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 استعمار در آسيا

 کارل مارکس و فردريش انگلس

١٠  
١٣  

  فردريش انگلس

  

  برگزيده ای از مقالۀ

 »افغانستان«

  ١٨۵٧ اگست ١٠

New american 

Cyclopaedia, t.I, 1858 

  

 وسيعی است که در شمال غربی ھند و بين ايران و ھند واقع شده، و از طرف ديگر بين ئیافغانستان کشور آسيا

ھندوکش و اقيانوس ھند محدود می باشد، و تا پيش از اين نيز مناطقی از ايران در خراسان و کوھستان و ھرات، و 

  .وچستان، کشمير، سند و بخش قابل مالحظه ای از پنجاب را در بر می گرفته استبه ھمين ترتيب بل

 افغانستان و ئیموقعيت جغرافيا. حّدات کنونی، جمعيت افغانستان احتماال حدود چھار ميليون نفر است در سر

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

  .مسائل آسيای مرکزی دست کم پنداشت
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کشور . ست ولی اقتدار شاه در رابطه با اتباع دلير و نافرمان او، امری نامطمئن به نظر می رسدادولت سلطنتی 

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

  .يتخت ارسال می کندو به پا

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

 را با تحقير به ھندی ھا و ديگر ساکنين ئی چنين فعاليت ھا ھستند و اساساً ءتجارت و حرفه ھای ديگر کامال بی اعتنا

  .شھرھا واگذار می کنند

. نواخت آنان تنوعی تازه ايجاد می کند ست که در زندگی و فعاليت ھای يکاان ھا، جنگ محرکی برای افغ

افغان ھا به قبايل مختلفی تقسيم می شوند که در رأس آنھا رؤسای مختلف به تعريفی خاص، و به شکل فئودالی 

انع از اين بوده است که به ملّتی تنفر رام نشدنی افغان ھا از قدرت، و عشق به استقالل فردی م. حکمرانی می کنند

  .قدرتمند تبديل شوند

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

 ۀراحتی می تواند به تحريک توطئه ھای ماھرانه يشان مستعد بوده و از ھمين رو، تمايالتشان ببه بوالھوسی ھا

  .سياست به فعاليت واداشته شودجھان 

به يقين منظور غلجائی  [ Ghildzis  و قيلدزی ھا Durrani اصلی در ميان پشتون ھا، يعنی درانی ھاۀدو طايف

درانی ھا قدرتمندترين طايفه ھستند و بر حسب . بی وقفه چاقوھايشان را برای يک ديگر بيرون می کشند] است ھا

. درآمد او معادل ده ميليون دالر است. خود را شاه افغانستان می داند Khan ا خانست که رئيس آنھا ياچنين قدرتی 

مأمورين نظامی اساسا از جانب درانی ھا تأمين می .  خود او محدود می شودۀاصلی اقتدار او تنھا به قبيلۀ ولی حيط

امور عدليه در . آن می پيوندندشود، و بقيه ارتش از ميان قبايل ديگر و ماجراجويانی که به اميد مزد و غارت به 

قدرت خان ھا در امور . شھرھا به حاکم شرع واگذار می شود ولی افغان ھا به ندرت به قانون مراجعه می کنند

  .ستان مرگ و زندگی ييکيفری در حّد حق تع

ھستند و با اين وجود مردمی آزاد منش و سخاوتمند . ستاانتقام خون ريخته شده، نزد آنان وظيفه ای فاميلی 

وقتی که تحريکشان نکنند، مھمان نوازی نزد آنان از چنان تقدسی برخوردار است که حتی اگر دشمن خونی باشد و 

با آنھا نان و نمک بخورد، حتی اگر از روی خدعه گری باشد، از انتقام مبرا خواھد ماند و حتی می تواند در برابر 

