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  » ھند مسألۀ« : گزيده ای از مقالۀ :  کارل مارکس - ٢٧

  ١٨۵٧ جوالی ٢٨لندن، 

  

 زمينۀ  دربارۀ شورش در ھند می توانست به شکل جزوۀ حزبی برای آگاھی عمومی در١سخنرانی آقای ديزرائيلی

شناخت امور عملی انتشار يابد و در مدرسۀ ھنرھا و فنون نيز  خوانده شود و يا حتا به شکل مقاله برای کسب جايزه در 

خصوصيت بی طرفانۀ شگفت آور اين سخنرانی، در زمان و مکان، و به مناسبتی که . ن معرفی شوديکنکور آکادمی برل

                                                 
 در مجلس ١٨۵٧ جوالی ٢٧ه در اشاره دارد ک)  Tory يا ،Torie( رئيس حزب سياسی انگليس Disraëliمارکس به سخنرانی ديزرائيلی  1

  .عوام طی بحث و جدل دربارۀ ھند ايراد کرد
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ًکامال به ما نشان دھد که در تناسب با ھيچ زمان و مکان و ھيج مناسبتی برای عرضۀ آن انتخاب شده بود، کافی ست تا 

 جای ٢فصلی دربارۀ انحطاط امپراتوری روم که خيلی بخوبی می توانست در کتابھای مونتسکيو و گيبون. نبوده است

نحطاط جلوگيری بگيرد، پوچ خواھد بود، ولی شنيدن آن از زبان سناتور رومی خاصه موضوعی بود که می بايستی از ا

حقيقت اين است که در پارلمانھای مدرن، می توانيم تصور کنيم، به مثابه نقشی که چندان ھم بی ھوده و بی ارزش . کند

نيست، يعنی نقش سخنران مستقلی که نظر به نا اميدی از تأثير گذاری روی روند کنونی، به موضعگيری خنثی و طنز 

ً چنين نقش ظاھرا پيروزمندانه ای را شکست قطعی تلقی ٣رھبر رسمی حزب قديمیديزرائيلی . پردازانه بسنده می کند

ًشورش ارتش ھند مطمئنا فرصت بی بديلی برای نطقی ھيجان انگيز فراھم کرده بود، ولی با قطع نظر از . می کرد

 نطق او را تشکيل شيوۀ بيان خسته کننده در بررسی موضوع، بايد بپرسيم که جوھر اصلی اليحۀ پيشنھادی که انگيزۀ

ًگونه ای جلوه می داد که گوئی قويا خواھان خواندن ه او ب. می داد کدام بود ؟ در واقع طرح پيشنھادی وجود نداشت

ًپرونده ھای رسمی ست در حالی که کامال مطمئن نبود که يکی از آنھا واقعا وجود خارجی داشته باشد و دربارۀ پروندۀ  ً

سخنرانی و طرح پيشنھادی خالی از ھر نقطۀ مفصلی با .  فوری با موضوع او ندارددوم نيز مطمئن بود که رابطۀ

جز اين که طرح پيشنھادی به مثابه مقدمه ای برای سخنرانی بی ھدف به خدمت گرفته شد و ه موضوع اصلی بود، ب

برجسته ترين مردان با وجود اين، ھمانند نظرياتی پخته و تأمالت عميق نزد . گويا خود موضوع ارزش بررسی نداشت

دولت انگلستان، در حاشيۀ قدرت، بايد توجه کشورھای خارجی را جلب کند، من در اينجا به گفته ھای خود او بسنده می 

  .»دربارۀ زوال امپراتوری انگليس و ھند«کنم، تحليلی خالصه از نظرياتش

د آن را قيام ملی تلقی کنيم؟ رويکرد که باي اغتشاشات در ھند آيا نشان گريز از خدمت در ارتش است و يا اين«

  »اغتشاشات آيا نتيجۀ يک جھش آنی بوده يا پشتيبانی و تبانی سازمان يافته داشته است؟

گويد، پيش از اين ده سال گذشته،  او می.  به اين دو نکته بستگی داردمسألهآقای ديزرائيلی اطمينان می دھد که کل 

 ، ولی اين اصل با نداز و حکومت کناختالف بي: قديمی بنيانگذاری شده بود امپراتوری بريتانيا در ھند روی اصول 

رعايت مليت ھای مختلفی که ھند را تشکيل می داد، و با اجتناب از نفوذ به عرصۀ مذھبی، و به ھمين گونه با حفظ 

 گرايشان اخاللگرانه به لکنترو را نيز به مثابه سوپاپ اطمينان برای ٤و ارتش سپاھيان. مالکيت زمين به کار بسته شد

  .خدمت گرفتند

اين . ولی در کوران سالھای اخير اصل تازه ای در دولت ھند مطرح گرديد و به جريان افتاد و آن ھم تخريب مليتھا بود

.  وضعيت مالکيت و مداخله در امور مذھبی مردمتغييراصل به وسيلۀ اعمال زور برای تخريب شاھزاده ھای بومی، 

ً مشکالت مالی کمپانی ھند شرقی به نقطه ای رسيد بود که ضرورتا بايد به ھر شکلی که شده ،١٨۴٨در سال 

 منتشر شد و بی ھيچ پرده پوشی اعالن کرد که ٥ مشاوره ھيأتبر اين اساس، بيانيۀ . درآمدھايش را افزايش می داد

بر اساس . شاھزاده نشينھای بومی ستيگانه راه برای افزايش درآمد گسترش سرزمينھای بريتانيائی با تصاحب امالک 
                                                 

 ١٧٣۴بار به شکل ناشناس در سال  ، که نخستين»تأمالتی درباب داليل گسترش و زوال روميھا«: در اينجا به کتاب مونتسکيو اشاره دارد  2
که با ) ١٧٩۴ ژانويه ١۶ -١٧٣٧ مه ٨(مرد سياسی بريتانيائی  تاريخ شناس و Edward Gibbonدر آمستردام منتشر شد، و ادوارد گيبون 

