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 یازدهمفصل 
 

که به حلقات حکومتی وی  ـیئها از شاه شجاع نفرت بی حد و حسر دارند؛ ولی آنها اکثریت افغان
دانند که اولیای امور حکومت او تا چه اندازه غرق در فساد اند. قبل از اینکه الکسندر  نزدیک اند می

بدنامی هر حکومت اند ولی بنیادین در ۀ وزیران  بد شالود"برنس به آتش کشیده شود باری گفته بود 
چنین وزیران  بدکردار را تا کنون ۀ سلطنت شاه شجاع مجموعـۀ شک دارم که هیچ پادشاهی به انداز

 "بدور  خود داشته بوده باشد.
  

ولینعمت ها در برابر  شاه شجاع و  کرد که چرا قیام  افغان در ذهنم خطور می ئیل معماپیوسته سؤا
یان م کنم دلیل آن در فقدان  ارتباط یک حرکت تدریجی است. فکر میحامل تا این اندازه آهسته و هایش 

و قصبات بود. ولی بعد ها متوجه شدم که شاه شجاع در اواخر سال  ها یهکابل، شهرهای خورد تر، قر
غان، ن افم به جالل آباد سفر کرده بود و بعد از دست دادن  پشاور منحیث پایتخت زمستانی سالطی1۳۸۱

ول بر ضد شاه شجاع از والیت کنر شد. قیام ا جالل آباد حاال مرکز زمستانی پادشاه افغان پنداشته می
ساکر ع سیلۀو بهسر انجام رهبری سید هاشم خان آغاز شد. قیام کنندگان وی تا چند روز جنگیدند ولی  به
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سید  جبهۀبه عهده داشت و  1ریگرشاه شجاع عقب زده شدند، رهبری عساکر شاه شجاع را قوماندان مک
رهبری محمد عبدالعزیز  بهجبار خیل  قبیلۀهاشم خان را در لغمان تسخیر کرد. معتاقب سید هاشم خان، 

قیام زد هر چند این قیام کدام مؤفقیتی بدنبال نداشت ولی حد اقل توانست درد سر و تشویش را  بهدست 
 بهخوبی آگاهی داشتند، و  بهها ازین قیام های کوچک  انویدر اذهان  حلقات شجاع ایجاد نماید. برت

 های دانستند که همین قیام گرفتند زیرا آنها می دست می خاطر سرکوبی هر قیام اقدامات عاجل را روی
 شود. های منطقوی و ملی می قیام بهکوچک سرانجام منجر 

 
از دادن مالیه سر پیچی کرد. کپتان کانولی و مأمورین شاه شجاع توانستند تا افراد   0متعاقباً قوم خوگیانی

را مسلح نمایند تا در برابر قیام کنندگان اقوام غلجایی که کنترول شاهراه  فئودالچند  بهوابسته 
ل ر جالجالل آباد را در دست داشتند، جنگ نمایند. از اینکه شاه شجاع نتوانست د -ستراتیژیک کابل 

کابل بازگشت. در اپریل همین سال در  بهم دوباره 1۳۸6آباد مصروفیت الزم پیدا کند، در جنوری سال 
 پخش شد که مکناتن برای دستگیری و زندانی ساختن رهبران قیام و تعداد  زیاد آزادیای کابل شایعه 

را  ییها و غرب پالن ین از والیات شمالئرحسین کابلی، بیات، کندهاری و ساخواهان دیگر مانند 
قبل از اینکه در آگست همین سال رهبران نامبرده دستگیر شوند، اقوام غلجایی قادر . اندرویدست گرفته 

که بر خشم غلجایی ها افزود جدا  یتهدید کابل، کوهدامن و کوهستان شدند. یکی از عوامل دیگر به
د حق العبور وابسته بود، بنابرین در اولین همین عایبسازی پرداخت حق العبور شان بود و زندگی شان 

ها مجبور  م برتانوی1۳۸1عکس العمل خویش جالل آباد را هم مورد تهدید قرار دادند. در اکتوبر سال  
 میکرد نیروی تازه د هندوستان بازگشت مجدد می بهکه  ۸خاطر محافظت مزید غنډ جنرال سیل بهشدند 

 مؤظف بودند تا امنیت شاهراه منتهی. نیروهای ډگروال مانتیث ندبفرست 2ډگروال مانتیثۀ تحت قوماند
شدت تحت آتش نیروی آزادیخواه غلجایی درآمدند  بهجالل آباد را بگیرند. ولی عساکر ډگروال مانتیث  به