  .دمخاطرات ديگر از ميزبان خود درخواست حمايت کن

 به ئیافغان ھا مسلمان و سنّی مذھب ھستند، ولی تعصب خاصی ندارند و ازدواج بين سنّی و شيعه امر استثنا

پيش از رسيدن انگليسی ھا به سواحل .  مغول و ايران بوده استۀافغانستان به طور متوالی زير سلط. حساب نمی آيد

سلطان محمود، .  افغانستان صورت می گرفتھند، تھاجمات خارجی به دشت ھای ھندوستان پيوسته از طريق

  .چنگيزخان، 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 ١٧۴٧در سال 

او .  خود در دوران مدرن رسيدئیج بزرگی و شکوفادر عھد سيادت او افغانستان به او. به سيطره ايران پايان بخشد

  تعلق داشت و نخستين کاری که انجام داد تصاحب غنائمی بود که رئيس مرحوم Souddosis دوزائیبه خاندان س

، او به تاراندن والی مغول در کابل و پيشاور نائل آمد و با ١٧۴٨در سال . خود او از ھند آورده و باقی گذاشته بود

 او از خراسان تا دھلی گسترش يافت و حتی با ۀسيطر. سرعت پنجاب را تسخير کرده ب] سند[ Indus اندو عبور از

  . پرداختئی به زورآزماMahrattes ھاراتاشاھزادگان م
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 مانع از اين نبود که او از ھنر صلح کامال بی بھره باشد، او حتی موفق شد که نام ئیبا اين وجود چنين جنگ ھا

 از جھان رفت و تاج ١٧٧٣احمد شاه در سال . وان شاعر و تاريخ نويس زبان زد خاص و عام کندخود را به عن

 تيمور خارج بود، و قندھار را که ۀوليتی از عھدؤولی چنين مس. تيمور به ارث گذاشتپادشاھی را برای پسرش 

تمندی تبديل شده بود، رھا پدرش بنيانگذاری کرده بود، يعنی شھری که در مدت کوتاھی به شھر پر جمعيت و ثرو

ی که احمد شاه آن را از ئدر طول حکومت او اختالفات قبيله . کرد و پايتخت حکومت خود را در کابل مستقر ساخت

  .بين برده بود، دوباره به حالت فعال در آمد

انان اين شاھزاده رؤيای افزايش قدرت مسلم.  جانشين او شدZémaoun ن درگذشت و زما١٧٩٣تيمور در سال 

ولی چنين طرحی تصرفات انگليس را قويا به مخاطره می انداخت، به طوری که سر . ھند را در سر می پروراند 

جان ملکلم مأموريت يافت که در سر حّدات به مالقات افغان ھا برود و آنان را به آرامش و احترام به قانون دعوت 

 تا چنانچه افغان ھا بخواھند دست به حرکتی بزنند، در اين کند، و از طرف ديگر با ايران باب مذاکراتی را گشودند

 ضرورتی ئیبا اين وجود چنين پيش گيری ھا. صورت با ھمکاری ايران از دو جانب در معرض آتش قرار گيرند

 او ۀ شاه بيش از اندازه گرفتار دسيسه چينی ھا و شورش ھای داخلی بود و طرح ھای بلند پروازانننداشت زيرا زما

محمود برادر شاه، شھر ھرات را به تصرف خود در آورد و می خواست آن را به حکومتی . بر آب شده بودنقش 

 زائی شاه به ياری خاندان بارکنزما. مستقل تبديل کند، ولی طرح او نيز با شکست مواجه شد و به ايران گريخت

Baraksis بر تخت سلطنت جلوس کرده بود که در رأس آن شيل افروز خان  Sheil Afros Khan ]اين اسم بايد 

اسم وی را با تکيه بر ؛ لذا بسيار امکان دارد انگلس  بود سر فراز خان بهلقبم که  باشد خان پاينده محمدسردار 

 شاه که محبوبيتی در بين نانتخاب وزيری از جانب زما. قرار داشت]  پورتال-منابع غير دقيق چنين درج نموده باشد

