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 6از 2

 (2بخش ) دوازدهم فصل
 

 

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

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

 
 

 ،شوند خارج می از افغانستان برتانویهای تمام نیرو  -1

ها باید ساالنه سیصدهزار روپیه تقاعدی به وی  افغان کند ولی میهندوستان بازگشت  ۀـشاه شجاع به لودهیان -2

 ،بپردازند

پول  بغرض خریداری ملزومات لوژیستکی به گروگانیکی از سرداراِن افغان الی اخراج کامل نیروها، منحیث  -۳

 ،نقد، نزد انگلیسها باید باقی بماند

  شد مگر اینکه دولت افغانستان تقاضا کند. نخواهدلشکر انگلیس در آینده داخل افغانستان  -۴
 

دوازده فقره ای صلح را به مکناتن  ۀها فی النوبه توافقنام افغان «م  -مکناتن ۀتوافقنام ۀخاکبعد از وصول  »

د بخاطر بارا دو تن از قومانداناِن افغان از کابل تا جالل آ برتانیهفرستادند. این توافقنامه حاکی از آن بود که لشکر 

زد باید ن نباشدنظامی مانند توپ ممکن  ۀد کرد. هرگاه انتقال وسایط ثقیلن شان بدرقه خواهنئمصونیت و عبور مطم

ماند تا امیر دوست محمد خان با  خواهنددر کابل باقی  زمانیان گذاشته شود. شاه شجاع و خانواده اش تا لشکر افغ

مذکور تصریح میکرد که چهار تن از  ۀبل برگردد. مزید بر آن توافقنامخویش به کاۀ تن از اعضای خانواد 1۴8

کر هرگز حتی ف برتانیهماند.  خواهندافسران انگلیس الی بازگشت امیر دوست محمد خان در کابل منحیث اسیر باقی 

ان در افغانستان باقی می مانند، سرپرستی ش برتانیه. پرسونِل مجروج لشکر ننمایداشغال افغانستان را برای بار ثانی 

اوز از متج نمی تواند برتانیهشوند. اردوی  خواهد شد و بعد از صحت یابی به هندوستان بازگشتانده میدر افغانستان 

  توپ باخود حمل کند.   9
 

دسمبر  1۳ارسال شد. به تأریخ  برتانیهاصلی آن به  ر خان توافقنامه را امضاء و نسخدسمبر شهزاده اکب 11به تأریخ 

 و کاپی آنرا به مکناتن فرستاد. به ئهبر تعمیل مفردات توافقنامه اراا مبنی جنرال الفنستن پیشنهاد شخصی خود ر

 تاشوند تواند از باال حصار کابل خارج  می برتانویعسکر  ۵000ها متعهد شد که  دسمبر رهبری افغان 1۴تأریخ 

 ،رسلطان احمدخاِن دلیسردار ۀ وسیلـه . این عملیات بمابقی نیروهای برتانوی در گارنیزیون شهر کابل بپیوندند با

ۀ غازی ایکه محاصر 20000را از نهیب چشماِن ناظر  برتانویاین نیروی  ه به پایان رسید؛ نامبرده توانستمؤفقان

ها مکلف بودند که به گارنیزیون  افغان ،های خارجی را در دو طرِف کابل زیر چشم داشتند عبور دهد. طبق توافقنیرو

در بدل پرداخت سیصد هزار روپیه برسانند. را ها  برای عساکر و علوفه برای اسپدر کابل مواد خوراکی  برتانیه

 برتانویگارنیزیون  ۀنیروهای افغان در داخل محوط ۀود تا حبوباِت شانرا بدون مداخلبه سوداگران اجازه داده شده ب

     به فروش برسانند. 
 

 ۀشد و خوراکه باب و علوف عسکر تازه دم از باالحصار کابل تقویت ۵000 ۀبرتانوی بوسیلبعد از اینکه گارنیزیون 

ان تواند رهبران ُمسِن افغ مکناتن میدانست که نمیزید افتید. های م ئهت آمد مکناتن به فکر دسایس و توطکافی بدس

قرار  مطمح نظر کمتر در میدان سیاست داشت، ۀرا که تجرب ساله 2۴ خانِ  برداِم اغوا بیافگند لذا شهزاده اکرا به 

 داد.
 

