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 م٣٠/١١/٢٠٠٩                                   جمه غوث جانبازتر
  

  جنگ دوم افغان و انگليس
  

 قوای . رخ داد که سرنوشت بعدی دولت افغانستان را تغيير دادۀاندکی بيشتر از يکصدو بيست سال قبل حادث
اردوی اشغالگر  .مستقل گرديدنداين کشور  افغانستان، داخل قلمروی سرحدنقض خطوط و  با تجاوزاشغالگرانگليس

ه ب کوتل بوالن  وکويتهوتل خيبر به طرف کابل، ازک و پيشاور از:افغانستان حرکت کردنداز سه استقامت به جانب 
 به دست ۀ بهان هيچگونه هاافغانچون  .از کوتل شتر گردن به طرف خوست طرف قندهار و از کوهات با عبور

باعث شده بود تا يکی از  می آيد که چه چيزی  بوجودالؤسند تا بر کشور شان حمله صورت گيرد، انگليسها نداده بود
   کوچک چون افغانستان حمله نمايد؟بر يک مملکت نسبتًا ) کبيرۀبرتاني(بزرگترين و پرقدرت ترين دولت آن وقت 

  ارزان و سريع مانندً انکشاف و تکامل روز افزون توليدات ماشينی و همچنان به ميان آمدن وسايط ترانسپورتی نسبتا
 . خويش جستجو نمايندۀ محصوالترا واميداشت تا بازار های جديد را برای عرضممالک صنعتی آن زمان راه آهن، 

 کبير جای ۀ صنعتی آن زمان برتانيممالکدر ميان  .کشور های مذکور ضرورت به مواد خام هرچه بيشتر نيز داشتند
 ۀای خودمنشانقدرت و توانمندی برتانيه در آن وقت به حدی بود که بنابر ادع . احراز کرده بود راخاص و بارزی

انگليسها همه مساعی را برای گسترش قلمرو  ". آفتاب در امپراطوری آنها هيچگاه غروب نمی کرد "انگليسها 
 اول قرن نزدهم انگليسها مصروف جنگهای دوامدار در قلمرو هندوستان ۀدر نيم .امپراطوری خويش به خرچ ميدادند

پس از اشغال سند و پنجاب تصرف هندوستان  .ا در اختيار داشته باشند هند رۀنيم قارتمام آنها قصد داشتند  .بودند
 هص آنها به طرف شمال دوختحريداشتند، انظاراما جنراالن برتانوی با اين دست آورد ها قناعت ن،  پايان يافتً عمال

برتانوی ها مقابل  در.به طرف وطن افغانها، به سوی سرزمينهای که فرا تر از کوتل خيبر قرار داشتندشده بود، 
 در جريان آن جنگ با .کشوری را که آنها طی جنگ قبلی نتوانستنند اشغال نمايندانستان قرار داشت، کشور مستقل افغ

نظر در با .از تمام قشون اشغالگر انگليس صرف يک تن به نام داکتر برايدن توانسته بود جان به سالمت ببردافغانها، 
عقب آنها ساختند و از همه مهمتر آنکه در خويش را با تسليحات عصری مجهز انگليسها اردویشته، ذگيری تجارب گ

بخارا و خيوا  قوای انگليس به زودی به آسيای ميانه، با اشغال احتمالی افغانستانوستان تسخير شده قرار داشت، هند
  .فغانستان قرار گرفتند در برابر سرحدات جنوبی ا انگليس مستقيمًاقوای ۀ کويته،با تصرف ناحي .راه پيدا ميکردند

بيکير و نيپير برای مطالعه و ارکات به خاطر حمله بر افغانستان، اجنت های مخصوص انگليس، همزمان با گرفتن تد
بعدی در آسيای ميانه،   و همچنان به خاطر استفاده ازخاک ايران برای رخنۀ)ايران(ارزيابی اوضاع در خراسان

در پهلوی اهداف  .ت شاه ايران را برای اشغال هرات در نظر داشتندانگليسها تمايال .عازم ايران گرديدند
 اجنت های اعزامی انگليس وظيفه داشتند تا بازار های منطقه را برای سرمايه گزاری های متعاقب ،جيوپوليتيکی