طئه چينی کردند، ولی با آشکار شدن ی او شد و بر اين اساس بود که تونفر طرفداران قديممردم نداشت، موجب ت

  . کشترا] سردار پاينده محمد خان[چنين توطئه ای، شيل افروز خان

پس .  شاه زندانی شد و چشم ھايش را نيز درآوردندندر پی چنين حوادثی شورشيان محمود را فراخواندند، و زما

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

 ناپلئون ژنرال ١٨٠٩در سال . ولی سرانجام با توطئه و خيانت طرفداران خودش متواری و به سيک ھا پناھنده شد

ھند تشويق کند، و دولت انگليس در  به تسخير Feth Ali Chahگاردن را به ايران فرستاد و به اين اميد که شاه را 

 -در اين دوران راجيت. ھند نيز نماينده ای به دربار شاه شجاع فرستاد که مقاومتی را در مقابل ايران سامان دھد

 رؤسای سيک بود که با تدبير به ۀاو از جمل.   با افتخار به قدرت رسيده بود]رنجيت سنگھه[Rajit Singhسينگ 

 ھا نائل آمده، و حکومت خود را در پنجاب مستقر ساخته بود، و به اين ترتيب لقب مھاراجا کسب استقالل از افغان

با اين وجود محمود قدرت طلب و غاصب، . به او داده بودند و مورد احترام دولت انگليس و ھند نيز بود) شاه کبير(

 وزرای او بود که متناوبا بر  ازFutteh Khanتح خان ف. پيروزی خود خشنود باشدنمی بايستی مدت زيادی از 

اساس بلند پروازی ھا و منافع شخصی دائما بين محمود و شاه شجاع رفت و آمد می کرد، و سرانجام توسط پسر شاه 

خاندان وزير قدرتمندی که به قتل . نام کامران دستگير شد که پس از در آوردن چشم ھايش او را به قتل رسانده ب

در نتيجه شاه  دست نشانده يعنی شاه شجاع  را فراخواندند و .  خون او قسم ياد کردندرسيده بود، به خاطر انتقام

 شده بود، خيلی زود قدرت را به يکی از ئیبا اين وجود شاه شجاع، که موجب نارضايتی ھا. محمود متواری شد

، پسرش ١٨٢٩سال محمود به ھرات گريخت که زير سلطۀ او بود و پس از درگذشت وی ب. برادرانش واگذار نمود

 که از اين پس در اوج قدرت به سر می بردند، سرزمين را بر اساس سنت ارکزائیخاندان ب. کامران جانشين او شد
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 تقسيم کردند، به اين معنا که منازعات ادامه می يابد ولی تنھا در مقابله با دشمن مشترک خواھد ءھای ملی بين اعضا

 شھر پيشاور را در اختيار ]سلطان محمد خان طالئی[يکی از برادران محمد خان. بود که اتحاد خود را باز می يابند

 ماليات می پرداخت، يکی ديگر در غزنی، و سوّمی در قندھار، در رنجيت سنگھهخود داشت و به خاطر آن به 

ھم و نزد .   که قدرتمندترين اين خاندان بود در کابل حکومت می کردDost Mohammadکه دوست محمد  حالی

 را به عنوان سفير فرستادند، يعنی در Alexandre Burnes س، کاپيتان الکساندر برن١٨٣۵سال ه او بود که ب

  .دورانی که انگلستان و روسيه در مورد ايران و آسيای مرکزی، عليه يک ديگر دسيسه چينی می کردند

چه دولت انگليس و ھند از او تمام . دبه اين ترتيب به دوست محّمد قول اتحادی را داد که خوشايند او واقع نش

 ايرانی ھا به مدد روس ھا ھرات ١٨٣٨در سال .  پيشنھاد کندئیانتظارات ممکن را داشت ولی بی آن که ما به ازا