به  یک بطوِر مخفیانه و جداگانهب امین هللا خاِن لوگری با هرئنیرنگ بازانه، با نواب محمد زمانخان و نا مکناتن

شان اعطاء  توافق رسیده بود و تعهد کرده بود که پول و موقف های عالی را در حکومِت شاه شجاع برایبه  اصطالح

اکبرخان تحت سرپرستی و مداوا قرار گرفته بود، نامه  ۀسکینِر مجروح که در خانر کپتان بِق گفتاطخواهد کرد. 

 در مکناتن سیاسی انگلیسۀ سردار سلطان احمدخان و یک افغان دیگر به نمایند را های اکبر خان و امین هللا خان

دو  ۀزیبا و یک تفنگچ اسپ نهایتدو  رسید نظر میگارنیزیون کابل انتقال می نمود. سر ویلیم که نهایت راضی به 

کولین  ن. در عیِن حال شورشیان در کوهستان در حالت پیشرفت بودند. کپتافرستادرا طور یادگار به اکبر خان  همیل

 نمود. ولی از اینکه به تقاضایش مبنی بر فرستادن نیروی تازه دم دفاع می «نشان خان» ۀمکنزی تا این دم از قلع



  
 

 

 6از ۳

عقب  مدافعهحالت  توانست با تداوماز دو روز جنگ بعد  بودوی خالص شده  مهمات و از جانب دیگر نیافتپاسخ 

 ایکه در اطراف کابل برتانویرساند. به همین گونه بقیه افسران بکشی نموده و خود را زخمی به گارنیزیون کابل 

رها و خود را به  را قلعه های خویش ،بودند با شنیدن اخبار مخوف از پایتختشده در قلعه های دفاعی جابجا 

    گارنیزیون شان رساندند.
 

، خانشهزاده اکبر ،ور شهزاده اکبر خان فراخوانده شدخوانین به حض ۀدسمبر بود که جلس 22 مؤرخشامگاهان 

های اکبر خان بحث کردیم.  خان، محمد شاه خان بابکرخیل و من در برابِر مجلس راجع به پالناحمد سردار سلطان 

مکناتن را بخاطر تطمیع و گرفتاری رهبران قیام  ۀنانئهای خا خواهد نامه های متناقض و پالن می اکبر خان گفت که

را بخاطر مذاکرات مزید  مکناتننمودن به رخ وی بکشد. پالن آن بود تا پای  محاکمهو ارسال شان به لندن غرض 

وقوع بپیوندد و آنها کشته شوند، آیا گاهی فکر کرده ه اگر کدام چیز غلط ب» :به کابل بکشاند. محمد شاه خان گفت

توانند صد افغان زندانی را اعدام کنند و مردم ما را بخاطِر بی تجربگی مورد انتقاد  ها به آسانی می برتانویاید که 

قاد وندد، من انتوقوع بپیه تصور کنید همین قسم یک حرکت طوریکه شما گفتید ب "اکبر خان جواب داد، "!دهدقرار 

سته تحقیر نگریۀ نه اینکه منقاد حاکمیت اجنبی باشم و به دین ما به دیددِم خود را به سِر چشم می پذیرم و مالمتی مر

  «شود.
 

