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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National Characters   یشخصيت ھای مل

  
    کانديدای اکادميسين سيستانی

  ٢۵ /٢٠٠٨/ ١١  
  

  )١٨۴٢ -١٨۴١( نظامی وزيراکبرخان درقيام کابل-نقش سياسی
  

  
  )١٨١۶-١٨۴۶(وزيراکبرخان

   مقاومت شجاعت، وقار وسيمای 
  :مقدمه
ردان افتخار برانگيزتاريخ کشورما، وزيراکبرخان، قھرمان ملی جنگ اول افغان وانگليس، فرزند  بزرگ م ازيکی

   .پاينده خان بارکزائی استن سرداراميردوست محمدخان ب
کاميابی قيام مردم رھبری وھای تابناک ومشعشع تاريخ مبارزات مردم ما است که دروزيراکبرخان، از زمره آن سيما

 مگر ،وزيراکبرخان عمربسيار کوتاه .سازنده بازی کرده استوطن پرستانه وبسيارھا نقش کابل برضد انگليس 
  .  مشحون ازافتخار داشت 

ل از او  واب ١٨قب شونی، ن الگی در رأس ق ران س ان حکم دزمان خ ردمحم الل آمتم اد ج اه را  ب ت کوت د از مقاوم بع
سی ًاسيرگرفت ومتعاقبا شاه شجاع  سدوزائی رادر قندھار دريک نبر ل انگلي د رويارويی به سختی بشکست وجنرال کمپب

  .را زخم زد واسيرگرفت
رود در نزديکی٢٠در  الگی در جنگ جم د و س يکھا جنگي شاور برضد س تن پ ن ب رد ت ساالردريک نب  ھری سنگ سپھ
  .کشت ولشکرش شکسته شد را ھا سيک
يش تاخت، مگرک تا درۀنسيرنجيت جلوگيری از قشون مشترک شاه شجاع و  سالگلی برای٢٢در  ه  خيبر پ ل از مقابل قب

زد از خيبر به چھارپائی  را روی شجسد نيم جاناز طرف دشمنان وطن به او زھر خورانده شد، و ،با نيروھای متجاوز ن
هً از مرگ حتمی نجات يافت ومتعاقبا بهسنگر ارغنده آوردند که با سختیاميردوست محمدخان در ارا رفت وب دان  بخ  زن

  .شاه بخارا افتاد
ارا،٢۴در  اه بخ دان ش ائی از زن د از رھ الگی بع ده گرفت  س ل را برعھ ردم کاب ام م ری قي ومبر٢۵(رھب ا ) ١٨۴١ ن و ب

ادهھوشياری از مکناتن، سفيرونماينده فوق ود،  الع سته ب ی دست شيطان را از پشت ب اق افگن ر ونف ه در تزوي ا ک  بريتاني
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ند ده خودس ه توسط نماين ی دست آورده ی با محرمان ه دوروئ ابرين ک رد وبن رمال ميک ان ب ران افغ ه س سبت ب  وی  را ن
راز آن را  وادار به اخراج فوری از کابل نمو انگليسھا رارا سربه نيست  ومکناتن  د که در تاريخ انگليس افتضاح بزرگت

ی  ردنم راغ ک وان س ن فعالي. ت ان اي ای ت درجري امی ا-سياسیھ سھا  نظ تگان انگلي ه گماش ار از عقب ھدف گلول و دوب
ارا ب.قرارگرفت وزخمی گرديد ولی کشته نشد اه بخ پاھيان ش ا س ه درجنگ ب شدت زخمی شده ودو ه  اين درحالی بود ک

  . سر گذاشته بودشتل سوز وساخت زندان ارگ بخارا راپسا
اھش، ال عمرکوت ان، در طول سی س روزی  وزيراکبرخ ازی وپي شحون از جانب ربلندی وم ار وس ا افتخ يم عمرش را ب ن

