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جانبه برای نخستين بار به گونه همه  ،در کتاب دست داشته
پيرامون تجاوز بريتانيا به افغانستان و مبارزه قهرمانانه 
مردم اين کشور در راه استقالل و تحريکات و دسيسه های 
ديپلماتيک اجنت های بريتانيا که تالش داشتند مناسبات دولت 
افغانستان را با روسيه تيره سازند، پرداخته می شود و 

 . ی افگنی می گرددايروشن
 

شوروی و خارجی و همچنان مدارک ز آثار مولفان در اين اثر ا
بايگانی ها که بخش چشمگير آن برای نخستين بار به دست نشر 

 . سپرده می شود، بهره گرفته شده است
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 به کنج تنگ زندان در خزيدن -به سختى در سيه چال آرميدن
 اميد عافيت از جان بريدن -ز آب زندگانى دست شستن
 به مو کوه گرانى را کشيدن -ره سيالب از خاشاک بستن
 به مژگان سنگ خارا را بريدن -خذف را گوهر شهوار کردن

 به فرق سر، به الش کوه دويدن -به شستن، بردن از زنگى سياهى
 به زير آسيا سنگى خزيدن -ز سختى هاى چرخ فتنه انگيز

 ديدن که خود را زير دست غير -قدر ها سخت و مشکل نباشد آن
 بيتاباستاد 

 
 

 سخن گزارنده
افغانستان شناس برجسته شوروی پيشين، کارشناس  -خالفين

شناخته يی ناتاريخ سده نزدهم افغانستان، در کشور ما چهره 
، »شيپورهای پيروزی ميوند«: اثر او چون دودر گذشته . ستني
به خامه (» انتقام در جِگدلک« و )به خامه جنرال گل آقا(

اين اثر را پيش از روانشاد دانشور، جنرال گل [ )نشورروانشاد دا
به دری ترجمه و در کابل به چاپ » انتقام جويان جدلگ«آقا زير نام 

به زبان پارسی دری ترجمه و از سوی بنگاه ، ]رسانده بود
  .مسکو به چاپ رسيده بود) »رنگين کمان«(» رادوگا«انتشارات 

 
: مانند. ته استاو آثار بسياری در باره کشور ما نوش

سده   50-30های  همناسبات روسيه و افغانستان در سال های ده«
در ( »سان پتربورگدر پاريس  انخانهممه در درامه« ،»بيستم

نخستين فرستاده  –باره خودکشی مرموز و اسرار آميز ويتکيويچ
پس از بازگشت از سفر  روسيه به دربار امير  دوست محمد خان

 ...و )افغانستان
 
در اوج جنگ سرد و زير  1959که به سال  با آن اب دست داشتهکت

جزم های » در پرتو«جهان دو قطبی و شاکش های ک سايه داربست
تا به امروز يکی از بهترين  ؛ولوژيک نوشته شده استيائد

باشندگان سرزمين قهرمانانه بخش ی رهاي آثار در باره نبرد
و  خيانت هاز نيبيگانگان و دست اندازی های ما در برابر 

 ها و بخشی از روحانيون وابسته ی سرداران و خاننامردمی ها
   . تاس
 

در (داستانواره ها خالفين در نوشتن آثار تاريخی در سيمای 
 ،رسا ،او خامه شيوا. بنام است) ژانر داستان های تاريخی
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و  دارد و نوشته هايش به دل چنگ می زند روانیصالبت و با
 .روان نواز است

 
در کرسی رييس مرکز مطالعات  2004که به سال  بازديدی در

استراتيژيک وزارت خارجه و رييس هيات افغانی اشتراک کننده 
در سی و هفتمين کنگره جهانی جهانی خاورشناسان از مسکو 

با رييس مرکز اين فرصت فرخنده و خجسته دست دارد تا داشتم، 
موزه و از تاريخ و اسناد وزارت خارجه روسيه ديدار و 

کتابخانه وزارت خارجه روسيه در کاخ سمولينسکايا نيز 
 . بازديد نمايم

 
وزارت خارجه رييس بخش تاريخ و اسناد  از ،ديداردر پايان 

رونوشت های برخی از اسناد،  اگر بشودروسيه خواستم تا 
را به دسترسم تصاوير و کتاب های مربوط به افغانستان 

رفتند و به کارمندان مربوطه د که با گشاده رويی پذينبگذار
 . ود بايسته را در زمينه دادندمرهن
 

يکی از کتاب های ارزشمندی که رونوشت آن به دستم رسيد، 
پيشکش  ،کتاب دست داشته است که کنون برگردان پارسی دری آن

 .حضور تان می گردد
 

فراموش کردن يک جنگ، جنگ ديگری را بر گفته اند که چه خوش 
همين رو بايد جنگ های گذشته را نبايد  از. می انگيزد
 .فراموش کرد

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيشگفتار
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 خستگی ناپذير، سنگينات مبارز پیدر  1919 به سال افغانستان
 که گستره جويان بريتانيايی در برابر آن کشورپيگير مردم  و

در درازای تقريبا نزديک به يک سده آزگار پيش می بردند، به 
 .ست يافتاستقالل د

 
 به رغم برتری عظيم اقتصادی امپراتوری بريتاتيا بر

فنی و آموزش  -به رغم مجهز بودن بارها مادیو  افغانستان
ديدگی سپاهيان انگليس در مقايسه با جنگجويان مردمی 

به رغم خيانت های شماری از نمايندگان محافل و افغانستان 
 سختیمل شکست متجاوزان بريتانيايی متح ،افغانستان فئودالی

 . گرديدند ،ی که به راه انداخته بودنديدر جنگ ها
 

 شکست تالش های برپايی حاکميت انگليس ها بر افغانستاندليل 
 ،که جنبش در برابر برده سازان خارجی در افغانستان بودآن 

مقاومت قهرمانانه . به خود سيمای مردمی و سراسری گرفته بود
در اين کشور در برابر تجاوز يی که از سوی توده های مردمی 
ممکن گواهی می دهد که  روشنیانگليس صورت می گرفت، به گونه 

مردمی را که سالح در دست در راه مبارزه قاطعانه به نيست 
 .نابود کرد د،خاطر امری برحق به پا خاسته ان

 
آزادی بخش در  و از خودگذرانه دليرانهمطالعه اين مبارزه 

ظام مستعمراتی امپرياليسم رو به روزگار ما هنگامی که ن
فروپاشی دارد، هنگامی که توده ها در راه مبارزه در برابر 