  .مورد غور و ارزيابی قرار دهند
  :مل آورددر اين ميان حکومت برتانيه از امير افغانستان تقاضاهای ذيل را به ع

  . افغانستانۀموافقت به خاطر حضور دايمی نماينده های نظامی و ملکی انگليس در شهر های عمد
  .ليس در قلمرو افغانستانگاه های نظامی انگموافقت برای ايجاد پاي

جنرال  رياست مقارن همين زمان هئيت روسيه تحت .رد کرد شيرعلی خان تقاضای های انگليس را امير افغانستان،
کابل اجازه دهند که سفارت برتانيه در ان خواستند تاتحکومت افغانساز ا اين بارانگليسه .ستاليتوف به کابل رسيد

 ۀها به اين فکر ميافتند که بهان بدين ترتيب برتانوي. گرديداز طرف افغانها ردشروع به کارنمايد، تقاضای مذکور نيز
  . انگليس را به راه می اندازند- است و جنگ دوم افغانخوبی برای حمله بر افغانستان به دست آنها افتيده

عنوانی حکومت برتانيه اعمال نظاميان آن کشور را تقبيح نموده و به انگليسها هشدار داد ه ای امير افغانستان طی نام
ه و خواهان ديگرد )پايتخت آن وقت امپراطوری روس( پيتيربورگسنت عازم  فرصت که قصد دارد به زود ترين

  .افغانستان گرددموضوع  بين اللملی روی ير يک کنفرانستدو
اشت و آنها را وادار خواهد ساخت تا خاک افغانستان ور باالی انگليسها تاثير خواهد گذ مذکبود که نامۀ اميدوار امير

اجم  اشت و قشون مهده و پالن های جنراالن انگليس برجا نگذ امير کدام تاثيری باالی اراۀاما نام .را ترک نمايند
ندازی ی با به راه ا مواز.ل تلفات بی شمار و نبرد های خونين به پيشروی خويش جانب کابل ادامه دادندقبوبرتانوی با

 افغان و ۀيعنی تطميع اقوام مختلفۀ خويش انگليسها از تاکتيک های کهنه ولی آزمودعمليات نظامی عليه افغانها، 
 مثمر واقعا ه ها و دسيسه های انگليس قسمًا توط.فاده مينمودندطور گسترده است تحريک آنها عليه يک ديگر به

علی خان به پسرش يعقوب واهان انتقال حاکميت از امير شيربرخی از خوانين و متنفذين اعالم داشتند که خ... ميشدند
ه پسرش يعقوب  دولت را با به مزار شريف ميفرستد و ادارۀعلی خان درين ميان خانواده اش ر امير شير.خان ميباشند
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علی خان نيز چندی بعد رهسپار مزارشريف ميگردد ولی در اثر بيماری که درمسير راه  خود شير.خان تسليم ميکند
  . وفات می نمايدعايد حالش ميگردد بعد از رسيدن به شهرمزار شريف
 به  صلح گندمک راۀهدقشون انگليس دست ميکشد و با آنها معاامير جديد افغانستان، يعقوب خان ازمقاومت دربرابر

 مطابق مندرجات معاهدۀ .دۀ انگليس مبدل ميگرد به مستعمرعمًالۀ مذکور افغانستان دراثر معاهده . ميرساندءامضا
ده گان هند برتانوی صورت هر گونه مالقات و مذاکرات امير افغانستان با خارجی ها بايد از طريق نماينمذکور

 انگليسها برای .تان در جنوب کشور تحت کنترول برتانوی ها در می آمدخاک افغانس ازبرعالوه قسمتی .ميگرفت
فعاليت و سياست ۀ مذکور وظيفه داشت ازنمايند . خاص و دايمی خويش را به کابل فرستادندتثبيت اقتدارخويش نمايندۀ

  .پرداخته ميشدبدل انعطافات فوق الذکر به امير افغانستان ساالنه مبلغ ششصد هزار روپيه  در.امير نظارت کند
ن  مستقر   که متعاق به محمد افضل خان بودیطرف برتانويها به کابل فرستاده شده بود در قصر که ازکاوانياریج

