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 National Characters  یشخصيت ھای مل   

  
 

  کانديدای اکادميسين سيستانی

  

   قيام کابلدراچکزائی خان نقش تاريخی عبدهللا 
  )م١٨۴٢سپتمبر -١٨۴١نومبر(

  :مقدمه
ه نفرت،خشم،  ه روس، چ ول، چ ه مغ رک ، چ ه ت م، چ ه عج ه عرب، چ ان، چ ان وشورش برضد حاکميت بيگانگ طغي

  . سازدمي را افغانھاقيام ھای ملی وچه اروپائی ،جوھر انگليس ، چه امريکائی 
ی  کشی و زورگوئی و بھره  با اختناق وحقھمراه  است ً بيگانگان، ذاتا ھای حاکميت تم مل رای مقاصد شوم و کشی و س  ب
ردا.  متجاوزان ستمگرناروای  ره ب رای بھ ی ب ذھبی ومحل ری  از دامن زدن به اختالفات نھفته قبيلوی، نژادی يا قومی،م

آن به نفع حاکميت خود ودادن ھدايا، تحفه ھا، رشوه ھا،نفوذ در ميان محافل خصوصی وحرم سراھا، مانورھای سياسی 
ه محکوم،  ، نظامی، نوازش ھا و تنبيھات، وھمه گونه خدعه ھا وحقه بازيھای ديگر، به منظوردر اسارت کشيدن جامع

  .استاز اساسات سياست استعماری واستحماری بيگانگان 
ده  ع ونزديک ساختن ع ا تطمي ھمچنان بيگانگان برای تحکيم پايه ھای حاکميت خود عالوه برتوسل به زور وخشونت، ب
شيدن وشکنجه دادن وھتک حرمت  دان ک ه زن ردن وب د ک ه خود و تھدي نفس ب واه وضعيف ال راد سودجو وخود خ ای اف

ی اشخاص بارسوخ  ودارای وجاھت ملی، وخوارکردن آنان درانظارد اد فضای ترس وب ا ايج يگران، سعی ميورزند تا ب
ه واکنش وعکس العمل برضد  انع ھرگون د وم ردم بکاھن ارچگی م اعتمادی ميان افراد جامعه محکوم، از وحدت و يکپ

  .سلطه خود گردند
شار   ال ف ونی،اعم ای ملي وده ھ اوبرت شت پ ه ارزش  پ اعی زدن ب ای اجتم ذھبی، ھ دات م ی و معتق ی و اخالق  وفرھنگ
امحلی، یب ی ي نن مل وم و آداب وس ه رس ائی ب ال اعتن ب عم ت، از جان ه اس و گرفت ا آن خ ه و ب ه  آن را پذيرفت ه جامع  ک

ه، ت بيگان ه صبرمردم راحاکمي ان کاس رور زم ه م ع  ب شترک ونف دات م وم واخالق ومعتق نن وآداب ورس ه دارای س  ک
تبداد  ھای خشن يا قيام   لبريزساخته و سبب شورشونقصان يکسان ھستند، ر ضد اس ومی ب انھای عم   و حاکميت بيگانگ
 . شده استما در سراسر تاريخ کشور

ل در ردم کاب ام م ومبر سال ٢از ھمين روال است قي الھای ١٨۴١ ن سھا طی س وئی انگلي يالدی برضد تجاوز و زورگ  م
د،يکی اين قيام که به سلسله قيامھا وشورشھای ضد استبدادی وضد سلطه اجنبی . ميالدی١٨۴٢ – ١٨٣٩ درکشور انجامي

ردم  از بزرگترين قيامھای مردم ما برضد يکی از قدرتمندترين دول استعماری جھان ، يعنی انگليس است، که به ھمت م
ه درايت  داخالت خارجی، ب ا وم درت خواھی ھ ا وق ی ھ اه طلب الم وعاری از ج ری س ان ورھب ذر افغ شجاع واز خود گ

  .راه افتاد وباالخره به موفقيت وپيروزی انجاميد تاريخی کشور به -وشھامت شخصيت ھای ملی
ل، نقش  ام کاب شتر ٨از جمله ده ھا و صدھا تن مبارزان ملی از جان گذشته درقي اريخی کشور بي ابع ت ان در من ن از آن ت

د از  تن٨اين  .برجسته است شورعبارت ان ارزات ک اريخ مب ی، ميرمسجدی خان :دليرمردت  غازی عبدهللا خان اچکزائ
دزمانخان، نی،کوھستا واب محم ان ن اه خ وگری، وزيراکبرخان،محمدش ين هللا خان ل ب ام بابکرخيل،سردار سلطان  ناي
  . وسردارشمس الدين خاناحمدخان

ه  ٨با مطالعه کارنامه ھای اين  شتر مطالع تن مبارز افغان، جوانان ما بايستی تاريخ کشورخود را يک بار ديگربا دقت بي
رفيض خويش کنند، تا بھترآگاھی حاصل ن ان پ ی در دام زرگ مردان اريخ چه ب ه از ت مايند که وطن عزيزما در ھرمرحل

  .پرورش داده که تاريخ وطن ومردم ما به نام وکارنامه ھايشان بخود می بالد وافتخار می کند
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اد تی،مردم خواھی،اتح ملی، ًواقعا شھامت وپايمردی وصداقت و يکدلی اين دليرمردان تاريخ ما، درس بزرگ وطن دوس
ی  ان مل ن قھرمان ا از اي سيار بجاست ت ود وب د ب ده کشور ماخواھ سلھای حاضر وآين رای ن ی ب دفاع ازشرف ونواميس مل
ابی  ا کت ی ي اله ي ومبارزين از جان گذشته با تکريم وشکوه بيشتر يادآوری شود و يادنامه دليرمرديھای ھريکی را در رس

ردان وحتی ميتوان پيشن. تصوير کرد و به دست نشرسپرد ه غازی م ا وپيکارھای جانبازان ه ھ ھاد نمود تا به پاس کارنام
سه جنگ افغان وانگليس وھمچنان جنگ کبير ميھنی ضد شوروی، محافل ياد بود، سيمنارھا، کنفرانسھا وسمپوزيم ھايی 

  .در سطح ملی وبين المللی داير گردد
ذاری دران بزرگداشت از مبارزين ملی وجانبازان راه آزادی وطن،حرمت گ ر وطن وپ ردان دلي داکاری م ه شھامت وف  ب

ه ھيچوجه اھميت آن  ول است وب ا ومعق سيار بج ونياکان غيورافغان ورھبران ملی شرافتمند ومسلمان کشور يک عمل ب
ست ردم ني ه از م ای خود و بيگان اه ضرورت . ًکمتر از ياد بود شاعری گمنام و احيانا مداح  وغرق در دني ين ديگ از ھم

  .سی تاريخ کشور در پرتو اندوخته ھا وتحقيقات نوين برای ھر نسلی از وظايف اولی به شمار ميروددوباره نوي
ارزه بررسی ميکنم  را ازآنجھت جداجدا ١٨۴١کارنامه ھای ھريک از رھبران قيام  اه ھريک شان در مب تا سھم وجايگ

د سط وح.برضدبيگانگان برای ما ونسل ھای بعدی روشن ومشخص شده باش ن شرح وب ه ھريک ازاي وط ب جم بحث مرب
د ه ان سنده قرارگرفت ه در دسترس نوي دارکی است ک ابع وم ده .رھبران افغان،مربوط  ومنوط به ميزان معلومات من نگارن

ا،  ل، درک ومعرفت م اميدواراست که با توجه ودقت درشرح حال وسرگذشت ھريک از رھبران ملی وسھيم در قيام کاب
اريخی با شخصيت ھای تاريخی کشور دق ی وت اوه سرايان ضد افتخارات مل وانيم در برابري ا بت ر گردد،ت ر وکامل ت يق ت

