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  کانديدای اکادميسين سيستانی

  
  
  

   نظامی وزيراکبرخان درقيام کابل-نقش سياسی
)٢(  

  
  :کارنامه ھای نخستين سالھای وزيراکبرخان

پردکه در ١٨٣٢شاه شجاع درسال  د س اند ودر آن تعھ ه امضاء رس ه ای ب ده دوجانب  با زعيم پنجاب رنجيت سنگ معاھ
 وسيکھا نيز با موافقت انگليسھا شاه شجاع را کمک کردند واو عوض کمک نظامی سيکھا،ازپشاور وديره جات  ميگذرد

اخت دھارآماده س ه قن ه ب رای حمل ود را ب يد .خ دھار رس ه قن جاع ب اه ش د ش ر آمدآم ی خب ری١٢۵٠/م ١٨٣۴(وقت ) قم
سردار دوست محمدخان که خطر . سردارکھندلخان برادرخود سردارمھردلخان را برای درخواست کمک به کابل فرستاد

معھذا برای اطمينان خاطر  اع رابعد از قندھار متوجه خود می ديد، بدون خواھش کھندلخان آماده  دفع خطر بود،شاه شج
ه از حر ان، جرگ رادران وبرادرزادگ ات ب واب اک شاور ون ران پ د، حکم لطان محم ردار س شکيل داد وس ل ت ی درکاب

دخان . ت کردمحمدزمان خان  پسرنواب اسد خان  حکمران جالل آباد را به کابل دعو ور محم سرش ن سلطان محمدخان پ
تاد ل فرس ه کاب ه را ب سرخود شجاع الدول م پ دخان، . را به کابل فرستاد، و نواب محمدزمان خان ھ در نتيجه دوست محم

شيد ه سوی جالل آبادک ی . پيش از اينکه به طرف قندھار حرکت کند، ب يد، ول اد رس ه جالل آب دخان ب شون دوست محم ق
ای شھرادامه داد، مگر نواب محمد زمان  خان به مقاومت پرداخت و در شھر متحصن شد وجنگ را از  داخل ديوارھ

ه شھر  دراثرشجاعت وھوشياری سردار اکبرخان يکی از دروازه ھای شھر منفجر ساخته شد و قشون سردار اکبرخان ب
ل ملحق دوست محمدخ. ديری نگذشت که نواب محمدزمانخان به دست اکبرخان اسيرشد. نفوذ کرد ان جالل آباد را به کاب

رای او آ سرداراميرمحمدخان را حاکم جالل ساخت وبرادرخود ل آورد وب ه کاب دزمان خان را ب باد مقررکرد ونواب محم
سيار . معاشی مستمری ساالنه يکصد وپنجاه ھزارروپيه تعيين کرد اما اين پيروزی دوست محمدخان برجالل آباد نتيجه ب

بدين معنی که برادران پشاوری ودر رأس آنان سردار سلطان محمدخان از حمله . بر به بار آوردبدی در آن سوی درۀ خي
تند د واز رنجيت سنگ کمک خواس درنتيجه . اميربرجالل آباد ترسيد وخود را موردتھديد دوست محمدخان تصور کردن

رد شاور را اشغال ک وای دوست مح).ق١٢۵٠=١٨٣۴(ھری سنگ سرلشکرقوای رنجيت سنگ پ ورد ق ه در م دخان ک م
  )٩.(پشاور چنين تصميمی نداشت، به کابل بازگشت وبرای دفع خطرحمله شاه شجاع عازم قندھار گرديد

انيد ودر ١٨٣۴ شاه شجاع باقشون بزرگی که از طرف افسران انگليسی اداره می شد، درسال -٢ دھار رس ه قن  خود را ب
ه مرکز گرفت ا.شھر کھن دلخان وسردار مھردلخ ا آنکه سردار کھن د، ت د در محاصره بودن اه در شھر جدي ن قريب دوم

دند سرانجام  اميردوست محمدخان به ھمراھی سردار اکبرخان وسردار افضل خان، دھار ش ی شان وارد قن وای معيت . وق
راو وعساکرش قطع  شاه شجاع که ضرب شصت سردار ادا آب را ب يم آنکه مب ود از ب ده ب ا دي دخان را بارھ دوست محم

