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 (1بخش ) دوازدهم فصل
 

در هزاره جات به فرستاده شده از کابل را هیئت  خان اکبر محمدم بود که شهزاده 18۴2در اواخِر نوامبر سال 

عنوان وی بود و طی آن تقاضا شده بود که در اسرع وقت ممکنه خود  ای ت مذکور حامِل نامهحضور پذیرفت. هی

نواب  ۀربسته بوسیلس ۀها از کشور یکجا شود، این نام برتانویرا به کابل رسانده و بامردِم افغانستان در امِر اخراج 

ارش را داشت، خیلی با دیدن این پیام که از مدتها انتظ خان محمد زمانخان و معاونش امضاء شده بود. شهزاده اکبر

ر تا د فرستاد ،نام داشت شمالکه  یشاسپ خو وشاه خان را با دو تِن دیگر بال درنگ  خان مشعوف شد. شهزاده اکبر

جواِر کابل در قره باغ منتظرش بمانند. اکبر به اشخاِص فوق گفت که وی به همراهی سردار سلطان خان، من و 

رسید. اکبرخان به پیغام رساناِن  خواهندسوارکاراِن خود فردا حرکت میکند و همه یکی پشت دیگر به محل تعیین شده 

 گۀمحمد زمان خان و جر (امیِر مؤقت )به کابل رسانده و به کابل گفت که خود را به سرعت ممکنه به سواری اسپ 

ۀ بند ۀبه مثاب خان اکبرمحمد  کابل پیام برسانند که من حرکت کرده ام و در راه هستم. فردای آنروز هنگام سپیده دم 

 دستانش را سر به آستان سجود نهاد و نماز صبح را اداء کرد، بعد کفِ  ـیئخداوند عالمیان با تمام فروتنی و پارسا

د خورشی ۀنمود. به مجردیکه اولین طلیعو از بارگاهِ ایزدی برای ملتش طلب فتح و ظفر  هبطرِف آسمان بلند کرد

ما سه تن با سوار کاران، های هندوکش عظیم تاللو افگند،  کوه پایهسرخ فام بر فراز ارتقاعات خسروانی  ۀچون رگ

 رف جنوب تاختیم. خویش چهار نعل بط اضافیملزومات و اسپ های 

 

ً به خانـ18۴1نوامبر سالِ  2۵به تأریخ  اکبر خان در باغِ علیمردان ۀ م به کابل رسیدیم و به سواری اسپ مستقیما

و  «هللا اکبر»ها نعره های  ، از فراز باموقت از رسیدن اکبر خان مطلع شدندرفتیم. شام همانروز مردم در اسرع 

ی ها تفنگۀ شهر طنین افگند، طنین این صدا ها همراه با فیر شادیانـۀ در کوچه و پس کوچـ «زنده باد اکبر خان»

های مردم بود. در طول چهار روِز گذشته مردم در مرِگ دو قهرمان سترگ شان عبدهللا خاِن  فتیله ای و آتش تفنگ

یزی بود که آنها برای تقویت مورال بودند. رسیدن اکبر خان دقیقاً چ هغرق اندو یکوهستاناڅکزی و میر مسجدی خان 

ِل نماز خفتن بطرِف منز یوضو و ادا که مرد متقی و پرهیزگار بود بعد از گرفتِن غسل و خان شان نیاز داشتند. اکبر

ابراز شادی دسته های گل تقدیم و او را با  ضمنِ  خانزیبای اکبرۀ نواب زمانخان روان شد. مردم با دیدن چهر

ستودند.  بعد از اینکه اکبر خان دست خود را با فروتنی بطرِف مردم بجواب احترام  «اکبر خانزنده باد »شعارهای 

به مجردیکه به شدت هل زدیم.  خویش و من به اسپ های (سرکار)ان خ احمد شان باال کرد، اکبر خان، سردار سلطان