 منتشر ١٧٨٨ تا ١٧٧۶اين کتاب برای نخستين بار در لندن به سال . شھرت خاصی دارد» تاريخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم«کتاب 
   .شد
  
ن بنيانگذاری آن در قرن ھفدھم، حزب ھميشه از از دورا. اعضای حزب بريتانيائی از اشراف زميندار بزرگ و سرمايه داران مالی بودند 3

با گسترش سرمايه داری انگليس، اعضای حزب بريتانيائی جايگاه ممتاز سياسی و انحصار پارلمان . سياست داخلی واپسگرا دفاع کرده است
شراف زميندار با سرمايه داران  حزب مضمحل شد و ترکيب طبقاتی آن تغيير کرد و به اتحاد ا١٨۵۵در نزديکيھای سال . را از دست دادند

  . حزب قديمی به تشکيل حزب محافظه کار انجاميد١٨۵٠- ١٨۶٠بزرگ انجاميد، در سال 
4 Cipayes 

  5  مشاوره که معاونت حاکم کل لرد دلھاوسی را به عھده داشتھيأت
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اين اصل، پس از مرگ راجۀ منطقۀ ستارا، وارث او که فرزند خوانده اش بود از سوی کمپانی ھند شرقی به رسميت 

از اين پس، ھر بار که شاھزاده ای بی آن که وارث طبيعی داشته . شناخته نشد و ستارا به امالک کمپانی ضميمه شد

ًوليعھد خوانده سنگ بنای جامعۀ ھند دائما . بست، قانون ضميمه سازی به کار بسته می شد  میباشد چشم از جھان فرو

 سرزمينھای بيش از دوازده شاھزادۀ مستقل را ١٨۵۴ تا ١٨۴٨به اين ترتيب، از سال . از سوی دولت کنار گذاشته شد

 کيلومتر مربع ١٢٨٧۴٧ که ٦ نشين برار، شاھزاده١٨۵۴در سال . با اعمال زور به امپراتوری بريتانيا ضميمه کردند

را فرا می گرفت، با جمعيتی برابر با چھار تا پنج ميليون نفر و با گنجينه ای عظيم با اعمال زور به تصرف کمپانی 

آقای ديزرائيلی فھرست تصرفات را با اوده در شمال شرقی ھند به پايان رساند، که موجب تصادم دولت ھند . درآمد

آقای ديزرائيلی در ادامۀ گفتارھايش نشان می دھد که چگونه وضعيت مالکيت در . ھا و حتا مسلمانان شدشرقی با ھندی 

  .ھند با نظام جديد دولت طی ده سال گذشته دچار دگرگونی شده است

اصل قانون به تصويب رسيده در ھند ويژۀ شاھزاده ھا و سرزمينھايشان نيست، بلکه فراگير ھر فردی «: او می گويد 

  » .ست که مالک زمين بوده و به دين ھندو اعتقاد دارد

(...)  

 ليور استرلينگ در سال محاسبه کرده ۵٠٠٠٠٠آقای ديزرائيلی ارزش زمينھائی را که از مالکان گرفته اند به بيش از 

 روش با نارضايتی از اين.  ليور در پنجاب و فھرست ادامه دارد٢٠٠٠٠٠ ليور در بمبئی، ٣٧٠٠٠٠است، در بنگال 

در توقيف اموال بوميان، دولت بريتانيا از پرداخت حقوق بزرگان کشور که بر اساس قرارداد متعھد شده بود امتناع 

  .کرد

اين وضعيت، مصادرۀ امالک  از راه ھای نوين است، ولی در گسترده ترين، شگفت آورترين و «: آقای ديزرائيلی گفت 

  ».شوک آورترين سطوح

با . ه بررسی نفوذ در وادی مذھب بوميان می پردازد، نکته ای که نيازی به تأخير روی آن نداريمسپس آقای ديزرائيلی ب

اين مقدمه چينی ھا نتيجه می گيرد که اغتشاشات کنونی در ھند به گريز از خدمت در ارتش خالصه نمی شود، بلکه يک 

دار به دولت پايان داد که بايد به جای تداوم او نطق خود را با ھش. قيام ملی ست و سپاھيان نيز عنصرفعال آن ھستند

  .سياست تجاوزکارانه توجه خود را روی بھبود وضعيت داخلی ھند متمرکز کند

  

  ١٨۵٧ جوالی ٢٨نوشتۀ کارل مارکس، 

  ١٨۵٧ت گس ا١۴، در ۵٠٩١منتشر شده در نيويورک ديلی تريبون شمارۀ 

  

  

  

  

  

                                                 
6 Bérar 
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  »افغانستان«گزيده ای از مقالۀ :  فردريش انگلس - ٢٨

 ٧»افغانستان«

  ١٨۵٧ت سگ ا١٠

New american 

Cyclopaedia, t.I, 1858 

  

افغانستان کشور آسيائی وسيعی ست که در شمال غربی ھند و بين ايران و ھند واقع شده، و از سوی ديگر بين ھندوکش 

ات و به ھمين و اقيانوس ھند محدود می باشد، و تا پيش از اين نيز مناطقی از ايران در خراسان و کوھستان و ھر

  ٨. ترتيب بلوچستان، کشمير، سند و بخش قابل مالحظه ای از پنجاب را در بر می گرفته است

ًحدات کنونی، جمعيت افغانستان احتماال حدود چھار ميليون نفر است در سر موقعيت جغرافيائی افغانستان و . ّ

را در رابطه با مسائل  است و نمی توان آن مردم اين کشور از نظر سياسی واجد اھميت قابل توجھی ۀخصوصيات ويژ

  .آسيای مرکزی دست کم پنداشت

کشور به . رسد نظر میه دولت آن سلطنتی ست ولی اقتدار شاه در رابطه با اتباع دلير و نافرمان او، امری نامطمئن ب

 ھا را دريافت کرده و به مناطق مختلفی تقسيم شده  و ھر منطقه توسط نمايندۀ شاه اداره می شود و ھم اوست که ماليات