الل فی النوبه حدود ساعت ده  ها موهن الل را مطلع ساختند و موهن داخلی افغان ۀبرتانوی در حلقولی جواسیس 

دارد  صحبت دیشب مطلع ساخت. موهن الل اذعان می مفادرا از  مکناتنم ۴118دسمبر ساِل  2۳صبح مؤرخ  ۀبج

 نائیکهاثپالن را برایش شرح کرد. در  که به مجرد رسیدن خبر بالدرنگ بدست قربانعلی به مکناتن پیام فرستاد و

میکرد  بترسد، مکناتن پیرامون پیشنهاد قبلی اکبر خان با عبدالرزاق خاِن مصطفوی صح قربانعلی نزد مکناتن می

رساند، قربانعلی در  راساخت. بعد از اینکه قربانعلی پیام موهن الل  و خود را برای مالقات با اکبر خان آماده می

 گفت که برایت دام گسترده شده است.  آهستهگوِش مکناتن 
  

شهادة نجات داده  ۀواحد و اظهار کلم خود را به ایمان آوردن به اسالم، خداوندِ قبلی  ۀدر وهلکه  جاسوس موهن اللِ 

سِت خود را بدۀ . مکناتن پیشنهاد تازه بودسیاسی انگلیس شروع کردۀ برای نمایند کار جاسوسی را بود، باِر دیگر

ایش تحت سلطنت شاه تماِم والیات شرق و غربِ  کابل را برۀ موهن الل به اکبر خان فرستاد مبنی بر اینکه ادار

خواهد داد، پدرش با اعزاز و تکریِم الزم به کابل بازگشتانده خواهد شد، مزید  «م -صدراعظم »ر وزی ۀشجاع به مثاب

 د. در پاداِش شخواهد داده روپیه تنخواه برایش  200000روپیه تحفه و معاش ساالنه  یک اعشاریه دو میلیونبر آن 

 هللا نها تسلیم نماید، امی برتانویست بسته به ب امین هللا خان لوگری را دستگیر و دئاین پیشنهاد اکبر خان باید نا

بود که در قتل الکسندر برنس دست داشت. درین پیشنهاِد  بخش قیام آزادی خان لوگری یکی از دوتن سردسته های

  گردند! تبعیدخود مکناتن از اکبرخان خواسته بود تا تمام رهبراِن قیام ملی باید ازکابل 
 

این پیشنهاد » :میان رهبران قیام ملی و خونریزی داخلی مشوش بود به موهن الل گفتمحمد اکبر خان که از دشمنی 

ُـن توانم به حرف و عهد وی باور کنم زیرا نامبرده قبالً  میصاحب قابِل غور است ولی ن «مکناتن» 1جدید مکناختــ

ً ید که من پیشنهاد شما را قبول می کنم به شئخود را شکستانده است. برایش بگوعهِد  رطیکه این پیشنهاد را تحریرا

رسمی دولت علیاحضرت مهر نمایند. زود برو و این سند را ۀ نمایند ۀرسمی درج، امضاء و آنرا به مثابدریک سند 

موهن الل به تصور اینکه مؤفقیتی نصیبش شده شادی کنان به عجله سوار اسپش  «قبل از شاِم امروز برایم برسان.

. زمانیکه موهن الل پیاِم اکبر خان را به مکناتن رساند، مکناتن بعد از اندک تفکر و رهسپار گارنیزیون شد هشد

ً قر جالب است، این مرِد جوان پخته تر از آنست که من تصورش را می» :گفت رسمی را بیاورید  ۀاسیطکردم. لطفا

فوق را بالدرنگ نوشت، آنرا امضاء کرد و  ۀمکناتن توافقنام «و شرایط موافقتنامه را خودم به فارسی می نویسم.

. در عین حال اکبر خان با حفظ تماِم ساختمزین  برتانیه ۀا شکوهِ امپراتوری علیاحضرت ملکاخیر سند را با مهِر ب

ملی فرستاد و همه را  ۀو قلعه های رهبران و اعضای جرگ محرمیت قاصدان نهایت مورد اعتمادش را به خانه ها

  دعوت کرد.  «ناِن شبِ مهم» بخاطرشب  ۀبج 9ساعت 

                                                           

1 - Maknakhton 
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آمدید گفت، شهزاده اکبر خان که عالقه  خوشروز بود که موهن الل برگشت و اکبرخان برایش  ساعت شش شام همان

ً به قهقه می خندید با خنده گفت ـی، از ئد میری و می آموهن الل صاحب خودت مثل با: »به مزاح داشت و اکثرا

ها شاید از لحاظ  جاللتمآب تشکر از لطِف تان. ما هندی»  :موهن الل خاضعانه جواب داد «می ترسی؟ِگردباد ن

 محمد اکبر خان در حالیکه خود را« فزیکی الغر و مثل باد سبک باشیم ولی از لحاظ ذهنی سنگینتر از فوالد هستیم!

