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  ١٩/ ٠٦/ ٢٠٠٨     /تاريخ   کانديدای اکادميسين سيستانی:نويسنده
  

 چرا اميردوست محمدخان خودش را به انگليس ها تسليم کرد؟
)٣(  

 
 : نتيجه

الزم به يادآوری است که نگارنده قصد آن ندارد تامردۀ امير را از قبر بکشد و برکرسى قدرت قرار بدهد، ولى 
خواهد توجه اهل بصيرت را به اين نکته معطوف نمايد که در کار قضاوت تاريخ نبايد عجوالنه حکم صادر کرد و مي

فقط تمام مالمتى ها و کاستى ها را متوجه امير نمود، بلکه مردم وبخصوص سران اقوام وخوانين بزرگ نيز در اين 
 . مالمتى امير شريک اند

 محمد خان به انگليس ها ، به معنى تسليم دادن کشور به انگليس ها نيست ، من فکر ميکنم که تسليمى امير دوست
 نفر از ١۵٠زيرا او اين عمل را در هنگامى انجام داده که او ديگر نه امير افغانستان بود و نه اختياردار کشور و

حصار قدرت ،عالوه ولی بدا به حال آنانی که برای رسيدن به قدرت يا اناعضای فاميلش در اسارت دشمن بودند، 
وقتيکه اميردوست محمدخان  .برتسليم کردن خود به دشمنان وطن، افغانستان را هم به دشمنان ميهن تسليم کردند

رهبر کشور بود و مسئوليت دفاع از ميهن در برابر تجاوز بيگانه را داشت ، براى دفاع از وطن مردانه کمر بست و 
کابل ، مردم را به وظايف ميهنى و ملى ايشان ) يا علم گنج(ر جرگه گنج علم د. آنچه الزمه يک جهاد بود انجام داد 

متوجه ساخت و با لشکرى که آماده کرده بود در ارغنده موضع گرفت و دستورات الزم جنگى را به هريک از سران 
گر به درون او يک بار دي. لشکر و خوانين کابل داد، مگر پول و تبليغ دشمن صفوق لشکر او را متزلزل ساخت 

خيمه هاى سران و بزرگان رفت و قرآن را شفيع گردانيد تا دست از مبارزه و جهاد بر ضد انگليس ها بر نگيرند، اما 
خوانين و سران کابل ، خواهش و الحاح و فرياد او را نشنيدند و او را در ميدان جنگ ارغنده ، يکه و تنها رها کردند 

اکنون نيز در روز سوم نبرد با انگليس . ا ميدان و وردک به پيشواز دشمن شتافتندو با تسليم کردن خود و شهر کابل ت
متوجه شد که برخى از سران و خوانين مقتدر پروان ، قصد دستگيرى او را کرده ) ١٨٤٠سوم نوامبر (ها در پروان 

داشت قوت تفتين انگليس و با اند و نيروهاى خود را از صف مبارزه با انگليس ها بيرون کشيده اند، پس او با در نظر 
درک عدم صداقت برخى از خوانين مؤثر و مقتدر پروان در برابر پول و تبليغ دشمن ، حق داشت براى نجات خود و 

 نفره اش که اينک در قيد انگليس ها ، به سر مى بردند ، چاره اى بسنجد و راهی را انتخاب کند که به ١٥٠فاميل 
درآن لحظات . موطن خود وتسليم دادنش به شاه شجاع رقيب خانوادگی او بينجامدنجات خود از اسارت در دست ه

حساس وخطير، که هنوزجنگ کامّال به نفع انگليس ها نه لغزيده بود، راه معقول درنظرش همان بود تا خود را به 
 . کابل بکشد و به دشمن مکاروهوشيارتر خويشتن را تسليم کند

با سه تن از ميدان جنگ پروان بيرون رفت و پس از مالقات با مير مسجدى خان ، به بنابر سراج التواريخ ، امير، 
و وقتى مکناتن او را ديداز اسپ فرود آمد و دست داد وبه ساختمانى او را فرود آورد که خود امير . سوى کابل کشيد