  .پايتخت ارسال می کند

تنھا فعاليت آنھا دامداری و کشاورزی است و نسبت به تجارت و . افغان ھا نژادی اصيل، دلير، نيرومند و مستقل ھستند

کنان ًنظر می رسند و اساسا چنين فعاليت ھائی را با تحقير به ھندی ھا و ديگر ساه  بءًحرفه ھای ديگر کامال بی اعتنا

  .شھرھا واگذار می کنند

افغان ھا به . برای افغان ھا، جنگ محرکی ست که در زندگی و فعاليت ھای يکنواخت آنان تنوعی تازه ايجاد می کند

. قبايل مختلفی تقسيم می شوند که در رأس آنھا رؤسای مختلف، به تعريفی خاص، و به شکل فئودالی حکمرانی می کنند

  .ّا از قدرت، و عشق به استقالل فردی مانع از اين بوده است که به ملتی قدرتمند تبديل شوندتنفر رام نشدنی افغان ھ

چرا که برای تسليم شدن به . با وجود اين، ھمين بی ثباتی و خود اختياری، از آنان ھمسايگان خطرناکی ساخته است

 جھان سياست ۀ به تحريک توطئه ھای ماھرانبوالھوسی ھايشان مستعد بوده و از ھمين رو، تمايالتشان براحتی می تواند

  .به فعاليت واداشته شود

بی وقفه چاقوھايشان را ) » غلزئی«: تلفظ پشتو  (   و غلجائی ھا  اصلی در ميان پشتون ھا، يعنی درانی ھاۀدو طايف

 ئيس آنان يا خاندرانی ھا قدرتمندترين طايفه ھستند و بر حسب چنين قدرتی ست که ر. ديگر بيرون می کشند برای يک

                                                 
آزاد افغانستان انجام گرفته /وی از سايت افغانستان آزادھمۀ پاورقی ھای اين بخش به ھمکاری و تصحيح استاد قديمی تاريخ، سيد حسين موس 7

برای » افغانستان«اين پاورقی برای مقالۀ .  شده استمشخص جمالت ايشان داخل گيومه . استو مترجم فقط تنظيم آن را به عھده داشته
ًحات ايشان در خود متن بعضا داخل بخش ديگری از تصحي. ی بوده استتصحيح اشتباھات انگلس از ديدگاه رفيق سيد حسين موسوی ضرور

 توضيحاتشانرفيق موسوی برای . پرانتز و گيومه گنجانده شده، و خاصه دربارۀ تلفظ صحيح برخی واژگان بايد از ايشان سپاسگذار باشيم
 نشر مرکز ۵۶۵-۵٧٣ات صفح. الم غبار تلقی کنيمغاثر مير » افغانستان در مسير تاريخ«تأکيد داشتند که مراجعات او را به اعتبار کتاب 

  . ھجری خورشيدی١٣٨٠نشراتی ميوند سال چاپ 
  
ًزيرا سلسه کوه ھای ھندوکش، افغانستان را شرقا و غربا به دو قسمت تقسيم «ترسيم وضعيت جغرافيائی افغانستان تا حدودی اشتباه است،  8 ً

 اشغال نموده ١٩، فقط مقداری از آن را روسھا در اواخر قرن  به بعد تا کنون ھمين قسم بوده است١٨اين سرحدات از نيمۀ قرن . نموده است
   ».ھرات ھم آن زمان جزء افغانستان بوده است«، دربارۀ ھرات نيز بايد دانست که ».است
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 خود او ۀ اصلی اقتدار او فقط به قبيلۀولی حيط. ر استالدرآمد او معادل ده ميليون د. داند خود را شاه افغانستان می

ًمأموران نظامی اساسا از جانب درانی ھا تأمين می شود و بقيه ارتش از ميان قبايل ديگر و . محدود می شود

امور دادگستری در شھرھا به حاکم شرع واگذار می شود ولی .  به آن می پيوندندماجراجويانی که به اميد مزد و غارت

  . مرگ و زندگی ستتعيينّقدرت خان ھا در امور کيفری در حد حق . افغان ھا به ندرت به قانون مراجعه می کنند

مندند و وقتی که با اين وجود مردمی آزاد منش و سخاوت. انتقام خون ريخته شده نزد آنان وظيفه ای فاميلی ست

تحريکشان نکنند، مھمان نوازی نزد آنان از چنان تقدسی برخوردار است که حتا اگر دشمن خونی باشد و با او نان و 

نمک بخورد، حتا اگر از روی خدعه گری باشد، از انتقام مبرا خواھد ماند و حتا می تواند در برابر مخاطرات ديگر از 

  .ميزبان خود درخواست حمايت کند

ّافغان ھا مسلمان و سنی مذھب ھستند، ولی تعصب خاصی ندارند و ازدواج بين سنی و شيعه امر استثنائی به حساب  ّ

 ھا به سواحل ھند، پيش از رسيدن انگليس. ٩طور متوالی زير سلطۀ مغول و ايران بوده استه افغانستان ب. نمی آيد

سلطان محمود، چنگيزخان، . فغانستان صورت می گرفتتھاجمات خارجی به دشت ھای ھندوستان پيوسته از طريق ا

  .تيمورخان و نادر شاه، ھمگی از ھمين راه عبور کرده اند

، پس از مرگ نادر، احمد شاه که ھنر جنگ را نزد ماجراجويان نظامی آموخته بود، بر آن شد تا به ١٧۴٧در سال 

او به . دوران مدرن رسيدزرگی و شکوفائی خود در در عھد سيادت او افغانستان به اوج ب.  ايران پايان دھدۀسيطر

ّدوزی تعلق داشت و اولين کاری که انجام داد تصاحب غنائمی بود که رئيس مرحوم خود او از ھند آورده و خاندان س

 ، او به تاراندن والی مغول در کابل و پيشاور نائل آمد و با عبور از رود سند به سرعت١٧۴٨در سال . باقی گذاشته بود