اع جانبازان شور،ودف ی ک ت ارض ی وتمامي ت مل ا  ه از حاکمي تان، ب ه پرس اوزين وبيگان ا متج ذير ب تی ناپ ديت آش ض
وب . شمشيرآخته، ھمواره آماده پيکار با دشمنان وطن ووحدت ملی زيست ان وقل وخاطره دليرمردی وشجاعت او دراذھ

زرگ وگر مجاھد ودشمن سرسخت انگليسھا چنان او را ھموطنانش به عنوان يک غازی مرد ه بالفاصله ب امی ساخت ک
الھای  ی س ام مل روزی قي د از پي يالدی،١٨۴٢ -١٨۴١بع ام   م ه ن اراو ب ار وپيک وم از ک ای منظ ه ھ ا وحماس ه ھ رزمنام

ده در(اکبرنامه  شميری، سروده ش د ک ری)م١٨۴٣مطابق /  ھجری ١٢۶٠( از حمي ه اکب ی ( و ظفرنام سرايش قاسم عل
ان ) ال فوت وزيراکبرخانبرابر س١٨۴۶/ ھجری١٢۶٣باشنده آگره دھلی در وان يک قھرم ه عن امش را ب د ون سروده ش

  .ملی در قيام ضد انگليسی جاودانه تر ساخت
ه  د ک اھی حاصل کنن ر آگ ا بھت د ت ه کنن ا دقت مطالع ار ديگرب جوانان ونسل بالنده کشوربايستی تاريخ کشورخود را يک ب

ن بزرگی در دامان پاک خويش پرورش داده که خصوص در تاريخ معاصر چنان مرداه وطن عزيزما در طول تاريخ وب
  .وطن به نام و کارنامه ھای شان افتخار ميکند

سان، روح مردانگی  ه ان سرگذشت مشحون از دليری وشجاعت وعلو ھمت واحساس پاک وطن پرستی وزيراکبرخان ب
د. ودليری می بخشد ق نگارن ن شخصيت وبنابرين انگيزه اصلی نگارش اين سطور ناشی از عالقمندی عمي ه اي سبت ب ه ن

  . اين نوشته يادش را گرامی ميخواھدسال پس ازمرگ او، با١۶٢سترگ ملی است ، که اينک 
فانه مگر ان متاس ه درمي ان ک اھموطن ه م ستند ک م ھ سانی ھ ع ، ک د ودر مواق شانی او را ندارن داکاری وجانف دن ف شم دي چ

انرا با نوک قلمبه جای ذکرخيری از اين فرزند دلير وفداکارکشور، او مختلف  ه شخصيت  يا زب ا از وزن د ت يش ميزنن  ن
  . او کاسته باشند

شانی و افغانھای  حق شناس وبا پاس، ھرگز به کسی اجازه نمی دھند که شخصيت ھای تاريخی وملی آنھا را که با جان ف
ی ريختن خون خود، اين وطن را نگھداشته و به ما ارمغان کرده اند، کسی به آنھا توھين کند ويا ی حرمت  به نظرسبک وب

  .ببيند
اريخی  ی وت ه ارزشھای مل ا زدن ب ی وپشت پ اق افگن ه ھای نف در روزگارانی که قشون سرخ برکشوربيداد ميکرد ونطف

 ارشد حزب دموکراتيک که عضو يکی ازقلم بدستان سرشناس کشور، جامعه افغانی به اشکال مختلف تبارز داده ميشد،
سال (در مجله خراسان " افغانستان١٩جنبش جنگنامه سرائی در شعر دری قرن "ن ضمن مقالتی تحت عنوا ، نيزبودخلق

با خورده گيريھای متعصبانه سخت تالش می کرد به بھانه ارزيابی اکبرنامه، آن ھمه فداکاری ھای ) م١٩٨١/ ش١٣۶٠
يچ اين فرزند با شھامت افغان راکه به خاطر ناموس وطن چندين بار تا کام مرگ به جلو رفته وخد ه ھ ود، ب ايش نکشته ب