 پيش مکناتن گذاشت ، مکناتن امير قبل از نشستن شمشيرش را از کمر باز کرد و در. آن را در باالحصار ساخته بود
: امير گفت » امير صاحب ، شما به هندوستان مى رويد؟« :از روى احترام دوباره آن را به امير تقديم نمود و گفت 

محمد افضل پسر امير با سپاه ما سرگرم جنگ است ، «: مکناتن گفت . نزد شما آمده ام ، هرچه بگوئيد پذيراست 
امير چاقو و عينک خود را همدست سوارى به طور نشانى » ست گرفته نزد شما بيايدبرايش بنويسيد که از جنگ د

 ١٤٩البته امير هشت روز ديگر منتظر ماند تا تمام خاندان ) ۴٢. (نزد سردار افضل خان فرستاد و او نزد پدرش آمد
 در تحت ١٨٤٠ نوامبر ١٢امير دوست محمدخان در . نفره امير از غزنى به کابل آمدند و بعد به هند تبعيد شدند

نظارت کپتان نکولسن و يک قطعه سواره از راه جالل آباد در حالى که حبس بود به هندوستان فرستاده شد و خانواده 
امير به يک روايت از طريق غزنى به پشاور برده شدند و در پشاور به امير پيوستند و از آنجا به کلکته تبعيد 

از خاندان امير در کابل نواب جبار خان و .يرسيصدهزارروپيه جيره به او می پرداختندانگليسها ساالنه به ام. گرديدند
  ) ۴٣. (نواب محمد زمان خان، برادر زاده اش و سردار محمدعثمانخان باعايله هاى شان باقى ماندند و بس

 

  :سيما، شخصيت وکرکتر امير
  :  از نزديک ديده، چنين مينويسدمرحوم فرهنگ از قول يک محقق انگليسى که امير را در آخر عمرش

امير مردى بود بلندقامت ، داراى اندام ظريف و سيماى شاهانه، اطوار مؤدب و چشمان نافذ و گرمى صحبتش از «
بى پرده سخن ميگفت و هرچيز را بى مجامله و تعارف به . اراده قوى و زرنگى و استعداد ذاتى او حکايت ميکرد
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سمانى فوق العاده بود و نيرويش را توسط فعاليت بدنى دايمى و اجتناب از عياشى و داراى قوت ج. نامش ياد ميکرد
 )۴۴(» .تن پرورى تا آخر عمرش که به هفتاد و دوسال رسيده بود ،حفظ کرد

درکابل امير را ازنزديک ديده وبا وزيران ١٨٣٨ و١٨٣٧موهن الل، که در دوره اول امارت اميردرسالهای 
اميردوست محمدخان درحيات : اس نزديک داشته، در مورد کرکتر وشخصيت اميرمينويسدوکارمندان مقرب او تم

بارها اتفاق افتاده که اين .خود به انواع مشالفتها مواجه شده وبا انواع مشکالت پنجه نرم کرده وتجربه اندوخته است
وشهای خود از زبان من خودم بگ." کوچکترين پسرپاينده خان شبها گرسنه سر برزمين سخت گذاشته بخوابد

بدون خوراک وغذا برای مدت سه تا چهارشبانه روزمتواتر گذشتانده و : سرداردوست محمدخان شنيده ام که ميگفت
چه بسا اوقات که روی زمين . شبها را فقط با خوردن يک لقمه نان خشک و يا يک لپ گندم بريان سحرکرده است

داشت، ) پردرد( لی که از اين ناداری وناتوانی هميشه قلب افگارخشک خوابيده و سنگ را بالشت ساخته است،ودرحا
  . " برخورد و صحبت او هميش با سيمای بشاش همراه با تبسم ومزاح صورت ميگرفت

باوجود اين چنين طرز زندگی ناخوش آيند ، دوست محمدخان هيچگاه ازچوکات تعقل خارج :"موهن الل می افزايد
او برای ارتقاء واحراز قدرت . داقت ظاهری ورندی دورنی خود را حفظ کرده استنشد ودرعين زمان تمام عاليم ص

با تمام وسايل ممکن تالش ميورزيد، بنابران در برابر دشمنی ها وحسادتها هميشه از گذشت ونرمش وخوشنودساختن 
ا از زبان شيرين ونرم سردارکه هميشه تعريف وصفات طرف را در برميداشت و خود ر. طرف کار ميگرفت

