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 17/08/2015               کهگدای عزیز

 استعمار و تجاوز انگلیس در افغانستان
  به مناسبت نود ششمین سال استرداد استقالل افغانستان

 

مکاری پول اول امپراتور ه نظرداشت که به درتزاری م ناپلیون بناپارت بعد از صلح با روسیه 17٩٩ در

پیشرفت شاه زمان پادشاه افغانستان هراس  ها از انگلیسد. ولی عملی نشکند  روسیه به هندوستان حمله

فارس )ایران قاجار چون دولت نوبنیاد  ت.هند قصد نداشه حالیکه شاه زمان به لشکر کشی ب داشتند، در

از موقع استفاده کرده روابط سیاسی را با آنها ها ، انگلیس تالف داشتاخافغانستان  با دولت درانیامروزی( 

حملۀ احتمالی فرانسه  مبنی بر ه ایاهدمع، پادشاه افغانستان ها با شاه شجاع م انگلیس80٩در . ندبرقرار کرد

 .کرد اءهند دفاع کند، امض از، افغانستان فارس و

 ترک افغانستانه تباهی مواجه شد که منجر به تصمیم آنها بافغانستان به  در ها سیدوم انگل تجاوز اول و

مستعمرات، آبروی از دست رفته را توسط عملیات انتقامی  سایر هند و خود در فاظت، اما آنها برای حگردید

 ،ریخیأت تخریب آثار ،خونریزی های بیمورد ، تخریبات وحشیانه وتوسط جنگ اینرو از ردند.ک بجا

وغیره را فدای خواهشات خود کردند .شهرهرات راازخوف روس ( 1) مصالی هراتچته  باالحصار، چهار

 ازدیوارها ، باغات واشجارصاف کردند.  

 کردند ثباتا سفیر، برتری نظامی شانرا" برنس"قتل  به بدون تحقیق افراد مجرم اعدام های دسته جمعی وبا 

برابر تمام خارجیان مخصوصاً  دولت انگلیس بلکه درهان عامه، نه تنها علیه ذمقابل حس بدبینی در ا اما در

 تجاوزات استعماری، ها و جنگ برابر شجاعت مردم افغانستان در اروپایی ها باقی گذاشتند ولی دلیری و

  .جهانیان بلند برد انظار افغانستان را در اعتبار حیثیت و

 ارباال حص نخوت در و ازغرور نمایندۀ دولت استعماری اعالمیۀ ُپر "رابرتس"، کابل در "کیوناری"با قتل 

                                                           

بود  شاه رخ گورگان و تیمور امیر های سلطان حسین بایقرا،  یادگار مشرق زمین و هنری کشور و یکی از زیباترین آثار -1
 .گدام ذخیرۀ غله سپاه ساختند مواد آن در داخل شهر خشت و نقب و باروت ویران و از باکه 
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 راه دره بوالن بسوی کابل انگلیس ها از      امیر دوست محمد خان و مکتاتن                     

را عمارات عسکری  ابنیه و : را مسئول قتل کیوناری شمرده گفت ایراد کرده مردم و اردوی افغانستان

ریز قتل سفیر دست داشتند به قوای انگ تمام کسانیکه در دسته جمعی تادیه کنند و جرمانۀمردم کابل  تخریب و

 شود. برای شان داده میپنجاه روپیه معرفی کرده 

اکترین ن درد تا تجاوز انگلیس از تاریکترین وپادشاه افغانستان سال از مرگ تیمورشاه درانی  ٤0دورۀ حدود 

معروف است، فتور  ریخ دورۀأتعامل این همه بدبختی ها که به د. شمار می روه افغانستان ب ریخأدورۀ ت

، کابل، را به تجزیه کشانیده پشاورافغانستان برادران بارکزایی بودند که بی اتفاقی های ایشان کشور بزرگ 

، با مدار تبدیل کردنده میدان جنگ دوامملکت آرام را ب ها داد و و هرات موقع مساعدی به خارجی قندهار

اهالی بیگناه و  قصبات را ویران و ، شهرها وزراعت را پامال ، کشت وبیهوده لشکر کشی های بیمورد و

ن عصری تمد سایر ملل منطقه از که قبالً همراه باآزاد و مرفع  نتیجه افغانستان در .دفاع را قتل عام کردند بی

 واریدش فرهنگی خود با مینه حفظ هویت سیاسی، ملی، بازسازی وز در آنان عقبتر افتاده و بازمانده بود از

 های خاص روبرو گردید. 