) »گجرات بايد باشد«( او از خراسان تا دھلی گسترش يافت و حتا با شاھزادگان محرات ۀسيطر. پنجاب را تسخير کرد

  .به زورآزمائی پرداخت

ًبا وجود اين، چنين جنگ ھائی مانع از اين نبود که او از ھنر صلح کامال بی بھره باشد، او حتا موفق شد که نام خود را 

 از جھان رفت و تاج پادشاھی را ١٧٧٣احمد شاه در سال . خ نويس زبان زد خاص و عام کندبه عنوان شاعر و تاري

 تيمور خارج بود و قندھار را که پدرش بنيانگذاری ۀوليتی از عھدؤولی چنين مس. برای پسرش تيمور به ارث گذاشت

بود، رھا کرد و پايتخت حکومت کرده بود، يعنی شھری که در مدت کوتاھی به شھر پر جمعيت و ثروتمندی تبديل شده 

را از بين برده بود، دوباره به  ی که احمد شاه آنئدر طول حکومت او اختالفات قبيله . خود را در کابل مستقر کرد

  .حالت فعال در آمد

اين شاھزاده رؤيای افزايش قدرت مسلمانان .  درگذشت و زمان موسوم به زمان شاه جانشين او شد١٧٩٣تيمور در سال 

طوری که سر جان ه انداخت، ب ًولی چنين طرحی تصرفات انگليس را قويا به مخاطره می. د را در سر می پروراند ھن

ّملکلم مأموريت يافت که در سر حدات به مالقات افغان ھا برود و آنان را به آرامش و احترام به قانون دعوت کند، و از 

 چنانچه افغان ھا بخواھند دست به حرکتی بزنند، در اين صورت با ھائی را گشودند تامذاکره طرف ديگر با ايران باب 

                                                 
 نژاد اين حکم انگلس ھم درست نيست زيرا سلسله ھای مستقلی مانند صفاريان، غزنويان و غوريان را ناديده گرفته، به عالوه پادشاھان« 9

  ».راندند و مأمن اصلی شان افغانستان کنونی بود را ناديده گرفته است پشتون که برای قرنھا زن و مرد بر ھند حکم می
چنانچه در . رخين افغانستان می نگارند، شورش ھای داخلی ھمه و بدون استثناء ريشه در تحريکات استعماری داشته استؤتا جائی که م «-٣

در ھمکاری با تعدادی از » ميا غالم محمد ھندی« پاينده محمد بعد از آن که وی با يک تن از جواسيس انگلستان به نام قضيۀ کشته شدن سردار
تمام . خوانين ديگر توطئه نموده قصد جان شاه و وزير را نمود و بالفعل دستگير گرديدند، جاسوس در حين فرار دستگير و اعدام گرديد

قيم انگليس و ئی ھيچ يک به مانند وی وطن دوست نبود، حاصل توطئۀ ھای مستان پادشاھان درانی و محمد زشورشھای دوران زمانشاه که بي
  ».بود که به مانند يک بازيچه توسط سرجان ملکم مورد سوء استفاده قرار می گرفتند» عليشاه قاجارح فت«ھمکاری خاينانۀ 
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  . ھمکاری ايران از دو سو در معرض آتش قرار گيرند

با وجود اين، چنين پيشگيری ھائی ضرورتی نداشت زيرا زمان شاه بيش از اندازه گرفتار دسيسه چينی ھا و شورش 

محمود برادر شاه، شھر ھرات را به تصرف . بر آب می ديدھای داخلی بود و طرح ھای بلند پروازانۀ خود را نقش 

خود در آورد و می خواست آن را به حکومتی مستقل تبديل کند، ولی طرح او نيز با شکست مواجه شد و به ايران 

ئی بر تخت سلطنت جلوس کرده بود که در رأس آن سردار پاينده محمد خان ازمان شاه به ياری خاندان بارکز. گريخت

انتخاب وزيری از جانب زمان شاه که محبوبيتی در بين مردم نداشت، موجب تنفر .  به سرفرازخان قرار داشتملقب

طرفداران قديمی او شد و بر اين اساس بود که توطئه چينی کردند، ولی با آشکار شدن چنين توطئه ای، سرفرازخان 

  .١٠کشته شد

پس از .  زمان شاه زندانی شد و چشم ھايش را نيز درآوردنددر پی چنين حوادثی شورشيان محمود را فراخواندند، و

محمود که درانی ھا از او حمايت کرده بودند، غلجائی ھا شاه شجاع را داشتند که مدتی بر تخت سلطنت نشست ولی 

 را  ناپلئون ژنرال گاردن١٨٠٩در سال . سرانجام با توطئه و خيانت طرفداران خودش متواری و به سيک ھا پناھنده شد

به ايران فرستاد و به اين اميد که فتح عليشاه را به تسخير ھند تشويق کند، و دولت انگليس در ھند نيز نماينده ای به 

 با افتخار به ١١ سينگ- در اين دوران راجيت. دربار شاه شجاع فرستاد که مقاومتی را در مقابل ايران سازماندھی کند

بود که با تدبير به کسب استقالل از افغان ھا نائل آمده، و حکومت خود را او از جمله رؤسای سيک . قدرت رسيده بود

به او داده بودند و مورد احترام دولت انگليس و ) شاه کبير(در پنجاب مستقر کرده بود، و به اين ترتيب لقب ماھاراجا 

فتح خان .  خود خشنود باشدبا وجود اين محمود قدرت طلب و غاصب، نمی بايستی مدت زيادی از پيروزی. ھند نيز بود

ًکه از وزرای او بود متناوبا بر اساس بلند پروازی ھا و منافع شخصی بين محمود و شاه شجاع رفت و آمد می کرد، و 

خاندان وزير . نام کامران دستگير شد و پس از در آوردن چشم ھايش او را به قتل رسانده سرانجام توسط پسر شاه ب

