
  

  

  

  

  

  

  گ دوم افغان و انگليس جن
  

  ∗ماهرخ ساماني

  مقدمه
جنگ دوم انگليس و افغان دنبالة همان جنگ اول انگليس و افغان است كه فقـط بـا                  

سياسـت پيـشرو اسـتعمار    (يـرا علـت جنـگ    ؛ زشـد   ساله از هم جدا مـي   35يك متاركه   
ضـرر  منتها وسايل جنگ بـه نفـع انگلـيس و           . تغيير نكرده بود  ) انگليس در آسياي ميانه   

 بدين معنـي كـه در جنـگ اول، افغانـستان از انگلـيس دور و                 ؛افغانستان تغيير يافته بود   
حد (بور بود كه از ساحل ستلج       ج قواي انگليس م   .ل بود ئحاميانه  دولت سكهه پنجاب در     
 مايل راه را با شـتر و اسـب          400تا داخل حدود افغانستان تقريباً    ) فاصل سكهه و انگليس   

آن روز خطوط آهن و وسايل نقليه نداشتند و سپاه آنها مجبـور بـود               انگليسيها   ؛طي كند 
 در حـالي كـه در   ؛كه از فيروزپور به راه سكهه و شكاپور تا قندهار راه زيادي را طي كنـد               

. و انگلـيس همـسايه افغانـستان بـود     . ل سكهه وجود نداشـت ئجنگ دوم ديگر دولت حا    
سپاه مستقر كردند كـه     دو  اه و در كويته     انگليسيها در پيشاور دو سپاه و در كورم يك سپ         

. خط آهـن مجهـز بـود      دو   وسايل مخابرات تلگرافي و امور منظم، وسايل نقليه قوي و            هب

 
 پژوهشگر از كشور افغانستان ∗
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 با تجربه شكست اول خـود در افغانـستان،   ، چنين قدرتي بود كهردولت انگليس با تكيه ب 
  . بار دوم به هوس تسخير افغانستان افتاد

  

   ساله35افغانستان در زمان متاركه 

 ساله آمادگي نظامي براي يك جنگ بزرگ خـارجي را           35افغانستان در زمان متاركه     
اي و   هنوز اسلحة عمومي منحصر به تفنگهاي فيتيلـه       . كرد  بيني نمي   آن را پيش  نداشت و   

  . ماقي بودخ چ وپر دهن
 بـا فـرار خـود باعـث     ، كه تازه به تنظيم امور نظـامي پرداختـه بـود    ،خان  اميرشيرعلي

 نفري افغانـستان را نـابود       50000نشيني سپاه از اطراف خيبر و قندهار شد، اردوي           بعق
خان هـم ماننـد پـدرش بـا      اميرمحمديعقوب. مركز سوق و ادارة سپاه را از بين برد      كرد و   

آن از . تسليم شدن در برابر دشمن باعث از بين رفتن دولت و تـشكيالت افغانـستان شـد       
سوق و    دولت افغانستان و با سپاه بي       ام قواي خود با ملت بي     وري انگليس با تم   ت امپرا ،پس

 خصوصاً كه فعاليتهاي مخفي انگلـيس زمينـة اخـتالل و انحـالل              ؛رو گرديد   ادارة آن روبه  
د كـه ملتـي بـا چنـين         بوبعيد  . كشور را قبالً در دربار اشرافي افغانستان آماده كرده بود           

 هر چند كه مـردم  ،وريهاي جهان مقاومت كندتترين امپرا  در مقابل بزرگاوضاع و احوالي  
بـه هـر    . انگيزي انجـام داده بـود       عظيم را به شكل حيرت    كار  افغانستان يك بار ديگر اين      

 بعد از آنكه دولت انگليس براي حمله به افغانستان مصمم شد، همـين كـه جـواب                  ،حال
س از سه طرف از     خان در وقت معين نرسيد سپاه انگلي        اولتيماتوم او از طرف اميرشيرعلي    