بزرگ حویلی به ۀ ین شدیم، بعد دروازئهای خویش پا باغِ نواب محمد زمانخان رسیدیم از اسپ ۀآهنین قلعۀ به درواز

را با خلوص  ما ب امین هللا خان لوگری در مقابل ما ایستادند و هر کدامئاز شد و امیر محمد زمانخان و ناروی ما ب

. محمد ندکرد ـیئاز ما پذیرا (جوړ یې په خیر یې، جور هستی خوب هستی)و با گفتن  ندخاص در آغوش گرفت

خیر مقدم گفت، زیرا  را خان رسیدن به موقع شهزاده اکبر، ارشد امیر دوست محمد خان بودۀ ادزمانخان که برادرز

قومی شهِر کابل را به جرگه دعوت کرده بود. زمانیکه وارد صالون خیلی کالن شدیم همه سراِن خود  ۀموصوف بخان

ً می شناخت چون به پا ایستادند و به اکبر خان ادای احترام بجا آوردند.  اکبر خان اکثریت سراِن مذکور را شخصا

نه بود. اکبر خان طبق رسم از طرف راست به چپ شروع  نواب محمد زمان خان معرفی آنها از طرفضرورت  بناءً 

صحت و سالمتی هر یک پرسید و ما هم که به عقب اکبر خان بودیم با هر ۀ کرد، با هریک بغل کشی نمود، در بار

شدیم که دسترخوان خیلی  ـیئگه طبقاً مصافحه کردیم. بعد از مصافحه به صالون صرف غذا رهنمایک از اعضای جر

. بودشده یده دربار یک سلطان است، روی دسترخوان چ ۀکه خاص ءن فرش و انواع مختلف غذاکالن روی زمین آ

های  اک داشت، ما دستو صابون در دست داشتند و هر کدام روی شانه هایشان یک دست پ آفتابه لگنمستخدمین 

های خویش را با صابون  دست بعد از صرِف غذا طبق رسم، اول دعای شکر نان خوانده شد و بعدخود را شستیم. 

شستیم. بعد، دسترخوان، غوری و بشقاب از روی دسترخوان برداشته شد و انواع مختلف میوه و جگ های شربت 

ً قراۀ ت یک سورالً آیااو نواب محمد زمان خانهای گونه گون آورده شد.  ت کرد و بعد جرگه را ئقرآنی را مختصرا

که  وضعیت را شرح و توضیح نمود ،صورتحال ئـۀما گزارش مختصر ارا ۀقرار داد. وی به اکبر خان و هم مخاطب

لویه جرگه وی را  بود که چه چیزی بوقوع پیوسته است. نامبرده در اخیر افزود که بنابر غیابت دوست محمد خان
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به جرگه پیشنهاد کرد که  دارد بنابرینبه حیث امیر مؤقت انتخاب کرده است. از اینکه اکبر خان در مجلس حضور 

 ـی سلطنت را بدست گیرد. موصوفئبر اکبر خان است که حکمروا وسلطنت است  اصلی و مستحقاکبر خان وارث 

وافق بعمل آمده است. بعد اکبر خان به پا ایستاد این پیشنهاد ت بر اضطراری قبالً  ۀاضافه کرد که طی جرگ اینرا نیز

خوانین نهایت محترم، سراِن شریِف اقواِم عزیز، کاکاها  "آغاز کرد. «بسم هللا الرحمن الرحیم »و سخناِن خود را با 

 فرزنِد امیر دوست محمد خانۀ تشکر از اعزاز و اکرامیکه نسبت به من نشان دادید. به مثابـ  !و برادراِن گرامی

پذیرید ها باشد بپذیرم. شما باید ب برتانویافتخار پادشاهی شما را تا زمانیکه پدرم در قید حیات و اسیر چنگال  نمیتوانم

که یکتعداِد شما امیر را ترک و به او پشت نمودید. زمانیکه خانواده اش زندانی و به هندوستان فرستاده شد، مردم 