  .کشور موضع گيری استوارتر ودقيق تری داشته باشيم
واب ًقابل يادآوری است که، من قبال  کارنامه دو تن از اين مبارزان نامدارملی، يکی ميرمسجديخان کوھستانی وديگری ن

 جرمن -را طی پژوھش ھايی جداگانه برشمرده ودر افغان)  جنگ اول افغان وانگليس رھبرمجاھدين در(محمدزمانخان 
  .  جرمن مطالعه نمايند-به نشر سپرده ام که عالقمندان ميتوانند آن ھا را در آرشيف مقاالتم در پورتال افغان

  
  :١٨۴١زمينه قيام در

، که  رانظام الدولها در تخت کابل نصب کردند ووشاه شجاع ر) ١٨٣٩(پس از آنکه انگليسھا برافغانستان تجاوزکردند
در ميان شاه پوشالی ونماينده مختار به حيث وزير شاه شجاع گماشتند، نامبرده اجرای مقاصد بيگانه کمال آرزوی اوبود، 

 ملت را زبون وقوم را ذليل و سرافکنده ی کارھا راسربه راه ميکرد کهانگليس طوری با منفعت جوئی واغراض شخص
   .دميدانيستی سوق سوی لکت را به ومم

طرح نقشه ھای دستگيری وتبعيد رؤسای اقوام وعشاير به ھندوستان، بی بازخواستی و زورگوئی واسپ تازی نظاميان 
انگليس بين قشله شيرپور وباالحصارکابل وحومه شھر، دنائت وپستی ای که بوسيله نظام الدوله، سربراه می گرديد وھر 

وضع مالياتھای تازه به غرض تھيه وتدارک مصارف بيگانه گان زبون تر وسرافگنده تر ميساخت، روز ملت رادر نظر 
دربار ولشکر بيگانه به حساب مردم پيشه ور وکشاورزان تھی دست، قطع معاش مستمری خوانين غلجائی که از راه 

ده ھای  بدرفتاری وزورگوئی  دست درازی صاحب منصبان انگليس به ناموس مردم و حراست مينمودند،»  ھند- کابل«
 مردم را به فکر انتقام از اجانب وعناصر فاسد در دستگاه دولت از جمله عواملی بودند که اجانب در کشور،ديگر

سران وبزرگان قوم را به ھم نزديکتر ميساخت تا راه چاره وبيرون رفت ازاين مذلت  پوشالی شاه شجاع می انداخت و
  . وھموطنان را جستجو نمايندوادبار وبربادی وبدنامی وطن

عده ای از فشار آورد که   چنان برمردم)١٨٤١( واکتوبرسپتامبرفساددستگاه سلطنت شاه شجاع ومکناتن در ماه ھای 
عبدهللا خان اچکزائی، امين هللا خان لوگری، مال مومن غلزائی، شمس الدين خان : مردان جانباز واز خود گذرکابل چون

ن ، عبدالعزيزخان جبارخيل، محمدشاه خان بابکرخيل، واسکندرخان باميزائی، وعبدالسالم خابارکزائی، گل محمدخان
فضل خان عرض چون ، نواب محمدزمان خان و سردار محمدعثمان خان وبرخی ديگراز سرشناسان شھرپوپلزائی

نی وافغانيش متوجه ، نزد شاه شجاع درباالحصار رفتند و او را به وظايف ملی و وطبيگی و محمدحسن خان جوانشير
او تنھا لقب پادشاه را دارد نه :  ودر جواب خوانين گفت که .ساختند، متاسفانه که شاه عدم اختيار مطلق خودرا بھانه آورد

شما قومی موھن الل ميگويد که معنی جمله پادشاه اين بود که گويا . قدرت آن را، لھذا از دست انھا چيزی پوره نيست
عين کلمات شاه شجاع به زبان فارسی . حيثيت وافتخارات ملی کاری از شما ساخته نيست تامينبی جرئت ھستيد وبرای

  )١( !"از روی شما ھيچی نميشود که نام قوم را بلند کنيد":به مردم اين بود
در . چون سران کابل ديدند که از دست شاه پوشالی چيزی ساخته نيست، خود به فکر چاره کار واقدام عملی برآمدند

مان ايام فرمان تبعيد عبدهللا خان اچکزائی ومحمدعطا خان بن سمندرخان باميزائی وغالم احمدخان ابن شيرمحمدخان ھ
به وسيله نظام الدوله به آنھا ابالغ شده ) وزير شاه محمود(مختارالدوله وعبدالمنان خان ابن محمداکرم خان امين الملک

بنابر اکبرنامه،سردار محمدزمانخان ) ٢.(ظام الدوله تھديد شده بودبود ونايب امين هللا خان لوگری نيز از طرف ن
وسردار محمدعثمان خان، برادرزادگان اميردوست محمدخان نيز به امر شاه شجاع بايد آماده سفر به ھندوستان می 

  )٣.(شدند
سياست ھای انگليس عالوه برتھديد اشخاص به تبعيد از کشور، توھين وتحقير شحصيتھای بااعتبار نيز يکی ديگر از

شکار پوری صراف درکابل،ادعا داشت که عبدهللا خان قرضدار اوست وبه برنس پھکار«:ھن اللموبه قول . بود
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عبدهللا خان بفرستد دنبال شکايت کرد تا برای نشان دادن زورخود به خان اچکزائی ، دونفر از حاضرباشان خود را 
 وازنزد عبدهللا خان برگشتند که عبدهللا خان عذر معقولی پيش آورد که تا اين دوحاضرباش رفتند. وپول اورا مطالبه کند

شد، اما  ھنوز حقوق خود را نگرفته  وحقوق زيردستانش نيزکاھش يافته است، چند روز بعد قرض پرداخته خواھد
ف را بپردازد پھکار اصرار کرد تاحاضرباشان برعبدهللا خان فشار وارد کنند که اسپھای خود را بفروشد وقرض صرا

حاضرباشان دوباره به امر برنس نزد عبدهللا خان رفتند و با زشتی با اوبرخورد . وفکر نکند که او آدم بزرگی است
کردند و عبدهللا خان سخت از آن برخورد متاثر و خشمگين وھرگز حاضر نشد به ديدن برنس برود تا آنکه اولين کسی 

  )۴(."اچکزائی بودکه بربرنس حمله کرد ھمين عبدهللا خان 
وفکر خود را در مورد قيام برضد ميرود نايب امين هللا خان  اچکزائی قدم به جلو ميگذارد ونزد  عبدهللا خان است کهاين

با نواب محمدزمانخان ،برادرزاده امير دوست محمدخان که  انگليسھا در ميان ميگذارد وسپس آنھا ھردو افکارخود را
 شاه شجاع بود، در ميان ميگذارند و او را در انجام تصميم خويش به ياری می مردی صاحب رسوخ ومخالف جدی

نواب محمدزمان خان نيزھمراھی وھمدلی خود رابا آنھا ابراز ميکند وتصميم گرفته ميشود تابرای سازماندھی . طلبند
  .قيام موضوع را با سران ديگر درميان بگذارند
نامدارآن زمان کابل بشمول محمدشاه خان بابکرخيل وعبدالعزيزخان بنابر اکبرنامه،جلسه بعدی مرکب از سران 

جبارخيل،رؤسای اقوام غلجائی شرق کابل، درمنزل نواب محمدزمان خان تدويرشد و درحضورقرآن عھد بستند که تا 
مجلس برای تمرکزاداره ورھبری جنگ، نواب محمدزمان خان . انگليسھا را ازکشوربيرون نکشند،از پای ننشينند

ھمچنان درجلسه روز ) ۵.(بارکزائی را،به حيث رھبر وامير مجاھدين ونيابت او رابه امين هللا خان لوگری تفويض کرد
مجلس فيصله کرد تا برای برانگيختن وپيوستن ساير . آغازقيام  و وظايف اشخاص ونقاط حمله بردشمن مشخص شد
ن وبزرگان کابل به ھندوستان به امر مکناتن وتائيد دستگاه اعيان شھر، تعدادی مکتوب و نامه مبنی برتبعيد اجباری سرا