ال  دادموقع کنند، اغ ھای نزديک شھر انتق ه ب ه ب دخان از جانب . يت خود را تغيير داد واز شھر کھن سرداردوست محم
  .غرب شھر، برادران خود را از محاصره نجات داد وجنگ ميدان را شروع نمود

رد و پس از طی فاصله باری سردار دوست محمدخان، براسپ خود سوار ز ک اه اشده مھمي ه عقب نگ د وب ی متوقف ش
ر،  .ھدف او از اين مانور جنگی مشاھده روحيه عساکرش بود. کرد چون سردار اکبرخان وسردار افضل خان پسران امي

د،  ه بودن دلخان سنگر گرفت اغ کھن ه در ب اه شجاع ک د وبالدرنگ برسرقوای ش روی کردن در پي ھرکدام با قوای خوداز پ
ه خان برشاه شجا سردار افضل. و جنگ خونينی در گرفت يورش بردند اه شجاع ب ه نيروھای ش ع حمله برد ودرحالی ک

شيرزخمی ساخت واسيرش گرفت ا ضرب شم سی را ب ل انگلي رال کمپب د، سردار اکبرخان جن . سختی مقاومت ميکردن
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دخان او را ر دوست محم ان داد " شيرمحمد"جنرال مذکور از ترس جان کلمه خواند ومسلمان شد وامي ان ام ه ج د وب نامي
د.وبه خدمت خود گماشت رار نھادن ه ف ا ب اه  . سپاه شاه شجاع که جنرال خود را زخمی واسير ديدند، سراسيمه شدند وپ ش

راوان خود ه شجاع نيز از معرکه به در رفت وب ا مشکالت ف ا ب د ت در ش سوی فراه والش وجوين وسيستان مفرور ودر ب
انيد د رس دخان ع .را دوباره به ھن ر دوست محم ه خود را در براب دھار ک ذيرائی سرداران قن د از ورود وپ اجز می ديدن

  ) ١٠.(برادر به داخل شھرقندھارانکارکردند ودوست محمدخان وپسرانش با قوای معيتی شان به کابل مراجعت کردند
ود،١٨٣٧درسال :   حميد کشميری ميگويد-٣ شاور نيزب ی پ ه وال ه   ميالدی، ھری سنگ سپاھساالر رنجيت سنگ، ک نام

ردای به اميردوست محمدخان فرست د ک ل تھدي اد وکاب ن . اد ودرآن امير را به تسليمی جالل آب دخان از اي اميردوست محم
اد داد ا اعالن جھ ددا باسيک ھ د ومج ه غضب آم ری سنگ ب رال ھ ستاخی جن ان . ًگ واب جبارخ ادت ن ه قي وايی ب اميرق

رادرش، رداراکبرخان، ب ان وس ضل خ ان، وسرداراف دين خ ود وسردارشمس ال سران خ ود و پ رادرزاده خ ان ب اجی خ ح
ساالرخويش ړکاک ه[ی،سپھ ان وزيرمالي سميع خ رزا عبدال ود]ومي سيچ نم شاور ب ه صوب پ ی  .ب اه م انی درم وای افغ ق

ه سردارافضل خان وسردار اکبرخان . ونيروھای سيک درجمرود سنگر گرفتند ازدربند خيبر گذشتند،١٨٣٧ درحالی ک
اکدر دست راست لشکرو نواب جبارخان وسردار شمس الدين خان در  ی در دست چپ ړقلب وساقه سپاه وحاجی خان ک

  )١١.(سپاه افغانی اخذ موقع کرده بودند، جنگ آغاز شد
د سپرده ړمتاسفانه حاجی خان کاک ًی، مرتکب خيانت شده قبال مبلغ ھنگفتی پول از ھری سنگ گرفته بود وبه دشمن تعھ

ا ھری ) ١٢.(بود که سپاه اندکی با خود خواھد آورد وتسليم سيکھا خواھد نمود ه ب ل از آغاز جنگ مخفيان م قب ون ھ واکن
الی  ع سيکھا خ ه نف ه اوجايش را ب د، البت ه کن انی حمل پاه افغ اح چپ س ه برجن تاد ک ام فرس رد و پيغ سنگ تماس حاصل ک

