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 مقدمھ
 

درردیف مضامینی کھ درچارچوب وزارت معارف 
افغانستان برای شاگردان جوان تدریس میگردید، یکی ھم " 
مضمون تاریخ " بود. این مضمون، درحالی برای ھزارھا 
شاگرد تشنھ بھ آموزش درسراسرکشورتدریس میگردید کھ 
نھ تدریس کننده میدانست کھ  تاریخ چیست؟، نھ متن کتاب، 

بھ چرا ھا پاسخ میگفت ونھ ھم علل واسباب واقعی آنھمھ 
 حادثھ و فرار و برگشت امرا و امثالھم روشن ساختھ میشد. 

شاگردان جوان وقتی جنگھا، قشون کشی ھا و رفت 
وبرگشت امرای متعدد، اشغالگریھا و اورنگ نشینی ھای 

آنھا را میخواند ویا اززبان مدرس میشنید، طبعًا 
تصورمیکرد تاریخ، یعنی ھمین برو برگشت قلدرانۀ 

عناصری چند، آنھم متعلق بھ طبقات باالی جامعھ و یا 
خانواده ھای زورمندِ متنفذ و یا پیروزی ھا و شکستھا و 

 فرارھای زبونانۀ آنھاست وبس.                                
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دستگاه حاکمھ نیز کھ ھرگزآرزو نداشت فرزندان میھن ما 
ازاصل حقایق تاریخی، کارنامھ ھای ننگین سالطین، 

بخصوص سالطینی کھ بھ طبقھ، قوم، زبان و تبارصاحبان 
حاکمیت تعلق داشتند، آشکارشود، سعی بلیغ بخرچ میدادند 

تا مؤرخان سرکاری و یا مزد بگیررا غرض نگارش 
وتحریف اصل جریان تاریخ استخدام نمایند. بھ ھمین بنیاد 

نادرست بود کھ شاگردان معارف، ھرگاه مطالعات 
خصوصی خارج ازاین چارچوب تنگ سرکاری نمیداشتند، 

ھیچ چیزی بجزمثًال " پادشاھی امیردوست محمد خان 
باردوم " و " عبدالرحمن خان، امیرآھنین و صاحب والیت 

..." ، " شھزادۀ جوان بخت"  و  آنھم بدون فھم و درک علل 
 و اسباب درون و بیرونی آنرا نمیدانستند.                     

 دستگاه حاکمھ، بھ منظورآنکھ نسل جوان کشوررا ازداشتھ 
ھای علمی، تحقیقی و تاریخی محروم نگھداشتھ باشد، درراه 

ورود کتب و آثارتحلیلی و معلوماتی ازخارج بداخل 
 نیزموانع بزرگ خلق مینمود.                                   

خورشیدی بود کھ برای نخستین بارکتاب " ١٣۴٧دقیقًا سال 
 تألیف زنده یاد میرغالم محمد افغانستان درمسیرتاریخ "

غبار، یکی ازمبارزین ملی و آزادیخواه کشور درکابل 
ازچاپ برآمد و غوغایی را درحلقات نسل جوان وترقیخواه 

افغانستان براه انداخت. زیرا زنده یاد (غبار) پس ازسالھا 
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مبارزه علیھ استبداد سلطنتی و استعمارخارجی و تحمل 
رنجھای سنگین ناشی ازحبس و تبعید طوالنی، چند سالی را 

کھ دراواخرسلطنت محمد ظاھرشاه، بگونۀ نسبتًا بی 
سروصدا زنده گی میکرد، بااستفاده ازھمان فرصتھا، 

" را تألیف افغانستان درمسیرتاریخ اثربکرو ارزشمند " 
نمود و دستورچاپ آنرا نیزصدراعظم غیرخاندانی وقت 
(زنده یاد محمد ھاشم میوندوال) صادرنمود. واما خیلی 

زود، با نشستن یکی ازافراد خاندانی (نوراحمد اعتمادی) بھ 
کرسی صدارت افغانستان، این کتاب بی بدیل تاریخی کھ 
گویای حقایق تلخ  و افشا کنندۀ یک سلسلھ از خیانت ھای 
ملی و ضد مردمی امیران سلسلۀ (محمدزایی و سدوزایی) 

 درمسیر تاریخ بود، مصادره گردید.                           

تاآنزمان، خوشبختانھ چند جلد کتاب مذکوربھ ھرترتیبی کھ  
بود، ازداخل مطبعھ ی دولتی بیرون کشیده شده و  بدست  و

عالقھ مندان آن رسیده بود کھ  بھ سرعت، دست بدست و 
 حتا دست نویس شده بود.                                        

 اجتماعی پس ازسقوط –بھ ھرحال، تحوالت سیاسی 
سلطنت محمد ظاھرشاه ورژیم جمھوری سردارمحمدداوود، 

درافغانستان، نھ تنھا کتاب" افغانستان درمسیرتاریخ " را 
ازقید مصادره بیرون آورد، بلګھ دراثردګردیسی ھای 

سیاسی- اجتماعی درمنطقھ نیز صد ھا عنوان کتاب دیگرنیز 
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از خارج بھ داخل کشورره گشودند و درنتیجھ، چشم و 
گوش فرزندان این سرزمین ظلمت دیده، بیشترازپیش بھ 

 حقایق پنھان گذاشتھ شدۀ تاریخ بازگردید.                      

یکی ازآنھمھ حقایق پنھان نگھداشتھ شدۀ تاریخ 
معاصرسرزمین مان، شخصیت اصلی، ماھیت سیاسی و 

کارنامھ ھای منفی و ضد منافع ملی امیردوست محمد خان 
درسدۀ نزدھم است کھ تاکنون طور شاید و باید پرده از 

روی آن برداشتھ نشده است. البتھ نھ تنھا کارنامھ ھای ضد 
ملی واسارت پذیری ھای امیرمذکور، بخصوص درتحت 

حاکمیت درازمدت خاندان(بارکزایی) پنھان نګھداشتھ شد،  
بلکھ برای امیرمذکور، بگونۀ بسیارمزورانھ وبی انصافانھ، 

  (؟) نیز بخشیدند.                امیرکبیر"لقب ُپرطمطراق "

وبسایت «اورتھ آسیا تاریخی» تحت عنوان «دولت 
«دوست م» نوشت:١٢۵۵-١٢۵٠امیردوست محمدخان

محمدخان با جاه طلبی مفرطی کھ داشت توانست با حیلھ 
ګری ومکربرای تقریب نیم قرن، خود را درصحنھ ی 

سیاسی افغانستان تحمیل و با اشاره ی اجانب، ملت ما را 
ازپشت خنجرزند. متأسفانھ  دوره ی امارت او نګارګر ُپر 

     رنج ترین  وشوم ترین لحظات تاریخی کشورما است.»

ھمین وبسایت بھ نقل ازکتاب « افغانستان درپنج قرن اخیر» 
عالوه میکند: «... محمد صدیق فرھنګ او را[دوست محمد 

7 
 



 چھره ی پنھان مانده ی امیردوست محمدخان درآیینھ ی تاریخ
 

خان را] بھ اصطالح امروز، یک ماکیاولیست تمام 
عیارمیخواند کھ بھ ھیچ اصول و مبدا پابندی نداشت وبرای 
 رسیدن بھ مقصد، ھروسیلھ ای را جایز میشمرد...»         

زنده گی امیردوست محمدخان" ) کتاب " ٢٠درصفحۀ (
تألیف موھن الل وترجمۀ داکتر ھاشمیان، ازقول "برنس" 

یکی ازجنراالن مقتدرانگلیس درکابل چنین نقل شده است : 
 ... چرا ما نتوانیم با دوست محمد بسازیم. اوشخص "

دارای قابلیت غیرقابل انکاراست و درقلب خود احساس 
بسیارعالی دربارۀ ملت برتانیھ دارد و اگرنصف آنچھ را کھ 
شما برای دیگران میکنید، برای او بکنید و اگر پیشنھاداتی 
تقدیم شود کھ او مطمئن گردد بھ نفع او می انجامد، دوست 

       محمد ھمین فردا ازفارس و روسیھ فاصلھ میگیرد..."

" برنس " درست ھم گفتھ بود. چنانکھ بعدًا وقتی انگلیسھا 
اورا نوازش کرده و وعدۀ تاج وتخت افغانستان را برایش 
دادند، ازھیچ نوع وفاداری، خدمتگزاری وجانکنی بھ سود 

انگلیسھا دریغ ننمود تا آنجا کھ این جانکنی ھا و 
خدمتگزاری ھای اسارت پذیرانھ، بھ زیان بزرگ تاریخی 

 برای ملت و مملکت افغانستان انجامید.                        

بنابرآن، ازآنجاییکھ اوضاع واحوال فکری، سیاسی 
وفرھنگی منطقھ وجھان، بویژه افغانستان درسالھای پسین 

متحول گردیده و از سوی دیگر، اسناد وآرشیف ھای منابع 
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استعمارجھانی درمعرض دید وقضاوت پژوھشگران حقیقت 
جو و بخصوص، دراختیارمؤرخان و تحلیلگران دقیق سنج 
کشورعزیزما درداخل و خارج افغانستان قرارگرفتھ است، 

دیګرھرګز لزومی ندارد حقایق تاریخی (ولوبسیارتلخ وشرم 
آور)، ھنوزھم درپردۀ سانسور ودرتاریکخانھ ھای مصلحت 
 ھا و مالحظات قومی و زبانی و محلی و ... باقی بمانند.    

پس، من بھ سلسلۀ کاوشھای دقیقانھ ی تاریخی، الزم دانستم 
با تألیف، تدوین و نشر این اثر، صورت اصلی، نیت واقعی 

وشخصیت آرایش داده شدۀ امیردوست محمدخان، 
برادر(وزیرفتح خان) و فرزند سردارپاینده خان بارکزایی یا 
ھمان «امیرکبیر» (!) را درپرتو اسناد مؤثق درمعرض دید 

و داوری مردم افغانستان و بخصوص نسل جوان کشور 
 قراردھم.                                                         

من ھمچنان ازقبل میدانم کھ اقدام بھ اینکار، عده یی را کھ 
منافع فردی و خانواده گی و یا قومی و قبیلھ یی شان را بر 

منافع ملی و مصالح مملکت ترجیح میدھند، برخواھد 
انگیخت، ولی یقین دارم  انگیزشھای شخصی و نشان دادن 

حساسیت ھای غیرمنطقی ھرگز نمیتواند خاک بھ چشم 
تاریخ زده حقایق را از انظارحقیقت جویان جامعھ ی ما 

 پنھان نګھدارد.                                                   
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 درخروش آیم چو بینم کج نھادیھای خلق

 جویبارم، نالھ ازھرپیچ و خَم باشد مرا.

ھرګاه ھموطنی سراغ ګردد کھ ازمرور و مطالعھ ی این 
اثر، روی ھرملحوظی احساس ناراحتی نماید، خوشحال 

خواھم بود انتی تیز آنرا کھ بربنیاد استدالل و منطق استوار 
باشد، ازسوی آنھا بخوانم. درغیرآن، قول 

شاعربزرګوار(بیدل) ھزاردل درمورد چنان اشخاص 
 مصداق خواھد یافت کھ فرمود:                                

 بلبالن را الفت دامست اینجا بی قفس

 برمراِد خاطِر صیاد باید زیستن .

و یا شاید کسانی سراغ شده بتوانند کھ ھنوزھم بګویند« 
پرداختن بھ ګذشتھ ھا چھ سود دارد؟ ګذشتھ ھا ګذشت» اما 

خطاب بھ این عزیزان باید ګفت کھ بربنیاد علم وفلسفھ 
وتسلسل ھستی بشر، دیروزما با امروز و امروز ما بافردا 
ارتباط منطقی، زنجیری و نا ګسستنی دارد. یعنی امروزرا 

ھرګزنمیتوان بدون دیروزاستقبال نمود وفردا نیز، بدون 
امروزآمدنی نیست. پس آنچھ درګذشتھ واقع ګردیده، 

بخصوص ازرھګذرفعل و انفعال سیاسی، نظامی، 
اجتماعی، فرھنګی واقتصادی، اثرات منفی یا مثبت آن 
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ھمین اکنون درجامعھ ی ما درک و دیده میشود. بنابرآن، 
کسانیکھ درګذشتھ ھا مصدریا مرتکب اعمال ناروای سیاسی 

و اجتماعی و ... ګردیده اند، بایستی دقیقًا شناختھ شده 
برآنھا، کارکرد ھا و اثرات ناګوارآڼ داوری منصفانھ و 

 انتباه آمیز صورت ګیرد . بھ ھمین امید!                    

 کریم پیکارپامیر

  تورنتو–کانادا 

  میالدی ٢٠١٨سال 
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 فصل اول

 

 دوست محمد خان کی بود ؟
برای آنکھ دوست محمد خان از نظرقومی و تباری 

بھترشناختھ آید،  نخست ازھمھ، باید روابط اجدادی و قبیلھ 
 یی او را مورد مطالعھ قراردھیم.                              

اززمرۀ اقوام و قبایل چندگانھ مانند ابدالی یا درانی، 
اچکزی، الکوزی، بارکزی، ھوتک، توخی، نورزی، 
علیزی، ساکزی و امثالھم کھ سالھای طوالنی درایالت 

قندھارزیستھ اند، یکی ھم قبیلۀ (پوپلزایی) است. گفتھ شده 
کھ افراد مربوط بھ این قبیلھ، نسبت بھ سایرین متکثرتر بوده 

معموًال دردرۀ ارغستان وعمدتًا دردوسوی دریای ھلمند 
 زنده گی داشتھ اند.                                              

اگرقرارباشد ازشرح و بست عمیق تاریخی ونژادی 
وسیرتحول قبایل متذکره درادوارگذشتھ بگذریم، باید بھ این 
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موضوع بپردازیم کھ پس ازسقوط امپراتوری 
میالدی و ایجاد افغانستان نوین توسط ١٧۴٧نادرافشاردرسال

احمد شاه ابدالی، نام ونشان قبیلۀ (ابدالی یا  درانی) بھ سر 
زبانھا افتاد و پس ازسقوط آخرین بقایای این خانواده (شاه 

شجاع المُلک)، حاکمیت سران قبیلۀ (بارکزایی) 
درافغانستان، آغازګردید. یا بعبارۀ دیگر، دوقبیلۀ (درانی یا 
سدوزایی) مدت تقریبًا دوصد و پنجاه سال یکی پی دیگر، 

سرنوشت سیاسی واقتصادی مردم افغانستان را بدست 
 گرفتند.                                                           

 چون موضوع مورد بحث ما دراین کتاب، مشخصًا " 
 است، چھرۀ پنھان امیردوست محمد خان درآینۀ تاریخ"

  بنابرآن، ازشرح مزید پیرامون قبیلۀ درانی وچگونھ گی
سیرحاکمیت رھبران آن کھ ازاحمدشاه ابدالی آغاز وتا 

آخرین بقایای آن ( شاه محمود و شاه شجاع سدوزایی) ادامھ 
یافت، صرف نظرمینماییم و میپردازیم بھ این موضوع کھ 

 دوست محمد خان کی بود و از کدام قبیلھ سر برافراخت؟   

شخصی بنام "ابدال" بحیث مؤسس قبیلۀ ابدالی 
درقندھارشناختھ شده است. گفتھ شده کھ از" ابدال " سھ پسر 

بنام ھای " فوفل"، " باَرک" و"  الکو" باقی ماند. از" 
بارک" فرزندی بود بنام " یوسف" کھ ازاو فرزندی بنام 

 حاجی جمال خان باقی ماند.                                    
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 پاینده جمال خان چھارپسر داشت بنامھای رحیم داد خان،
، ھارون خان و بھادرخان. حاجی جمال خان یکی از خان

شخصیت ھای با نفوذ درمیان قبیلۀ بارکزایی بود و بعدھا، 
دردرباراحمدشاه درانی نیز موقف خوبی داشت. پس 
ازپادشاھی احمد شاه درانی، یعنی درسالھای سلطنت 

تیمورشاه، پاینده خان یکی ازفرزندان چھارگانۀ حاجی جمال 
خان و پدرامیردوست محمدخان دردربار تیمورشاه درانی 

مقام بلندی یافت وازسوی شاه، بعنوان زعیم قبیلۀ بارکزایی 
شناختھ شد وبازھم ازطرف شاه لقب "سرفرازخان" را 

حاصل نمود. چنانکھ ھمین پاینده خان بود کھ غایلۀ ناشی 
ازقدرت طلبی فرزندان تیمورشاه را با پا درمیانی و گزینش 
 شاه زمان خان بھ پادشاھی، فرو نشانید.                       

 پاینده خان باساس موقعیت طبقاتی وجایگاه ممتازش درمیان 
دربارتیمورشاه،  ازثروت و مکنت وافربھره مند گردید، 

بنابرآن، زن ھای زیادی را درحرمسرای خویش نگھداشت 
و از آنھا، تعداد کثیری دختروپسر بھ دنیا آورد کھ یکی 

بود.                            دوست محمد خان ازآنھا ھمین   

درھمینجا الزم می افتد عالوه شود کھ دوست محمد خان بھ 
 تعداد بیست و یک برادرداشت بھ نام ھای :                   

  وزیرفتح خان، تیمورقلی خان، محمد عظیم خان، نواب 
اسد خان، نواب صمد خان، نواب طره باز خان، عطا محمد 
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خان، یار محمد خان، سلطان محمد خان، سید محمد خان، 
پیرمحمد خان، ُپردلخان، شیردلخان، کھندلخان، مھردلخان، 

نواب جبارخان، جمعھ خان، اسلم خان، امیرمحمد خان، 
 عبدالصمد خان، پیروزخان.                                     

گفتھ شده کھ دوست محمد خان، بیست و یکمین فرزند پاینده 
خان بود کھ اززن خواستنی یا سوگلی پاینده خان بھ دنیا آمده 

بود. مادردوست محمد خان اصًال ازخانواده یی بنام " سیاه 
 منصور" مربوط بھ قزلباشان سرزمین فارس بود.           

فرزندان پاینده خان کھ درسایۀ نفوذ پدرو تکاپوی قدرت 
طلبانۀ فیودالی خویش، دردربارسدوزایی ھا (احمدشاه 

درانی، تیمورشاه درانی، شاه زمان خان درانی وشاه محمود 
درانی)، صاحب ثروت و شھرت گردیده بودند، بخصوص 
فرزند ارشد پاینده خان بنام فتح علی خان (وزیرفتح خان)، 

دراموردولتی وکشوری تا آنجا دست بلند یافت کھ مثًال 
دردوران پادشاھی شاه محمود سدوزایی، نھ تنھا بعنوان ھمھ 

کارۀ درباراو شناختھ شد، بلکھ با استفاده ازھمین موقعیت 
خاص سیاسی ودرباری اش، تاتوانست برادران متعدد 

خویشرا بھ کرسی ھای حاکمیت مناطق و والیت مختلف 
افغانستان گماشت. چنانکھ والیت بلوچستان را برای 
سرداررحمدلخان داد، والیت قندھار را برای سردار 

ُپردلخان سپرد، والیت پشاور را دراختیارسلطان محمد خان 
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(طالیی) گذاشت، والیت غزنی  رابرای سردارشیردلخان 
 بخشید و والیت بامیان را بھ سردار کھندلخان و قس علیھذا. 

 ھمین اقدامات و اجراآت غرض ورزانھ و انحصارګرانھ ی 
وزیرفتح خان باعث گردید تا بعدًا کشمکشھای خونین 
خانواده گی میان برادران کثیرالعدۀ وی روی حرص 

وآزقدرت خواھی بمیان آمده نظام ملوک الطوایفی 
درکشورایجاد شود وازسوی دیگر،کشاکشھای انتقامجویانۀ 
خونین میان فرزندان تیمورشاه درانی و پسران پاینده خان 

(بارکزایی ھا) صورت گیرد کھ درنتیجۀ آن، اکثریت مردم 
این سرزمین دچارمصائب مالی و سیاسی ونظامی گردیدند 
و درنھایت، امپراتوری افغانستان ازمیان رفتھ و جغرافیای 

 آن قدم بھ قدم کوچک و کوچکترشد.                           

 چنانکھ قلعۀ مستحکم واستراتژیک اتک، ایالتھای ملتان، 
سند، پشاور، کشمیر، دیره جات، بلوچستان و سایربخشھای 

کشوریکی پی دیگرازدست رفت واوًال بھ سکھھ ھای پنجاب 
 و سپس بھ استعمارگران ھند برتانوی تعلق گرفت.           

بھ منظورآنکھ موضوع بگونۀ فشرده تر و اختصاصی 
تربیان شده بتواند، عجالتًا ازشرح وبست چگونھ گی 

شخصیت و کارنامھ ھای آزمندانۀ سایر برادران بارکزایی 
(برادران امیردوست محمدخان) دروالیات مختلف 

کشورمیگذریم و بحث را از اینجا آغازمینماییم کھ وقتی 
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 چھره ی پنھان مانده ی امیردوست محمدخان درآیینھ ی تاریخ
 

وزیرفتح خان فرزند ارشد پاینده خان درپناه اتحاد با تعدادی 
ازفیودالھای متنفذ ھرات و قندھار، حمایت ھای مالی 

وسیاسی دولت قاجارایران و تحرکات استخباراتی ھند 
برتانوی، بھ اقدامات انتقامجویانھ بخاطرخون پدرش (پاینده 

خان) کھ بخاطراشتراک دریک توطئۀ ضد دربار، توسط 
شاه زمان خان سدوزایی بھ قتل رسیده بود واما درواقع،  بھ 

ھدف رسیدن بھ قدرت سیاسی، بھ فعالیت ھای ھمھ جانبۀ 
جنگی بھ بخاطرتعویض سلطنت ازشاه زمان خان بھ 

برادرناتنی او (شاه محمودسدوزایی) آغازکردتا آنکھ درسال 
میالدی، دراثرلشکرکشی ھایش بھ سوی کابل، ١٨٠١

سلطنت شاه زمان خان را سقوط داد و شاه محمود عیاش و 
ناالیق را ظاھرًا بنام شاه و اما درواقع بحیث ابزارسیاسی و 
 اداری درباالحصارکابل برتخت نشانید.                       

گفتھ شده کھ دوست محمد خان درھمین شب و روز، 
نوجوان خوشروی دوازده تا چھارده سالھ بیش نبود کھ 

درخدمت برادرش (وزیرفتح خان) قرارگرفت. "موھن الل" 
" جاسوس کارکشتۀ ھند برتانوی درکتابش تحت عنوان 

" مینویسد کھ دوست زنده گی امیردوست خان، امیرکابل
محمد اول، وظیفۀ آبدارباشی وچلم دارباشی برادرش 

وزیرفتح خان رابعھده داشت وبعدًا بحیث مخبردربارشاه 
 محمود مقررشد.                                                 
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 چھره ی پنھان مانده ی امیردوست محمدخان درآیینھ ی تاریخ
 

) ترجمھ شدۀ کتابش کھ توسط ٧٨ "موھن الل" درصفحۀ (
" بعد دکترھاشمیان صورت گرفتھ است، چنین مینویسد: 

ازختم سلطنت شاه زمان، فتح خان شاه محمود را بھ تخت 
کابل نشاند و دوست محمد خان را بحیث مخبر 

دربارمقررکرد تا درھر مجلس حاضر و از اسرار و 
خصوصیات آن با خبرباشد. این جوان با استعداد، درتمام 

اوقات باالی سِر فتح خان حاضر بود و تا فتح خان بھ بستر 
خواب نمیرفت، او ھم بیدار می ماند. دوست محمد، تمام 
   روز را درمحضر فتح خان دست بستھ ایستاده می بود."
  این جاسوس انگلیس می افزاید کھ :" وقتی فتح خان بھ 
اتاق خواب خود میرفت، دوست محمد خان بحیث گارد 

 محافظ او عمل میکرد."                                         

سن دوست محمد ) ھمان اثرمینگارد کھ : " ٨١ودرصفحۀ (
 سالھ بود. ھمانطوریکھ دلبری و شجاعت ١۴دراین وقت 

او مورد تحسین سپاھیان و جنگجویان قرار میگرفت، 
رشادت و خوش صورتی او نیز مورد پسند مردان آنزمان 

 بود.."                                                            

این خدمتگزاریھا، آنھم درتحت نظربرادری حیلھ گر، فعال، 
مدبرو قدرت طلب (وزیرفتح خان)، دوست محمد خان را 

قدم بھ قدم بھ اموراداری، تاکتیکھای مزورانۀ سیاسی 
وروشھای خدعھ آمیزدیگر آشنا ساخت وآنگاه کھ فتح خان، 
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روی عوامل درونی توسط شھزاده کامران فرزند شاه 
محمود سدوزایی اوًال نابینا ساختھ شد و سپس مقتول گردید، 

دوست محمد خان جوان نسبتًا ھشیار، ُپرتالش، حیلھ 
گِرماھروخواھان ثروت، مکنت وقدرت گردیده بود. چنانکھ 

"، صفات فشردۀ  امیران دست نشانده درافغانستاندرکتاب "
امیرمذکور را چنین میخوانیم: " امیردوست محمدخان 

درطول مدتی کھ کشور میان آتش قدرت طلبی ھای دو 
خانواده (سدوزایی و بارکزایی) می سوخت، بمثابۀ عضو 

خانوادۀ بارکزایی نقش فعال داشتھ کارنامھ ھای عجیبی 
ازخود بھ یادگارماند. چھارصفت آتی، اورا ازدیگران 

 متمایزمیساخت:                                                  

 حرص و آز شدید دنیایی                                        

 زنباره ګی                                                        

 فرارمکررازمعرکھ

 پشت کردن بھ مردم

) ١" (سازش بادشمنان ملت افغانستان  

وی عالوتًا، با استفاده ازموقعیت فیودالی وخانواده گی، 
 نظامی و جمع آوری ثروت زیاد، ھمانند –قدرت سیاسی 

پدرش (پاینده خان)، بھ تعدد زوجات پرداخت و بیست و 
ھفت پسر بھ دنیا آورد کھ بعدًا نھ تنھا اکثریت ملت 
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فقیرافغانستان را دوشیدند و جنگھای خونین قدرت طلبانۀ 
درازمدت را بھ راه انداختند، بلکھ خرابی ھای بزرگی را بھ 

بار آورده بخشھای مھم و استراتژیک کشو ر را بھ اختیار 
 بیگانھ گان سپردند.                                              

فرزندان متکثرامیردوست محمد خان اینھا بودند :             
  محمد افضل خان، محمد اکرم خان،  محمد اکبرخان، محمد 
اعظم خان،  غالم محمد خان، شیرعلیخان، ولی محمد خان، 
محمد امین خان، محمد شریف خان، احمدخان، محمد زمان 
خان، محمد اسلم خان، محمد حسن خان، محمد کریم خان، 
محمد حسین خان، فیض محمد خان، محمد عمرخان، سیف 
اهللا خان، محمد یوسف خان، محمد قاسم خان، محمد ھاشم 
خان، حبیب اهللا خان، محمد رحیم خان، نیک محمد خان، 

 محمد صادق خان، محمد شعیب خان و محمد عظیم خان.     