ادار می وف اینکه تسلیم شود. اگر شما خوانین شریف و معزز ثابت قدم ومگر  نگذاشتبرایش هیچ انتخاب دیگر بجا 

بود. پیشنهاد شما را زمانی می پذیرم که سوگند یاد  نمیها  برتانویبودید و عقب وی می ایستادید حاال وی اسیر 

ان نبرد مرا تنها کرد و هرگز در مید  نخواهیدآزادی بخش ما پُـشت ۀ کنید که هرگز به منافع ملی کشور و به مبارز

آزادی، استقالل کشور و خود ارادیت مردمم حاضر به  راهکرد. معهذا من برای عزیزترین مبارزه در  نخواهیدرها 

و حاضرم درین راه جانم را فدا کنم. برای وصول چنین مرام و مأمول عالی حاضرم هزار بار  هستمهر نوع قربانی 

های خارجی شود. ما تأریخ کهن و افتخار آفرین داریم. مردِم ما همیشه  تقدرۀ گذاشت که ملتم برد نخواهمبمیرم و 

های روی زمین به  ها و دولت های ما لیاقت آنرا دارد تا تمام ملت در راه آزادی و استقالل رزمیده اند. دین و رواج

 کرد که نبایدفراموش های جهان باشد ولی  شاید نیرومند ترین امپراتوری برتانیهآن احترام گذارند. امپراتوری 

زانو زدند  سکندرها در برابر  ملت ۀل ها هم به همین عظمت بودند. همو امپراتوری مغ سکندر کبیرامپراتوری 

مجبور به پذیرفتن یکتعداد رسوِم ما شد و با  آنکهجنگیدیم، تا  او، چهار ساِل تمام در برابر  نزدیممگر ما زانو 

کابل ازدواج کرد. تا اکنون که اکنون است ما به الکسندر و مدنیت یونانی به ۀ شهزاد 2دختِر اوکسیارتس 1رخشانه

غیر قابل انقسام است. شاید زر، نی خوِد ما سزاوار احترام و قدرِ نگریم که مدنیت نهایت باستا نمیحرمت ۀ دید همان

                                                           

1 - Roxana 
2  - Oxyartes, the prince of Kabul Province 

 

والیت کابل معرفی میکند ولی در متون باستانی یونانی ۀ یادداشت مترجم : علی الرغم اینکه نویسنده اوکیسارتس را شهزاد

ود را خۀ به کرانه های دریای آمو خانوادکبیر وام بلخ معرفی شده است که قبل از رسیدن الکسندر اوکیسارتس یکی از سراِن اق

روان می کند باالی عفت خانواده خود  بخاطر امنیت، حفظ آبرو و ناموس بخاطر جلوگیری از خطر محتمل تجاوز به سغدیانه

که دخترش را اوکیسارتس ۀ و در حصار سنگی تحصن می یابند ولی مادامیکه نیرو های الکسندر از آمو عبور میکند خانواد

در روایات و آثار تأریخی آنعصر نام بلخ تنها و تنها محدود به محدوده جغرافیوی بلخ امروزی  رخشانه نیز با آنها بود می یابند.

کابل، غزنی، پروان، بامیان ووالیات شمال کشور به شمول سغد همه بنام واحد بلخ یاد شده اند چنانچه  نه میشد بلکه حوالی

بنابرین یاد کردن لقب شهزاده کابل درینجا بی جا  جغرافیه نگاران عرب مانند ابن حوقل نیز عین تعریف را از بلخ داده است.

شهیر اوکیسارتس خبر میشود. الکسندر پیشنهاد ۀ و از گرفتاری خانواد زمستان همانسال الکسندر دوباره به بلخ میآید نیست.

