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  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش سوم

 سازمان انقالبی افغانستان

  گذرگاھی که بايد تسخير می شد

 سال جنگ و خونريزی با پسران تيمورشاه، ٢۵سر پاينده خان بارکزائی بود، بعد از  پ٢١دوست محمد خان که يکی از 

اما انگليس ھا که از حملۀ روس ھا از معبر افغانستان به ھند می ترسيدند، تصميم به اشغال . به امارت کابل دست يافت

 از دو طريق ١٨٣٩وزائی ھا در سال افغانستان گرفتند و با علم نمودن شاه شجاع به عنوان وارث واقعی تاج و تخت سد

، نيروھای تحت فرمان شاه شجاع ی جنگی، متشکل از سربازان انگليس نيرو۵۴١۵٠چمن و خيبر به قندھار و کابل با 

 ھزار شتر بارکش و افراد ٣٠ مھندس، ١٢٠٠٠ توپچی يکجا با ٩۴٠ توپ و ٧٠و پسرش تيمور و سربازان سيکھـ با 

، الکساندر برنس، داکتر الرد پاتينجر، ليچ، مکريگر، سکات و جنراالن استعماری چون کار کشتۀ سياسی چون مکناتن

جنرال کين، جنرال کاتن، جنرال کالدويد، جنرال سيل، جنرال نات، جنرال الفنستن، جنرال کيمپل و جنرال پالک به 

 . افغانستان حمله کردند

شان را به افغانستان مساعد کرده » قانونی«نده و زمينۀ تجاوز انگليس ھا قبالً با شاه شجاع معاھداتی را به امضاء رسا

شاه افغانستان به فرانسه و قاجار اجازۀ عبور از خاک « معاھدۀ پشاور امضاء شد که در آن ١٨٠٩در سال . بودند

ور که  در الھ١٨٣٨معاھدۀ دوم در . »افغانستان جھت حمله بر ھند را نمی داد و يکی بر خاک ديگری تجاوز نمی کرد

در آن بخش اعظمی از خاکھای افغانستان که امروز در آنسوی ديورند قرار دارد، از افغانستان جدا و تعھد شده بود که 

در صورتی که شاه افغانستان بر . دولت ھای سدوزائی نسل اندر نسل حق حاکميت و اخذ ماليه از اين مناطق را ندارند«

معاھدۀ . »ازۀ حمله بر سرزمين ھند و مناطق ضميمه شدۀ جديد را نمی دھدکابل و قندھار مسلط گردد به ھيچ کسی اج

يک «، تعھد شد که »رضمن  تأئيد تمام مفاد معاھدات پشاور و الھو« در قندھار امضاء شد که در آن ١٨٣٩سوم در 

عداد معين ت. ھد کرد ھميشه در دربار شاه افغان حضور خواھد داشت و شاه تمام موارد را با او مشوره خواايلچی انگليس

 جھت محافظت از تاج و تخت شاه در افغانستان باقی خواھند ماند و مصرف اين فوج از سوی  افسر انگليس۵٠فوج با 

به اين صورت قبل از آن که انگليس ھا به کابل برسند، افغانستان رسماً توسط شاه . »دولت افغانستان پرداخت خواھد شد

 .شجاع فروخته شده بود

 ھا قبل از تجاوز، به اکثر فئوداالن بزرگ نامه فرستاده و با آمدن شاه شجاع به آنان وعدۀ زمين، پول، معاش و انگليس

شھزاده تيمور در کنار جنرال کالدويد در پشاور به صدھا ارباب قبيله تکه ای زرباف، شال ھای . مستمری داده شده بود

الن سرمايه گذاری کرد؛ کاری که در ھندوستان و ده ھا جای ديگر کشميره و تفنگ ھای امريکائی تحفه داد و بر فئودا
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 در مسير راه ھر چه غله و علوفۀ با ورود نيروھای انگليس به افغانستان، ارتش انگليس. ه بودندآن را تجربه کرد