سياسی و اقتصادی در راه مبارزه به  ،همه انواع ستم های ملی
خاطر آزادی و استقالل به پا بر می خيزند، از اهميت ويژه يی 

 . برخوردار است
 

سی گرفته می مسايلی که در کتاب دست داشته به بررمبرميت 
رويدادهای تاريخی . تنها به اين امر محدود نمی باشدشود، 

 ،اوايل سده بيستم در افغانستان –روی داده در سده نزدهم
مواد غنی يی برای پرداختن به روش ها و شيوه های به کار 

 پياده ساختنگرفته شده از سوی تجاوزگران بريتانيايی هنگام 
 .دهد سياست گستره جويانه در دست می

 
فاکت تحريف آن ها می توان همه انواع  ابزارهایدر زرادخانه 

هيمه انداختن به  تمايل )تا مرز دستکاری در اسناد(جعل  ،ها
در آتش دشمنی ميان دولت های جداگانه و توده ها با بهره 

 را...گيری از خايينان از جمع سرشناسان فئودالی و
الت متحده و ديگر ايا ،امپرياليست های انگليسکنون هم .يافت

به  با روش ها و شيوه های همانندی،  کوشند کشورها می
خلق هايی که هنوز در آوردن پيمانه گسترده برای زير کنترل 

 . بهره بگيرند ،در وابستگی مستعمراتی قرار ندارند
 

دلچسپی ويژه يی را مطالعه مبارزه توده های افغانستان به 
بر می انگيزد، که اين  ،نخاطر استقالل همچنين به خاطر آ
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موفقيت های آن ناشی از پيروزی انقالب کبير و مبارزه 
دوستی ميان توده های  .سوسياليستی اکتبر در روسيه می گردد

بر حمايت برادرانه يی  از پشتوانه شوروی و افغانستان
مبارزه  که روسيه شوروی به خلق افغانستان در خوردار است

اين . ست مستقالنه ارائه نموده استدادخواهانه آن به خاطر زي
برآمده است و در سال ] پيروزمندانه[دوستی از آزمون زمان 

موفقانه توسعه می  ،های اخير به خاطر رفاه هر دو کشور
 . يابد

 
د با توجه ويژه يی به نهمه اين ها ما را وادار می گردان

های افغانستان  تودهبررسی و روشنی افگنی بر مقاومت مردانه 
. ر برابر گستره جويی امپراتوری بريتانيا برخورد نماييمد

اين امر به اين دليل هم الزمی است که تا کنون در آثار 
سرشت راستين سياست تجاوزکارانه بريتانيای  ،یتاريخی انگليس

هرگونه تحريف می گردد و  ،کبير در رابطه با توده های خاور
 . سياهنمايی می شود

 
تاريخ افغانستان و مناسبات بين  در زمينه مولفان آثار

هنری  -سياستمداران و نظاميان بريتانيايی ،المللی در خاور
پرسی  4،مک مون. د 3،هاميلتون. آ 2،بولجر. د 1،راولينسون

در  سياست بريتانيا ،و بسياری ديگر 6و فريزر تتلر 5سايکس
لزوم تامين امنيت امپراتوری پهناور برخاسته از را  گذشته

از دست ) در گام نخست هند(به ويژه در آسيا شان  استعماری
  .می انگارنداندازی های قدرت های ديگر 

 
با تحريف برخی از تاريخدانان بورژوايی بريتانيايی، 

تاکيد می کنند که روسيه گويی می کوشيد  ،آگاهانه فاکت ها
های آوندهند را اشغال نمايد و با آن که هيچگاهی هيچگونه 

که  می پنداشتند ،ن اظهاراتی آورده نمی شودجدی به سود چني
اين گونه اقدامات رنگارنگ گستره جويانه  بتوانند شايد

 .انگليس را در خاور توجيه نمايند
 

ترجيح می  8ديوک. و د 7مولفان ديگر بريتانيايی مانند و آير
در باره بسياری از رويدادهای تاريخی و داليل آن دادند اصال 

آن ها به تفصيل و پيگيرانه به شرح . ندلب به سخن نگشاي ها
تدارک برای لشکرکشی ها و نبردهايی پرداخته اند که سپاهيان 

                                                 
1 . Rawlinson, England and Russia in the East, L. 1875. 
2 . D. Bulgar, England and Russia in Central Asia, vol. 1- 11, l. 1878.  

 .1908کت پتربورگ، هاميلتون ، افغانستان، ترجمه از انگليسی، سان.  3
4. O. Macmunn, Afghanistan from Darius to Amanullah, L., 1940. 
5 . P. Sykes, History of Afghanistan, vol 1-2, L. 1940.  
6 . W. K. Fraser- Tytler, Afghanistan. A study of Political Devolepment in Central Asia, L., 
1951.   
7.  V. Eyre, The Military Operation of Cabul, which ended in the Retreat and Destruction of the 
British Army, L., 1843. 
8 .J. Duke, Recollections of the Kabul Campang 1879 and 1880, L., 1843.  
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در اين حال، . انگليسی در افغانستان به راه انداخته بودند
ماهرانه از کنار داليلی که منجر به اين يا آن جنگ 

 . تجاوزکارانه گرديده بودند، می گذشتند
 

نمونه های روشن جعل ديده بريتانيا  محافل حاکمه امپراتوری
انجام داده درايانه اسناد و وارونه جلوه دادن فاکت ها را 

در بر  ،در انگلستان 1839چاپ شده در » کتاب آبی« .اند
يی رسوا. دارنده تحريف آگاهانه حقايق و دستکاری اسناد بود

چنان دامنه های  کار به راه  افتاد،ی که در پيوند با اين ي
اين کتاب چاپ جديد  1859، در سال بيستگرفت، که پس از  بزرگی

آن .] گ-ديباچه[ در .برای بررسی پارلمان پيشکش گرديد
شاندهی شده بود که در آن مواد چاپ ناشده و يا موادی که ن

بازتاب يافته چاپ گرديده بود، » فشرده«در گذشته به گونه 
 . است
 

ليسی که می به هر رو، حتا آن عده از تاريخپژوهان انگ
رويدادهای رخ  .]گ-سرشت[به خواستند کم و بيش به گونه جدی 

جان کئی که تاريخ دلچسپ سر به گونه مثال (داده پی ببرند، 
  نيز 9،را نوشته بود »جنگ اول افغان و انگليس«و پرمحتوای 