لی هوشیار هستی. الل صاحب میدانم که خودت تیز هوش هستی و معلومدار که خی» :جمع میکرد با لحن جدی گفت

 «رسمی خود چه پیشنهاد کرده است. ۀگو که سر ویلیم چه گفت و در نامب
 

ا ب مکناتن جاللتمآب! از اینکه شما شرایط را قبول کردید سر ویلیم:»شیرین و حاکی از تملق گفت ۀموهن با لهج

ً این را امضاء کنید و من آنرا شنیدن آن خیلی خوش شد. این است همان سند رسمی ایکه شما خواسته بودید ، لطفا

 «رسانم. دوباره به مکناتن صاحب می
 

 :کبیر را مالحظه کرد گفت برتانیهۀ بعد از اینکه اکبر خان سند ارسالی را با دقت مطالعه و امضاء و مهر با شکو

ً  ۀکه امشب با داشتن چنین توافقنامآقای موهن الل صاحب، توقع نداری » ه سر ویلیم برسانید کبه مهم بخوابم. لطفا

 ۀلحظات ظهر بین گارنیزیون و قلع فردا در اولین ـتشئهیـ خودِ خواهم روبرو با  ت سه نفری افغان مییئمن با یک ه

ً فردا صبح  میآورم. هرگاه اوشان ن محمود خان ببینم. من توافقنامه را امضاء و با خود می توانند با من ببینند لطفا

عین چیزیکه شما گفتید همچنان خواهم  !جاللتمآب» :موهن الل با احترام جواب داده گفت  «به آگاهی من برسانید.

موهن الل » :متعجبانه پرسیدۀ محمد اکبر خان با لهجـ «شوم و شبِ تان بخیر. تان مرخص میۀ کرد و حاال به اجاز

 :موهن الل گفت «!ـی داریدئا آشنامحترم، حِد اقل یک پیاله چای نوِش جان کنید. یقین داریم که با رسم و رواجِ م

که باید  خاطریه ها بلد استم، مگر جنابعالی باید مرا معذور دارند ب رواجِ افغان بلی صاحب، در واقع با رسم و»

  "خود را به سواری اسپ به گارنیزیون رسانده و قبل از اینکه خیلی ناوقت شود، پیاِم شما را به سمع سر ویلیم برسانم.

 

خود مشایعت کرد و به باغ و اطراِف بیرون آن نگاه کرد. هوا تاریک  ۀخانۀ ، موهن الل را تا دروازخان اکبرشهزاده 

رسید ضجه و  ساخت؛ تنها چیزیکه از فواصل دور به گوش می را مکدر تر می فضا ۀسیاهِ آسمان همۀ ردبود و پ

سلطان احمد خان، نواب جبار خان و شاه خان ها بود. اکبرخان به اتاق انتظار منزلش برگشت، و سردار  سگ عوعو

 انتظارش را می کشیدند. آنها پرسیدند که آیا سر ویلیم به وعده و قوِل جدید خود ایستاد است.
 

بروی مکتوب رسمی توافقنامه را نوشته، امضاء کرده و در اخیر  مکناتنبلی، در واقع : »اکبر خان خنده کنان گفت

را متعجبانه تکان  سند مذکور را خوانده و سرهای خویش شخصیتهر سه « آن مهر بزرگ زده است. این است سند.

ً، شهزاده خودت کرد میاگر این سند را به چشم خود نمی دیدم باور ن» :دادند. نواب عبدالجبار جان گفت م. ضمنا

ُن ره داری؟ ۀتوافقنام کاکای نهایت محترم، بلی آن سند را هم » :محمد اکبر خان با طیب خاطر گفت «اوِل مکناخـتـ

ت این اس» :را با کلید باز کرد، سند را کشیده و گفت خویش ۀاکبر خان َرَوک قفس «دارم در همین جا ها گذاشته ام.