ن کوچکتر که فئوداال. دھقانان بود، تاراج نموده و در نقاط دورتر بر دھقانان و پيشه وران سيورسات حواله می کردند

روزگار را به نفع خود نمی ديدند می کوشيدند تا به ھر شيوۀ ممکن خود را به دولت جديد نزديک سازند، لذا از وارد 

ی آمدن شاه شجاع و  برائوداالن بزرگ با وعده ھای انگليسف. ورزيدند نمودن ھر نوع فشار بر دھقانان دريغ نمی

حاجی خان کاکړی يا خان کالن در قندھار با عده ای از فئوداالن، حمايت .  او لحظه شماری می کردندحاميان انگليس

. شان را از سردار کھندل خان گرفتند و با نزديک شدن انگليس ھا به قندھار، کھندل خان و برادرانش به ايران گريختند

 به خدمت انگليس ھا در غزنی سردار عبدالرشيدخان. انگليس ھا بعد از تسخير قندھار به سوی کابل حرکت کردند

شتافت و يکی از دروازه ھای شھر را که ضربه پذير بود به انگليس ھا نشان داد و غزنی به آسانی به دست انگليس ھا 

دوست محمد خان که ظاھراً در ارغنده معسکر گرفته بود، تالش داشت تا از طريق برادر وطنفروشش به انگليس . افتاد

 شاه شجاع را بپذيرد، اما انگليس ھا که او را برای روز مبادا حفظ می کردند، پيامش ھا بفھماند که حاضر است وزارت

خان شمشير از غالف نکشيد  محمد با گرفتن اين پيام، دوست. را نپذيرفتند و گفتند که بايد تسليم شود و به ھند تبعيد گردد

 .و با عايله اش به بخارا گريخت

در قندھار، غزنی، اولنگ، کويته، علی مسجد، باميان، چاريکار، کابل و جالل  بعد از تسخير کابل، نيروھای انگليس

در کابل قلعه ھای باالحصار، شير پور و  بی بی مھرو را معسکر گرفتند، و با شاه شجاع چون نوکر . آباد جابه جا شدند

تی روز به روز نه تنھا ميان لذا بسياری از فئوداالن خود را دراين قدرت سھيم نيافته و نارضاي. کردند برخورد می

 نرخ غله دو برابر شد و با جابه جائی نيروھای انگليس. فتعموم مردم بلکه ميان بخشی از فئوداالن  نيز باال گر

فشار سنگينی که روز تا روز ھمه گيرتر . تحصيل ماليات از دھقانان و فئوداالن کوچک و ميانه با قوۀ قھريه آغاز گرديد

 .  ھای ھمگانی را در پايتخت مساعد می ساختمی شد، زمينۀ قيام

 قيام ھائی در زمينداور، گرشک، فوشنج، قالت، غزنی، کابل، کوھدامن، سروبی، خوگيانی، جالل آباد، ١٨۴٠در سال 

رھبری اين قيام ھا را در اکثر موارد فئوداالن و متنفذانی در دست داشتند که فقط به . چاريکار و باميان به راه افتاد

. اج انگليس ھا فکر می کردند، اما به اين فکر نمی کردند که بعد از شکست دشمن، قدرت به چه کسی می رسداخر

دوست محمد خان وقتی از قيام ھای ھمگانی در افغانستان اطالع يافت، خود را به شمالی رساند و از سوی مردم استقبال 

گان گريخت و به کابل آمد که صدھا قومندان محلی با شد، اما اين مزدور بی غيرت زمانی از زير بيرق قيام کنند

انگليس ھا دوست محمد خان را به ھند تبعيد . ھزاران داوطلب دھقان و پيشه ور مسلح برای تسخير کابل آماده شده بودند

 مسجدی مشھورترين قومندانان اين قيام امين هللا خان لوگری، عبدهللا خان اچکزی، محمد شاه خان غلجائی، مير. کردند