  .خواھد کرد و به اين وسيله برد از سيکھا وباخت نصيب افغانھا خواھد شد
شکر اح چپ ل ا شتاب برجن ان وب ا اطمين ردھری سنگ ب ه ب ا تعجب .افغانی حمل سردار اکبرخان وسردار افضل خان ب

دند ړجه شدند که از جانب حاجی خان کاکوحيرت متو ا مجبورش ی عکس العملی برضد سيکھا به مشاھده نميرسد، لذا آنھ
په جنگ خونينی ب.  به حمله متقابله بپردازند ه اختالل س ه ماي انی سرآمد وتلفات فراوانی به قشون افغانی وارد شد ک اه افغ

  .ده روز ديگر نيز جنگ ادامه داشت وھری سنگ موفقيت محکمی  آنچنانکه انتظار داشت به دست نياورد. گرديد
ه  د ک شان دادن ايمردی ورشادت ن ان پ در روز دوازدھم جنگ، سردار محمدافضل خان وسردار محمداکبرخان از خودچن

ه سرداراکبرخان. شکست در دشمن افتاد ود ک ار در ھمين روز ب الھای جوانيش افتخ ه در نخستين س رای سومين مرتب  ب
شيری . بزرگ پيروزی بردشمن را کمائی کرد ان شم او در نبرد روز دوازدھم با جنرال ھری سنگ مقابل شد وباری چن

د ا نجنبي شون . بر او حواله کرد که از پشت زين نقش زمين شد و ديگر از ج ه ق شت ب پاه دشمن برخاست و پ و از س غري
  )١٣.( دراين جنگ سی ھزار نفراز سيکھا به قتل رسيدند. ی دادند وتا پشاور با سرعت ممکنه فرارکردندافغان

ه  د ک ن جنگ :" غبار ميگوي ومی ١٢اي دان عم ار خان قومان واب جب ه ھری سنگھه ، ن االخره حمل شيد وب  روز طول ک
زم ساخت انی وزيردست ب. افغانی را با سايرسرداران واز جمله سردار شمس الدين خان منھ سران افغ ر از اف ام ه يکنف ن

ار اول رشادت !" اسالم را غرق کردی، جلو نگھدار! ای سردار:"مال اسمعيل فرياد کرد رای ب ه ب ود ک ی ب ين وقت در چن
ود ارز نم وان تب داکبرخان ج ردار محم ود. س من نم ب دش ديدی در قل ه ش دين حمل ا مجاھ شيد وب يش ک ه پ ب ب . او از عق

ری س من ھ ساالر دش ن به نگھه بسپھ شير او را از روی زي ا ضرب شم ان ب ردار اکبرخ ی س تافت، ول وگيری ش ه جل
  )١۴." (يش برداشتپوم قشون افغانی سپاه سکھه را از غريو از دشمن برخاست وھج.زيرفرستاد 

د،سپس سرداراکبرخان قصد نمود تا دشمن  د  را تعقيب کرده، پشاور را زير ضربه قراردھ انع ش واب جبارخان م ی ن ول
  :وبه سرداراکبرخان گفت

  شنو تا چه گفته است ، پوالدوند           که شيرگريزنده را راه مبند
  چودشمن ھزيمت خورد درستيز          نبايد بر او بست راه گــريـز

  )١۵(ھـمان به که مـانـيـم در انـتـظار           به حکم امير فلک اقتدار
دبدينسان با ممانعت نواب جبارخان حمله  ل ش ر از کاب ه جواب امي شاورموکول ب التی  .برپ يم، درمق ز نع تاد عزي مگر اس

ر، ان وزيرامي ميع خ رزا س ه مي ده ک ذکر ش ه  مت ه ای ب د ونام شاور گردي ر پ ه ب رای حمل انی ب شون افغ شروی ق انع پي م
  )١٣٧٧افغانستان آزاد، جوزا .(اميرنوشت وامير نظراو را تائيد کرد وقشون افغانی به کابل برگشت