  .از طرف خيبر. 3از طرف كروم . 2از طرف قندهار . 1 :مرز افغانستان عبور كرد
  

  )  1879سپتامبر سوم (قيام مردم كابل 

 24 در   ،مادة چهـارم معاهـدة گنـدمك      مفاد   طبق   ،لوئي كويكناري  سفير انگليس سر  
هملتن وارد  ان  فرماندهي ستو  نفري به    560 با منشي جنكنز و گارد محافظ        1879 ژوئيه
شـهر باالحـصار در عمـارت    به خان استقبال شد و  و از طرف امير محمد يعقوب    شد  كابل  

اين سفير مثل مكناتن شروع به مداخله در امور دولت و امـر             . خان رفت   عالي محمداعظم 
احساس كرد ملـت افغانـستان      اما ديري نپاييد كه      ؛و نهي و تشكيل دربارهاي علني نمود      
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هـاي نظـامي     زيرا به وي خبر رسيد كه دسته ؛سلطة اداري خارجي نيست   حاضر به قبول    
 سـوم در  . كننـد   هـا صـادر مـي        بيانيه ،كابل در بازارها، بر ضد انگليس و دوستان انگليسي        

سپتامبر هزاران نفر از مردم كابل در شـهر باالحـصار اجتمـاع كردنـد و در ايـن اجتمـاع               
پرســتي دولـــت   خـــارجيبرانگيـــزي بــر ضـــد ســلطة خــارجي و     ســخنان آشــوب  

  . خان گفتند و تصميم گرفتند كه سفارت نظامي دشمن را نابود كنند اميرمحمديعقوب
شـدند در معـرض گلولـه         كه وارد محوطة سفارت بريتانيا مـي      در حالي   كنندگان    قيام

 اما همين كـه وارد محوطـه        ؛گرفتند   نفر سرباز و افسر مسلح انگليسي قرار مي        600باران  
شـدگان     عمارت سـفارت را بـا اجـساد كـشته          ، بعد .و بقيه افراد را كشتند    شدند كيوناري   

  .  آتش زدنديانگليس
  
   )1879دسامبر (ي و قيام عمومي مردم نگليسنيروهاي ا مجدد  تسشك

 انعقـاد  كـه عامـل اصـلي        ، سفارت انگليس در كابل    1879 سپتامبر   4-3وقتي كه در    
اي به    اين حادثه را در نامه    خبر  ان فوراً   خ   اميرمحمديعقوب ، نابود شد  ،معاهده گندمك بود  

 من در قـصر     ،ژنرال فردريك رابرتس اطالع داد و گفت كه در كشور انقالب عمومي است            
اي در   شنيدن اين خبـر مثـل صـاعقه       . ام و از وقوع چنين حادثه اي متأسفم         محصور شده 

لنـدن بـه    وزيـر هنـد از      .  سياسي و نظامي انگليس در لندن و هند تأثير گذاشـت           محافل
ت سـفارت  ئـ قتـل هي عـامالن  ليتين وايسرا تلگراف زد كه از شما براي گـرفتن انتقـام از       

ليتين به ژنرال رابرتس دسـتور حملـه   . انگليس از حكومت ملكه تقاضاي كمك مي نمايد    
به افغانستان را صادر كرد و گفت كه به مردم افغانستان بفهماند كه سپاه انگلـيس ديگـر                  

حمايـت  هـستند،   اما كساني را كه طرفدار دوستي با انگليس          ؛كند  نميافغانستان را ترك    
سـردار  .  بـار ديگـر بـه قنـدهار حملـه كـرد          ،ژنرال استوارت، بـا سـپاه خـود       . خواهد كرد 

 بدون دفاع ، شهر را بـه دشـمن تـسليم كـرد و خـودش بـه                   ،خان حاكم قندهار    شيرعلي
 خـودش  ؛در قندهار باقي بماندخدمت انگليس در آمد و قبول كرد كه سپاه انگليس دائم        

  . دشهم به عنوان يك نواب هندي حاكم قندهار با
خان سپرد تا با نام دولت بريتانيـا اداره           استوارت حكومت قندهار را به سردار شيرعلي      

