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: اهداء  

 نبه ملت شریف افغا

 

 

 هفدهم فصل

 1بخش 

 

را بعد از مرگ رنجیت سینگهـ  ها و غوغای پنجاب ضعف بریتانوی خان اکبرمحمد زمانیکه شهزاده 

 دید به فکر استرداد مجدد "والیات افغانستان" شد، مانند پشاور و اراضی جوار دریای اندس که افغان

 مۀها از دست داده بودند. امیر دوست محمد خان به این فکر بود تا در قد ها آنرا به سیکها و انگلیس

ها تمام اراضی تحت  دوزیی متحد ساخته شود. برتانوینخست افغانستان بعد از انقسام میان برادران س

م آنرا به 1۸۴3به رسمیت شناخته بودند ولی درساِل می رسید شاه شجاع را که تا دریای اندس  ۀسلط

اکبر خان آماده بود که کندهار و هرات محمد برتانوی به خود ملحق ساختند.  شهزاده  اراضی هند بۀمثا

ر خود در کابل متصل سازد. اکبر خان مذاکرات را با وزیر یار محمد را به حکومت مرکزی سلطنت پد

« م -بابا »امپراتور احمد شاه ۀ خان آغاز کرد، وزیر یار محمد خان بعد از مرگ شاه کامران کواسـ

به عقد نکاح شهزاده اکبر « بوبو جان»خواست دخترش  میخان هرات را اداره میکرد. وزیر یار محمد 

 نکاح فرزندش سعید در آورده شود. حاکم کندهار کنهدل ۀبه حبال« گوهر»کای شهزاده درآید و دختر کا

خان والیت فراه واقع بین کندهار و هرات را قبل از قبل تسخیر کرده بود. وزیر یار محمد خان از 

ار هخان به هراس افتیده بود بخاطر اتمام مذاکرات با شهزاده اکبرخان به کابل آمد تا کند نیروی کهندل

خان رها سازد. امیر دوست محمد خان که وقت و زمان را برای انجام لشکر  را از دست برادران کهندل

دید با این نظریات موافقت نکرد و وزیر یار محمد خان با دست خالی  ها پخته و مساعد نمی کشی و پالن

 به هرات برگشت.  

دست به بغاوت زدند؛ رهبری این بغاوت م برخالف امیر دوست محمد خان 1۸۴۶مردم تگاب در سالِ 

صاحبزاده و محمد فتح به عهده داشتند. آنها طی یک شبخون توانستند لشکر بزرگ امیر را  را معاذهللا

برادِر امیر دوست محمد خان، جبار خان بود در تاریکی شب عقب زنند. شهزاده اکبر ۀ که تحت قوماند

ام به تگاب رفت و هر یک از قوماندانان بغاوت را در خان بالدرنگ به معیت سیصد نیروی سواره نظ

جنگهای تن به تن از پا در آورد و بدینگونه از جنگهای خونین مزید جلوگیری بعمل آورد. اکبر خان 
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مالیات و وضع مالیات منصفانه برای والیت به کابل بازگشت نمود. در زمستان سال ۀ ـلـئبعد از حل مسـ

ماماخیل در والیت ننگرهار خالف دوست محمد خان دست به بغاوت زدند. م قبیله های آشیان و 1۸۴۶

فرستاد. اکبر خان به معیت لشکر حکومتی  عاجالا  امیر وزیر اکبر خان را بخاطر خاموش ساختن قیام

به جالل آباد رسیده و شورش را بدون خونریزی خاموش ساخت. وزیر اکبر خان بخاطر الحاق  بالدرنگ

افغانستان پشاور و اراضی جوار دریای اندس دست به جمع کردن لشکر بزرگتر ۀ والیت از دست داد

سلطنتی به ۀ زد. امیر دوست محمد خان که از چنین حرکت ناگهانی بیمناک شده بود به عجله با خانواد

جالل آباد رسید. اکبر خان یک باغ بزرگ را اعمار و نام آنرا باغِ سراج گذاشت. شهزاده اکبر به پدر 

کابل در جالل آباد عساکر سرخ ۀ د خوش آمدید پر همهمه  و پر هیاهو گفت. در مسیر سرک دروازخو