وھمچنان به شاه شجاع اخطار . سلطنت نوشته شود و به گونه شب نامه به داخل منازل اشخاص مورد نظر پرتاب گردد
  .داده شودکه اگر در طرد دشمن دين ووطن باملت خود يکجا نگردد، او نيز مثل يک دشمن وطن کشته خواھد شد

 که يکروز متبرک ) ھجری١٢۵٧ رمضان ١٧مطابق ( ميالدی١٨٤١ نومبر٢ ھمچنان فيصله نمودتا صبح مجلس
ست، مردم دست به قيام بزنند وابتدا روحانی بزرگ شھر ميرحاجی در مسجد پل خشتی وساير مالھا  امذھبی مسلمانان

نايب « : وس برنس درکابل مينويسدموھن الل کشميری،جاس) ۶. ( اعالم کنند راه انگليسھادرمساجد شھر جھاد علي
که خودش نيز در جلسه (محمدجوانشير شريف وتاج محمدخان ازاين توطئه به سرالکزاندربرنس خبر دادند وميرزا خان

من آنچه .  بمن داد و گفت که فردا حمله شروع ميشوددر منزل برنسدر ھمان شب اين راپور را) قيام اشتراک داشت
بايد به قشله رفته ببينيم که چه . ترس نشان دادن به افغانھا غلط است: تم و او درجواب گفتگف» برنس«شنيده بودم به 

در راه خط ديگری که به زبان فارسی عين اطالع را به . ترتيبات گرفته ميتوانيم، اين را گفته بطرف قشله حرکت کرديم
اينکه چرا ) ٧(»!که اين مملکت راترک کنيدوقت آن رسيده است «:دراين خط نوشته شده بود. او ميداد به دستش رسيد

برای جلوگيری قيام از طرف ھيچکسی اقدامی صورت نگرفت، دليلش جزغرور واستکبار بيجای اوليای امور انگليس 
  .درکابل چيزديگری نميتواند باشد

  
  :عبدهللا خان اچکزائی درقيام کابلنقش 
ۀدرط ومبرليع داد روز دوم ن يالدی١٨۴١ بام ضان ١٧( م ری١٢۵٧ رم ا ) ھج ايرمال ھ شتی وس ل خ اجی در پ ر ح مي

ارد وسيالوه درمساجد جھاد را اعالن کردند،دکانھا در سراسر کابل بسته شد وموج پياده وسواره مبارزا سلح باک ن ملی م
د ات موجوده گرديدن ع درمحل خراب رنس واق اه ب رنس .وخنجر وشمشيروتيروتفنگ وچوب وچماق متوجه اقامتگ وز ب ھن

وگری، سکندرخان . که خانه اش محاصره شدش مشغول استحمام بوددرحمام منزل ين هللا خان ل ی، ام عبدهللا خان اچکزائ
ه ديری نگذشت ک. وعبدالسالم خان پوپلزائی، در پيشاپيش مبارزين ملی قرارداشتند شيرھای آخت ا شم ردم ب ه موجی از م

  .خانه برنس را چون نگينی درمحاصره کشيدند
  

  ا          
  درلباس افغانیبرنس                                                               

              
ه سوی باالحصار  نظام الدوله که ميخواست برنس را باشصت نفرتفنگدار پياده خود نجات داده به باالحصار ببرد، تنھا ب

رددر زيرشليک تفنگ و ردم فرارک ر. پرتاب سنگ وچوب م ه نس ھراسان بربب اال رفت ووقتی چشمش ب ه اش ب ام خان
ادقيام ساير روئسای خضرخان کوتوال وسکندرخان وعبدهللا خان اچکزائی و ده خود افت ورا نماين نائی ف ابر سوابق آش ً، بن

ا  را نز آنان فرستاد تا علت طغيان مردم را جويا شود ووعده بدھد که علت ھرچه باشد به قناعت آنان خواھد پرداخت، ام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

دا  سرنماينده او را آنکه نماينده برنس زبان به سخن بکشايد، سکندرخان با ضرب شمشيرخودقبل از  ًاز تن  جدا کرد تا اب
ردم از راه کوچه وچه از راه  حمله سپس امر. حرفی از او شنيده نشود رنس داده شد وم از طرف رؤسای ملی به خانه ب

ول برن .بام خانه ھای مجاور بنای گلوله باری را گذاشتند ا وعده اعطای پ ه ب س دروازه خانه را بست واز کلکين باالخان
ان درھمين فرصت. زياد مجاھدين را به آرامش دعوت کرد،مگراين سالح او ھم کارگرنيفتاد ه " برادفت" کپت ھدف گلول

  *.ن ملی قرارگرفت واز پای درآمدمبارزا
دمبارزا را آتش زدن رنس، آن ه ب د. ن با دسترسی به خان ه امي رنس ک ه ب ور شد از خان د مجب دن خود ندي ده مان رای زن ی ب

ازنمود وبرچشمان خود  ردن داشت ب ه در گ تمالی ک ورا دس د، ف ًخويش بيرون بيايد وبرای آنکه ماجرای قتل خود را نبين
دھنوزقدمی جلوتر.بست دين تکه تکه ش شيروخنجر مجاھ وال، . نگذاشته بود که در زيرضربات شم چون خضرخان کوت

ل وبرادرزادگان  ود، در قت عبدهللا خان اچکزائی نزديک به ساحه عمل بودند واھانت زياد از طرف برنس به ايشان شده ب
د د و برنس سھم زياد گرفتن اد ھزارپون ه در آن ھفت ه اش ک ه وخزان د از او،خان دار بع ه کل انزده ھزارروپي ا يک لک وپ  ي

ا خانه کپتان جانسن وجمع ديگر. به دست غازيان افتاد وجود داشت،  از صاحب منصبان انگليسی نيزتاراج شد وخود آنھ
  )٨.(غيظ وغضب مردم شدت بيشتر کسب کرده، متوجه باالحصارگرديدند. به قتل رسيدند

تاده شد ل فرس رال کمپب پاه از . در اين ھنگام از باالحصاريک کندک ھفتصدنفری انگليس به قيادت جن وراين س ام عب ھنگ
د وديوارھای بازار وکوچه ھای تنگ، زنان ودختر ان کابل از باالی بامھا سنگ وخشت وآب جوش برسرآنان می ريختن

احه جنگ ر خاک آلود وزخمی بامردان جنگھمين که عساک .سنجی را برفرق آنان می ريختند دند، چون س جوی مقابل ش
ن . تنگ بود، آالت ناريه آنھا از کارفروماند وسيالوه ھا وتبرزين ھای سنگين مجاھدين درخشيدن گرفت درحين جنگ ت

ا تکرار .  نفر عسکر انگليسی مثل گوسفند از دم تيغ مجاھدين گذشتند٧٠٠به تن ديری نگذشت که  جنرال کمپبل اسير وب
تند اف داش شتن مع الم، او را از ک ه اس يس . کلم ان انگل ی از جاسوس وھن الل يک واری از راه ، م وراخ دي ميخواست س
شتن نجات فرارکند، مگرتوسط سردار شجاع الدوله د ه اسالم از ک تن کلم ا گف م ب ی او ھ ستگير ومحکوم به مرگ شد، ول

  )٩( .يافت وبعد نواب زمان خان او را به خانه شيرين خان قزلباش سپرد تا محبوس نگھدارد
ه وبرگيديرشلت شون او ب ه ق ه  باالحصار وبقي شون خود ب سمتی از ق ا ق ياه سنگ قرارداشت، ب ن که با سپاھی در قشله س

ه قوای انگليسی مقيم خوردکابل ھمين از قيام . نظامی بی بی مھروفرار نمودندقشله   ورستاخيز کابل شنيدند، بی درنگ ب
ه شکل استحکام . قشله بی بی مھروپناه آوردند ارو ب رج وب سته وب سی ب اير انگلي دروازه ھای تمام قلعه ھای جنگی وذخ