ی کامل علمی بر اين رخدادها ند روشنی افگنه انتوانست
بر تجزيه و تحليل رخدادها تالش های آن ها مبنی . ندبنماي

منجر به مطرح ساختن فاکتورهای دارای اهميت کمتر و تصادفی 
 . گرديده است ،که دارای اهميت قاطع نيستند

 
که سپاهيان  یدليل شکست سهمگينتاريخ نويسان انگليسی 

در روند نخستين جنگ در برابر افغانستان ديدند  بريتانيايی
بی هرزه ی و ناگوار کشور، را خرابی هوا، اوضاع سخت اقليم

آن ها در آثار خود  .نداقلمداد کرده ... فرماندهی وبودن 
سراسری همه  بارهمه چيز را در نظر گرفته اند به جز از 

مردمی که مبارزه آزادی بخش افغان های فداکار که قهرمانانه 
 . به خود گرفته بود ،در برابر اشغالگران بيگانه رزميدند

 
در اين مبارزه : در اين پيوند می نگاردانگلس ک فريدري

که با تمايل  »افغانستان تبارز يافتی هاتوده ويژه خصلت «
اين  درستاستقالل و آزادی برجسته گرديد و به  خلل ناپذير

همو  .تاثير تعيين کننده يی بر روند جنگ برجا گذاشت مرا
محدوديت تاريخ نويسی کل  ، بردرک اين فاکتدر عدم توانمندی 

 . رژوايی انگليس و سرشت طبقاتی آن تاثير گذاشتبو
 

بايسته است نشاندهی کرد که کارهای تخصيص  ،در اين پيوند
يافته به افغانستان پژوهشگران روسی پيش از انقالب به رغم 
محدوديت جهان بينی آن ها با صداقت و بی آاليشی و ارجگذاری 

الخصوص اين گونه اند علی . افغان ها متمايز می باشندبه 
قفقاز «اريستف و در گام نخست کتاب . آ. برخی از کارهای ن

                                                 
9. J. W. Kaye, History of the War in Afghanistan, vol. 1-3, L. 1878.  
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نبرد انگليس با قبايل مرزی افغانی  -» هندی –انگليسی
سوبليف . ن .، پژوهش های ل»)تاريخی سياسی -تباری(.....

اوچرک  -انگليس و افغان :برگ هايی از تاريخ مساله خاور«
 .... و» 1880 -1879جنگ 

 
ايگور ميخاييلويچ  -تاريخپژوهان شورویو  افغانستان شناسان

 .گوردون، ا. ار. اشتاينبرگ، ل. ل. ريسنر، عزيز نيالو، ای
خدمات ارزشمندی را در امر مطالعه تاريخ  ...اخراموويچ و. ت

توسعه دولت  که بر مسايل ايجاد و انجام داده اند اين کشور
رجی مبارزه خلق های آن در برابر برده سازان خا ،افغانستان

شالوده  ،آثار دانشمندان شوروی. روشنی افگنده اند... و
استواری را برای تدوين آتيه تاريخ افغانستان درست همانند 

 . اند ريختهديگر کشورهای خاور زمين 
 

اين وظيفه را در برابر خود گذاشته است که  ،مولف اين کتاب
ه عمومی جنبش رهايی بخش توده های افغانستان را در سد سيمای
مقاومت سرسختانه پرداز نمايد و اوايل سده بيستم  –نزدهم

آنان در برابر تالش های تجاوزگران بريتانيايی مبنی بر 
 .را شرح دهد تحکيم حاکميت استعماری خود در اين کشور

 
به خاطر  های افغانستان تودهبه مبارزه  ،توجه اصلی در کتاب

يگ های نشان دادن اوضاع بين المللی و انتر ،استقالل
به مقصد تجاوز  یديپلماتيک از سوی محافل حاکمه بريتانياي

 .تخصيص داده می شود مستقيم در برابر دولت افغانستان
 
اثر جامعی در زمينه چنين موضوعی تا کنون .] گ-دردمندانه[

با آن که مسايل و  .در علم تاريخ شوروی ديده نشده است
. ل .ای 11،پاپوف .ل. آ 10،گريم. موضوعات جداگانه از سوی ای

 . و ديگر پژوهشگران بررسی گرديده است 12اشتاين برگ
 

اظهارات بنيادگذاران  ،هنگام مطالعه تاريخ افغانستان
مارکسيسم که به اين کشور توجه بزرگی در آثار خود دبستان 

اظهارات  .، دارداهميت ويژه يی  ،ندادر زمينه خاور نموده 
ی مهم تاريخی و فاکت های آن ها امکان می دهند اهميت روندها

 جداگانه يی را که با زندگانی خلق افغانستان و دولت آن
 .بهتر و عميق تر درک کرد ،پيوند دارند

 

                                                 
، 27-26، شماره »خاور نو«، شالوده سياست افغانی انگليسيم، گر. ای.  10

1929 . 
يادداشت های «، مبارزه بر سر تخته خيز آسيای ميانهپاپوف، . ل. آ.  11

 .1940، 7، شماره »تاريخی
جنگ افغانستان به خاطر استقالل در سال های اشتاين برگ، . ال. ای.  12

، و نيز نوشته ديگر او زير 1941، 2، شماره »مجله تاريخی«، 1878-1880
 .  1951، مسکو، »تاريخ تجاوز بريتانيا بر خاور ميانه«نام 
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دلچسپی بزرگی را برای پژوهشگران  آثار تاريخ نويسان افغانی
ترجمه  1958 در چندی پيش ،برای نمونه. بر می انگيزدشوروی 

نوشته سيد قاسم رشتيا » هافغانستان در قرن نزد«روسی کتاب 
که مانند ديگر کتاب ها و مقاالت نوشته شده به دست 
پژوهشگران افغانی کمک می نمايند بسياری از رخدادهای تاريخ 
افغانستان و نيز ويژگی های مبارزه خلق آن ها در برابر 

 . ، به دست آوردمر درک کردتتجاوزگران  به
 

ه شده است، بر پايه کتابی که که کنون در دسترس تان گذاشت
همه اين آثار و مواد و نيز انتشارات انگليسی از جمله کتاب 

 . های آبی و شمار بسيار آثار و خاطرات نوشته شده است
 

مواد بايگانی های دولتی از هم چنين  ،در نگارش اين کتاب
مقاله های گوناگون علمی و مونوگرافی ها و گزارش  ،شوروی