پوش تا حدود نیم مایل قطار بسته بودند. مردم تشویق شده بودند تا بیرون آیند و دیدار پادشاه را به 

کاران وی گل  آن در قدوم محمل امیر و سوارۀ خوشی تجلیل نمایند. مردم داخل شهر و باشندگان حومـ

وظیفه سپرده  خان و شاخه های انار می ریختند. شهزاده اکبر خان به من، سردار سلطان جان و امین هللا

بود تا ترتیبات عساکر، رسم گذشت بزرگ و ضیافت بزرگ شبانه را همراه با آتش بازی رویدست 

ان، سلطان جان و من نهایت گیریم. تمام پالنها به آرامی عملی گردید. پادشاه نسبت به وزیر اکبر خ

مهربان بود. ما همه بعد از مراسم بطرف صالون بزرگ تعمیر باغ سراج رفتیم، تعمیر با نشانهای 

 ۀپادشاه و بیرقهای اقوام مختلف شرق و جنوب کشور مزین شده بود که همه زیر بیرق برافراشته شد

خود نشستـند ۀ به جا های تعیین شدملی در اهتزاز بودند. همانطوریکه هر وزیر سلطنت طبق معمول 

ما هم به جا های معیین خود نشستیم. بعد از تالوت چند آیت از قرآن مقدس امیر دوست محمد خان با 

"وزیر اکبر خان، سردار سلطان احمد خان، سردار فیتس  صدای بلند مجلس را مخاطب قرار داده گفت

ستگان و بزرگان اقوام کشور! همانگونه که همه ـر برجئو سا لوگری امین هللا خان جنابجرول صاحب، 

میدانند بعد از دست دادِن پایتخت زمستانی ما، پشاوِر دوست داشتنی، جالل آباد زیبای ما به پایتخت 

زمستانی دلپسند کشور و برای اکثریت مردم در کابل به ملجای زمستانی شان مبدل گشته است. بنابرین 

تبدیل هوا از برفها و ۀ ه هدف بازدید من از جالل آباد تنها و تنها جنبـمیخواهم به آگاهی همه برسانم ک

هوای یخبندان کابل دارد. در مقطع کنونی ما باید از خداوند الیزال مشکور باشیم که درین دوران آشوب 

و خونریزی بزرگ بازهم پناه گاه و ملجای تابستانی و زمستانی داریم. ما باید مشکور آن باشیم که بعد 

ـین و استقالل ما، ئاز سه سال جنگ با خارجیها و خونریزی های شدید اینک صاحب صلح استیم. دین، آ

حرمت و حیثیت ما، ارزش های افغانولی ما با سربلندی و پایداری در برابر چشمان ما ایستاده اند. 

ا خود رۀ و خانواداجازه دهید تا از فرزند عزیز و گرانقدرم وزیر محمد اکبر خان تشکر کنم که زندگی 

برای ملت افغان و برای استقالل و وقار آن در خطر قرار داد، بدون اینکه باالی نوامیس باستانی، 

ناموس ما، عزت نفس، عدالت، عشق و محبت نسبت به مهین خویش معامله کند، جانبازانه رزمید. 

رام می کنند. در بین شما افغانولی احتۀ افتخار دارم که حتی دشمنانش وی را بخاطر بهترین نمونـ

 تان به ملتۀ دیگر اند که قهرمانان ملی برای ملت افغان اند. تشکر از خدماتیکه همـۀ اشخاص برجستـ

خویش انجام دادید، تشکر از آنچه که بزرگترین خوشی را نصیب من میگرداند و در سرزمینم با قدر و 
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میروم ملت افغان است که محبت شانرا  این سرزمین مقدس کهۀ ـی میشوم، در هر نقطـئعزت پذیرا

 نسبت به من نشان میدهد." 

با این گفتار مؤجز امیر به پا ایستاد، ما همه نیز به پا ایستادیم و با گفتن شب به خیر خداحافظی کردیم. 