خجل می ]در برابر او[برادران بزرگتر، متواضع تر نشان ميداد، بعضی او قات برادران او را از کردار ورفتارشان 
به اين ترتيب او توانسته بود برای موفقيت واحراز . ساخت ودرعين زمان از تدبير و فراست عالی او متعجب ميشدند

که هيچکدام از برادران موجوديت ، موثريت وعامليت او را مقام برجسته روش وانضباطی را طرح ورعايت نمايد 
نمی توانستند ناديده بگيرند و اين نوع روش درقلب خوانين وبرادرانش احساس تمجيد و خاطرات خوش بجا 

  ) ۴۵." (ميگذاشت
 سردار دوست محمدخان، مشروب را بسيارخوش داشت:موهن الل، ازديگر خصوصيات امير ياد کرده ومينويسد که 

از زبان دوستان اميرشنيدم وهم از زبان خود اميرتائيد شده که به موسيقی .ودريک شب چندين بوتل را خالی ميکرد
رفيق خصوصی اوغالم خان پوپلزائی بود وهردو آنها . عالقه شديد داشته وخودش رباب را عالی مينواخت
محلی بود که امير با رفقای خاص خود محافل قلعه نانچی .درافغانستان بحيث نخستين رباب نوازان شناخته شده اند

سروروسرودخود را درآنجا برگزار ميکرد وغالم محمدخان پوپلزائی وميرزا سميع خان وآغا محمدخان هميشه دراين 
غالم محمدخان که نسبت به سردار دوست محمدخان ثروتمند تر بود، مصارف اين محافل را .محافل شرکت ميکردند
باری سرداردوست .غالم محمدخان مردی الکوليست بود. ی سردارلباس وغذا تهيه مينمودمی پرداخت و حتی برا

محمدخان متوجه شد که سردارافضل خان وسردار اکبرخان مشروب نوشيده اند، امير هردوی آنها را بشدت کتک زد 
ت کرد وآنها چنان زخمی وچون دلش هنوز براين کار پسران يخ نکرده بود هردو را بربام خانه برده از آنجا بزير پر

مادراکبرخان که زن دوست داشتنی اميربود، وقتی حالت فرزند .ومجروح شدند که از هوش رفتند ونزديک بود بميرند
چون شما خود شراب  مينوشيد، چرا فرزندانت را بخاطر عين عمل سزا ميدهی تا از : خود را ديد، به امير گفت
پسريکه از پدرپيروی  نکند، خصلت : چونکه عاقالن گفته اند. ادالنه نيستاين کارشما ع.تکرار آن خود داری کنند

وقتی سردار اين . پدر را به ارث برده نميتواند، بنابران عمل شرابخوری آنها درحقيقت تقليد از عمل خودت ميباشد
  )۴۶(." کلمات را از زبان مادر اکبرخان شنيد، شرمنده شد وقسم ياد کرد که ديگر هرگز شراب ننوشد

اميردربين کابينه خود شخص آرام، محتاط وهوشيار و درميدان جنگ :موهن الل، در مورد مشی کاری اميرميگويد
امير . وی در اعمال خيانت ، ظلم، قتل وچال بازی نيز عين قيافه را تبارز ميدهد. يک قوماندان بسيار عامل ميباشد

ا او اولين حکمران افغانستان است که ميداند دوست محمدخان، به هيچوجه يک حکمران محبوب نيست ، ام
امير دريک موردبسيار .چطورباخالف کاران مؤثرانه معامله کند.چطورسلطه و صالحيت خود را تطبيق نمايد 

هر مردی که تقاضای عدالت را نمايد ميتواند او را در سرک وجاده ايستاده : شهرت ومحبوبيت دارد وآن اينست که 
وميتوانند به اودرشت وناسزا بگويند که چرا به داد . دودست وجامه او را قايم بگيرد، حتی يکباربريش اوچنگ زدندکن

آنها نرسيده است؟ ودرتمام اين حاالت امير به آرامی وخون سردی وبدون هرنوع اخالل وقهر به شنيدن عرايض 
ر دسته جمعی به نزديک قصر امير رفته وبا بلند چندين بار گروه های مردم بطو. ودادخواهی مردم ادامه ميدهد