دان های خان مخالفت های داخلی و جنگ طی دورۀ فترت چندین ساله در رفت که افغانستان بعد از انتظار می

که بی اتفاقی ها محمد خان موقعی را  را خسته ساخته بود با امارات دوست روحاً آنها  سدوزایی بارکزایی و

 .نماید اً احرازددست شان ربوده بود مجد از
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ها که از اندیشه  دوستانۀ انگلیس غیرهای روش  ها و متأسفانه باوجود دولت مرکزی دوام بی اعتمادی

ها به اساس  انگلیسد. دوست محمد خان سلب کر امیر گذاری را از خورد موقع خدمت استعماری آب می

هاجم را ت امیر مذکور را نادیده گرفته به بهانه های بیمورد ت دوستانۀ افغانستان وسنجش غیر منطقی تمنیا

 به افغانستان طرح کردند.

رۀ وشده است که مفک آغازشاه شجاع الملک افغانستان با پادشاهی دوم  اصالً علت تعرض اول انگلیس بر

نظامی انگلیس را  سیاسی واصلی خط مشی  روسیه محور ، ناپلیون وحفظ هندوستان از تعرض فرانسه

 جدا از دیگران تحت ها این بود تا افغانستان را منزوی و داد که تمام مذاکرات و معاهدات انگلیس تشکیل می

 دارد.  مراقبت خود نگه

غانستان جدید اف چهره های سیاسی عصرترین  شگفت انگیز جالب ترین و سقوط دولت شاه امان هللا که یکی از

 مورین سفارت انگلیس درأهند برتانوی، م درجۀ اول حکومت برتانیه وه برنامه های او بناکامی  بود، در

علنی با  ستوسط طیارات انگلیسی در کابل، تما آمیز ، ریختن اوراق تهدیدموثری داشتند کابل نقش فعال و

، مخالفت کلکانی هللا، شورش منگل، تحریک مالی لنگ، اغتشاش شینوار، شبخون حبیب کلکانیحبیب هللا 

سیاست نیروهای استعماری انگلیس و همچنین تحریکات  خانوادۀ مجددی، علمای دینی وغیره همه تحریکات و

 .کشانید مملکت را به انزوا سوی دیگر روش زمامداران کشور از طرف و یک روس از
 

از ابتدا تا انتها  بنامیم درست خواهد بود زیرا درین قرنقرن اروپایی را  1٩سیاست جهانی قرن  نظر اگر از

طرف کشورهای  تمام نقاط جهان از داخل اروپا بلکه در سیاست جهانی نه تنها در قاطع در نقش عمده و

 در .شد پایتخت های آنها تعیین می ها در ملت ها و گردید و سرنوشت دولت امضاء می بزرگ قارۀ اروپا

 .تحاکمیت بر ابحار مقام اول را داش ات ووسعت مستملک قوۀ صنعتی و رهگذر ها انگلستان از میان کشور
 

 غازیان افریدی

ا ه انگلیس تجاوز ستم و از ظلم و ه اییک هموطن ما که نمون اینک داستانی از

میدان چتۀ چهارم عمارتی با دیوارهای بلند  در :کند افغانستان حکایت می را در

انگلیس  .شد یاد میسرای شیرعلی خان دروازۀ بزرگ وجود داشت که بنام  و

، دها اعالن نموده بودن تعیین کرده بودند. انگلیس دفاتر خود برای زندان و آنراها 

ر ده کلدابرایش انعام نقدی  شخصی که غازیان را برای وایسرا معرفی کند هر

فرومایه ، مجاهدین را به آنها معرفی  شود. یک عده اشخاص جاسوس و داده می

چ گونه شکنجه غیر هی از کردند. انگلیس ها آنها را در سرای مذکور حبس و می
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 تا اندازۀ لت زندان حبس و یا غروغراب شده در نمودند و می پانسیبعضی ها را  کردند و انسانی دریغ نمی