بسياری از اين . خان کوھدامنی، يار محمدخان، زمان خان و بعدتر وزير محمد اکبر خان پسر دوست محمد خان بودند

اينان نه پولی کمائی کردند، نه . قومندانان مال و منال خود را در اين جنگ فدا کردند و خود در خط مقدم جبھه جنگيدند

 . دند و نه پستان زنی را بريدندپاتکی بنا نھادند، نه بر فرقی ميخ کوبي

 شورای دوازده نفره ساخته شد و جنگ ھا در کابل متمرکز تر و انگليس ھا در تپۀ بی بی مھرو ١٨۴١در سال 

باالخره مکناتن به وسيلۀ محمد اکبر خان در حالی که برای جلسه دعوت شده بود به قتل رسيد از آن به . محصور شدند

از ميان اين رھبران، زمان خان در برابر انگليس ھا . جر بر سپاه انگليس سرپرستی می نمودندبعد جنرال الفنستن و پاتن

 در جريان يورش بر قلعۀ بی بی مھرو در ھاسازش پذير بود، عبدهللا خان اچکزی از قاطع ترين رھبران ضد انگليس

مير . گلوله خورد و به قتل رسيد از پشت سحالی که پيشاپيش ھمه شمشير می زد به وسيلۀ عبدالعزيز عامل انگلي

در جنگ .  زھر داده شدياد شده به وسيلۀ عامل انگليس» نمرد ميدا«مسجدی خان که در سروده ھای مردمی به عنوان 

 که در آن وقت در کابل و برخی  ھزار نفری انگليس۴٠اد از نيروی ھای خونينی که ميان افغان ھا و انگليس ھا رخ د
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ه بودند، فقط ھفده و نيم ھزار زنده ماندند که آنان ھم بعد از تسليمی  تا رسيدن به جالل آباد ھمه نقاط ديگر جابه جا شد

نيم جان به جالل آباد رسيد و سرگذشت سپاھيان امپراتوری را به ھمکيشانش » برايدن«کشته و فقط يک نفر به نام 

فتوای  در باالحصار قرار داشت، ع که در محاصرۀ کامل قوای انگليسدر روزھای داغ جنگ، شاه شجا. حکايت کرد

انگليس ھا بعد از شکست، شاه شجاع را که ديگر . ش را صادر کرد اما ديگر دير شده بودجھاد عليه دوستان انگليس

نيدن آوازۀ مگر بعد از خروج انگليسھا از کابل و ش. برای شان ارزشی نداشت، در باالحصار به حال خود رھا نمودند

حملۀ انگليسھا از طريق جالل آباد، شاه شجاع زير فشار آن بخش از مقاومت که ضديت کامل با انگليسھا داشتند، حاضر 

اين . به ھمکاری با مقاومت شده و با اگر و مگر و تزلزل طبقاتی در صدد ھمراھی با مقاومت ضد انگليس ھا برآمد

حمد قرار نگرفته، در يک کمين به وسيلۀ شجاع الدوله فرزند نواب زمان چرخش وی باب طبع اوالدۀ سردار پاينده م

قتل وی به عوض آن که باعث استحکام نيروی مقاومت گردد در عمل آن را به دو قسمت منقسم . خان به قتل رسيد

مير  «نموده، جناح ضد انگليسھا به سرکردگی امين هللا خان لوگری، ضمن جلسه ای با رھبر مذھبی مقاومت يعنی

. پسر واعظ معروف فرزند شاه مقتول را به پادشاھی انتخاب و قاتالن وی را تکفير نموده بنای جنگ را گذاشتند» حاجی

محمد خان عينک و قوطی نسوارش را از ھند به پسرش محمد اکبرخان که در آن زمان به حيث وزير کامران  دوست(

است تا به عوض روياروئی با انگليسھا، مجاھدين را پراکنده نموده فرزند شاه شجاع قبول شده بود، فرستاد و از او خو