 ۀیحبخصوص در حدود تنگی خورد کابل. هر دو جانب تلفات سنگین را متحمل شدند و جنرال سیل در نا
ور داد و "دید گلوله برداشت که باعث شکستن پایش شد.پای خود جراحت ش  وی روی خود را بمن َد

ماند و تازمانی هدایت  زد و خورد را  همان حالت باالی اسپش باقی بهو  «، من زخمی شدم5وید» :گفت
 شد.  «0دینی» بهسپردن  قومانده  بهضیاع خون مجبور  نتیجۀداد که در می
 

پایان رسیده بود. یکتعداد عساکر در باالحصار و مابقی همه در  بهلشکر اندس دیگر  "روزهای خوش"
کمتر از نیم مایل وسعت داشت جابجا شده ۀ انداز بهکه  مؤقتیهای  شرق کابل در گارنیزیون شمال

و . هر دو جنرال نمیداداین نقطه را ترجیح  ۳بلکه بعد ها جنرال الفنستن 7بودند. نه تنها جنرال کاتن
ف بر شهر، باالحصار را بخاطر دیوار های بلند و مستحکم و  قلعۀسیاسی برتانیه مکناتن، ۀ نمایند مشر 

اعمار گارنیزیون های ۀ ـلـئشمردند. شک نیست که مسـ پارامتر یا پیرامون قابل دفاع آن مرجح تر می
دولت »و از جانب دیگر هند برتانوی تخلیه شده بود ۀ مخاطره مواجه شد که خزانـ بهعلتی  بهجدید 

                                                           

1 - commander Mcgregor 
در پهلوی اقوام  Hygennoiسال قبل نام شانرا بصورت  0۰66خوگیاني: نام یکي از اقوام خیلي باستانی افغانستان است که هرودت  - 0 

فتم یاد کرده راپي هاپاریتي یا افریدی، ارسه کوی یا اورکزی، اسپي یوی یا یوسفزي، تیرایوی یا تیراهی و غیره به مثابه اقوام ساکن در سات
است. بطلیموس، سترابو و پلیني عین نامها را به تکرار آورده اند. در کتاب لرغوني آریانا به همه مراجع و ریفرنس های مستند به آن 

 اشاراتی شده است. مترجم 
۸ - General Sale 
2 - Colonel Monteith 
5 - Wade 
0 - Dennie 
7 - General Cotton 
۳ - General Elphinstone 
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 تداوم حمایت از چنین جنگ گزاف نبود.  بهمایل  (۱محافظه کاران) «توري
 

آسمان  کابل را فراگرفته بود بلکه در آسمان  تمام کشور در گردش بود، افسران ۀ ابر سیاه نه تنها دامنـ
بودند. افسران غرق  عیش و امکانات  خوب  زندگی  همۀانگلیسی و خانواده هایشان بازهم برخوردار از 

دانیم چطور در برابر  آن مقاومت  کشش زنان کابل زیاد است و نمی"گفتند  خوشحالی بودند و بین هم می
ً که  . در همان آغاز، بعد از حمله و اشغال، زنان  یکتعداد افسران برای"کنیم شان فرستاده شدند، مسلما

ها باعث اعالم زنگ خطر شد دال بر اینکه  ل بین افغانآنها با دیدن زنان شان خرسند شدند ولی این عم
 ـم اشغال شده است. ئدیگر کشور شان برای دا

لشکر اندس و مستقر در کابل،  بههای منسوب  و سیکها، هندوها  زندگی باالی خانواده های اروپای
ماه را  ۱خوبی و خوشی میگذشت؛ این خانواده ها در همان آوان  اشغال  بهکندهار  خسته کن،  بهنسبت 

تری خود نامه نوشت که طی آن زندگی شهر ۀ باری از کابل بخانـ 16در کندهار سپری کردند. بریدمن َر
کابل شهریست زیبا و معمور، بازار های فراوان دارد، در "رده بود، کابل را با کلمات خودش ترسیم ک

ۀ هر کوچه و سرک که می بینی هر دو طرف  آن خانه آباد شده و بلندی هر خانه از یک خانه تا خانـ
های چوبی  های پهن و هموار دارند، دیوار های خانه های گلین در چوکات فرق دارد، این خانه ها بام

ـنج ساخت شان شیشه ندارند  ه شده اند.... خانه ها مشرف بر کوچه های تنگ اند؛ کلکین خانه هایچون س 
َـک دارند که باال و پاۀ ولی پنجره های چوبکاری شد ـبـ َ ـشـ ً با هنر خاص حکاکی ئمُ ـین میشوند و اکثرا