ن کاوانياری خزان .ددگرمي او همچنان صالحيت مجازات و  . دولت افغانستان را در اختيار خويش داشتۀج
چنين  .مشوره ميرفتندر نزد او به خاطضی از سردار های افغانستانبع. ارا بود افغان را دۀ عالی رتبنمکافات ماموري

ن کا مخالفت با اهی از درگب خان هيچوامير يعق .بوده باشد "منزل"ختيار ل اـُکانياری وتصور ميرفت که ج
نويها با گذشت زمان بعضی از سرداران نيز به طرفداری از برتاقتی ابراز نظر نميکرد، هيچو مد،پيش نمی آليسها گان

  .پرداختند
 رسيده بود سخت ء ننگين گندمک که از طرف برادرش به امضاۀ  حکمران واليت هرات ايوب خان از بابت معاهد

سران اقوام و متنفذين نيز نارضايتی روز افزون خويش را در برابر سياست امير يعقوب خان  .ناراحت بود
ا مراتب قهر و نارضايتی اهالی شهر کابل و حتی عساکر امير اطاعت فرمائی امير در برابر انگليسه .ابرازميکردند

تصادمات متواتر ميان عساکر افغان ده در سراسر کشور افزايش می يافت، تشنجات پراگن  .را نيز تحريک کرده بود
کين  مثل مالقوای برتانوی که پايتخت کشور را در اختيار داشتند عمًال .و انگليس اينجا و آنجا به وقوع ميپوستند

تصادمات پراگنده با قشون ۀ انگليسها به مرور زمان سبب نارضايتی ها، روش آمران .اصلی اين وطن عمل ميکردند
  .باالخره باعث قيام عمومی کابلی ها گرديد و گرديده  از اوامر آنها عدم اطاعتاجنبی و

ن کاوانياری خبر داد  انگليس خبر ميداد ۀچنان به نماينداو هم .امير يعقوب خان از وخيم شدن اوضاع در کابل به ج
ن کاوانياری که توانمندی اردوی انگليس او را بی خود کرده استند، )امير( وی که حلقات معين در صدد قتل اما ج

 هند برتانوی گزارش  نمايندۀ انگليس درراپورهای خويش عنوانی نايب السلطنۀ.ارزشی نميدادبود به هشدار های امير
کاوانياری به خاطر ثبوت ادعا هايش و  .نستان اوضاع آرام و تحت کنترول کامل او قرار داردميداد که در افغا

 هر روز ساعتی سوار بر اسپ در شهر کابل به ،"جنتلمن انگليسی" يک ۀهمچنان به منظور جلوه نمودن به مثاب
م ساخت عدگليسها شعله ورلی ها را بر ضد ان که آتش قيام کاب دراين اوضاع و احوال، موضوعی.گردش ميپرداخت

 پرداخت معاشات ۀ اردوی افغان که برای حل و فصل مسلسپاهيان .اردوی امير بودپرداخت معاشات برای عساکر
ص کاوانياری اولين کسی شخ . برتانيه رفته بودند با آتش قشون انگليس روبرو گرديدندۀشان به مقابل اقامتگاه نمايند

لحه برده و يکجا با مردم کابل چنين وضعيتی سربازان افغان دست به اس در.گشودعساکر ناراض افغان آتش بود که بر
 ی يعنی برتانوۀ کسانی را که در آنجا قرار داشتند به شمول نمايندۀاقامتگاه سران انگليس حمله بردند و همبر

 عۀ سرکوب قيام کننده گان قطبرتانوی ها برای جريان حادثه را به دهلی خبر داد، امير .به قتل رساندند راکاوانياری 
،  وسعت کسب مينمودند هر چه بيشترين ميان قيام ها در سراسر کشور در.مخصوصی را به افغانستان فرستادند

 امير يعقوب .جالل آباد و هرات به وقوع پيوستنددرنواحی کوه دامن،  ه طی دو هفتۀمثال قيام های قابل مالحظطور
 تازه نفس انگليس که از قوای . در يکی از اردوگاه های نظامی انگليس پناه يافته واز کابل شد خان مجبور به فرار