ھمانطورکھ بھ تعداد بیست فرزند پاینده خان، بخصوص 
درتحت حمایت ھا وصالحیت ھای وزیرفتح خان، بعنوان 
بیست حاکم خودکامھ درسراسرافغانستان حکومت کردند و 

ازکلیھ امتیازات مالی و اقتصادی بھره جستند، بھ تعداد 
بیست و ھفت فرزند امیردوست محمد خان نیزبا استفاده 

ھرشھزاده اززعامت پدرشان بھ قول زنده یاد (غبار) " 
درھر محلی کھ حکمران بود، مالیات و عایدات آن محل را 

در تیول و جاگیر خود داشتھ در وضع و جمع آوری مالیات 
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و در تطبیق مجازات و استثمار از دھقان و مالدار، دست 
 آزادی داشت. "                                                  

چھ بسا ھزارھا خانواده درسراسرمملکت، بھ دست این 
شھزاده ھا غارت شده و صد ھا انسان بیگناه میھن جانھای 
شیرین شان را ازکف داده باشند کھ ھیچ مرجع پرسشگر و 

یا عدالت کننده یی سراغ نمیشد تا ازحق انسانی آنھا دفاع 
 کند.                                                               

عالوه ازآنکھ این ھمھ شھزاده، بمثابۀ باراضافی بھ دوش 
ملت سنگینی میکردند، بھ مجردیکھ با ھمدیگردرمی افتادند 
و بھ جنگ و دعوا میپرداختند، ھزارھا دھقان و پیشھ وررا 

گوشت ًدم توپ ساختھ برمحصول و مالیات، غرض تکافوی 
امورجنگی وارضای حس زر اندوزی شان می افزودند. این 

تنھا نبود. مادامکھ (شھزاده گان) دربرابر یکدیگرمغلوب 
میشدند، بھ سھولت بھ آغوش اجانب پناه میبردند و پس از 

مدتی بر میگشتند و بازھم بھ جنگ و جفا ادامھ میدادند. 
چنانکھ قبل ازآنھا، برادران بارکزایی (پسران پاینده خان)، 

ھمین راه ورسم را درپیش گرفتند تا باالخره ملت و مملکت 
 افغانستان را درکام اجانب فرو بردند.                         

 ازجملھ ی آنھمھ مخاصمت ھا، زراندوزیھا و جنګھای 
خونین ذات البینی برادران بارکزایی کھ موجب سیھ روزی 
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اکثریت مردم افغانستان میشد، نمونھ ی آتی را در اینجا 
 ذکرمیکنیم:                                                       

«... سرداران قندھار، چند روز بھ بد ګویی و ستیزه جویی 
یک دیګر بھ سربرده ھیچ یک ازجانبین امر دیګری را 
ګردن ننھادند تا کھ آالت و ادوات جنګ و پرخاش آماده 

ګشتھ کار مقاتلھ استوار ګردید و سردار غالم محی الدین کھ 
در دھراود و تیزین بود، از فوت پدرش آګاه شده ازآنجا 
درقندھار آمده بھ برادرانش پیوست. آنګاه نائره ی قتال 

شعلھ ور ګشتھ پسران سردار کھندل خان در اندرون ارګ  
بھ خانھ ی پدر شان جای ګزیده با سردارانی کھ ھوا خواه 

سردار رحمدل خان و نیز در ارګ بھ خانھ ی او مقام ګرفتھ 
بودند، بھ مقا تلھ پرداختھ و در بیرون ارګ نیز با جانبداران 
سردار رحمدل خان طرح محاربھ  انداختند و دو طرفھ ساز 

کار زار ساز کرده اسباب پیکار بھ روی کار آوردند. 
وازجانب دیګر، سردار رحمدل خان با سردار محمد علم 
خان و سردار غالم محمد خان طرزی پسران خویش از 

اندرون ارګ وسردار میر افضل خان و سردار عبدالرسول 
خان و سردار عبداالحد خان پسران سردار ُپردل خان 

وسردار خوشدل خان و حاجی منور دل خان و سردار شیر 
علیخان پسران  سردار ِمھر دل خان و سردار غالم محمد 

خان بن سردار میر افضل خان، ھوا خواھان سردار رحمدل 
خان کھ خانھ ھای شان در بین ارګ و  چارسوق واقع و از 
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دیګر عمارات شھر بھ ارک نزدیک و دشمنان مقیمھ ی 
ارګ را دافع بودند، از خارج ارګ و پشت بام خانھ ھای  
خود بھ ګلولھ اندازی تفنګ پرداختھ خانھ ھای یکدیګر را 
ھدف و آماج ساختند و چند روز خانھ جنګی کرده سردار 

غالم محمد خان بن سردار میر افضل خان ګشتھ شد. 
شھریان از کج و راست جستن ګلولھ و افتادنش بھ خانھ ھای 

ایشان دلتنګ شده علما و سادات داخلھ ی شھر، چند جلد 
کالم اهللا را بھ سربرداشتھ از راه دفع فتنھ و طلب صلح و 
خیر خواھی جانبین  ورفع شور و شر در میان شده درود 
خوانان و االمان ګویان، قران  را نزد طرفین شفیع ساختھ 

)                         ٢آتش قتال را خاموش کردند...» (   

برای آنکھ خواننده ی عزیز، شیوه ی دولتمداری، تقسیمات 
اداری و تیولداری فرزندان امیر را خوب تر بداند، اینک، 

مقرری ھا و تعیینات شھزاده ھا درسراسرافغانستان را 
 شرح میدھیم :                                                    

-شھزاده شیرعلیخان حاکم کورمِ بنګش درسمت جنوبی 
 پشاور                                                            

- شھزاده محمد افضل خان حاکم زرمت واقع در جنوب 
 کابل                                                             

 - شھزاده غالم حیدرخان [ولیعھد] حاکم غزنی و قندھار
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 - شھزاده محمد اعظم خان حاکم لوګر

 - شھزاده محمد امین خان حاکم کوھستان

 - شھزاده محمد شریف خان حاکم بامیان 

 - شھزاده محمد اکرم خان حاکم ھزاره جات 

 - شھزاده محمد اکبرخان حاکم لغمان و جالل آباد

 ـ شھزاده محمد افضل خان حاکم ترکستان

 ـ شھزاده محمد اسلم خان حاکم ھزاره ی دایزنګی ودایکندی

 ـ شھزاده ولی محمد خان حاکم آقچھ

 ـ شھزاده فتح خان حاکم قالت 

 ـ شھزاده محمد زمان خان حاکم سِر ُپل

)٣ و قس علیھذا. (  

) افغانستان درمسیرتاریخ ۵٨٣زنده یاد غباردرصفحھ ی (
عالوه میکندکھ:«... سردارغالم حیدرخان [فرزندامیردوست 

محمدخان] درمراجعت خود بھ کابل، دو نفر فیودال بزرګ 
بلخ وآقچھ (ایشان اوراق خان و ایشان صدورخان) را با 
خاندان شان بکابل آورده جای شان را بھ برادران خود 

 سردار ولی محمد خان و سردارمحمد زمانخان داد.»        
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این سیستم ملوک زنده یاد غباربازھم مینویسد: « ... 
الطوایفی امیردوست محمد خان بھ مراتب ازملوک 

الطوایفی قدیم بدتربود، زیرا ھرشھزاده در ھرمحلی کھ 
حکمران بود، مالیات وعایدات آڼ محل را درتیول 

وجاګیرخود داشتھ دروضع و جمع آوری مالیات ودرتطبیق 
مجازات و استثماراز دھقان و مالدار، دست آزادی داشت و 

معنًا پادشاھی کوچک بھ شمار میرفت و ھیچ مقام باز 
پرسی ازآنان وجود نداشت. بھ اینصورت ګویا افغانستان 

بعد از غسل انقالب، لباس مستعمل سابق را پوشید و 
                 )۴ (بیست سال دیګر رو بھ انحطاط رفت...»

شخص امیردوست محمد خان کھ دو مرتبھ و دردو موقع 
میالدی) ١٨۶٣ تا ١٨۴٣م) و باز( از١٨٣٩تا١٨٣۴(ازسال 

بھ امارت کابل رسید، عالوه اززنباره گی ھایش (چھارده 
زن بھ استثنأ ده ھاکنیزکھ درحرمش می زیستند)، عنصر 

زراندوز،غارتگر، تسلیم طلب، وفاداربھ مقامھای استعماری 
و دشمن شخصیت ھای مستقل، آزاده و ضد اسارت بود کھ 
این ھمھ صفات او را طی صفحات آینده برخواھیم شمرد.   
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 فصل دوم

 
 دوست محمد خان چگونھ بھ امارت رسید؟

 

چنانکھ طی فصل اول این اثرگفتیم، دوست محمد خان 
ھنوزنوجوان دوازده سالھ بیش نبود کھ از توجھات خاص و 

حمایت ھای وسیع برادر مھترخویش (وزیرفتح خان) 
برخوردارگردید، تا آنجا کھ گفتھ شده، پشتیبانی ھای ھمھ 
جانبۀ وزیر موصوف از او و سیر رشد سریع سیاسی او، 
موجبات حسادت و بدبینی ھای سایر برادران بارکزایی را 

 فراھم می آورد.                                                 

دوست محمد خان درنزدیکی محرمانھ با وزیرفتح خان و 
درپناه سرپرستی ھای او، توانست استعداد رزمی، سیاسی و 
استخباراتی اش را قدم بھ قدم تکامل دھد و راه ھای رسیدن 
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بھ ھدف (ازھرراھی) را بیاموزد. وی مدتھا ازسوی 
وزیرفتح خان در بخش ھای نگھبانی، خبررسانی، 

دستگیری و ترور رقبای قومی و سیاسی و ھمچنان، بحیث 
وسیلۀ مؤثر برای حفاظت ازخود و  رسیدن  بھ اوج اقتدار 

 دولتی بکار گرفتھ شد.                                           

مثًال،  فتح خان، ھمینکھ در سالھای اول پادشاھی شاه شجاع 
الملک ازشاه رنجید و بھ قندھار نزد شھزاده قیصر رفت، 
پس ازعھد و پیمان مخفی باوی، بھ تعداد دوھزار سواره 

نظام شھزادۀ مذکور را در زیر فرمان برادرنوجوان خویش 
(دوست محمد خان) قرارداد تا یکی از بزرگان دولت بنام 

(احمدخان نورزایی) را دستگیر نموده بحضور قیصر 
بیاورد. دوست محمد کھ تا آنزمان، شتارتھای جنگی و 

تاکتیھای ماھرانۀ حملھ وگریزرا آموختھ بود، " موفق شد 
دروازۀ منزل احمدخان را شکستانده خود او را از 

بسترخوابش دستگیرنماید. آنگاه دستھا و پاھای احمد خان را 
      )۵بستھ بھ قصر قیصر آورد و درآنجا توقیف نمود. " (

دوست محمد خان پس ازشتارتھای ماجراجویانۀ نظامی، 
شکستھا و پیروزیھای متواتر، بکارگرفتن خدعھ و فریب و 

باالخره، پس ازیک سلسلھ باجگیریھا و تاراجگریھای 
آشکار(کھ ازآنھا یاد خواھیم کرد)، درسالھای زعامت شاه 

محمود سدوزایی و اقتداروسیع اداری ودولتی برادرش 
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(وزیرفتح خان)، بحیث حکمران والیت غزنی مقرر گردید، 
ھمانطورکھ سایر برادران او حاکم مقتدرو خودکامۀ والیات 
دیگرتعیین شده بودند. وقتی وزیرفتح خان توسط شاه محمود 

و فرزندش شھزاده کامران کشتھ شد، برادران بارکزایی 
(فرزندان بیست گانۀ پاینده خان) کھ تا آنوقت ازثروت و 

قدرت کافی برخوردارشده بودند، دربرابردولت 
 برسراقتدارشوریدند.                                             

بھ ھمین سلسلھ بود کھ سردار محمد عظیم خان برادردوست 
م)، یعنی ١٨١٨محمد خان کھ حکمران کشمیر بود، درسال (

بھ تعقیب کشتھ شدن وزیرفتح خان، یکدستھ قشون مسلح را 
در اختیاردوست محمد خان قرار داد تا تحت اسم و رسم 
انتقامگیری خون برادرشان و درواقع، غرض راندن شاه 

محمود ازاریکۀ قدرت، بھ سوی پشاور و از آنجا بھ طرف 
 کابل مارش نماید.                                                

ماجرای مربوط بھ اوجگیری قدرت دوست محمد خان 
ازھمین سال آغازمیشود. بدین مفھوم کھ وقتی با استفاده 

ازقشون مسلح، ازکشمیر بھ پشاورمیرسد، مغایرتصمیم و 
مشورۀ سردارعظیم خان، بجای آنکھ شاه شجاع سدوزایی 

مقیم شکارپور را بھ پادشاھی بردارد، شھزاده ایوب را 
حمایت میکند. چون دوست محمد خان نمیتوانست بھ 
غیرازبراه اندازی ماجراھای توطئھ آمیز، سازشھا و 
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غداریھای سیاسی بھ ھدف برسد، بنابرآن، وقتی پایش بکابل 
رسید، با دوتن ازافراد متعلق بھ دربارمانند عطا محمد خان 
و شھزاده  جھانگیر(نواسۀ شاه محمودسدوزایی حاکم کابل)، 

بگونۀ مخفیانھ سازش نمود تا شاه محمود را ازتخت و تاج 
براند و شخص مورد نظرخودش را بھ پادشاھی بردارد. 

واما دیری نپاییده بود کھ برخالف عھد وپیمان سری 
خویش، عطا محمد خان معاون جھانگیر را کورمیکند و 

عھد و قولش با شھزاده ایوب شاه را نیز می شکند وبجای 
او، شھزاده سلطانعلی برادرشاه شجاع را در باالحصار 

کابل بر اورنگ شاھی می نشاند و خودش، بحیث وزیربا 
 اقتداراوجاخوش میکند.                                         

دلیل پذیرش مقام وزارت ازسوی دوست محمد خان ھم این 
بود کھ تا آنزمان، باساس مالحظات افکارعامھ و مصلحت 
ھای سیاسی نمیتوانست پادشاھی خودش راآنًا وعلنًا اعالن 

 کند.                                                               

متعاقبًا سردارمحمد عظیم برادردوست محمد خان نیزبا 
ثروت ھنگفت (حدود سھ ملیون روپیھ) از کشمیربکابل آمد 

و ھردو برادر، دو شھزاده (ایوب شاه و سلطان علی) را 
 بعنوان ابزارقدرت دردست گرفتند.                            

چون ھرپیمان و ھراتحاد و ائتالف برادران مذکور، ولو کھ 
برروی مصحف قرآن ھم می بود، دراصل، بربنیاد 
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زراندوزی، قدرت طلبی و راندن یکدیگرصورت میگرفت، 
پس این شھزاده پروری و پیمان بستن ھا میان دو 

برادر(سردارعظیم خان و دوست محمد خان) نیزدیری 
نپایید وآتش خصومت ھای شان بھ خاموشی نګرایید تا آنکھ 

مناطق شرقی و جنوب شرقی کشوربھ شمول کشمیربھ 
چنگ قوای پنجاب و سپس دراختیاراستعمارگران انگلیسی 

 افتاد.                                                              

م)  بود کھ ایالت ھای سند ١٨٣۴درھمین شب و روز(سال 
و پشاور و کشمیرتوسط سکھھ ھای پنجاب اشغال گردید و 

دوست محمدخان ازغزنی بھ کابل شتافت و با استفاده ازجو 
مساعد فکری و احساسات ملی، تبلیغات ھدفمندانھ یی را 

مبنی براعالن "جھادعلیھ کفار" و اعادۀ پشاورو سایرمناطق 
اشغال شده، برای نخستین باربنام " امیرکابل " و سپس بھ 

لقب " امیرالمومنین" ادارۀ کابل را درباالحصارتاریخی 
بعھده گرفت. البتھ این، بدین معنا نبود کھ دوست محمد خان 

نمیخواست بنام پادشاه براورنگ زعامت بنشیند 
یاآنقدردرویش مشرب وشکستھ نفس بود کھ تنھا بھ نام امیر 
با دربار ساده و مختصرقناعت نماید؛ بلکھ دلیل آنھمھ ساده 

گی دربار وی و گزینش وپذیرش لقب " امیر"، آنھم " 
امیرکابل"، فقط ناشی از ترس او از سایر برادران طماع، 

شریر و قدرت طلبش بود و بس. او، بھ اعطای لقب « 
امیرالمومنین» ازسوی یکعده تملق ګویان درباری و 
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روحانی بھ این منظور راضی و مسرور بود کھ میدانست 
این لقب، ازنظردینی و مذھبی، نزد مردم مسلمان افغانستان، 

مورد احترام بوده اطاعت بی چون وچرای آنھا را برمی 
 انګیزاند.                                                          

 
 رنجیت سنګھھ حاکم وقت پنجاب

طوریکھ قبًال توضیح گردید، نھ تنھا ھر یک ازفرزندان 
متعدد پاینده خان طالب اورنگ پادشاھی و خزینھ و دفینھ 

بودند؛ بلکھ آتش رقابت و خصومت ھای قدرت طلبانھ میان 
خودشان نیزچنان شعلھ ور بود کھ برای راندن و کشتن و 

بدنام ساختن یکدیگرخویش ھرگزتعلل نمیکردند. پس ھرگاه 
دوست محمد خان درآڼ برھھ ی زمانی، لقب پادشاھی را 
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برمی گزید واعالن میکرد، سایربرادران اوکھ حساس و 
 گوش بھ آواز بودند، ، دربرابرش قیام ولشکرکشی میکردند. 

او درفریبکاری و ماکیاولسم آنقدرماھر بود کھ غرض 
حصول تأیید افکارعامھ مبنی برامارت خویش، موضوع " 
جھاد علیھ کفار" را پیش کشید و بھمین دلیل ھم بود کھ بھ 
آسانی لقب مسلمان شمول " امیرالمومنین" را کمایی کرد. 

زیرا بربنیاد احکام دینی، نخست باید دریک مملکت 
اسالمی، امیرالمومنین یا امیرقابل قبول مسلمین بھ وجود آید 

تا فتوای جھاد علیھ کفار را صادرنماید.                     
امیردوست محمد خان یکسال بعد ازاین رویداد، بازھم 

باساس وعده ھای قبلی اش و بر وفق تقاضای عمومی، 
بایستی لشکری ترتیب داده بھ سوی پشاورمی تاخت تا " 

دست ناپاک کفار" (سکھھ ھای پنجاب) را ازسرنوشت ایالت 
پشاورافغانستان کوتاه می ساخت. روی ھمین اجباربود کھ 

وی با افزایش مالیات ھا، تاراج برخی ازدارایی ھای  عامھ 
، تجارداخلی و جمع آوری اعانھ ھا، لشکر تقریبًا شصت 

م) ازکابل بھ طرف ١٨٣۵ھزار نفری تھیھ نموده و درسال (
پشاورحرکت نمود و درنزدیکی ھای پشاور، برادرش 
سردارسلطان محمد خان بھ تعداد ده ھزارنیروی مسلح 

دیگراز مردم باجور را شامل جبھۀ جنگ علیھ سکھھ ھا 
نمود کھ تعداد مجموعی لشکرافغانی علیھ اشغالگران 

پنجابی، بالغ برھفتاد ھزارنفرگردید، اما با آنھم، جنگ 
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ناکرده با دشمن، بسوی کابل عقب نشینی نمود. این عقب 
نشینی بزدالنھ، موجب نارضایتی مردم افغانستان گردیده 

 انزجارآنھا نسبت بھ امیر را برانگیخت.                       

روی ھمین دلیل بود کھ امیربازمجبورگردید درسال 
م) بھ طرف پشاورقشون بفرستد کھ این بارنیزعلی ١٨٣٧(

 اجتماعی مانند –رغم مساعد بودن اوضاع و احوال نظامی 
اشتغال نیروھای انگلیسی درھند، ضعف شدید دولت پنجاب 

و تقاضا ھای پنجابی ھا و مسلمانان آن سرزمین مبنی 
برحمایت امیرازآنھا، دوست محمد خان با جبن خاص و 

بھانھ جویی ھای تاکتیکی، پس ازیک توقف غیرضروری 
درمنطقھ، امرعقب نشینی بسوی کابل را صادرنمود.  یا 

بعبارۀ دیگر، اینبارنیزایالت ھای مھم افغانستان مانند سند و 
کشمیر و پشاور و سایرمناطق را رایگان بھ اختیاردشمن 

 گذاشت.                                                           

امارت امیردوست محمد خان بارنخست، باھمۀ فرود 
وفرازمنفی مانند ادامۀ اختالفات میان او وبرادرانش، کش و 

قوس فی مابین امیربا ھند برتانوی ازیکطرف و  ایران و 
روسیھ ازسوی دیگر و ھمچنان جفا ھا و فشارھا علیھ 
اکثریت مردم افغانستان وباالخره، انزجارعمومی علیھ 

م) ادامھ ١٨٣٩تا١٨٣۴بیعدالتی ھای او، مدت پنجسال (از
یافت. چنانکھ چندین قیام درچندین نقطۀ کشور علیھ بیعدالتی 
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ھا و پیمان شکنی ھای وی صورت گرفت کھ با بیرحمانھ 
ترین وجھی سرکوب شدند، تاآنکھ مقام ھای ھند برتانوی 
براساس پالیسی ھای تجاوزګرانھ ی شان کھ عبارت بود 

ازاشغال نظامی افغانستان و جلوگیری ازنفوذ روسیھ وایران 
بھ قلمروھند، شاه شجاع سدوزایی را کھ تا آنگاه 

نزدخودشان نگھداشتھ و جیرۀ سالیانھ برایش میپرداختند، 
آمادۀ حرکت بھ سوی افغانستان نمودند. پیامد این اقدامات 

 –انگلیسھا، عبارت ازامضای معاھدۀ مثلث میان انگلیس 
رنجیت سنگ حاکم پنجاب وشاه شجاع سدوزایی بود کھ 

منجربھ قشون کشی آنھا باالی افغانستان گردید و حوادث 
خونین مربوط بھ جنگ مقاومت ملی علیھ تجاوزگران را 

 بار آورد.                                                         

بھ منظورآنکھ موضوع اختصاصی مربوط بھ این اثر، 
طوالنی و یا پراگنده نشود، ازشرح وبست جریان 

تجاوزنظامی انگلیسھا تحت نام و نشان شاه شجاع الملک 
م) را احتوا ١٨۴٢- ١٨٣٩سدوزایی کھ مدت سھ سال (از

نمود، منصرف گردیده اندکی می پردازیم بھ جریان  قیام 
ھای مردم دلیرکشوردرراه حصول آزادی ملی شان و 
تالشھای سیاسی، نظامی و استخباراتی جانب انگلیس 

درافغانستان کھ بازھم منتج بھ برگشت امیرموصوف ازھند 
برتانوی بھ افغانستان و استمرار اسارت ملی و سیاسی 

 کشورگردید:                                                      
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مقام ھای ھند برتانوی پس ازتمھید وتالش خاص سیاسی، 
آنگاه کھ امیردوست محمد خان (بارکزایی) ھنوزامیرکابل 

وشاه شجاع (سدوزایی) بحیث پناھنده و تحت  نظرانگلیسھا 
درشکارپور می زیست، یک معاھدۀ تحمیلی و استعماری 

سھ جانبھ را درھجده ماده ترتیب داده سرویلیام مکناتن 
نمایندۀ ھند برتانوی، رنجیت سنگ حاکم پنجاب و شاه 

 شجاع فراری درپای آن امضا گذاشتند.                        

بروفق چنین یک اقدام ظالمانۀ استعماری بود کھ انگلیسھا 
یک نیروی مسلح ومختلط پنجاه و چھارھزارنفری شامل 
سربازان سکھھ (ګورکھ)، ھند برتانوی و تعدادی ازافراد 
خریده شده توسط شاه شجاع گرآورده ازطریق درۀ بوالن 

ودرۀ خیبربھ سوی افغانستان سرازیرشدند. این درحالی بود 
کھ انگلیسھا قبل ازآن اعالمیھ ھای وسیع مبنی بر" خوش 

خبری" برگشت شاه شجاع و وارث حقیقی تاج و تخت 
افغانستان را درسراسرکشورپخش نموده بودند.من نمیخواھم 

بھ جزئیات حملۀ نظامی انگلیسھا تحت اسم و رسم شاه 
شجاع سدوزایی باالی افغانستان بپردازم؛ زیرا ازیکطرف 

این موضوع با تفصیل درکتاب " افغانستان درمسیرتاریخ " 
درج گردیده است و از سوی دیگر، آرزو ندارم تا آنجا بھ 

جزئیات وارد شوم کھ ازاصل موضوع مورد بحث این 
اثردور روم. واما اینقدر باید بیفزایم کھ وقتی انگلیسھا وارد 

قندھارگردیدند، تالش بخرچ دادند تا با نمایشات شعبده 
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بازانۀ تشریفاتی و فریبنده، برای مردم افغانستان چنان 
وانمود کنند کھ چون تاج وتخت موروثی شاه شجاع ازطرف 
امیردوست محمد خان غصب گردیده بود، پس اینک، وارث 
حقیقی وارد کشورشده و ھمینکھ مراسم تاجپوشی اش انجام 

پذیرد، " قوای دوست " ازافغانستان خارج خواھد شد. (عین 
فریبکاری و دروغ پردازی یی کھ یکصد و چھل سال 

بعدازآن، مقام ھای اشغالګرروسی، حین تجاوزنظامی باالی 
افغانستان بکارګرفتند)، ولی مردم شریف افغانستان بھ 

 استناد قول شاعر کھ  گفت :                                    

 " بھ ھرطرزی کھ خواھی جامھ میپوش 

    من ازطرزخرامت می شناسم "    

بسیارزود دیدند و درک کردند کھ موضوع چنان نیست کھ 
اشغالگران انگلیسی میگویند. یعنی بھ سرعت دانستند کھ 
شاه شجاع، جزابزاری غرض اسیرساختن ملت افغانستان 

توسط متجاوزین انگلیسی، چیزدیګری نیست. پس وقتی شاه 
شجاع درتحت بدرقۀ تشریفاتی قوای انگلیس (پس ازاشغال 
غزنی و کشتارتعداد زیادی ازمقاومت کننده ھای کشور) بھ 
کابل رسید، چھرۀ واقعی اشغالگران برھنھ ترشد و زمزمھ 

ھای آن درمیان اھالی کابل وحومھ انتشاریافت و موازی 
بدان، ھنگامۀ خیزش و مقاومت دربرابردشمن 
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نیزدرشھرباستانی کابل، پروان، کاپیسا، نجراب، پغمان، 
 لوګر و سایرنقاط کشورپیچید.                                  

گرچھ امیردوست محمدخان ومنسوبین نظامی او، ترتیبات 
دفاع ومقاومت را درنقاط مختلف اتخاذ نمودند، اما 

سنگرھای دفاعی روی دالیل آتی، یکی پی دیگرازمیان 
 رفتند:                                                             

*تبلیغات گستردۀ دشمن کھ ازمدتھا قبل درمیان مردم جریان 
                                 داشت.                                                           

*مصرف پول وافرازسوی انگلیسھا درراه رشوه دادن، 
 تطمیع کردن وخریدن افراد نظامی متنفذ.                     

*تسلیم شدن تعدادی ازفیودالھای بزرگ، متنفذین دولتی 
 ومامورین درباردوست محمد خان بھ شاه شجاع.             

*جبن ذاتی امیردوست محمد خان وفرارمعجل وی 
ازبرابرنیروھای انگلیسی. چنانکھ بھ مجرد استماع 

خبرمربوط بھ اشغال غزنی توسط قوای انگلیسی، جبھۀ 
 غزنی را رھا نموده از –جنگ در" ارغنده " میان کابل 

راه پغمان بھ سوی بامیان و ازآنجا بھ طرف ُخلم و باز بھ 
 قلمرو نصراهللا خان امیربخارا فرارنمود.                      
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- ظلم و بیعدالتی ھایی کھ ازسوی امیرو فرزندانش باالی 
مردم صورت ګرفتھ و موجبات نا رضایتی عامھ را فراھم 

 نموده بود.                                                        

میالدی (ظرف مدت سھ ١٨۴٢ تاآغاز١٨٣٩آنچھ ازسال 
سال)، موجب قتل شاه شجاع، عقب نشینی و قتل شانزده 

 جالل آباد و نھایتًا، –ھزارنیروی انگلیسی درراه کابل 
باعث بوجود آمدن امارت دوم دوست محمد خان گردید، 

ھمانا ایستاده گی، جانبازی و مقاومت ھای شجیعانۀ مردم 
افغانستان بود. ورنھ دوست محمد خان کسی بود کھ نھ تنھا 
سنگرمقاومت در " ارغنده " را رھا نموده رو بھ فرارنھاد، 

بلکھ وقتی ازقلمروامیربخارا فرارنموده باردیگردراوج 
جوش و خروش خیزش ھای ضد انگلیسی مردم افغانستان، 

خودش را بھ پروان زمین رسانید، یکباردیگر، صفوف 
افتخارآمیزمقاومت را ترک نموده شبانگاه بصورت مخفیانھ 
ازپروان بھ کابل رفتھ و خودش را بھ گونۀ زبونانھ یی بھ 

سرویلیام مکناتن در باالحصارتسلیم نمود و مکناتن ھم اورا 
با ھمۀ اعضای خانواده اش بھ ھندوستان تبعید کرد و سالیانھ 

مبلغ سھ لک روپیھ برایش جیره مقرر نمود تا باردیګرو 
 درموقع دیګر، اورا بمثابھ ی ابزارسیاسی بکاراندازند.      