در نتيجه شاه  دست نشانده يعنی شاه شجاع  را . ه بود، برای انتقام خون او قسم ياد کردندقدرتمندی که به قتل رسيد

با اين وجود شاه شجاع، که موجب نارضايتی ھائی شده بود، خيلی زود قدرت را به . فراخواندند و محمود متواری شد

، ١٨٢٩ پس از درگذشت وی به سال  او بود گريخت وۀمحمود به ھرات که تحت سلط. يکی از برادرانش واگذار نمود

سر می بردند، سرزمين را بر اساس ه خاندان بارکزئی که از اين پس در اوج قدرت ب. پسرش کامران جانشين او شد

 تقسيم کردند، به اين معنا که منازعات ادامه می يابد ولی تنھا در مقابله با دشمن مشترک ءسنت ھای ملی بين اعضا

ه يکی از برادران محمد عظيم خان شھر پيشاور را در اختيار خود داشت و ب. د را باز می يابندخواھد بود که اتحاد خو

که دوست محمد که  ّخاطر آن به راجيت سينگ ماليات می پرداخت، يکی ديگر در غزنی، و سومی در قندھار، در حالی

 را ١٢س، کاپيتان الکساندر برن١٨٣۵ه سال و نزد ھم او بود که ب. قدرتمندترين اين خاندان بود در کابل حکومت می کرد

ديگر دسيسه  در مقام سفير فرستادند، يعنی در دورانی که انگلستان و روسيه در مورد ايران و آسيای مرکزی، عليه يک

  .چينی می کردند

مام انتظارات چه دولت انگليس و ھند از او ت. ّبه اين ترتيب به دوست محمد قول اتحادی را داد که خوشايند او واقع نشد
                                                 

چنانچه در . داخلی ھمه و بدون استثناء ريشه در تحريکات استعماری داشته استرخين افغانستان می نگارند، شورش ھای ؤتا جائی که م« 10
در ھمکاری با تعدادی » ميا غالم محمد ھندی«قضيۀ کشته شدن سردار پاينده محمد بعد از آن که وی با يک تن از جواسيس انگلستان به نام 

تمام . ل دستگير گرديدند، جاسوس در حين فرار دستگير و اعدام گرديداز خوانين ديگر توطئه نموده قصد جان شاه و وزير را نمود و بالفع
شورشھای دوران زمانشاه که بين پادشاھان درانی و محمد زئی ھيچ يک به مانند وی وطن دوست نبود، حاصل توطئۀ ھای مستقيم انگليس و 

  ».م مورد سوء استفاده قرار می گرفتندبود که به مانند يک بازيچه توسط سرجان ملک» فتھعليشاه قاجار«ھمکاری خاينانۀ 
11 Rajit Singh 
12 Alexandre Burnes 
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 ايرانی ھا به مدد روس ھا ھرات را  محاصره ١٨٣٨در سال . که ما به ازائی پيشنھاد کند ممکن را داشت ولی بی آن

يک نمايندۀ ايرانی و يک نماينده روس به کابل گسيل شدند و دوست محمد با . کردند که در واقع کليد افغانستان و ھند بود

ز قبول ھر گونه تعھد عينی، از آنان استقبال به عمل آورد و موجب گشايش ھائی برای وجود رأی منفی بريتانيائی ھا ا

  . طرف مقابل شد

  مصمم ١٤  که والی اعظم  ھند بود، تحت تأثير دبير دفتر خود مک ناتن١٣ُ رفت، و لرد اکالندسکاپيتان الکساندر برن

 و بر اين اساس برکنار شد و شاه شجاع را به عنوان گشت تا دوست محمد را به دليل عملی که مرتکب شده بود تنبيه کند

به اين ترتيب قراردادی با شاه شجاع و سيکھا منعقد . جايگزين او طرح ريزی کردند که از جيره بگيران دولت ھند بود

ران شاه به جمع آوری سپاھی پرداخت که حقوق آنھا را دولت بريتانيا می پرداخت و آموزش آنھا نيز به عھده افس: شد 

 سمک ناتن به معاونت برن.   متمرکز شدند١٥تلج سۀ ھندی در منطق- بريتانيائی بود، و در عين حال واحدھای انگليسی

در اين فاصلۀ زمانی ايرانی ھا به .  انگليس در افغانستان ھمراھی می کردۀاين لشکر کشی را به عنوان فرستاد

با وجود اين در . اشته شده بودداخله در افغانستان از ميان برد مۀ ھرات خاتمه دادند و در نتيجه يگانه انگيزۀمحاصر

تماميت کشور را به تسليم واداشتند و از اين پس بايد به :  واحدھای نظامی به طرف سند حرکت کردند ١٨٣٨مبر دس

  .نفع سيک ھا و شاه شجاع باج و خراج بپردازند

 مرد جنگی به ١٢٠٠٠ًاين ارتش شامل تقريبا . ور کرد، ارتش بريتانيا از رود سند عب١٨٣٩ بروری ف٢٠به تاريخ 

  . ١٦حساب بياوريمه ًکه سپاھی را که اخيرا شاه شجاع ايجاد کرده بود ب  غير نظامی بود و البته بی آن۴٠٠٠٠ھمراھی 

دھا صالن رسيدند، اندک اندک کمبود مواد غذائی و علوفه اولين نتايج خود را با سقط شدن و به گذرگاه بچدر ماه مار

 از گذرگاه خوجاک بی آنکه به اپريل ٧در . شتر اعالن کرد، و بخش قابل مالحظه ای از بار و بنديل ھا از دست رفت

 وارد قندھار شدند، يعنی شھری که شاھزاده ھای افغان، برادران اپريل ٢۵مقاومتی برخورد کنند عبور کردند، و در 

جا گذاشتن يک بريگاد به ه  ، فرمانده لشکر با ب١٧حت، سر جان کينپس از دو ماه استرا. دوست محمد رھا کرده بودند