ولی به علت نابرابری قوت  . افغانها روبرو شدندۀهند فرارسيده بودند در حوالی کابل با مقاومت شجاعانه و سرسختان
قوماندان لشکر انگليس جنرال  . افغانها مجبور به عقب نشينی گرديدند و شهر کابل به تصرف برتانويها در آمد،ها

مکلف به پرداخت غرامات جنگی خبر داد که اهالی شهر پخش کرد و طی آن ۀروبرتس پس از ورود به کابل اعالمي
اهالی   از.ديدگراعالميه همچنان قيد گرديده بود که همه قيام کننده گان مجازات خواهند   در.به برتانوی ها استند

بدل  در ووماندانی نظامی انگليس خبر بدهند،  قيام کننده گان و محل بود و باش آنها به قۀهمچنان تقاضا شد تا در بار
 .ستگيری ها و اعدام افغانها ميزدنددانگليسها به طور گسترده دست به  .همکاری های خويش مکافات به دست آورند

 .همزمان ده ها تن به دار آويخته ميشدندهای متعددی بر پا نموده بودند که به وسيله آنها آنها در باال حصار کابل دار
به پاهای ۀ اهالی اکتفا نمی کردند، انگليسها به به دار زدن ساد، چه بيشتر دهشت در ميان افغانهابرای ايجاد هر

محبوسين زنجير های سنگين می انداختند به تن های آنها تيل ميزدند و حين به دار آويختن در زير دار آتش افروخته 
انگليسها حتی به يکی از مالهای محترم شهر  . حريق ميگرديدندۀتوسط شعله های بطی آتش طعم" خلفينمت. "ميشد

ير ام .کابل که مردم را برای مبارزه عليه اشغالگران فراميخواند نيز ترحم ننمودند و او را بی رحمانه به دار زدند
يعقوب خان .  شدگليس به هندوستان تبعيدنظارت عساکر انقدرت برطرف و زير يعقوب خان از طرف انگليسها از
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 خان زمانی که امان اهللاباقی ماند و بعد از چهل و سه سال، هند برتانوی در وضعيت يک اسير طی مدت متمادی در
  .جهان پوشيدشاه افغانستان بود چشم از

آنجا نرا از و باشنده گان آانگليسها باال حصار کابل را نيز تخريب  اهالی کابل،ۀار و سرکوب وحشيان کشتۀبر عالو
 اما با همۀ . انگليسها در امان نماندندۀحمالت و تخريبات انتقامجويان از  سائرتعميرات و منازل شهر کابل نيز.راندند

 مقاومت و مبارزه درمقابل اشغالگران ،ستان روا ميداشتقصاوت ها و بی رحمی های که انگليس در حق مردم افغان
انگليس مثل هميشه تالش ميورزيد تا از طريق پول و  .گسترده تر ميشدند و فغانستان بيشترهای ديگر ادر کابل وشهر

 .اين قبيل زياد سودمند واقع نميشدندد، ولی روش های از و گمراهی ايجاد نماي تطميع در ميان افغانها بی اتفاقی
انوی به دور ميماندند مورد حمالت هند برتايگاه های اصلی و ياکمکی خويش در از پقطعات اشغالگر انگليس که اغلبًا

 در اين ميان افغانها نيرو های مقاومت خويش را عمدتًا در.ميگرفتندکوچک و متحرک مبارزين افغان قراردسته های 
محمد جان خان وردگ به ۀ امير شيرعلی خان،  توپخان جاييکه افسر اسبق قطعۀ،اخته بودندسۀ غزنی متمرکزناحي

عدۀ از شمال افغانستان پنج کندک اردوی امير اسبق و همچنان  .ی جديد پرداخنه بودتربيه و آماده سازی اردو
ليمان خيل، سکی، وزير،تر وردگ، اندر، قبيل دسته های ازمبارزين قومی از.اردوی جديد پيوستندازسپاهيان به 