راه ورود انگليسھا به کابل را بدون مانع بسازد؛ او ھم حکم پدر را به اجراء در آورد و با تمام جانفشانی ھا و اعتماد 

) ه قتل رسيدپدر بمردم در خيانت نابخشودنی پدر شريک شد، طنز تلخ روز گار، وقتی زمانش رسيد به وسيلۀ ھمان 

 از قندھار و جالل آباد با قومندانانی چون جنرال پالک، جنرال نات و جنرال سيل به کابل رسيدند و قوای تازه دم انگليس

 ھزار سرباز و از دست ۴٠ افسر، ١٧١محلی را که مکناتن در آن حلق آويز شده بود، آتش زدند و باالخره با تلفات 

 .  افغانستان را ترک کردند١٨۴٢يون پوند در سال  ميل۴٠ توپ و مصرف ۴٠دادن 

با اين که انگليس ھا اين جنگ را باختند، اما به طور غير مستقيم با آوردن دوست محمد خان، ھمچنان افغانستان را در 

توده ھای زحمتکش افغان خون خود را در راه طرد بيگانگان اھداء کردند، اما رھبری جنگ در . اسارت خود داشتند

ست خود آنان نبود و قومندانانی که با ھزار رشته به اشرافيت فئودالی پيوند داشتند، نه تنھا در مقابله با استعمار پيگير د

به اين خاطر . نبودند بلکه غير از ايجاد نظام دوست محمد خانی نه چيزی را می دانستند و نه به غير از آن باور داشتند

 محمد خان را به کابل برگشتاندند و با تعھد به منافع انگليس بار دوم امير شد، نه  امير دوست١٨۴٣وقتی انگليس ھا در 

کاری که بعد از خروج بار دوم انگليس ھا و خروج روس ھا از افغانستان (کسی عليه آن قيام کرد و نه اعتراضی نمود 

 و افغانستان را ميان محمد خان تمام رھبران جنگ ضد انگليس ھا را از صحنه دور دوست). نيز صورت گرفت

محمد . امين هللا خان لوگری را دستگير و تا زمانی در زندان باالحصار نگه داشت که جان داد. فرزندان خود تقسيم نمود

مان که محل  او را در لغۀمی ناميدند، مورد حمله قرار داد و قلع» دشمن کالن«شاه خان غلجائی را که انگليس ھا 

سردار شمس الدين خان، سردار محمد زمان خان، سردار محمد عثمان خان . د، ويران کردند بونگھداری اسرای انگليس

او در . و شجاع الدوله خان که افراد معتدل مخالف انگليس بودند، نيز مورد اذيت و آزار دوست محمد خان قرار گرفتند

 .يدطول امارتش به عنوان يک شرفباخته و سرسپرده فقط به رضايت بادارش می انديش

 دختر و پسر داشت، مثل تيمورشاه، افغانستان را ميان پسران خود قسمت ۵٣ زن و ١۴ برادر، ٢٠دوست محمد خان که 

خان  سردار محمد اکرم خان حاکم ھزاره جات، سردار محمد افضل خان حاکم زرمت و کتواز، سردار شيرعلی. کرد

حيدر خان حاکم غزنی، سردار محمد امين خان حاکم حاکم ُکرم، سردار محمد اعظم خان حاکم لوگر، سردار غالم 

کوھستان، سردار سيف هللا خان حاکم گرشک، سردار فتح محمد خان حاکم قالت، بعداز الحاق واليات شمالی سردار 

محمد اکرم خان و باز سردارمحمد افضل خان والی آن واليات گرديدند، حکومت تاشقرغان به دو پسرش سردار محمد 
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سردار محمد . سردار محمد  شريف خان داده شد که به صورت متناوب ھر دو سال يکی حکومت می کردندامين خان و 