ه واسطه . درآورده شد رو ب ی مھ ی ب زرگ ب شله ب وپ ١٣ق ارکرد٩ت اعی اختي زات جنگی شکل دف اير تجھي ده وس .  پون
وقف نگردد، تمام شھر به واسطه ًھای باالحصارفورا به نام شاه، اعالنی صادر کردند که اگر تا فردا قيام کابل مت انگليس

دا. شد  ھای آتش زا مشتعل خواھدبم شون ام د وق رآتش گرفتن يمردم در جواب اين اخطار، باالحصار را زي س را دی انگل
  .توپخانه آنھا را متصرف شدند وم کردند ودر دھن شوربازار معد

ه آ الی ک اب روز درح ای ٢فت ه موقعيت ھ ی ب ای مل رد، نيروھ يردروازه غروب ميک مائی وش ای آس وه ھ  نوامبرعقب ک
ه اض ملنمبارزادرخشان در نفس شھرکابل نايل آمدند و دی،باالحصار وچونی شيرپور را ب ق افگن ول در ط. طراب عمي
  )١٠.( به جانب قلعه جنگی دوام داشتگاهوشب آتش مجاھدين گاه در باالحصار

ا) روز دوم قيام(روز سوم نومبر ه ھ دقشون ملی متوجه قلعه ھای جنگی وذخاير اذوقه وجبه خان يس گرديدن ه  . ی انگل قلع
رد ونظاميواقع اندرابی  وقلعه نشان خان چھارباغوزير در غ به مجرد حمله مجاھدين سقوط ک ه از دم تي ان محافظ آن ھم

دسته ديگر مجاھدين با پرچم . ًگذشتند، اما افسران انگليسی قبال با زنان وفرزندان خويش به قشله عمومی فرارکرده بودند
ود.ھای سبزدر دروازه عقبی باالحصار مشغول جنگ شدند ه آتش می نم ال وقف ل دشمن ب ن . درحالی که توپھای ثقي ا اي ت

د ان کوھ ت جنگجوي وگری، وق ائی ول ستانی، غلج ی وامنی وکوھ دوردک ه بودن ل ريخت انی درکاب دانی وپغم  ۴در . مي
دار  ه قيمت چھارصد ھزارکل ًنومبرمجاھدين قلعه محمودخان، گدام غله انگليس را که تقريبا يک ھزارخروارجو وگندم ب

پتان ميکنزی ھنگام فراربازنی درطی ھمين جنگ بود که ک.در آن وجود داشت مورد حمله قرارداده آن را متصرف شدند
ل خود را درروبرو ه طف د ک د.  آغوش داشت ش ار گذاشت و ھمينکه دشمن را دي ودکش را کن رار ک ستیوراه ف .  را ب

د،ميکنزی شمشير خود را با ه کن ان حوال ا برسرزن افغ ان البرد ت ه يک افغ شيراو، ھدف گلول دن شم رود آم ل از ف اما قب
د، روز بگ[.قرارگرفت و به زمين افتاد دخان روايت ميکن  رمضان ٢١فته شھزاده عليقلی که از زبان سردار سلطان احم

  ]١١ -.ظ گماشتندمجاھدين باغ شاه را گرفتند وقلعه محمدشريف را نيز متصرف شدند وبرآنھا محاف
س، زي٧ تا  ه  نومبرقوای دشمن تنھا  درداخل باالحصار وداخل قشله عمومی بزرگ بی بی مھرومحصورماندند وب راقلع

ودخان جعفر اده ب ه . وسايرقالع کابل، به استثنای قلعه ريکاباشی وقلعه ذوالفقارخان ھمه در دست قشون ملی افت ست ک اين
ا  سپھساالر اردوی انگليسی تخليه کابل وعقب نشينی به جالل اباد ذيرفت وت ا آن رانپ اتن عجالت ی مکن رد، ول ًرا پيشنھاد ک

ذھبی دامن زدعمال ابه رسيدن کمک از قندھار وجالل اباد  وی وم ومی وقبيل . جاسوسی وتوليد نفاق وخصوصيت ھای ق
ه رداد ک ه موھن الل اسيرمخفيانه خب ه «:چنانکه ب ذاکره کن ک شير ونايب محمدشريف خان م ا خان شيرين خان جوان ب

ده،ند ودر عوض به خانشيری کبرضد شورشيان با ما ھمکار ه شرطی ين خان وعده صدھزار روپيه را ب ه از کشتن  ب ک
يرکردن شورش دواس ان. يان مضايقه نکن ان بفھم ه آن رب ه اگ نيان" ک اراج " س ما رات ساکن ش د، م ه دست گيرن درت را ب ق

ت به سرداران بگوی که برای مذاکره نمايندگان معتمد.کرد خواھند دا شود . دنخود را بفرس اق پي يان نف ين شورش بکوش ب
  )١٢(».ی ده ھزار روپيه وعده ميدھممن در برابر ھرسردارشورش. وتوسعه پيدا کند
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اد ه دسيسه سازی ونفاق افگنی را در ممکناتن ک وھن الل در راه ايج ه م يان رؤسای مجاھدين راز موفقيت می پنداشت، ب
ه ۵٠ تا ٣٠تفرقه ميان سران مجاھدين از  ه را ب  ھزار کلدار صالحيت داد ودرصورت ھمکاری اعطای يک لک روپي

ائیخان شيرين خان ومبلغ پ وام غلج ای اق ه (نجاه ھزار روپيه کلدار به حمزه خان، رئيس نيروھ اد ک اکم جالل آب ابق ح س
  )١٣.(وعده داد) اينک در صف مبارزين ضد انگليسی قرار گرفته بود

ان اتن در تب ه مکن وھن الل، جاسوسبدينوگون ا م رادی چونی ب ان، اف د افغ ين ھزاران مجاھ نايب شريف :  توانست از ب
ی را از خان،آقامحمد ان مل ا برخی ازقھرمان خان، عبدالعزيز ومحمدهللا خان وبرخی ديگر را با پول بخرد وبه واسطه آنھ

دالعزيز در.  آوردپای در ين چنانکه عب ی را از پشت سر واز ب دهللا خان اچکزائ ی مھرو،عب ی ب شھور ب شون  جنگ م ق
رار داد ه ق دف گلول ی ھ دهللا،.شورش ستانیو محم سجديخان کوھ ود را ميرم سموم نم اری م ستر بيم ده و. در ب  پاين

ر ر اد وزي دار در جالل آب اه ھزارکل دل پنج ه در ب شکار وزيراکبرخان ک ه محمدکاکری ، پي ه قلع ا حين محاصره ومعاين
ه زد بادجالل آ ال خود ا) ١۴(از عقب با گلول ه سزای اعم شخيص وب ی ت زودی از جانب نيروھای مل ن اشخاص ب ا اي م
  .رسيدند

نايب در قلعه محمودخان که . مھم توپخانه انگليس در شھرکابل، اقامتگاه نايب امين هللا خان لوگری بوديکی از افداف
. وبا پرچم سرخ درقلعه محمودخان جنگ را برضد دشمن رھبری ميکرد. مرکز فرماندھی مجاھدين بود، جای داشت

  .نتيجه مطلوب نگرفتقشله انگليسی، قلعه را محمودخان را زير آتش توپ وتفنگ قرارداد، ولی 
مردم به دور مير  بزودی بگوش مردم اطراف کابل رسيد ودرپروان  وکوھستان ،انگليسھابرضدانتشار خبرقيام کابل 

 برسر پايگاه ھای نظامی انگليس درچاريکارفروريختند وضربات مرگباری مسجديخان و ساير خوانين محل گرد آمدند و
ه ظرف ده روز مبارزه پيگير از يک لوای مجھز با توپخانه بجز چند تن زخمی برقوتھای دشمن واردساختند تا آنجا ک

