د،:" محمدشاه خان عرض کرديم که ما را ھمينجا رھا کنند،ولی او با قھر گفت  ھرکجا من ميروم شما از دنبال من می آئي

ا خود می . سپان ما از کار افتاد شما مجبور استيد باپای پياده به دنبال من بيائيداگر ا رده ب ما راکش ک واگراز پا مانديد ش
  .استانگليس ھا  محمدشاه خان ازھمه بيشتر دشمن ) ١۵(."برم

ل سردار اکبر٢١امروز صبح  م حضورداشتخان  اپري وتينجر ھ ه درآن ميجر پ شکيل داد ک ه ت آن سرداردر.يک جرگ
ار .مرا ترک گفته اند وبا من خيانت کردندمن  ھموطنان :"گفت شده جلسه به قھر  اگر چه من تا کنون در کشتن وزيرمخت

او سوگند . دام اردوی انگليس مطابق ميل ورضای  سران کابل  عمل کرده ام، مگر آنھا بازھم از من حمايت نميکنندنھوا
  )١۶."( درحق شان بکنم که ديگران از آن ياد بگيرندقدرت برسد، چنان کاریه ياد کرد که ھروقت ب

ه ٢۵اير، می افزايد که درتاريخ  ه نام ل قاصدی از لوديان ه وزيراکبرخان آوردا اپري د . ی ب ه قرائت ش ه  نام ھنگامی ک
د درھندوستان غذا  سرداراکبرخان خانواده ده روز ميشود که"درآن نوشته شده بود که  نيدن ."نخورده ان د از ش ن  بع اي

ين " :سرداردراين باره بالحن خشمين گفت.خبر ما ھمه گفتيم که اين يک نامه جعلی ودروغی است ر از ب انواده من اگ خ
ه داد ."برود يا نرود، من از تصميم خود برنمی گردم  بعد مثل اينکه ھيچ چيزی واقع نشده باشد، به سخنان قبلی خود ادام

ا ٣٠نرال سيل تلفات ما بين در نتيجه شليک توپھای ج:وخطاب  بمن گفت  ه از ۴٠ت ر مرمی ھای ک ود، مگر از اث ر ب نف
  )١٧.(باالحصار برما فير ميشد، تلفات جانی ومالی به قوای ما بسيارکم بود

ل٢١( امشب : بريدمن ايرمتذکر ميشود که انم ھای محمدشاه خان وديگرسران م )  اپري ا يکجاسفر می خ ا م ه ب ی ک ل
ان خود  وبسيار مھمان نوازبه نظرخانم آير،آنھا .  دندکرمان مھخانم آيررا کردند،  دبا مھم رده بودن انی ک سيار مھرب . ب
د لباس ھای ھم آنھا ا وجذاب بودن سيار زيب ن را . افغانی قشنگ به تن کرده بودند وھم خود آنھا ب ر ، اي انم آي ا از خ آنھ

 انگلستان از طرف يک ند کهه بودوقتی جواب شنيدپرسيده بودند که در کمپنی شرق الھند مردان کار ميکنند يا زنان؟ و
سانه  از کپتان مگ گريگور بسيار می ترسيدند آنھا.رھبری می شود، بسيار متعجب شده بودندخانم  ه دراف وی ک ل دي مث

  )١٨.( ھای کودکان بيان ميشود
  :اه خان برضد اميردوست محمدخانشمحمدقيام 

ه سراج ال ا توجه ب هواريخ، می نتمرحوم غبار ب سد ک ابکر خ: " وي اه خان ب ان، محمدش د از مرگ وزيراکبرخ ل بع از ي
وگيری از در جالل آاميردوست محمد روی گشتاند و  ًباد با قوايی که قبال به غرض استرداد خاک ھای شرقی کشور وجل

  .ًده بود، علنا برضد اميردوست محمدخان قيام نمودس فراھم شنفوذ انگلي
ردم و ه او را مرکمرگ وزيراکبرخان تمام م را ھم اثر ساخت، زي ستان را مت ال واستقالل رجال وطن پرست افغان ز آم