يک نمايندۀ ايرانی و يک نماينده روس به کابل گسيل شدند، . را  محاصره کردند که در واقع کليد افغانستان و ھند بود

 ھا از قبول ھر گونه تعھد عينی، از آنھا استقبال به عمل آورد و ئیعلی رغم رأی منفی بريتانياو دوست محمد 

 که Lord Auckland ( رفت، و لرد اکالند سکاپيتان الکساندر برن.  برای طرف مقابل شدئیموجب گشايش ھا

شت تا دوست محمد را به  مصمم گW.Mc Naghten) والی اعظم  ھند بود، تحت تأثير دبير دفتر خود مک ناگتن 

و بر اين اساس عزل و جايگزين کردن او توسط شاه شجاع طرح ريزی . خاطر عملی که مرتکب شده بود، تنبيه کند

شاه به جمع : به اين ترتيب قراردادی با شاه شجاع و سيک ھا منعقد گرديد . شد که از جيره بگيران دولت ھندی بود

 بود، ئی افسران بريتانياۀا دولت بريتانيا می پرداخت و آموزش آنھا نيز به عھدآوری سپاھی پرداخت که حقوق آنھا ر

 اين سمک ناگتن به معاونت برن.  متمرکز شدندSatledj ھندی در منطقه ساتلج  - و در عين حال واحدھای انگليسی

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

مبر با اين وجود در دس. اشته شده بود مداخله در افغانستان از ميان بردۀھرات خاتمه دادند، و در نتيجه تنھا انگيز

تمام کشور را به تسليم واداشتند و از اين پس می بايستی که به :  واحدھای نظامی به طرف سند حرکت کردند ١٨٣٨

  .و خراج بپردازندنفع سيک ھا و شاه شجاع باج 

 مرد ١٢٠٠٠اين ارتش شامل تقريبا .  عبور کرد]سند[، ارتش بريتانيا از اندو١٨٣٩ بروری ف٢٠به تاريخ 

.  توسط شاه شجاع ايجاد شده بود سپاھی که اخيراً ۀ غير نظامی بود و البته بدون محاسب۴٠٠٠٠جنگی به ھمراھی 

 و علوفه اولين نتايج خود را با سقط ئیک اندک کمبود مواد غذا  رسيدند، اندBolanالن و به گذرگاه بچدر ماه مار

 از گذرگاه اپريل ٧در . ، و بخش قابل مالحظه ای از بار و بنديل ھا از دست رفتداشتشدن صدھا شتر اعالم 

 وارد قندھار شدند، يعنی شھری که اپريل ٢۵ بدون برخورد با ھيچ مقاومتی عبور کردند، و در Khodjakخوجاک 

 Sir Johnپس از دو ماه استراحت، سر جان کين . زاده ھای افغان، برادران دوست محمد رھا کرده بودندشاھ

Keaneتحت فرماندھی نات ) ١(جا گذاشتن يک بريگاده  ، فرمانده لشکر با بNott در قندھار، با بخش کثير 

  .لشکرش به طرف شمال حرکت کرد

 کابل ۀيک سرباز فراری خبر آورده بود که درواز.  فرو افتادوالیج ٢٢ تسخير ناپذير افغانستان در ۀغزنی، قلع

به اين ترتيب دروازه کابل را منفجر کردند و شھر از ھمين طريق مورد . ست که سنگر بندی نشده استا ئیتنھا جا

  .تھاجم قرار گرفت

 ۶د و به اين ترتيب در بعد از چنين مصيبتی، سپاھی که دوست محّمد گردآوری کرده بود بيرق را به زمين نھادن

تن بود  ولی قدرت واقعی در اختيار مک ناشاه شجاع ظاھرا تاجگذاری کرد.  تمام دروازه ھای کابل گشوده شداگست
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اين گونه به نظر می رسيد که تسخير افغانستان به تمامی .  ھند می پرداختۀکه تمام مخارج اين شاھزاده را از خزان