  . کابل از اثرحمالت مردم تباه شدند-وکوفته شده،بکابل نرسيدند وھمه در طول راه چاريکار
 جگرن پاتينجربا ": مينويسد چاريکاردرغند گورکه  تباھی در موردبه عنوان شاھد وناظر نزديک اوضاع    موھن الل 

 درچاريکارجان به سالمت بردند و باقبول گورکهريد من ھافتن يگانه دوصاحب منصبی بودند که از غند بدبخت ب
سرويليام مکناتن . خطرات وخستگی ودرماندگی، درحالی که جراحت ھا برداشته بودند، خود را به قشله کابل رساندند

ًغندچاريکار اشتباه کرد ومقاومت کرده نتوانست وتقريبا ":بعد از رسيدن جگرن پاتينجر بکابل پيام ذيل را بمن فرستاد
  )١۵."(تمام آن از بين رفته است، اما پاتينجرسالم به قشله رسيده است

 نومبر قشله ٦ در  و شد سپاه ملی بدون درنگ به چاريکار سرازير :"غبار ھمين حادثه را بگونه جذابی روايت ميکند
از نظاميان » قلعه خواجه مير« وز بعد قلعه جنگى موسوم به رکشيدند و يک دشمن را در چاريکار در حلقه محاصره 

 مبر فوج پنجابى در قشله چاريکار برضد افسران انگليسى قيام کرده ، قوماندان ھارتنا نو١٣ر د.انگليس گرفته شد
ز سنجد دره ، پاتينجرو  پاتينجر با يک قسمت عسکر و افسر رو به کابل فرار نمود، اما بعد ا. را زخم زدند)ھافتن:ظ(

 عساکر خود را گذاشته و خود با لباس افغانى از بيراھه ھا به جانب کابل فرار نمودند و با زحمت فراوان )ھافتن(ھارتن
نده انگليسى که به کابل  در عوض قشون و صاحب منصبان عقب ما.به قشله عمومى انگليس در بى بى مھرو، رسيدند

 بزودى باشندگان قلعه . افغان بر خورده و مورد حمالت آنان قرار گرفتندھفت مرد و ده زنبا » زمه «، در حد ميکشيدند
 دشمن يکصد و ده . مير مراد پادشاه و عباس قره قھرمانانه جنگيدند.افضل آباد، زاخيل و کته خيل به مدد اينھا رسيدند

ند، بقيه عساکر روبه شد خالص و از مرگ بر زبان راندندمرده برجاى گذاشت و چھار نفر انگليس از ترس جان کلمه 
  )١۶(» .می دويدندکابل 

 ميگويد که،که داستان تباھی نيروھای انگليسی را درچاريکار از قول پاتينجر ياد داشت کرده)١٧( "اير"بريدمن 
 که  ازچاريکار درحالی واردکابل شدند Haughton وبريدمن ھافتنPottinger تينجر ميجرپا١٨۴١ نومبر١۵درتاريخ 

اولی در ناحيه ران خود گلوله خورده بود و دومی دست راستش قطع شده  وچندين زخم ديگر در گردن ودست چپ 
  )١٨(.خود برداشته بود

  
  :نبردبی بی مھرورشادتھای عبدهللا خان در

ام انگليسھا با افغانھا عالقه گرفته و دراين عرصه مطالعات عميق وگسجنگ يکی از پژوھشگرانی که به مسئله  ترده انج
ازه و يوه ت ه ش ات خود را ب ات وتحقيق ايج مطالع ذير داده وسپس نت ام ی دلپ ه ن ام در جگدلک" ب اب داده است، "انتق بازت

ده است ه در آم زی ب تايش آمي ده  .ًنفتوال خالفين، محقق ومستشرق شوروی است که واقعا از عھده کارش به نحوس ه عقي ب
دايمن اگر قرار باشد، روزی ف اريخی لمی از رخ ان ت ری از روم اب بھت ردد، کت ه گ يس تھي ان وانگل دھای جنگ اول افغ

ن . خالفين نميتوان سراغ داد"  انتقام در جگده لگ" بال توسط اي ًوحتی ميتوان گفت که تقريبا سناريوی چنين يک فيلمی ق ً
ات وصحنه  در کار است تا آن را از قوه به فعل نويسنده روسی به نگارش آمده وفقط کارگردان ماھری در آورد وبه کلم

ل  به ھرحال، دراينجا ما به باز تاب يکی دو صحنه از نبرد. ھا جان بدماند رو وسھمگيری شھريان کاب ی مھ ی ب ميدان ب
  :ائی برضد انگليس ھا بسنده می کنموعبدهللا خان اچکز

رد١٨۴١نوامبرسال روز سيزدھم  ی مھروحرکت ک ی ب ه سوی ب لتون ب د ش ته بريگي لتو.، دس ه ن ش روی بزرگی را ب ني
دنبردسوق داد وپ ، سربازان غن اده ودو ت ولی پي ده ت روه سواره، ھف ار گ ود از چھ شکل ب اده نظام سلطنتی ۴۴ که مت  پي

رد. طاليه فوج بودند ار . بانو سيل، با دوربين از يکی ازپنجره ھا حوادث رانظاره می ک ری از غب ه سوی اب ان ب او ناگھ
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د۴۴سربازان غند! سواره نظام افغان :ه پا شده بود اشاره کرد وفرياد کشيدکه در کنارقطاردرحال پيشروی ب ان  ، مانن زم
د] افغان[تطبيقات، سواره نظام  تند وسپس از تفنگ ھای خويش شليک کردن ا فاصله نزديک آزاد گذاش ی دود . را ت وقت

اده آنان.  شد که شليک آنان سواران افغان را متوقف نساخته بودنباروت فرونشست، روش د وپي  برصفوف پياده نظام زدن
روز در دفترچه خاطراتش نوشت. ھا به ھرسوفرارکردند انم سيل آن وچکترين  «:خ دون ک ه ب ا چگون دم افغانھ ی دي وقت
ھجوم وحشتناکی .  ما می تاختند، احساس کردم که قلبم به جای بلندی پريد وبه دندانھايم چسپيدآسيبی به ميان صفوف

ود ی از ز.ب ه خيل ان ب وپ ھای  »....نبورعسل شباھت داشتندآن ر ت راگ ه لفتتنت اي اری از گلول ا رگب ه سواران را ب ، ک
د شت، غن ی گ ه نم اخت، وارد معرک ه س شت مواج ی گ ل م ذيری را متحم ران ناپ ات جب ذکور تلف ه . م ه حمل آتش توپخان

وپ  پياده نظام انگليس مجال تعرض يافت و سواران افغان را دفع کرد و ه دست آوردآن سرانجام دوت ا روز ....ان را ب ام
  .ناگزير ھمه چيز ازسرآغاز گشت بعد بازھم در تپه بی بی مھروسروکله تيراندازان افغانی پديدارشد و

ی  سھا خيل رای انگلي ا از صدمه شورشيان ب ه ھ شيب آن تپ يرپورواقع در ن ه ش تسخير تپه  بی بی مھروبرای حفاظت قلع
ته ميجر. پراھميت بود اي"سرانجام دس وپ ھای لفتننت" نس ا حمايت ت ر"ب از " اي شروی آغ ه پي ی مھروب ی ب ه سوی ب ب

ه زودی.نمود ا ب اين"دسته جنرال الفنستون نيز ھمين کار را کرد، مگر افغانھ انرا شوخی" س د  کن ه فرارکردن ور ب  مجب
  !"ی توان سپردھيچکاری را به ھيچ کس نم:" ًمکناتن تقريبا ھارشده بود، وکنايه آميزميگفت. زخم برداشت" اير"و

ومبر اه ن ومبر٢٣(بنابر اصرارمکناتن در سيپده دم يکی از روزھای وسط ده سوم م شکل از ) ن ته بزرگی مت  ۴٠٠، دس
ذکوراعزام شد٩نفر سوار، صد نفر استحکام وتوپچی ھای دارای توپ  دی ھای م ان بخش شمال .  پونده، به سوی بلن آن