 حمايت يکی . گرفتندیلشکر محمد جان خان وردگ جاان نيز به غزنی سرازير شدند و درتاجکان کوهدامن و ديگر
نقش فيصله کن را در عالم اندری از محمد جان خان وردگ، مشهور به مشک تنفذين دينی به نام مال دين محمد، ماز

  .انسجام و تشکل مقاومت عليه اشغالگران بازی کرد
مل آورد تا  به ع تالش هايی، انداخته بود تشويشجنرال روبرتس که تدارکات جنگی مهاجمين افغانها اورا سخت به

 به ناکامی انجاميدند و مبارزين افغان ،به ضد افغانها ست دهد، اما همه طرحهای اورا در شروع کار شک افغانها
اولين دسته های که به کابل رسيدند از خوست و  .فشرده تر و متحدتر به طرف پايتخت دولت خويش پيشروی ميکردند

 مواضع مستحکم قشون انگليس را افغانها . چرخی به عهده داشتغالم حيدر خانگرديز بودند و قوماندانی آنها را
اشغالگران را وادار به  وازه را به تصرف خويش درآوردند وهم شکسته و بلندی های ستراتيژيک کوه شير دردر

 در دست مبارزين افغان کابل عمدتًا .ی که پايگا ه اصلی آنها قرار داشت نمودنديجاپور، عقب نشينی به طرف شير
نقش خويش را بازی کردند و افغانها مجبور ۀ کابل رسيدند، هند به جبهار گرفت ولی قطعات کمکی انگليس که ازقر

 و قندهار در تصرف انگليسها های کابل با آنکه شهر. دراشغال برتانوی ها درآمدکابل مجددًا .به عقب نشينی گرديدند
 وضعيت عمومی قشون انگليس ناهنجار و اغلبًايرسيد، ی به آنها به صورت متواتر مداشتند و کمک های اضافقرار

ين  افتادند تا ازقیُرـُانگليسها به جستجوی راه ها و ط با درک اينکه قادربه تسخير افغانستان نمی باشند، .وخيم بود
انب از ج مساعی .تلقی ميشد "گريز "ۀدر عين حال ترک احتمالی قلمرو افغانستان نبايد به مثاب کشور خارج شوند و

  سياست برتانيهدکار بود تا شخصی برای احراز تخت حاکميت در افغانستان برگزيده ميشد که هم پيشبرانگليس ها در
  .ها ميبودهم تحت کنترول آن را می نمود و

حکومت به صورت جداگانه فرمانبرداردرين ميان برتانويها حتی طرح تقسيم افغانستان را به چند بخش که هر بخش 
ميان چهره های مطرح و  از. هرات را به شاه ايران روی دست گرفته بودندۀد و همچنان تحويل حوزبرتانيه باش

 را ) امير دوست محمد خان ۀنواس( انگليسها باالخره عبدالرحمن خانتخت سلطنت افغانستان، احتمالی برای احراز 
  .که در آن زمان در روسيه تزاری به سر ميبرد برگزيدند

 پيدا  درمناطق جنوبی و شرقی کشور توانستند تسلطبرتانوی ها عمدتًاانگليس،  ل جنگ دوم افغان ودر جريان سال او
 چنين اوضاع در.داشترول و قيادت حکمرانان افغان قراردر حاليکه مناطق شمال افغانستان کماکان تحت کنتکنند، 

تا روسيه را به صوب  )مترجم -ن روسیمطابق مت(حکومت روسيه فيصله نمود تا به عبدالرحمن خان اجازه داده شود
 که عبدالرحمن خان ميتواند حاکميت خود را باالی حکومت روسيه عقيده داشت .صفحات شمال افغانستان ترک نمايد

مطابق ( هم حداقل در شمال آن مستولی نمايد و در آنجا دولت مستقل افغانستان را ايجاد کند ياتمام قلمرو افغانستان و
  ).ترجمم-متن روسی

 به سر ميبرد با ۀ روسيه عبدالرحمن خان که در آن وقت در آسيای ميان ست پس از يک سال بعد از آغاز جنگ،در
 . بدخشان وارد افغانستان گرديدۀگروه کوچکی از طرفداران مسلح خويش دريای پنج را عبور نموده و در حص