  .ًبشمارد،  تا احيانا از محبوبيت اين بزرگمرد تاريخ کشوربکاھد و دل دشمنان افتخارات ملی را شاد بسازد
سنده  ه د آن مقالت ،درنوي تهھر چ ه ،لش بدخواس اتی چون ب ا اتھام سبت داده وب د  سازشکار، سودجو، ":او ن فريبکار،ب
الی از سودجوئی ن او پرداخته به سبک جلوه داد وغيره "ترسو طينت، ا فريبکاری اوسازشکاری و وولی ھيچگونه مث ب
ه کسی است : و در رابطه به ترس اودر جنگ با سيکھا ميگويد که . نياورده استافغانھا  ن جنگ يگان که اکبرخان دراي

براو نمی بود، شايد به  گل ،از رھبران که از ترس به انديشه فرارمی افتد واگر فرياد يک جنگاور ديگر افغان به نام جان
  .وبرای اثبات ادعايش از قول حميدکشميری ابياتی نقل ميکند. دشمن نمی پرداخت مقابله با

ه  در ارتباط به سھم گيری اکبرخان ه ب ان ک ه ھمچن در نبرد با سيکھا، ای  کاش  نويسنده مقالت اينقدر انصاف ميداشت ک
ه ياد کرده از برابر دشمن، در يک روز روايت حميد کشميری از انديشه فرار اکبرخان  ايمردی وکارنام ، از شجاعت وپ

شکر ھ سپیوای کاش ازخيانت حاجی خان کاکر. اکبرخان درھمين جنگ دريک  روزديگر ھم ياد مينمودآفرينی  ساالر ل
الی ميکرد وسبب اختالل وت درجناح چپ ميدان نبردافغانی يکھا خ ر حمالت س اھی ، که ھر روز موضعش رادر براب ب

ود قشون افغانی ميگرديد، ھم ياد می سنده توضيح می داد. نم ازھم ای کاش نوي ائی روب روزی نھ ه سرانجام آنکه پي ا  ک
  .اکبرخان بودگل يا اکبرخان؟معلومداردراين جنگ برای افغانھا کمائی کرد،چه کسی بود؟ جان

ه ن پشتونی چنان جلو بينش اومعلوم ميشود که تعصبات ضدپس  سته،را گرفته ک د توان  رخ ديگر سکه اکبرخان را بخوان
  .واز آن در مقالت خود ذکری به عمل آورد

ابر روايت مولف  ارکبن وای مع ود  ،ن انی ب وی مردانگی وافغ ات ق ردی سخت شجاع ودارای روحي وزيراکبرخان ، م
اعش او را ( وازھيچ کس وھيچ چيزی بيم نداشت، چنانکه باری اميربخارا ه اتب دمی ن" اميرقصاب"ک درش و او ) اميدن پ

د ان ران ا مناسبی برزب ه خون مردانگی  .را به دربارخود خواست وخطاب به پدرش سخنان زشت ون سردار اکبرخان ک
راض ترک گفت و  وافغانيت دررگھايش موج می زد، با خشونت بالمثل جواب امير بخارا را داد ودربار او را برسم اعت

د پاھيان .راھی ديار افغان گردي ارا س تاداميربخ انش فرس رای دستگيری او وھمراھ ان را . خود را ب ر، افغان پاھيان امي س
ه  .دريافتند ومانع رفتن آنان شدند شيدند وب ام ک شيراز ني د، شم شتر نبودن ر بي سردار کبرخان وھمراھان با آنکه از سی نف
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پاھيان امي.  سوارازبک پرداختند٣٠٠تا ٢٠٠مقابله با  ن از س دند وخود ھفت تن از ياران سردار وسی ت شته ش ارا ک ربخ
ه از ھوش  تند ک ان جراحت برداش دجان، چن سرعمويش سردارسلطان احم سردار اکبرخان نيزبا برادرش افضل خان وپ