ا ه های دکان یندیده اند. کلک ئینتزای که حکاکی نشده اند حد اقل تا اندازه  ـیئشده اند، آن پنجره ها
ا ه شوند و انواع مختلف میوه باب، سامان  بازی، َجوشن و کاللی در دکان روبروی شعاع آفتاب باز می

این نامه پوره  صلۀکشاند و شرح هر کدام از حو شان چشم هر بیننده را بطرف خود می با جلوه های
های جالب چیده شده اند، در  قطارچت در  بهشکل حیرت انگیز آن از سقف تا  بهنیست. این اشیاء 

یا از  کند، و خود باالی عابرین صدا میۀ مقابل هر دکان یک پیشه ور نشسته و بخاطر فروش امتعـ
این اشیای جمع شده فروشنده ای را می بینی که با نگاه های منتظرش سر بیرون کرده و ۀ میان همـ

   "کند. امید خرید زیر چشمی نگاه می بهعابرین را 
 

ـل مهم برای قیام، شخص شاه شجاع و مشاورین انگلیسی وی بود که ئوریکه در باال گفتم یکی از دالط
ً شاه شجاع مکمالً در حلـقـ ق، اشخاص ناالیۀ افراد نهایت فاسد و ریاکار را بکار گماشته بودند. نتیجتا
ت افغان دور و در ضد ملی، خود خواه و خوشخدمت محاصره شد، اینها بودند که شاه را یکسره از مل

جای محمد عثمان خان  بهانزوا قرار دادند. طور مثال، مال شکور که قبالً از او یاد آوری کردیم ۀ حلقـ
 ۀزیاد طرفدار  منافع برتانیه بود. در نتیجـۀ امر  مکناتن بخاطری مقرر شد که نامبرده تا انداز بهسدوزی 

رفتار افسران  برتانوی بود که طی سوء ت شایع و سلطنت  غیر قابل  تحمل  شاه شجاع، فساد در حکوم
افغان مانند عبدهللا خان ۀ م یکتعداد از سران و اشخاص برجستـ1۳۸1ماه های سپتمبر و اکتوبر سال  

مالقات با شاه شجاع شدند.  بهـرین قادر ئاڅکزی، امین هللا خان لوگری، سردار محمد عثمان خان و سا
سمع شاه شجاع رسانیدند و وی را متوجه مسؤولیت ووظایفی نمودند  بهسران  مذکور شکایات الزم را 

 نام پادشاه است، برتانوی بهکه در برابر مردم افغانستان بدوش دارد. شجاع در پاسخ گفت وی صرف 
قار و پا ایستاد نشوند و از شرف و بهها محض برایش لقب داده اند نه قدرت. بنابرین مردم تا زمانیکه 

 ایند از وی نباید اندکترین توقع و تمتع داشته باشند. خویش دفاع ننم
 

سالترین برادر  امین هللا خان لوگری با نواب محمد زمانخان که یکی از کهن بئعبدهللا خان اڅکزی و نا
زاده های امیر دوست محمد خان بود مشوره کردند و در اواسط اکتوبر فیصله نمودند تا لویه جرگه را 

ـر اکناف کشور دعوت بعمل آورند. اولین ئکابل و ساۀ بزرگان اقوام حومـ سران وو از دعوت کنند 
                                                           

۱ - Tory Government (conservatives) 

16 - Lieutenant Rattray 
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ً نسبۀ . جرگـمنعقد گردیدـیس قوم اڅکزی، عبدهللا خان، در کابل ئرۀ سران در خانـگردهمآیی ۀ هسـتـ تا
ـر شد. همه دست ئاز سران  قومی در منزل نواب محمد زمانخان دا یکالنتر با حضوریابی تعداد زیاد

. اعضای جرگه بعد خواهند کردها را از افغانستان اخراج  قرآن گذاشته و سوگند نمودند که برتانوی به
رهبر و امیر مؤقت شان و امین هللا خان لوگری ۀ مثابـ بهنواب محمد زمانخان را  ،از تدویر چندین جلسه

هزاره جات نزد شهزاده  بهرا هیئتی را منحیث معاون وی انتخاب نمودند. همچنان فیصله بعمل آمد تا 
کابل بیاید، زیرا نامبرده وارث مشروع سلطنت امیر دوست  بهبفرستد تا در اسرع وقت  خان اکبرمحمد 

سران  قومی محول ساخت و یکی آن پخش شبنامه  بهشد. مجلس وظایف مختلف را  محمد خان شمرده می
بنام سر الکسندر و مکناتن نوشته ای نامه ها در خانه ها، قلعه ها، قراء، قصبات و مساجد بود. همچنان 

شاه شجاع  بهو فرستاده شد و طی آن خروج نیروهای برتانوی از افغانستان خواسته شده بود. همچنان 
ها از افغانستان شرکت  آزادیخواهان بخاطر اخراج برتانویۀ نیز گوشزد شده بود که اگر در مبارز

های  مردم افغانستان پنداشته خواهد شد. همچنان روی پالن ها دشمن نورزد نامبرده نیز مانند برتانوی
 اقدامات  قیام فیصله بعمل آمد.  