بهره گرفته شده .... ر پريوديک وهای بازتاب يافته در آثا
 . است
 

يی کار دوره  ،)گاهنامنه يی-تقويمی(از ديدگاه کرونولوژيک 
سر از آغاز سده نزدهم به دست آمدن استقالل افغانستان در 

 . را در بر می گيرد) 1919-1921(سال های 
 

) نزدهم(در اوايل سده گذشته افغانستان برای نخستين بار 
انگليسی را که بخش چشمگير هند را اشغال  توجه استعمارگران
نخستين  ،مقارن با اين زمان. خود جلب کرد کرده بودند، به

دولت افغانستان  بر تالش های آنان مبنی بر تثبيت سلطه شان
سالی است که هنگامی که خلق های  1919تاريخ ديگر . صورت گرفت

ر افغانستان زير تاثير انديشه های رهايی بخش انقالب کبي
سوسياليستی اکتبر در پيکار مسلحانه با امپرياليسم 

حق خود را بر خود اراديت و استقالل تثبيت نمودند  ،بريتانيا
لی تحکيم لبا بستن توافق نامه های بين الم 1921که به سال 

 . يافتند
 

افغانستان چونان يکی از نخستين کشورهای  ،در تاريخ نوين
مردم . ل دست يافته بودخاور زمين برآمد کرد که به استقال

رمان لق دوست و قهشوروی دلچسپی بزرگی به زندگی و پويايی خ
ميان کشور شوراها و دولت . افغانستان نشان می دهند

افغانستان که به استقالل دست يافته بود، بی درنگ پس از 
) حسن همجواری(مناسبات گرم همسايگی نيک  ،انقالب کبير اکتبر

روی و افغانستان نخستين کشورهايی روسيه شو. برپا گرديد
بودند که يک ديگر را به رسميت شناختند و ميان يک ديگر 

اين مناسبات دوستانه از . مناسبات ديپلماتيک برپا نمودند
 . آزمون چند دهه يی برآمده است

 
. اين روابط گسترش ويژه يی يافته است ،در سال های پسين 

 :مانند ؛ور از يک ديگربازديد های رجال برجسته دولتی دو کش
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صدر هيات رييسه شورای عالی شوروی به سال  –وروشيلف. ای. ک
به سال  نخست وزير شوروی -فو نيکيتا  سرگی ويچ خروشچِ  1958
از کابل و بازديد محمد ظاهر شاه ) بولگانينبا همراه ( 1955

نخست وزير از مسکو به  –و بازديد محمد داوود  1957به سال 
تحکيم  به نزديکی بيشتر کشورهای ما و 1959 و 1956سال های 

 . دوستی و همکاری ميان آن ها مساعدت نموده اند
 

افغانستان مشارکت پويايی در کنفرانس های باندونگ و قاهره 
کشورهای آسيا و افريقا ورزيده است و زيربنای سياست خود را 

ف خرشچِ . س. ن. ه استپنج اصل همزيستی مسالمت آميز اعالم نمود
نشاندهی  1955دسامبر  18در سخنرانی خود در کابل به تاريخ 

با  ،کرد که حکومت افغانستان به تاسی از منافع کشور خود
آرايش اردوگاه های گوناگون تجاوزکارانه برخورد منفی دارد 

به  چنين سياستی. و از مشی بی طرفی جدی پيروی می نمايد
    13».می نمايدتامين استقالل و امنيت افغانستان مساعدت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش يکم
                                                 

 . 274. ، ص1956، چاپ نخست، مسکو، »ميسيون دوستانه«.  13



 11

  آغاز تجاوز انگليس بر افغانستان
کشور مستقل آغاز  چونانِ  در نيمه نخست سده هژدهم ،افغانستان

افغان ها روند فروپاشی  ،در آن هنگام. به ريختيابی نمود
تيره يی را از سر می گذرا نيدند و مناسبات  -ساختار جماعتی

ناحيه اصلی بود و باش قبايل افغان . شکل می يافتفئودالی 
 . کوه های سليمان بود

 
افغان ها همچنين در  ،هژدهم -در روند سده های چهاردهم

) ی آنادر جريان علي(گستره يی جاگير شدند که از رود سند 
در باختر پهن گرديده ) هيرمند(به سوی خاور و تا رود هلمند 

اری از خانواده های افغانی به در اوايل سده هژدهم بسي. است
  14.منطقه هرات کوچيدند

 
از دامداری و دامپروری که قبايل افغانی .] گ-با گذشت زمان[

اصلی آن ها شمرده می شد، به زمينداری مسکون رو  پيشه
بزرگترين و رشد ) درانی ها(غلزايی ها و ابدالی ها . آوردند

. ندتصادی بوداق -از ديدگاه اجتماعیاين قبايل يافته ترين 
توسعه مناسبات فئودالی و مبارزه سرسختانه در برابر حاکميت 

به انسجام و همبستگی  ،خاندان مغول های اعظم حاکم بر هند
و زمينه را برای  مساعدت نمود اقتصادی و سياسی اين قبايل

 . فراهم می گردانيد تشکيل دولت افغانی
 

ستين دولت نخ ،غلزايی ها به رهبری ميرويس 1709به سال 
افغانی را ايجاد کردند که ديری نتوانست به موجوديت خود 

اين دولت از سوی  ،در سال های سی ام سده هژدهم. ادامه دهد
جهانستان پارسی درهم کوبيده شد و به  -نادر شاه افشار

پس از کشته شدن نادرشاه در  .متصرفات وی شامل گردانيده شد
دولت مستقل  1747سال به . امپراتوری وی فروپاشيد ،1747

 –سرشناسان فئودالی. افغانی با مرکز در قندهار تشکيل گرديد
تيره احمد خان جوان از  -سپهدار پيشين نادرشاه ،قبيله يی

  .سدوزايی قبليه درانی را به عنوان رهبر دولت اعالم نمودند
 

نمايندگان خاندان سدوزايی چندين سال بر تخت شاهی ماندند و 
اعضای تيره بارکزايی  هموارهرا ) زير اعظمو(کرسی وزير 

احمدشاه در نتيجه ضعف . همان قبيله درانی به دوش داشتند
توانست مرزهای  ،و ايران.] گ-هند[دولت های مغول های اعظم 