در مجموع هرنوع انزجار يا نفرتی که به . وعدالت گوشهای شنوندگان را کرساخته اند"داد"نمودن نعره های 
  .اميرنسبت داده شود، حقيقت غير قابل انکار اينست که او يگانه شخصيت است که لياقت حکمرانی کابل را دارد

ل از طلوع شفق  بيدارميشود،غسل ميکند ونماز ميخواند و بعد از آن هرصبح به تالوت قرآن امير هرروز صبح قب
سپس او مامورين دولت را . بعد از آن محمود آخند زاده مقداری تاريخ وادبيات به او تدريس ميکند. می پردازد

 تا ساعت يک بجه روز به دربارمی معموًال.بعد از آن بدربار ميرود و دربار را داير ميسازد. بطورانفرادی می پذيرد
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بعد .  بعد از ظهرمی خوابد۴نشيند، تا اين وقت صبحانه يا طعام چاشت خود را خورده ميباشد و بعد از آن تا ساعت 
های اسپ خود ميرود و از آنجا بقصر شاهی رفته با " کمند"از آن نماز ميگزارد و معموًال بسواری اسپ به ديدن 

آنگاه درباره اجراآت روز بعد وپالنهای اينده خودرا با . ان خود طعام شب راصرف ميکندنزديکان دربار ودوست
مشاورين صحبت وتبادل نظرميکند،و درتصورات، تمايالت، خصلت ها وپيشروی های دولت های خارجی نيز 

   .بعضی اوقات شطرنج واکثر اوقات موسيقی وسيله خوش گذارنی مجالس شبانه قرارميگيرد.صحبت ميشود
بعد از آن تمام اراکين دربار رخصت ميشوند وامير در .بدين نهج امير هرشب تا يک بجه شب مصروف ميباشد

زوجه های امير اطاقهای عليحده دارند وامير به هرزوجه خود يک شب . اپارتمان زوجه های خود استراحت مينمايد
 متواتر نوبت داده نميشود، مگر به مادر نوبت ميدهد وشب بعد به اطاق زوجه ديگر ميرود وبه هيچ زوجه دوشب

  )۴٧. (محمداکبرخان
داکتربيليو،دانشمند انگليسی که معاصر اميرشيرعليخان بود و چندين کتاب در موردزبان پشتو ومردم ونژادهای 

اميردوست محمدخان که مردم او را :"افغانستان نوشته است، در باره اميردوست محمدخان اينطورابرازنظرکرده 
مردم ازدالوری،مردانگی،وپيروزی او درجنگها . رکبير می نامند، يک پادشاه محبوب و موفق زمان خود بودامي

اميردوست محمدخان درحالی که به خاطراتخاذ روش ساده درزندگی ،مهمان نوازی، وعدالت پسندی . تمجيد ميکنند
برساند،درميان تمام مردم محبوبيت که به هرکس اجازه ورود به دربار را ميداد تا شکايت خود را بگوش او 

همچنان وی هيچگونه اصالحاتی .داشت،مگر در مدت حکومت طوالنی خود برای بهبود زندگانی مردم کاری نکرد
سياستی . درمملکت نياورد و خود را درچارديواری اسالم محصورکرد و مردم را درجهالت قرون وسطائی نگهداشت

  )۴٨." (تاده بود،اين بود که استقالل افغانستان را يگانه راه سرافرازی  ميدانستکه تاپايان زندگی اميربرآن سخت ايس
 ميالدى ١٩خالصه، امير دوست محمدخان يکى از شخصيت هاى مهم در صحنه سياسى افغانستان در نيمه اول قرن 

 اشرافى که مقام او که در خانواده. است که بيش از چهل سال نقش عمده را در امور مملکت دارى به عهده داشت 
خود را بعد از مقام سلطنت مى دانست پا به عرصه وجود گذاشته بود ، سخت پاى بند نام و نشان خانوادگى و سنن 
اشرافيت فيودالى بود و بنابرين مردى جسور، شجاع و جنگاور بى نظيرو بيباکى بود و اين جسارت و درايت را از 