که پولیتیکل  دیآ میباورم ن» :تعجب گفت با خان سلطان احمد شان هر دو سند را مطالعه کردند. سردارۀ همـ «سند.

ثیف ک ایه و دسیس ئهدولت علیا حضرت درگیر چنین توطۀ خاِص گورنر جنرال و نمایندۀ ایجنټ یک مملکت، نمایند

 شان به پس همرای اجاع رکه شاه ش ویدو میگ دپیشنهاد اخراج مکمل نیروهایش را میکن ،شود. در سنِد اول مکناتن

از سر تا به پا  که داخراج کامِل نیرو چشم پوشی میکن . در سنِد دومی از تعهد اوِل خود مبنی بردبرن هندوستان می

شما را با پرداخِت پول  دخواه بخاطِر تحفظ شاه اند و می برتانویکه نیروهای  ویدگ متناقض با سنِد اولیست، و می

َـَرد. که با افشاء شدن این کار به ملت، دولت و سلطنِت خود بی احترامی  ددان میآیا مکناتن ن و اعطاء مقاِم وزیر، بخـ

 «خواهد کرد.
 

 اکبر خان ترتیب شده بود. بعد از ۀوسیله فت ناِن شب شرکت کردند که باستقالل در ضیا ۀهمانشب تمام رهبراِن جبه

هللا الرحمن الرحیم. سرداراِن  بسم» :صرف ناِن شب، اکبر خان به پا ایستاد و با صدای نهایت متین و شفاف گفت

 ۀید همئ! بیاکنید ی، خوانیِن محترم، برادران عزیزم که یکایک شما نمایندگی از ملت غیور افغانستان میمنهایت گرا

باِر دیگر بخاطِر استقالِل کشور قیام کرده اند نشان دهیم.  را به مردم خویش که یک ما محبت و احترام عمیق خویش

 تاز خود ثبا تراژیدی هاها و  در برابر رنج ست که همیشها قربانی و ملت ما مشحون از شجاعت تأریخ پر افتخارِ 
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تواند فرمانروای این ملِت شریف باشد  میبیآوریم که هیچکس نید یکبار دیگر بخاطر ئو پایداری نشان داده اند. بیا

ارد تا د ریخأتملتی که  " بزرگ باری گفته بودباشد. یکی از سیاستمداران  آنهامگر اینکه خادم و خدمتگاِر شریف 

 امپراتوری نهایترا در برابر آن  خویشۀ ما فقط مبارز" تأریخ ندارد محکوم به فناست ملتی که د،ابد زنده خواهد مان

که شمار ما کم و زمین ما  هستیم ملتیندیده است. ما  ش راآغاز کرده ایم که جهان تا کنون مثل ایه مقتدر و پیشرفت

م. های تأریخ به پا ایستاد شوی الرغم این کاستی توانسته ایم در برابِر بزرگترین امپراتوری یکوچک است. ولی عل

های سرشار نیم  به ثروت ی کشوِر ماکسی نیست ولی از فراِز همین کوه ها ۀن کوهستانی ما آنقدر مورِد عالقسرزمی

می نگرند، همین موقعیت است که ما را در معرض میانه ی های پهناور آسیا هند و آبِ گرم آن و به سرزمینۀ قار

 آیند و می گشایان قرار داده است. آنها می فاتحین و جهان و آروز های نامیمونآسیب پذیری امیاِل سیری ناپذیر 

طالی  بخاطر بدست آوردنسازند و  آباد کرده ایم یکسره نابود می توالی ازمنه های تأریخروند، هر آنچه را که در 

شرق و  ۀرویا های خود را در مخیله می پرورانند. بنابرین ما که در چهار راهمزید و تسخیر مناطق ستراتیژیک 

ندر کبیر که به فکِر طالی فارسی کسشویم،  غرب، شمال و جنوب قرار داریم رنج و عذابِ فراوانتر را متحمل می