حاکميت او در خراسان و  .خود را پهن تر بسازد قلمرو
کشمير و پنجاب در جنوب خاوری و نيز  ،در باختر سند –سيستان

گستره کرانه های چپ رود آمو که باشندگان آن تاجيک ها و بر 
 . ازبيک بودند، گسترش داشت

 

                                                 
 شرح قبايل افغان در اثر چاپ شده در پژوهشگاه اتنوگرافی. 14
با » توده های آسيای مقدم«پژوهشگاه علوم شوروی در کتاب  )تبارشناسی(

 .  آورده شده است 1957پرشيدس، مسکو، . کيسلياکف و آ. آ. ويرايش ن
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که احمدشاه ايجاد نموده بود و نام امپراتوری  پهناوریدولت 
درانی را به خود گرفته بود، از شالوده اقتصادی استواری 

از ) همجوشی(و عبارت بود از گانگلوميراتی  برخوردار نبود
 15.لق هاسرزمين ها و خ

 
درانی و (قبايل باختری افغان  ،مقارن با اواخر سده هژدهم

توسعه زمينداری . کامال وارد ساختار فئودالی شدند) غلزايی
. بزرگ فئودالی موجب آن گرديد که تضاد طبقاطی تشديد يابد

 کشاکش های پيوسته و سخت ميان فئودالی ،وضع در کشورمميزه 
 .يافت دامنه 1773د شاه در به ويژه پس از مرگ احم بود که 

گون فئودال ها يد و سرسختانه ميان گروهک های گونامبارزه شد
دولت گسترده درانی . همراه بود با ضعف شديد حکومت مرکزی

های جداگانه يی نمود که آن را خان بخش آغاز به فروپاشی به 
 .ها و مالک های باهم مخاصم رهبری می کردند

 
در خاور آن . يز دگرگون گرديده بودوضع خارجی دولت افغانی ن

جنبش سيک ها که چونان يک . دولت سيک ها تحکيم می يافت
ضد  ،سياسی دهقانان پنجاب پديدار گرديده بود –جريان مذهبی

جنبش به اين  .حاکميت فئودالی مغول های اعظم عيار بود
هم از  ستضعيف وابستگی زمين های پنجاب از مغول ها و سپ

 . ديانجامافغان ها 
 

رجل برجسته دولتی  -رنجيت سينگ ،مقارن با اوايل سده نزدهم
نقش پيشتازی در  آغاز به بازی نمودن -و سياستمدار هوشمند

به  -دور انديشی او به. کرد ميان فئودال های پنجاب
همفشردگی متصرفات مختلف دور افتاده و ايجاد پنجاب دولت 

تی که افغانستان يی اين دولت در ساحاآپديد. مساعدت کرد سيک
جدا می  را از کشميری که در وابستگی وسالی از آن قرار داشت

پادشاهی درانی را از امکان بهره کشی از وادی پر بار  ،کرد
 .کشمير محروم گردانيد

پنجاب در آينده خود نيز آغاز به تهاجم در برابر افغانستان 
ا افغانی پيشاور که ب قلمرونخست در برابر در گام  .بازيد

 . زمين های زير سلطه رنجيت سينگ هم مرز بود
 

قلمرو کمپانی هند شرقی  ،در جنوب خاوری افغانستان
نخست اين کمپانی  .يافتمی  هر چه بيشتر گسترش بريتانيايی

 پهن ساختاکميت خود را بر بنگال و بخش چشمگير هند جنوبی ح
 . دست به تهاجم گسترده يی بر دولت هند يازيدو سپس 

 
در اوايل سده نزدهم نبردهای سهمگينی را در سی ها انگلي

برابر سردار نشين مرهته که بر بخش مرکزی جزيره نمای دکن 
به راه انداختند و در عمل واپسين  ،سيطره داشتند) هند(

تاراج . بازماندگان مغول های اعظم را زير کنترل خود آوردند
                                                 

، مسکو، توسعه فئوداليسم و تشکل دولت افغان هاريتر، . ام. ای.   15
1954. 
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و  منبع درآمد سرشار کمپانی هند شرقی ،توده های هندی
سردمداران اليه های بااليی امپراتوری بريتانيا که با آن 

 . بود ،پيوندهای تنگاتنگ داشتند
 

تهديد و  تطميع،با دست يازيدن به سياست  ،کمپانی هند شرقی
از نواحی اشغالی هند هرچه به سوی شمال و  ،خشونت مستقيم

نيز شمال باختری و شمال خاوری با پرده پوشی از پويايی های 
از متصرفات » دفاع«ره جويانه خود مبنی بر لزوم گست

بريتانيايی با صدور اعالميه های ياوه سرايانه يی در باره 
می  روسيه –در آغاز از سوی فرانسه و سپس هم  -هند» تهديد«

 .تاخت
 

حکومت بريتانيا در اوايل سده نزدهم تالش می ورزيد به هر 
ای خاورميانه به گونه که شده ، نفوذ سياسی خود را در کشوره

کشور کوچک  –افغانستان .ويژه افغانستان پهن گرداند
کوهستانی که شمار باشندگان آن در نيمه نخست سده نزدهم 

رجال ، ميليون نفر نبود، توجه جدی سياستمداران 5-4بيشتر از 
نظامی، دانشمندان و روزنامه نگاران بريتانيايی را به خود 

 .جلب کرد
 
دور  و ز حدی که در انگليس به کشور کوچکدليل دلچسپی بيش ا 

افتاده که در مقايسه با هند زير استعمار ارزش چندانی را 
چونان بازار فروش کاالهای انگليسی و چونان منبع درآمد پولی 

 ، نشان داده می شد؛و يا مواد خام مهم و مواد معدنی نداشت
 چه بود؟

 
بريتانيا در  چه انگيزه يی باعث پافشاری يی که محافل حاکمه

بود که گرديده  ،اوايل سده بيستم نشان می دادند –سده نزدهم
نه از قربانی کردن زندگانی اتباع شان و نه از هزينه های 
عظيم صرفه نمی کردند تا سيطره خود را بر افغانستان پهن 

 نمايند؟
 

پاسخ به همه اين پرسش ها را موقعيت جغرافيايی اين کشور می 
در گرهگاه مهم ترين راه های پيونددهنده افغانستان . دهد

 .هند، ايران و آسيای ميانه و مناطق باختری چين واقع است
کاروان های بازرگانی تاجران هندی و  ،از زمانه های قديم