برای آنکھ روشن شود چھ واقع شد، چرا و چگونھ دوست 
محمد خان، علی رغم گریزھایش ازجبھات جنگ ومقاومت، 
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ازتبعید ھندوستان بھ کشوربرگشت و باردوم بھ کرسی 
امارت افغانستان نشست؟ ناگزیر بایستی بخشھایی ازکتاب 

"افغانستان درمسیرتاریخ" تألیف زنده یاد میرغالم محمد 
 غبار را در اینجا درج نماییم :                                  

 امیردوست محمد خان بھ کلکتھ وارد شد ١٨۴٢درمارچ " 
و این مصادف بھ زمانی بودکھ درکابل اردوی بزرگ ملی 
تجھیز وجھاد مکررباقوای باقیماندۀ انگلیس درافغانستان 

اعالم شده و شاه شجاع ھم شرکت خود را درصف ملی 
اعالن کرده بود. جنرال نات درقندھارو جنرال سیل درجالل 

آباد ھراسان و از عودت زنده سر بھ ھندوستان نا 
امیدگردیده بودند. خبر انعدام اردوی انگلیس بین کابل و 

جالل آباد حکومت انگلیس را درھندوستان مرتعش ساختھ 
بود وسپاه انگلیس درھند، داخل شدن درافغانستان را بھ 
منزلۀ داخل شدن در گورستان تلقی میکرد. جنرال پالک 

 بنام –درپشاورفقط با تظاھر میخواست مردم ھندوستان را 
سوقیات انتقامی خود درافغانستان- زیرتھدید عظمت 

انگلیس آرام نگھدارد؛ درحالیکھ خود او وسپاھش دھنۀ 
خیبر را کام اژدھارمیپنداشت وجرأت یک قدم گذاشتن 

نداشت. درچنین وقتی امیردوست محمدخان محبوس کھ از 
شدت گرمای ھندوستان بھ ستوه آمده و مزۀ تلخ اسارت 
دشمن را چشیده بود و ازتمام جریانات سیاسی ونظامی 

افغانستان عمدًا غافل وبی خبرنگھداشتھ شده بود، ناگھانی 
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با ایلنبرو مقابل گردید. امیر، خالف انتظارخود، حکمران 
ھندوستان را مثل موم نرم و مثل برادر مھربان یافت. الرد 

بھ امیرگفت : " انگلیس حاضر شده کھ سپاه خود را 
ازافغانستان بھ ھند عودت دھد وشما را بھ افغانستان 

بفرستد تا برتخت افغانستان جلوس نمایید. دولت انگلیس 
بعد ازاین با شما دشمن نی، بلکھ  دوست خواھد بود. شما 

درمقابل این روش انگلیس چھ درنظردارید؟ البتھ برای 
امیردوست محمد خان این پیشنھاد دشمن قدیم تعجب 
آوربود. پس امیردوست محمد خان تشکرکرد. آنگاه 

اینلبرو شرط " کوچکی"  پیش نمود کھ ارزش عظیمی 
برای انگلستان وخسارۀ بزرگی برای افغانستان داشت و 

آن اینکھ : سردارمحمد اکبرخان دررأس قوای افغانی، 
درمقابل قوای انگلیس قراردارد، پس امیربھ فرزند خود 
امرنماید کھ اوبا قشون افغانی از جالل آباد بھ تاشقرغان 
در ماورای ھندوکش عقب بکشد وھمچنین تمام رھبران 

اردوی افغانی را بھ پراگنده شدن وادارد. برای آنکھ سپاه 
انگلیس ازقندھارو پشاور وجالل آباد بدون مزاحمت مردم 

افغانستان یکبار بکابل رسیده و با حفظ پرستیج امپراتوری 
و گرفتن اسرای انگلیسی، بدون جنگ از افغانستان خارج 

شوند ودر عوض، امیر دوست محمد خان با یکصد و پنجاه 
نفر خانوادۀ خود از ھندوستان برای اشغال تاج و تخت 

افغانستان حرکت کنند. امیردوست محمد خان کھ ھیچوقتی 
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بھ قوت ملت خود تکیھ نکرده بود، این بارنیز زیربار 
خواھشات کمرشکن دشمن ضعیف کمرخم کرد، درحالیکھ 

مردم افغانستان قبًال با نوک شمشیر، اعادۀ امیردوست 
محمد خان را با تمام خوانواده اش درافغانستان، باالی 

 تحمیل کرده و ١٨۴١ دسمبر١١انگلیسھا توسط قرار داد 
اینک سھ صد نفراسیر انگلیس را در دست داشت و ھم 

 ھزارکشتھ درمیدان جنگ گذاشتھ  ۴٠دشمن درحدود 
واکنون چند ھزار از آنان در برابر ملت افغانستان در دام 
افتاده بودند. امیر دوست محمد خان این شرط ایلنبرو را 

بدون قید و شروط متقابل پذیرفت  و نامھ و نشانی خود را 
(عینک و قطی نصوار) بنام سردارمحمد اکبرخان بفرستاد. 

چنانیکھ  ھمین کار را در برابر سردار محمد افضل خان 
 درجنگ پروان وحین مغلوبیت قشون انگلیس انجام داده  

)                                                       ۶بود. " (  

بلی! کم فھمی ھای دپلوماتیک، ساده انګاریھای ذاتی، اعتماد 
کورکورانھ بھ قول وقراردشمن، عدم اتکا واعتماد بھ نیروی 
سازنده ی خودی وسایرکاستی ھای جنګ آوران ما باعث آن 
شد تا رھبران جھاد ضد انګلیس کھ دراوج پیروزی نظامی 

قرارداشتند، تقاضای جانب انګلیس را کھ توسط دوست محمد 
 خان محبوس، با فرستادن نشانی پدربھ پسر(عینک وقطی 
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 نمای بیرونی باالحصارکابل

 وقطی نصواردوست محمد خان برای فرزندش محمد

اکبرخان ازھند بکابل) و شکستاندن جبھات مقاومت 
آزادیخواھی، بخصوص درکابل وجالل آباد، بپذیرند. با این 

شرح کھ وزیرمحمد اکبرخان کھ درآن شب وروزمورد 
احترام ھمھ ګان قرار ګرفتھ بود، بقول زنده یاد(غبار) تحت 
تاثیرعاطفھ ی پدری وفرزندی قرارګرفتھ منافع بزرګ ملی 

را فدای منافع کوچک شخصی و خانواده ګی نماید. یعنی 
قوای بزرګ مجاھدین را ازجالل آباد عقب کشیده و بګونھ 

ی تاکتیکی، تا بامیان عقب رود و بھ ھمین نحو، 
سایررھبران مجاھد درکابل ونقاط دیګر نیزدست ازجنګ 

کشیدند تا ازیکطرف قشون دشمِن شکست خورده باردیګر، 
فاتحانھ وارد افغانستان شود ودست بھ کشتار و ویرانګری 
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زند و  از سوی دیګر، ھمان عنصرتسلیم شده و فراری بنام 
دوست محمد خان ازحبس و تبعید رھا ګردیده پس 

ازبرګشت  بھ کشور، بازھم  براورنګ حکمروایی توأم با 
غدر و ریا و جفا بنشیند. یا بعباره ی دیګر، ملت افغانستان 
پس ازخیزش سرتاسری و ریختاندن خون ھزاران جوان و 

نوجوان در راه حصول آزادی سیاسی وحتا پس ازرسیدن بھ 
افتخارپیروزی، مجددًا پا درحلقھ ی ذلت و اسارت بګذارند 

و سالھای سال، زجر ناشی ازستم، سرکوبی و بیعدالتی ھای 
 امیردوست محمد خان وبازمانده ھای او را متحمل شوند.   

کپیتان نیکولسن کھ مؤظف بود دوست محمد خان را درھند 
زیر نظارت دایمی داشتھ باشد، ازلحظھ یی یاد میکند کھ 

 موضوع برگشت وی بھ افغانستان ووعدۀ اعطای تاج وتخت 

" ھمینکھ برایش مطرح میشود. نیکولسن چنین مینویسد : 
این مسألھ طرح شد، دوست محمد خان بھ من اظھار کرد؛ 
ازوقتیکھ  من تسلیم شما شده ام، روحًا وقلبًا طرفدارشما 

میباشم. قسم بھ ذات احدیت ازوقتی کھ تسلیم دولت انگلیس 
 شده ام تا امروز با کابل مکاتبھ نداشتھ ام، جز بھ وسیلۀ
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 النبرو وایسرای وقت ھند برتانوی                                

 

مامورین دولت انگلیس و ممکن است بعضی اطالعات 
ازکابل از برادرانم بھ خواھرم کھ در لودیانا درھندوستان 

متوقف است، رسیده باشد؛ ولی من کھ مھمان شما یا 
محبوس شما ھرکدام کھ فرض کنید، بوده ام، دیگر باکسی 

وقتی کھ من بھ طرف شما آمدم باین مکاتبھ نداشتھ ام. 
. اینک امید بودم کھ روزی شما از وجود من استفاده کنید 

من آنچھ حقیقت است بھ شما میگویم و ھرگز ھم انکار 
من حاضرھستم جان خود را در راه خدمت نخواھم نمود. 

                                                    )٧ (بھ شما نثارکنم. "
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«... اما موھن الل طی جلد دوم کتاب خویش چنین مینګارد:
وقتی من درلودیانھ با امیر دیدم و با او غذاصرف کردم، 

واین وقتی بود کھ امررھایی او صادر شده و روانھ ی 
الھور بودتا ازآنطریق بھ افغانستان برود، امیر برای خوش 

ساختن من بمن ګفت کھ رویھ ی اکبر[وزیراکبرخان] با 
انګلیسھا بسیارخشن و ظالمانھ بوده و بھ نظراو اکبر 
یکنوع نقص والدی دارد و او(امیر) اکبر را ېسرخود 

                                                                )٨نمیداند. »(

ایلنبروکھ بھ زنده یاد (غبار) درصفحۀ بعد مینویسد: "  
سھولت از انترستھای طبقاتی افغانستان استفاده نموده 

بود، شکست بزرگ سیاسی ونظامی انگلستان را درنظر 
اروپا و آسیا با چنین موافقتی با امیردوست محمدخان 

جبیره نمود و چون زمین را نرم و باعث آبروی 
بیلداریافت،  باآھستگی امیررا چنان دردام دوستی مزورانۀ 

 انگلیس ببست کھ تا زنده بود ازاین حلقھ سرنپیچید..."
)٩(                                                                 

درمورد انګلیس پناھی ھا و اسارت پذیری ھای امیرمذکور 
حتا مکناتن دشمن سوګندخورده ی مردم افغانستان، چنین 

من مطمئنم کھ با دوست محمد با نظر بلندی و نوشت : « 
بخشند ګی معاملھ خواھد شد. خصوصیات وموقف او با 

خصوصیات و موقف شاه شجاع مقایسھ شده است... اما 
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یقینْا کیفیت ھا و موقف ھا در موازات قرار ندارند. شاه 
شجاع ھیچ حقی باالی ما ندارد. ما  دوست محمد را معزول 

ساختیم، آنھم درشرایطی کھ او ھرګزما را آزرده نساخت، 
بلکھ ازپالیسی ما حمایت کرد و محکوم وشکارھمین 

                                   ) ١٠پالیسی ما قرار ګرفت»(

) ترجمھ ی «زنده ګی امیردوست ٢١٨درصفحھ ی (
 چاپ امریکا میخوانیم : « ... – جلد اول –محمدخان» 

امیر دربین کابینھ ی خود شخص آرام، محتاط و ھوشیار و 
درمیدان جنګ یک قوماندان بسیارعامل میباشد. وی در 
اعمال خیانت، ظلم، قتل و چالبازی وغلط کاری نیز عین 

قیافھ را تبارز میدھد. امیر بھ ھیچوجھ یک حکمران 
محبوب نیست، اما او اولین حکمران افغانستان است کھ 
      میداند چطور سلطھ وصالحیت خود را تطبیق نماید...»

بلی! بدین گونھ، نھ تنھا موج خون شھدای راه آزادی 
افغانستان بھ ھدررفت و پیروزی ھای مردم ما بھ شکست و 

نا امیدی مبدل گردید، بلکھ دوران سیاه و اسارتبار بیست 
سالۀ دیگرتحت امارت دوست محمد خان باالی ملت و 

مملکت عزیزما(افغانستان) تحمیل شد. ھمانطورکھ تقریبًا 
چھل سال بعد ازآن نیز، عین مصیبت بزرګ باآمدن 

م) ازتاشکند بکابل ١٨٨٠عبدالرحمن خان نواسھ ی او(
 باالی مردم ما نازل ګردید.                                     
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) زنده ګینامھ ی امیردوست محمد خان ۴٠١درصفحھ ی (
وقتی امیردوست محمد خان از دریای ستلیج میخوانیم : « 

عبورکرد، تورن نیکولسن ھمراه او بود و امیررا بھ 
دربارشیرسنګ [فرزند رنجیت سنګ ] ُبرد کھ درآنجا بین 

امیر و شیرسنګ یک قرارداد مخفی دوستی و مؤدت امضا 
                                                       )١١شد» (

اینکھ دوست محمدخان بھ دربار«شیرسنګھھ» چھ ګفت و 
چھ معاھده یی را بھ امضا رسانید، متأسفانھ نزد مؤلف 

روشن نیست و اما باساس شناختی کھ ازشخصیت ضعیف و 
معاملھ ګریھای اسارتباردوست محمدخان وجود داشتھ و 

دارد، شاید دربرابرشاه پنجاب نیز ازنھایت اطاعت و کرنش 
کارګرفتھ تعھداتی بھ وی سپرده باشد کھ روزی افشا خواھد 
 شد.                                                               

دوست محمدخان کھ درنتیجۀ جانبازیھای بی نظیرمردم ما و 
ساده انگاریھای تاریخی آنھا، ازحضیض ذلت ناشی ازحبس 

و تبعید بھ اوج قدرت رسیده بود، طی مدت بیست سال 
م)، بزرگترین جفا و خیانت ٨۶٣—١٨۴٣زعامت خویش (

را درحق رھبران دلیر وآزادۀ مجاھدین و درحق ھستی 
سیاسی مردم، اقتصاد و فرھنگ نسلھای ھمانروز و 

امروزمتعلق بھ سرزمین ما انجام داد کھ طی فصول آینده، 
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جستھ جستھ بھ ھریک ازآنھمھ جفا ھا و ریا ھا خواھیم 
 پرداخت.                                                          

 «اولیای دولت سکھھ امیردوست محمد خان را از الھور 
بھ کوتل خیبر آوردند و دراینجا توسط پسرش محمد 

اکبرخان و دیګرسران قوم افغان استقبال ګردید. خوشی و 
مسرت امیر درنتیجھ ی وقایعی کھ دولت انګلیس او را رھا 
ساختھ و دو باره بھ تخت سلطنت نشانده، بیحد وحصربود. 
امیر بعد ازچند ماه درکابل، سیستم  زور وفشار سابق خود 
را از سرګرفت و بزودی آنقدر منفورشد کھ یکبار باالی او 
 فیرکردند، امافرارکرد و نجات یافت...»                      

امیردوست محمدخان، آنقدرزبون شده و تحت تاثیرزرق و 
برق نظامی انګلیسھا قرارګرفتھ بود کھ ګاھی چنین 

« اګراو ازین ھمھ وسایل و تجھیزات جنګی اظھارداشت : 
انګلیس و ازقدرت فوق العاده ی برتانیھ قبًال اطالع 

میداشت، ھرګز بفکرمخالفت با سیاست و نظرات انګلیس 
)                                             ١٣نمی افتاد...» (  

چنانکھ دردرازنای بیست سالیکھ پس ازمراجعت 
ازھندوستان بھ حکمروایی پرداخت، تحت ھمان تاثیرات 

جادویی انګلیس باقی ماند و ھرګزعلیھ ارباب انګلیسی اش 
سخنی نګفت و بھ ھیچ اقدام مخالفانھ متوسل نګشت. عالوتًا 

او اندکترین اقدام رفاھی واجتماعی دربخشھای مختلف 
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ھستی ملی مردم افغانستان انجام نداد، بلکھ مملکت را 
 ازھررھګذر، الاقل تا یک قرن دیګر بھ عقب راند.          

 میالدی درجھان، قرن تکانھای ١٩و١٨درحالیکھ قرن 
اجتماعی، پیشرفتھای علمی و انقالبات ترقیخواھانھ درآسیا 

و اروپا بود. چنانکھ قاره ی اروپا درھمین قرن بھ ترقی 
وآګھی و پیشرفت نایل آمد. مثًال، ماشین بخاردرھمین سالھا 

م) درانګلستان اختراع شد، انقالب کبیرفرانسھ ١٧٣٨(
م) صورت ګرفت، قاره پیمایی اروپاییان توسط ١٧٨٩در(

کشتی بخاردرھمین قرن آغازشد وده ھا اختراع و انکشاف 
و ترقی وپیشرفت علمی و مدنی و اجتماعی دیګرنصیب 

نسل بشرګردید. اما درافغانستان مصیب دیده، کسانی 
سرنوشت مردم را دردست داشتند کھ جزخودکامھ 
ګی،عیاشی، تزویر، ثروت اندوزی، زنباره ګی، 

کشمکشھای خونین ذات البینی، ترویج تیول و برده سازی و 
ارباب رعیتی وظلم و بیعدالتی و باالخره، تګدی و بیګانھ 
پرستی و امثالھم، اندیشھ و عمل دیګری نداشتند. چھ بسا 

اګررھبران آګاه، متین، وطندوست، آزادیخواه و با شھامت  
درآڼ زمان مسوولیت اداره ی کشور را بدوش میداشتند و با 

درایت الزم، فضای ترقی و پیشرفت را مساعد میساختند، 
وضع وحال مردم و موقیعت سیاسی و اقتصادی 

 امروزافغانستان چنین غمبار و بی سروسامان نمی بود.     
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امیردوست محمد خان دراسارت پذیری ونوکرمنشی 
دربرابراستعمارھند برتانوی تا آنجا پیش رفت کھ حتا 

 نظامی اش در –درسالھایی کھ اقتدارسیاسی 
سراسرافغانستان ګسترش یافتھ بود، طی سفری کھ بھ ھند 
برتانوی انجام میدھد، بازھم یک قرارداد ننګین و اسارت 
بار را با انګلیسھا بھ امضا میرساند و درازأ آن « دوازده 
لک روپیھ» و دوازده ھزارتفنګ بدست می آورد وبکابل 

برمیګردد. بھترخواھد بود این موضوع را از قول زنده یاد 
 (کاتب ھزاره) مؤلف «سراج التواریخ» بخوانیم:             

« و پس ازھبوط اعلی حضرت امیرکبیر و ادای مراسم 
مالقات متحدانھ، سخن ازدوستی درمیان آمده آخراالمر 

رشتھ ی اتحاد دولتین را در بین چنین قراردادند کھ : 
امیرکبیربا دولت انګلیس متحد بوده راھی بھ جز دوستی 

وبا دیګر دولت کھ مخالف دولت انګلیس باشد، رشتھ نپیماید 
 و از دولت انګلیس بھ ازای مودت ی مواالت مرتبط ننماید

و اتحاد، سالیانھ دوازده لک روپیھ چھره ی شاھی، واصل 
خزانھ ی دارالسلطنھ ی کابل دانستھ دوازده ھزار میل تفنګ 

درکابل و چھارھزارمیل درقندھار رسیده انګارند ...» 
)١۴ (                                                              

خواننده ی عزیز توجھ دارند کھ جانب انګلیسھا، با پرداخت 
پول و تفنګ، صالحیت امورسیاست خارجی افغانستان را 
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قبضھ کرده حلقھ ی انقیاد درپای امارت دوست محمد خان 
 وازآن طریق در دست و پای ملت افغانستان بستند.          

زنده یاد عبدالحی حبیبی مؤرخ شناختھ شده ی افغانستان 
دراثرخویش تحت عنوان «تاریخ مختصرافغانستان» 

« امیردوست محمد خان درآغاز دوره ی دوم مینګارد: 
امارت خویش، زعمای مشھورجنګ اول را کھ در راه حفظ 

مملکت قربانیھا داده بودند، مانند نایب امین اهللا خان 
لوګری، وسردار سلطان احمدخان سرکار و محمد شاه خان 

بابکرخیل و نواب محمد زمانخان و پسرش شجاع الدولھ 
خان و محمد عثمان خان و نواب جبارخان و مسجدی خان 

و غیره را مورد اعتماد قرارنداد ودرامورمملکت دخیل 
نساخت و بالعکس تمام مملکت را در تحت تصرف پسران 

)                                     ١۵( خود نګھداشت...»   

برای آنکھ نزدخواننده ی محترم روشن شود کھ امیردوست 
محمدخان، باردوم و درپایان جانبازیھای مردم افغانستان، با 
چھ شرایطی وارد کابل ګردیده براورنګ پادشاھی نشست، 

بھترخواھد بود توضیح داده شود کھ «النبرو» وایسرای 
ھندبرتانوی، قبل ازآنکھ اسیرش را اجازه دھد بھ سوی 
افغانستان برګردد، دونوع شرط (آشکار و پنھان)  را 

 درکلکتھ پیش روی وی  نھاده بود:                             
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   شرایط معجل:                                                  

اول) دوست محمد خان باید فورًا برای فرزندش وزیرمحمد 
اکبرخان پیام بفرستد تا دربرابرباقیمانده قوای انګلیس 

درجالل آباد جنګ نکند و با مجاھدین زیرفرمانش بھ سوی 
 شمال افغانستان عقب نشینی نماید.                             

 دوم) برای محمد اکبرخان دستورداده شود سایرقشون ملی 
و رھبران آنرا پراګنده سازد تا قوای انګلیس [بھ 

منظوراعاده ی حیثیت امپراتوری انګلیس]، 
ازقندھاروپشاور، مجددًا داخل افغانستان ګردیده کابل را 

 اشغال نمایند.                                                     

سوم) بھ تعداد سھ صد نفراسیر انګلیسی کھ دراختیارقشون 
ملی افغانستان قراردارند، ھرچھ زود تر رھا ګردیده عازم 

 ھندوستان شوند.                                                  

 شرایط پنھانی :

 اول) امورسیاست خارجی افغانستان بدست انګلیس باشد.    

دوم) امیرھیچګاه بھ ُرخ انګلیسھا شمشیرازنیام نکشیده 
درصدد اعاده ی سرزمین ھای اشغال شده درشرق و جنوب 
 شرق افغانستان برنیاید.                                         
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سوم) امیرباید تمام رھبران مقاومت ملی افغانستان را 
 دستګیر، زندانی، تبعید و یا نابود سازد.                       

چھارم) امیر، ګامی در راه رفاه، آزادی و آبادانی افغانستان 
 بھ پیش نبردارد.                                                  

امیردوست محمد خان ازراه اطاعت کامل بھ این شرایط و 
دستورات مقام ھای ھند برتانوی، نھ تنھا ھیچ ګامی درجھت 
رفاه و آسوده ګی مردم افغانستان برنداشتھ کشوررا دریک 

انزوای دردناک بین المللی و درقعرفقرو بیچاره ګی و 
بیسوادی نګھداشت، بلکھ سران مجاھدین یا رھبران مقاومت 

ملی افغانستان را تا جاییکھ برایش مقدوربود، بھ قتل 
رسانید، بھ انزوا کشانید و یا تبعید نمود. جالب این بود کھ 

امیربخاطرخوشنود سازی اربابان انګلیسی اش، وقتی 
محمدشاه خان غلجایی یکی دیګرازرھبران ضد انګلیسی را 
تارومارنمود، حتا قلعھ ی « بدیع آباد» او را نیز کھ مدتی 

مکان نګھداری اسیران انګلیسی بود، بھ منظورخوشی 
 اربابش، بھ ویرانھ مبدل کرد.                                   

وی حتا ازشرایط بسیارمساعدی کھ خیزش عظیم و 
م پیش آمد ١٨۵٧سراسری ارتش ھند علیھ انګلیسھا درسال 

و اشغالګران انګلیسی  را سخت دچارنګرانی و دست وپاچھ 
ګی نموده بود، علی رغم پافشاریھای ملت افغانستان و تعداد 

زیادی ازماموران دولت، غرض  اعاده ی پشاوراستفاده 
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نکرد تا مبادا ذره یی ازتعھدش درمقابل استعمارھند 
 برتانوی کاستھ آید.                                               

...  زنده یاد (غبار) ازقول مقام ھای انګلیسی نوشت : « 
این وفاداری امیردوست محمدخان نسبت بھ عھود 

 ١٨۵٧انګلیس، ھند انګلیسی را درتابستان منحوس 
(ھنګام انقالب ملی ھندوستان) از بزرګترین بحران نجات 
داد، ورنھ یک کلمھ ی امیردوست محمد خان تمام افغانھا 
را با موجی از ھیجان درسراسر دره ھای ثروتمند پشاور 

ودیره جات میریخت و مجددًا ازطرف افغانھا تصاحب 
 میګردید، اما این «کلمھ» را تلفظ نکرد.»                   

 زنده یاد (غبار) بازھم می افزاید :                             

« اماامیردوست محمد خان ھمینکھ مارش دشمن را بدید، 
علی رغم خواستھ ھای مردم و سپاه افغانی، پشت بھ سند 
کرد و راه کابل برداشت و دل ملتی را درھم شکست. ... 

سپاه انګلیس کھ میدان را خالی دید، خود را جانشین دولت 
سکھھ درسواحل راست سند اعالم کرد.  این ھمان قضیھ 

ی حیاتی کشورافغانستان است کھ بعد از مرور یکصد 
وچھل سال ھنوزبھ نام « پشتونستان» دربرابر دیده ګان 

                           ) ١۶(مردم افغانستان قرار دارد.»  

پشتونستان یعنی  زنده یاد(غبار) درجای دیګرمینویسد: « 
سرزمینی کھ ازچترال تابحر درطول ھشتصد میل درکناره 
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ی راست دریای سند با تقریبًا شش ملیون نفوس افتاده و 
 مقارن خانھ ١٨٢٣ تا ١٨١٠جزطبیعی افغانستان است. از

جنګیھای برادران محمد زایی درافغانستان، حکومت سکھھ 
پنجاب بھ تحریک حکومت انګلیس قسمتی از این منطقھ را 

 حکومت ١٨٣٨در دو طرفھ ی رود سند اشغال نمود، در
انګلیس توسط معاھده ی مثلث الھور، انتزاع حصص 

مغلوبھ را رسمًا از شھ شجاع فراری اعتراف ګرفت. اما 
مردم افغانستان با کشتن شھ شجاع و انھدام اردوی 

، مفاد این معاھده را ابطال نمودند. ١٨۴١انګلیس در
 ١٨۵۴درمقابل، امیردوست محمد ګذاشت کھ انګلیس تا 

والیات سند و بلوچستان را اشغال نماید و ھم بعد از امحای 
حکومت سکھھ وعقب کشی امیردوست محمد خان از 

، خودش را وارث و جانشین ١٨۴٩ګجرات و اتک در
 سکھھ در والیات مغضوبھ ی از افغانستان اعالم نماید...»