به طور قطـع بـه قلمـرو بريتانيـا ملحـق      را ليتين به لندن پيشنهاد كرد كه قندهار  . كند  
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معاهدة گندمك را در اين مي دانـست  اجراي زيرا ليتين ؛  امتداد دهد و خط آهن را     سازد  
 لنـدن در دسـامبر      انريـ وزهيئـت   . د و زير نفوذ انگلـيس بمانـد       وكه افغانستان تجزيه ش   

 هنگامي كه سپاه انگليس در افغانستان مشغول بود تصميم خود را دربارة معاهـدة      1879
بـراي ليتـين    حكم آن را     و   را يك واقعيت دانست   » تجزية افغانستان «. گندمك پايان داد  

خـان و سـردار    بـا حاكميـت شـيرعلي     ،ليتين پيشنهاد كرد كـه قنـدهار و كابـل         . فرستاد
 يك مركز نظـامي در  ،اما تصرف افغانستان ادامه داشته باشد؛ از هم جدا شوند محمد،    ولي

دولـت  ) شـمال كـشور   (د و در مـورد سـاير واليـات افغانـستان            شـو جنوب كابل تأسيس    
  . نظر و روش دولت روس استفاده كندانگليس از 

در طي اين مدت مـردم      .  روز مي گذشت   55اينك از آغاز ورود سپاه دشمن در كابل         
زمـستان رسـيده و     به ويژه آنكه     ،اطراف كابل درصدد آمادگي براي دفع انگليس برآمدند       

پــس همــين كــه رفــتن    .  كــشور از كــشت و كــار فــارغ شــده بودنــد     ندهقانــا
 علني شد آخرين پردة تظـاهر و رياكـاري انگلـيس از هـم دريـد و                  خان  اميرمحمديعقوب

در كابـل و كوهـدامن و كوهـستان مـردم بـه             . دشـمن شـدند   ضد  مردم آمادة حركت بر     
. براي قيام حركـت كردنـد   ... خان كابلي و    حيدر  خان افسر نظامي، غالم     رهبري محمدكريم 

دوم دسامبر مشك عـالم كـه       خان اعالم شد و در         تبعيد اميرمحمديعقوب  ،در اول دسامبر  
خان آزاد ديد در غزنـه جهـاد در مقابـل دشـمن را                خود را از قيد بيعت اميرمحمديعقوب     

و بالفاصـله بـه طـرف كابـل     شـدند  هاي داوطلب در هر مكـان تـشكيل     دسته. اعالم كرد 
فقـط تفنگـي بـر      افـراد    ؛اين سپاه فداكار فاقد توپخانه و مخازن آذوقه بود        . حركت كردند 

خـان و جاسوسـهاي او از ايـن       محمـد   اما سردار ولـي   . اي در دست داشتند     ا سيالوه شانه ي 
ژنرال با عجله آمـادة جنـگ       .  و به ژنرال رابرتس اطالع دادند      ندنقشة سپاه ملي مطلع شد    

بـراي رويـارويي بـه      خان پـسر اميردوسـتمحمدخان         ميكفرسن و سردار محمدحسن    .شد
خان پسر سردار سلطان احمدخان نمازي        سردار عبداهللا . جبهة شمال حركت كردند   سوي  

در جبهه غرب حركت كرد تا از اتصال سپاه غزني بـا سـپاه كوهـستان و سـپاه پغمـان و                     
 كه سپاه دشمن را شكـسته و تـا داخـل    ،قواي ملي. ارغنده با قواي ميدان جلوگيري كند     

 مـشك عـالم و ژنـرال       مـال .  داخـل شـهر كابـل شـدند        ،ديوارهاي شـيرپور رانـده بودنـد      
ژنـرال رابـرتس در شـيرپور محاصـره         . خان هم شهر كابل را در دست داشتند         محمدجان
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 13در همـين سـبب    بـه  ؛خواست كه تحت محاصرة دائمي بمانـد  نرال نميشده بود اما ژ   
سـپاه  . دسامبر براي شكستن حلقة محاصره دسـت بـه يـك حملـة شـديد و عمـومي زد       

شاه را زيـر   ها زير يك غندي كوه، قلة تختالحصار پيش رفتند و توپخانة آن     انگليس تا بين  
شـاه   ن تختاالحصار  قطع شده بود محافظ  شاه و بين     چون خط اتصال تخت    .آتش گرفتند 