ستقرشد د ودر آن م ا را اشغال کردن ا . ندشرقی تپه ھ ا ب د وافغانھ رو می ريختن ا آتش شديدی را برسرافغانھا ف وپچی ھ ت
تور داد  برگيدشلتون.فيرتفنگ پاسخ می گفتند ا :" که فرمانده عمليات بود، به ميجرساين دس وک سرنيزه ھ ا ن ا را ب افغانھ

ه  سربازان را به حمله سوق داد، اماپميجر ساين!" بيرون کنيدازمنازل واستحکمات بی بی مھرو س از طی چند متر، ھم
ته  د ناگزيردس افرادخوابيدند وبه ھيچ وجه حاضرنشدند، علی الرغم دستورھای شديد شلتون از جا برخيزند، نيم ساعت بع

  .را از موضع عقب کشيدند
د برگيد شلتون ام دستور داد در دوقطار صف بندن ه نظ ه پيادي ود، ب اپلئون ب ددر. که در گذشته از شامالن جنگ با ن  برگي

ا . ميان دوقطار، سواره نظام را قرار داد براساس عرف وعادات اروپائی اين کار به مفھوم دعوت خصم به حمله بود، ام
م  ل ھ ود ازمح وردن خ ان خ ر تک ه فک د ب رده بودن ه نک ائی را مطالع امی اروپ ر نظ ه ھن انی ک امی افغ دھان نظ فرمان

ددراين اثنا گروه بزرگی از افغانھا برمواضع انگل.نبودند ا دشمن پرداختن اينھجوم . يسی حمله  آوردند وبه جنگ تن به تنب
د رار پرداختن ه ف وپ را تصرف .آنچنان ناگھان بود که پياھده نظام بريتانوی تحمل نکر وب ابلی ت اجران وصنعتگران ک ت

د ر از وحشت سر.کردند وبا فريادھای شادی به مواضع خود بردن رار پ ا از ف د ت سران دويدن اقی اف لتون وب بازان خود ش
ا .حمله جديد افغانھا با برچه ھا روبروگشت. به اين کار موفق شدندسرانجام. جلوگيری کنند ه افغانھ سپس سواره نظام علي

ه چنگ آورد اره ب ق شدتوپ را دوب ه موف اد ک انرا تکان .به کار افت زه ھای ش شيرھا وني ه شم الی ک انی درح سواران افغ
براسپ عالی ترکمنی درحالی که کمی  در پيشاپيش آنان سواری با لنگی سپيد.يشتافتندميدادند به مقابل سواره نظام بريتانو

د،جلب توجه ميکرد اتن . بررکاب بلند شده وچھارنعل می تاخت وشمشيرش راچون شالق برگرد سرش می چرخاني منک
تکه با جنرال الفنستون ناظرنبرد بود، ميخواست بپرسد که اين سوار کيست؟ موھن الل با لحنی  ان، : "آرام گف دهللا خ عب

اد . شد نگذشت که از کنارصدای فيری بلندی دير" .سر، الساعه سر د وروی گردن اسپ افت عبدهللا خان ناگھان خم گردي
  ....ونزديک بود از اسپ فروغلتد، مگر دوسوارافغان به سوی او تاختند واسپ را از صحنه نبرد خارج کردند

ه زودی آتش شديد تفنگ مکناتن ميخواست تمام قوا را بسوی  بی بی مھروسوق کند، اما الفنستون مخالف اين کار بود، ب
ور. ھا، انگليسھا را وادار به پروت وسپس عقب نشينی کرد د، کلنل الي ولی از غن ده ت ار،  فرمان دی تب ام ھن اده نظ نجم پي پ

ه در گ انی را می داد ک اھر افغ دازان م دبيھوده به افراد خود دستور حمله به تيران ه بودن دام از . ودالی سنگر گرفت ھيچک
دن سوراخ  کلنل خود خواست به پيش حرکت کند، اما چند. سربازان اواز جا تکان نخوردند ا ب ه ب قدم به جلو ننھاده بود ک

رد  .سوراخ، به زمين افتاد ه عرصه نب برگيدشلتون ناگزيرفرمان عقب نشينی داد، درحالی که نيروھای تازه نفس افغانپا ب
دگذاشت ان متعصب ھجوم بردن يس غازي ام .ه بودند، درصفوف نخستين انگل ام وسپس سواره نظ اده نظ ان برصفوف پي آن

ا را . انگليسی برق اسا حمله کردند،قوای انگليس با وحشت تمام عقب استحکامات قلع شيرپورپناه بردند سواران افغان آنھ
من م ای دش ر فيرتوپھ ه ديگ ار ديوارقلع د ودر کن ال کردن ودتادنب ن نب ی . مک ه م دند ک ک ش ه نزدي وار قلع ه دي ا ب افغانھ

انینتوانستندبا پاگذشتن بر دوش يک ديگر در قلعه شيرپوررخنه کنند، مگرناگھا ار (  عمرخان فرمانده نيروھای افغ  غب
رد )  که در ست است قيد کرده اند بارکزیعثمان خانسرداررا افغان نام اين زعيم ايربريدمن وھچنان  . داددستورعقب گ

  )٢٠.( ازاين عمل افغانھاغرق تفکر گشتندنوافغانھا برگشتند ومکناتن والفنست
ردای آن روز   ردارف انس اتن ،محمدعثمان خ ه مکن تادکه در آن ب ه ای فرس تنام ود نوش ن": ه ب ر م روزاگ انع دي    م

د،ھر آشدم،ی  نمجنگاورانی ته بودن يش برداش ما را از پ شون ش ه ق ده ک يس زن شون انگل ه ازق یئين اقی نم انی ب د  ج ، .مان
دون يگانه آرزوی ما اين است که .مگررھبران نميخواستند که گپ تا اين حدخطرناک شود ما ب دام ش ستان را ک عذر افغان

  )٢١(".بگذاريد ما مطابق قوانين خود کشور خود را اداره کنيم وخود پادشاه خود را تعيين کنيمترک بگوئيد و
وا راج الت ت از س ه رواي ار ب ا غب ی را ام ان اچکزائ دهللا خ رگ عب سند١٢درريخ م شان داده مينوي ومبر ن  ١٢در :  ن
ی ھرو درتپه  آن صعودل مجدد قريه وقلعه بی بی منوامبرقشون انگليس به غرض اشغا ی ب  کرد وآتش توپ وتفنگ تپه ب
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ه تصرف در ا را  که چھار روزپيشتر آنجیای کوھستان قووقت ميرمسجدی خان، رھبر اين.ھرو را در بين دود پيچيدم ب
ا محافظين کوھستانی  دآورده  بود،  اده بود،ام اری افت اع از ر بستر بيم ه سختی دف ه ب دميقلع وقعی ده . کردن ين م در چن
رو، به مدد رسيد و از کابلھزار مبارز ی مھ ی ب زرگ دشمن در عوض ب شله ب يرپور: ًظاھرا[ق دقراردا را ھدف ]ش . دن

د سپاه انگليس که اين جنگ را برای خو شله برآمدن د ومجاھدين تعيين کننده وسرنوشت سازتلقی می کردند، به ناچار از ق
 حرکت وتوپخانه دشمن به شدت به حمله پرداخت وکندک ھای سواره وپياده انگليس در سه ستون به . وبه دفاع برخاستند

، درپيشاپيش سواران خودکزائی عبدهللا خان اچ ونددر دم آتش نوپ به صفوف دشمن ھجوم برد قشون ملی.فعاليت افتادند
ا برآتش توپ وتفنگ صفوف دشمن  ه ورشد و ب شيرحمل ه  شم يش می تاخ] فت وُدشمن را می ر[آخت ه پ ين ت،ب  درچن