  . يگان ھای نظامی دستور بازگشت صادر کردندتحقق يافته و  به بخش مھمی از

 باشند، خشنود Feringhee Kaffirs کافران فرنگی ئیولی افغان ھا به ھيچ عنوان از اين که تحت فرمانروا

 شورش ھا يکی پس از ديگری سر تا سر کشور را به ١٨۴١ و در تمام طول سال ١٨۴٠نبودند، و بين سال ھای 

تن بر با اين وجود مک نا. ر حرکت باشند ھندی به ناچار دائم می بايستی د-می انگليسیواحدھای نظا. ناآرامی کشاند

 امور به خوبی پيش می ۀاين عقيده بود که اين حالت عمومی و عادی افغانستان است و به متروپل نوشته بود که ھم

مأمورين سياسی کامال بی رود و قدرت شاه شجاع در حال تثبيت است و با اين حساب اخطارھای نظاميان و ديگر 

  . ھا تسليم کرده بود که بعد او را به ھند فرستادندئی دوست محمد خود را به بريتانيا١٨۴٠سال . نتيجه می ماند

بر، ووقوع پيوست، سرکوب گرديد، و در اطراف ماه اکته  ب١٨۴١ که در طول تابستان سال ئیتمام شورش ھا

د و آماده شد تا با واحدھای نظامی که تحت فرماندھی داشت، به طرف ھند تن به عنوان والی بمبئی برگزيده شمک نا

  .ولی ديری نگذشت که طوفان آغاز شد. حرکت کند 

و می بايستی که مخارج .  ليور استرلينگ تمام می شد١٢۵٠٠٠٠ ھند سالی ۀاشغال افغانستان برای خزان

از ديگر را تأمين می کردند که در سند و  سرب٣٠٠٠ ھندی و واحدھای شاه شجاع و -  نظامی انگليسی١۶٠٠٠

  .گذرگاه بوالن مستقر ساخته بودند

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

ه مانع افغان کمک ھای مالی دريافت می کردند و يا به عبارت ديگر بايد از ھمان منبع خريداری می شدند ک

 اين ۀتن اعالم داشته بود که اداممک نا. انب آنھا تھديدشان می کردخساراتی شوند که در غير اين صورت از ج

بنابراين در پی راه حلی برای تقليل بودجه، به اين . وضع ناممکن است و ديگر مخارج افغانستان قابل تحمل نيست

 ءاز ھمان روزی که او چنين طرحی را به اجرا. ه رؤسانتيجه رسيد که راھی نيست مگر تقليل کمک ھای مالی ب

 گذاشتند، به شکلی که ء ھا به اجرائیگذاشت، رؤسا نيز طرح توطئه ای را برای پايان بخشيدن به سيطره بريتانيا

تن به وسيله ای تبديل شد برای تمرکز نيروھای شورشگر که تا اين جا به شکل پراکنده بدون ھماھنگی و خود مک نا

در عين حال روشن است که در اين دوران تنفر از تسلط بريتانيا نزد . ن وحدت عمل عليه متجاوزين می جنگيدندبدو

 Généralفرماندھی انگليسی ھا در کابل به عھده ژنرال الفينستون . افغان ھا به نقطۀ اوج خود رسيده بود

Elphinstonواحدھای نظامی پشت حصارھای . يق بود بود که پير مردی نقرسی، نا مصمم، متناقض و کامال ناال

قدری گسترده بودند که تمام پادگان به سختی قادر به احاطۀ تمام ه  موضع می گرفتند ولی حصارھا بهسنگربندی شد

ساخت و ساز حصارھا و سنگرھا و چاله .  برای نبرد در منطقۀ باز بفرستندئیآن می شد چه رسد به اين که واحدھا

و عالوه بر اين ھا از آن . قدری نامناسب و ضعيف بود که اسب به راحتی از آن عبور می کرده ھا و جان پناه ھا ب