ن تا آخرين نفر    ا و مدافع  ، ساعت طول كشيد   چهاراع پرداختند اين جنگ     فبه تنهايي به د   
اه سـنگ را    هـاي سـي     ن ملي تپـه   امبارز. شاه در دست دشمن افتاد       قلة تخت  .كشته شدند 

بـه ايـن    .  را  تحت تهديد مـستقيم قـرار دادنـد          ، مركز اصلي انگليسيها   ،گرفتند و شيرپور  
 كـه خطـر    ،رابرتس. اطراف سياه سنگ كشيده شد    به  الحصار     جنگ از اطراف بين    ،صورت

سـياه سـنگ حركـت داد و        سـوي    خود را بـه      ةدن تمام قواي جنگ   ،جدي را احساس كرد   
توپخانة قوي دشمن موفق به متفـرق سـاختن قـواي           ،  سرانجام. جنگ شديدي در گرفت   

ن ا مبـارز  ، دسـامبر  14 صـبح روز بعـد،    . هاي سياه سنگ را اشغال كـرد        ملي گرديد و تپه   
 وارد كابل شده بـه زيـر        ،شاه  خان صافي و برادرش محمد       محمدعثمان ،نفس تكاونجرا  تازه

  .  شديد كوه را اشغال كردندهلمكوه آسماني آمدند و با يك ح
 اما مجاهدين سـخت مقاومـت   ؛رتس براي اشغال اين كوه مجدداً به جنگ پرداخت  راب

 14 سـپاه دشـمن بعـد از جنـگ           ، هـر حـال    بـه . نشيني كرد   كردند و سپاه رابرتس عقب    
و سپاه ملي بـه تعقيـب       گريختند  هاي جنگ      از تمام صحنه   ، يكي پس از ديگري    ،دسامبر

رابـرتس   ،بـه تـن كـه رخ داد      نگهاي تـن   در ج  ،ة شيرپور عتا رسيدن به قل   . آنها پرداختند 
 شيركوه عه توانست بقية سپاه خود را به داخل قل      ،تلفات و زحمت بسيار   دادن  با  سرانجام،  

اين جنگ ژنرال رابرتس را مطمئن كرد كـه پيـروز شـدن بـر               . ها را ببندد    بكشد و دروازه  
ز ديگـر    رو ، هـشت  1879 دسـامبر    14بعـد از جنـگ      . كشور افغانستان كار آساني نيست    

در . شدگان و ترتيبات مجـدد نظـامي شـدند      سپاه ملي و سپاه دشمن مشغول دفن كشته       
بانهاي افغاني در قله كوه آسماني آتـش عظيمـي افروختنـد كـه از               دسامبر ديده  23شب  
ـ           هاي دور ديده مي     فاصله .  سـپاه دشـمن بـود    اشد و اين اعالم جنگ عمومي مجاهـدين ب

هـاي جنـگ     از تمام نقـشه ،خان ولي  مانند سردار احمد به واسطة جاسوسهايي ،انگليسيها
متوجـه  آمادة دفاع شـدند و حملـة سـيل آسـاي سـپاه ملـي                . شدند  مجاهدين مطلع مي  

 دسـامبر تـا     23 اين جنگ از شب      .ل شد سدشمن به آتش توپخانه متو    و   گرديد،شيرپور  
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رف نـشيني سـپاه ملـي بـه طـ            بـا عقـب    ، در نهايـت   ، دسامبر طول كشيد و    24صبح روز   
  . كوههاي كابل به پايان رسيد

  

  فعاليتهاي سياسي و تخريبي انگليس 

آنهـا  تر بـود و     مـؤثر  فعاليتهـاي نظـامي آنهـا        ازفعاليتهاي سياسي و تخريبي انگليس      
 دسامبر يك شـايعه در تمـام كابـل و           23 چنانچه بعد از جنگ      ؛گرفتند  نتيجة بهتري مي  