  . در قندھار، با بخش کثير لشکرش به طرف شمال حرکت کرد١٨فرماندھی نات

يک سرباز فراری خبر آورده بود که دروازه کابل .  فرو ريختجوالی ٢٢ تسخير ناپذير افغانستان در ۀغزنی، قلع

 کابل را منفجر کردند و شھر به ھمين راھکار ھدف حمله ۀبه اين ترتيب درواز. يگانه جائی ست که سنگر بندی نشده

  .قرار گرفت

ت گس ا۶ّبعد از چنين مصيبتی، سپاھی که دوست محمد گردآوری کرده بود بيرق را به زمين نھادند و به اين ترتيب در 

 واقعی در اختيار مک ناتن بود که تمام ًشاه شجاع ظاھرا تاجگذاری کرد ولی قدرت. تمام دروازه ھای کابل گشوده شد

ًنظر می رسيد که تسخير افغانستان کامال به انجام رسيده ه اينگونه ب.  ھند می پرداختۀمخارج اين شاھزاده را از خزان

  . نظامی برگردانده شدندقطعاتو بخش مھمی از 

 و ١٨۴٠شنود نبودند، و بين سالھای وند خ باش١٩که تحت فرمانروائی کافران فرنگی ولی افغان ھا به ھيچ عنوان از اين

واحدھای نظامی . امی کشاند شورش ھا يکی پس از ديگری سر تا سر کشور را به ناآر١٨۴١در تمام طول سال 
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14 W.Mc Naghten 
15 Satledj 
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با وجود اين، مک ناتن بر اين عقيده بود که اين وضعيت در افغانستان .  ھندی بناچار دائم بايد در حرکت باشند- انگليس

 امور بخوبی پيش می رود و قدرت شاه شجاع در حال تثبيت است ۀ و به متروپل نوشته بود که ھمعمومی و عادی ست

 دوست محمد خود را به ١٨۴٠سال . ًو با اين حساب اخطارھای نظاميان و ديگر مأموران سياسی کامال بی نتيجه ماند

  .ًبريتانيائی ھا تسليم کرده بود که بعدا او را به ھند فرستادند

بر، مک ناتن در و به وقوع پيوست سرکوب شد و در اطراف ماه اکت١٨۴١رش ھائی که در طول تابستان سال تمام شو

ولی ديری نپائيد که .  نظامی تحت فرماندھی اش، به سوی ھند حرکت کند قطعاتمقام منتخب والی بمبئی آماده شد تا با 

  .طوفان درگرفت

 -  نظامی انگليس١۶٠٠٠و بايد مخارج .  ليور استرلينگ تمام می شد١٢۵٠٠٠٠ ھند سالی ۀاشغال افغانستان برای خزان

  . سرباز ديگر را تأمين می کردند که در سند و گذرگاه بوالن مستقر کرده بودند٣٠٠٠ شاه شجاع و قطعاتھندی و 

افغان کمک عالوه بر اين، رؤسای .  خزانه ھند بودۀمخارج دربار شاه شجاع، کارمندان و تمام مخارج دولت او به عھد

ھای مالی دريافت می کردند و يا به بيان ديگر بايد از ھمان منبع خريداری می شدند که مانع خساراتی شوند که از سوی 

مک ناتن اعالم کرده بود که ادامۀ اين وضع امکان ناپذير است و مخارج افغانستان ديگر قابل . آنان تھديدشان می کرد

لی برای کاھش بودجه، به اين نتيجه رسيد که راھی نيست مگر کاھش کمک ھای بنابراين در پی راه ح. تحمل نيست

 گذاشت، رؤسا نيز طرح توطئه ای را برای پايان ءاز ھمان روزی که او چنين طرحی را به اجرا. مالی به رؤسا

د برای تمرکز  گذاشتند، به شکلی که خود مک ناتن به وسيله ای تبديل شء بريتانيائی ھا به اجراۀبخشيدن به سيطر

. نيروھای شورشگر که تا اينجا به شکل پراکنده در نا ھماھنگی و نبود يکپارچگی در عمل عليه متجاوزان می جنگيدند

فرماندھی .  خود رسيده بوددر ھمان سان روشن است که در اين دوران تنفر از تسلط بريتانيا نزد افغان ھا به نقطۀ اوج

 قطعات. ً بود که پير مردی نقرسی، نا مصمم، متناقض و کامال نااليق بود٢٠ل الفينستوننراج ھا در کابل به عھده انگليس

 موضع می گرفتند ولی ديوارھا به اندازه ای گسترده بود که ھمۀ پادگان به سختی هنظامی پشت ديوارھای سنگربندی شد

ساخت و ساز ديوارھا و .  باز بفرستند را برای نبرد به مناطققطعاتکه  شد چه رسد به اين قادر به نگھبانی از آن می

و عالوه بر . راحتی از آن عبور می کرده ای نامناسب و سست بود که اسب بسنگرھا و چاله ھا و جان پناه ھا به انداز

اين ھا از آنجائی که گوئی ھمۀ اين نقاط ضعف کم بودند، وضعيت خود اردوگاه را نيز بايد يادآور شويم، زيرا در 

 می برد که طعمۀ خوبی بود برای تک تيراندازھائی که در بلندی ھای پيرامون می توانستند موضع وضعيتی به سر

ًبگيرند، و عالوه بر اين، ھمۀ نيازمنديھا، آذوقه و دارو در فاصله ای نسبتا دور از اردوگاه نگھداری می شد و چند باغ 

قلعۀ  باال حصار . ده بود، بين آنھا فاصله می انداخت ھا اشغال نش کوچک که توسط انگليسۀبا ديوارھای بسته و يک قلع

شنودی شاه شجاع ھيچ ودر کابل می توانست اردوگاه زمستانی بسيار مطمئنی برای ھمۀ لشکر باشد، ولی برای خ

  .پادگانی به آنجا نفرستاده بودند

نرال ج.  او به قتل رسيد در شھر مورد حمله قرار گرفت وس الکساندر برنۀخان.  شورش آغاز شد١٨۴١مبر ّدوم نو