  ) ١.(جسد خون چکان آنان را نزد اميربخارا بردند و امير امر کرد تا در سياه چاه ارگ زندانی ساخته شوند. رفتند
  

دباخشم و ی ديگرجادرنويسنده مقاله  شود ومينوس ه ور مي رور :" " غضب براکبرخان حمل ا طينت مغ سرداراکبرخان ب
  )٢( ."ھيچ ھواخواھی نداشت.) س.منظور مجاھدين است(وفريبکارش درميان قشون 

ه  يم ک د ببين ا بيائي واھی نداشت؟ آي ارزان ھواخ ان مب ان درمي ا اکبرخ ر ًواقع اناگ ان،اکبرخ شون در مي داجم ق ان يھ ن افغ
ه ھواخواھی نداش د او رات، پس چگون ين کردن دين تعي ادت مجاھ ری و قي ا  در رھب ا ب د ت ه او صالحيت دادن ه ب وچگون

 ، چرا نمی داشتمحبوبيت وسران شان  نديھامج  وباز اگر او در ميان؟مکناتن آنطور که خود صواب ميداند معامله کند
وری  ده اول جن ای معاھ ل در پ ر اخراج ف١٨۴٢تمام سران جھادی کاب ی ب ستان امضاء مبن يس از افغان شون انگل وری ق

ين کرد قشون بدرقه ؟ وچرا ھنگام ترک کابل،  او رابرای  که به قلم او تسويد شده بودگذاشتند يس تعي دانی  ؟دن انگل مجاھ
ه رانیک ران وس ون رھب واب  : چ ان ن دزمان خ د،محم لطان احم ان بابکرخيل،س اه خ ان، محمدش ين هللا خ ب ام  ان،خناي

ردرويش غالم محمدخان،عبدالخالق خان،خان محمدخان،سکندرخان، محمدنصيرخان،غالم احمدخان،خان ،عثمانمحمد  مي
ره داشتميرآفتاب خان ميراسلم خان،خان،ميراصالن خان، ره وغي ه سردار اکبرخان  . وغي شود ک وم مي  خالفپس معل

، دارای طينت مطبوع مردم دوستی وغرورملی وفارغ از فريبکاری ودغل بازی بوده وبه ھمين علت در  نويسندهادعای 
ه صداقت ستانشناس افغانومردم حق . ه است ومحبوبيت کافی برخوردار بودميان مجاھدين ورھبران افغان از اعتبار  ب

وچ وناشی از واين ادعای نويسنده در مورد طين. ند باور داشتًگفتاروکردار او عميقا امال حرف پ ان، ک ر اکبرخ ًت وکرکت
  .ستوبوده اابرخاسته از ذھنيت انتی پشتونی ًتعصب وضديت او با افتخارات ملی افغانھا ومخصوصا 

  
ود ": مينويسدخوددرجای ديگرمقاله يسنده ون ه ننگ آل ه نام ادن ب دان تھی  آخرين ضعف اکبرخان گردن نھ پدراست ومي

اده،کردن او برای خون افشانی دان نھ ابود شده ومي ان او  دشمن ن ه دودم اره پادشاھی ب ا ديگر ب سھا ت رای انگلي ی ب  يعن
  )٣."(بيايد

در گرد" در ترديد ادعای نويسنده مبنی بر  ود پ ردنون نھادن به نامه ننگ آل دان تھی ک شانی دشمن مي رای خون اف  او ب
اد  نشده بود،"نابودً"ننھاده  وکامال" انميد"ًبايد گفت که اوال، دشمن ھنوز " نابود شده وميدان نھاده وزدر جالل اب زيرا ھن

ار ا دراختي ام کشی از افغانھ ه وانتق وز. داشت وقندھارنيروی کافی برای حمل وی ٢٠٠٠٠ھن ه ق ا توپخان روی مجھز ب  ني
ل از ن ًثانيا. جنرال پالک خطری جدی برای درھم کوفتن  مجاھدين شمرده ميشد ه قب در وسردار اکبرخان ن ه  پ د ام ه بع ن