اضافه نموده بود که  ساخته وبه به بدخشان با خبر  مير شهزاده حسن را از مواصلتش ،عبدالرحمن خان والی بدخشان
شهزاده حسن با تمايالت مير . در آن واليت قصد دارد به سوی کابل به حرکتش ادامه بدهدهبعد از توقف کوتا
 تا بدين ترتيب ،فرستاداو ماندانی بابه خان برای مقابله با  موافقت نکرد و لشکری را تحت قوعبدالرحمن خان

دوستی نداشت با عبدالرحمن از  بابه خان که با والی بدخشان سر.رف کابل جلوگيری صورت بگيردحرکت او به طاز
  .عبدالرحمن خان اعالم نمودو در نتيجه اطاعت مطلق خود را ازمد اهمه پيش آدر مف

و او باالخره تالشهای مير شهزاده حسن برای تدارکات نظامی و مقابله با عبدالرحمن خان نتايج مثبتی در قبال نداشتند 
عبدالرحمن خان طی اين جريانات توانست به کميت طرفداران مسلح خويش  .مجبور به فرار به طرف چترال گرديد

آن وقت جنرال ترکستان افغانستان در  والی ناحيۀ.بيفزايد و يکجا با انها به طرف غرب حرکت نموده و به کندز رسيد
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 .ردبه او بگذ "متعلق"زمينهای شت تا عبدالرحمن خان با لشکرش ازنامبرده عالقه ندا .غالم حيدر خان وردگ بود
 صفحات شمال  بر همۀتمايالت جنرال غالم حيدر خان وردک مبنی بر احراز تخت افغانستان و يا هم حداقل حکمرانی

ن خان غالم حيدر خان وردگ به خاطر مقابله با عبدالرحمبه امردسته های مسلحی که  .افغانستان به همه آشکار بود
بدين ترتيب عبدالرحمن خان و  .شتافته بودند نيز به لشکر عبدالرحمن پيوستند و خود حکمران به بخارا متواری شد

من حاکميت عبدالرح .ندطرفدارانش بدون توسل به اسلحه و جنگ توانستن کندز و تالقان را به تصرف خويش درآورد
ده بود به نمو به حيث نائب الحکومه ايفای وظيفه که او قبالًً یجاخان به زودی درهمه قسمت های شمال افغانستان، 

او ميخواست از  . انداخت به تعويق کابل يعنیالرحمن حرکتش را به طرف هدف اصلی،عبد .رسميت شناخته شد
 به یاين وقت تالش ها قشون برتانوی در.گاهی بهتر و همه جانبه در دست داشته باشد ها و پالنهای انگليس آطرح
عين افغان با مداف .شکست مواجه ميشدندهربار با اما  غزنه از پا درآورند، ۀا در ناحيل آوردند تا مدافعين افغان رعم

به کمک قوای دانی جنرال ستيوارت که از قندهارمانوبرابر لشکر هفت هزاری انگليس تحت ققبول تلفات عظيم در
 ظهانگليسها با آنکه قوتهای جنگی شان به طور قابل مالح .دشجاعانه ايستاده گی ميکردنابل رسيده بود، کبه خويش 

احتمال  .هراس داشتندن با مبارزين افغان در مرکز کشورعبدالرحماتحاد لشکربا آن هم از ازدياد و استحکام يافته بود،
و سائر ترس  .خيلی پريشان ساخته بوداس انگليسها راو آنها در کابل، ح متحدانه افغانها باالی قشونيک حملۀ
ی شروع مذاکرات با علت اصل .عبدالرحمن خان پيش آينددرمذاکره با  را واداشتند تا از انگليسها،ملحوظات

ۀغزنی به  افغان در ناحينمبارزي تعداد . ناهنجاری بود که انگليس در آن قرارگرفته بودعبدالرحمن خان، وضعيت
حکمران هرات  مقارن همين زمان، .من خان حمايت کنندعبدالرح تا از آنها حاضر بودندۀ و همميرسيدبيست هزارنفر