 
سر ویلیم  بهها  های افغان پالن بهشب هنگام تأریخ اول سپتمبر موهن الل جاسوس انگلیس راجع 

 "ترس"ها  غلط خواهد بود اگر در برابر  افغان» :موهن الل گفت بهگزارش داد، نامبرده در جواب 
 «های خود برویم و ببینیم که کدام اقدامات رویدست گرفته شده اند. گارنیزون بهنشان داده شود. ما باید 
حاال وقت آن » زبان  دری مواصلت و طی آن گفته شده بود بهسر الکسندر  بهای در مسیر  راه، نامـه 

حوادث صحبت کردند. علی سر الکسندر و مکناتن پیرامون  «فرا رسیده تا کشور ما را ترک کنید!
نظامی لشکر برتانیه ۀ این اخطار ها نه مأمورین سیاسی، مکناتن و برنس، و نه مرکز قوماندۀ الرعم همـ

دلیل احساس   بههیچ کدام، هیچ نوع اقدام را رویدست نگرفتند. موهن الل بعدها نوشت که این همه 
ُـست مکناتن بود زیرا مکناتن برای  ها بود. برنس مشتاقانه منتظر بدست غرور و تکبر انگلیس آوردن پـ

اکتوبر  ۸1تأریخ  بهخود  نۀهای روزا یادداشت بچۀشده بود. برنس در کتاانتخاب  بمبئیمقام گورنر 
روم اروپا ب بهگمان میکنم، یا تخت است یا تابوت. قبل از آفتاب نشست خواهم دانست که »نوشته بود 

  «و یا جانشین مکناتن خواهم شد.
 

نماز صبح در مسجد پل خشتی ادای م بود که عالم مشهور میر حاجی بعد از 1۳۸1نوامبر سال  0روز 
در برابر نیروهای اشغالگر برتانوی اعالن جهاد کرد. طنین عین موعظه و اعالن جهاد از هر منبر  هر 

مختلف مردم اعم از شهر، قراء و قصبات برخاست. با شنیدن این اعالن دسته های ۀ مسجد  کابل، حومـ
سواری اسپ با چوب، بیل، چاقو، شاخی، خنجر،  بهپا و  بهدکانداران، صنعتگران، زنان و مردان عادی 

طرف اقامتگاه سر الکسندر رفتند.  بهها و کوچه ها ریختند. همه  سرک بهشمشیر و تفنگ های فتیله ای 
زودی  بهعهده داشتند. مردم  بهوگری رهبری جمعیت مردم را عبدهللا خان اڅکزی و امین هللا خان ل

جاده ها،  بهاقامتگاه سر الکسندر را محاصره کردند. در صبحگاهان همین روز قبل از ریختن مردم 
نیت جان  وخاطر مص بهمحمد عثمان خان وزیر  شاه شجاع با برنس مالقات کرده و اصرار کرده بود که 

این پیشنهاد را رد کرده بود. سر الکسندر برنس حتی  های برتانیه برود. برنس گارنیزیون بهخود باید 
ه یگان بههای مکرر  جواسیس خیلی مورد اعتمادش سنگینی حالت را بی اهمیت شمرده و  بعد از گزارش

کرد گویا مهارت زبانش و زیرکی اش در متقاعد سازی مردم بومی ساده دل و بی  چیزیکه اعتماد می
 ملکه و امپراتوری باور راسخ داشت. با وجودی بهلیر و متعهد بود و ریا بود. الکسندر یک افسر خیلی د

اغماض نگریسته و با وجودیکه محاصره ۀ دید بهدید باز هم آنرا  چشم سر می بهکه الکسندر حوادث را 
 کالن اقامت میۀ یک قلعـ بهکرد. وی که در یک ویالی شبـیه  بود باز هم آرام آرام غسل خود را می

 بهکه از اقامتگاهش  آتش کشیده و با دیدن دودی بههایش  ر جوار  قلعه اش اسطبل اسپکرد دید که د
همراهی برادر  بهبالکن حویلی رساند، و  باظاهر خیلی مندرس و زیبا  بهشد خود را  هوا بلند می