)١٧                                                              (  

م با نیرو ١٨۴٨ھمچنان وقتی سکھھ ھای پنجاب درسال 
ھای انګلیس درافتادند، نھ تنھا مقام ھای پنجاب، بلکھ حتا 

مردم آڼ دیارازامیرخواستند تا آنھا را درجنګ علیھ 
انګلیسھا کمک نموده درصورت حصول پیروزی، جانب 

سکھھ ھا حاضرخواھند بود، پشاوررا بھ افغانستان مسترد 
نمایند، بازھم امیرازجا نجنبید وحرکتی ازخودنشان نداد تا 

 ارباب انګلیسی اش آزرده نشود.                               
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« ... قیام کننده ګان پنجاب کھ زنده یاد غبارمینویسد: 
ازقدرت انګلیس مطلع بودند، برای پیروز شدن علیھ 

دشمن، بھ دولت افغانستان رجوع و پیشنھاد کردند کھ اګر 
افغانستان بھ آنھا کمک نظامی نماید، دولت پنجاب حاضر 

است کھ نھ تنھا والیات پشاور و دیره جات را بھ افغانستان 
مسترد نماید، بلکھ قسمتی ازآنروی سند را نیز بھ 

                              ) ١٨.» (افغانستان خواھد ګذاشت

« دراینجا وزیراکبر خان بھ اجتماع قشون داوطلب پرداخت 
وازطرف محمد شاه خان و غلجایی ھا تأیید ګردید. 

وزیرعلنًا سوقیات تا کناره ی سند و استرداد والیات شرقی 
افغانستان را شعارداد، زیرا او میدید کھ دولت سکھھ 

زیرضربات انګلیس خورد شده میرود و اینک سلطھ ی 
انګلیس درسواحل چپ رود سند کشیده میشد واګرازطرف 

افغانستان تغافل بعمل می آمد ھر آیینھ قوای انګلیس با عبور 
ازدریای سند تمام والیات ساحلی افغانستان را اشغال 

. ولی امیردوست محمد خان بھ عجلھ فرامینی بھ مینمود
عنوان رؤسای عشایرافغانی ارسال و آنان را از ھمراھی با 

)                              ١٩.» (وزیراکبرخان باز داشت  

 «افغانستان ۵٨٧زنده یاد میرغالم محمد غباردرصفحھ ی 
درمسیرتاریخ» بھ نقل از«پند نامھ دین و دنیا» ی 

... عموی من (محمد امیرعبدالرحمن خان چنین مینویسد: « 
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اعظم خان) وارد بامیان شد،من پیش او کُل لشکر را 
کشیدم و خود ھم رفتم بھ دیدارھم خرسند و ھم ازسختی 
ھای راه وبی مھری ھای دولت انګلیس بسیاربیان کرد 

بامن کھ درفالن مالقات کھ ھمراه ابوی مرحوم خود 
(امیردوست محمدخان) درجمرود رفتھ بودم وواستھ 

[واسطھ] دوستی پدر خود من شده بودم کھ  دروقت بلوای 
 ھند) ھرقدرپدرمن را مردم ګفتند ١٨۵٧ھندوستان (انقالب 

کھ ھم شما نیک نام میشوید و ھم پنجاب باز مثل پیش ما 
تحت ُحکم افغانستان میشود و ھم بود ھمینطور کھ 

اګرحکومت امیرمرحوم درآنوقت میشد و ھیچ شکی نبود 
بګرفتن پنجاب. پدر خود را من ګفتم کھ شما وعد ه ی 

دوستی را کردید (با انګلیس)، حال بدنام میشوید اګر مالک 
را بګیرید ھم بدنام خواھید شد درعالم. بنابرآن مردم خود 

 را از دست اندازی و شر و شور مانع شد پدرمن...»      

بلی! این «وعده ی دوستی» با مقام ھای انګلیس، رعایت 
منافع استعمار و اسارت پذیری ھای امیر، و ھمچنان 

خصومت ھای ذات البینی برادران بارکزایی، زراندوزیھا و 
قدرت طلبی ھای آنان نھ تنھا موجبات فقرو بیسوادی و 

عقب مانی دردناک داخلی را بارآورد، بلکھ بخشھای مھمی 
ازپیکرافغانستان عزیز را دراختیاردشمن یا دشمنان  میھن 

 ما قرارداد.                                                       
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جوشیا ھارالن، جاسوس امریکایی االصل کھ درسالھای  
زعامت امیردوست محمد خان درخدمت رنجیت سنګھھ 

 کتابش تحت ١٢۵ و١٢۴قرارداشت، درپاورقی صفحات 
عنوان « خاطراتی ازھند و افغانستان ...»، چنین مینګارد: 

« آنګاه کھ دوست محمدخان بھ سوی پشاورسرازیر شد، من 
درخدمت رنجیت سنګھھ بودم. من بعنوان نماینده ی سیاسی 
رنجیت نزد امیردوست محمد خان رفتم و برادراو( سلطان 

محمد خان) را علیھ امیرتحریک کرده وی را با ده 
ھزارلشکرش ازخط جنګ جدا نمودم.» و بازادامھ میدھد: 
« سلطان محمدخان از قدرتمند شدن برادرش دوست محمد 

خان، رشک میبرد و این موضوع، موجب عداوت میان 
اعضای خانواده ی آنھا شده بود. من از سابق با او [سلطان 

محمد خان] آشنایی داشتم. جدایی او ازصف برادرش کھ 
خاموشانھ و شب ھنګام صورت ګرفت، موجب ھنګامھ و 

غوغا درمیان بزرګان دربارامیرګردید. وی [سلطان 
محمدخان] با ده ھزارلشکرخویش بامن یکجا رھسپار کمپ 
رنجیت سنګھھ شد وتعداد دیګری ازھمراھانش بھ سرعت 

بھ سوی کوه ھا فرارکردند. دراین اثنا، چنان درھمی و 
پریشانی درمیان قشون امیر ایجاد ګردید کھ بھ زودی بخش 
عمده ی نیرو ھای جنګی امیرزایل ګردید و دیګراثری از 
زرق و برق نظامی باقی نماند. این درحالیکھ بود کھ شش 
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ساعت قبل ازآن، بھ تعداد پنجاه ھزار مردجنګی با ده ھزار 
 رأس اسپ درزیراثرش قرار داشتند...»                      

 این داستان غم انګیز، درواقع، عداوت ھا، کین توزیھا، 
زراندوزی ھا وبیګانھ پروریھای امیردوست محمد خان و 

برادرانش را بخوبی آشکار میسازد ودرعین حال، این 
واقعیت تلخ را نیز میرساند کھ با چھ آسانی 

زیرتأثیرجواسیس خارجی قرارمیګرفتند و با چھ سھولت 
شھرھا، والیات و مناطق مربوط بھ جغرافیای کشورعزیزما 
 را درمعرض فروش برای بیګانھ ھا قرار میدادند؟           

بلی! خواننده ی ګرامی! این بود وفای امیردوست محمدخان 
دربرابرمنافع انګلیس و زیرپا کردن منافع ملی وخواستھای 

برحق مردم افغانستان کھ خود اندرین زمینھ قضاوت 
 خواھید فرمود.                                                   
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 فصل سوم

 

 شورشھای داخلی 
 علیھ امارت دوست محمدخان

 ناګفتھ نباید ګذاشت کھ مردم دلیرافغانستان، با آنکھ درمیدان 
سیاسی و دپلوماتیک درمقابلھ با استعمارھند برتانوی باختھ 

بودند و ازبرګشت جفاکارانھ ی امیردوست محمدخان درحق 
ملت و مملکت خویش شدیدْا متاثربودند، بازھم درجریان 

سالھای زعامت دوست محمدخان، چندین مرتبھ و درنقاط 
مختلف کشوردست بھ عصیان وخیزشھای مسلحانھ درمقابل 
امیردست نشانھ زدند کھ در ھرمرتبھ، با فدا کردن جانھای 

شیرین شان، نفرت و انزجارملی علیھ امیر را بھ نمایش 
ګذاشتند. ھرګاه ازنارضایتی ھای جانبی و عصیان ھای 

خورد وکوچک بګذریم، ازیک سلسلھ شورشھا و مقاومت 
ھای آتی برضد امیرنمیتوان چشم پوشید:                      
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م مردم شبرغان بھ قیادت میرحکیم خان بپا ١٨۵٢- درسال 
خاستند کھ پس ازمدتی، توسط محمد افضل خان پسرامیر و 
 حکمران شمال افغانستان با قوای قھریھ سرکوب شد.        

- درآستانھ ی ھمین سال، مردم توخی و ھوتکی درقالت 
ونواحی آن دست بھ قیام زده جنګھای سختی را علیھ 

حاکمیت امیردوست محمدخان ادامھ دادند تا باالخره با 
پادرمیانی شیرعلیخان فرزند دیګرامیر، مصالحھ صورت 

                 پذیرفت.                                           

 میالدی بازھم  مردم توخی و ھوتک بھ پا ١٨۵۴- درسال 
خاستھ پس ازریختن خونھای زیاد، یکباردیګرمیان حکومت 
 و قیام کننده ګان مصالحھ بمیان آمد.                           

میالدی مردم دایزنګی دراثر ظلم و بیعدالتی ١٨۵۶ـ درسال
و فشارسرداراسلم خان، دست بھ قیام زدند کھ آنھم پس 

                                      ازمدتی بھ مصالحھ ګرایید.

ـ بغاوت اھالی  تګاب و کوھستان کھ با سرکوبی ھای 
خونین و عھد و پیمان بستن ھای غدارانھ ی امیرفروکش 

کرد. ګفتھ شده کھ مردم منطقھ ی تګاب بھ مقابل 
سرداردوست محمد خان اغتشاش کردند و آرامش درِګرد و 

لشکر قومی تھیھ و نواب نواح کابل بھم خورد. سردار، 
 جبارخان را در رأس آن قرارداد تا باغیان راسرزنش کند...
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م مردم تګاب بھ رھبری معاذاهللا خان ١٨۴۶-درسال 
وصاحب زاده جانان و صاحبزاده فتح خان بر ضد امیرقیام 

 کردند.                                                              

ـ درھمین سال، مردم اشپان و ماما خیل در ننګرھارعلیھ 
امیرقیام نمودند و اما این قیام با پا درمیانی مدبرانھ ی 

 وزیراکبرخان خاموش ساختھ شد.                              

م محمد شاه خان غلجایی دررأس قوای ١٨۴٨ـ درسال 
بزرګی ازغلجایی ھا برضد امیرقیام نمود کھ با خشن ترین 
 وجھی ازطرف امیرمذکورسرکوب ګردید.                    

م رؤسای محلی درآقچھ با ھزاران نفرپیرو ١٨۵١ـ درسال 
خویش برضد امیرقیام نمودند و متعاقبًا محمودخان سرُپلی 

 نیزچنین شورشی را بھ راه انداخت.                           

 واما باید متذکرشد کھ درھرباری کھ اھالی مناطق مختلف 
کشور دست بھ شورش علیھ امارت دوست محمد خان می 
زدند، روی دالیل مختلف مانند نبود سالح ھای ثقیلھ، عدم 

اتحاد و ائتالف سراسری، نبود مرکزیت واحد نظامی، 
اختالفات میان فیودالھای بزرګ، تتمیع کردنھا و وعده وعید 

ھای جانب امیر، مصارف پول وافر ازسوی دولت 
وبکارانداختن نیروی بزرګ مسلح علیھ شورشیان و باالخره 
بھ محاصره کشیدن قلعھ ھا و استحکامات مخالفین وقطع راه 

ھای عبور و مرور و امثالھم، بھ شکست مواجھ میشد. عالوه 
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ازآنکھ رھبران شورش پس ازشکست و دستګیری و یا تسلیم 
شدن شان، غالبًا کشتھ میشدند و مال و مکنت و حتا زن و 
فرزند آنھا اسیردست عساکرو یا متعلقین امیرمیګردیدند، 

شھرو دیاری کھ شورش ضد دولتی درآنجا صورت ګرفتھ 
 بود، مورد تاراج بیرحمانھ قرارمیګرفتند.                      

) جلد دوم ١٩مثًال، زنده یاد فیض محمد کاتب درصفحھ ی (
«سراج التواریخ» مینویسد: «پس ازرسیدن سرداران مأموره 

ی باجاور، امیرکبیراز اطاعت نکردن و راه مقاتلھ پیمودن 
افغانان آن کوھستان، ھیچ دردل جای نداده عزم تسخیر 

بامیان و ھزاره جات نمود و سردار محمد افضل خان و 
وزیرمحمد اکبرخان را جھت رفع خستګی، امراستراحت 
فرموده سردار محمد اکرم خان پسردیګر خود را مأمور 

ھزاره جات ـ کھ درھنګام اختالل احوال شاه فتح جنګ و شاه 
پور و استیالی سپاه انګلیس، سراز قید اطاعت کشیده مرحلھ 

پیمای بھ طاعت شده طریق خود سری ګرفتھ بودندـ فرمود 
ولشکری بھ تحت رایت وی قرارداد و او ازکابل رو بھ 

ھزاره جات نھاده بھ اندک زمان ھزاره ی بھسود و دایزنګی 
مردم بامیان را تا سرحد ھرات و ترکستان و دایکندی و 

مطیع و منقاد ساختھ تحف و ھدایای بسیار ازروغن و ګلیم و 
َبَرک  واسپ و ګاو و ګوسفند با نقد و جنس مالیات ګرفتھ  و 

حصول نموده ګران بار بھ کابل مراجعت کرد و ھمھ را 
تقدیم حضور اعلی حضرت امیر کبیر نموده سعادت 
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رضامندی حاصل کرده مشمول الطاف شاھانھ و عواطف 
»                                                  پدرانھ ګشت .   

این، نمونھ ی اندکی ازصد ھا سرکوب و کشتار و تاراج و « 
ُتحف» میباشد کھ پیوستھ بحضور« امیرکبیر» تقدیم میشد و 
تاراجګران آن «مشمول الطاف شاھانھ و عواطف پدرانھ» 

 قرار میګرفتند.                                                    
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 فصل چھارم

 

 خصال وشخصیت امیر دوست محمد خان
دوست محمدخان کھ دریکی از خانواده ھای فیودال بزرگ 

و رییس قبیلۀ «بارک» بھ دنیا آمده بود، ھیچنوع کمبود 
رفاھی، اقتصادی ومحرومیت ھای اجتماعی را لمس نکرده 

و طبعًا مانند سایر برادرانش، با خوی و بوی برخاستھ 
ازحاکمیت قبیلھ، زنده گی اشرافی و گرایشات فکری 

 حاکمانھ وزورگویانھ بارآمد.                                    

اوازروزیکھ دیده بھ دنیا گشود و بھ ماحول خانھ و محیط 
بیرون آشنا شد، درھرشب و روزمشاھده میکرد کھ دھا 

نوکر و چاکر و خادم و نوازشگربا ھزارگونھ تملق گویی 
احاطھ اش کرده و نازش را بھ جان میخرند. ھمچنان او 

میدید کھ بزرگان خانواده و " اللھ" و " ناظر" فرمان 
بردارآنھا، توسن غرورشان را باالی ھزارھا ھکتار زمین 

می رانند و ھزارھا تن ازدھقانان پا برھنھ و علیل و غریب، 
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باالی زمین ھای بی حد وحصرخانواده با بیل و داس 
وگاوآھن  و ... مصروف عرقریزی ھستند و بسا اوقات 

ازسوی بزرگان خانواده شالق میخورند و تحقیر میشوند. او 
میدید کھ دھقانان فقیر وبی زمین، در حالیکھ با زن و فرزند 

درپی حصول لقمۀ نان بخورو نمیر اند، بازھم 
کمردربرابرارباب زورمند خویش َخم میکنند. (ھرچند 

دربخشھایی ازتاریخ و زند ګی نامھ ی امیرتذکراتی رفتھ 
مبنی براینکھ ګویا او مدتی دچارفقر وتنګدستی و ... ھم 

 بوده است؟!)                                                      

دوست محمد خان عالوه ازنازو نعمت درون خانواده کھ 
برایش میسر بود، آنگاه کھ برادرمھترش فتح علیخان 

(وزیرفتح خان) خودش را پس ازتالشھای ممتد درجھت 
تشکیل وترتیب نیروی جنگی، پیوستن بھ زورمندان 

وشھزاده گان وقت، توسل بھ فیودالن با نفوذ وجمع آوری 
 نظامی کشورمطرح –پول و ثروت، درصحنۀ سیاسی 

ساخت، ازتوجھ وحمایت وی نیزبرخوردارگشت ودرپناه 
چنین حمایت ھا وفعالیتھای قدرت طلبانھ، محیالنھ وکشتن و 
تاراج کردن رقبا و حتا کاروان ھای تجارتی  و شاید ھم تیز 
ھوشی ھای ذاتی اش بود کھ درمیان سایر برادرانش متبارز 
 ترگشت.                                                          
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برھمین بنیاد بود کھ وی باالخره مردی بارآمد کھ غرض 
توسل بھ ھدف ھای سیاسی، مالی و نظامی اش، از پناه 

ُجستن بھ ھروسیلھ، ولو ترفند، دروغ، سوګند، عھد شکنی، 
تاراج، کشتار، فراروتا تسیلم شدن بھ اجانب مضایقھ 

نمیکرد. چنانکھ عین خصال و صفات را برای برخی از 
فرزندان، بخصوص برای نواسھ اش (امیرعبدالرحمن خان) 

نیربھ ارث گذاشت ورفت. عبدالرحمن خان کسی بود کھ 
 فرار خود در" تاج التواریخ " با صراحت مینویسد : "

                                        ازمعرکھ ھم ھنراست..."

امیردوست محمد خان وقتی بھ امارت رسید، بھ منظوربقای 
قدرت واندوختن ثروت، حاضرشد با استعمارھند برتانوی 

معاھده ھای اسارتبارو ضد منافع ملی را امضا کند و ازآنھا 
پول دریافت نماید، بھ دربارقاجار ایران تملق گویی نموده  

افغانستان را ُملک و مال شاه ایران بداند و حتا بخشھای 
مھمی از جغرافیای کشور را بھ ھمسایھ ھای شرقی و 

غربی افغانستان بسپارد کھ دراین مورد نیزسخن خواھیم 
 داشت.                                                            

وی باآنکھ تظاھربھ دینداری ونمازگزاری میکرد و تسبیح 
بدست میګرفت، ازعیاشی، شراب نوشی، مجلس آرایی، 
زنباره گی ونگھداری کنیز(زنان غیررسمی وغیرنکاحی 

 ظاھرا بھ نام خدمتگارخانھ)  ھم دریغ نداشت.                
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سرداردوست محمد خان، مشروب را بسیارخوش داشت " 
ودرین راه، بسیارمبالغھ میکرد. گفتھ میشد کھ او دریک 

شب چندین درجن {؟} بوتل را خالی میکرده و تا زمانی بھ 
نوشیدن ادامھ میداد کھ کامًال نشئھ میشد... سردار بسا 

اوقات دراثر زیاده نوشیدن بی حسن میشد و باین ملحوظ 
روز ھا را در بسترمی ماند. چندین باراورا  درحال نشئھ 
باالی اسپ دیده اند کھ شطھیات میگفتھ، دستارنداشتھ و 

فقط یک تاقین {یکنوع کالھی کھ بھ زیردستاراستفاده 
                                 )٢٠( میشد} بھ سرش بوده است..."

درکتاب «تاریخ معاصرافغانستان» چنین میخوانیم : « وی 
[امیر] شخص جاه طلب ونرم خو و عشرت دوست اما 

دالور و مدبری بود کھ چھارده زن منکوحھ وصدھا 
سراسر[کنیروغیرنکاحی] و پنجاه و دو اوالد داشت و بیست 

و نھ نفرپسرانش بعد ازمرګ وی درافغانستان مصدرخانھ 
)                               ٢١جنګیھای ھولناکی شدند.» (  

این شرابنوشی ھای امیر، عالوه ازنصواردھن او بود کھ 
 ھمیشھ ازآن استفاده مینمود.                                     

 جلد دوم کتاب زند ګی امیرمیخوانیم : « ۴٠٣درصفحھ ی 
اکنون او[امیر] ازتھاجم و غلبھ ازجانب غرب و ھم ازجانب 

شرق کشورخود آسوده و مطمئن میباشد و دو باره بھ 
شرابخوری و مجالس رقص و عیش آغشتھ شده است، 
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درحالیکھ این عادات را ھنګامیکھ لقب (امیرالمومنین) بھ 
او داده میشد، ترک داده بود. درباره ی امیر ګفتھ میشود 

اکنون او باین عقیده است اززمانیکھ با واین وشراب 
دشمنی اختیارکرده ھمیشھ بھ مشکالت اندر بوده است، 

ولی بعداز آنکھ دو باره بھ شرابخوری رجوع نموده، ھم 
ثروتمند شده وھم آزادی خود را از قید فرنګ حاصل نموده 
 است.»                                                            

" دوست محمد خان برای تدویر امورکوھستان داوطلب شد 
تا سران کوھستان را دستگیر و مجازات کند. پادشاه و 

وزیر{شاه محمود و وزیرفتح خان} پیشنھاد سرداردوست 
محمد خان را قبول نموده اورا والی والیت کوھستان مقرر 
کردند. سرداربا ھمراھان خود کابل را ترک داده شب اول 

را درنانچی ماندند و درینجا ھمراه دوستان قزلباش خود بھ 
میگساری، خواندن و رقص گذشتاندند و سردار اعمال 

دیگری نیز انجام داد کھ شایستۀ شأن  ومقام اونبود. نواب 
اسد خان کھ ازین ماجرا خبرشد، بھ سردارنصیحت کرد کھ 

)          ٢٢ (بعد ازین چنین اعمالی را مرتکب نشود..."  

ازقول ھمراھان و موھن الل درعین صفحھ می افزاید کھ " 
دوستان سابق سردار دوست محمد خان شنیده شده و ھم 

اززبان خود او تأیید شده است کھ بھ موسیقی عالقۀ شدید 
داشتھ و خودش ھم رباب میتواخت. رفیق خصوصی 
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وحامی او غالم خان پوپلزایی بود و ھردوی آنھا 
درافغانستان، بحیث اولین رباب نوازان شناختھ شده اند. 
قلعۀ نانچی محل خاصی بود کھ سرداردوست محمد خان، 
محافل عیاشی خود را درآنجا دایر میساخت وغالم محمد 

خان پوپلزایی، میرزا عبدالسمع خان و آغامحمد خان 
 ھمیشھ درین مجالس شرکت میکردند."                       

چنانکھ طی صفحات قبلی متذکرشدیم، درمتن تاریخ ھای 
سرکاری و سانسورشدۀ معارف افغانستان، بویژه درمتن 

تاریخ معاصرکشور کھ عمدتًا گویای اعمال وکردارشاھان 
سلسلۀ سدوزایی و محمد زایی بود، نظر بمالحظات تباری 

کھ نزد حاکمان این سلسلھ وجود داشت، ازشرح حال 
وخصال شخصی وانحرافات اخالقی آنھا جلوگیری بعمل 
می آمد، بنابرھمین پالیسی ھای سرکاری بود کھ فرزندان 

ملت افغانستان بھ اصل شخصیت، گرایشات فطری و 
اخالقی آنان آشنا نمیشدند واما امروزخوشبختانھ با فضای 
بازوعاری ازقید وبست ھای سیاسی، تباری و خانواده گی 

وگشایش اسراربستھ کھ بخصوص درخارج ازکشوربھ 
وجود آمده است، این کمبود مھم نیز درتاریخ 

 معاصرافغانستان ُپرخواھد شد.                                 

ھرچند "موھن الل" یک جاسوس کارکشتۀ انگلیس 
درافغانستان بوده ودرعصرامیردوست محمدخان می زیست 
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کھ سخنان و خاطراتش خالی ازُحب وُبغض ھم نخواھد بود، 
باآنھم موضوعات سر بستھ یی را بربنیاد کنجکاوی ھای 

وظیفھ وی خویش ثبت کتاب خویش تحت عنوان " زنده گی 
امیردوست محمد خان ..." نموده است کھ ما نمیتوانیم ھمۀ 
آنردربست بپذیریم و یا کُلًا آنرا نا دیده بگیریم. ھرچند او 

بیانات وصحبت ھاییکھ درین دو جلد گزارش میگوید " 
یافتھ، خصوصًا آنھاییکھ دربارۀ ماجراجوییھا و مسایل 

اخالقی امیردوست محمد خان وامثالھم میباشند، بطورعموم 
از طرف کسانی برایمن بیان شده کھ در مجالست و 

)                            ٢٣(مصاحبت امیر قرار داشتند"   

) اثرخویش راجع بھ اخالق منفی و ١٠٧ مثًال درصفحۀ (
گرایشات خصوصی امیردوست محمدخان چنین مینگارد: 

ھنگامیکھ وزیر{وزیرفتح خان برادرمھتردوست محمد "... 
خان} بھ اجرای وظایف محولۀ دولتی مشغول می بود، 

طراوت، جوانی و زیبایی سرداردوست محمد خان  عالقھ 
وعشق زن مذکور را بی تابانھ تسخیر نموده بود وکتمان 
این احساس زنانھ کھ آنرا از معشوق خود سردار دوست 

محمد خان مخفی نگھ دارد، ازطاقت وتوان این زن باال 
تربود وبعد ازآنکھ شوھرش وزیربھ اتاق خواب خود 
میرفت از مجالست دوست محمد خان متمتع میشد..." 

                                                («الغیب عنداهللا»)
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 اینک، میپردازیم بھ کشتارھا، گریزھا، ثروت اندوزی 
وغارتگریھای امیردوست محمد خان طی دو دوره پادشاھی 

اوتا چھره وماھیت اصلی وی کھ تاکنون پنھان نگھداشتھ 
شده است، نزد خواننده روشن گردد:                           
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 فصل پنجم

 

 غارتھگریھا و زراندوزیھای 
 امیردوست محمدخان

امیردوست محمد خان ھم فیودال زادۀ قبیلھ گرا بود،ھم 
درجدال دایمی  بخاطررسیدن بھ قدرت ومکنت با برادرانش 
وھم حریص و بی رحم و غارتگر. پس تا توانست سالھای 

طوالنی بھ اقدامات حیلھ گرانھ،  تصاحب پول ودارایی 
دیگران، راھگیری و غارت قافلھ ھا، تروربیرحمانۀ رقبا، 
غدر وعھد شکنی ھای غیردینی و غیراخالقی  وباالخره 

 فرارازصف مردم و تسلیم شدن بھ دشمنان ملت  متوسل شد. 

 نخست، می پردازیم بھ غارتگریھا وزراندوزیھای 
امیرموصوف: امیردوست محمدخان یا ھمان ("امیرکبیر") 

(؟) ازروزیکھ با نظامیگری و اموردربارو فعالیتھای قدرت 
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طلبانھ آشنا گردید، نھ تنھا درھرموقعیکھ بھ بن بست مواجھ 
میشد، ازبرابررقبا فراررابرقرارترجیح میداد، بلکھ 

ازھیچنوع اقدام حیلھ گرانھ و تصاحب ثروت و دارایی 
...آنگاه کھ فتح خان و دیگران نیز مضایقھ نمیکرد. مثًال، " 

دوست محمد خان بھ سیاست دراندازی بین بادارسابق 
شھزاده قیصر وشھزاده کامران پرداختھ وقتی ھمھ اموربھ 

منفعت آنھا مرتب گردید، شھزاده کامران راازشھربرون 
راندند. آنگاه ازقیصردعوت کردند دوباره جانشین کامران 

گردد. درآن آواِن ُپرآشوب، دوست محمدخان بھ احترام 
عنعنوی کھ باید بھ مقابل حرم و خانوادۀ شاھی صورت 

میگرفت، تخطی نموده فرصت مساعد را برای چورکردن و 
قبض نمودن جبری ایراق و جواھرات از حرم زنانۀ شاھی 

                                      )٢۴ (ازدست نداده بود..."

درین ھنگام یک کاروان بزرگ تجارتی  بازھم میخوانیم : " 
از طریق ھرات روانۀ قندھاربود و ھمینکھ بھ مجاورت 
شھرگرشک رسید، دوست محمدخان و محمد عظیم خان 
راه کاروان را بستند. ھمینکھ بارجامھ ھا و مال التجاره 

نزدیک شد، بھ یک حملھ ھمھ را متصرف شده تاجران را 
از مال و پول نقد شان محروم ساختند. دوست محمد بھ 

 نالھ وزاری تاجران وصاحبان مال ھیچ پرداختی نکرد ..."
)٢۵                                                              (  
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... درعین زمان بھ دوست محمد بازھم مالحظھ فرمایید : " 
خان و فتح خان خبر رسید کھ دو کاروان بزرگ تجارتی 

ازمجاورت خاشرود درحال عبوربوده یکی ازکشورفارس 
آمده روانۀ قندھاراست و دیگری ازقندھار برخاستھ روانۀ 
فارس میباشد. آنھا فورًا آمادگی گرفتھ درسرراه کاروانھا 

قرارگرفتند و بھ مجردیکھ کاروانھا رسیدند، ھمھ مال 
التجاره و دارو ندارشان  بھ دست این دو شریف زادۀ قطاع 

الطریق افتاد. دو برادرمذکورازین چپاول کاروانھا، پول 
)                                   ٢۶ (زیاد بدست آوردند..."  