نوی را که در قندهار اشغالگران برتا ايوب خان که در اختيار خود توپخانه و قشون منظم داشت تدارکات حمله بر 
و طی آن راه انداخت صرالدين شاه به احکومت روسيه در اين ميان مذاکراتی را با شاه ايران ن .ميگرفتمستقر بودند، 

بدين ترتيب پالن  . نمايند رد را اشغال حوزه ی هراتۀباررت گرفت تا پيشنهاد برتانويها دراز ايرانيها تقاضا صو
عين حال جنبشهای اختتام هرچه زودتر جنگ در افغانستان  در. افغانستان به ناکامی انجاميدۀيانگليس مبنی بر تجز

افغانستان مصارف گزاف و همه روزه ۀ جنگ دردام ابرعالوه . ميشدندانگلستان به تدريج همه گانی هند ودر
 دولت را به عبدالرحمن خان تسليم دهد به اميد آن ۀ کبير فيصله کرد تا ادار حکومت برتانيۀ درچنين اوضاع.ميخواست

برتانوی ها  ،ۀ گفتگو های که صورت گرفتدر نتيج .کار خواهد گرفتبرتانيه  معينی در برابر نعطافاتکه وی از ا
تسليحات و تجهيزات را برای   و همزمان مقداری ازامير افغانستان به رسميت شناختند به صفت الرحمن خان راعبد

امير  . به امير افغانستان بپردازند را نيز معينیی ها متعهد گرديدند ساالنه مبالغبرتانو. او تحويل دادند ۀاردوی آيند
  در مورد اينکه برتانيه حق نداشت نمايندۀمثاللغا قرار دهد، طور گندمک را اۀمعاهدجديد توانست بعضی از فقرات 

فق صورت گرفت که روابط افغانستان با هند اتونمايد، خاک افغانستان جا به جا ظامی خويش را با محافظين مسلح درن
هر از استقرار درعين حال اميرافغانستان بايد .د هند برتانوی تامين گرد مسلمان مذهبۀبرتانوی منبعد توسط نمايند

حاکميت برتانيه را باالی بعضی ازمناطق افغانستان از قبيل کرم، گونه روابط با دول خارجی خودداری ميکرد و
همچنان مکلف گرديد تا  امير. کوتل های خيبر و ميچی به رسميت می شناخت، و کنترول انگليسها را بر سيری،پيشين

به نظر ميرسيد که خاطرات و نتايج جنگ ( . برتانوی تامين نمايدعقب نشينی بی خطر قشون انگليس را به طرف هند
 که یجايوق دادند، س خويش را جانب قنندهاربرتانويها عساکر ).ندذهن برتانويها زنده بود انگليس هنوز در-اول افغان

  .ميگرفتند ،انگليسها تدارکات حمله بر لشکر ايوب خان را که از هرات به صوب قندهار در حرکت بود
ز انعطاف کار گرفت و ممانعتی در وب خان در حاليکه خود ميتوانست ادعای احراز تخت افغانستان را داشته باشد ااي
اشغالگران خارجی  عليه ، او برخالف يک سلسله انتظارات.اه عبدالرحمن خان به خاطر احراز تخت ايجاد نکردر

انگليسها به تالشهای خويش به خاطر  . و مستقل ببيندواحدم کرد که آرزو دارد افغانستان رااعال  به اقدام شد ودست
 ،فبرای دست يابی به اين هد . از خاک افغانستان ادامه ميدادندیتحت کنترول نگهداشتن قسمت های هر چه بيشتر

 ۀها ناحيبرای تطبيق پالن های خويش برتانوي .مستقر بودند که قشون انها یجايبهترين محل به نظر آنها قندهاربود، 
برتانويها  .راس آن شخصی را به نام شير علی خان قندهاری نصب نمودنداعالم نموده و در " آزادۀمنطق"قندهار را 

طرف   سپاهيانيکه درخدمت شيرعلی خان قندهاری قرارداشتند از.دادند "ولی" خويش لقب ۀبه اين دست نشاند
اشغال کامل انگليسها ۀ قندهاردرتوان گفت که حوزبدين ترتيب مي .آموزش نظامی ميديدند رتانويها تمويل، تجهيز وب