 دسـامبر   23خان شكـست      ل محمدجان ژنرا«اطراف آن به سرعت منتشر شد و آن اينكه          
 زيـرا ژنـرال بـا     ؛نشيني واداشـت    سپاه ملي را در شيرپور باعث شد و سپاه ملي را به عقب            

كـه   در حالي كه بعدها مردم فهميدند ».انگليسيها ساخته و يك صندوق طال گرفته است     
 توسـط كلنـل   بـه    انگليـسيها توانـستند كـه        ، از طرف ديگـر    .استبوده  اين اتهام دشمن    

خان در غزنه كه مثل پروان و كاپسياه باعث سقوط مبارزين ملي در برابـر دشـمن          اهللا  ولي
آتش جنگهاي داخلي بـين پـشتون ،        سبب  به همين   .  رخنة عظيمي ايجاد كند    ،بودشده  

 مشك عالم شخصاً بـراي      ، كابل رسيد  به وقتي كه اين خبر      .هزاره را برافروخت  و  تاجيك،  
 ، نفـر ديگـر از رهبـران ملـي    دوقـبالً   . خلي عازم غزنـه شـد     جلوگيري از نفاق و آشوب دا     

خان   اهللا خيانت كلنل ولي  از بين بردن آثار      براي   ،محمدخان اندري   عبدالقادر تاجيك و گل   
و مردم پـشتون ، تاجيـك   كردند برخاستند و به سرعت آتش جنگهاي داخلي را خاموش  

د مجـدد مـردم در كـوه دامـن و        رابرتس همين كه از اتحـا     . و هزاره را با هم آشتي دادند      
چـون دولـت انگلـيس را از تـسخير          نگـران گرديـد؛      ،كوهستان و لوگر و غزنه مطلع شد      

 نجـات سـپاه انگلـيس از افغانـستان و زنـده رسـيدن بـه                  منظور به. افغانستان عاجز ديد  
هـايي در افغانـستان        رابرتس با عجله اعالميـه     .هندوستان بناي كار را به مصالحه گذاشت      

 سـپاه   ،خواهـد   دولت انگليس جنگ با مردم افغانستان را نمـي        حاكي از اينكه    ر كرد   منتش
كند و هر كس را مردم بـه پادشـاهي انتخـاب              انگليس افغانستان را بدون جنگ ترك مي      

 مردم وقتي كه دانستند انگليس افغانـستان را         .شناسد  كنند انگليس او را به  رسميت مي       
 بـه ليـتن     هرابرتس از اين فرصـت اسـتفاده كـرد        . دندكند دست از مبارزه كشي      تخليه مي 

طـور   الحمايه انگليس داده شود همان       اگر پادشاهي كابل به يك نفر تحت        كه پيشنهاد داد 
 بـه نفـع انگلـيس و        ،الحمايه آنها سپرده شده بود      خان تحت   كه قندهار به سردار شيرعلي    

ي انتخاب پادشاه بـه نتيجـه       اما مردم افغانستان برا   . باعث نجات سپاه انگليس خواهد شد     
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رسيدند چون واليات از هم ديگر جدا شده بـود و در شـدت زمـستان اجتمـاع يـك                      نمي
  . كه مركزيت وجود نداشتبه خصوصعمومي مشكل بود » لويه جرگه«

تـشكيل  در غزنـه     ، نفر نمايندگان مـردم بـود      189 كه شامل    ،»لويه جرگه  «،سرانجام
ــد از .شــد ــذاكره  بع ــد روز م ــرار چن ــد   ق ــه وارث ارش ــستان ب ــاهي افغان ــه پادش شــد ك

.  داده شـود ،خـان كـه در هنـد محبـوس بـود         يعنـي اميرمحمـديعقوب    ،خان  اميرشيرعلي
 كابـل محبـوس بـود ايـن          در خان صدراعظم كه در دسـت انگليـسيها         اهللا  مستوفي حبيب 

ــي را تأييــد كــرد  ــه ســردار   اميرمحمــدايوب. تــصميم جرگــة غزن خــان فــوراً مكتــوبي ب
خان فرستاد و نوشـت كـه بايـد مـا و شـما بـراي بيـرون رانـدن انگلـيس از             مانعبدالرح