 ئی که تمام اين نقاط ضعف کم بودند، بايد اضافه کرد که موقعيت اردوگاه به شکلی بود که برای تک تيراندازھائیجا

ضافا بر اين که تمام مايحتاج و آذوقه و که در بلندی ھای اطراف کمين کرده بودند طعمۀ خوبی به نظر می رسيد،  م

 کوچک که توسط ۀداروھا در فاصله ای دور از اردوگاه نگھداری می شد و چند باغ با ديوارھای بسته و يک قلع

 در کابل می توانست Bala Hissarال حصار  اقلعه ب. انگليسی ھا اشغال نشده بود، بين آنھا فاصله می انداخت

ولی برای خشنودی شاه شجاع ھيچ پادگانی به آن جا .  مطمئنی برای تمام لشکر باشداردوگاه زمستانی بسيار

  .نفرستاده بودند
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. ، در شھر، مورد حمله قرار گرفت و او به قتل رسيدسخانه الکساندر برن.  شورش آغاز شد١٨۴١مبر دّوم نو

  .شگران قدرت تازه ای بخشيد ھيچ عکس العملی از خود نشان نداد، و عدم مجازات به شورئیژنرال بريتانيا

 تمام امور از ھم گسيخت، يعنی ۀ فرامين متناقض شده بود و ديری نگذشت که شيرازۀالفينستون سرگردان و طعم

بدون دفاع مانده » ال حصاراب«. فرمان، ضد فرمان، بی نظمی: ھمان چيزی که ناپلئون با سه کلمه تعريف می کند

 ھا بيش ورشيان فرستاده بودند شکست خوردند، و ھمين موجب شد که افغان ھم که جھت سرکوب شئیبود و واحدھا

 نظامی ٨٠مبر استحکامات ديده بانی تنھا با  نو٩. ستحکامات مجاور اشغال شدندمبر ا نو٣. از پيش تشويق شدند

فغان ھا وارد مبر الفينستون می خواست با ا نو۵از .  ھا دچار گرسنگی شدندئیتوسط افغان ھا اشغال شد و بريتانيا

مبر در شرايطی که سر انجام در اواسط ماه نو. ه کندمذاکره شود تا از آنھا راھی را برای خروج از کشور معامل

 و ئیترديدھا و ناتوانی او تمام واحدھا را به حد نا اميد کننده ای تقليل داده بود و ديگر ھيچ کدام، نه سربازان اروپا

سای افغان آغاز شد و مذاکرات با رؤ.  با افغان ھا را نداشتندئیم برای رويارونه سربازان ھندی، توان روحی الز

در اّول .  بيش از پيش ناياب می شدئیبرف زمين ھا را پوشانده بود و مواد غذا. تن به قتل رسيدطی آن مک نا

به افغان ھا  ليور استرلينگ ١٩٠٠٠٠و تمام خزانه می بايستی مبلغ .  قرارداد تسليم به تصويب رسيدجنوری

تمام توپخانه و مھمات به .  ليور ديگر به آنھا می بايستی به امضاء رسد١۴٠٠٠٠بپردازد و عالوه بر اين پرداخت 

می و می بايستی که افغانستان کامال تخليه . و سه کوھستانی، بر جا گذاشته شدند) ٢(استثناء شش توپ شش پوسی

 نظامی و ۴۵٠٠ ھا با ئی بريتانياجنوری ۵. در اختيار آنھا بگذارندو رؤسا قول داده بودند که غذا و آذوقه . شد

 کافی بود که آخرين بازمانده تفاوت نظم نظاميان و ئیراه پيما.  غير نظامی عقب نشينی خود را آغاز کردند١٢٠٠

بود سرما، برف و کم. غير نظاميان در ھرج و مرج غير قابل عالجی محو شود، و ھر مقاومتی را ناممکن سازد