ھرچند متأسفانھ اخاذی ھا و غارتگریھای امیردوست 
محمدخان درجریان چندین سال کروفر وی درافغانستان 
زیاد بوده است واما، بھ منظوراجتناب ازاطالۀ مطلب، 

کوشیدیم و میکوشیم تا نمونھ یی چند ازآنھمھ اعمال 
"  وکرداراو، منحیث " مشت نمونۀ خروار" دراینجا بیاوریم:

حسادت برادران نواب، وزیر و سردار{فتح خان و ... 
دوست محمدخان} را برانگیخت و این دو برادرفورًا 

رھسپارآن دیار{دیرۀ غازی خان} شدند تا نواب را تبدیل 
کنند. ھنگام مواصلت بھ دیره، بھ نواب گفتند کھ درارتباط 
بھ مبلغ سھ لک روپیھ مالیات ساالنۀ دیرۀ غازی خان کھ 

نواب نپرداختھ وعواید دولت را بھ عیاشی وخوش 
گذرانیھای خود صرف نموده، لھذا باید او را برطرف 

)                              ٢٧( سازند وچنین ھم کردند..."  
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 بخش دیګری ازکرده ی امیرمذکور را بخوانید:              

 دوست محمد... ھمراه سپاه خود داخل شھر{ھرات} " ...
شد و بعد ازطلوع آفتاب کھ درباریان شھزاده {شھزاده 

فیروالدین} بھ دیدن وزیر{فتح خان} آمده بودند، آنھا را 
توقیف نموده سپس گارد محافظ ارگ را قتل عام وشخص 

شھزاده فیروزالدین را دستگیرنمود. آنگاه بھ 
سردار{دوست محمد} امرداد تمام شھرھرات و ذخایر طال 

او{دوست محمد و خزاین شھزاده چوروغارت شود، حتی 
خان} آنقدر گستاخی و زیاده روی کرد کھ بھ اھل حرم 

شھزاده فیروزالدین تعرض و تجاوز صورت گرفت ودریک 
مورد، بکاربی سابقھ ای دست یازید کھ کمر بند 

جواھرنشان زوجۀ شھزاده ملک قاسم وعروس شھزاده 
فیروزالدین را از بند ایزار مشارالیھا برون آورده و 
) ٢٨ (کارھای ناشایستۀ دیگری ھم درحق او انجام داد..."  

"... سردار{دوست محمدخان} خبرداشت کھ شھزاده 
سلطان علی مالک سھ یا چھارلک روپیھ میباشد، لھذا تعھد 

قبلی خود را باو تجدید کرد کھ تاج سلطنت کابل را بھ 
سراو خواھد گذاشت، ھکذا بطور خفیھ عین نوع تعھد را 

                                    )٢٩بھ شھزادۀ دیگرداد. " (

"... دراین وقت، خلیفۀ چالبازان، سردار دوست محمدخان 
بطورمخفی بھ نقب زدن شروع کرد، بطوریکھ کاکای خود 
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اهللا داد خان را بطورخفیھ نزد میراسماعیل شاه وزیرمیران 
سند اعزام وپیشنھاد نمود کھ اگربعوض چھارلک روپیھ کھ 
محمد عظیم خان {برادردوست محمدخان} تقاضا دارد، فقط 

مبلغ یک لک روپیھ  بھ او داده شود، او بھ ھمراه 
دیگربرادرانش (شیردلخان و پیرمحمدخان) بجانب قندھار 
عودت خواھند کرد کھ دراثرآن، قدرت سپاه افغان کاھش 

یافتھ محمد عظیم خان از کمک برادران محروم و بھ 
ھرقدر مبلغی کھ میران باو بدھند، راضی شده حتی دست 
خالی مجبورخواھد شد جانب قندھار رجعت نماید. وزیر 

میران سند میدانست کھ پالن و ستراتیجی دوست محمدخان 
ھمیشھ موفق بوده و او بھترین مرد خود خواھیست کھ 

برای منفعت کوچک شخص خودش، مفاد مادی 
برادرمقتدرخود را وسیعأ قربان خواھد ساخت. بنابرآن، 

وزیر مذکور پیشنھاد فوق را با سفارش مثبت 
بحضورمیران سند ارائھ کرد ومنظور شد وبصورت فوری 
مبلغ یک لک روپیۀ مطلوبۀ سردار را برایش فرستاد..." 

)٣٠                                                             (  

" دوست محمد خان از قندھار بطرف کابل حرکت کرد و 
درمسیرحرکت خود، قریھ ھا و کاروانھا را چور نموده تا 
رسیدن بکابل با ھرشخصی کھ مالقی میشد، پول ومال و 

                   )٣١ (اسباب او راضبط و قبض مینمود..."
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« ... سردار[دوست محمدخان] بھ طرف پشاور حرکت 
نمود و درمسیر راه، ھرچھ میسر شد چور وقبض نمود.» 

)٣٢(                                                              

متعاقبًا درھمین اثر میخوانیم کھ سرداردوست محمد خان 
غرض تصاحب خزینھ ودارایی حبیب اهللا خان فرزند محمد 

عظیم خان کھ درباالحصارکابل نشستھ بود، ازغزنی بھ 
کابل لشکرمیکشد وچندین شب و روز باالحصار را 

معززین و موسپیدان زیررگبارتوپ قرارمیدھد و درفرجام" 
مداخلھ کردند و از خونریزی جلوگیری نمودند. توافقی 

بمیان آمد کھ بھ موجب آن، سردار بیست ھزار روپیھ نقد 
دریافت و عالوه بر مالیات غزنی، مالیات منطقۀ وردک را 

   )                                    ٣٣(نیز تحصیل نماید. " 

" او {سرداردوست محمدخان} بھترین و مطمئن ترین 
چاره برای رفع این خطررا در راضی ساختن وبرگرداندن 

پیروان حبیب اهللا ازطریق دادن رشوت بھ آنھا انتخاب کرد. 
سردارباین کارموفق شد وحامیان حبیب اهللا بھ 

سردارپیوستند وآنگاه سردارتمام جایداد حبیب اهللا را قبض 
وضبط کرد... حبیب اهللا ازاین عکس العمل برآشفتھ شد 

ونزد کاکا ھای خود سرداران پشاوری رفت...آنگاه حبیب 
اهللا ھمراه با فامیل ازطریق سلسلھ جبال گولری، خود را بھ 

منطقۀ عیسی خیل نزدیک دیرۀ اسماعیل خان رساند و 
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دراینجا ھمھ زوجھ ھا و اطفال خود راقتل عام نموده اجساد 
ھمھ را بھ دریای سند انداخت. این بود کارنامۀ تکان دھنده 

و سقوط تأثرآور شخصی کھ باری درنزد سرداردوست 
محمد خان یک شخصیت قابل احترام و قابل توصیف 

                          )                          ٣۴( بود..."

اینھا کھ گفتھ آمدند، تنھا گوشھ یی از اخاذی ھا و 
غارتگریھای امیردوست خان را بھ نمایش میگذارد. یا 

بعبارۀ دیگر، این سلسلھ سر دراز دارد. مثًال، درصفحۀ 
) " زنده گی امیردوست محمد خان" میخوانیم کھ : " ١٧٣(

... تاجران شکارپوری را احضار وازآنھا مبلغ سھ لک 
روپیھ تقاضانمود. ازجانب دیگر، امیر گماشتگان خاص 

خود را بطورعلنی و ھم بطورخفیھ بھ سراسر قلمرو خود 
فرستاد وآنھا تحصیل وجوه متقاضی را جبرًا تحمیل 

میکردند. درمواردیکھ امیر تحصیل یک مبلغ معین را از 
یک صراف یا تاجر، بخصوص امرکرده بود، گماشتگان او 

غفلت نکردند تا عالوه برتعمیل امر، جیب ھای خود را 
نیزُپرسازند. آنھاییکھ بھ دسترس این تحصیلداران 

میرغضب قرارگرفتند، شکنجھ شدند و قبل از آنکھ ازثروت 
خود تیرشوند {بگذرند}، بھ صحت و سالمت شان صدمھ 

رسیده بود و کسانیکھ ازگیرمیرغضب ھا فرار کردند، 
جایداد منقول {غیرمنقول} شان ضبط گردید. شمس الدین 

خان درغزنی، محمد عثان خان درباالباغ و محمد اکبرخان 
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درجالل آباد و ھمچنین  حکام محلی دیگرتوسط امیرھدایت 
شدند تا در دستگیری و شکنجۀ مردم، نمونھ و طرز العمل 
خود او را تعقیب نموده ثروتمندان را از ثروت شان محروم 
گردانند...درشھرکابل نیزعدۀ زیاد ثروتمندان صدمھ و آزار 
دیدند؛ ازآنجملھ شخصی بنام سبزعلی کھ از او تادیۀ مبلغ 

سی ھزار روپیھ تقاضا شده بود واواز پرداخت اینطور یک 
حوالۀ بزرگ ابا ورزید، او را زندانی ساختند و انواع 

شکنجھ توسط امیرباالی او تطبیق شد. بعضی روز ھا او 
را از قسمت رانھا سیخ داغ میکردند و بھ روزھای دیگر، 
پنبۀ تیل دار را در بین انگشتان پای او میگذاشتند ومانند 

چراغ تیلی آنرا آتش میزدند؛ چنانچھ بعد ازسپری شدن 
 ایامی، بھ زیرشکنجھ جان داد..."                             

" امیربھ زوجھ ھای خود ھدایت داد تا زوجھ ھا وھمۀ 
اعضای زنانۀ حرم عبداهللا خان اچکزایی را بھ قصرامیر 

دعوت کنند کھ طبعًا ھمۀ شان زیورات و جواھرات بھ تن 
کرده خواھند آمد و قبض و تصرف این زیورات بھ سھولت 
میسرخواھد شد. آنگاه بھ فرزند خود محمد اکبرخان ھدایت 
داد تا شخص عبداهللا خان اچکزایی را بھ بھانۀ مشوره در 

بعضی اموردولتی حاضرکند وھمینکھ بھ درباربرسد، او 
رادستگیرنماید... این تدبیرکارگرافتاد، زعیم اچکزایی 

)           ٣۵گرفتار و اسپان و جایدادش مصادره شد..."(  
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«دوست محمد خان دانست کھ از روی غصب مال کفارخود 
را صاحب پول بسازد. مالی بزرګ خان مالخان 

دراثرمشوره برای پیشبرد این مسئلھ نصی ازقرآن را سند 
ساختھ و ازروی آن غصب مال کفار را درصورتیکھ 

برعلیھ کفار استعمال شود، مشروع قرارداد. دوست محمد 
خان ازمسئلھ بسیارخرسند ګردیده ازفلق و اضطرابی کھ 
داشت وارستھ و امر صادرکرد کھ قرارآن، ثروت تاجران 

ھند و خصوصًا ھندوان شکارپوری را ګرفتھ و تمول 
ھنګفت آنھا را بھ کف آورند. چنانچھ شکارپوریھا 

راتوقیف ومحبوس نمود وبدست حاجی خان سپرد کھ تا 
زمان تادیھ ی مبلغ سھ لک روپیھ، نزد اوزندانی باشند. 
ولی باالخره درعوض موافقت بدادن مبلغ کمی بیشتر از 

دولک روپیھ رھا شدند. مامورین دیګری اعزام شدند تا در 
ھرګوشھ و کنار مملکت ھندو ھای متمول را پیدا نموده و 

 برای جنګ پول جمع کنند. »                                  

«... ازناحیھ ی غصب پول تنھا ھندوھا آسیب ندیدند، بلکھ 
                   )٣۶( .»مسلمانان تاجرنیز خساره مندشدند

"امیردوست محمد خان از میرھزاره درکابل بخوبی استقبال 
کرد، اما بھ زودی فرصت را مغتنم شمرده مھمانان خود را 

اسیر ساخت... میخواست میرھزاره را بدون فوت وقت 
بکشد، اما اسیر ھوشیار و دراک بخوبی میدانست کھ زر و 
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طال یگانھ وسیلھ ایست برای زایل ساختن حرص و آز 
افغانھا [امیرواعضای خانواده اش]،... میرھزاره مبلغ یک 

لک روپیھ بھ امیر پیشکش کرد، بشرطی کھ فورًا رھا 
     )٣٧گردد... امیرامراعدام میرھزاره را فسخ نمود..." (

" امیرمیدانست کھ با دستگیری این زن {زن مالبدرالدین 
تاجر}، پول زیادی بدست می آید، لھذا بھ سپاھیان خاص 

خود امرکردتا زن مذکوره را بعد ازآنکھ از دیدارمعشوقش 
بخانھ بر میگردد، دستگیرنموده مستقیمًا بھ درباربیاورند و 

اینکار عینًا تطبیق گردید. امیر زن مذکوره را برای مدتی 
نزد خود مخفی نگھ داشت و اقارب مشارالیھا از غایب 

شدن او شرمنده و ھم پریشان شدند، اما چونکھ عادات زن 
مذکوره را میدانستند، بیشتربھ این  فکربودند کھ حتمًا 

گرفتار وزندانی شده است. اما امیر بھ زن مذکوره اجازه 
داد تا از دستگیری وتوقیف خود بھ شوھرش اطالع بدھد، 
لیکن بھ اوگفت کھ چون عیال یک شخص متمول بوده وبھ 

یک فامیل ثروتمند تعلق دارد، باید مبلغ ده ھزار روپیھ 
برای رھایی خود بھ امیربدھد. .. غیبت  درازمدت زن 

مذکوره ازخانھ اش، موضوع پسگویی روز بین ھمسایگان 
شده بود و رای نجات از این مصیبت، اقارب زن مذکوره 

مجبور شدند مبلغ مطلوب را طورخفیھ بھ زندان بفرستند، 
آنگاه زن مذکوره آن مبلغ را بھ شخص امیرداد و امیر 
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بعدازگرفتن جواھرات و شال ھاییکھ زن در بر وآغوش 
                       ) ٣٨داشت، مشارالیھا را رھا کرد. " (

" مردجوان وثروتمندی درکابل زند گی میکرد کھ از اقارب 
صوفی نقشبندی بود وصوفی مذکور یگانھ شخصیست 

درکابل کھ بھ ترمیم ساعت ھای دستی و جیبی و اشیای 
تزئیناتی اروپایی مھارت داشتھ و ھمین کار، شغل او 

میباشد. جوان مذکورعاشق دخترقشنگی ازگروه (خاطری) 
شد ودخترنیز عاشق این جوان شده بود. دخترموصوفھ 

منزل والدین خود را ترک داده بخانۀ پسرجوان رفت. 
والدین او ازاین انتخاب دخترشان و ازدواج او با مردی 
ازدین وعادات و عنعنات مختلف ناراض وآزرده بودند. 
پدردختربھ امیر رشوه داده مداخلۀ او را درزمینھ تقاضا 

نمود. امیردختررا دستگیر نموده بھ حرمسرای خود آورد 
و مدت درازی بھ زیرنظارت شخص امیر دوست محمد خان 

درحرمسرای او ماند. والدین دخترکھ میدیدند دخترشان 
مدتی درحرمسرای پادشاه بود ودرآنجا با مسلمانھا آب و 

نان خورده وآمیزش نموده، دیگر چندان ارزشی برای او و 
تمایلی برای رھایی و بازگشت او بھ منزل پدرنشان 

نمیدادند. ولی امیر با درک این وضع، بھ عاشق دخترتماس 
گرفت و پیام فرستاد کھ اگرحاضر باشد مقداری پول بدھد، 

میتواند معشوقۀ خود را تصاحب نماید. پول مطلوب 
پرداختھ شد و بعد ازآنکھ صندوقھای امیرازطرف مدعی و 
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مدعی الیھ از ھردو جانب مملو گردید، دوشیزۀ مذکوره از 
  )                                ٣٩حرمسرا آزاد گردید..." (

" ھرگاه تاجران با اموال خود، چھ شالھای ساخت کشمیر 
باشد یا اسپھای بخارا، ازشھرکابل طورترانزیت 

عبورنمایند، امیر فھرست و جزئیات محموالت وحیوانات 
را مطالبھ و مطالعھ مینماید وبدون آنک بھ الحاح وزاری 

تاجران وقعی بگذارد، ھرمالی را کھ خوش میکند، 
ھرمقدارپولی کھ خودش الزم بداند میپردازد کھ طبعًا 

کمترازقیمت اصلی مال میباشد. تاجران مقادیرزیاد طال، 
سکۀ روسی و سکۀ بخارا را بھ قصد فروش بھ 

امرتسرھندوستان با خود می آورند کھ مقداربیشترآن، 
سکۀ روسی میباشد، اما مقدارکوچک طال را رسمًا اعالم 

داشتھ مقدار بیشتر را ازترس تصاحب امیر، مخفی 
میدارند. بدین نھج تاجران، مجبور میشوند ازعمل 

                             )     ۴٠قاچاقبری کاربگیرند..." (

(اما شیردلخان را تحریک کرد وفرصت را برای او مساعد 
ساخت تا این چپاول را اجرا کند بھ شرطی کھ ثروت تاراج 
شده بین ھردو مساویانھ تقسیم ګردد. آنګاه تاراج دارایی 
وثروت محمد عظیم خان بھ نحوی اجرا و تطبیق شد کھ 
ھرزن این فامیل تالشی ګردید. حتا اګرجامھ و لباس نو 

                      ) ۴١دربرداشت  ازتنش کشیده شد...) (
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درعین زمان، محمد عظیم خان ازنواب صمد خان «...
تقاضا کردتا سرداردوست محمد خان را از عملیات دشمنانھ 
بمقابل برادرش سرزنش و جلوګیری نماید. سردار پیشنھاد 

مصالحھ را بھ یک شرط قبول کرد کھ محمد عظیم خان، 
                            ) ۴٢وجھ کافی بھ او بپردازد...» (

- جلد اول کتاب زند ګی ٢٠٨ھمچنان درپا ورقی صفحھ ی 
ناظر خیراهللا از ترس اینکھ توسط امیر امیرمیخوانیم : « 

دستګیر واز ثروتش محروم خواھد شد، ازکابل ګریخت و 
بھ بخارا رفت. امیردختر او را ازدواج کرد تا ترس او را 

زایل سازد کھ بکابل بر ګردد تا او را بکشد. ناظر بھ 
 خصلت امیربلد بود وھرګز نیامد.»                            

 جلد اول کتاب « زند ګی ١٨٣ و١٨٢ھمچنان درصفحات 
امیردوست محمد خان...» میخوانیم کھ : «آنګاه امیرتصمیم 
ګرفت مناسبات خود را با یک عده ی زیاد درباریان منقطع 
ساختھ بعد از برطرفی آنھا، بھ قدرت وصالحیت خود تزئید 

بخشد. وزیراو، میرزا سمیع خان [ مسلمًا بھ دستور امیر] 
فھرست اشخاصی را ترتیب نمود کھ باید زندانی شوند و 

 جایداد شان ضبط ګردد...»                                     

آنګاه کھ امیرمذکور، پس ازآنکھ شھرباستانی ھرات را 
م بھ محاصره کشید و ١٨۶٣برای مدت ده ماه در سال 

صدھا نفرازګرسنھ ګی جان دادند، نھایتًا امریورش را باالی 
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شھرمذکورصادرنمود کھ ھزارھا سربازمسلح دست بھ 
غارت شھرو حتا شکستن حدود ناموسی شھروندان آن دیار 
 زدند.                                                              

) جلد دوم «سراج التواریخ» چنین ١٠٨درصفحھ ی(
میخوانیم : «روز بیست و ھفتم ماه می سنھ ھزار و ھشتصد 
و شصت و سھ میالدی، امریورش از حضورامیرکبیرشرف 

صدور یافتھ تمامت سپاه حملھ نموده شھر را از دستبرد 
دلیرانھ ی خود ھا و دغابازی شھریان متصرف ګشتھ فتح 

وشھر را تاراج کرده غنیمت بسیار بھ دست حاصل نمودند 
»                                                       آوردند...  

خواننده ی ګرامی پیرامون این موضوع نیزدقت بخرچ 
خواھدداد کھ درھمین زمان(درموقع اشغال ھرات)، تعداد 
زیادی ازسرداروسردارچھ نیزامیردوست محمد خان را 

ھمراھی کرده و خواھان جمع آوری «غنیمت» ازمال ملت 
 بودند، مانند سردارمحمد شریف خان، سردار محمد اسلم 
خان، سردار محمد حسن خان، سردار محمد کریم خان، 

سردار محمد عمرخان، سردار فتح محمدخان بن وزیرمحمد 
اکبرخان، سردار شھبازخان بن سردار محمد اکرم خان. 

سردارخوشدل خان بن سردار مھردلخان، سردار امین 
الدولھ خان بن شجاع الدولھ خان، سردار شاه دولھ خان، 

سردار شیرعلیخان بن سردار مھردلخان، سردارمحمد امین 
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خان، سردارنظرمحمد خان  وشاد محمد خان پسران سردار 
امیرمحمد خان، سردارعبدالغنی خان بن نواب 

عبدالجبارخان، سردار غالم محمد خان بن سردار رحمدل 
خان، سردار محمد صدیق خان بن سردار محمد عظیم خان، 

سردارعطا محمد خان برادر زاده ی سردار سلطان احمد 
خان، سرداریحیی خان، سردارذکریا خان پسران  سردار 

سلطان محمد خان، سردارشاد محمد خان و سردار 
شیرمحمد خان پسران پیرمحمد خان، سردار محمد یعقوب 
خان بن سردار شیرعلیخان، سردارنورمحمد خان، سردار 

 ګل محمد خان و ...»                                            

این بود گوشۀ کوچکی ازاخاذیھا، زراندوزیھا و 
غارتگریھای امیردوست محمد خان کھ بصورت مستند و بھ 

اتکا بھ آثارکتبی و شواھد عینی درج این صفحات گردید. 
اما این مرد عیاش، سنگدل وزراندوز، صفات و گرایشات 
منفی دیگری نیز داشت کھ ازآنجملھ، دربخش زنباره گی 

 ھای وی نیز تماس میگیریم :                                   
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 فصل ششم

 

 زنباره گیھای امیردوست محمد خان 
گفتھ شده کھ امیردوست محمدخان بھ تعداد چھارده زن 
رسمی و نکاحی درحرمسرای خویش داشت کھ ازآنھا 

مجموعًا پنجاه و دو دختروپسربھ دنیا آورد. این درحالی بود 
کھ تعداد زیادی اززنان دیگررا بنام " کنیز " ھم برای 

 خویشتن خویش نگھداری مینمود.                             

نخست ازھمھ، فھرست دقیق این چھارده تن اززنان امیر را 
) کتاب موھن الل تحت عنوان" ٢٠٨و٢٠٧با نقل ازصفحۀ (

زنده گی امیردوست محمدخان، امیرکابل" دراینجا درج 
 میکنم :                                                           

)خواھرمال رشید١  

)دخترمال صادق علی خان بنگش٢  

)دخترخواجھ خانجی٣  
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)بیوۀ شاه محمود کھ بعدًا زن محمد عظیم خان ۵
 (برادرامیر) شد

) نواسۀ جھانگیرخان ۶  

) دخترشھزاده عباس٧  

)دخترناظر خیراهللا٨  

)خواھرمھترموسی خان٩  

)دخترصادق خان جوانشیر(بیوۀ محمدعظیم خان ١٠
 برادرامیر)

) خواھرخان قالت١١  

)بی بی کارمی کشمیری١٢  

)دخترحاجی رحمت اهللا (مادروزیراکبرخان)١٣  

) دخترزعیم مرادخانی١۴  

ازشرح باال چنین برمی آید کھ امیرموصوف ازازدواج با 
بیوه ھای برادرخویش نیز دریغ نمیکرد وبسا اوقات، زنان 

یا دختران زیبا روی خودی و بیگانھ را بھ زورھم بھ 
 حرمسرای خویش میکشانید.                                    
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 دراینجا بد نخواھد بود داستان یکی از این زنان زیبا روی 
را کھ توسط عساکرامیرربوده شده وبھ حرمسرای وی 

 آورده شده بود، نقل نماییم:                                      

" بعدازوفات امین الملک، امیردوست محمد خان از بیوۀ 
اوتقاضای ازدواج نمود کھ ازطرف بیوۀ کشمیری با نفرت 
زیاد رد شد. اما امیرکھ ازشھرت حسن، وجاھت و ثروت 
این زن بسیار شنیده بود، برای تصاحب او تصمیم قطعی 

گرفتھ بود. لھذا بھ آغا حسین خان مصاحب خود امرکرد تا 
بخانۀ بی بی کارمی رفتھ او را جبرًا بھ جپان {وسیلھ یی کھ 

 توسط آن، عروس را بخانھ ی داماد انتقال میدادند و 
درادبیات زبان فارسی دری "ھودج" گفتھ میشود}     

امرامیرعینًا تطبیق گردید و مال و قاضی ھم احضارشدند تا 
مراسم نکاح رابرگزارسازند. اما دراین وقت، گریۀ زار 

ونوحھ ھای ماتم بیوۀ کشمیری گوشھای حضار را تخریش 
مینمود. وقتی رسمیات بھ پایان رسید و امیربھ اتاق خواب 
رفت، ازمشاھدۀ حسن وزیبایی این زن بھ حیرت افتاد، اما 

بی بی کارمی پیوستھ می گریست وآرام نمی گرفت 
وازھمان لحظھ ایکھ بدون موافقت او بھ ازدواج امیردرآمده 

بود تا زمانیکھ با امیر روبروشد، ھی میگریست ونوحھ 
میکرد. مساعی ھمھ جانبۀ امیربرای رام ساختن ورفیق 

ساختن او نتیجھ نداد. باالخره او بھ امیرگفت کھ اگرنزدیک 
بیاید، تسلیم نمیشود، بلکھ توسط زھریکھ بھ دسترس دارد، 
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انتحارخواھد کرد. بی بی کارمی بھ امیر گفت کھ بھ عقیدۀ 
او بسیارخجالت آور ونھایت جبر و بی عالقگی خواھد بود 
کھ بھ مزاوجت با امیرتن دردھد... مشارالیھا عالوه  کرد 

کھ میخواھد میراث و جایداد وثروت او را تصاحب کند، بھ 
کمال مسرت ھمھ را بھ اوپیشکش خواھد کرد. اینرا گفت 

وھمۀ ایراق وجواھرات خود را ھمراه با کنیز خود کھ 
دوشیزۀ خوش صورتی بود، بھ مقابل امیرگذاشت و خود از 

)                                        ۴٣اتاق خارج شد..." (  

" ھنگامیکھ زوال داستان دیگری ازامیرمذکور را بخوانید : 
این خاندان {خاندان سدوزایی} شروع شد و دخترشھزاده 
عباس سدوزایی مورد توجھ سلطان محمد خان حکمران 
پشاور وبرادرامیردوست محمد خان قرارگرفت وبین آنھا 

نامھ ھایی مبنی برمزاوجت مبادلھ شد. شھزاده خانم 
موصوفھ بازدواج با سلطان محمد خان موافقت کرده 

ترتیبات مسافرت شھزاده  خانم جانب پشاور، تحت مراقبت 
مالزمین خاص سلطان محمد خان گرفتھ شد تا درآنجا نکاح 

صورت بگیرد. اما امیر دوست محمد خان نیز باالی این 
شھزاده خانِم حسین دل باختھ بود و ھمینکھ ازعزم 

سفرمشارالیھا خبرشد، جبرًا او را دستگیر نموده فورًا 
درعقد نکاح خود درآورد. این اقدام امیر، دشمنی شدید 

ودایمی بین دو برادر بھ وجود آورد کھ تا آخردوام کرد..." 
)۴۴(                                                              
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«آنګاه سردار[ دوست محمد خان] باخانم برادرخود کھ 
اعالن جنګ داده بود بھ مذاکره آغازکرد. اول چند ھیات را 

نزد آن بانوفرستاد و بعد از آنکھ بانو را با سوګند ھای 
معمول ازصداقت و رواداری خود مطمین ساخت خروج 

سالم و محفوظ مشارالیھا را از باالحصار با ثروت ودارایی 
خودش و خزانھ ی فرزندش حبیب اهللا خان وعده داد و 

تضمین کرد. بدین نھج سردارموفق شد دروازه ھای 
باالحصار را توسط مشارالیھا بګشاید. آنګاه بدون فوت 

وقت سپاھیان خود را در برجھای باالحصار ګماشت. 
شیردلخان فورْا داخل باالحصارشد و اولترازھمھ طبق 

توافق قبلی بیوه سردار محمد عظیم خان و مادر اندر حبیب 
اهللا خان را بھ سواری فیل بھ سردار دوست محمد فرستاد 

کھ او ھم بقرار تشریفات معمول مشارالیھا را نکاح کرد.» 
)۴۵ (                                                             

) جلد دوم کتاب زنده ګی امیردوست ۴٠١درصفحھ ی (
محمدخان میخوانیم : « .. خوشی ومسرت امیردرنتیجھ ی 

وقایعی کھ دولت انګلیس او را رھا ساختھ و دوباره بھ تخت 
سلطنت نشانده، بیحد وحصربود. امیربعد ازچند ماه درکابل، 

سیستم زور وفشار سابق خود را ازسرګرفت و بھ زودی 
آنقدرمنفورشد کھ یکبار باالی او فیرکردند، اما فرارکرد 

امیردرین وقت میخواست بھ تعداد زوجھ ھای ونجات یافت. 
خود یکی دیګربیفزاید وچشم خود را باالی دختر زعیم 
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مرادخانی سرخ کرده بود. عروس کھ دخترنوجوان بود، 
ازازدواج با این مرد پیرابا ورزید، ولی امیر فورْا ریش 
سفید خود را رنګ کرد و بھ دخترګفت کھ دو باره جوان 

شده و باید او را بګیرد. دخترتوسط والدینش مجبورساختھ 
                         )۴۶( »شد بھ ازدواج با امیر تن دھد.