ط .  نه پدر او را که ھميشه در برابر تجاوزات انگليس عقب ميکشيدکشور می دانستند ه غل ر، ب ًخصوصا در مرگ وزي
سموم نم در وجود داشت م سر وپ ين پ ه ب ذا موقعيت افواه شد که امير او را به واسطه اختالف نظرسياسی ک وده است، ل

ر سردار ا. امير در نظرمردم تنزل نمود وطرف انزجار عمومی  قرارگرفت ی وزي رادر عين در خان غًميرفورا ب الم حي
بود به عنوان وليعھد جانشين وزيراعالم کرد وگفت ، او امير سپاه افغانی ومختار ده يگ که در غزنی مقابل انگليسھا جنرا

در ھ. امور دولت وسياست است ه سردار غالم حي ان ب ار ولغم ا حکومت ننگرھ ر را ب مچنين دو فوج عسکر متعلقه وزي
  .ًدرحالی که امير قبال عنوان وليعھدی خود را از ترس اعتراض انگليسھا به وزيراکبرخان نداده بود. خان داد
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صاال او طرفداران وزير اکبرخان در د. ً در ھرحال اين نقشه امير عجالتا برای او سودمند افتاد ع شدند وات ًور وليعھد جم
د د ميکردن انی تاکي ات افغ ترداد والي ند واس ه عسکر کشی در سواحل س م اميردوس.را طبق طرح وزير ب دخان ھ ت محم

ا . ندنبايت بجراء عامه مجبور بود که سر رضادرزير فشار افکار و آ دامی را نداشت، وتنھ ين اق گرچه ھرگز جرئت چن
درد ھمان محمدشاهکسی که به اميراعتماد نک ه ب ه در قلع ود ک ان نشسته وميگفتع آي خان غلجائی ب اد لغم اميردوست : ب

بين کابل وننگرھار وجبار خيل ھا مردمان غلجائی . انستان را نداردمحمدخان طرفدار انگليسھا است ولياقت پادشاھی افغ
ود. در عقب اين مرد ايستاده بودند ن . پس تصادم بين طرفين حتمی شده ب ردر سال اي ه امي شونی برضد ١٨۴٧است ک  ق

ردرھم شکست شون امي ا در برخورد نخستين ق د، . محمدشاه خان سوق داد، ام ه پادشاھی خود را درخطر می دي اميرک
نظم ١٨۴٨ًمجددا در تھيه يک سپاه قوی برآمد ودر اپريل  ر م نظم وغي شون م ا يک ق ه واليت ٢۵ًشخصا ب ری ب  ھزارنف

  .ننگرھار مارش نمود
انوليعھ اه خ دخان(د با سپاھی به لغمان کشيد وبرادر محمدش ديع آ)  دوست محم ه ب رار دادرا در قلع اد زيرمحاصره ق . ب

شيد ان طول ک در خان در لغم دالعزيزخان . جنگ بين محمدشاه خان واميردوست محمدخان وغالم حي ی عب ين وقت در چن
ل امي ه مقاب ل ب ه جبار خيل که در يک صف با محمدشاه خان بابکر خي دا شده ب اه خان ج د، از صف محمدش ر می جنگي

ه) ١٩.(اميرپيوست ا ب شيد،ًاين حرکت قوای محمدشاه  خان را درھم شکست واو منھزم وه کاشمن ک ر شخصا  ک ا امي ً ام
رادر . تعقيب کرد وکاشمن را محاصره نمود ه از شکست ب ديع آدوست محمدخان ک ه ب نيد، دل از دست داد وقلع اد از ش ب

ی . دوست محمدخان توانست خودش را درکاشمن نزد برادر برساند. سخر گرديدطرف وليعھد م وه ب چون دفاع از يک ک
ين خان به ناچار با اھل وعيال خود غله ودانه ممکن نبود، محمدشاه  ارس ب  از کاشمن به فراچغان رفت وبه جبال دست ن

  ) ٢٠."(لغمان ونورستان پناھنده شد
  ی باد گرامياد اين مردمبارز ودلير . ايان يافتبدينصورت داستان قھرمان ديگری پ

  ٢٠٠٨/ ١١/ ١۵پايان  
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