 یجوانش بریدمن چارلس و کپتان ویلیم برادفورد که در هردو طرفش ایستاد بود نمایان شد؛ الکسندر سع
کرد تا با جمعیت خشن که در باغش جمع شده بودند از فراز بالکن خانه اش صحبت کند. الکسندر زبان 

شود رنگ  سخن زدن گشود، ولی زمانیکه فریاد و شور جمعیت را شنید که مانع سخنرانی اش می به
ۀ لــید. الکسندر در وهئکبود خاکستری گرا بهرخسارش در اول سرخ و بعد از فرط خشم و غضب 
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گاردش اجازه نداد تا بروی جمعیت مردم آتش بگشایند ولی زمانیکه از وسط باغ صدای فیر  بهنخست 
 گاردش امر آتش داد. برادفورد بعد از کشتن شش تن از مهاجمین جانش را از دست می بهرا شنید، 

نس علی الرغم دهد. برادر  برادفورد دقیق یکسال قبل در جنگ پروان کشته شده بود. بادیگاردان  بر
دفاع دلیرانه همه کشته شدند، سکرترش موهن الل قادر شد تا از سوراخ دیوار باغ  مجاور فرار نماید. 

 باید لباس "چارلی کوچک "مدد الکسندر برنس رسید و گفت که وی و برادرش  بهیک فرد  کشمیری 
 هبکه محاط  محصوریۀ ساحـ را از طریق درب  عقبی افغانیتن نمایند. برنس توانست لباس  به افغانی

 ۀتن کرد و داخل جمعیت شد و چنین وانمود ساختند که گویا از جملـ بهبیرون بود بردارد. لباس را 
برنس دور شدند، برنس و ۀ که مردم از اطراف  خانـ مجردی بهاو هستند. ۀ مردم  گرد آمده بدور خانـ

کردند که دیگر مصون اند. در همین اثنا  های برتانوی کردند فکر می طرف گارنیزون بهبرادرش رو 
رستاد ف لعنت می (یعنی خودش)برنس  بهبلند و با لحن خشن و شجیع  یبرنس خودش بزبان دری با صدا

ور دادند و ۀ ها متوجه لهجـ تعداد کابلی . یک(سکندر  حرامزاده)گفت  و می او شدند و رو بطرفش َد
مجردیکه مردم الکسندر برنس را شناختند  به. «ر بورنوزسیکندر، سیکند»بعد با صدای بلند جیغ زدند 

رنس بۀ وی را جا بجا دستگیر و بیرحمانه قصابی اش کردند. یکی از مستخدمین  برنس، اجساد پاره پار
سن کپتان جانۀ و برادرش را جمع و مخفیانه بخاک سپرد. بعد از کشتن برنس، جمعیت مردم بطرف قلعـ

پوند بود که غارت  17666موصوف حدود ۀ ی بود حمله آور شدند، در خانـکه مأمور پرداخت امور  مال
ً معلوم ۀ ـی او را بمثابـئروپیه دارا 16666ارزش  بهشد، همچنان  غنیمت جنگی با خود بردند. ظاهرا

شود که شاه شجاع بخاطر نجات الکسندر برنس، برادرش چارلی و کپتان برادفورډ یک کنډک عساکر  می
های منازل زیر  وزیرش فرستاده بود. ولی کنډک مذکور از بامۀ شش پونده تحت قوماند های را با توپ

 ها را رها کردند.  فرار گذاشته و توپ بهآتش شدید مردم قرار گرفت، کنډک پا 
 

پیرامون  1۸و کپتان بیلو 10، کپتان گرنت11در گارنیزون، سرویلیم مکناتن، جنرال الفنستن، جگړن تـین
کردند که خواهان قوای عاجل امدادی شده بود. بعد از بحث طوالنی  برنس صحبت میۀ واصلـۀ نامـ

باالحصار  بهبرزن  شهر مملو از افراد مسلح بود، مصمم شدند کپتان الرنس را  درحالیکه هر کوی و
با حالت ناآرام و  باالحصار متوجه شد که شاه شجاع بهمجرد رسیدن  بهاعزام نمایند. کپتان الرنس 

ً الرنس  ـین قدم میئعصبانی در داخل دربارش باال و پا  سیاه سنگ رفت بهسواری اسپ  بهزند. متعاقبا
غونډ مشر ډگرمن شلـتـن مستقر بود؛ الرنس امر مکناتن را ۀ زیرا در آنجا غونډ برتانوی تحت قوماند

ر باالحصا بهزیون و مابقی را یکسره گارنی بهدر دست داشت؛ مکناتن امر کرده بود یک بخش غنډ را 
بفرستد. بعد از پرخاش و غوغای زیاد میان الرنس و شلتن که فرد دوم در قومانده بود، شلتن تصمیم 