 نیم مترو طول سانتی  ٦قطره عدد سیخ گول ب ٤پانسی عبارت از  د. بین می رفتن ودند تا ازمن کوب می و

را روی  مجرمد. قوغ شون لی سرخ وگذاشتند تا بک آن را باالی کورۀ آتشی می دستۀ بسته شده و پهلوی هم با

کردند بعد یک انگلیسی پانسی را از کورۀ آتشین گرفته با قوت تمام به پشت  زمین خوابانیده پشتش را لچ می

 کرد. ضربۀ سوم مجرم فوت می زد در یا مجرم می برهنه مجاهد

دشمنی های ، هرکس رقیب خود را روی و گرفت جریان داشت ، گیردشمنی ها گرم بود بازار جاسوسان و

 به سرای خود یا منزلش با . همینکه محافظین فرنگی کسی را از دکان وداد دست انگلیس میه سابقه ب

 د. ، اعضای فامیل امید برگشت او را نداشتنبردند شیرعلی خان می

، بودیم دوکان مصروف کار برنج فروش درحاجی غالم محی الدین : با پدرم گوید حاجی عبدالرحمن می

، پدرم را به عسکر انگلیسی با اشارۀ دست همراه وی دوکان ما آمده و نفره ب ا یک نفر دیگرعسکر انگلیس ب

گفتند که حاجی را به سرای  همه دکانداران مید. زور با خود بره نشان داد. عسکر از داخل دوکان پدرم را ب

 و گریه کنان شدند چوک بود همه خبر نزدیکی مندوی برنج فروشی سر خانۀ ما در برند. میخان شیرعلی 

امیل همه اعضای ف به سوی سرای بردند، راستی پدرم راه ب .دهند گفتیم که حتماً پدر ما را نیز پانسی می می

ز ا کشیدیم بعد پدرم را می مردم درعقب سرای انتظار بار و بیر در کالن ما نیز شمول پدرکالن و مادره ب

و  کالن مادر دستان پدر و ومحبس یا قتلگاه سرای شیرعلیخان خارج شد  پدرم سالم از چند ساعت انتظار

 خود برای ادای نماز خانه فرستاد وه را ب ، پدرم ماطرف خانه روان شدیمه روی مرا بوسیده به عجله ب

ره برای غی خانه برگشت دوستان زیادی به منزل ما با نان وه وقتیکه پدرم ب ت.به مسجد پل خشتی رف عصر

 خیرات سفندی خریداری کرده آنرا ذبح ومن هدایت داد تا همین حاال گوه کالنم ب پدر خیرات آورده بودند و

 .کنیم

ه کوب ب آنکه عسکر انگلیسی مرا با لت و از بعد :ن خود را به سرای چنین حکایه کردپدرم جریان برد

 دوکان همرای عسکر انگلیس اتاقی مرا رهنمایی کرد من آنجا نشستم و نفریکه در سرای شیرعلیخان برد در

اغ ب دربودنه بازی میدان  شناختم که بین ما در را او  د.پهلویم نشسته بودر مرا به او نشان داده بود  آمده و

 و یرگ و عساکر انگلیس نفرها را می آوردند و بار زیاد بود و قاضی مشاجرۀ لفظی صورت گرفته بود. بیر

یک صاحب منصب  شد و من غرق در اندیشه سرنوشت خود بودم، دروازۀ اتاق باز ت.دار جریان داش

 هسینه اش آویزان بود. او ب های زیاد در «نشان» بهادری بسر، ملبس به دریشی و، لنگی قوی هیکل هندوی