میشود و بدین گونه آرامش در منطقه  به پذیرفتن پیشنهاد الکسندر ازدواج با رخشانه را دربلخ می کند. اوکیسارتس حاضر

ومانده میشود اوکیسارتس را به ق یالو ټکس برقرار میشود. بعد از اینکه الکسندر از شهر الکسندریه قفقاز یا بگرام عازم پشاور

 رگشزمان مجنگ نه بودند مقرر میکند و بدینگونه اوکیسارتس بگرام و کابل را تا ۀ دیگر قادر به ادامـ ای کهسه هزار یونانی 

ر د عالوه بر آن کابل نامیده است.ۀ خود میداشته باشد روی همین ملحوظ است که نویسنده اوکیسارتس را شهزادۀ تحت قوماند

قفقاز نه می پذیرند. برای نام ۀ قفقاز نیز مباحثات پیچیده ای وجود دارد که بگرام را بنام الکسندریـ ۀمورد نام الکسندریـ

همین اشخاصی استم که بعد از تحقیقاتم به آن معتقدم ۀ قفقاز بهترین بدیل شهر آی خانم است و من مترجم هم در زمرۀ الکسندریـ

  نا بدان اشارات کافی نموده ام. مترجمو در کتاب لرغونی آریا
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انی قربتر از  چیز دیگر واالمقام زن و زمین مطلوب پسند و واجب االحترام باشند مگر برای قربانی یک انسان هیچ

زمانیکه » :ما جاللتمآب سردار فـیـتـز جرلد برایم گفت ـیئاستقالل و آزادی نیست. برادِر معزز امریکادر راه 

ا ب ـی در اسمبلی ویرجینیائمبارزین امریکاامریکایی ها در برابر لشکر های اشغالگر انگلیس می جنگیدند یکی از 

. فقط بعد از راندن و شکستاندن لشکر انگلیس بود که این کشور "یا مرگ یا آزادی"گفت  صدای طنین افگن خویش

   «امریکا مبدل گشت.ۀ به ایاالت متحد
 

یک پادشاه  ۀم که من رهبری تانرا نه به مثابتان به صراحت اذعان میدار برای نهایت محترم!  هایبرادران و کاکا

ه حال ک افغانستانیکی از فرزندان این ملت غیور و فرزند وفادار پادشاه  ۀقوماندان عمومی و به مثاب ۀبلکه به مثاب

َـهای دوِر نکرانه به خاک و مردم خود را  م،در اسارت انگلیس است می پذیرم تا به همت شما و ملت یل به سرحِد ـ

خود را داشته باشد که آیا در پیشگاه  ۀاوت بیرحمانلت و  رهبراِن ما قض. بگذار تأریخ در مورد مفتح و ظفر برسانیم

خود صادق بوده ایم یا خیر. هرگاه شما مرا منحیث قوماندان عمومی تان،  «م -پښتونولی »خداوند و رسوِم افغانولی 

د خواهید کر، مرا در میدان نبرد تنها رها نرها کردید را پدرم کهآنچنانی نه امیر تان، می پذیرید و سوگند یاد کنید 

ممات و سرنوشتم را در راه  غیورم سوگند یاد می کنم که حیات، من هم در حضور خداوند الیزال و در پیشگاه ملت

 :ی از شعرای حماسی افغان گفته استآزادی و جهاِد ملت افغان قربانی خواهم کرد. یک

 

 بگذار عقابان کوه های ما فریاد برآرند

 کندخِت دست ما آتش فوران های سا بگذار از میله های تفنگ

 بگذار همسایه و دشمنم بداند

 که 

 خورده ایمما در پیشگاه الهی سوگند 

 که همیشه آزاد خواهیم بود، آزاد خواهیم بود و،

 جسورانه به پیشواِز مرگ رفته و می گوییم

 اگر خواهی زنده مانی، باید آزاد باشی

 

ِ  ِمنَ  نَْصر   ْح   ّللَا ت فَ ِریب   َو    "قَ

 

 «زنده باد افغانستان ،زنده باد اکبر خان ،برای افغانستان جان می دهیم» :اعضای جرگه با یک صدا گفتندهمه 

 

 ،«زنده باد قومانداِن ما، زنده باد قومانداِن ما» صالون و دهلیز که مملو از مردم بود همه با صدای بلند شعار دادند

 را شاکبر خان راست ایستاد، پای راستمحمد بعد سردار  «خان زنده باد اکبر»، «زنده باد افغانستان آزاد و مستقل»

اندکی پیش گذاشت و مردم از برابرش عبور کردند و می کوشیدند بابوسیدن دستانش تابعیت خود را نشان دهند. 

