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 مد عـلی کـهـزادـشادروان استاد اح

  "بنياد فـرهنگی کـهـزاد":  فرستنده
 

 
 اهتمام سردار محمد اکبر خان غازی

  

  به والدينشدر استرداد يکی از دختران فرنگی 
  

در ميان عادات خجستۀ ملی ما يکی هم حراست از اسيران جنگ و ديگری از آن برجسته تر حفظ و احترام ناموس 
است که دود افغانی بدان سخت پابندی دارد و برای اثبات مراتب اين صفات پسنديده داستان ها و قصه های زيادی در 

  :ا اينجا به استناد اسناد مهم تاريخی نقل ميکنمميان خود ما و بيگانگان موجود است که يکی آنر
 ١٢٥٧ ذيقعده ٢٢ (١٨٤٢ جنوری ٦بعد از اينکه انگليس ها در پايان دورۀ اول تسلط خود بر افغانستان بتاريخ 

کابل را تخليه کرده و راه جالل آباد پيش گرفتند، دستۀ اسيران انگليسی چه زن و چه مرد هم در دست ) هجری قمری
  ــ حمايت ايشان را در عرض راه کابلفغانی بود که سردار محمد اکبر خان غازی شخصُا سرپرستی ومقامات ا

داد، خود را خالف قرار) سيل( به رياست جنرال ی از قوای انگليسیاوز دسته جالل آباد بعهده گرفته بود و چون هن
در ) تيگری(ه لغمان برد و در  جالل آباد بدر جالل آباد قايم کرده بود، سردار مجاهد افغانی اسيران دشمن را عوض

  .ايشان را جای داد و از آنها سرپرستی و خبرگيری ميکرد) قلعه بديع آباد( محمد شاه خان موسوم به ۀقلع
نهايت لطف و الطاف نظر داشت  سردار محمد اکبر خان به همۀ محبوسان مخصوصُا طبقۀ زنان و اطفال ايشان بی

  .دگان فرنگی هم قرارگرفته استکه مورد تصديق خود نويسن
آنچه قصد سردار افغانی را نسبت به زنان و دختران اسير دشمن ثابت ميسازد، روح افغانی را شاد و قرين مباهات 

  . داده استجيکی از محبوسان فرنگی بخر) ندرسنا(ميسازد، موضوع اهتمامی است که در استرداد دختر مستر 
 شاه شجاع از راه  مع١٨٣٨با لشکريان فرنگی در سال بان انگليسی بود که اصُال يکی از صاحب منص) اندرسن(

سوار ) ٥٠٠(ی مرکب از ا و شاه شجاع رساله سند و بلوچستان وارد قندهار شد و بعد در زمان سلطۀ فرنگی
م رد کابل در اثر هجو در تخليۀ کابل در نزديکی تنگی خ.مخصوص شاه شجاع و بنام اندرسن در کابل تشکيل شد

 در ذيل حمايت سردار محمد اکبر خان درآمد و اءغازيان افتاد و خودش در قطار اسرمجاهدين دختر اندرسن بدست 
يکند، سردار محمد اکبر خان نامه در اثر دادخواهی و استدعائی که از سردار مبنی بر تفحص و استرداد دختر خود م

ين فرصت اختيار دار امور کابل بود، خواهش ميکند تا  نايب امين اهللا خان لوگری که دری به کابل ميفرستد و ازا
.  متعلقان او برسانددختر مذکور را بهر نحوی که ميشود از تصرف محمد عمر خان ولد مير احمد خان رهانيده به

  : تاريخی که معرف يکی از سجايای بزرگ ملی ما ميباشد، قرار آتی استۀمتن اين نام
 العظام مدانقت فرجام عمومی اءی جايگاه حشمت دستگاه امير االمرمکشوف ضمير محبت تخمير عاليجاه معل« 

صاحبی ام نايب صاحبی حفظ اهللا تعالی ميدارد که الهی از جميع عوارضات زمان در امان ملک منان بوده شاد کام 
  .باشند

رد کابل بدست عاليجاه رفيع جايگاه  که در درۀ خصاحب فرنگی) اندرسن(بعدها مشهود ميدارد که در باب دختر 
دوستی آگاه محمد عمر خان ولد عاليجاه حشمت دستگاه مير احمد خان افتاده و از آن تاريخ تا حال متعلقان او که در 
تصرف ميباشند، نهايت نا آرامی دارند و قبل از ين هم قلمی شده بود حال هم قلمی ميگردد که الزم بل الزم که بهر 

را بصيانت آدمان معتبر بزودی روانه نمايند که هر آئينه خوشنما است و اگر نرسد ) اندرسن(نحو ميدانند همان دختر 
ين باب بسيار سعی و اهتمام بليغ بکار برند در.  خود دانا و هوشيار ميباشيدهللالحمد . يق و بی مناسب استبسيار ناال
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نطرف قلمی و آمتی خود را با رويداد و کوايفات  احواالت سالو از اينطرف خاطر خود را بهر باب جمع داشته
زياده ايام . تغافلی و اهمالی نخواهند نمود که از جملۀ لوازمات است) اندرسن(ارسال دارند و در باب فرستادن دختر 

  ».بکام باد و به رب العباد
 به مراتب درخشندگی بيشتر دارد و اين مکتوب تاريخی يک سند پر افتخاری است که از برق شمشير مجاهد افغانی

  .ثابت ميسازد که احترام افغانها به ناموس، حتی ناموس دشمن به کدام اندازه محقق و روشن است
 ٨مذکور بتاريخ ) اندرسن( اسارت دختر مستر ۀانگليسی استنباط ميشود که واقع) اير(از روی يادداشت های جنرال 

رد کابل واقع شده و اين خطرناک ترين روزی ليس از کابل در تنگی خت سپاه انگ در روز سوم حرک١٨٤٢جنوری 
بود که بر سر سپاه فرنگی آمد و در حاليکه در همان روز سه هزار نفر ايشان تلف شد، اسباب و جبه خانه و حتی 

ار محمد سعی سرد. زنان و دختران و اطفال خود را رها کردند و در همين روز دختر اندرسن هم بدست غازيان افتاد
 .اکبر خان در استرداد آن يکی از عالی ترين مظاهر سجايای مردانه سردار مجاهد را واضح ميسازد
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