ګفتیم کھ برای امیردوست محمد خان سھ چیزفوق العاده 
زر، زن اھمیت داشت و پیوستھ بھ ھمان سو تمایل داشت : 

« امیردرمسیرراه ... مناسب دانست لطفا بخوانید: و قدرت. 
تا با رھبرقوم توخی غلزی تماس قایم نماید. چنانچھ باو 

پیشنھاد خویشی کرد و خواھراو را درعقد نکاح خود 
درآورد تا درحلقھ ی زوجھ ھای حرم خود یکی دیګر نیز 

                                          ) ۴٧افزوده باشد...» (

امیردوست محمدخان بازھم ازقول موھن الل بخوانید:« ... 
درحالیکھ روز تا روز مصروف فعالیتھای سیاسی و تالش 

برای تزئید قدرت و توسعھ ی قلمرو خود بود، ازطرف 
شب ھم بیکار نھ نشستھ، بلکھ  درتعدد زوجات خود 

افزوده بود تا کابینھ ی حرمسرای خود را برای 
خوشګذرانی تکمیل نماید... تعداد زنھای نکاحی امیر 

چھارده بود و البتھ تعداد زیاد کنیز ھا نیز در حرمسرا 
                                                 ) ۴٨بودند...» (
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گفتھ شده کھ ھرزن امیر، عالوه ازسایرامتیازات، نھ تنھا 
معاش معین ماھیانھ داشت، بلکھ یک نفرکنیز و یکنفر غالم 
 بچھ ھم درخدمتش بود.                                          

برای آنکھ خواننده بتواند اوج عیاشی، زنباره ګی، طفیلی 
ګری ومخارج کمرشکن حرم امیردوست محمد خان 

درافغانستان فقیر را بداند، اینک اندازه ی سازو برګ زنده 
ګی فامیلی، تعداد زنھا، فرزندان،  کنیزھا، غالمان و « 

بغچھ بردار» ھای او، آنھم درحالت حبس و تبعیداجباری 
 ١٢بتاریخ اش ازکابل بھ ھندوستان شرح داده میشود: « 

 دوست محمد توسط محافظین انګلیسی از ١٨۴٠نوامبر
پایتخت کابل بھ طرف ھندوستان ُبرده شد و ھمراھان و 

 زوجھ ی ٩خدم و حشم بزرګی ھم با او بودمتشکل از 
 غالم بچھ، ٣٠ کنیز، ٣٩امیر، ده نفراقارب زنانھ ی امیر، 

 نفرملتزمین وتعداد زیادی ازپسران و دختران امیرکھ ٢٣۴
 نفرمیرسید.البتھ بدون شماراطفال، ٧٧۶مجموع ھمھ بھ 

ملتزمین امیرطوری انتخاب شده بودند تا اسباب راحت او 
مدنظر باشد: پیشخدمت ھا، چلم دارھا، بوت نګھبانھا، 

آشپزھا، نانواھا، طبیبان امیر، معلمان برای اطفال، 
یکنفرآبدارباشی برای شخص امیر، خیاطان، خامک 

دوزان، دالکان، کاالشویان، سقایان، شتروانان، باشھ داران 
                                     )۴٩ (و جاروب کشان ...»
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حال بد نخواھد بود اسم و تعداد فرزندان امیرمذکور را کھ 
از بطن زنان متعدد وی بھ دنیا آمده و ھریک از آنھا بالنوبھ 
باردوش مردم عذاب کشیده ی افغانستان شدند، دراینجا درج 
نمایم:  محمد افضل خان ، محمد اکبرخان، محمد اکرم خان، 

غالم حیدرخان، محمد اعظم خان، شیرعلیخان، ولی محمد 
خان، محمد امین خان، محمد شریف خان، احمد خان، محمد 
زمان خان، محمد اسلم خان، محمد حسن خان، محمد کریم 
خان، محمد حسین خان، فیض محمد خان، محمد عمرخان، 
سیف اهللا خان، محمد یوسف خان ، محمد قاسم خان، محمد 
ھاشم خان، حبیب اهللا خان، محمد رحیم خان، نیک محمد 
خان، محمد صادق خان، محمد شعیب خان و محمدعظیم 

                                                                          ) ۵٠خان.(

زنده یاد فیض محمد(کاتب ھزاره) و مؤلف جلد دوم « 
) این اثرعالوه میکند: ١١١سراج التواریخ» درصفحھ ی (

«این پادشاه خلد آرامګاه، پانزده زن نکاحی بھ ترتیب 
شرعی خواستھ و در یک زمان زیاده ازچھارمنکوحھ 

نداشتھ است. ویکتن ازقوم کافری درملک یمینش بوده کھ 
مجموع شانزده تن میشودند [میشدند]. بدین ترتیب، اول 

دختر مالصادق علی خان سردار قوم  بنګش کھ امیرمحمد 
افضل خان و امیر محمد اعظم خان زاده ی اویند. دوم 

دخترحاجی رحمت هللا خان پوپلزایی کھ امیرشیرعلیخان، 
وزیراکبرخان و سردارغالم حیدرخان و سردار محمد امین 
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خان و سردار محمد شریف خان زادګان وی ھستند. سوم 
بیوه ی سردار محمد عظیم خان کھ پس ازفوت شوھرش بھ 

عقد نکاح خویش درآورد و سردار محمد اسلم خان و سردار 
محمد حسن خان و سردار محمد محسن خان و سردار محمد 
حسین خان وسردار محمد قاسم خان و سردار صالح محمد 

خان، ھرشش تن از بطن اویند. چھارم دخترلقاخان 
 کوھستانی.                                                       

 پس خواننده ی عزیز میتواند وضع وحال ملت و مملکت 
افغانستان درتحت حاکمیت و خودسری ھای اینھمھ سرداران 
 را حدس بزند.                                                    
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 فصل ھفتم

 

 ترور ھا وغداریھای امیردوست محمد خان 
امیردوست محمد خان، ھمانطورکھ طی صفحات ګذشتھ 

شرح دادیم، نھ تنھا زنباره، زر اندوز، عھد شکن و قدرت 
طلب بود، بلکھ قاتل و ترورکننده ی صد ھا ھموطن  عزیز 
 ما نیز بوده و دراین حرفھ، ید طوال داشتھ است.             

بھ منظوراینکھ خواننده ھای ګرامی این اثر، با آنچھ ګفتیم، 
باورداشتھ باشند، اینک اسناد و ګفتنیھایی را ازکتب و 

 آثارچاپ شده ی تاریخی  در اینجا درج مینماییم:             

«... دوست محمد خان با دریافت امر وزیر، خود را 
سرتاپامسلح ساختھ ھمراه شش نفر بھ موضعی رفت کھ 

دربین خانھ ی محمد عظیم خان و میرزاعلی خان 
قرارداشت و درآنجا درسٍر راه مخفیانھ منتظر نشست. 

درحوالی نصف شب، وقتی میرزا ازآڼجا میګذشت، دوست 
محمد خان را دید و با او ګفت « چھ چیزموجب شده کھ 
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واالحضرت شما درین نا وقت شب اینجا تشریف بیاورید؟ 
امید وارم اموربھ خیریت باشد.»، میرزا اینرا ھم عالوه 
کرد کھ ھرخدمتی باشد بھ انجام آن حاضراست. دوست 

محمد خان بھ میرزا ګفت کھ یک مطلب خصوصی وسری 
برای او ګفتنی دارد وآنرا درصورتی بھ او خواھد ګفت کھ 

ازمحافظین خود جدا شود. آنګاه میرزا اسپ خود را 
متوقف ساخت و دوست محمد، قیضھ ی اسپ اورا با دست 
چپ ګرفتھ خنجرخود را بھ دست راست قرارداد و از میرزا 
تقاضا کردتا برای شنیدن پیام، سرخود رابطرف او خم کند. 

ھنګامیکھ میرزا خم شده بود و دوست محمد حاضرشد 
مطلب خود ساختھ ی خود را بھ میرزا بګوید و ملتفت شد 

کھ میرزا ھم بدون ھرنوع شک بھ شنیدن پیام خم و حاضر 
شده است، اوخنجرخود را از عقب در بین دو شانھ ی 

میرزا فرو برد و او را از اسپ پایان انداختھ شق شق کرد. 
این بود آغاز کشتار ھاییکھ دوست محمدخان بعد ازآن بھ 

                                   )۵١وقفھ ھا انجام میداد. » (

«روزدوم، سردار[دوست محمد خان] بھ دره ی کوھستان 
داخل شد و موفق ګردید یکعده دزدان را دستګیرکند کھ 

فورًا بھ اعدام شان پرداخت. ھکذا ازطریق مالیمت ظاھری 
و وعده ھای دروغین بھ شمول تعھدات وسوګندھا، خوانین 
وسران کوھستان را بھ دیدار خود احضارنمود، آنګاه ھمھ 

را ازدَم تیغ  کشید... آنګاه اسلم خان و ساقی خان را 
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باساس تعھد کتبی تشویق و دعوت کرد تا بھ دیداراو بھ 
چھاریکار بیایند، آنھا ھم بھ وعده و سوګند او اعتبارکرده 

برای ادای احترام آمدند. بھ منظور زایل ساختن ھرنوع 
شِک آنھا واحتمال اعمال خصمانھ بھ مقابل آنھا، سردار، 
دختر بقاخان یکتن از سران محل را نکاح کرد و بخاطر 

جلب اعتماد مھمانان توسط این خویشی، پدرزوجھ ی جدید 
و عروس نوجوان را بھ قتل رساند. این طرز روِش 

صادقانھ ی سردار درحقیقت ماسکی بود کھ موقتًا بھ روی 
خود انداختھ بود، چونکھ بھ ھنګام صرف غذا کھ خوانین 

روی دسترخوان نشستھ بودند، سردار بھ سپاھیان خود 
اشاره کرد تا آنھا را بکشند وفی المجلس، سرھای آنھا 

                                              )  ۵٢ُبریده شد.» (

«متاسفانھ خواجھ خانجی ھم مانند سایرخوانین کوھستان،  
دشمنان زیادی داشت ویکتن ازبرجستھ ترین دشمنان او 
درحلقھ ی درباریان دوست محمدخان شامل بود. سردار 

این خان را از َدم تیغ کشید و باین نھج، حسن نیت، 
صداقت وصمیمیت خود را بمقابل خواجھ خوانجی ثابت 
ساخت. خان مقتول ازبایان بود و قتل او ھم در قلعھ ی 

بایان صورت ګرفت. سردارآنګاه ازخواجھ خانجی خواھش 
کرد برای دیداراو و رفع اختالفات، بھ قریھ ی بایان 

تشریف بیاورد. خواجھ کھ تقدیر وسرنوشت او را کور 
ساختھ بود، باالخره بازی خورده با تعداد کثیرپیروان خود 
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بھ قریھ ی بایان آمد. سرداردوست محمد خان با چرب 
زبانی خاص خود کھ خواجھ را بھ تکرار پدر روحانی 

خطاب میکرد، اعتماد واطمینان خواجھ را جلب نمود. بھ 
ھنګام شب، سردار ازمھمان محترم خود خواھش نمود تا 

ھمراه او بھ داخل قلعھ ی خان بایان برود، بھ بھانھ ی 
اینکھ  اموال و دارایی خان مقتول را کھ رقیب و دشمن 

خواجھ بود و بخاطر خوشنودی خواجھ بھ قتل رسیده بود، 
ازنزدیک مشاھده کنند. ھمینکھ خواجھ بھ داخل قلعھ 

درآمد، دروازه ی قلعھ بھ روی پیروان او بستھ شد، آنګاه 
 سردار بھ توصیف تفنګ  خواجھ شروع کرد و از او 

تقاضا نمود آنرا از نزدیک بھ سردار نشان بدھد. وقتی 
تفنګ خواجھ بدست سردار رسید، آنرا قبض نموده بھ 

سپاھیان قزلباش خود امرکرد او را بکشند. یعنی شخصی 
را بکشند کھ تا چند لحظھ پیش، سردار او را پدر روحانی 

خطاب میکرد! ... صحنھ ی مرګبار بایان، آخرین جنایت 
سردار نبود، چونکھ بعدًا در یکروز درچھاریکار، ھشت 

نفرخوانین دیګر بھ شمول سید اشرف اوپیانی را کھ ھمھ 
دارای شھرت و نفوذ درکوھستان بودند، بھ قتل رسانید. 

)«۵٣                   (                                         

... باالخره موافقھ شد کھ طرفین  باید باردوم با ھم در(  «
برج وزیر) ببینند وقرارداد قبلی را با سوګند ھا و 

تضمینات بیشتر ضمن  تشریفات خاص تأ یید  وامضا کنند. 
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عطا محمدخان مطابق وعده بھ برج وزیرآمد و بمجرد 
داخل شدن او بھ دروازه ی برج، سرداردوست محمد خان 

بھ برادرش پیرمحمدخان (کھ اورا قصدًا شامل سوګند 
وقرارداد نکرده بودند) اشاره کرد تا دوست قسمی جدید 

اوعطامحمد خان را بھ زمین بغلتاند و چشمان او را 
ازکاسھ بیرون سازد. پیرمحمدخان این عمل ناشایستھ را 

                              )            ۵۴( عینا تطبیق کرد.»

« ... بعد ازانجام این قرارداد، سرداردوست محمد خان 
باین فکرافتاد کھ ھیچ چیز دیګری بھتراز ایجاد اغتشاش 

)         ۵۵درشھرکابل، منافع او را تأمین نمیتواند...» (  

سردار دوست  محمدخان... ساکنین قزلباش و شیعھ «... 
مذھب کابل را زیر بال و حمایت خود قرارداد و درعین 

زمان مال ھای مذھبی را استخدام کرد و آنھا را تحریک 
نمود تا دربین دو ګروه سنی و شیعھ اختالفات و مناقشات 

                                ) ۵۶مذھبی را دامن بزنند. » (

ودرھمین مدت، سردار بھ تګاب سرازیرشده سنګرھای « 
باغیان [قیام کننده ګان] تګاب را درھم شکست و آنھا 

مجبور بھ فرار بھ کوه ھا شدند، سردار مقادیر معتنابھ غلھ 
) ۵٧(جات و تعداد بیشمار حیوانات آنھا را تصاحب کرد.»   

امیردوست محمدخان، آنطورکھ جریانات تدوین شده ی 
تاریخی کشورما نشان میدھد، درجھت بھم اندازی اقوام، 
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دروغ ګویی وپیمان شکنی، ګرفتاری واعدام بیرحمانھ ی 
رقبا وحتا افراد واشخاص بیګناه چنا ن ماھرو بیباک بود کھ 

ملت افغانستان کمترین اعتماد ی دربرابر اونداشتند.  این 
... سردار، نامھ ی جریان غداری امیر را بخوانید: « 

دیګری ھم بھ ګلستان خان رھبر ھزاره بھ قره باغ نوشت 
و ازاو تقاضای کمک و ھمراھی را بمقابل شاه شجاع 

نمود. اګرچھ رھبر مذکور یکسال قبل حرکات قیام و 
اغتشاش براه انداختھ بود، اما بھ شاه شجاع نپیوستھ بود. 
اینکھ آیا او واقعًا بھ طرفداری شاه، نفاق را توسعھ نداد یا 

ازعھده ی اینکار برآمده نتوانست، موضوعیست قابل 
تحقیق. معھذا اینقدر معلوم است کھ ازحمایت و ھمراھی 

سردار دوست محمد خان بھ قندھار نیز ماھرانھ بھانھ 
تراشید. او بجواب سردار نوشت کھ با پیروان خود بھ 

کمک سردار حرکت کرد، اما درمسیرراه یکتعداد ملک ھای 
افغان را دید کھ کلھ ھای شان ُبریده شده بھ شانھ ھایشان 
آویزان است و ملکھای مذکوربھ او ګفتند[یعنی درعالم بی 

زبانی ندا دردادند] بھ عقب برګردد و بھ طرف سردار 
نرود... او باز بحرکت افتاد تا آنکھ با میریزدان بخش [با 
سرُبریده او] مالقی شد و دید کھ کلھ ی ُبریده شده ی او 
نیز بدستش میباشد واو مرا صدا کرد و ګفت « ای مرد 

بدبخت کجا میروی ؟! آیا میخواھی بھ دھان اژدھا بیفتی؟ 
آیا این کلھ ی جدا شده از شانھ ھای من، اخطاری بتو 
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نیست؟!» رھبرھزاره عالوه کرده بود کھ وقتی او این 
کلمات را از زبان یک ھزاره ی خود شنید، ھیچ تردیدی بھ 

باور کردن آن بخود راه نداد. بنابرآن او مجبورګردید با 
پیروان خود بھ عقب برګردد و امنیت خود را درین دید کھ 

                             )  ۵٨ (با سردارھمراھی نکند...»

غداری دیګری از امیردوست محمدخان را دراینجا بخوانید 
امیردوست محمدخان از میرھزاره درکابل بخوبی : « 

استقبال کرد، اما بھ زودی فرصت را مغتنم شمرده مھمانان 
خود را اسیر ساخت... میخواست میرھزاره را بدون فوت 
وقت بکشد، اما اسیرھوشیار ودراک بخوبی میدانست کھ 
زر و طال یګانھ وسیلھ ایست برای زایل ساختن حرص و 
آزافغانھا بطورعمومی و از امیرخیانت پیشھ بطورخاص. 

میرھزاره مبلغ یک لک روپیھ بھ امیرپیشکش کرد، 
بشرطیکھ فورًا رھا ګردد تا بھ قلمرو خود برګشتھ این پول 
را ازمردم خود جمع آوری کند و تا آنوقت مردم اھل تشیع 

کابل تضمین این پرداخت را خواھند کرد. امیرکھ ھمیشھ 
بطورستمګرانھ درطلب و تقاضا میبود، امراعدام میرھزاره 

) ۵٩ (را فسخ نمود تا پول موعود تحصیل شده بتواند...»  

« سردار[دوست محمدخان] ھیات ھای متعدد یکی پی 
دیګرھماره با تعھد وسوګند تحریری در حاشیھ ی قرآن 

مجید بخواجھ خانجی ارسال وازاحترام زیاد و ارادت خاص 
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خود با او اطمینان میداد. سردار درمکاتیب خود خواجھ را 
بعنوان پدر مخاطب میساخت و با او اطمینان میداد کھ 

درنظردارد او را بحیث والی ایالت کوھستان مقرر نموده 
خودش روانھ ی کابل شود. اما ھمھ ی این چاپلوسی ھا و 

ریا کاریھا و وعده ھای دروغین باالی خواجھ خانجی 
تاثیرنمیکرد. آنګاه سرداردوست محمد خان برای دستګیر 
نمودن خواجھ خانجی بھ شریف ترین نوع معاملھ متشبث 

شد و آن عبارت بود از قربان ساختن یک زعیم دیګر. 
متاسفانھ خواجھ خانجی ھم مانندسایرخوانین کوھستان، 

دشمنان زیادی داشت و یکتن ازبرجستھ ترین  دشمنان او 
درحلقھ ی درباریان دوست محمد خان شامل بود. سردار، 

این خان را از َدم تیغ کشید و باین نھج، حسن نیت،صداقت 
وصمیمیت خود را بھ مقابل خواجھ خانجی ثابت ساخت. 

خان مقتول ازبایان  بود وقتل او ھم درقلعھ ی بایان صورت 
ګرفت.. .» (چنانکھ نوع فریبکاری و کشتارخواجھ ی 

)                              ۶٠مذکوردرباال تشریح ګردید) (  

بلی! این غداری درحالی ازسوی امیر انجام داد شد کھ قبل 
ازآن، با «میریزدان خان»، با درج ُمھر و سوګند وپیمان 

درحاشیھ ی قرآن کنارآمده بود. این مطلب را از صفحھ ی 
 جلد اول کتاب « زند ګی امیر....» بخوانید : «... ١٨٩

امیرراه دیګری برای فرو نشاندن ترس و تشویش خود 
ازغالم بچھ ھا ندید جزآنکھ عطوفت و اعتماد بیشتری بھ 
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اھل تشیع کابل مبذول دارد. باین منظور، توجھ خاص 
امیربھ شمول اعطای مناصب و بخشش ھا بھ اھل تشیع 

مبذول ګردید و درنھایت، آنھا را تشویق نمود تا بین او و 
میریزدان بخش روابط و مناسبات صمیمانھ را از طریق 
دعوت کردن و آوردن میر ھزاره بکابل تأسیس نمایند. 

آنګاه امیر باالی یکورق قرآن مجید سوګندی نوشت و با 
اتکا بھ قرآن تعھد و تضمین کرد کھ امنیت شخص میر 

ھزاره درکابل تأمین و حرمت و احترام او بجا خواھد شد 
ودرپایان سوګند مذکور، ُمھر خود را چسپاند و اھل تشیع 

         کابل مؤظف بھ تأسیس این مراوده  وتماس شدند.»

بلی! امیردوست محمدخان، قرآن را نیزدر راه رسیدن بھ 
ھدفھایش، بھ آسانی مورد استفاده قرارمیداد وسوګند ھای 

غلیظ ورد زبانش بود. وقتی احساس نیازمیکرد، حتا 
ازنوشتن تعھد وپیمان درحاشیھ ی قرآن و مزین کردن آن با 
ُمھر و دستخط ، ابایی نداشت و اما، ھمینکھ نیازش مرفوع 
 شده بود، بھ ھمھ نوع سوګند وقول و پیمان پشت پا میزد.   

آنګاه کھ تاکتیکھا و تالشھای امیرمبنی برګرفتاری و قتل 
میریزدان بخش خان رھبرھزاره ھا درکابل بجایی نرسید، 
حاجی خان کاکر، دوست نزدیک ومحرم خویش رابحیث 

والی بامیان مقررنموده بھ او مخفیانھ دستورداد تا میرھزاره 
جات را بھ ھرترتیبی کھ میتواند، سربھ نیست کند. پس 
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داستان مربوط بھ سرنوشت خونین میرمذکوررا مرور 
حاجی کاکر اکنون برای یک دیداررسمی جانب فرمایید : « 

سیغان روان شد و خود را درموقفی یافت تا آرزوی دیرینھ 
ی خود[دستورامیر] را برآورده سازد. بنابرآن، ازمیریزدان 
بخش و اقارب او دعوت کرد ازطرف صبح بھ خیمھ ګاه او 

بیایند و ھمینکھ برادرحاجی خان ھمراه یک ګروپ 
سپاھیان مسلح متعاقبًا وارد خیمھ شد. حاجی خان بھ 

صدای برآشفتھ و قھرآلود میریزدان بخش را متھم ساخت 
کھ بر علیھ او توطئھ  می چیند. حاجی خان درحالیکھ تمام 

سوګندھا و تعھدات دوستی قبلی را فراموش کرده بود، 
میرھزاره را با تمام اقارب و ھمراھانش بازداشت نمود. 

افغانھای بیرحم بھ چپاول وُلچ کردن ھزاره ھای اسیر 
پرداختند کھ با وجود شدت سرما حتی لباس بجان شان 

نماند. حاجی خان بد عھد تنھا شخص میریزدان بخش را 
غرض نګرفتھ کاالیش را نکشیده بود، اماھمھ اقارب او 

ازلباس و پوشاک محروم شده بودند. دیدن ھزاره ھای ُلچ 
کھ حتی پاپوش نداشتند و بھرطرف توسط افغانھا تعقیب 
میشدند، خیلی رقت آوربود، خصوصًا کھ افغانھا اکنون 

میخواستند آنھا را تحت شکنجھ قرارداده ھرنوع ظلم باالی 
شان روا دارند، محض باین خاطر کھ آنھا پیرومذھب شیعھ 

بودند. میریزدان بخش ھمراه متعلقینش یکجا بھ زنجیر 
بستھ و بپاھای ھمھ زوالنھ بود. قفلھای زنجیرھا بھ سرب 
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ذوب شده طوری مستحکم شده بود کھ امکان بازشدن آنھا 
توسط ھیچکسی میسرنباشد. آنګاه زعیم سیغان بھ حاجی 
خان مشوره داد ھمھ اسیران ھزاره را اعدام کند. حاجی 
خان چالبازبھ پیشخدمت خود امرکرد تا بھ زنده ګی زعیم 

ھزاره خاتمھ دھد. شخصی کھ تا چند روز پیش باالی تمام 
این منطقھ حکمروایی میکرد و سپاه بزرګی ھم داشت. 

حاجی خان بھ مردم بدین نھج وحشیانھ بھ قتل رسید. .. 
قزلباشیھ ګفت کھ بھ قرار امرامیردوست محمد خان مجبور 

)      ۶١ (و مکلف بود یزدان بخش را بھ قتل برساند...»  