با اين .  به ھمان شکلی که در عقب نشينی ناپلئون پس از رھا کردن مسکو، رخ داده بود، تکرار شدئیمواد غذا

 از بلندی ھا با حفظ فاصله و با تفنگ ھای سر پر ، اين بار تيراندازان ماھر افغانتفاوت که به جای قزاق ھا

 که قرارداد پايان جنگ را امضاء کرده بودند، نمی ئیسارؤ.  ھا تيراندازی می کردندئیبه روی بريتانيا) ٣(دوربرد

 به گورستان تقريبا Kourd Caboul کابل -وردخگذرگاه . ايل کوه نشين را بگيرندتوانستند و نمی خواستند جلوی قب

 یئ اروپا٢٠٠تمام ارتش تبديل شد، و آن تعداد اندکی ھم که از اين گذرگاه جان سالم به در برده بودند، کمتر از 

  . کامال نابود شدندDjagdalakگدلک بودند که در گذرگاه ج

با .  بود که به جالل آباد رسيد که داستان را تعريف کندDocteur Brydonتنھا يک مرد و آن ھم دکتر برايدون 

 با اين.   محافظت می شد"Saleل س"جالل آباد توسط لشکر . اين وجود چندين افسر توسط افغان ھا اسير شده بودند

غزنی . که دستور گرفته بود کشور را تخليه کند، شھر را ترک نکرد، نات نيز در قندھار ھمين کار را انجام داد

سقوط کرده بود، و حتی يک سرباز ھم در محل ديده نمی شد و صدای توپخانه ای به گوش نمی رسيد، و تمام 

 در ئیدر اين مّدت، مقامات عالی بريتانيا. ه بودندسربازان ھندی در اثر عدم تطبيق با آب و ھوای منطقه از پا درآمد

 را در پيشاور به قصد تقويت نيروھا در افغانستان قطعاتیمناطق مرزی با اّولين اخبار از حوادث مصيبت بار کابل، 

ولی عبور و مرور به سختی امکان پذير می شد و سربازان ھندی نيز پيوسته فوج فوج بيمار می . متمرکز ساختند

 ١٨۴٢ چ فرماندھی را به عھده گرفت، و در پايان مارفبروری در ماه Général Pollockک پالژنرال . شدند

به جالل آباد آمد که در  Sale لُ  عبور کرد و به ياری سKhyberاو از گذرگاه خيبر . نيروھای کمکی دريافت کرد

که از ) Lord Ellenborough)۴٣گ لرد النبورو. ظرف چند روز تمام تھاجمات افغان را با شکست مواجه ساخت

اين پس والی اعظم ھندوستان بود، فرمان عقب نشينی از افغانستان را صادر کرد، ولی نات و پوالک به بھانۀ 
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 افکار عمومی لرد النبوروگ را وادار کرد تا جوالیسرانجام در آغاز ماه . فرمان عمل نکردنده مشکالت ترابری ب

در نتيجه، او فرمان حرکت به طرف .  وجھه و مقام ارتش بريتانيا دست به کار شودجھت اعادۀ حيثيت و باز سازی

 و نات حرکتشان را با ھم ھماھنگ کردند، و  پالک،اگستدر اواسط ماه . کابل و قندھار وجالل آباد را صادر کرد

 ٢٣رد، و  يک واحد افغان را تارو مار کGandamakمک ونددر گ. طرف کابل حرکت کرد به پالک اگست ٢٠

مبر در  سپت١٣. متحد دشمن را در ھم شکستمبر نيروھای  سپت٩. لک را به تصرف در آوردجگد گذرگاه اگست

در اين مّدت، نات قندھار را ترک کرده . مبر به پای ديوارھای کابل می رسد سپت١۵.  اردو زدTezeen تزين ۀحاشي

 را به شکل قابل درگيری مختصر، نيروھای افغانچند بود و با تمام نيرو به طرف غزنی می تاخت، و پس از 