اتش واين مخالفت .با انگليسھا نگرفته استاز آن ھرگزدست از مخالفت   ودشمنی اکبرخان با انگليسھا تا آخرين رمق حي
يده ن شور پوش ان ک ان وچيزفھم ستبرمؤرخ وم .ي ار و مرح وم غب گمرح ه فرھن د ک د ان ردو معتق د از ، ھ شت بع بازگ

ه تخت کا به اميردوست محمدخان ل،وطن وجلوسش ب ند راب سھا س ه ). ١٨۴٣(متصرف شدند  انگلي ن حادث احساسات اي
ود،   ودسته ضد انگليسی که وزانگيختدر افغانستان بررا ضد انگليسی  ديراکبرخان در رأس آنھا ب ا .تقويت گردي از آنج

رد ود داری ميک ود، خ ی ش ا تلق يس ھ افع انگل الف من ود مخ ه ممکن ب ی ک ر از ھرحرکت ه امي ت ،ک ه زودی مخالف ين  ب ب
 را به کابل ملحق کند و پشاور قندھار اکبرخان که امارت کابل برايش کوچک مينمود در صدد برآمد. وپسر باالگرفتپدر

ط د کار با وزيريار محمد خان الکوزائی، وبرای اين ران حکمران ھرات درتماس آمد وتوسط او راه رواب ا اي تانه را ب وس
ه دوستانه اکبرخان با يارمحمروابط . باز نمود ر خوددخان باالخره منجر به آن شد ک دخان دخت ه ) بوبوجان(يارمحم را ب

سرخود سعيدمحمدخان گرفت" گوھر"وزير اکبرخان داد و رای پ ر، سبب . دخترکاکای وزيراکبرخان را ب اد دو وزي اتح
ه در رأس آن (ضد انگليسی دستۀ تقويت بيش از پيش  ه بودحاالھردوک د وزيرقرارگرفت د) ن ر.گردي  طی يک ھردو وزي

د، دامی را نداشت نامه  مشترک از شاه ايران تقاضای مقابله با انگليسھا را نمودن ين اق ران جرئت چن اه اي شه. مگر ش  نق
تگيری ھای د جديد وزير اکبرخان روابط پدروپسر را چنان متشنج ساخت که وزيردرصدد دس ادپ دن . ر افت ايعه خوران ش

زام شده از جانب ا دی اع ر اکبرخانزھر از جانب طبيب ھن ه وزي ر ب وده باشد( مي ته ب ين ) اگرحقيقت داش ناشی از ھم
  )۴. ( با انگليس ھا بوده استدرش به خاطر روش محافظه کارانه اميرضديت ودشمنی او با پ

ود را برای دشمن تھی کرده ونبرد خان کدام ميدان  که اکبر نويسنده نگفتهًثالثا  عقب کشيده است؟ آيا مگر اين اکبرخان نب
ه  اھی ک د از تب شونبع ل ١۶۵٠٠ق سيرراه کاب من درم ارزين – نفردش ری از مب د ھزارنف روه چن ک گ اد، ي الل اب  ج

رال بکرخيل وسردار سلطان احمدخان برای جلوی گيری اسرکردگی محمدشاه خان به ننگرھاری را ب از ورود قشون جن
ک هپال اد ک يس را در جالل آب شون انگل م خودش ق د ھ تاد، وبع ر فرس ه دره خيب د  ب ی ش يل اداره م رال س  از طرف جن

ا  از پشاورومنتظررسيدن کمک  شور گردبود، تحت محاصر قرار داد، ت سليم وخروج از ک ه ت ور ب سه مجب ی دسي د؟ ول ن
  .ھای انگليسی يکی بعد از ديگری برضد اکبرخان به کارگرفته می شد