یکی دیګرازغداریھا و رنګ بازیھای امیردرمورد قزلباشان 
کابل این بود کھ اوًال خواست ازحمایت ھای آنھا 

بخاطرغصب قدرت و راندن دشمنانش استفاده نماید و 
بازوقتی ازاین طریق بھ مراد خویش میرسد، تصمیم میګیرد 

: « ... اګرچھ آنھا را زار و زبون سازد. لطفًا بخوانید 
دوست محمد خان دراوایل شخص ناچیز و بی وسیلھ بود و 

ھم درحسادت برادران قدرتمند خود قرارداشت، اما ګروه 
قزلباشیھ ازسیاست و اھداف دوست محمد خان درھرمورد 

حمایت میکردند تا آنکھ درانجام کار، دوست محمد ھمھ 
برادران را مغلوب ساخت و خودش بحیث یګانھ قدرت 

درافغانستان عرض اندام نمود. دوست محمد اول بھ وسیلھ 
ی قدرت و سالح، ګروه قزلباشیھ، ھمھ افراد با نفوذ قومی 

و قبیلوی خود را طرد کرد، آنګاه ماجرا جویان جوان 
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ومجھول الھویھ را جذب و مؤظف ګردانید تا قدرت 
قزلباشیھ را مضمحل ګردانند، درحالیکھ مقام وقدرت فعلی 
خود را مدیون آنھا بود. ګروه قزلباشیھ قبل برین، متشکل 

ازدوازده ھزار خانواده بود، مردان شان ھمھ جنګجو 
وسپاھی مشرب بوده اما اھل پیشھ  وتجارت نبودند، لیکن 

در اثر تغییرسیاست دوست محمد خان، حاال مجبورشده 
بودند بھ قلبھ کردن زمین و فروش سبزیجات تنزیل شأن 
نمایند. عالوتًا بھ تحریک ماھرانھ ی امیر دوست محمد 

)     ۶٢خان، یکی بھ مقابل دیګرقد علم کرده بودند...» (   

(ګفتھ شده کھ مادرامیردوست محمدخان ازقوم قزلباش ایران 
بود و بھ ھمین دلیل، برادرانش او راتحقیرنموده «اصیل»  
  اش نمیدانستند.)                                                 

... عطا این ګوشھ ازشواھد تاریخی را نیز بخوانید: « 
محمد خان توانست پالن خود را باالی شاه محمود بقبوالند، 

آنګاه ھمراه نواسھ ی پادشاه بکابل رسید. سرداردوست 
محمد خان با شنیدن این خبر، فورًا یک قرارداد مصالحھ 

در حاشیھ ی قرآن مجید نوشتھ و یک ماده ی مھم این 
قرارداد از طرف دوست محمد و برادرانش بھ تضمین قرآن 

مجید تعھد میکرد کھ کشورافغانستان را برای ھمیش بین 
خود [برادران بارکزایی] و عطا محمد خان با میزایی 

مساویانھ تقسیم کنند، بھ شرطی کھ عطا محمد خان ازشاه 
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شجاع، کامران و دیګر سران خاندان سدوزایی حمایت 
)                    ۶٣ (ننموده و با آنھا ھمکاری نکند...»  

ونتیجھ ی این تعھد و سوګند امیر دربرابرعطامحمد خان 
بامیزایی را درالبھ الی سطورھمین فصل مرور خواھید 

«باالخره برادران باین فیصلھ رسیدند نمود وخواھید دید کھ 
کھ محمد عظیم خان منحیث برادرکالنترازھمھ، حکمران 
کابل باشد، یارمحمدخان حکمران پشاور باشد، ُپردلخان 

حکمران قندھار باشد و سردار دوست محمد خان حکمران 
                                                   غزنی باشد...»

 دراینجا مالحظھ میشود کھ علی رغم قول و پیمان و ُمھرو 
امضا برمصحف قرآن، برای عطامحمدخان مذکورنھ تنھا 

سھمی درقدرت داده نمیشود، بلکھ با استفاده ازپیمان شکنی 
و پشت کردن بھ تعھد وسوګند، بھ زنده ګی اش نیزتوسط 

 امیردوست محمد خان  پایان داده میشود.                      

«سرداراما، بھ زودی ملتفت شد کھ دربرابر سپاه عظیم 
پادشاه کھ سرداران درانی را نیز در برداشت، چانس 

مظفریت ندارد، لھذا مصلحت دید تا ازطریق رندیھا و 
چالبازیھای ھمیشھ ګی خود مشکل را حل نماید. آنګاه  او 

نامھ ھا و ُمھر ھای سرداران درانی را کھ قوماندانان ارشد 
سپاه شاه محمود بودند. چنان دقیق جعل کرد مثلیکھ اصلی 
باشند و درآنھا از پشیمانی و عدم رضائیت آنھا دراستخدام 
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شاه محمود واینکھ آرزو دارند در استخدام شھزاده سلطان 
علی درآیند، تذکر رفتھ بود. سرداریکتن از مصاحبین خاص 
خود را مامورساخت با شاه محمود درتماس شده خودش را 
نا راض و متنفر از دوست محمد خان و دشمن او معرفی 

نماید و برای ثبوت صداقت و روا داری خود بھ شاه 
محمود، نامھ ھای جعلی راھم جھت اطالع و آګاھی او 

بفرستد. این چال سردارکارګرافتاد. چنانچھ شاه محمود و 
کامران مشکوک و مشتعل شده نامھ ھا را بھ سران 

بارکزایی نشان دادند و آنھا دیدند کھ نام ھا و مُھرھای شان 
جعل شده است، لھذا ھمګی شان سوګند خوردند کھ نامھ 

ھارا نھ نوشتھ و ھیچنوع تماسی با دوست محمد خان نداشتھ 
)                                                     ۶۴اند...» (  

امیرسعی میکرد درمواقع مختلف و بمنظورتقرب بھ ھدفھای 
مالی و سیاسی اش، ازروشھا و سیاست ھای متنوع وګاھی 
ھم رسوا آمیزاستفاده نماید. مثًال وقتی شخصی بنام حاجی 
خان کاکر راحکمران بامیان مقررمیکند و مخفیانھ ھدایت 

میدھد تا میرھزاره جات (یزدان بخش) را با سوګند و 
تزویر دستګیر و سرکوب نماید، سپس درپایان این عمل 

شنیع وغدارانھ، حاجی خان را درکابل مخاطب قرار داده 
ګویا عدم رضائیتش مبنی برقتل میرمذکوررا ابراز میدارد، 

حاجی خان نا ګزیرمیشود ازجسارت کارګرفتھ خطاب بھ 
« خیلی تعجب آوربھ نظرمیرسد کھ جناب امیربګوید کھ : 
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امیرصاحب در باره ی سوګند دروغین، اورامالمت 
قرارداده نصیحت میفرمایند، درحالیکھ خود امیرصاحب 

ازین وسیلھ کارګرفتھ سرھای خان ھای کوھستان را از تن 
جدا کرده بودند. امیر باحاضرجوابی  ومھارتی کھ داشت 

جواب داد کھ ھمیشھ یک پارچھ چوب را بھ دستمال 
پیچانده بھ طرف مقابل روان میکرد، نھ قرآن مجید را ...» 

)۶۵(                                                               

وقتی بھ کارنامھ ھای امیردوست محمدخان وبرادران وی 
درنیمھ ی قرن نزدھم نظراندازی میشود،امیرموصوف 

درمیان سایربرادران خویش شریرتر، فعالترو قدرت طلب 
 تربوده درتقسیم و ترکھ ی افغانستان پیشقدم بود.              

سرداربکابل آمد و بھ روش وسیاست بازھم بخوانید: « ...
معمول خود کھ امورحکومت رابعوض شمشیر، ازطریق 

حیلھ و نیرنګ حل وفصل نماید، ادامھ داد. 
سردارازشیردلخان تقاضای مالقات را نمود کھ پذیرفتھ شد 
وبعد ازمذاکرات طویل و دوامدار درباره ی اعمال وسلوک 
ګذشتھ وحال ھرکدام، قرارداد جدیدی بھ توافق رسید کھ بھ 

موجب آن شیردلخان حکمران مقتدر ودایمی کابل باقی 
بماند وسردار دوست محمد خان حکمران مناطق غزنی، 

میدان وکوھستان باشد. عالوتًا بیوه ی سردار محمد عظیم 
خان با ھمھ ی میراث و دارایی اش بھ نکاح سردار درآید. 
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این زن، دختر صادق خان جوان شیر و مادر اندر حبیب 
                          )                ۶۶( اهللا خان بود. » 

     

خواننده ی عزیزباید بداند کھ درھرحرکت مخالفانھ ی امیر 
با برادرانش کھ طبعًا با جنګ و لشکرکشی و ویرانی  توأم 

بود، ده ھا و صد ھا نفرازھموطنان ما جانھای شان را 
ازدست میدادند وصد ھا کودک وطن یتیم و صد ھا مادر 

بیوه میشد واما سرداران نھ تنھا درپناه فراروتزویر 
وامکانات مادی دیګرزنده می ماندند، بلکھ درھرتماس و 

توافق و طی ھرمالقات «برادرانھ» کھ انجام میدادند، 
صمیمانھ ھمآغوشی میکردند، روی یکدیګررا می بوسیدند 
و بساط خورد ونوش ھموارمینمودند وازانواع خوردنی و 
نوشیدنی مستفید میشدند، درحالیکھ صد ھا و ھزارھاانسان 
دیګر، بارسنګین جنګ ھای « برادرانھ » ی سرداران را 

 بردوش حمل نموده و درراه مطامع آنھا نابود میشدند.       

این بخش ازواقعیت تاریخ را نیز بخوانید: « ... 
خبرتسخیرغزنی توسط سرداردوست محمد خان، قھرو 

غضب محمد عظیم خان را برآشفت [برانګیخت]، چنانچھ بھ 
زودی در رأس یک سپاه قوی دارای توپخانھ ی بسیارمؤثر 
و خورد کننده، وارد غزنی شده قلعھ را بھ محاصره کشید. 

فیرھای متواتر توپخانھ برای مدت ھشت روز از ھردو 
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طرف دوام کرد، ولی فیرھای توپخانھ ی داخل قلعھ 
خسارات و تلفات بیشتربھ اردوګاه محمد عظیم خان وارد 

ساختھ بود کھ باالثر، محمد عظیم خان، نګھداشت و 
استقامت سپاه خود را درخطردیده بھتردانست از راه  

مذاکره با سردار بھ نتیجھ برسد... [سردار] پس ازانجام 
ترتیبات کامل دفاعی، خودش ازقلعھ برون شده برای مذاکره 

ھردو بھ اردوګاه برادر ومحاصره کننده ی خود آمد و 
یکدیګر را درآغوش ګرفتند و بوسھ ھا رد و بدل شد. آنګاه 
از یکدیګر ګلھ ګزاری کردند و ھریک طرف مقابل را بھ 

شکستن عھد و تخطی ازحرمت و محبت برادرانھ متھم 
.باالخره قرارداد صلحی بین طرفین بھ امضا میساخت

                             )                     ۶٧رسید...» ( 

دوست محمد خان ھمانطورکھ دربرابرافراد وشخصیت ھای 
غیرخودی، جدی و بیرحم بود، درمقابل «خودی ھا» 

(اعضای خانواده، اقوام و ھم قبیلھ ھایش) ولو کھ مرتکب 
بزرګترین خطا و ګناه ھم میشدند، از«عفوشاھانھ» 

کارمیګرفت، عین سیاست و روشی را کھ نواسھ اش 
امیرعبدالرحمن خان رعایت مینمود. نھ تنھا «خودی ھا» را 

مجازات نمیکرد، بلکھ ھمھ ګونھ امتیازمادی را نیز 
« چند برادرسرکارکھ یکی دراختیارآنھا قرار میداد. مثًال،  

سردارسید محمدخان، دوم سردارسلطان احمد خان و سوم 
نواب جبارخان و باقی دیګران درکابل بودند و مبلغ ھای 
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خطیر تنخواه خور بودند. خصوص سردار پیرمحمد خان کھ 
خود را بزرګ میدانست و بھ زوردولت، عظیم تنخواه ګویا 

میګرفت... برادران سرکارکھ باال ذکرکرده شد 
ازپشاوروغیره بیکارشده و بدور سرکارچون پروانھ 
وارجمع آمده بودند وھرکدام چقدرخدمتګار و تعلقات 

داشتند، آن ھمھ ازخوان پادشاه خوشھ چین خرمن و بھره 
...» مند حضور بودند و بھ عیش وعشرت میګذرانیدند

)۶٨(                                                               

نمونھ ی دیګرقوم پرستی و بی عدالتی ھای امیراین بود کھ 
وقتی سردارشیرعلیخان فرزند سردارمھردلخان قندھاری، 
پس ازعصیان ونا فرمانی و فرار و ... بھ بیرون مرزھای 

افغانستان، بھ قندھار برمیګردد، سردارغالم حیدرخان 
ولیعھد امیر، باساس دستورپدر، امتیازات مالی و مادی 
زیادی را برای سردارشیرعلی مذکورتحویل میدھد. این 
داستان را ازقلم زنده یاد « کاتب ھزاره» درصفحھ ی 

) جلد دوم « سراج التواریخ » میخوانیم: « ... وھم در ۶٨(
این سال سردار شیرعلی خان بن سر دار مھر دل خان 

مرحوم کھ رو ازامیر کبیربرتافتھ ازقندھار درمملکت ایران 
رفتھ و احسانی نسبت بھ شأنش ندیده بود، روی  بھ سوی 

سردار غالم حیدرخان آمد و افغانستان نھاده درقندھار نزد 
او مقدمش را ګرامی داشتھ کردارش را نا کرده انګاشتھ 

ھمان مبلغ یک لک و دوازده ھزار روپیھ سالیانھ مستمره 
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اش را کھ امیرکبیر معین نموده بود، برحال کرده از کج 
»            خیالی او ھیچ بھ زبان نیاورده اعزازش نمود...  

بعد، امیرکبیر...، مالیات محاالت قندھار را معاینھ ویا : « 
و با تنخواه سپاھی کھ درآن جا اقامت داده میشد، معادلھ  

پنج فرموده شانزده لک روپیھ افزون ګشت و از آن جملھ، 
لک  را بھ سردار رحمدل خان مرحمت کرده دو لک برای 

سردار میرافضل خان و یک لک وھفتاد ھزار جھت سردار 
خوشدل خان و یک لک ودوازده ھزار بھ نام سردار غالم 
محی الدین خان و یک لک و دوازده ھزار بھ اسم سردار 

شیرعلیخان و یک لک حصھ ی سردار سلطان علی خان و 
ھفتاد ھزار بھره ی حاجی منور دل خان، ثبت دیوان و 

تنخواه سالیانھ ی ھر یک مشخص نموده دو لک و سی و 
شش ھزار روپیھ ی دیګر را  بھ سایر سرداران  علی قدر 

                                 )۶٩ ( مراتبھم مقررداشت...»

این سخاوتھا وحاتم بخشی ھای امیردرحالی برای برادران و 
سایراعضای خانواده اش صورت میګرفت کھ ھزاران تن 
ازھموطنان ما اعم ازمالدار و زارع وپیشھ وربا اعضای 

خانواده ھای شان زنده ګی بخورونمیر و حسرت باری 
داشتند و دل ھیچ یک ازاعضای خاندان حاکم بحال زار آنھا 
 نمی سوخت.                                                      
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ازمرحمت خداوند درمدت سلطنت از ابتدا تا انتھا، « ... 
پسر] وچند دختر بھ کمال رساندند و پسران ٢٧نوزده پسر[

خود را صاحب حکومت و صاحب افواج ساختند وھریک 
)                   ٧٠(را صاحب ملک و والیت نمودند...»   

ھمچنان ګفتھ شده کھ درتحت زعامت مستبدانھ و حیلھ ګرانھ 
ی اودرکابل، نھ محاکمھ ی قانونی وجود داشت، نھ عدالت 

تطبیق میګردید و نھ تشکیالت اداری منظم و اصولی سراغ 
میشد. یا بعباره ی دیګر، کلیھ امورمربوط بھ ھستی و 

سرنوشت ملت افغانستان، فقط بھ دست شخص امیربود 
 وبس.                                                             

زنده یادغالم محمد غبارمؤرخ شھیرکشور مینویسدکھ 
درعصرامارت امیردوست محمد خان نھ دفتری و نھ 

وزارتخانھ یی وجود داشت تا ازآنجا، کشوراداره شود و نھ 
 مسئول وماموری تا بھ مشکالت مردم بپردازد.             

چنانکھ موھن الل جاسوس انګلیس کھ درآن زمان میزیست، 
مینویسد: «[بخصوص دردوراول امارت دوست محمد خان] 

درشھرکابل محکمھ و عدالت وجود ندارد وتمام مسایل 
مربوط بھ عدالت توسط شخص امیردوست محمدخان 

فیصلھ میشود. بدین ترتیب یک جنایتکار خطرناک یا یک 
قاتل میتواند امیدوار باشد کھ دراثرمراحم امیر بدون جزا 
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رھا شود. چونکھ پول و بعضی اوقات نفوذ اھل دربار 
                ) ٧١ (تصامیم امیر را تغییر داده میتواند...»

ګفتھ شده کھ چندین باردیګر، ګروه ھای مردم بھ طور دستھ 
جمعی بھ نزدیک قصر امیر رفتھ و با بلند کردن نعره ھای 
«داد» و عدالت، ګوشھای شنونده ګان را کر ساختھ اند، اما 
 بھ ندرت آنچھ را میخواستند دریافت نموده اند..              

« زارعین و زمینداران درجلد دوم ھمین کتاب میخوانیم :  
بخاطروضع مالیات جدید از امیرناراض بودند و این مالیات 

عالوه بر اخذ و قبضی بود کھ مالزمان امیر برای خود 
شان بھ زوراز زارعین میګرفتند، یا موادخوراکی کھ 

دراثنای اقامت خود صرف میکردند و ھرګزقیمت آنرا بھ 
      زارعین نمی پرداختند»                                    

تاجران و دکانداران، اھل کسبھ و مردم طبقھ ی پایان «
ازقبیل زارعین، دھقانان ... درتحت سلطھ ی امیردوست 

محمد خان زجر دیدند، چونکھ مالیات مضاعف وضع کرده 
بود. عالوتًا این طبقھ مورد فشار و ګیر و ګرفت مالزمان 

 دولت قرارمیګرفت.»                                           

«امیردوست محمد خان تعداد زیاد میران و سران 
کوھستان را یا خودش بھ قتل رسا نده و یا موجبات قتل 

آنھا را فراھم ساختھ بود. بنابرآن، وارثین آڼھا ھمیشھ در 

117 
 



 چھره ی پنھان مانده ی امیردوست محمدخان درآیینھ ی تاریخ
 

صدد بودند و حاضر میشدند با دشمنان امیر برای 
 سرنګونی او ھمکاری و مساعدت نمایند.»                  

« مردم کارګر و غریبکار و ھمچنان صاحبان پیشھ و 
دکان، برای انجام کارھای شاقھ بدون معاش یا مزد قلیل و 

ناچیز، توسط امیراستخدام میشدند و اینھا نیز از امیر 
 نفرت داشتند. »                                                 

جوشیا ھارالن امریکایی االصل و جاسوس درباررنجیت 
سنګ کھ نقش فعالی درشکست قشون ھفتادھزارنفری امیر  

) کتاب خویش ١٣۴علیھ حاکم پنجاب داشت، درصفحھ ی (
تحت عنوان «ھند وافغانستان» راجع بھ چګونھ ګی 

خصلت، شخصیت و اداره ی سیاسی امیرمذکورچنین 
... ُبردباری و شھامت اخالقی امیرمورد سؤال مینویسد: « 

است. اوبا َلج بازی و سماجت و نیز با ھوس بازی، خیره 
سری و مزاج دمدمی خویش، امارت میکند. وی درمقابل 

دشمن، بسیاربی رحم است و حرص و آززیادی دارد، 
                               چنانکھ ګویی طال خدای اوست.»

این اعمال و کردارامیردرحالی علیھ اکثریت مردم 
نادارافغانستان صورت میګرفت کھ خودش، فرزندانش، 

برادران وخویشاوندانش ازھرنوع باج و خراج، محصول و 
مالیھ معاف بودند. عالوتًا، قوم و قبیلھ ی امیر، وسیع ترین، 
حاصلخیزترین و بیشترین زمین ھای زراعتی و سایرملکیت 
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ھا را درقندھارو سایروالیات کشور دراختیارخویش داشتند. 
مزید برآڼ، امیردوست محمد خان نھ تنھا ھمانند 

برادرمھترش (وزیرفتح خان) والیات و ادارات حکومتی 
افغانستان را میان پسران متعدد خویش تقسیم نمود تا ھمھ ی 

آنان باالی اکثریت مردم زحمتکش ما حاکم باشند، بلکھ 
معاشات و امتیازات ګسترده مالی و دولتی را نیزبرای 
 ۶۵اعضای خانواده ی خود اعطا نمود. مثًال، درصفحھ ی 

« چقدرخوشی و کتاب « زنده ګی امیر...» میخوانیم کھ : 
مسرت بھ سرفراز خان [پاینده خان] دست میداد اګرزنده 

می بود و میدید کھ پسرش دوست محمد خان تاج پادشاھی 
کابل را بھ سر نھاده و بسا اشخاص ھمرتبھ ی پدر خود را 

استخدام کرده است!! نھ تنھا این، بلکھ کاکا ھای 
موسپیداو، برادران سرفراز خان، ازقبیل جبارخان، محمد 

زمانخان و عثمانخان، برادرزاده ی جوان خود [دوست 
محمدخان] را بحیث آمر و بادار خود پذیرفتند و معاش بلند 

تر از معاشی کھ سرفراز خان از طرف پادشاه سابق کابل 
  دریافت مینمود، دوست محمد بھ کاکاھای خود میپرداخت.»

«بعد ازالحاق قندھار و ختم استقالل سرداران قندھاری، 
عایدات امارت از حدود فراه تا قندھار و شاه جوی بھ مرکز 

کابل تعلق ګرفت و بھ قول فیض محمد ھزاره، امیر ازآن 
عواید، مبلغ پانزده لک روپیھ را بھ طورمعاش و تنخواه 
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بقیھ ی سرداران قندھار کھ برادر زاده ګان اوبودند، 
                                              )٧٢مقررداشت.» (

امیردوست محمد خان درکارو کردارغدارانھ چنان ماھر 
بود کھ میتوانست دو برادر و یا دو دوست صمیمی را با 

توسل با شیوه ھای خاص شیطنت آمیزخویش بھم اندازد و 
از نزاع و یا قتل آنھا خود استفاده بعمل آورد. این داستان را 

بخوانید : « ... آنګاه محمد عظیم خان بھ پادشاه  ساختګی 
خودش ایوب شاه خاطرنشان ساخت کھ اکنون برای خاتمھ 

دادن بھ حیات سلطان  علی شاه ضرورت احساس میشود و 
درمقابل این عمل، وعده کرد کھ او (محمدعظیم) نیز بھ 

عین شکل بھ حیات سردار دوست محمد خان خاتمھ خواھد 
داد و ایوب شاه با این نظر توافق کامل نشان داد. دراین 

وقت ھردو پادشاه با حفظ مناسبات دوستانھ یکجا در 
باالحصار زنده ګی میکردند تا آنکھ یک شب درانجام یک 
دعوت شب نشینی، بیچاره سلطان علی شاه خستھ شده بھ 

بستر خود آرامید. آنګاه شھزاده اسمعیل فرزند ایوب شاه  او 
را خفک کرده بکشت، سپس شاه ایوب از محرک خود 

محمد عظیم خان [برادردوست محمد خان] تقاضا کرد تا او 
ھم وعده ی خود را با قتل سرداردوست محمد خان ایفا 
نماید. اما محمد عظیم خان جواب داد: «چطورمیتوانم 

برادرخود را بکشم؟». این بود عاقبت وانجام سلطان علیشاه 
در اثر چالبازی ھای سردارکھ باری خودش او را بھ تخت 
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سلطنت شانده بود... بعد از سپری شده مدتی. سردار دوست 
محمد خان برای تخریب پالنھای برادرش محمد عظیم خان 

بھ منظور تقلیل دادن قدرت او، آغاز نمود و ھدف او این 
بود کھ تمام ثروت عظیم محمدعظیم خان را کھ از طریق 

ظلم و استبداد باالی مردم کشمیر ذخیره کرده بود، تصاحب 
نماید. باین منظور، شروع بھ ظاھرداری کرده چنین وانمود 
میساخت آنقدرمحب و دوستدار برادرخود میباشد کھ حتی بھ 

ھنګام خواب نیز از او جدا شده نمیتواند. سردار[دوست 
محمدخان] بھ برادرخود میګفت کھ باید ھمیشھ بھ خدمت او 

حاضر باشد و از او بھ مقابل دشمنانش حفاظت نماید، 
درحالیکھ ھدف اصلی او این بود کھ در یک فرصت مساعد 

محمد عظیم خان را نا بود سازد... نواب صمد خان از 
توطئھ مطلع ګردید و فورًا محمد عظیم خان را آګاه ساخت 

) «...٧٣                (                                        

 ھمین اثر میخوانیم :  « ... ١۴٣و باز درصحفھ ی 
درچنین وضعی مغشوش، محمد عظیم خان بعضی اوقات 

برای حفظ خاکھای تحت تصرف خود تصمیم بھ جنګ 
میګرفت و دراوقات دیګر، بھ منظور حفاظت زنھا و عایلھ 

و ثروت خود فکرمیکرد بھتراست اردوګاه را تصفیھ و 
منحل سازد. دیرزمانی ازین وضع نګذشتھ بود کھ پیروان 
وسپاھیان محمدعظیم خان ازحالت بی تصمیمی او خستھ 
شده و ھرکدام شروع بھ برچیدن وبستن خیمھ و خرګاه 
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خود کرده از اردوګاه درحالی بیرون شدند کھ ھیچکس 
سبب اصلی این ماجرا را نمیدانست. محمدعظیم خان بسیار 

از نامردی و غمګین شد و ازشدت تاثر ریش خود را کند و 
عدم صداقت سردار دوست محمد خان و برادران دیګر کھ 
دراثرآن باین نھج درمقابل دشمن سکھھ مجبور بھ رجعت 

و عاقبت این ضعف و عقب نشینی شده بود، شکوه سرداد 
و مجالت را در مقابل دشمن وخیم خواند. محمد عظیم  خان 

با دل ُپرغصھ بھ کابل عودت کرد و دراینجا بھ مرض 
اسھال دچارشده بھ زودی با دل ُپرحرمان وفات یافت...»  
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 فصل ھشتم

 

 نامھ ھای تسلیم طلبانھ ی امیر 
 عنوانی مقام ھای خارجی 

 

امیردوست محمد خان درھرحالتی، فقط درفکربقای شخص 
خود، اعضای خانواده، پول وثروت و باالخره، درتالش 
ادامھ ی حاکمیت سیاسی خویشتن و محو رقبا و دشمنان 
خویش بھ اشکال و شیوه ھای مختلف بود وبس. چنانکھ 

درھمین راه، ازھیچ نوع معاملھ وسازش با بیګانھ ھا ودولت 
 ھای ھمسایھ دریغ نداشت.                                      

از امیرموصوف، نھ تنھا اسناد و یادګارھای بیدادګرانھ ی 
زیادی باقی مانده اند، بلکھ نامھ ھایی نیزدرصفحات تاریخ 

و آرشیف ھای سیاسی اجانب نګھداری میشوند کھ 
بیانګرضعف نفس و اسارت پذیری امیر واراده ی وی در 
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معاملھ روی منافع ملی ودعوت اجانب برای اشغال 
افغانستان میباشند. برای آنکھ بھ ماھیت اصلی و چھره ی 

پنھان مانده ی او بیشتر و بھترپی ببریم، اینک چند نامھ ی 
تملق آمیز، نوکرمنشانھ و حتا وطنفروشانھ ی امیرموصوف 
 را در اینجا درج میکنیم :                                       

) کتاب « امیران دست نشانده درافغانستان» ٧٣درصفحھ ی (
نامھ ی دوست محمد خان عنوانی  محمد شاه قاجارپادشاه 

« ازآنجا کھ از اوقات قدیم، بزرګان ایران راچنین میخوانیم : 
خانواده ی این بنده بھ صداقت و درستی مربوط و متوسل 
دودمان فلک بنیان اعلیحضرت شاھنشاھی بوده اند، این 

بنده نیز خود را یکی از متمسکین و متوسلین دودمان آن 
سلطنت عظمی انګاشتھ چنان دانستھ ام کھ این والیت [ 

والیات متشکلھ ی افغانستان آن روز] ھم تعلق بھ مملکت 
 ) ٧۴ایران دارد.» (

 نامھ ی دیګرامیرعنوانی محمد شاه قاجار پادشاه ایران :

« ازآنجاییکھ درایام ګذشتھ، زعمای فامیل من بھ دربار 
نیزخودم  عالیمقام اشھی اعلیحضرت شما وابستھ بودند، من

را یکتن ازارادتمندان صادق خاندان اعلیحضرت میشمارم و 
(   این کشور را نیز متعلق بھ سلطنت فارس میدانم. ..»