می از طريق زمين های افغانی خان نشين های آسيای ميانه 
گذشتند و کاالهای چينی به ايران آورده می شد و به سپس به 

 .ا برده می شداروپ
 

موقعيت جغرافيايی افغانستان و «: فريدريک انگلس می گويد
سياسی در امر  بارزخصلت ويژه خلق آن به اين کشور اهميت 
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که به دشوار بتوان آن را ارزيابی  می دهد آسيای ميانه
   16.»کرد
 

از افغانستان همچون  بهره جويیبا تالش به حکومت بريتانيا 
سياسی و بازرگانی به سرزمين  -م نظامیتخته خيزی برای تهاج

، مصرانه می کوشيد آن را )به ويژه آسيای ميانه(های همسايه 
 . سازد مستعمره خود

 
در اين حال، استعمارگران بريتانيايی می کوشيدند همچنين  

از کشورهای ديگر برای دستيابی به اهداف خود در افغانستان 
تيک انگليس به ايران، هيات های فزونشمار ديپلما. سود جويند

بر اين آن ها می کوشيدند . سند و پنجاب گسيل گرديدند
و نيز آن ها را با تحميل  کشورها قراردادهای اسارتباری را 

 .افغانستان رو در رو قرار دهند
 

در نتيجه گفتگوها ميان ايران و  1809ماه مارچ  12به تاريخ 
بر اساس آن ه کقرار دادی به امضاء رسيد  ،هرانتدر  انگليس

ساعدت ها را در صورت شاه متهعد گرديد به انگليس هرگونه م
هيات  ،ين هنگامهمدر  17.غانستان به عمل بياوردجنگ آن با اف

                                                 
فريدريک انگلس، افغانستان؛ کارل مارکس و فريدريک انگلس، کليات .  16

 . 532. ، بخش دوم، ص 11، جلد »آثار، چاپ يکم
ملکم قرار دادی را در زمينه با ايران به  1801در  پيش تر از اين.  17

 .امضاء رسانده بود
درگيری زمان شاه با برادرش محمود از يک سو، با خاندان روشن است که 

که به ويژه پس از کشته شدن (بزرگ و بانفوذ بارکزايی از سوی ديگر 
 سردار پاينده محمد خان بسيار تيره شده بود و به آن انجاميده بود تا

پسران او به رهبری وزير فتح خان به پشتيبانی از شهزاده محمود 
و بازی نه چندان موفق او در بهره گيری از اوضاع تيره و ) بپردازند

که منجر (تار ايران پس از کشته شدن آقا محمد خان قاجار از سوی ديگر 
، او را در وضع بسيار )به دشمنی ميان او فتح علی شاه گرديده بود

 . قرار داده بوددشواری 
 

درست در همين هنگام بود که دست ماهر ديپلماسی انگليس از آستين 
بيرون برآمد و توانست با فتح علی شاه همدست شده و به ياری او زمان 

بزرگترين دشمن خود را به راحتی به دست برادرش محمود و خاندان  -شاه
 .  بردارد پر شاخ و برگ بارکزايی به رهبری وزير فتح خان از ميان

 
در اين جا بايسته است ياد آور گرديم که در ميان گردانندگان دولت 
قاجار در آن برهه، تنها دولتمرد آگاه و سياسمتدار فرهيخته که به 

به رغم (ترفندهای انگليسی ها پی برده و مخالف از ميان بردن زمانشاه 
پسر  -زاو کمک به شهزاده محمود ديوانه و کامران مير)  لغزش های او

 –نيمه ديوانه اش بود، ميرزا ابراهيم خان اعتماد الودله شيرازی
نخستين صدر اعظم پادشاهی قاجاريه معروف به کالنتر بود که بهای 

 . سنگينی به خاطر اين کار پرداخت
 

تاريخ روابط سياسی ايران و جلد نخست  125-124. ص. محمود محمود در ص
مردی مآل انديش و ...«:  می نويسد در اين باره انگليس در قرن نزدهم
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انگليسی به رهبری چارلز متکاف به پايتخت پنجاب هم گسيل 
به شهر الهور برای آن که به رنجيت سينگ کمک  -ه بودگرديد

و او ر سلطه خود متحد گرداند زينمايد تا سراسر پنجاب را 
 . افغانستان تشويق نمايد] پيشروی[را به سوی 

 
رنجيت سينگ زير فشار ارتش بريتانيا که در مرزهای پنجاب 

ناگزير گرديد سلطه انگليس را بر  ،متمرکز گرديده بودند
                                                                                                                                                             

با تدبير بوده، فتوحات آقا محمد خان و موفقيت های او مرهون رای و 
 . تدبير و سياست ماهر اين مرد بوده است

 
ابراهيم خان اعتماد الدوله، نخستين شخصی است که گرفتار چنگال بی ...

بود که  گناه غير قابل عفو اين مرد نامی آن. رحم سياست خارجی گرديد
مانع گرديد فتح علی شاه پيشنهادهای مهدی علی خان بهادر جنگ فرستاده 

يعنی مانع شد شاه ايران به . فرمانفرمای هندوستان را عملی کند
افغانستان لشکر کشيده، آن قسمت از قلمرو ايران را خراب و ويران 

 . نمايد و امير آن روز کابل را از امارت خلع کند
 

بعد سر جان ملکم از صدر اعظم ايران نمود و ايراد اين گله را سال 
انتقام شيعه های ]  شده بود تا[ کرد که چرا مانع شهريار ايران 

صدر اعظم ايران جواب می دهد . افغانستان را از افغان های سنی بکشد
صالح نبود شاه برای يک چنين کار کوچکی، يک . سياست از مذهب جدا است

از . يران کند و سکنه آن را قتل عام نمايدقسمت از مملکت خود را و
اين جواب، سر جان ملکم، صدر اعظم ايران را شناخت و با افکار او 

 . آشنا شد
 

ميرزا ابراهيم خان برای همين عقل و تدبير و مآل انديشی منفور ...
 . گرديد و در دربار ايران غير الزم شناخته شد

 
چنين می ] است که[د الدوله خطی در باب کشتن اعتما صدر التواريخدر 

وزيران کارآگاه و امنای دربار گردون جاه چنان صالح ... «: نويسد
ديدند که به حکم ضل الهی و ساير بلدان مامور شدند که در روز معينی 
تمام آن حکام را که بستگان حاجی ابراهيم خان بودند، گرفته، به کيفر 