هفرصتی عبدالعزيز گماشته دشمن از پشت سرعبدهللا خان را  رار دادھدف گلوله خاينان د  و ق از مان شيرزنی ب در . از شم
رادرھمان فرصت نعش پيردوست  ادزاده اوب رزمين افت ز ب ه حمالت خود .  ني ازھم ب ی ب شون مل زرگ ق ن ضياع ب ا اي ب

ردبردشمن ادامه داد و ه ک شله دشمن حمل ود.سرراست بر ق رار نم ر ولی ،سواره دشمن زودترف ل برگ ب اده دشمن مث پي
يواری قلعه شيرپور در در چھار د توپخانه انگليس از فعاليت بازماند وبقية السيف فرارکرده و. روی زمين ريختن گرفت

  )٢٢.( بستند خودرا بروی آمدند و دروازه ھا
رۀ،به ھرحال اد داشتھای روزم ر " بنابر ي يس،يکی از بقي"Eyreاي شون انگل سيف ق رد مورخ  ة ال دهللا خان در نب  ٢٣عب

ل برگشتنومبر زخمی گرديد و  ه کاب ه  .سپاه ملی با عبدهللا خان زخمی ب دهللا خان در دشمن در شھر آوازه در داد ک عب
ار .شھريان کابل در اندوه ضايعه چنين شخصيتی فرورفتند. گذشته است ی اعتب مگرعبدهللا خان برای آنکه اين شايعه را ب

ن گردش سبب  ا اي ساخته باشد با تن زخمی وخون چکان براسپش سوار شد ودر بازار ھای کابل به گردش پرداخت، ام
اريخ خون ريزی بيشتر زخم او شد وعبدهللا خ ی در ت تاخيز مل ن آغازگر رس ی، اي ومبر٢٩ان اچکزائ شوال ١۴(١٨۴١ ن

ان فروبست و در راه وطن)ھجری١٢۵٧ د چشم از جھ ھيد گردي ن خيانت ده ) ٢٣.(ش ا اي دالعزيز در پادش ی عب ل يعن قات
  )٢۴.(ھزار روپيه از ظريق موھن الل به دست آورد، اما بزودی دستگير وبه جرم اين خيانت اعدام گرديد

  
  :تصويری از نبردعبدهللا خان بنابر اکبرنامه

دخان ردارتاج محم ان، س دهللا خ دن عب ی ش ل از زخم ک روزقب ه ي د ک ود ميگوي ه خ شميری در اکبرنام د ک ا حمي ،  ام
رد  دا ک رش راف رد س رودر نب ی مھ ی ب دان ب تمحمدخان، درمي ان اميردوس ان، برادرزادگ دين خ مس ال ردار ش برادرس

ه وبرادرش کين او را از د د وب شمن گرفت وھمچنان عارف خان کشميری وسايردالوران کابل دراين نبرد داد مردی دادن
د ات سنگين واردنمودن دهللا خان ميرسد واو در .دشمن تلف تارتھای رزمی عب ه ش ه نوبت ب ان است ک رد آن ن نب پس از اي

وپ وتفنگ دشمن می پيشاپيش لشکر مجاھدين برضد قشون انگليس قرار می گيرد وبا جسارت ودليری بی نظ ری برت ي
  :تازد وبقول حميد کشميری

  رـره شيـان عبدهللا نـان خـمـــر         ھـيــــان دلــيــزائــکــع اچــمــزج
  قوم خويش  پسش پھلوانان ھم به پيش        جمله لشکرزروان بود ا

  رق روشن کشيدـر ميان بـاب د          زـچو اندرصف رزم دشمن رسي
  يز ھوشـرور تـبال آن سـ     به دنــوش    پ والدـوانان پــ جزیــکــاچ
  يان آمدندـدو در مـــوج عــ      به فـرژيان آمدند    يـو شــدی چــنـبه ت

  يامت پديدـد از جنگ شورقـ     شــله لشکر رسيد     به دنبالشان جم
  زارم، شش ھـردند پنجاه کــ بمارزار        ــردان در آن کبه شمشيرگ

  کرد جوی  زخون دليران روان ــدهللا رزم جوی        مان خان عبــھ
  روی زمين پست کردبساکس ب        د  شل ولنگ وبيدست کربساکس

  ل از تبرـونخـ چ،اـزپ اداتـکه اف     سر    ه ن بـچنان زد تبرزيرايکی 
  يزـ تماس،ــل الـثـــزد نيزۀ مــ ب يز        ـتخـدران رســبه پشت دگران

  عدو پشت او    که ترشد به خونت او      ـــرۀ پشه مھـتــان دوخـنـچ
   برآورد وزد تا شده خورد خورد         يکی را بزددست کش کرده برد

  ردان فگندـگ ردان بسی تندـد          زمـنــنبردان فگ انسان بسی ھمبد
  جان ـفا داد برقورد از قضاـ      بخــان    ھــاگـۀ نـولــن گـتـدرآن تاخ
  شيرمردشھيد ه صدش سـيلـ     طفران دويد     ــفوان غـانی خــبه مھ
  امدارـخانه اش سی ويک ن زيک    ــمار     شدرـله بودند انــجم آناز
  وشش بسیـد کـردنـد وکـدنـديـ   ن   ه مرگ کسی   ـازی بـيران غــدل

  د رویـدناـن نھــيـ پائهـاال بــ    زب    وی  ـرخاشجــان پـپاھـفرنگی س
  رـند شيـمشير مانـشه دی بــ    زدن  ر   ــيــازيان دلــان غــش به دنبال

        رک تاز  ـزن اندران تـبه اين ده ب
  )٢۵(به قلعه رساندند وگشتند باز
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ه ی بيدنگون ان اچکزائ دهللا خ روزی عب ب پي من تاقل وپ دش ش ت ه از آت رس وواھم دون ت ان ب ر افغ د دلي شرفت ، فرزن پي
رگ را ه م د ومردان اق در روز . پذيراش سن اتف ومبر ٢۵از ح ه  ن دخان ک ت محم سرشجاع اميردوس رداراکبرخان، پ س

 سال داشت وتازه از زندان شاه بخارا جان بسالمت برده بود، وارد کابل شد وبا ورود او غريو شادمانی مردم ٢۴درست 
يد ودر  ه موفقيت ھای کابل با فيرتفنگ وشليک توپ به گوش آسمان رس دن گرفت ک ازه دمي ی روح ت دين مل پيکر مجاھ

  .نھايی به بارآورد
  

  :شخصيت عبدهللا خان اچکزائی
ه از کشور چکزائی، يکی ازعلم برداران جنبش آبدون شبھه عبدهللا خان ا رای طرد بيگان ه ب زاديخواھی افغانان است، ک

د ه عب. مردانه کمر بست ودر اين راه تاپای جان دليرانه رزمي دار است ک د ونام دهللا خان ، يکی از آن غازيمردان مجاھ
ل در  ام کاب ومبر٢محرک اصلی  وسازمانده واقعی قي شود١٨۴١ ن يالدی شمرده مي رريش.  م ه در زي ود ک ران او ب  مخب

  .نجام عزم ملی ايستادگی کرد ومالی، قيام را قوام بخشيد وبه اانگليسی وشاه پوشالی با قبول ھرگونه خطر جانی
د ودهللا خان اچکزائی چنان بيمی در دل مکناتن ايجاد کرده بود که وقتی عب يرينقيام آغاز ش ه  خان ش داولی ب ام چن او پيغ

ر ترا دشمن خود خواھم :"انجام بدھم؟ ومکناتن جواب داد گليسھا نتی برای امنيت ااميرکنيد چه خدم: فرستاد  پنداشت اگ
ود، مگر در  )٢۶(!"نسازی] يا نابود[ دستگيرعبدهللا خان را وره نب وان خان شيرين پ دهللا خان از ت ه دستگيری عب البت