٧۵ ( 
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حال کھ نامھ ی زبونانھ ی امیرمذکورعنوانی شاه ایران را 
خواندیم، بھترخواھد بود، نامھ ی جوابیھ ی پادشاه وقت ایران 

اینکھ خطاب بھ دوست محمد خان را نیزمرور کنیم : « ... 
فقراتی از ارادت خود نسبت بھ دولت جاوید آیت عرض 

اظھار کرده بودید کھ دراین اوقات تخت فیروز بخت ایران 
بھ جلوس میمنت مانوس نواب ھمایون ماه، زیب وزینت 
یافتھ، آن جناب بھ تجدید رسوم عھد ارادت و دولتخواھی 
پرداختھ است، معلوم است کھ مراتب ارادت کیشی و تعلق 
آن جناب بھ دولت ابد نصاب تازه ګی ندارد وشھود شمول 

التفات این دولت نسبت بھ آن جناب امروزی نیست وبدیھی 
است کھ از قدیم آن جناب بھ ایل و الوس، پابند دولت ابد 
مانوس متعلق و کمال میل قلبی و التفات باطنی را بھ آن 

 ) ٧۶جناب جاللتماب داریم.» (

چنانکھ ګفتھ آمد امیردوست محمدخان کھ نظربھ خصلت 
فیودالی و طبقاتی اش، ھرګزباالی نیروی ایمان و قدرت 

شکست ناپذیرملت افغانستان حساب نمیکرد، پیوستھ خودش 
وافغانستان را یا بھ مقام ھای ھند برتانوی، یا شاھان ایران و 

ګاھی ھم بھ امپراتوری روسیھ عرضھ میکرد وازھیچنوع 
 تبانی، کرنش و معاملھ دریغ نداشت.

نامھ ی جوابیھ ی دیګری ازطرف محمد شاه قاجارعنوانی 
 امیردوست محمد خان را بخوانید و خود قضاوت فرمایید :
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« ... دوعریضھ ی جاللتماب شما بھ وسیلھ ی حاجی ابراھیم 
و محمد حسین خان شرف مالحظھ ی شاھانھ را حاصل 

نموده اند. محتویات ھرکدام آنھا کھ بیانګرنظرات و اقعبینانھ 
ی آن شرافت ماب میباشد، ازجانب ما ازسرتاآخربھ دقت 

 جاللتماب شما نیز توسط اھداف وخواھشاتمطالعھ شده و 
نماینده ګان فوق الذکرتان بحضورما ګزارش یافتھ است. تمام 
این مراتب، مصداق ثبوت صداقت و خلوص نیت شما بوده و 
مورد قبول و طمانیت و عطوفت شاھانھ قرارګرفتھ واحساس 

درارتباط بھ اطمینان بھ ارادت و صداقت شما بارآورده است. 
تقاضای شما برای الحاق باین دولت جاودان و خصوصًا 
پیرامون این نظرشما کھ کابل منحیث یکی از کشورھای 

 اینکھ شما بطور ،مربوط بھ سلطنت فارس شناختھ شود
روز افزون مصروف جنګ با کفار میباشید و با وجود تفوق 

قلمرو نسبی قوای دشمن تا کنون موفقانھ مقاومت نموده و 
. اما اینکھ اګر ھای متصرفات ما را تسلیم دشمن نکرده اند

بھ شما ازجانب ما کمک نرسد، شما مجبورخواھید شد 
ازجانب دیګری کمک دریافت نمایید تا کھ بی نظمی ھا و 

خطرات کنونی بھ پایان برسند. مشاھدات شما واقعًا صادقانھ 
ګزارش یافتھ و بھ نظرشاھانھ ی ما واضح و مبرھن است کھ 
جاللتماب شما یک مجاھد برجستھ ی اسالم میباشید کھ برای 

ھرآیینھ ھردو حفظ دین، شجاعانھ وقھرمانانھ می جنګید، 
معاملھ ، یعنی آرزوی الحاق شما باین دولت جاودان و ھم 
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حراست از اسالم و دفاع از سلطنت ما و دین اسالم، بھ خیر 
ونفع شما میباشد و خداوند بھ شما اجر خواھد داد. سخاوت 

شاھانھ ایجاب میکند و ما را مکلف میسازد تا التماس شریفانھ 
ی شما را در تحت حمایت عالی خود قرار داده و از 

ھیچګونھ کمک بھ شما خود داری ننماییم. بنابرآن قبل از 
ما مجدانھ رسیدن نماینده ګان جاللتماب شما بھ دربارما، 

تصمیم ګرفتیم تا بطرف ھرات مارش نماییم. ما مارش خود 
 را بطرف ھرات از پایتخت خود درتھران آغاز نمودیم...»

)٧٧( 

ھمین تملق ګویی ھا و ارسال نامھ ھای تسلیم طلبانھ و ضد 
ملی امیردوست محمد خان عنوانی دربارقاجار ایران بود کھ 
دولت ایران را تحریص نموده تا درصدد یورش باالی ھرات 

برآید ومزید برآن، ادعای مالکیت برسرتاسرافغانستان را 
نیزداشتھ باشد. چنانکھ سفیرانګلیس(سرجان مکنیل) 

درتھران، طی نامھ ی مخفی کھ عنوانی وزیرامورخارجھ ی 
درحالیکھ کشورمطبوعش میفرستد، چنین ګزارش میدھد: « 

نماینده ګان افغان و فارس باالی ائتالف واتحاد باھمی 
کارمیکردند وقرارداد ھایی برای حکومت ھای خود تھیھ 

میدیدند، پادشاه فارس و وزیراو پیرامون مسایل 
دیګربیکارو بیغرض نھ نشستھ، بلکھ سخت مصروف بودند 

تا بھ سفیردولت انګلیس ایقان و اطمینان بدھند کھ 
دربارتھران نھ تنھا برای تسخیرھرات مصمم میباشد، بلکھ 
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تسخیر و تنزیل تمام سلطنت افغانستان بھ تابعیت دولت 
 آنھا [جانب ایران] فارس مطرح و مطمح نظر بوده است...

اظھارمیداشتند کھ قسمت اعظم کشورافغانستان بھ پادشاه 
فارس تعلق دارد و شاه اختیاردارد خودش تصمیم بګیرد چھ 
 نوع با افغانھا معاملھ کند، چونکھ آڼھا اتباع شاه میباشند.»

)٧٨ ( 

سفیرانګلیس درتھران، درھمین نامھ ی خود عالوه میکند کھ 
 من پرسان کردم  کھ بھ نظرآنھا [شاه ایران] متصرفات « 

دولت فارس تا کجا امتداد خواھد یافت؟ وجواب آڼھا این بود 
 کھ تا غزنی .»

بعد ازرسیدن محمد عمرخان بھ بازھم بخوانید : « ... 
دربارشاه، اعلیحضرت [محمدشاه قاجار] ازالحاق سرداران 

قندھار بھ دولت فارس مطمئن  ګردیده است. اینکھ آڼھا 
ازطرف پسرشان محمد عمرخان کامًال راحت باشند،اینکھ 

 ٩اعلیحضرت، ویکوویچ را ھمراه با بعد ازتسخیرھرات، 
لک روپیھ نزد آڼھا و امیردوست محمد خان میفرستد و بعد 

ازآن، آنھا باید برای دریافت اوامر وفرامین شاه آماده 
باشند. این نامھ بھ ُمھرشاه، صدراعظمش میرزا حاجی 

 )٧٩ (آقاسی و سفیر روسیھ مزین شده است. »

امیردوست محمد خان دریک نامھ ی دیګرعنوانی محمد شاه 
اکنون پسرم محمد اعظم خان را قاجارچنین مینویسد :«... 
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ودر آینده بھ فرامین بخدمت اعلیحضرت میفرستم 
 ) ٨٠( اعلیحضرت اطاعت خواھم کرد. »

درباره ی عنایات برادرم اعلیحضرت امپراتور[ روسیھ] « 
انتظار دارم بعضی اوقات از شما بشنوم کھ درضمیمھ است، 

ازطریق خدمات شایستھ بھ اعلیحضرت امپراتور، جناب شما 
حمایت این دربار شاھانھ را نیز حاصل خواھید داشت. » 

)٨١( 

ھمین مراودات زبونانھ وحاتم بخشی ھای ضد ملی و 
غیرمسووالنھ ی امیر(وھمچنان برادران قندھاری او) بود کھ 
دولت ایران فردی را بنام « قمبرعلی» بحیث نماینده ی شاه 
بھ افغانستان میفرستد و ھدایت نامھ ی آتی را نیز کھ سرتا پا 

تجسسی، استخباراتی، غرض ورزانھ و تجاوزی است، بھ 
دستش می سپارد : « وقتی شما سرحد کیان را عبورکنید، 

درھر موضع ومحلی کھ میرسید، معلومات ذیل را درکتاب 
یادداشت تان درج کنید و آنرا درمراجعت بھ تھران، بحضور 
اعلیحضرت تقدیم نمایید: وضع شھرھا و قریھ ھا، نفوس آنھا 
با مشاھدات خودتان ازمواضع مذکور، نفوس تخمینی وقدرت 
ھرقوم و قبیلھ، ازقبیل سیستانی ھا، بلوچھا، افغانھا وقزلباش 
ھا، ګزارشی ازعایدات و مصارفات آڼھا، تولیدات شھرھا و 

مواد عمده ی زراعتی آڼھا و اینکھ ازمدرک فروش کدام آنھا 
نفع بیشتربدست میآید،  مالیاتیکھ مردم می پردازند وامتعھ ی 
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تجارتی کھ ازخارج وارد میکنند، آیا جاده ھا و سرکھا آبګیر 
میباشند یا مسطح و ھمواریا کوھستانی وصعب المرور. 

وقتی شما ازبلوچستان عبورمیکنید باید درمورد عطوفت، 
سخاوت و بخشش ھای بزرګ اعلیحضرت تبلیغ کنید و 

توقعات خانھای بلوچستان و سیستان را بر انګیزید. 
اګرخوانین مذکور طرفدار ومتمایل بھ کامران باشند، باید 

سعی نمایید و آڼھا را تشویق کنید تا خود را بھ خدمت 
 وبھ آنھا اطمینان بدھید کھ تماس حکومت فارس شامل سازند

شان با دولت فارس کامًال سری و مخفی نګھ داشتھ میشود. 
خصوصًا ازسخاوت اعلیحضرت بھ علی خان مژده بدھید 
وبرایش بګویید کھ اخبارخدمات او بھ اعلیحضرت رسیده 

است. ھمھ ی این خوانین باید دورھم جمع شده سپاه و 
تجھیزات خود را حاضر و آماده سازند تا بھ ھنګام رسیدن 

سپاه  ظفرنمون شاھنشاه، با او ھمراه و مخلوط ګردند...» ( 
٨٢ ( 

این تنھا نبود، بلکھ امیردوست محمد خان طی نامھ یی کھ 
عنوانی الرد اوکلند وایسرای ھندبرتانوی میفرستد، پس 
« ازتذکرسایرمسایل، بګونھ ی بسیار زبونانھ می افزاید : 
من باردوم ھم راجع بھ تصمیم پادشاه فارس و توقعات 

آنکشوردوست ازمن تا درتحت حمایت او و جز متصرفات 
او قرار ګیرم، بھ شما نوشتم ودرحقیقت، من این توقع را 

 ) ٨٣(برای مدت درازی از دولت برتانیھ داشتم.» 
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امیربھ سلسلھ ی ارسال و مرسول نامھ ھای تسلیم طلبانھ ی 
خویش با اجانب، آنګاه کھ شاه شجاع سدوزایی، تحرکات 
مسلحانھ برضد امارت او را آغازکرد، نامھ یی عنوانی 

«سرکلود وید» یکی ازمقام ھای صالحیتداربرتانوی درھند 
شمالی نوشت و ازاو خواست بګوید کھ آیا شاه شجاع درتحت 

حمایت انګلیس دست بھ اقدامات مخاصمانھ زده است و یا 
باساس تصمیم خودش؟ ھرچند «کلودوید» بجواب امیرنوشت 

کھ دولت برتانیھ ھیچنوع سھم و دخالتی درعملیات نظامی 
شاه بھ ضد برادران بارکزایی نداشتھ و او تمنیات نیک 

درمقابل سرداردارد، اما این نامھ ی امیرنیزتاثیرخاص باالی 
اندیشھ و اراده ی جانب انګلیس مبنی بر تسریع دخالتھایش 

 درامورافغانستان داشتھ است. 

«... نامھ ھای استقبالیھ و انتظاریھ ی امیر بعنوان سر 
امیر خوشنودی الکساندربرنس درمسیر راه، بیشتر میرسید و 

آماد ګی ورضائیت مزید خود را بھ مذاکرات پیشنھاد شده و 
وتمایل خود را بھ ملحق شدن با حکومت برتانیھ بھرشکلی 

 ) ٨۴(کھ ګورنر جنرال مناسب بداند، اظھار میداشت...» 

درنامھ ی دیګری کھ امیربھ مناسبت تقرر«اوکلند» بحیث  
ګورنرجنرال جدید ھند برتانوی میفرستد، بازھم ازراه 

 چاپلوسی بګونھ ی نوکرمنشانھ چنین مینویسد: 
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« چنانچھ ازمدت درازی بھ اینطرف ازطریق رشتھ ھای 
دوستی ومودت با حکومت برتانیھ ملحق بوده ام. خبررسیدن 
عالیجناب شما، فرصت میمونی برای اشغال کرسی حکومت 
و انتشارتدبیر وفراست باالی کشورھندوستان بھ شمارمیرود 

وموجبات خوشی ومسرت بی نھایت ما را فراھم آورده و 
قلمرو توقعات من کھ قبُال دراثروزش باد ھای سرد زمستان، 
یخبندان شده بود، با پیام مسرت بارمواصلت عالیجناب شما 

بھ ګلستان بھشت مبدل ګردیده است. بھ عالیجناب شما مبرھن 
است  کھ اتکا بھ اصول شفقت و کرامت بشری خاصھ ی 

دولت برتانیھ میباشد. من و کشورم نیزخود را بسیارصادقانھ 
و مجدانھ متعھد بھ این اصول میشماریم و نامھ ھاییکھ من 
ازدولت انګلیس دریافت نموده ام، ھمګی مبین احساسات 

دوستانھ و لطف و مودت و بیانګراین واقعیت بوده کھ در 
موقع ضرورت، مکلفیت ھای دوستانھ ایفا خواھد شد. ..» و 

 دراخیرنامھ چنین می افزاید :

ھرچھ عالیجناب شما درموردحل وفصل قضایای این «
کشورصواب میدانید، لطفًا نظر تانرا بمن بنویسید تا آنرا 

امیدوارم عالیجناب شما سرمشق اجراآت خود قراردھم. 
و مراھمیشھ با شخص خودم و کشورم را از آن خود بدانید 

دریافت نامھ ھای دوستانھ ی تان سرفراز سازید. 
ھرطوریکھ عالیجناب شما خواستھ باشید، درمورد اداره ی 
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کشور من تصمیم بګیرید، موجب اطاعت خواھد بود.» 
)٨۵ ( 

با خوانش این مطلب ازسوی امیرمذکور، دیګرھیچ شک و 
تردید باقی نمی ماند کھ اوبخاطربقای شخص خودش 

درکرسی قدرت ومکنت،  میھن عزیزما را با اھالی آڼ، 
بصورت ساده ورایګان بھ حراج ګذارده و حاضربود آنرا بھ  

بھ ھرکدام از اربابان سھ ګانھ (روس، ایران و برتانیھ) کھ 
 پیشقدم شود، بفروش برساند. 

دروبسایت « اورتھ آسیا تاریخی» درھمین مورد میخوانیم: 
« بدین وسیلھ امیرمذکور زنجیرغالمی انګلیس را داوطلبانھ، 
مفتخرانھ و عاجزانھ بھ ګردن می اندازد و قبالھ ی کشور را 

 ھم مفت و رایګان بھ انګلیس پیش کش میکند.»

ازالبھ الی اسناد تاریخی آنزمان چنین برمی آید کھ برادران 
بارکزایی درنامھ نویسی و تماسګیری بھ دربار شاه فارس و 
دعوت آنھا برای اشغال ھرات و سایرنقاط افغانستان، سخت 

دررقابت افتیده بودند. یعنی نھ تنھا امیردوست محمدخان نامھ 
ھای پی درپی عنوانی دربارقاجاربھ منظورجلب توجھ 

وسخاوت ھای آن ازکابل میفرستاد، برادران وی نیزعین کار 
را ازقندھارانجام میدادند. چنانکھ درنامھ یی کھ سفیرروسیھ 

درتھران عنوانی سرداران قندھارمیفرستد، باصراحت 
و من صمیمانھ بھ شما مژده میدھم کھ مینویسدکھ :« 
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غوریان نیز ازجانب من توسط شاه بھ شما داده میشود.» 
 (بقول زنده یاد غبار، ازکمرخلیفھ بخشیدن ھمین است)

امیر، نامھ ھای تملق آمیز دیګری نیزعنوانی امپراتور 
روسیھ فرستاده و ازاوتقاضای حمایت، بلکھ تملک افغانستان 

 جلد اول کتاب ٣١٠را بعمل آورده بود. چنانکھ درصفحھ ی 
« زنده ګی امیر...» ازقول کپیتان ویکوویچ نماینده ی 

« و امیر مذکور نامھ ای توسط سیاسی روسیھ میخوانیم: 
نماینده ی خود حبو خان بھ روسیھ ارسال و خود را بحیث 

خادم دولت روسیھ معرفی کرده و یک نقل آن نامھ را 
باو(ویکوویچ) سپرده است، اما حامل آن نامھ تا قندھار 

رسیده و از اینجا ببعد نا پدید ګردیده است. اما او نقل آن 
نامھ را بھ حکومت خود ارسال کرده و بجواب آن نامھ یی 
برای امیردریافت داشتھ کھ درآن بھ امیرنوشتھ شده کھ او 

خادم دولت روسیھ نی، بلکھ دوست آن دولت میباشد کھ اګر 
او مایل بھ دوام دوستی با روسیھ میباشد، باید نظر خود را 

 بنویسد...»

بھ منظورآنکھ زبونی امیردوست محمد خان دربرابردولت 
روسیھ نیزبرای خواننده ی عزیزبیشترروشن ګردد، اینک 

نقل متن نامھ ی امیرعنوانی امپراتور روسیھ را دراینجا درج 
 میکنم :
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« نامھ ی دوستانھ ی شما توسط محترم کپیتان ویکوویچ بھ 
من رسیده است و ازمطالعھ ی دومین نامھ ی شما مسرور 

ګردیدم. اګرقرارباشد تشکرات کامل خود را دربرابرنیات 
نیک شما تقدیم کنم، ھمانقدرنا ممکن است مثلیکھ یک دریا 
را دریک کاسھ ګنجانید ویا آب دریا را بھ ترازو وزن کرد. 

من بھ ماھیت پیام ھایی کھ شما توسط کپیتان ویکوویچ 
برای من ارسال داشتھ اید، کامًال مستشعرمیباشم و با 

اعتماد کامل توقع دارم دولت امپراتوری شما از حیثیت و 
شرافت من دفاع و تایید نماید کھ اګرچنین کند، دلربایی از 

دوستان کار سھلی خواھد بود. ازپیشنھادی کھ شما کرده اید 
کھ امورکشورمرا مرتب مینمایید و عالوتًا بھ من اطالع داده 

اید کھ این، محض استوار بھ ګفتارنیست، بلکھ وعده ی 
خود را درعمل ھم پیاده  میسازید، تشکرمیکنم. من از 

دوستی دولت شما توقعات بسیار بیشتردارم و امید واریھای 
من تزیید یافتھ است. اګرچھ فاصلھ دربین ما زیاد است، این 

 فاصلھ مانع نزدیک شدن قلب ھای مان شده نمیتواند...»

ازال بھ الی نامھ ی جوابیھ ی امپراتورروسیھ عنوانی 
امیردوست محمد خان استنباط میګردد کھ حتا ھمان 

امپراتورجھانکشای روس، برای آنکھ امیر را خجالت داده 
باشد، بګونھ ی توصیھ آمیز می افزاید کھ «اوخادم دولت 

 روسیھ نی، بلکھ دوست آڼ دولت میباشد»
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 ھمین کتاب میخوانیم: « ٣٠۴ھمچنان درصفحھ ی 
امیراکنون قاصد پی قاصد بھ سفیرروسیھ و پادشاه فارس 

میفرستد واصرارمیورزد تا کارھرات را فیصلھ کرده 
زودتربطرف کابل رھسپارشوند کھ این کشوراز خودتان 

 است.»

امیردرتسلیم طلبی و بیګانھ پرستی ھای خویش چنان افراط 
میکرد کھ وقتی نیروھای مسلح قاجاریھ، محاصره ی ھرات 
را رھا نموده عقب نشینی میکنند، اکثریت مردم افغانستان بھ 

این مناسبت خوشحالی نموده جشن و شادمانی برپا مینمایند 
واما امیردوست محمدخان، نھ تنھا ازاین اقدام جانب شاه 

ایران مغموم و متاثرمیګردد، بلکھ با صراحت میګوید کھ « 
 ) ٨۶کیفرو تعجیز شاه قاجار، مانند تعجیزخود اوست.» (

دوست محمدخان کھ حس بیګانھ پرستی، حیل و تزویر، تبانی 
ومعاملھ با جوانب مختلف حتا بھ قیمت منافع ملی دررګھایش 
عجین شده بود، زمانیکھ ھنوز درتقسیمات مملکت فی مابین 
برادران بارکزایی، سھم اش والیت غزنی رسیده بود، یعنی 
ھنوزبھ کرسی امارت کابل تکیھ نزده بود، با درباررنجیت 

سنګ درالھور مراوده و مکاتبھ ی سری داشت واین مراوده 
ی مخفی سیاسی با دربارالھور، برمیګشت بھ سالھایی کھ 
وی با برادرمھترش(وزیرفتح خان) بھ دستورشاه محمود 

سدوزایی، بھ سوی کشمیرلشکرمیکشیدند و اما خالف اصول 
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اخالقی و میھندوستی، ازرنجیت سنګ استمداد نظامی بعمل 
آوردند و رنجیت ھم با استفاده ازفرصت، بھ تعداد ده 

ھزارسربازمسلح پنجابی را دراختیارھردو برادر قرارداد تا 
 علیھ حاکم افغانی کشمیر(عطامحمد خان) بجنګند. 

ھرچند این مراوده ی امیردوست دوست محمد خان با 
دربارالھور، شاید دررقابت با برادران قندھاری وُجست و 

جوی حامیان خارجی صورت ګرفتھ باشد، اما ھمین مراوده 
ھای مخفی دوست محمدخان، نخستین جرقھ ھای حرص و 

آزحاکم پنجاب مبنی بردخالت درامورافغانستان واشغال 
مناطق وسیع این کشور را تشکیل داد تا آنکھ بعدًا قلعھ ی 

اتک، ایاالت بزرګ سند، ملتان، پشاور، کشمیر، دیره جات 
 و غیره توسط رنجیت سنګ اشغال ګردید. 
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 فصل نھم

 

 ګریزھای امیردوست محمدخان ازصحنھ
یکی دیګرازصفات منفی ومشخصات ذاتی امیردوست 
محمدخان، فرارھا و ګریزھایش ازمعرکھ بود. ھرګاه 

مسیرزنده ګی او ازنخستین روز ھای تبارزش بمثابھ ی 
 نظامی –عنصرفعال سیاسی و نقش وی درجریانات سیاسی 

درجریان قرن نزدھم افغانستان با دقت مرور شود، ده ھا 
مورد فرار و ګریز او ازبرابردشمنان و رقبا و یا از صفوف 
جنګ و مبارزه بھ مالحظھ میرسد. وی تاآنجا کھ میتوانست 

 نظامی ازتیغ وشمشیر استفاده می –درمقابل رقبای سیاسی 
نمود و بھ اینکارادامھ میداد و یا با بکارګیری تاکتیک ھای 

متنوع ازقبیل (سوګند خوردن ھا، پیمان بستن ھا، 
تزویربکاربردن ھا، دروغ ګفتن و وفریب دادن ھا)، سعی 
میکرد خودش را بھ ھدف نزدیک کند واما، ھمینکھ زمینھ 
برایش تنګی میکرد وخطرجانی درمیان می بود، فرار را 
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برقرار ترجیح میداد و ازپیامد ھای طعنھ آمیزآن باکی 
 نداشت. 

اینک، یک سلسلھ ازفرارھا و ګریزھای جبونانھ ی 
امیردوست محمدخان را از البھ الی اوراق تاریخ بیرون 

 کشیده در اینجا درج مینماییم : 

« در حدود چھارمیل دورتر از شھرکابل، جنګی میان سپاه 
فتح خان وشاه شجاع درګرفت کھ منجربھ شکست فتح خان 

شد و او [ھمراه برادرکھترش دوست محمدخان] مجبور 
ګردید نزد شھزاده کامران بھ قندھار برګردد [فرارکند]. شاه 

  )٨٧شجاع بحیث فاتح جنګ بکابل برګشت. » (

«... ھنګامیکھ موکب اعلیحضرت [شاه شجاع] نزدیک ( 
چشمھ شادی) رسید، فتح خان و دوست محمد خان از شھر 

 ) ٨٨قندھار جانب فراه ګریختند...» (

«... میرعلم خان ازمقام والیت دیره غازی خان برطرف 
وبعوض او عطا محمد خا نورزایی از طرف شاه شجاع بھ 

این عھده ی ُپراھمیت مقررګردید. این تقرر، فتح خان و 
دوست محمد را بھ اندازه یی مشوش ساخت کھ جان و امنیت 

خود ھا را در خطر دیده چاره یی جز فرار بطرف ھرات 
 ) ٨٩نداشتند...» (
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« ... ھمینکھ بھ دروازه رسیدند، دوست محمد چند نفر ګارد 
محافط دشمن را کھ راه او را بستھ بودند بھ قتل رساند، سپس 

دروازه ی شھر را ګشودند و بطرف قرارګاه مستحکم خود 
 ) ٩٠بھ ګرشک فرار نمودند. » (

« ... ھنګامیکھ شاه شجاع درشش میلی دیره ی غازی خان 
رسیده بود، دوست محمد و فتح خان قرارګاه شاھی را ترک 
نموده رھسپارقندھار شدند. راپور فرار دوست محمد و فتح 

خان مانند صاعقھ ای باالی شاه اثر کرد و درحالیکھ از 
حمایت دو برادر محروم شده بود،خود را بخدا سپرده بھ 

 ) ٩١حرکت و حملھ جانب پشاور دوام داد.» (

«... ولی این تعلل شاه شجاع برای دوست محمد فرصت 
مساعد نصیب کرد تا با لشکرخود بطور مسالمت آمیز عقب 

نشینی [فرار] نموده نزد برادرش فتح خان بر ګردد...» 
)٩٢ ( 

«بھ مجردیکھ نواب عبدالجبارخان برګشت و ازاوضاع 
انګلیس امیر را مطلع ساخت، امیردوست محمد خان بدون 

درنګ معسکر ارغنده را با تمام اردوی خود بجا ګذاشتھ  و 
بھ عجلھ بھ راه کوتل «اونی» بھ استقامت بامیان و ُخلم فرار 

 ) ٩٣نمود...» (

«... حتی دوست محمد خان بدست خود زیورات ګرانبھای 
دخترشاه محمود(زن قاسم) را از او جدا کرد. وقتیکھ 
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وزیرفتح خان داخل شھرشد، دوست محمدخان ازترس آنکھ 
غنایم قیمت دار او را نګیرد، درخفا ازھرات بھ کشمیر 

 ) ٩۴فرارکرد...» ( 

دوست محمد خان عاقبت،  یکماه بعد از فتح ھرات و مبارزه 
ی طوالنی کھ تاج افتخار زنده ګی او شمرده میشود، وفات 

نمود و در ګازرګاه، برون شھر ھرات مدفون شد.             
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یکتعداد سرداران طفیلی و مطیع مقام ھای برتانوی کھ بحضورجنرال 
رابرتس زانو زده اند. اسمای این سرداران درپایین عکس درج ګردیده 

 )٩۵است. (
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)این عکس مھم تاریخی را دانشمند ګرامیجناب نصیرمھرین ٩۵(
 از آلمان برای مؤلف فرستاده اند.

 

 

 

 

 

 

                                    (پایان )
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