چنانکه . ببردن  را ازبيتا سردار  فريفتند،ارروپيهزيکصد ھمحمد، محافظ سرداراکبرخان را با دادن  پاينده ، ابتداانگليسھا
پاينده محمد، از عقب با تفنگ سردار  يکروز که سردار اکبرخان مشغول معاينه راه حمله برقشون محصور انگليس بود،

شدگلوله بربازوی راست سردار اصابت کرد وولی خوشبختانه را ھدف قرارداد،  شته ن ديدا  ک دً مگرش  ١٣.(زخمی گردي
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دووقتی ھم که ) ١٨۴٢مارچ  ه  پاينده محم رد ک راف ک سھااعت دل  او راانگلي ولدر ب د پ ه ان ، ، از خونش درگذشت فريفت
  )۵.(مگرديگر افغانھا قاتل را سربه نيست کردند

ود از . ی را پخش کردند که تاثير دوجانبه داشتا، در داخل قشله نظامی خود شايعه ًمتعاقبا انگليسھا ارت ب ايعه عب ن ش اي
اين شايعه در . ه قوای جنرال پالک در درۀ خيبر از طرف مجاھدين افغان شکست خورده وبه پشاور عقب رفته استاينک

ا خود را از .ولی درقشله انگليس تأثيربرعکس کرد بدرقه شد، کمپ مجاھدين با فيرتفنگ ودھل زدنھا ه آنھ ی ک دين معن ب
ته جمعیتصميوھرگونه کمک مأيوس ديدند  رق آم گرفتند به طور دس دين وب د تاب ه کنن دين حمل ا برکمپ مجاھ ا س  سان ي

ازندھمه کشته شوند ويا  ه دورس شله خود ب ا از عقب ديوارھای ق ا .ًتعدادی از افغانھا را ازبين برده  واقال آنھ سھا ب انگلي
دخواب بودند، دست به يک حمله برق آکه ھنوز مجاھدين در ١٨۴٢ھمين نيت در صحبگاه ھفتم اپريل  ا زدن ه  س مجال ک

اد ودر نتيجه  ولی سودمند سردار اکبرخان با تن زخمی خواست مقاومت کند، .مقابله را برای مجاھدين باقی نگذاشت نيفت
  )۶ (.با تنی چند ازھمراھان به لغمان عقب نشستمجروح شدند واکبرخان مجاھدين پراکنده 
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يس برمجاسرداراکبرخان  شون انگل بيخون ق دين راش تمداد ھ ل اس ی کاب ار ديگراز سران مل زارش داد ويک ب ل گ ه کاب ب
ته  ته جست، ولی متأسفانه که رھبران جھادی کابل، به دو دس سيم شده، دس ته اتق اه شجاع، ودس داری اوالدۀ ش ه طرف ی ب

دزمانخان واب محم داری ن ه طرف دين( ديگرب در) رھبرمجاھ سب ق رای ک ک بب سأله کم د وم ورد بودن  هت در زد وخ
رد وچون  ماه ديگردر لغسردار اکبرخان تا دو. نھا شده بودًسرداراکبرخان اصال فراموش آ مان به انتظار کمک به سر ب

ش ه برق ام جويان ه انتق رد آورده، حمل ی گ ا نيروي اد اجرا از کابل مأيوس شد، خود درصدد برآمد ت يس در جالل آب ون انگل
وی،  ٢٠٠٠٠با قشون   رف جنرال پالکقع حساس وباريک که يک طمگردريک چنين موکند،  ه ق نفری مجھز با توپخان

رال سيل وارد جالل آ ود، وآنطرف برای تقويت جن ادی، بادشده ب ران جھ ان رھب ساله دو دستگی درمي روی  م اعزام ني
د  پيامی سخت تکان دھنده به سردار اکبرخانسيلجنرال  بود،شان ساخته  فراموش  را به اویکمک و بران ه م تاد ک ام فرس