کوچک ما را به صالون خاص و کالن دعوت ۀ ـر مهمانان مرخص شدند امیر یکدستـئبعد از اینکه سا

خویشرا برای افغانستان مورد ۀ ز صرف میوه جات و شربتها امیر بطور مؤجز پالنهای آیندکرد. بعد ا

بحث قرار داد. امیر به تکرار گفت که اولین بخش پروگرام وی استحکام افغانستان از طریق وحدت و 

د ـودال ساالری ها مانند کندهار، هرات، مزارشریف و غیره است. امیر تأکیئیکپارچگی و انحالل فـ

 انگلیس -جنگ خانمان برانداز افغان ۀ کرد که پافشاری اسبق وی روی الحاق پشاور منجر به عامل عمد

ا باور دارد که در مقطع کنونی علی الرغم انحالل امپرتوری سیکهـ و اعالمیه  گردید. وی گفت که قویا

د شدن به جنگ دیگر انگلیس دال بر الحاق سندهـ وپنجاب منحیث بخشهای امپرتوری هند برتانوی، وار

با انگلیس ها شاید منجر به جنگهای دوامدار و تضعیف بیشتر افغانستان و خدای نکرده منجر به ازهم 

پاشیدگی افغانستان خواهد شد. متقابالُ وزیر اکبر خان هم منحیث صدراعظم موافقت خود را با سیاست 

س پالن یعنی تأسیۀ ل کردن اولین مرحلـخارجی "امیر کبیر" نشان داده و اضافه کردند که بعد از تکمی

دوم ۀ یک افغانستان نیرومند، کشور قادر به دفاع از خود در برابر همسایگان خواهد بود و در مرحلـ

از طریق مذاکرات سیاسی و دیپلوماتیک با برتانیه در فرصت ممکنه به توافق خواهد رسید تا سرزمینهای 

دوباره استراداد نماید. بعد از اینکه امیر گفت "البته که بلی، تأریخی اشغال شده را تحت شرایط مناسب 

 چرا نه" همه سر هایشانرا به عالمت تصدیق تکان دادند. 

مالریا نوبتی خود شد. اکبرخان ۀ به روز سوم اقامت در جالل آباد شهزاده اکبر خان دچار تب تکان دهند

بل آغاز کردند. امیر خواست که تمام اعضای پدر سفر خویشرا عاجل بطرِف کاۀ و اطرافیانش به اجاز

سلطنتی به معیت وی رهسپار کابل شوند. شهزاده اکبر خان تأکید کرد که ضرورت به بازگشت ۀ خانواد

سلطنتی نیست که سفر خود را کوتاه کرده و هوای معطر جالل آباد را رها نمایند. در ۀ امیر و خانواد

دسمبر  29ـین آمد. به تأریخ ئوی آهسته آهسته پاۀ ی چهار روزتبِ مالریاۀ مسیر راه در لغمان، درجـ

م یک طبیب هندی ناگهان بدون اطالع قبلی به کمپ ما رسید. وی گفت که یک پیغام رسان 1۸۴۶ساِل 

امیر به وی گفت که خود را زود تر به کمپ شهزاده اکبر خان رسانده و خدمت طبی خود را عرضه 

خود ۀ م بعد از بازگشت از جنگ جمرود با دلباختـ1۸37ول در سال کند. شهزاده اکبر برای بار ا

وی را در سفرهای داخلی همراهی میکرد. بی بی جان همیشه « بی بی جان»ازدواج کرد. خانم اولش 

میخواست نسبت به سه زوج اکبر خان، به وی نزدیکتر باشد. اکبر خان بمن گفته بود که دو ازدواج 

صلحت های  سیاسی شده بود. بی بی جان در پرستاری اکبرخان شب و دیگرش بنابر ضروریات و م

بیم گریه میکرد. از روزیکه تب اکبر ۀ روز و با محبت کوشش میکرد، بسیاری اوقات توأم با رعشـ

خان آغاز شده بود، هرگز نخوابیده بود. هر کدام ما در کمپ، رسیدن طبیب هندی را خیر مقدم گفتیم. 