بنابرين درمسئله انتقام کشى از سدوزائيان، سهم عمده را .  ميراث برده بودبرادرش ، فتح خان که پرورنده او بود، به
به دوش داشت ، و چون از ساير برادران کوچکتر و از مادر قزل باش بود، بعد از پيروزى بر شاه محمود و کامران، 

 وقت در نظر داشت را بدست آورد، ولى از همان) چاريکار و کوهستان(در تقسيم واليات بين برادران سهم کوچکى 
سهم خود را تا آخرين حد ممکن گسترش بدهد و در اين راه از مقابله با احدى باک نداشت و با لجاجت و سر سختى 
غيرقابل تصورى سرانجام کابل را که مرکز مهمترين اجزاى مملکت بود، متصرف شد و سپس حوزه نفوذ خود را از 

در عين حال براى استرداد پشاور از چنگ . ا زرمت و بنگش توسعه بخشيدباميان تا جالل آباد و از پروان وکاپيسا ت
سيک ها پاى جهاد را به ميان کشيد و براى آنکه اين اقدام او صبغه مذهبى بيابد، لقب امير المؤمنى بر خود گذاشت ، 

ريق اتحاد با روسيه اما چون خزانه او خالى و نيروى کافى براى استرداد پشاور نداشت ، خواست اين مامول را از ط
يا ايران حاصل کند، ليکن نقشه او در اين زمينه با منافع استعمار انگليس برخورد نمود و زمينه را براى لشکرکشى 

بعد از جنگ اول افغان و انگليس امير دوست محمدخان نقشه الحاق تدريجى ساير . انگليس بر افغانستان فراهم کرد
  . ى آن را عملى نمودواليات را به کابل طرح و با تأن

دربار او هم . اکتفا نمود» امير«امير دوست محمد خان تا آخرعمر عنوان پادشاهى اختيار نکرد و به همان لقب ساده 
مانند لقبش ساده و بى پيرايه بود و شکوه و جالل دربار تيمورشاه و پسران او را نداشت و بگفته مرحوم فرهنگ ، 

 تر بود و القاب پر طنطنه ترکى و عربى که سدوزائيان به تقليد از دربار ايران به حتى از دربار احمدشاه هم ساده
شکى نيست که اين سادگى و عدم . عمال دولت داده بودند، درعصر او، به کلى متروک شد و يا به حد اقل تنزيل يافت 

ن نشانه قدرت و شوکت و عالقه به زرق و برق ظاهرى دربار، که معموّال در مشرق زمين شاهان آن را به عنوا
امير عادت نداشت دارائى دولت را . عظمت خود به رخ مردم مى کشيدند، ناشى از خصلت و اخالق شخصى امير بود

  )۴٩.(در راه خوشگذرانى شخصى خود مصرف نمايد و يا به القاب ميان خالى خود نمائى کند
از آنچه که هستيم از خود  راضى نباشيم و انديشه هاى خود بيائيد کمى انصاف داشته باشيم و آنقدر مرد باشيم تا زياده 

خواهى ، خود محور انگاری و برتری جوئى را کنار بگذاريم و آنانى را که با ما هموطن استند و با ماداراى تاريخ و 
 فرهنگ مشترک وسرنوشت مشترک اند ، احترام کنيم و کشور خود را از ورطه بدبختى و از شرمداخالت همسايگان

اگر موفق به چنين امر بزرگ ملى شديم، . طماع و از خطر يک جنگ داخلی و نابودى وتباهی تجزيه نجات بدهيم 
 پايانآنگاه حق خواهيم داشت تا به ريش امير دوست محمدخان بخنديم که چرا خود را به انگليس ها تسليم کرد؟ 

  
********* 
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  : مآخذ و ياداشتها 
  ٩۴، ص ١٩ رشتيا، افغانستان در قرن -١
  ١٩٠، جنگ نامه ميرمسجدی خان کوهستانی، ص ٢۵٩،ص١ فرهنگ،ج-٢
 ۵۴٢ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، جلد اول،ص -٣
 فصل  امريکا،٢٠٠٢، طبع ١ ترجمه داکتر سيدخليل اهللا هاشميان،ج موهن الل ، زندگی امير دوست محمدخان،-۴