 افغانۀ مقابلـ بهبدون اینکه  باالحصار بفرستد؛ قطعات مذکور با چهار توپ بهگرفت که سه قطعه را 
ششم ۀ بومی، قطعـۀ پیاد ۰۸ۀ ات عبارت بودند از قطعـباالحصار رسیدند، این قطع بهها مواجه شوند 

های مهیب و فراوان در  ملکه. پسان در طول همین روز صدای آتشباری ۸۸شاه، یک ډلگی از قطعه 
صدا در آمدند و از داخل شهر توده های  بههای شاه شجاع از باالحصار  اکناف شهر شنیده شد و توپ

قبل ازین آتشباری زمانیکه الرنس و شاه شجاع با هم مصروف  عظیم دود مانند ابر از شهر برخاست.
تاالر تشریفات ناگهان باز شد و داماد جنرال سیل و لیدی سیل، بریدمن ستورات ۀ بحث بودند، درواز

که نامبرده بدست یک جوان افغان که لباس می شد بزمین خورد و از تنش خون فواره کرد. چنین معلوم 
ضرب چاقو زده شده بود.  بهرد قصر شده بود در نواحی شانه، روی و بغل تن داشت و وا بهمندرس 

های  گارنیزون بهتخت  روان  شاه شجاع  /بعد از رسیدن امداد عاجل طبی نامبرده را الرنس در محمل
داد  جراحاتش رسیدند. بعد از اینکه  بهبرتانیه برد که در آنجا خانمش، دخترش، جنرال سیل و لیدی سیل 

دهان موصوف را از خون پاک کردند، از او پرسیدند که چطور هستی؟ وی تنها همینقدر قادر شد بگوید 
 که هر دو خانم با شنیدن آن نهایت مسرور شدند.  "خـووو...ب  "

                                                           

Major Thain - 11 
Captain Grant - 10 
Captain Bellew- 1۸ 
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 بهاقامتگاه خود در کابل  قلعۀنوامبر بود که مکناتن، خانم و اطرافیان وی از  ۸ن مؤرخ صبحگاها

تن افسران و  766مرد جنگی داشت و از جمله  ۸۰66گارنیزیون نظامی منتقل شدند. گارنیزون که 
پارامتر دفاعی داشت و خیلی مشکل بود که  «متر 0۱0۰»یارد  ۸066طول بهعساکر برتانوی بودند، 
انچی از آن دفاع بعمل آید. حدود  1/۸پونده، چهار توپ میل کوتاه و پنج توپ  ۱تنها با شش عراده توپ 

ها سنگر کمیساری انگلیس بصورت نابخردانه  دور تر از مرکز گارنیزیون «متر ۸۰۰»چهار صد یارد 
گر این سنۀ قوماندزودی توانستند این سنگر انگلیس را محاصره نمایند،  بهاعمار شده بود و شورشیان 

عهده داشت. اینسن وارن بخاطر دفاع و نگهداری سنگر خواهان قوای امداد عاجل رب 12را اینسن وارن
ها و ملزومات لشکر در اطراف همین سنگر جابجا شده بود. الفنستن بعد  که تمام  گدام خاطری بهشد 

رستاد ولی اینرا افزود که اگر مدد وارن ف بهملکه را  ۸۸از طفره و تعویق زیاد دو قطعه از لشکر 
 هبخواستند  ها باید تخلیه و بیرون شوند. زمانیکه قطعات ارسالی می حاالت ازین بدتر شود، همه گدام

سنگرداران  قوماندان محمد شریف در زیر  آتش ۀ وسیلـ بهامداد وارن برسند، قوماندانان هر دو قطعه 
مدد وارن قطعات امدادی  به. بار  دیگر سعی بعمل آمد تا ضرب گلوله از پا در آمدند بهها  سنگین افغان

ها از مناقب  شان حمله آور شد. آتش مرگبار افغان بفرستند ولی این بار سواره نظام شورشیان باالی
های شاهی و دیوار های مجاور چنان شدید بود که حرکت  قوماندان شریف، از درختان، باغ ۀبهج

 بهمجبور شد تا  15و جانسن «بوید»توقف نمود. الفنستن تحت فشار کپتان  بهعساکر برتانوی را ناگزیر 
شب بعد از جر و بحث  وارن امر صادر کند که از سنگر انگلیس تا آخرین رمق حیات دفاع نماید. همان

خاطر رهایی وارن، سنگر محمد شریف باید تسخیر گردد. طی همین  بهطوالنی تصمیم گرفته شد که 
رین کشف انگلیس یکی پی دیگر تصدیق کردند که بیست تن شورشی افغان بیرون بحث دوتن از مأمو