  .بريتانيائی ھيچ واکنشی از خود نشان نداد، و بی مجازات ماندن چنين حرکتی به شورشگران قدرت تازه ای بخشيد

 فرامين متناقض شده بود و ديری نگذشت که شيرازه ھمۀ امور از ھم گسيخت، يعنی ھمان ۀالفينستون سرگردان و طع

بی دفاع مانده بود و » باال حصار«. فرمان، ضد فرمان، بی نظمی: ف کرده است چيزی که ناپلئون در سه کلمه تعري

 را ھم که برای سرکوب شورشيان فرستاده بودند شکست خوردند، و ھمين موجب شد که افغان ھا بيش از پيش قطعاتی

                                                 
20 Général Elphinston 
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 نظامی محافظت می ٨٠مبر استحکامات ديده بانی که فقط با  نو٩. مبر استحکامات مجاور اشغال شد  نو٣. تشويق شوند

مبر الفينستون می خواست با افغان ھا وارد  نو۵از . شد توسط افغان ھا اشغال شد و بريتانيائی ھا دچار گرسنگی شدند

مبر در شرايطی که ترديدھا سر انجام در اواسط ماه نو. ه کند شود تا با آنھا راھی را برای خروج از کشور معاملمذاکره

 را به مرز نا اميدی کشانده بود و وقتی ديگر ھيچ کدام، نه سربازان اروپائی و نه سربازان تقطعاو ناتوانی او ھمۀ 

ھا با رؤسای افغان آغاز شد و طی آن مک ناتن مذاکره ھندی، توان روحی الزم برای روياروئی با افغان ھا را نداشتند، 

 قرارداد تسليم به جنوریّدر اول . ش ناياب شده بودبرف زمين ھا را پوشانده بود و مواد غذائی بيش از پي. به قتل رسيد

 ١۴٠٠٠٠ ليور استرلينگ به افغان ھا بپردازد و عالوه بر اين پرداخت ١٩٠٠٠٠و تمام خزانه بايد مبلغ . تصويب رسيد

، ھمۀ توپخانه و مھمات به استثناء شش توپ شش پوندی و سه توپ کوھستانی. ليور ديگر برای آنان بايد به امضاء رسد

و رؤسا قول داده بودند که غذا و آذوقه در اختيار آنھا . ًو بايد از افغانستان کامال خارج شوند. بر جا گذاشته شدند

راه پيمائی .  غير نظامی عقب نشينی خود را آغاز کردند١٢٠٠ نظامی و ۴۵٠٠ بريتانيائی ھا با جنوری ۵. بگذارند

ن و غير نظاميان در ھرج و مرج غير قابل عالجی محو شود و ھر کافی بود که آخرين بازمانده تفاوت نظم نظاميا

سرما، برف و کمبود مواد غذائی به ھمان شکلی که در عقب نشينی ناپلئون پس از رھا . مقاومتی را امکان ناپذير کند

ر افغان از بلندی ، اين بار تيراندازان ماھ٢١جای کوزاک ھاه با اين تفاوت که ب. کردن مسکو، اتفاق افتاد بود، تکرار شد

رؤسائی که قرارداد پايان . ھا با حفظ فاصله و با تفنگ ھای سر پر دوربرد به روی بريتانيائی ھا تيراندازی می کردند

ً کابل تقريبا به -گذرگاه خرد. جنگ را امضاء کرده بودند، نمی توانستند و نمی خواستند جلوی قبايل کوه نشين را بگيرند

 ٢٠٠يل شد، و آن تعداد اندکی ھم که از اين گذرگاه جان سالم به در برده بودند، کمتر از گورستان ھمۀ ارتش تبد

  .ًگدلک کامال نابود شدند دادند که آنان نيز  در گذرگاه جاروپائی را تشکيل می

سر به با وجود اين چندين اف. ود که به جالل آباد رسيد و واقعه را تعريف کردب ٢٢فقط يک مرد و آنھم دکتر برايدون

که دستور گرفته بود کشور را  با اين. شد  محافظت می٢٣جالل آباد توسط لشکر سيل. دست افغان ھا اسير شده بودند

غزنی سقوط کرده بود و حتا يک سرباز  . ٢٤تخليه کند، شھر را ترک نکرد، نات نيز در قندھار ھمين کار را انجام داد

گوش نمی رسيد، و ھمۀ سربازان ھندی در اثر ناسازگاری با آب و ه ھم در محل ديده نمی شد و صدای توپخانه ای ب

ّدر اين مدت، مقامات عالی بريتانيائی در مناطق مرزی با اولين اخبار از حوادث . ھوای منطقه از پا درآمده بودند ّ

و مرور به ولی عبور .  را در پيشاور به قصد تقويت نيروھا در افغانستان متمرکز کردندقطعاتیمصيبت بار کابل، 

 فرماندھی بروری در ماه ف٢٥نرال پالکج. سختی امکان پذير بود و سربازان ھندی نيز پيوسته فوج فوج بيمار می شدند

او از گذرگاه خيبر عبور کرد و به ياری سيل .  نيروھای کمکی دريافت کرد١٨۴٢ چرا به عھده گرفت، و در پايان مار

 که از اين پس والی ٢٧لرد النبوروگ. ٢٦جمات افغان را با شکست مواجه کردبه جالل آباد آمد و ظرف چند روز ھمۀ تھا

ه اعظم ھندوستان بود، فرمان عقب نشينی از افغانستان را صادر کرد، ولی نات و پوالک به بھانۀ مشکالت ترابری ب

                                                 
را بايد از قزاق ھا تفکيک کنيم، متأسفانه اکثر شرقی ھا و غربی ھا اين دو را يکی گرفته مرتکب کوزاک ھا « 21

  ».است» تاراس بولبا«گردند، معروفترين کوزاک ھا در داستان  اشتباه می
22 Docteur Brydon  
23 Sale 