ه ا ميردوست محمدخان ازاين پيروزی سپاه افغانی سخت خوشنود ومسرور گشت وتوسط مکتوبی احتجاج شديد خود را ب
ی ھه ابراز داشت وسردار سيکھهرنجيت سنگ داخت وخود را ب ول خود ان ، گناه آن ھمه حوادث را بردوش سپھساالر مقت

رد ل داد . خبر وانمود ک ه کاب انی را ب شون افغ ز امربازگشت ق ه پايتخت برگشتاميرني روز وسربلند ب انی پي پاه افغ . وس
ل دخان پوپ ر غالم احم دخان دخت ا(دراين ھنگام اميردوست محم اه باب ر احمدش اميزائی وزي اه وليخان ب دان ش را ) از خان

  ) ١۶.(برای سردار اکبرخان نکاح بست وجشن وسرور برپا نمود
ر،: فيض محمد کاتب عالوه ميکند که اک امي ی ی را ړحاجی خان ک ابر سوابق دوستی اش نکشت، ول ه جرم خيانت بن ب

رادر  دلخان، ب ردار کھن دمت س ه خ دھار ب ود واو در قن د نم دھار تبعي ه قن زول وب وده واز وزارت مع وبيخ نم ديدا ت ًش
ا . اميردوست محمدخان پيوست يس ھ اجم انگل ام تھ متاسفانه که حاجی خان به سرداران قندھاری نيز خيانت ورزيد وھنگ

ران برقندھار ه اي دھاری شکست خورده ب اه شجاع را گرفت وسرداران قن انش جانب ش پاه تحت فرم زار س  او با سه ھ
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د صب کردن دھار ن لطنت قن ت س جاع را برتخ اه ش ده، ش انع وارد قندھارش ال م يس ب شون انگل دند وق واری ش ی (مت م
١٧)(١٨٣٩(  

ل شد،دوماه بعد که شاه اک  شجاع وارد کاب ه مرړحاجی خان ک ه ؤا ک ام ظف ب ود وناک دخان ب تگيری اميردوست محم دس
ا وجودش در  ود ت د نم د تبعي ه ھن د او را ب داخت ويک سال بع دان  ان ه زن ًبازگشته بود مفصال کتک زده درغل وزنجيرب

  )١٨.(آينده مايه فساد ومزاحمتی نگردد
  : نظامی وزيراکبرخان درقيام کابل-نقش سياسی

ان درگفتار مجاھد پيشتاز عبدهللا خان اچکزائ ا روز ی، چگونگی آغاز قيام وپيروزيھا ودست آوردھای مبارزين ملی افغ ت
شريح ٢٣ رار گرفت وزخمی شد، ت  نومبرکه غازی عبدهللا خان اچکزائی مورد اصابت گلوله يک ھموطن خاين خود ق

سی راپس از ورود ا شده واينک ادامه قيام ملی ضد انگلي ان درصف مب ان، وزيراکبرخ رد ديگر افغ ه دليرم ی ب رزين مل
  .تحقيق می گيريم

اتن   نومبر،٢۴مرحوم غبار برآنست که روز  ه مکن د، ب ا را دي ارت نظامی افغانھ وت ومھ ستن پس از آنکه ق جنرال الفن
د صالحه نماي ا م ا افغانھ ه ب ه عجل د ب ه باي شنھادکرد ک وامبر،٢۵روز .پي واب   ن ده ن دخان، نماين لطان محم ا س اتن ب مکن

ان دزمان خ شاه دو(محم لزمان ردم کاب ام م د) ران قي ذاکره ش ا گفت. داخل م ده افغانھ ن نماين د :"اي ا را ديدي ما جنگ م ش
تان مراجعت  بادآ را ترک گويد وسپاه سيل از جالل وضعف خود رادرک کرديد، پس بايد اردوی انگليس کابل ه ھندوس ب

ود پرده ش ت س ه دست مل دانش ب ا خان جاع ب اه ش م ش د وھ لطان . نماي ذيرفت وس اتن نپ ع مکن ذاکرات راقط دخان م محم
  )١٩."(کرد