  . کند، مکناتن را کمک نمودونابودپيدا کردن کسی که  عبدهللا خان را ترور
د انگليسھا مردی شجاع ومتھوری بود که از عبدهللا خان اچکزائی،  ر ويک مجاھ ده دلي بيمی نداشت وبه حيث يک فرمان

وار شيرپور وپيشتاز در پيشاپيش  ی  دسته ھای غازيان ومجاھدان در ميدان ھم ه ب وپ وتفنگ پيرامون تپ رو برت ی مھ ب
 برد، تا اينکه در عين پيشرفت از طرف يک ھموطن خاين خود بنام عبدالعزيز ھدف گلوله تفنگ قرارگرفت دشمن حمله

  .شيد وچشم از جھان فروبست از آن، جام شھادت نو وبه يک حساب شش روزبعدر روز بعداچھبقولی وزخمی شد و
ارز را رد مب ن دليرم رگ اي واريخ، م راج الت ه س ه حوال ه ب ار، البت وم غب ومبر٢٩ روزمرح وال ١۴(١٨۴١ ن  ش

ومبر٣٠کھزاد از قول خانم سيل، مرگ او را به تاريخ م نوشته، ولی مرحو )ھجری١٢۵٧ ) ھجری١٢۵٧ شوال ١۵(  ن
  )٢٧.(ضبط کرده است

ان اچکز دهللا خ ه ھرحال،عب اوز ب ی از تعرض وتج واميس مل ظ شرف ون ا شھادت خود در راه نجات وطن وحف ی، ب ائ
 !رواشن شاد ويادش گرامی باد. بيگانگان به فرزندان افغان درس بزرگ آزادی واز خود گذری وجانبازی داد

زارش وح  که در لاستموجود کيلومتری جنوب کابل ١۵ در واقع  مردشھيد درتپه قلعه سرخ ريشخور مزار اين غازی م
  :ر حک شده استاين ابيات از طبع محزون شاع

  رـتـالک وکينه اخـردش افــان زگـغـ ف     رور  ــرخ دون پــداد چ دريغ وآه زبی
   ببين که عاقبتش فرش خاک شدبستر   ار    ـذار غبـکه رھگ انـنبود بر رخ آن

  اال تبار ونيک سيررو وـظـ     خجسته من   بدهللا ــوم عــاالر قــس ير لشکر وـام
  سرـفررا يکــوس کـامـرده نـــد پـ  دري    رنگ   ـف ادـدرعرصه جھ قدم نھاد چو
  رـريدون فـراسياب شکوه، آن يل فــ  ف      رستم بود  کارزار رکه درـبه روزمع
  مرـد دين مبين بست کـاھـآن مج وــ  چ دار بی بنياد       انی وـه فـراچــاز اين س

  برـيه زغصه بــباس ســام لــش ودـ نم     بان چاک   ـريـگ صبح زداوزداغ ماتم 
  برـق اکـالـول خـبـقـم ر وـبـد اکـيـھـ ش     راه دين احمدشد   ھمين بسست که در

  )٢٨(فزاد به اسم پيغمبرـاد بيــھــرجـ  س   محزون گفت     بجستل سال وفاتشـزعق
  

  : مآخذ ورويکردھا
اريخی، ج کھزاد، باال حصار -١ دھای ت ی ،٢٧٩، ٢٢٧،ص ٢کابل وپيش آم ستان،تاليف عليقل ايع وسوانح افغان اريخ وق ت

رزا  ار(مي ان قاج تح عليخ ن ف ع )اب ران، ص ١٣٧۶،طب ارک، ص،٩۴ تھ وای مع وھن الل، ١۵٠ ن ر،م ان اث ، ٢، جھم
  ٢٩٧ص
  ١٣٨کابل،ص ١٣٣٠، اکبرنامه، چاپ ٩٩، ص١٩ سيدقاسم رشتيا، افغانستان درقرن -٢
  ١٣٨، ص ١٣٣٠دکشميری، اکبرنامه،  حمي-٣
   ،٣٠۵ ص٢، ج ٢٠٠٦چاپ امريکا،جنوری  موھن الل، زندگی امير دوست محمدخان،ترجمه داکترھاشميان، -۴
   ١٣٩اکبرنامه، ص حميد کشميری،-۵
  ۵۵٠ غبار، افغانستان درمسير تاريخ، ص-۶
  ٩٩ستان درقرن نزده،از رشتيا، ص،مقايسه شود با افغان٣١٠، ص٢ موھن الل،زندگی امير دوست محمدخان، ج-٧
رن -٨ ستان در ق تيا، افغان ار، ص١٠٠، ص١٩ رش ان، ص۵۵٠،غب واريخ،ج٢٨٠، کھزاد،ھم راج الت ، ١۶٣،ص ١، س

   .١۵٠نوای معارک، ص 
  ١۴٨اکبرنامه،ص ، ۵۵٠غبار، ص  -٩
  ۵۵١غبار،ص -١٠
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  ٩۵ شھزاده عليقی ،تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، ص -١١
  ۵۵٢ -۵۵١، ص غبار-١٢
  ٢٨٣، ص ٢ کھزاد،باالحصار کابل وپيش آمدھای تاريخی، ج-١٣
رن -، دونابغه سياسی ١۶۴،ص،١سراج التواريخ، ج،۵۵٢ غبار، ص -١۴ ه ق م، ١٩ نظامی افغانستان در نيم ن قل ، از اي
  ٢۵٩ ص
  ٣٢٣، ص ٢ موھن الل، ھمان اثر، ج-١۵
 از اين قلم درپورتال ،ميرمسجدی خان کوھستانی مبارزات  يادی ازمقالهرجوع شود به ، نيز ۵۴٣، ص ١ غبار، ج-١۶

   جرمن- افغان
درجمله اسيران زخمی شد و ١٨۴٢جالل اباد درجنوری  -درمسير راه کابل  کهافسر انگليسی  "اير" بريدمن -١٧

  سپتمبر٢٢ تا ١٨۴١نومبر٢ را از ١٨۴١ حوادث قيام ملی سال مايت سرداراکبرخان قرارگرفته بود،انگليس درظل ح
بطور روز مره ياد داشت کرده واين ياد داشتھا در ھمان سال در انگلستان به نشر رسيده و آن خاطرات درسال ١٨۴٢
، به چاپ "په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات " به زبان پشتو ترجمه وزيرنام  طرف آقای محمدنسيم سليمیاز٢٠٠٧

  .رسيده است
  ۶۴ينسينت اير، ص ی وپه افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ليکونک -١٨
سکو-٢٠ شور، م م دان ه عل ام در جگدلگ،ترجم اطرات ٣٩١،٣٩٧ -٣٨٩،ص١٩٨۶ نفتوالخالفين،انتق ا خ ود ب سه ش مقاي

  )٩٢-٨٨په افغانستان کی ديوه زندانی خاطرات،نوشته بريدمن اير، ترجمه نسيم سليمی، صص(تحت عنوان ايربريدمن 
  ۵۵۴ غبار،ص مقايسه شود با،٩٨ی خاطرات،ص په افغانستان کی ديوه زندان بريدمن اير،-٢١
  ١۶۴، ص١،سراج التواريخ،ج۵۵٣ غبار، ص-٢٢
  ١۶١ ص،١ج،سراج التواريخ،۵۵۴ غبار، ص -٢٣
  ٣٨٢ نفتوالخالفين،انتقام در جگدلگ،ص -٢۴
  ١۶۶ و١۶۵ -١۵۶ حميد کشميری،اکبرنامه،ص -٢۵
  ٣١٩، ص٢ موھن الل، ھمان اثر،ج-٢۶
  ٣٠١ -٣٠٠، صص ٢ج...  و، کھزاد، باالحصار کابل١۶۶، ص ١خ، ج،سراج التواري ۵۵۴ص غبار، -٢٧
  ١٠٣،سيدقاسم رشتيا، ھمان اثر، ص ٢٩٩ -٢٩۵کھزاد، ھمان اثر،ص -٢٨

 