  :سيل پيام داد که .سردار راست کرد
انوی تصميم گرفته است که ھرگاه سرداراکبرخان از حمله برقشون انگليس دست نکشد ، اميردوست تحکومت ھندبر" 

رد ١۴٩محمدخان را با  د ک د خواھ ستان تبعي ه انگل ز شامل است، ب  نفراعضای فاميلش که در آن جمله خانم سردار ني
  )٧"(.تی برطبق شريعت اسالمی درحق اعضای خانواده امير رعايت نخواھد شدوآنگاه ھيچگونه مقررا

ود انواده اش ب ه متوجه عزت وشرف سردار اکبرخان وخ ن حرب ز اي ۀ تي را لب اری . ًاين پيام واقعا تکان دھنده بود، زي ب
آنھم (يک چنين خطریھرگاه . سرانصاف به گريبان خود فرود آوريم ولحظه ای خود را به جای وزيراکبرخان قراردھيم

ا در ) از جانب يک دشمن زخم خورده ا می بود،آي ًکه شرف وناموس اکبرخان را تھديد می کرد، احيانا متوجه يکی از م
ر از انصراف پی نجات ناموس خودبرنمی آمديم؟ بدون شبھه شايد شراي رديم، مقاومتطی به مراتب بد ت ول می ک  را قب

ل م ان ضرب المث ان افغان را در مي ودزي ه می ش ه گفت ی است ک اموس" :عروف دای سر وسرفدای ن ال ف پس سردار "م
ه می تو. اکبرخان ھم پسربا شرف وبا ننگ يک افغان بود وپرورده آب وھوای ھمين خاک دای او چگون انست خود را ف

ار دربرا ًفغانی خود نسازد؟ وموقتا از مقاومتموس خود، فدای شرف وعزت ونام وننگ انا ه يک ب ه دست بردشمنی ک ب
ان دوب ا شھامت ودشمن شکن افغ ردم ب روی م ه ني ود ب ازھم ممکن ب ، دست رددگاره سرشکسته او شکسته شده بود وب

  انھا شمرده ميشد، نجات ندھد؟غزت وشرف فاميل خود را که عزت وشرف افنگيرد وع
ه کسی ی دھد وتاريخ کشورما ھممرور ھيچ افغان با ننگ وبا ناموس چنين چيزی را اجازه نعزت وغ د ک  سراغ نمی دھ

م او  را دارد وازآن ناموس ديگرانداشته باشد، ولی ادعا نمايد که پروایپروای ناموس خود را ن ردم ھ  دفاع می نمايد وم
شناسند انواده اش راه . را به رھبری وپيشوائی خود ب رای نجات خ ا ب صافا حق داد ت ه سردار اکبرخان ان د ب ابرين باي ًبن

شيد و کبرخان کها. معقولی جستجو کند ائی  ھنوزاز زخم عميق دربازوی خود زجر می ک رای زور آزم افی ب روی ک  ني
ودرھم کوفتن دشمن در اختيار نداشت، بعد از مشوره با نزديک ترين دوستان وھمرزمان خود چون محمدشاه خان بابکر 

ه اسراء ک وسيله بختيار منشی با جنرال پاله خيل و سردار سلطان احمدخان باب مذاکره را ب ا مبادل گشود ودر رابطه ب
ذيرفت ود، نپ ه سردا. وتخليه کشور از او سند خواست، اما جنرال پالک که مردی نظامی وضربه ناديده ب م ب راکبرخان ھ

ذاکره  ،بروايلنويسرای ھند،  ه م ا خود او ب د، بھتراست ب ار بياي د کن ه نمی توان رد جاھل وديوان نوشت که با يک چنين م
شيند ی سپس ) ٨.(بن ران مل ا رھب شورت ب ان غرض م ردار اکبرخ راه ،س سی و ھم ا اسرای انگلي صد نفرب ای سي نيروھ

  .داردباقی       ).١٨۴٢نجو(کابل بازگشتبه  جھادی 
  
  
 