رزا احم دخان ومي ام ھای محم ه ن ان ب دگان افغ د از دونفرنماين علی دمستشرق روسی، نفتوال خالفين به جای سلطان محم
ه  د ک ی کن الوه م ده ع ان متذکرش الحنی ٢۵روز : خ ه ب ارف معمول س از تع د وپ اتن رفتن ر نزدمکن ومبراين دونف  ن

ستاخانه دی(گ ز ) ج ت آمي دواھان اتن گفتن ه مکن ورده :" ب ست خ رد شک ا در نب ه انگيريزھ وييم ک ما بگ ه ش يم ب ا مکلف م
د اتن . اند،بايستی بالدرنگ وبدون قيدوشرط تسليم اسارت شوند وتمام اسلحه، خزانه وتجھيزات خود را به ما واگذارن مکن

  )٢٠.(رھبران خود رفتند گفتند ونزدافغانھا قلعه را ترک ." بدون تفکرزياد گفت که خواست شما را قاطعانه رد می کنم
د  نوامبر بود که فرزند رشيد٢۵درھمين تاريخ، يعنی  لطان احم سرعمش سردار س ا پ خان  ودلير وطن سرداراکبرخان ب

وپ  اديانه ت د وبافيرھای ش که در شجاعت ومتانت وعزم آھنين خويش پای کمی از سردار اکبرخان نداشت، وارد کابل ش
تقب ی اس ارزين مل ه . ال شدندوتفنگ مب ه تروھدفمندان ازمان يافت يان س دامات شورش ل، اق ه کاب دن سردار اکبرخان ب ا آم ب

سھای در اوايل ماه دسامبر افغانھا پل دريای کابلرا منفجر ساختند تا راه ارتباط انگليسھای قشله شيرپ. ترگشت ا انگلي ور ب
د ھز۶وسپس قلعه محمدشريف خان را با  باد قطع گرددآباالحصار وجالل  ه . ارصندوق مھمات آن تصرف کردن ن قلع اي

  .حيثيت گدام مھمات انگليس را داشت
از سمت شمال  که) موقع زخمی شدن عبدهللا خان اچکزائی(دراين موقع بود: "رشتيا، در مورد سردار اکبرخان مينويسد

ی ی جان وپيکر بی سروسامان افغانھایب ر افغانستان طلوع کرد وبه کالبدستاره اقبال وافتخا  غيور، روح تازه وسردار ب
ن .نظيراعطا نمود دخان ب اين ستاره يا بھتر بگوييم اين ستاره گان توأمان سردار اکبرخان وپسرعمش سردار سلطان احم

  )٢١."(سردار محدعظيم خان بن پاينده خان مرحوم بودند
ا ر روحانی ک ه اين دو دلير مرد که در زندان بخارا بودند، چندی پيش به وساطت يک نف ا وب ارا رھ بلی ازطرف اميربخ

ه  آتش جنگ. خلم وارد شده بودند امی ک د ھنگ واب محم ود، ن ه ب سھا درگرفت ه آن برضد انگلي ل وحوم زمان خان درکاب
الدرنگ به سوی کابل  اکبرخان وسردار سلطان احمدخان بسردار. ی به سردار اکبرخان فرستادااميرمجاھدين کابل نامه 
ه .  رسيدند، جنبش کابل روح تازه يافتبلاحرکت کردند ووقتی به ک د واو را ب درکابل سران مجاھدين به او رجوع کردن

  ) ٢٢.( سال عمر داشت٢۴دراين وقت سردار اکبرخان . قيادت سپاه مجاھدين در مبارزات رھائی بخش ملی برگزيدند
دا٢۶يک روز بعد از ورودسردار اکبرخان، در  اينی  نومبر، ميرمسجدی خان غازی، مجاھدنام ر کوھستان از جانب خ

وسه روزه بعد ھم عبدهللا خان اچکزائی چشم از جھان فروبست، ولی ورود سردار اکبرخان . مسموم وبدرود حيات گفت
رد٢٨احمدخان ومحمدشاه خان بابکرخيل از جالل آباد در  وسلطان ردان را پرک ن غازی م ه .  نومبر به کابل، خالی اي ب