خان جواب داد كه در دشمني بـا انگلـيس    اما سردار عبدالرحمان . افغانستان متحد گرديم  
 بـه راه كابـل    از  خان ايـن جـواب را         سردار عبدالرحمان . هيچ نفعي براي افغانستان نيست    

انگليس را به خود جلب كند   موافق  نظر  تا هم   سد   به دست انگليسيها بر    كههرات فرستاد   
را بـه دسـت     كشور  د تا خودش رهبري     نمايخان را ضد انگليس معرفي        و هم سردار ايوب   

 مـاه مـه   در  . خـان عجلـه كردنـد       ل به عبـدالرحمان   سچنين شد و انگليسيها در تو     . دگير
پاه انگلـيس    كه استوارت به كابل رسيد و كابينه ليبرال لندن در تالش نجـات سـ               1880

ــردار       ــه س ــتند ك ــه داش ــل عجل ــسيهاي كاب ــد انگلي ــر آم ــستان ب ــيدن زم ــل از رس قب
 او بتواننـد بـدون خطـر از         ان زودتر به كابل برسـد تـا در تحـت حمايـت              خ  عبدالرحمان

مـاه  خان هم به ترتيبـات سـفر پرداخـت و در              سردار عبدالرحمان . افغانستان خارج شوند  
در و ايـن     ؛ه طرف كوههـاي هنـدوكش حركـت كـرد         با سپاه بزرگ داوطلب ملي ب     ژوئيه  
ژوئيه نامـه   دوباره در دوم   آنها. كه گرفتن نظر انگليس را به سردار نوشته بودند        بود  حالي  

دهم ژوئيه  سردار عبدالرحمان هم كه تالش بسيار انگليسيها را ديد در           . ديگري فرستادند 
كـه سـپاه مـنظم و سـپاه         همـين وقـت بـود       در  . رساند  جواب داد كه خود را به كابل مي       

كـرد و     خـط قنـدهار حركـت مـي       سوي  داوطلب مجاهدين هرات براي نابودي دشمن به        
  . انگليسيها در هراس افتاده بودند

  
  قيام مردم هرات

ــر   1879در دســامبر  ــد امي ــل و  تبعي ــيس در كاب ــرات از شكــستهاي انگل ــردم ه  م
 دشـمن حركـت     ارويي بـا  اي رويـ  خان در هند آگاه شدند و با سپاه هرات بر           محمديعقوب
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بـه   كـه   ،خان  سردار محمدايوب .  سپاه هرات رهبري اين جنبش را به دست گرفت         .كردند
سپاه هرات دو ماه انتظار كشيد و اصرار خود         . عجله را نپذيرفت    توجه داشت، اوضاع كابل   
خان در تخارستان و اعالم       كه خبر ورود سردار عبدالرحمان     ،1880 در مارس    .را ادامه داد  

 . سـپاه هـرات فعاليـت خـود را از سـر گرفـت              ،هاد او به مقابله انگليس در هرات رسيد       ج
خان را به اتحاد سياسي و نظـامي دعـوت    خان كتباً سردار عبدالرحمان  سردار محمد ايوب  

 مـردم و    .خـان بـه هـرات رسـيد         جواب رد سردار عبدالرحمان   تا  دو ماه طول كشيد     . كرد
خان برآشفتند و خواسـتند بـه تنهـايي ايـن             بدالرحمانسپاه هرات از اين ترديد سردار ع      

خـان بـا انگلـيس      كه از اتحاد سردار شيرعلي،خان  سردار ايوب.وظيفة ملي را انجام دهند   
بود، خـود را   ظنين خان با انگليس   اتحاد سردار عبدالرحمان   به وآگاهي داشت   در قندهار   

نحـوه ارتبـاط     پس تا معلوم شـدن       .از مقابله با سه قواي ملي داخلي و خارجي عاجز ديد          
 و براي جلـوگيري از بـه هـم ريخـتن سـپاه      ؛خان با انگليس صبر كرد   سردار عبدالرحمان 