». قرار داشتند ترک نمايند زيرا از چھار طرف در محاصرۀ آزاديخواھاناآنھا نمی توانستند محل ر«  24  
25 Général Pollock 

و پسرش » امير دوست محمد خان«ھيچ مقاومتی به علت خيانت «خالف اطالعاتی که انگلس دربارۀ امير دوست محمد خان داشته است،  26 
نين دروغھائی صورت نگرفت، انگليسھا به منظور تقويت روانی عساکرشان در ھند و حفظ حيثيت امپراتوری شان به چ» وزير اکبر خان«

   ».متوسل شده متأسفانه نويسنده نيز آنھا را باور نموده است
27 Lord Ellenborough 
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ت اعادۀ حيثيت و باز  افکار عمومی لرد النبوروگ را وادار کرد تا جھجوالیسرانجام در آغاز ماه . فرمان عمل نکردند

در نتيجه، او فرمان حرکت به طرف کابل و قندھار و جالل آباد را . سازی وجھه و مقام ارتش بريتانيا دست به کار شود

ک به سوی الت پگس ا٢٠ک و نات حرکتشان را با يکديگر ھماھنگ کردند، و الت، پگسدر اواسط ماه ا. صادر کرد

 ٩. ت گذرگاه جگدلک را به تصرف در آوردگس ا٢٣افغان را تارو مار کرد، و  قطعۀدر گندمک يک . کابل حرکت کرد

  .٢٨مبر در حاشيه تيزين اردو زد سپت١٣. مبر نيروھای متحد دشمن را در ھم شکستسپت

ّدر اين مدت، نات قندھار را ترک کرده بود و با تمام نيرو به سوی غزنی . رسد مبر به پای ديوارھای کابل می سپت١۵ 

ت، غزنی را به گس ا٣٠. ت، و پس از چند درگيری مختصر، نيروھای افغان را به شکل قابل توجھی خنثی کردمی تاخ

با تخريب استحکامات شھر شکست تازه ای به افغان ھا و . مبر دشمن شھر را ترک می کند سپت۶. تصرف در آورد

ًرسد و پالک فورا با او ارتباط بر قرار  یمبر به نزديکی ھای کابل م سپت١٧.مواضع نيرومند علی خان  وارد می کند

شاه شجاع مدت ھا پيش توسط يکی از رؤسا به قتل رسيده بود و از آن پس ھيچ دولت رسمی در افغانستان . می کند

 سوار برای نجات زندانيان کابل قطعۀپالک يک . ًاسما شاه ناميده شده بود» فتح جنگ«وجود نداشت، پسرش 

برای انتقام، . ن که موفق به خريداری کردن زندانبان ھا شده بودند در راه به مالقات او می آيندفرستد، ولی زندانيا می

بر بريتانيائی ھا شھر کابل را ترک و اکت١٢روز . بازار کابل تخريب شد و بسياری از ساکنين شھر را به قتل رسيدند

که موقعيت خود را در خطر می ديد در پی » ح جنگفت«. می کنند و از طريق جالل آباد و پيشاور به ھند باز می گردند

  . ّدوست محمد از اسارت آزاد می شود و سلطنت خود را باز می يابد. آنھا رفت

  ٢٩. آنان برای تحميل شاھزاده مورد نظر خودشان در افغانستانۀاين بود تالش بريتانيائی ھا و شيو

  ادامه دارد

  
  

                                                 
ًقبال در اين مورد توضيح داده شده است وگفته شده است که ھيچ جنگی در محل گندمک صورت نگرفت بلکه مقاومت ھای پراکندۀ مردم   28

   بومی را بزرگ معرفی نموده اند
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" امير دوست محمد"ًاين نوشته با کمال تأسف در بسا موارد دقيق نيست به خصوص لشکر کشی انتقامی انگليسھا که کال به اساس توافق با 
بل آن را به وسيلۀ جارچی ھا اعالم می داشتند صورت گرفته و ارتش انگليس در تمام طول راه از قندھار الی کابل و يا ھم از جالل آباد الی کا

  . و علت اساسی عدم مقاومت افغانھا عليه آن تھاجم بود، ھيچ سخنی به ميان نياورده است
پسر امير دوست امير دوست محمد خان به وزير اکبر خان ) انفيه دان(اين را ھم تذکر نداده است که وقتی پيام انگليسھا با عينک و قطی نصوار 

وی می خواست مخالفت نمايد، انگليسھا آشکارا اعالم داشتند که ھرگاه توافق با دوست محمد عملی نشود ما نامبرده را با  رسيد ود خان محم
 زن و کودک می شد، ھمه را به انگلستان فرستاده و به اساس قوانين مسيحی، زنھا می تواند مورد استفادۀ ١۵٠تمام اھل و عيالش که حدود 

  . ان قرار بگيرندجنسی ديگر
اين را ھم ننوشته اند که وقتی نيرو ھای نات از قندھار به غزنی می رسد، شھر را نيروھای مقاومت رھا کرده و ھيچ گونه جنگی برای تصرف 

ته را از مستشرقی که با وی ھمراه بود، يک دروازۀ سوخ" راولنسن"اين را ھم ننوشته اند که جنرال نات ھمراه با . آن شھر صورت، نگرفت
شھر غزنی برداشته، با خود به ھند آوردند و ادعا کردند که دروازۀ صندل معروفی را که سلطان محمد غزنوی از ھند با خود به غزنی برده 

  . بود، جھت خوشنودی ھندی ھا به جايش برگردانيده اند
ات از سوی ديگر وارد شھر کابل شدند، به مثابۀ انتقام، اين را ھم ننوشته اند، که وقتی نيروھای جنرال پالک و سيل از يک سو و جنرال ن

شھر کابل را که گذشته از مرکزيت اقتصادی، سابقۀ " چھارچتۀ"توحش استعماری شان را نشان داده داده ضمن کشتن مردم عادی شھر کابل، 
  .... و. ًتاريخی چند صد ساله داشت، کامال به آتش کشيده، تا به آخر آن را سوزاندند

 