شود  کردند بنابرین معلوم می از سنگر محمد شریف سگرت می کشیدند و در گوش همدیگر نجوا می
یک تولی عساکر امر تیار سی  بهکه سنگر محمد شریف خیلی کوچک است. حدود ساعت چهار صبح 

داده شد و حد اقل چند ساعت بعد خالف توقع وارن، نزد او رسیدند. قبل از اینکه آنها از محل ستر و 
ر آنچه و هر اخفاء خویش برون آیند طلوع آفتاب تازه نیش زده بود و وارن ناگهان پدیدار شد و با ه

مرکزی گارنیزیون حرکت کرد. گدام ۀ کس که در غنډ و انبار باقیمانده بود یکه راست بطرف نقطـ
بیرون از شهر در یک سنگر جابجا شده بود، مکنزی ۀ کولین مکنزی در حومـۀ دومی لشکر تحت قوماند

. مکنزی بودندافغان تن آن تیر اندازان ماهر  ۱6مرد جنگی در اختیار داشت که از جمله  1۰6حدود 
 این تیراندازان افغان را منحیث دوستان خوب خود شرح میکند که بدون کدام استرحامی باالی افغان

خمار  خود را با کشیدن چلم می شکستاندند، یکی "های خود آتش می گشودند و در طول هر پنج دقیقه 
موالُ همراه با آهنگ رزمی نواخته کرد که مع از آنها یکنوع صدای گیتار خشن را از حنجره بیرون می

بعد از اینکه مهمات شان » شد که خیلی عجیب می نمود. شود، این صدا با سرود رزمی آمیخته می می
 خودۀ ما وظیفـ «پایان خویش تقرب می جوید یکی از تیر اندازان، خورد ضابط حسن خان میگوید به

ۀ انداز به، مرگ را می پذیریم ولی تصور می کنم ما را انجام دادیم، اگر الزم می دانید تا اینجا بمیریم
ش طوالنی سرۀ مکنزی در حالیکه متفکرانه چشم بزمین دوخته بود بعد از وقـفـ کافی خدمت کرده ایم.

ند؛ عقب برو بهگارنیزیون برتیانوی  بهرسد که  توافق می بهرا بلند کرده و با خورد ظابط حسن خان 
د نظامی خود، زنان و اطفال شان راه خود را در بین نیروی عظیم شورشی بدینگونه مکنزی با تمام افرا

دد م بهاین فکر بودند که چنین اقدامی حتی  بهرساند. بسیاری  جای مصون می بهمی گشاید و خود را 
پنجهزار عسکر از تصور خارج بود. جنرال الفنستن که اکثریت مهمات و مواد لوژیستکی خود را از 

با در نظر داشت  ،عواقب ناکامی بنگرم به... ناگزیرم  » سر ویلیم مکناتن نوشت، بهدست داده بود 
ـیم. حاال ئاین حالت نه میدانم چطور زنده خواهیم ماند و یا از طریق کدام نوع اقدامات عقب نشینی نما

ظر رسانده شده ایم بر شماست تا باید چانس  شرط و شرایطی را مطمح نۀ گرداب  چنین مضیقـ بهکه 
  «.ـیمئقرار دهید تا از طریق آن یا زنده بمانیم و یا عقب نشینی نما

                                                           

Ensign Warren - 12 
Captain Boyd and Johnson - 15 
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
استثنای باالحصار و گارنیزیون بی بی مهرو، تمام سنگر های اطراف  کابل  بهتأریخ هفتم سپتمبر  به

رط ش بهبدست غازیان افتاد. باوجود این هم مکناتن نمیخواست بپذیرد که با یاغیان و غازیان  متعصب 
رسیدن قوای امدادی ای که از کندهار و جالل آباد حرکت کرده  بهشرایط گردن نهد. مکناتن در واقع و 

 تفرقه بیانداز و حکومت کن» مهارت دیپلوماتیک خود و سیاست بهبود چشم دوخته بود و در پهلوی آن 
ی کرد، سن میهمت طال یک قوم را برعلیه قوم دیگر تحریک  بهتکیه میکرد که دولت هند برتانوی  «

 کرد و ـیس قوم دیگر ترغیب میئرۀ ـیس یک قوم را بر علیـئجنگ می انداخت، ر بهرا بر علیه شیعه 
کرد. مکناتن در سرچوک  کابل یک  سلطنتی دیگر حمایت میۀ سلطنتی را برعلیه خانوادۀ یا یک خانواد