گفته بود که آنها باید اتاق را ترک کنند تا مبرده به بی بی جان و دو نوکر دیگر شب طبیب ناۀ در نیمـ

به مریض یکتعداد تابلیت بخاطر کاهش تب وی بدهد و آرام بخوابد. سردار سلطان جان و من تأکید 
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کردیم که میخواهیم همراه وی بمانیم ولی شهزاده بما گفت که چنین خرده گیری را بخاطر هیچ چیز نه 

نید و شما هم بخواب نیاز دارید. اکبر خان مثل همیشه با احتیاط بود و به نیکی دیگران باور داشت. ک

بنابرین ما اتاق را ترک کردیم و بخاطر خوابیدن به اتاقهای خود رفتیم. در اولین لحظات صبح بود که 

رد، جیغ آسای بی بی جان همه را از خواب بیدار ساخت، "وزیِر من مُ ۀ شیون و گریـ رد، قهرماِن من ُم

رد! آه خدایا مرا هم بگیر، بگذار با وی یکجا بمیرم. آه خدایا، چرا زندگی کنم؟" بی بی  شوهرعزیزم ُم

جان برای چندین ساعت متواتر در پهلوی جسد شهزاده که در بستر خواب به آرامش ابدی خزیده بود، 

به  و کالنش تیرهده بودند و چشمان آبی گریه کرد؛ روی زیبای شهزاده ساکت بود، لبان سرخش کبود ش

چِت اتاق دوخته شده بودند. سردار سلطان جان بطرف شهزاده خم شد و با کف دستش چشمان بزرگترین 

یَن إِ قهرمان تأریخ افغانستان را بسته کرد و چند آیت قرآن را خواند که با این آیه شروع میشد "  ِذ َّ ا ال ذَ

ُو ال ةٌ قَ یبَ ِص م مُّ ْهُ ت ابَ ََص اِجعونَ أ هِ َر یْ َ ل ِ ـا إ نَّ ِ إ ِ َو ا لِِله نَّ ِ ْ إ در اعماق قلبم احساس کردم زیرا ". درد سهمگین را ا

ـر مردان افغان گریه را خوش ندارم ولی نه ئبرادر عزیزم را از دست داده بودم. با وجودیکه مانند سا

م پاک پتویۀ می توانستم جلو اشکهایم را که بی اختیار روی گونه هایم می ریخت بگیرم و آنرا با گوشـ

ور بستر شهزاده نزدی هق هق سر میداد و یا در خموشی اشک ۀ ک میشد یا گریـنمایم. هر کسیکه به دَ

بدن شخ و راست شهزاده من و سلطان جان بالدرنگ ۀ روی گونه هایش می چکید. بعد از شنیدن و معاینـ

موصوف نه در خانه و نه در باغ ۀ پرسیدیم که طبیب هندی کجاست. نوکران جواب دادند که سر وکلـ

ز بعد از تفحص و جست و جو در حویلی و باغهای مجاور گزارش دیده میشود. عساکر بیرون کمپ نی

دادند که طبیب هندی را در هیچ جای پیدا نکرده اند. من به معیت یک گروه محافظ نیرومند و یک تولی 

سواره نظام بطرف جالل آباد رفتم، این همان راهی بود که به تصور من طبیب هندی محتمالا گرفته 

جالل آباد رسیدم امیر را قبل از قبل از مرگ فرزندش مطلع ساخته بودند. امیر باشد. ولی زمانیکه به 

با روی دراز خاکستری رنگش، طبق تعارف و مهربانی همیشگی با صدای مرتعش و چشمان نمناک 

مرا به حضور خویش پذیرفت و آهسته در گوشم گفت "بلی، از مرگ فرزندم خبر شدم." از من پرسید 

ع شد. برایش گفتم که شهزاده از تب مالریای خویش رو به بهبود نهاده بود که طبیب که چگونه و چه واق

هندی از کابل رسید و گفت که باالثر امر امیر به اینجا فرستاده شده است. ما به حرفش باور کردیم و 

ر اهمانشب اکبر خان را با وی رها کردیم ولی فردا از مرگ اکبر خان خبر شدیم و دیدیم که طبیب فر

کرده است. به باور ما طبیب هندی به اکبر خان گولی زهر آلود داده، و بدینگونه او را به قتل رسانده 

 و خودش در تاریکی همانشب فرار کرده است.   

 ِ ا لِِلَّ َّ ن ِ ُوا إ ال ٌ قَ ة یبَ ِص ْم ُم هُ ْ ت َ اب صَ عُونَ ََ اِج هِ َر یْ َ ل ِ  إ

 پایان بخش اول قسمت 
 داردادامه 
 

 

 