گذاشت کسی دستش را ببوسد؛ بدینگونه مردِم ایستاده در قطاِر طویل، با خم شدن و دست  نمیمیدیدم که اکبرخان 

 دادند. میوی سینه گذاشتن، نهایت احترام شانرا در برابِر اکبرخان نشان ر

 

، شهزاده اکبر خان را منحیث قوماندان نیروی ملی انتخاب نظامی خوانین و سرداران -مشورتی بعد از اینکه شورای 

غان بنام محمد ستان افدو. یک رهبر مهم دیگر از وطنگرفترا بخود  ترها و عملیات جنگی شکل منظم کرد، پالن

شاه بابکرخیل از جالل آباد با سواره نظام متجاوز از سه هزار نفر خود به کابل رسید تا با لشکر اکبر خان بپیوندد. 

جنگ داد. اکبر خان ۀ دلشکر قومان بهلشکر افغان به طرف تپه های بی بی مهرو مارش نمود. قوماندان اکبر خان 

ً ساح ا ر برتانویشد بدینگونه افسراِن  وضاحت دیده میه ب برتانویز گارنیزیون باز را انتخاب نمود که ا ۀقصدا

 :ها با دیدن این صحنه بعدها گفتند که برتانویمتوجه رعب نیروی خود کرد که در تماِم اکناِف تپه پراگنده شدند. 

  . «آنها درست به لشکر مورچه ها می ماند که روی تپه ها می خزیدند»

 

ً شورای نظامی خود را احضار و تصمیم گرفت تا راه  و صلح را باز کنند.  مذاکرهالفنستن با دیدن این صحنه فورا
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ن سلطا سرکارتقاضای گشودن بابِ مذاکره را با شهزاده اکبرخان و  مکناتن بنابر همین ملحوظ بود که سر ویلیم

حاضر به امضای متارکه و صلحِ مشروط اند، بدین شرط که تصریح نمودند اظهار رضایت با احمدخاِن کرد؛ آنها نیز 

تان تحت الحفظ از افغانس بصورتزیر سایه لشکر افغان  های انگلیسبرتانوی کابل را تخلیه و تمام نیروکه لشکر 

مذبور را بدست کپتان  ۀهم توافقنام برتانیهنوشت و شورای نظامی  ای هجانبِ خود توافقنام خارج شوند. مکناتن از

  : حاوی چهار بخش بود "توافقنامه "ریگر و کپتان الرنس نزد اکبر خان گسیل داشت. این مکگ

 

 (1پایان قسمت دوازده بخش )

 ادامه دارد

 

 را به کمک لینگ های آتی مطالعه کرده می توانید: نهممطالب فصل اول تا 
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http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_01.pdf 
 

 فصل دوم 

.pdf1_01http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_ 
 

 فصل سوم

.pdf03http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_ 
 

 فصل چارم

.pdf04http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_ 
 

 فصل پنجم

.pdf05ekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/z 
  

 فصل ششم

.pdf06http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_ 
 

 فصل هفتم

.pdf07http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_ 
 

 فصل هشتم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_08.pdf 
 

 فصل نهم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_09.pdf 
 

 فصل دهم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_10.pdf 
 

 فصل یازدهم )1(
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_11_1.pdf 

 
 فصل یازدهم )2(

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_bachir/b_zekria_shahzadae_afghan_11_2.pdf 
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