با تخريب . مبر دشمن شھر را ترک می کند سپت۶.  غزنی را به تصرف در آورد،اگست ٣٠. توجھی خنثی کرد

مبر به  سپت١٧.  وارد می سازدAlydan استحکامات شھر شکست تازه ای به افغان ھا و مواضع نيرومند عليدان

شاه شجاع مدت ھا پيش توسط يکی از .  فورا با او ارتباط بر قرار می سازدالکپنزديکی ھای کابل می رسد و 

 Futteh» تح جنگف«ر افغانستان وجود نداشت، پسرش قتل رسيده بود، و از آن پس ھيچ دولت رسمی ده رؤسا ب

Jung ًدانيان که موفق  يک واحد سوار برای نجات زندانيان کابل می فرستد، ولی زنالکپ.  شاه ناميده شده بود اسما

برای انتقام، بازار کابل تخريب شد و بسياری . به خريداری کردن زندانبان ھا شده بودند در راه به مالقات او می آيند

 ھا شھر کابل را ترک می کنند و از طريق جالل آباد ئیبر بريتانياو اکت١٢روز . انيدنداز ساکنين شھر را به قتل رس

دوست محّمد از . که موقعيت خود را در خطر می ديد در پی آنھا رفت» تح جنگف«. ند باز می گردو پيشاور به ھند

 آنان برای تحميل ۀ ھا و شيوئیاين بود تالش بريتانيا. اسارت خود آزاد می شود و سلطنت خود را باز می يابد

  . مورد نظر خودشان در افغانستانۀشاھزاد

  

  پی نوشت

   سرباز٣۵٠٠ تا ١۵٠٠ واحد نظامی احتماال بين )١

٢( Pouces سانتيمتر٢.٧ واحد اندازه کيری معادل   

٣( Mousquetشايد .  جّد تفنگھای امروزی گويا که برای تيراندازی دارای فتيله ای بوده که می بايستی آتش بزنند

  .که تفنگ چخماقی نام رايج آن باشد

  

  

 کيلوگرم ١٠ متر و ١.۶ تا ١.۴ل آن تقريبا بين طو.  شدئیدر نيمۀ دّوم قرن شانزدھم وارد ارتشھای اروپا» موسکه«

برخی از اين تفنگھای چخماقی روی پايه کار گذاشته می .  ميليمتر بوده است١۴.٩وزن دارد، و قطر فشنگ سربی

اين نوع تفنگ ھا احتماال در .  متر بوده است٣٠٠ و در ربع اول قرن ھفدھم تا ۵٠برد اين تفنگھا در آغاز بين . شدند

  . پيشرفته تر تا قرن نوزدھم ھم کاربرد داشته استمدل ھای

  

  :يادداشت
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آن عليه استعمار افغانستان و به خصوص مبارزات آزاديخواھانۀ مردم تاريخ  جھت معلومات مزيد در قسمت 

در » افغانستان در مسير تاريخ«، می توانيد به عالوۀ مراجعت به کتاب آقای غبار١٨۴٢ الی ١٨٣٩انگليس از 

 نيز مطالب آموزنده و سود "موسوی"تال تحت عناوين مختلف در بخش آرشيف ھمکار گرامی ما آقای ھمين پور

  .مندی را بيابيد

اين نوشته با آن که از لحاظ تاريخی از دقت الزم برخوردار نيست، مگر آنچه آن را با اھميت می سازد، ديد انقالبی 

ندگان اروپائی که در آن زمان تحت تأثير تبليغات نسبت به قضايا می باشد، چه خالف ساير نويس" انگلس"

انگليسھا، مردم افغانستان را وحشی و جنايتکار می دانستند، انگلس به درستی حملۀ تجاوز کارانۀ برتانيا را تذکر 

  داده و مبارزات آزاديخواھانۀ مردم ما را ارج گذاشته است

 AA-AAادارۀ پورتال

 