ود فرزند محبوب اميرسابق، جوان پرشور،قول نفتوال خالفين، اکبرخان  سھا ب ذيرترين دشمن انگلي داد روز  .آشتی ناپ بام
ل سوار براسپ  ران قباي بعد از ورودش او با سه ھزارمرد مسلح بر تپه ھای بی بی مھرو صعود کرد وبه ھمراھی رھب

  )٢٣.(تپه ھا را می گشت ودستورات الزم را می داد
ددراين وقت سيل"به قول مرحوم غبار، ل سرازيرش د سالح . سربازان داوطلب از ھرطرف درکاب ه فاق ی ک ی مردان حت

رو  ی مھ ی ب ه ب ا برتپ بيل تماش ناريه وجارحه بودند، چوب ھای دراز تھيه کرده ودر سر آن کاردھای نصب کردند وبرس
د اه ميکردن پاه محصوراو را نگ ووارد وس ده ودشمن ن اال ش ود، ب سی ب زرگ انگلي شله ب ه مشرف برق ا انگ. ک ه ب سھا ک لي

دوربين منظره اين رزم جويان انبوه را ديدند، آخر کارخود را حدس زدند وارکان حرب اردوی انگليس درمجلس نظامی 
ذاکره صلح . فيصله کردند که با افغانھا باب مذاکره ومصالحه را باز کنند ی داخل م ران مل ا رھب پس مکناتن بالواسطه ب

ه ل موافق ه کاب ا شرط تخلي شان ب ا سالمت از کشور خارج شوندشد واي يس ھ د انگل ه بگذارن د ک اتن صورت .  کردن مکن
  :اين معاھده دارای چھارفقره بود.قراردادی را تسويد وبه اردوی مبارزان ملی توسط مکريگروالرنس فرستاد

  .قوای انگليسی از افغانستان خارج شود-١
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  .النه سه صد ھزار روپيه به او معاش ميدھد شاه شجاع خلع ودوباره به لوديانه مقيم شود وافغانستان سا-٢
  . تا انجام تخليه افغانستان يک نفراز سرداران افغانی نزد انگليس ھا غرض تھيه آذوقه در بدل پول نقدخواھد ماند-٣
  . آينده قشون انگليس داخل افغانستان نخواھد شد، مگر آنکه حکومت افغانستان خواھش کند-۴

  :اين قرارداد شامل مطالب ذيل بود.  فقره را برای مکناتن فرستادند١٢ابل در قرارداد متق رھبران ملی سواد
ل، جالل عس - می کندتبدرقه وحفاظ  دونفرافغان اردوی انگليس را ازکابل تا جالل آباد- اد آکر موجوده انگليس از کاب ب

ار-. مراجعه کنددوقندھار به ھن ا داده شود احمال واثقال وتوپخانه وجباخانه که به واسطه عدم ب ه افغانھ د، ب  -.گيری بمان
 اميردوست محمدخان با سايرافغانھا به کابل مراجعت -.خانواده شاه شجاع تا مراجعت اميردوست محمدخان درکابل بماند

ود د۶ -.داده ش ان باش ل گروگ ر درکاب ا رجعت امي ا ت يس ھ ر ازانگل د-.  نف ستان را نکنن اد افغان ارديگر ي سھا ب  -.  انگلي
داری می شوندانگليس ھا ل نگھ يش از-.ی معذور از رفتن درکاب د ب ه ھن يس در مراجعت ب ا خود ٩ اردوی انگل وپ ب  ت

  )٢۴.(نبرد
ه سردار اکبرخان ١١غبار برآنست که روز راردادی راک رد وق ذکراه ک ی م دسمبرمکناتن  درميدان ھمواربا نمايندگان مل

ه مبرجنرال الفنسدس١٣در .تسويد کرده بود امضاء وتسليم شد واد موافقتنام ودن م ی نم ه عمل تن پيشنھاد خودش را راجع ب
شله ١۴در. به مکناتن تکرارکرد ه ق نج ھزارعسکر محصور دشمن ازباالحصار ب ه پ د ک  دسمبررھبران ملی اجازه دادن