  .قرار داشت
آنها اردوی شيرعلی خان قندهاری   خان به طرف قندهار آگاهی يافتند،  پس از آنکه برتانويها از حرکت قوای ايوب
ل از دريای هيرمند در ساح  خان قندهاری بعد ازعبورعلیاردوی شير .ندرا به خاطر مقابله با او به گرشک فرستاد

  بخش.اين ميان مبارزين افغان به رهبری ايوب خان فراه را به تصرف خويش درآوردند در.راست آن موضع گرفت
اردوی شير علی خان قندهاری به زودی موضعات خويش را ترک نموده و به صفوف اردوی افغان  ازه قابل مالحظ

رعلی خان برای کمک رسانی به اردوی شيقندهار  از برتانوی به نام باروز که با لشکِرجنرال .ايوب خان پيوستند
ه پيوستن آنها به قوای ايوب خان جلوگيری نمايد و با باقی ماند قندهاری حرکت کرده بود، نتوانست از فرارسربازان و
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  ۀقريجنرال برای اين نبرد فيصله کن ميدان وسيعی را در نزديکی های  . ايوب خان ماند نبرد باهای قشونش درانتظار
 فردای آنروز . به محل نبرد رسيده بود کار گرفته و قبًال نظامینيرنگ نام ميوند برگزيد، ايوب خان دراين ميان ازبه 

" ميوند"اين جنگ در ميان افغانها به جنگ  .تاريخ معاصر افغانستان به وقوع پيوستيکی ازمشهورترين جنگها در
  .شهرت دارد

 باقی مانده هایی آنها الی هشتصد نفر تخمين ميشد، ا تعداد کشته هاتنه . خوردندانگليسها در اين جنگ شکست سخِت
 آثار .يس حين فرار به طرف حصار قندهار توپخانه و دو پرچم خويش را در ميدان جنگ رها کرده بودندسپاه انگ

 به  در آنجاکنون  و استقالل افغانستان جنگيدند تا آنهای که در ميدان ميوند به خاطر آزادیقبرهای مبارزين افغان، 
پنجاه سال قبل به افتخار همين  .در ميدان جنگ ميوند به ياد جنگجويان افغان مناری برپا گرديده است .نظر ميرسند

 ذيل حک  ایمنار مذکور دو بيتیۀ ازدر گوش .اعمار گرديدۀ ميوند شهرکابل نيزجاد، منارمشابهی در تاريخیۀحادث
ی له دی ساتينهخد ميوند کی شهيد نشی،که په  ":شده است و الليه بی نن  ،عزيزم ،اگر در ميوند شهيد نشوی( "اي

گفته ميشود که دو بيتی مذکور متعلق به يک دختر افغان به نام ماللی  ).خداوند ترا از شرم بی غيرتی نجات دهد
و ذهن يوند به قلب م نام های ماللی و .ميباشد که با سرودن آن مبارزين افغان را برای مقابله با اشغالگران فراميخواند

  هردوی اين نامها،.دارندبی شماری های محبوب بوده، شعرا دربارۀ آنها سروده  هر افغان از کودکی مانوس و
  .به شمار ميروند سمبول های آزادی و استقالل طلبی افغانها

ايران فرار چندی بعد عليه امير عبدالرحمن خان لشکر کشيد ولی شکست خورد و به ن، تح ميوند ايوب خابعد ازف
هرچه بيشتر قوت ببخشد و زمينهای  خويش ميدانست تا حکومت مرکزی را مبرمۀعبدالرحمن خان وظيف .کرد

تقريبا سی سال ديگر ولی الزم بود  مجموع به اين هدف خويش نائل آمد، افغانستان در  امير.افغانستاان را متحد بسازد
  .وردی را به دست بياتقالل واقعی سياسنيز سپری شود تا افغانستان اس

  گيورگی پيتروويچ يژوف:نويسنده
  .در سايت افغانستان رو به زبان روسی نشر شده است ٩.١٢.٢٠٠٨ فوق به تاريخ ۀنوشت

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