موهن  بهمکناتن  «می دهم. روپیه انعام 16666هر سردار یاغی  بهمن » شایعه پخش کرد دال بر اینکه
 ۰6666تا  ۸6تواند از  حیث سکرتر و جاسوس  مکناتن مقرر شده بود، اجازه داد که می بهالل، که حاال 

طرفداری از نیرو های برتانوی مصرف نماید و  بهروپیه را بخاطر بدام انداختن دو تن از سران قومی 
وپیه بخاطر همکاری شان انعام بپردازد. ر ۰6666حمزه خان  بهروپیه و  166666خان شیرین  به

ـب محمد شریف، عبدالعزیز و محمدهللا خان را در ئمکناتن از بین صد ها سران  قومی تنها توانست نا
قیام و رهبر جنگ در سنگر بی بی ۀ رشوت بود که چهره برجسـتـۀ دام رشوت خود گیر نماید. در نتیجـ
 ضرب گلوله از پا در آورده شود، پسان بهبدالعزیز از عقب همین عۀ مهرو عبدهللا خان اڅکزی بوسیـلـ

قتل برساند.  بهها باز هم همین عبدالعزیز بود که میر مسجدی خان  زخمی از پنجشیر را در بسترش 
 -عبدهللا خان اڅکزی و میر مسجدی خان در بین هفت تن از یالن نامدار و بزرگ جنگ  اول افغان 

 0۸تأریخ  بههای برداشته شده  زخمۀ د. عبدهللا خان اڅکزی در نتیجـبرجسته بودنۀ انگلیس دو چهر
م فوت کرد. پاینده خان کاکړ یکی از محافظین شهزاده اکبر خان فرد دیگری بود که 1۳۸1نوامبر سال  

جالل آباد از عقب باالی اکبر خان حمله آور شد و شهزاده را زخمی ساخت و در بدل ۀ هنگام محاصر
ها شایعه پخش کردند که در  روپیه بدست آورد. جواسیس برتانوی ۰6666اینکار از دست موهن الل 

همین شایعات بود که ۀ قصد بجان  شهزاده اکبر خان دست شاه شجاع نهفته بود، در نتیجـ عقب سوء
اعتراف مهاجم بجان اکبر خان منحیث اعتراف راستین وی پذیرفته شد و اکبر خان او را عفو کرد. ولی 

 هبتا سبقی باشد برای دیگران که هیچ کس دیگری هرگز دست "سلطان جان سرش را از تنش جدا کرد 
 طی جنگ آزادی «ـنین ئما گفتند که سر انجام تمام خا بهبسیاری مردم »".ـنانه نزندئچنین اقدام خا

 عدالت سپرده شدند.   ۀ پنجـ بهنشانی و  "بخش
 

عهده داشت. این سنگر  بهـب امین هللا خان  لوگری ئمحمود خان مرکز قیام بود و رهبری آنرا ناۀ قلعـ
انه و تفنگ های فتیله ای نیروی برتانوی قرار گرفت ولی نتیجـه ای از مستحکم زیر آتش نیرومند توپخ

والیات رسید. مردم  پروان و کوهستان  ـر شهر ها وئسا بهآن حاصل نشد. خبر  قیام  کابل آهسته آهسته 
ها هجوم  زیر لوای خوانین خود مانند میر مسجدی خان جمع شدند و برغنډ ها و قرارگاه های برتانوی

یکی ازین غنډ ها در شمال کابل در چاریکار موقعیت داشت و متشکل از عساکر جنگی گورکه بردند. 
در لشکر برتانوی بود. کپتان برادفورد در مورد عساکر دلیر و جنگی خود شرح خیلی جالب دارد و 

تن هندوستانی  ۸66» خود را با این اوصاف می ستاید که نیروی وی متشکل ازۀ نیروی تحت قوماند
بعد از هفت روز جنگ، این  «.قهرمان می باشدۀ تن افغان و هزار 166دلیر تر و ۀ گورکـ 066ر، دلی

استثنای  بهآن همه  دار و ندار  خود را از دست داد، ۀ غنډ های نهایت مجهز برتانوی و نیروی توپخانـ
زخم برداشته بود، بدن ۀ چند تن مجروح که زنده مانده بودند، مانند جگړن پاتنجر که در چندین ناحـیـ

 ً یک مرمی در ران خود خورده بود و در دست چپش جراحت اندک برداشته بود، بریدمن آیر شدیدا
مجروح شده بود و هفت تن در بیحالی و کوفتگی عمیق فرو رفته بودند. تنها همین سه تن قادر شدند 

 گارنیزون کابل برسانند. بهخود را در لباس افغانها زنده و مخفیانه 
 

 پایان فصل یازدهم
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