ان  ه عسکر دشمن را ازمي ود ک ھزار ٢٠انگليسی بروند وسردارسلطان احمدخان پسرعم سرداراکبرخان موظف شده ب
د ونفرمجاھ ستاده بودن اده اي ه در دوطرف ج سلح ک د، د م ی کردن ا م سکرمغلوب را تماش بانه  وضع ع ول يک ش درط

شله  .روزعبور دھد ه ق ه ب ه وآذوق درعين زمان افغانھا طبق وعده ای که داده بودند در بدل سيصد ھزارروپيه مقداری غل
ندتاجران غله را اجازه دادند که گندم خود را داخله قشل. دشمن فرستادند رده بفروش ه . ه ب دم را ب ن تجار دولپ گن ه اي البت

  )٢۵ (."يک کلدارمی فروختند
  :دسايس مکناتن برای از ميان بردن سران ملی

م  دا از ھ ر را ج در گفتار محمدشاه خان بابکرخيل  وسردار سلطان احمدخان اشاره کردم که نميتوان سرگذشت اين سه نف
شه ومشورت مطالعه کرد، بنابرين ھرپيروزی وافتخاری روزی ماحصل اندي  که نصيب وزيراکبرخان شده است، آن پي

  .وتصميم ھر سه تن دوست جانی جانی بوده است
وده استه درکشف اسرارو ب ده ب ين کنن سيار سازنده وتعي دخان ب اتن نقش سردارسلطان احم دختن مکن ه .دام ان اتن ک مکن

نج ھزارعسکر باالحصاره اينک آذوقه وعلوفه ب ه دست آورده بود وپ داد ب ود وھنوزچشم ام ده ب زوده ش  در اردوی او اف
ازه توصل جست قندھار وجالل آباد سه ھای ت ه دسي ه سربتافت وب ای عھدنام ه طور شرم آوری از ايف  .دوخته داشت، ب

ای  يله بق افع شخصی، او را وس أمين من ام ت ه ن د وب يش آي ه وخيانت پ مکناتن اين بارخواست باسرداراکبرخان از در حيل
دتسلط ان ستان قراردھ وان . گليس در افغان ه را نميت سرش شجاع الدول ان خان وپ د زم واب محم ه ن ست ک اتن می دان مکن

وان او  که  مردی مجرب است ، ًفريفت واز ميان رھبران با نفوذ ديگر ملی، مخصوصا نايب امين هللا خان لوگری نمی ت
ود، انتخاب  ساله را که ت٢۴را به زودی تطميع کرد، پس  سرداراکبرخان جوان  داده ب ا ھنوز در ميدان سياست امتحان ن

رد لطان . ک ردار س دگی خودس ه نماين رد واو ب ات ک واھش مالق ان خ انی ازوزيراکبرخ رورخان لوھ ط س اتن توس مکن
  :ی شامل مطالب زير را به سردار اکبرخان پيشنھاد کردامکناتن مسوده معاھده تازه  )٢۶.(احمدخان رافرستاد

والن ت-١ ه  از دره ب شود، وزارت آن ب ناخته مي جاع ش اه ش رب قلمروش ه درغ ائی ک ا ھرج رق وت ر درش ا خيب
  .سردارمحمداکبرخان سپرده ميشود

ه -٢ ززا ب تاد،ً اميردوست محمدخان را مع ل خواھيم فرس ور  کاب ه درام ه او را مداخل ار است ک داکبرخان مخت وزيرمحم
 .ميدھد يا نمی دھد

  . ار اکبرخان تسليم ميدھيم و در آينده ھمه ساله دولک روپيه نيزتسليم خواھيم نمودً عجالتا دوازده لک روپيه به سرد-٣
ل -۴ ی را از کاب اير سرکردکان مل م س سپارد وھ سھا ب ه انگلي ً سردار اکبرخان فعال نايب امين هللا خان رادستگيرکرده وب

  )٢٧.(متفرق سازد
اتن، شنھاد مکن ا برخورداری سردار اکبرخان بعد از گرفتن پي ی ،ب ياری ذات ا  از ھوش ارت واختف ران ءدرنھايت مھ  رھب