تان برساند، چنگیزخان نشاط پیروزی و شکوهِ فتوحات خواست خود را به جنت هندوس بود از طریق همین معبر می

میداِن جنگ  به شهر های بزرگ ما را منهدم ساخت. حاال همین سرزمین ۀخواست و در مسیر راهش هم خود را می

تبدیل شده یکی از طرف شمال و دیگر از طرف جنوب در حرکت است. جالب  و برتانیه تزاری های میان امپراتوری

کنند، بازی ایکه جاِن هزاران هزار هموطن ما را  یاد می "بازی بزرگ"ها این حالت را بنام  ـیئوپااین است که ار

ت، اس ما را تقیسم کرده ،قبیله های قومی و عصبیت و نفاقِ  گرفت، ما را خسته ساخت، و با دامن زدن به آتش جنگ

  «ل کرده است.گرد وخاک مبدۀ ست و سرزمین ما را به توداینها ماحصل غفلِت ماۀ همـ
 

خود در راه احقاِق ۀ نشسته ایم؛ آیا ما به مبارز (م  -تأریخ  )ۀ ما امروز در برابر بزرگترین و حساسترین لحظـۀ همـ

ـیم. من از اعماق قلوبِ هر یک شما ئاستقالِل خویش ادامه دهیم و یا خود را به بردگی قدرت استعماری تسلیم نما

قار زنده خواهیم ماند و یا به مثابـۀ دِل خود آگاهم؛ یا به مثابـۀ ـینـئمانند آ  ت ملوکوالیاۀ یک ملت پر افتخار، با ِو

افتخار این خاک مقدس، بدون عشق به طبعیِت مملو از اسرار و زیبای نادر و خدا دادی که داشتن الطوایفی بدون 

 ده، نابود خواهیم شد. فرموا ارزانی خداوند به م
 

 اضطراری بخاطری دعوت نموده ام تا برایم مشورت بدهید که چه کنم، چه چیز برای ملتۀ شما را به این لویه جرگـ

هر کداِم شما را به پول  خواهندمی  روپیهمصرف لکها با ها برتانویما درست و چه چیزی برایم نادرست است. 

بخرد، یکی را در مقابل دیگر قرار دهد و برای گرفتاری و نابودی هر یک ما جایزه گذاشته اند. دو سند ایکه بدست 

همراه با شاه  برتانویما رسیده به صراحت ووضوح متناقض همدیگر اند؛ در سند اول به ما وعده میدهند که لشکر 

د، حال آنکه در سنِد دومی به من پیشنهاِد وزارت را کرده که وزیِر شاه شجاع باشم شجاع از افغانستان خارج میشو

روپیه بخرد. سردار سلطان احمد خان هر دو سند  دو لکۀ با معاش ساالنـو میلیون روپیه  دو یک اعشاریهمرا به و 

  "ـت خواهد کرد.ئرا به حضور تان قرا
 

ـت و آنرا به اعضای جرگه غرض بازرسی و مشاهده سپرد. متعاقب آن ئسردار سلطان احمد خان هر دو سند را قرا

معززو مشرانو، گرانو دوستانو،  "محمد اکبر خان با لحن جدی ولی نرمتر اعضای جرگه را مخاطب قرار داده گفت 

غواړي ما وپیري، پوهیږم چې  چې دی سند، دا هغه څـیري کړم به دا سندیم چې ستاسو تر مخ  حاضرکه غواړئ نو 

بزرگاِن معزز و دوستان  -یم  نه د خرڅالو لپاره چې زه هم، تاسو هم پوهیږئ ـږئ ېـڅ یو له تاسو، نه خرڅـېهـ

هرگاه خواسته باشید حاضرم این سند را در مقابل چشمان تان پاره پاره میکنم، سندیکه میخواست مرا  !گرامی

   "ستم.نیبرای فروش هم  من میدانم هیچ کدام شما فروخته نه میشوید، شما هم میدانید که خریداری کند،
 