خود ژنرال فقير احمدخان را موظف كرد كه با وعده دادن امـروز و فـردا سـپاه هـرات را                     
نـرال را  ژآنهـا   .ز جهاد با دشمن ديد قيـام كـرد  اسپاه هرات كه امتناع ژنرال را     . آرام كند 

 ، كه اين حركت را ديدنـد      ،انگليسيها. كشتند و خودشان براي مبارزه و جهاد آماده شدند        
 ولـي افغانهـا     ،و بر مجاهدين هجوم سـختي بردنـد       . تصميم بر شكست سپاه ملي گرفتند     

جنـگ شـديدي   .  پس حملة متقابل افغانها از پيش رو و عقـب آغـاز شـد        .كردند مقاومت
خـان    سـردار شـيرعلي   .  محصور و راه نجات را مسدود ديـد         سپاه دشمن خود را    .درگرفت
رسـد  ب از بيراهه توانست به شهر قندهار        ي، آن هم با  لباس افغان      ، نفر انگليسي  25فقط با   

حكومت انگليس شكست   وقتي  . و خبر شكست سپاه انگليس را به ژنرال پرايمروز برساند         
رال اسـتوارت بـا عجلـه بـه ژنـرال           از سمله به كابل تلگراف كرد ژن      ژوئيه   29را در    ميوند

 ه شـده صـر ارابرتس دستور داد كه با سپاهي از كابل به قندهار حركـت كنـد و سـپاه مح     
 از كابـل بـه طـرف        1880 سپاه رابـرتس در هـشتم اوت      . ابودي نجات دهد  قندهار را از ن   

رابـرتس بـر خـالف    . خان مطلـع نبـود   قندهار حركت كرد در حالي كه سردار محمدايوب  
 اين بـار در كمـال   ،شد   كه قدم به قدم به محاربه مجبور مي        ،سابق در افغانستان  سفرهاي  

خان و بدرقه و محـافظ         زيرا فرمان اميرعبدالرحمان   ؛كرد   راه را طي مي    ، اما با عجله   ،آرامي
اينـك كـه    . بـا خـود داشـت     ) خـان   الـدين   سردار محمدعزيزخان پسر سردار شمس    (او را   

 آگوسـت بـر سـپاه سـردار         28ه داخل شهر شد و فـردا        رابرتس به قندهار رسيده و شبان     
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محمدايوب حمله كرد اين جنگ ناگهاني سردار را غافلگير كرد و محبور شد كه به طرف                
  .نشيني كند هرات عقب

رابرتس اعالم كرد كه پادشاه افغانـستان عبـدالرحمان اسـت و سـپاه انگلـيس شـهر                   
ـ  همـين عقـب   . سـپارد   قندهار را فقط به افراد او مي       شيني سـپاه هـرات باعـث شـد كـه      ن

. انگليسيها در تجزية قندهار ناكام شده آن را به دولـت مركـزي افغانـستان واگـذار كنـد                  
آن را  خـان تـسليم و        خان نمايندة عبدالرحمان    الدين   سردار شمس  هانگليسيها قندهار را ب   

دولـت انگلـيس در جنـگ دوم كـامالً متوجـه شـد كـه تـسخير و حفـظ               . تخليه كردنـد  
 زيـرا در    ؛پس به جاي مبارزة نظامي به مبارزة سياسي پرداخـت         . استناشدني  ستان  افغان

 ،مبارزة نظامي ملت افغانستان طرف انگليس بود ولي در مبارزة سياسـي فقـط يـك نفـر                 
پـس انگليـسيها راه مكاتبـه بـا     .  قرار داشت و غلبه بـر او آسـان بـود          ،يعني پادشاه كشور  

در بل وي قيافة حق به جانب به خود گرفتند و اميـر را     عبدالرحمان را باز كردند و در مقا      
 اميرعبدالرحمان به جاي آنكه شـرايط خـود را بـه انگليـسيها     .قرار دادند موقعيت سختي   

 ،  انگليسيها فوراً شرايط خـود را ؟خواهيد  از افغانستان چه مي:پيشنهاد كند از آنها پرسيد 
پادشـاه  . 1: اميرعبـدالرحمان گفتنـد   انگليسيها بـه    . پيش كشيدند به عنوان طرف غالب،     