ه قصد امحای  ه ک د ک د وفھميدن ملی را ازاين جريان آگاه نمود وچون دوروئی وسوء نيت مکناتن به سران ملی واضح ش
ردار  ه س د، و ب ه دام اندازن شيده، ب ه اندي ه ايک ان حيل ه ھم من را ب ه  دش د ک صله کردن ان دارد، في ود ش ا را توسط خ آنھ

دخان  .برخان اختيار دادند که ھرطورخواسته باشد با مکناتن معامله کنداک بنابرين سردار اکبرخان، به سردار سلطان احم
ول   د و درعوض آن پ اونی ببرن ه چھ ارکرده  شب ب دم ب وبرادرش محمدصديق خان وظيفه سپرد که  بيست شتر آرد وگن

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

ول از طرف سردا)ًالنه دوصد ھزار روپيه را کتبا وعده داده بودايک مليون و دوصد ھزار وس ن تقاضا وجگره پ ر ، اي
ا سردار اکبرخان را ات ب ی برمالق دخان مبن ورا محمداکبرخان، مکناتن را گول زد و تقاضای سردار سلطان احم ول ًف قب

  )٢٨(.کرد
ات ":به سردارسلطان احمدخان گفت ولی مکناتن  ی[ مالق دزمان ]علن واب محم دون اطالع ن ما ب داکبرخان وش ا محم  ماب

ه اول ه )  دسمبر١١(خان وسايررؤسای افغان که درعھد نام اط است، مصلحت آنست ک د دور از حزم واحتي ل بودن دخي
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ن . شما نوشته ای از ايشان خطاب به من بگيريد که اگر شما با محمداکبرخان مالقات تازه کنيد خوب است شای اي چون اف
يظ و ا] ھرسه  رھبر مصلحت چنان ديدند[سر به سرداران بسيار ناگوار بود  ه که اين مطلب را با سوگند غل د ب ان مؤک يم

بدين سبب نايب . سرداران افغان ونايب امين هللا خان اظھار کنند و ازنايب  نوشته ای جھت مالقات با وزيرمختار بگيرند
ان  ا او بي ان خاصه ب اتن را باسران  افغ امين هللا خان را مالقات کردند وتمام جريان را به وی اظھارداشتند ومنافقت مکن

  )٢٩." (کردند
واب محمچون مکنات ين هللا خان ون م دًن قبال با نايب ام ين هللا خان ھ ود، نايب ام رده ب ه ک ه مفاھم ز جداگان زمان خان ني

ات خ ا اکبرخمکاتبات ومطالب اتن را ب ان گذاشت،صوصی مکن ه اوان درمي دار  ک زار کل رای سرسردار اکبرخان ده ھ ب
  )٣٠.(جايزه گذاشته بود

اسپس  ه مکن وبی ب ين هللا خان مکت اد مجلنايب ام ودتن نوشت و تقاضای انعق ا سردار اکبرخان را از وی نم ن . سی ب اي
 دسمبر توسط سردار سلطان احمدخان ويک افغان ديگر به ٢٢مکتوب با پيام خصوصی سردار اکبرخان درتاريکی شب 

زد سرداراکبرخاناسير(نرياتفاق کپتان سک سی درن تاده شد) انگلي سی فرس شله انگلي ه ق رفتن .ب اتن از گ ام سردار مکن  پي
ا ويک  ا دواسپ زيب ل ب سکه ای مجل امل کال ه شاھانه ای ش ه  ھدي د ک اکبرخان ونامه امين هللا خان چنان  خوشحال گردي

  )٣١(. تفنگچه دوميله به رسم يادگار به سردار اکبرخان فرستاد
ر  عسکر با دو توپ آماده شود تا حي دوغند فردا که دستور داد نيزبه جنرال الفنستنمکناتن  ن جلسه برقلعه محمودخان مق

ده نايب امين هللا خان حمله برده زنده يا مرده نايب  را ب ستن . دست آورن رال الفن ا جن ن ام توراي را رادس عملی نکرد، زي
  .دخواھد نمو را بدتر از پيشتر اردوی انگليسترسيد که  اين حرکت وضعيت می

  باقی دارد
 
 