ر داخل اتاق آم مرا ساعت بعد یک عسکر دیگر دود. داخل اتاق آمر انگلیسی ش من خیره شده چیزی نگفت و

. همان صاحب منصب شدم به زبان جاری ساخته داخل اتاق آمر کلمۀ شهادت را رهنمایی کرد. یاهللا گفته و
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 پشت میز برخاسته به من دست داد. صاحب منصب هندو رو آمر از ت.گف یزی به انگریزی به آمرچ هندو

شیرپور  دهد تا برای ویسرا در شما پول میه صاحب ب : حاجی صاحب ! آمرفارسی گفته رده  بکمن ه ب

 د وابه من د« یدهدرا مکله دار کلدار پول هند و معنی » ! سپس آمر انگلیسی یک مقدار کلداربرنج برسانید

این  :ه گفتمکرد اتاق انتظار از صاحب منصب تشکر . درنصب هندو یکجا از اتاق خارج شدیمصاحب م با

ا من واضح بگویید؟ دستم ره ب دبه چیزی که عقیده داری شماد. تا زنده باشم فراموش نخواهم کر نیکی شما را

بل ها ق اهل هنودم سال: من اصالً گوشۀ اتاق بود نشستیم و چنین گفت چوکی باغی که در دراز ، درگرفت

نگم تب جوان از . دوکردم گردن گوگرد فروشی می سرچوک کابل با تبنگی در سال بودم در که بچۀ خورد

آنها یک پیسه قیمت گوگرد را طلب کردم . آنها بدون اینکه پول قیمت گوگرد  من از .قطی گوگردی را گرفتند

غریب من شخص بیچاره و :ی شان به تضرع گفتمبرا .بدهی را برایم بدهند گفتند: تو باقی ماندۀ پیسه ما را

، یکی شان سیلی محکمی برویم زد و دارد و شما به من پیسه نداده ایدتمام تبنگم یک کابلی قیمت ن هستم و

خواهی پول باقیماندۀ  : ای! هندو میگفتند مردم سیل بین می هایم جاری شد و مرا لت و کوب کردند و اشک

 ت.زاری من سودی نداش و اینها را بخوری متأسفانه گریه

خواستید که  می شما  حاجی صاحب از راه عطاری داخل سرچوک شدید و وقت نماز پیشین نزدیک بود و

حالیکه خون از دماغم  ، درعتاً متوجه زدن و کندن آنها شدیددفد. برای ادای نماز به مسجد پل خشتی بروی

: ما یک کابلی به او جویا شدید. آنها گفتندجوان  از دو ، شما توقف نموده جریان راکردم جاری و گریه می

 دهد. این هندو پول باقی ماندۀ ما را نمی ی گوگرد خریدیم وعداده ایم یک قط

من نبود به آنها گفتید که او  جیب ها و تبنگی مرا تالشی کردید چیزی نزد« حاجی غالم محی الدین»شما 

کوب گرفتند. شما  ز گردنم دور انداخته مرا زیر لت وبرادرها ! این بچه هیچ پیسه ندارد. آنها تبنگ ام را ا

ما ش مرد هستی یک کابلی ما را ! اگر: کاکا شما را چهبه شما گفتند کردید ولی فایده نکرد. آنها خالص می

رم به س جمع و ها را آنها گرفتید و گوگرد داده تبنگم را از شما جگرخون شدید، یک کابلی به آنها .بدهید

 ید و بسوی مسجد روان شدید.دست کشیده دلجویی کرد

 ، مکتب را خالس کرده ووستان رفتمد: من همان بچۀ گوگرد فروشم که بعداً به هنگفت صاحب منصب هندو

 .ابل آمدمکه انگلیس ب این رو با عساکر دانستم از، چون فارسی میه صاحب منصب شدمصیل کردم تا اینکتح
 

 «پایان»

 قرن اخیر 5افغانستان در
 های آن پیامد و باالحصار

 چته سرچوک چهار
L.Dupree 
Afghanistan A Companion 
Airphoto  Inernation  

mailto:maqalat@afghan-german.de