   ببعد ٤٨ائى از پيرس ،ترجمه پژواک وصدقی، ص  ، عروج بارکز٣١٨ ، ص ٢بيان سلطنت کابل ، ج دوم ، 
  ٨١، ص ١ موهن الل، زندگی اميردوست محمدخان،ج-۵
  ١۶١، ص ١ موهن الل، همان،ج-۶
  ٢٣۴،ص ١ فرهنگ، ج-٧
  ٩۴ موهن الل،همان، ص -٨
  ١٠٠، ١ موهن الل، همان ،ج-٩
  ١٠١، ص١ موهن الل،همان،ج-١٠
  ١٠٢  موهن الل، همان ،ص -١١
  ١٠٢ ص١،جموهن الل،همان -١٢
  ١٠٢ موهن الل، همان،ص -١٣
 ١٢١ -١۵٩،١٢٠ موهن الل، همان اثر، ص -١۴
  مقدمه نواى معارک ، ص الف و ب بقلم احمدعلی کهزاد-١۵
   ١٤١ -١٣٨ همان اثر ، -١۶
  همان اثر، همانجا-١٧
  ٣٤٣-٣٤١، ص١٩٨٥نفتوالخالفين ، انتقام در جگده لگ ، ترجمه عالم دانشور، مسکو-١٨
  ١٩١- ١٨٤مه غالمى ، صص جنگنا-١٩
  ٦٥- ٣٩ ، کابل، صص ١٣٦٥اکادميسين رشاد ، در باره ظفرنامه اکبرى و ناظم آن، -٢٠
  ٢٦٢، ص٢، کهزاد ، باالحصار کابل و پيش آمدهاى تاريخى ، ج ١٨٢ جنگ نامه غالمى ، ص -٢١
  ٥٤٣، ص ١ غبار ، افغانستان در مسيرتاريخ ، ج -٢٢
   ١٩٢-١٨٤ جنگنامه غالمى ، صص -٢٣
 ١۵۵-١۵٧ ص ترجمه پاينده محمدکوشانی، پاتريک، شيپورتباهی، -٢۴
  ١۵٨  همان اثر،ص -٢۵
  ٢٥٣، ص١ فرهنگ ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج -٢۶
  ١٣١ نواى معارک ، ص -٢٧
  ٥٦ مجله خراسان ، سال دوم ، شماره پنجم ، ص -٢٨
   ٥٣١ غبار ، مسير تاريخ ، ص -٢٩
  ٢٥٣ص ، ١ فرهنگ ، ج -٣٠
   ٢٦٠، ص ١، سراج التواريخ ، ج ١١١اکبرنامه ، ص -٣١
   ببعد ١٣٧ نواى معارک ، ص -٣٢
  ١۵٣ شيپور تباهی، ص -٣٣
  ٢٦٠، ص ١ ، فرهنگ ، ج ١٤١ نوای معارک، ص –٣۴
  ١٤٢ نواى معارک ، -٣۵
   ٢٥٨،ص ١ فرهنگ ،ج -٣۶
   ٩١ ، ص١٩سيد قاسم رشتيا ، افغانستان در قرن -٣٧
  ٢٧٨، ص٢ همان اثر،ج موهن الل،-٣٨
   ١٩٢-١٨٤جنگنامه غالمى ، صص -٣٩
  به بعد ٩٦ اکبرنامه ، ص -۴٠
   ببعد ٣٤ اکادميسين رشاد ، در باره اکبرنامه و ناظم آن ، ص -۴١
  ٢٣٧، ص٢ ، باالحصار کابل و پيش آمدهاى تاريخى ، ج١٥٩- ١٥٨، صص ١ سراج التواريخ ، ج -۴٢
  ۵۴٣، ص ١ غبار، ج-۴٣
  ٣٠۵مان، ،ص فرهنگ،ه -۴۴
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   ١١٧، ص ١موهن الل، همان،ج-۴۵
  ١١٨، ص ١ موهن الل، همان،ج-۴۶
  ٢١٩ -٢١٨، ص ١موهن الل، همان،ج-۴٧
ی ، دمشرق په پاسمان کې مغرب  ستوری ،ص -۴٨   ١٢۶ -١٢۵پوهاند داکترحبيب اهللا ت
  ٣٣٠۴، ص ١ فرهنگ،ج-۴٩

 
 
 