تواند روابط سياسي داشته      افغانستان جز با دولت انگليس با هيچ دولت خارجي ديگر نمي          
 يعني واليات جنـوبي كـشور از        ،تمام قندهار زير فرمانروايي ديگري خواهد بود      .  2 ؛باشد

انگلـيس  حكومـت   اختيـار   قراردادهاي پيشين و پـسين تحـت        . 3 ؛شد  افغانستان جدا مي  
خان دربارة سرحدات مشرق افغانستان       اي كه با اميريعقوب     معاهده. 4و   ؛باقي خواهد ماند  

 انگلـيس سـلطنت     ،اين شرايط مقابل  در  . شده بود به اعتبار خود باقي خواهد ماند       منعقد  
شناسـد و اگـر دولـت          رسـميت مـي     بـه  افغانـستان نقاط  خان را در بقيه       اميرعبدالرحمان

  .ان مداخله كند انگليس براي دفع آن به افغانستان كمك خواهد كردخارجي به افغانست
ه سپاه انگلـيس را از      ستند ك  انگليسيها از عبدالرحمان خوا    ؛اين تنها خواستة آنها نبود    

 يعنـي ملـت   ؛كابل و جالل آباد و قندهار به سالمت تا سر حدات موجود انگليس برسـاند          
 در حالي كـه اميرعبـدالرحمان بـا         ؛ن بازدارد آ  افغان را از حمله به دشمن و نابودي        مبارز

 امـا    بقبوالنـد؛  توانـست شـرايط ملـت افغـان را بـه دشـمن              ي كه داشـت مـي     ا  سپاه قوي 
. خان براي حفظ تاج و تخت تمام زحمتها و فتوحات ملت را بـر بـاد داد                  اميرعبدالرحمان

 ،گرفته بودند  براي رسيدن به هندوستان از طرف اميرعبدالرحمان تضمين          ، كه انگليسيها
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در  1880 هشتم اوت     سپاه خود در     دوژنرال فردريك رابرتس با     . با عجله بار سفر بستند    
سردار عبدالرحمان به تمام مردم عرض راهها پيام فرستاد كـه           . قندهار حركت كرد  مسير  

 جنـگ  ،بـه ايـن صـورت   . راههاي حركت سپاه انگليس به طرف هندوستان را باز بگذارند         
  . فغان بعد از يك سال و نه ماه رسماً پايان يافتدوم انگليس و ا

  
  گيري نتيجه

سـپاه  هـشت   و اشغال دائمي افغانستان بـا       چند قطعه كردن     كه براي    ،دولت انگليس 
 با دادن تلفات زيـاد و مـصرف ميليونهـا پونـد از مـردم افغانـستان       ،داخل كشور شده بود  

اعد ساخت كه دولت انگلـيس    انگليس را متق   ، تجربه  دومين اين. شكست خورد و برگشت   
 سال  40 كه   ، حتي در جنگ سوم افغان و انگليس       ؛از اشغال نظامي افغانستان عاجز است     

) در سـرحد ننگرهـار و قنـدهار       ( در مرحلـة اول      يانگليـس نيروهاي  با آنكه   درگرفت،  بعد  
البتـه افغانـستان هـم در طـي جنگهـاي اول و دوم              . ندنشيني كرد   د ولي عقب  رفتنپيش  

راههـاي مهـم نظـامي و       و  قيمـت    گـران اراضـي   .  متحمل شـد   خسارتهاي زيادي انگليس  
صـناعت،  . خطر افتاد به  دريايي در شرق و جنوب از دست رفت و استقالل سياسي كشور             

ماندگي افغانـستان     ترين عامل عقب     اين خود بزرگ   .وري كشور صدمه ديد     تجارت و پيشه  
انگلـيس و افغـان، مبـارزة نظـامي از بـين         مبارزة دوم   پايان   يعني با    ؛از دنياي معاصر شد   

بـه  با افغانـستان    انگليس    كه مبارزة سياسي    است در حالي و اين   . رفت نه مبارزة سياسي   
  . تر از مبارزة نظامي تمام شد مراتب خطرناك

  