 نبایدتان اعتماِد کامل داریم.  داده ایم و ما باالی بیعت به شماما  مۀشهزاده اکبر خان، ه» :ب امین هللا خان گفتئنا

ول ق ابه شمثبوِت غدر و خیانتش نشان دهید. ولی ما ۀ سند را پاره کنید، شما باید هر دو سند را به مکناختن به مثابـ

 «به خیر و نفع ملت ما باشد. شمابه تصور  که سیاسی آنچه کنیدۀ نمایند با دهیم که می
 

منزِل اکبر  ،احتراِم مرسوم یادا و غل کشیمهمانان بعد از ب مۀید خود را بلند کردند. هئبقیه اعضای جرگه صدای تا
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شهزاده اکبرخان به همراهی سردار سلطان احمد خان، برادرش  ،خان را ترک کردند. متعاقب مرخصی مهمانان

بحث کنیم. سردار اکبر خان به سردار  یقدم بعد شۀهر گو باالیون مهمانان رفتیم تا صدیق و من دوباره به صال

ته و ها رف برتانویسرکار و برادرش گفت که بیست بار شتر گندم و آرد را تهیه و به گارنیزیون احمد خان سلطان 

 سانندبر مکناتنفروشند بفروش برسانند. همچنان پیاِم شفاهی وی را به  ـر سوداگراِن افغان میئبه هر قیمت ایکه سا

دسمبر ساِل  22شبِ تأریخِ  مۀساعات قبل از نییرم. این اولین که پیشنهاد دومی تانرا در اسرع وقت می پذ بگویندو 

های  پیرامون پالنخان اِن سرکار و بردارش مرخص شدند از شهزاده اکبر احمد خم بود. بعد از اینکه سلطان 18۴1

 تان اعتماد داریم می ما باالی مۀز صاحب، از اینکه هـبرادر عزیزم فیت» :بعدی اش پرسیدم. وی در جواب گفت

ان پیاِم شفاهی مرا به احمد خو نهایت مهِم من است. سردار سلطان  "بازی کوچک" بگویم که این به شماخواهم 

جاع شمیلیون روپیه و وزیر شدن شاه سه ۀ را به عالو مکناتنرساند که من پیشنهاد سیاسی با این محتویات میۀ نمایند

بخِش  نروپیه ارتقاء یابد. با شنیدن ای چهار لکبه  روپیه پیشنهاد شده باید دو لکمن که  ۀمی پذیرم ولی تنخواه ساالن

 پذیرد موصوفا بشود که وی در خریدن من مؤفق شده است. اگر موصوف این پیشنهاد ر می ئنمپیام مکناتن کامالً مط

 جۀب 2همراهاِن من فردا ساعت  هیئتبه معیت سه تن همکاراِن خود و بدل راه نداده و می پذیرد که را هیچ شک 

را جاللتمآب، چ: "تر گفتم لحن سختگیرمحمود خان مالقات نماید. با عۀدر وسط راه بین گارنیزیون و قلز ظهر بعد ا

ۀ تن از اعضای خانواد 1۴۳، همو قسم که مکناتن پدر، مادر، خانم و کنیدفقط با او مالقات  میکنید؟همرایش معامله 

شهزاده  ."نده دستگیر کرده و گروگان بگیریدشما هم او را ز است،گروگان گرفته و به هندوستان تبعید کرده  شما را

ن کنم که مکناتمیاطراف گارنیزیون روان است فکر ندر کابل و در  قیامی کهبا در نظر داشت » :جواب دادخان اکبر 

ینان بِل اطمقاۀ شود که من برایش مال التجار مئناول مط مۀمالقات کند. مکناتن باید در قدبا من بیرون از گارنیزیون 

ر بازی د پدر تانشهزاده! به قوت تعقل شما در حیرتم. شنیده بودم که مانند : »با تعجب گفتم .«هستم تا با من ببیند

   .«. ولی حال بدرستی میدانم که بازی را تا چه اندازه به خوبی به پیش میبریدهستید خیلی ماهر شطرنج
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