حکومت ھای ھرات و قندھار بعد از الحاق به . اسلم خان حاکم آقچه و سردار محمد زمانخان حاکم سرپل تعيين شدند

اردوی افغانستان نيز ميان .ن سپرده شدندخا کابل به سردار غالم حيدرخان و سردار محمد امين خان و سردار شيرعلی

خان، يک فوج به سردار محمد  دو فوج به سردار محمد اکبر خان، يک فوج به سردار شيرعلی. پسران او تقسيم شد

به اين صورت امير دوست محمد خان تسلط خانوادگی اش . امين خان و يک فوج به سردار محمد شريف خان سپرده شد

ان تثبيت نمود و چون تيول شخصی خود قرار داد؛ سرداران بارکزائی را نوازش داد و به را بر سرتاسر افغانست

سران بزرگ درانی را بر . مناصب بزرگ کشوری و افسری گماشت و به اکثر آنان معاش و مستمری تعيين کرد

ھايت از تمام فئوداالنی ديگران برتر داشت و بعد سران پشتون را نسبت به فئوداالن مليت ھای ديگر اعزاز کرد و در ن

حمايت کرد و دست تمام آنان ) جز آنانی که در مخالفت با انگليس ھا قرار داشتند(که در سرتاسر افغانستان می زيستند 

 . به عنوان افراد ھم طبقه اش در استثمار توده ھای زارع و پيشه ور باز گذاشته شد

آنان . يز در خدمت اين دستگاه و ملوک الطوايف قرار گرفتندمولوی ھای ثروتمند که منسوب به طبقۀ حاکم بودند، ن

برای ھر ستمی عبای دينی می دوختند و مردم را وادار به اطاعت از شاه در مرکز و ملوک الطوايف در اطراف می 

نمودند، مخصوصاً که خانوادۀ امير چون اختاپوتی بر سراسر کشور جال گسترانده و ھست و بود مردم را غارت می 

 .اين موالناھا به نام امير خطبه می خواندند و در اطاعت از شاه آيت و حديث می گفتند. مودن

.  ھزار روپيه می رسيد۶٠٠دراين دوره که تجارت افغانستان با ھند و روسيه صورت می گرفت، در مجموع ساالنه به 

دراين دوره کوچکترين پيشرفتی در . ی دادندتاجران بايد به نحوی با اين خاندان در ارتباط می بودند و به آنان رشوه م

کشور به وجود نيامد و با اين که تاجران با پول در بازارھای کشور به داد و ستد می پرداختند، اما مناسبات فئودالی 

چنان ريشه دار و دستگاه دولتی حامی آن برای ابديت آن تالش می کرد که ھيچ گونه تالشی در امارت دوست محمد 

 . داری ديده نشد ی تکامل سرمايهخانی برا

 سالۀ حکومت ٢٠چند قيامی که دراين دوره عليه حاکميت خاندانی به راه افتاد، به شدت سرکوب گرديد و باالخره دورۀ 

 زندگی را در ھرات وداع ١٨۶٣بار دوم دوست محمد خان به پايان رسيد و پس از يک عمر خيانت و وطنفروشی در 

با اين که شاه شجاع انگليس ھا . ش بر مرگ او گريستندان ملوک الطوايف و حاميان انگليسو با سرگفت که تنھا خانوادۀ ا

را به افغانستان آورد، اما او از اولين روزھا، خود را در قفسی احساس می کرد و تا زمانی که در سياه سنگ به قتل 

ما دوست محمد خان که به تطھير شکست رسيد، ھرگز از زندگی اش راضی نبود و وجدانش سخت او را می آزرد، ا

انگليس ھا پرداخت و تا روزی که مرد، به مزدوری انگليس ھا از دل و جان افتخار می کرد و يک بار ھم از آن ھمه 

  .لذا او بدتر از شاه شجاع زيست و بيشتر از او به مردم افغانستان خيانت کرد. خيانت عذاب وجدان نکشيد

 

 