 .  معدوم االثر نمودند و هر يک را مکفوف البصر و... و عقوبت آرند
 

به ماموران واليات از جانب اعليحضرت پادشاهی چنان اشاره شده بود ...
اساس زندگانی حاجی ابراهيم خان را  1215که در غره ذی الحجه الحرام 

شما هر يک در کاشان و اصفهان و بروجرد و شيراز و . بر هم خواهيم زد
گان ابراهيم خان را که مرجع ساير بالد در روز اول ذيحجه هر يک از بست

مشاغل ديوانی هستند از پای در آوريد و اگر زودتر از اين تاريخ به 
مقر ماموريت خودتان رسيديد، به ماليمت و سالمت نفس حرکت کنيد تا غره 

 ...ذی الحجه بيايد و مواقع انجام ماموريت شما در رسد
 

مری در تهران هجری ق 1215ميرزا ابراهيم خان را در غره ذی الحجه 
ماخوذ، هر دو چشم او را برکندند و زبانش را بريدند و او را زبون 
ساختند و مغلوبا با زن و فرزندش به قزوين فرستادند و از آن جا به 

 » .جهان ديگرش فرستادند
 

اين گونه، انگليسی ها به کمک دربار و شاه ايران، بزرگترين مخالف 
نيک می دانستند که مادامی که چنين زيرا . خود را از سر راه برداشتند

مرد خردمند و آزاده يی سر رشته امور دولت ايران را در دست دارد، 
 .گ-.محال است بتوانند برنامه های خود را در منطقه پياده نمايند
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کرانه های چپ رود ستلج که در گذشته در ترکيب دولت سيک 
اين کار در قرار دادی که به . به رسميت بشناسد ،شامل بود
 18)در نزديکی الهور(در شهر امريتسر  1803اپريل  25تاريخ 

در قرار داد آمده بود که افزون بر  .تثبيت گرديد ،واقع است
در تا داده می شود  یبرای رنجيت سينگ آزادی کامل ،اين

مناطق واقع در شمال و باختر ستلج اقدام نمايد که در ازای 
 .دادند ابه او وعده مساعدت خود ر آن انگليسی ها

 
در «در آن جا، . عمد تعيين نگرديده بودبه مرزهای اين ساحه 

. ن های قبايل افغان واقع گرديده بوديسرزم» شمال و باختر
می بايستی  ،تالش های رنجيت سينگ مبنی بر تثبيت نفوذ خود

ناگزير به وخيم شدن مناسبات ميان پنجاب و افغانستان می 
 ). که در عمل هم چنين شد( گرديد

 
تا امکان داد به انگليسی ها ، اين گونه امريتسرقرار داد 

گسترش دهند و به اتحاد خلق پنجاب در هند تصرفات خود را م
مزاحمت کنند و دولت رنجيت سينگ را تضعيف کنند و زمينه را 

 .برای تصادم او با افغانستان فراهم نمايند
 

رهبر  –گفتگوی ويژه با رنجيت سينگ فرستاده انگليس در –متکاف
به «پنجاب کوشيد توجه او را همانا به توسعه گستره جويی 

-1808(مقارن با اين زمان  19.جلب نمايد» سوی شمال و باختر
آغاز سياست گستره جويانه بريتانيا در قبال افغانستان ) 1809

 . نيز ربط می گيرد
 

استيورات به رياست مونت  یهيات انگليس ،به اين کشور
به دربار شاه شجاع [نخستين فرستاده بريتانيا  –الفنستون

در وظيفه سفارت او مطالعه مفصل و . گسيل گرديد .]گ-درانی
رک تجاوز مستقيم به ادر پيوند با تد ين کشورهمه جانبه ا

جستجوی اليه های معين اجتماعی و گروه ها و شخصيت  ،اين کشور
تان که می شد بر آن ها های جداگانه در ميان خلق افغانس

درست در  .امل بودش ،تکيه کرد برای تثبيت نفوذ بريتانيا
سفارت برگزيده شده ترکيب اعضای  ،هماهنگی با اين اهداف

که شامل بودند  ین بريتانيايی و مامورانادر آن افسر. بود
سياسی را در  -می بايستی اکتشاف عميق و همه جانبه نظامی

به شخص الفنستون وظيفه سپرده  .ندافغانستان انجام می داد
شده بود که اطالعات مفصلی را در باره محافل حاکمه کشور جمع 

  20.آوری نمايد
 

 اوضاع درونی سياسی در افغانستان بسيار پيچيده و پرتنش
مبارزه خشونتبار ميانگروهی دو مدعی بر تخت و تاج . بود

                                                 
18. N. Kasturi, History of the British Occupation op India, Calcuta, p. 150.   
19. N. K. Sinha, Ranjit Sing, Calcutta, 1945, p. 28.  
20 . J. W. Kaye, Lives of Indian officers, Illustrative of the History and the Military Services of 
India, vol. 1, L., 1867, p. 241.  
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محمود و  شاه –) اندر(برادران ناتنی  –کابل در تيره سدوزايی
با پيروزی شجاع الملک به پايان  1803شجاع  الملک به سال 

دست شاه محمود  .مگر اين پيروزی چندان استوار نبود. رسيد
  .بود برای نبردهای تازهاندر کار جمع آوری  نيرو 

 
خود  ،شجاع الملک با تکيه بر گروه کوچک هوادارن فئودال

ه عقب نشينی ها در آماده بود برای تحکيم موقعيت خود از کيس
که موافقت کرد  آسانیاو به  .قبال استقالل دولتی دست بزند

در مبارزه بر به دست آوردن مساعدت هيات انگليس را به اميد 
 21.بپذيردسر تخت و تاج 

 
سفارت الفنستون از متصرفات بريتانيايی  1809در ماه فبروری  

يک به هنگام مسافرت که نزد. پيشاور گرديد رهسپاردر هند 
منتهی به  یاعضای هيات با راه ها ،پنج ماه را در برگرفت

که در اين بخش آسيا بود و  یو قبايلتوده ها با  ،افغانستان
 انگليسی ها با ماموران بومی 22.آشنا شدند ،باش داشتند

 یتحايف گرانبهايرجال بانفوذ  به و روابط برپا نمودند
بريتانيا پديدار سياست ويژه شيوه های  ،در اين کار. دادند

چونان ابزاری در مبارزه بر سر  -تطميع و خريد: می گرديد
استعمارگران  .]گ-اين در حالی بود که[. برپايی حاکميت خود

جلب سران فئودالی اين يا و با تالش از راه خريد  بريتانيايی
توده  پيکارجویبا نيروهای  ،به جانب خود سيايیآآن کشور 

تسويه حساب  ،طر آزادی می رزميدندهای مردم خاور که به خا
 . کردند

 
در  1809جون ماه در روند گفتگوهای الفنستون با شجاع در 

 .نخستين قرار داد انگليس و افغان به امضاء رسيد ،پيشاور
مشارکت افغانستان را به سوی انگليس در  ،اين قرار داد

مبارزه در برابر فرانسه و ايران در صورت تالش آن ها مبنی 
کمپانی هند شرقی . در نظر می گرفت ،اقدام تهاجمی بر هند بر
لغ امب ،در صورت پديدآيی چنين اوضاعیکه هد گرديد عمت

مطابق شرايط قرار 23.بگذارد به دسترس اميرا بايسته پول ر
اجيران بريتانيايی که می بايستی با  افغان ها چونانِ  ،داد

ارزيابی  ،می رزميدند ادفاع از منافع استعماری انگليسی ه
 .می شدند

 
 ،وری است که در صورت بروز جنگ ايران و افغانآشايان ياد

را ارائه  یانگليس مکلف نبود به افغانستان کدامين کمک
 . بار نابرابرانه اين قرار داد آشکارا هويدا است. نمايد

                                                 
21 . J.W. Kaye, Lives of  Indian Officers Illustrative of the History and the Military Services of 
India, vol. 1, L., 1867, p. 242-242.   
22. Mountstuart Elphinstone, An Account of the Kingdom of Caubul. L., 1815.   
23. C. U. Aitchison, A Collection of Treaties, Engagments and Sanads Relating to India and  
Neighbouring Countries, vol. 8, Calcutta, 1933, p. 233. 
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 .هر چه بود، قرار داد پيشاور در فردای امضای آن رنگ باخت

در . شکست خورد رزه ميان فئودالیدر روند مباشجاع الملک 
تهاجم نو شاه محمود او را وادار به ترک کشور  1809ماه جون 
شجاع الملک گهواره و شيرخوارگاه  ،در سرانجام .گردانيد

حکومت . آرامی را در متصرفات کمپانی هند شرقی يافت
تا در لودهيانه  گذاشتبه دسترس او  استعماری اين امکان را

در اين شهرک در کنار رود ستلج در انتهای  .پناهگزين گردد
در  .اقامتگاه اجنت سياسی انگليس قرار داشت ،دولت پنجاب

اين جا مرکز عملی پويايی های خرابکارانه انگليس در شمال 
 . هند و افغانستان واقع گرديده بود

 
به امير پيشين مستمری بزرگی  از منابع کمپانی هند شرقی

گرفتن موقف فرصت طلبانه در تخصيص داده شد و او با 
لودهيانه به سر می برد و چشم انتظار لحظه يی بود که 

به کار رود که ] هچونان يک مهر[بتواند از سوی باداران خود 
 . می دادندادامه در اين هنگام با دقت به مطالعه افغانستان 

 
گروه ماموريت اعزامی بريتانيا به  1825-1820به سال های 

مامور کمپانی هند شرقی از  -ام مورکرفتويلي فرماندهی
گردآوری و به افغانستان و کشورهای همجوار آن بازديد 

 سياسی آن ها –اطالعات در باره وضع اقتصادی و نظامی
رانه گذرگاه های يپيگ ،بسياری از جاسوسان انگليس24.پرداخت

مطالعه می  کهستانی و راه های منتهی به زمين های افغانی را
 .کردند

 
به اين ناحيه  هيات ويژه الکساندر برنس 1833 -1831سال های به

و خان  افغانستان ،پنجاب ،سنداز  اين هيات .گسيل گرديد
در 25.و از راه ايران به هند بازگشتديدن کرد نشين بخارا 

مطالعه امکانات رود سند چونان راه ترانسپورتی  ،هياتوظايف 
و نيز گردآوری  سياآبرای رسانيدن ارزان کاالها در اعماق 

شامل  ،ی که از آن بازديد می نمودندياطالعات در باره کشورها
 . بود
 

                                                 
24. Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and the Panjab, in Ladakh and Kashmir, in 
Peshawar, Kabul, Kunduz and Bokhara, by mr. Wiliam Moorcroft and mr. George Trebeck, from 
1819 to 1825. Prepared for the press from Original Journals and Correspondence by H. H. 
WILSON, L.1841.   

حکايت در باره شناوری در : سياحت به بخارا«اين مسافرت در کتاب .  25
رود سند از دريا تا الگور با هدايای شاه بريتانيای کبير و گزارش در 

که بنا به دستور » باره مسافرت از هند به کابل، تاتارستان و پارس
به افسر کمپانی  1833، 1832، 1831يايی به سال های حکومت هند بريتان

داده شده بود؛ شرح  » عضو جامعه همايونی« -الکساندر برنس -هند شرقی
 . 1850-1848، مسکو، 3-1ترجمه از انگليسی، بخش های . داده شده است
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اهميت بزرگی به سفر برنس می  ،محافل حاکمه بريتانيايی
در و به انگليس فرستاده شد تا ا ،در بازگشت از هند. دادند

باره مواد گرد آورده خود به پادشاه ويليام چهارم و نخست 
 26.دهدبرش گزا لرد گری –وزير

 
ه در افغانستان اوضاع بس پيچيده يی پديد آمد ،در اين ميان

در کشور کشاکش های ميان فئودالی و پيکارهای سهمگين . بود
زمينداری بزرگ . پايان نمی يافتگروه های مختلف فئودالی 

ه گسترش می يافت و وابستگی دهقانان از سرشناسان يفئودالت
همه اين ها به پيمانه . بومی فئودالی افزايش می يافت

و امپراتوری درانی  تضعيف می نمود چشمگيری حکومت مرکزی را
را به سوی فروپاشی و واژگونی می کشانيد که نخستين نشانه 

  27.های آن هنوز در اواخر سده هژدهم به چشم می خورد
                                                 
26 . J. W. Kaye, Lives of Indian Officers.., voll. 2, p. 25-27.  

اندهی کرد که به راستی امپراتوری درانی از همان بايسته است نش.  27
آوان پی ريزی آن، شالوده استواری برای بقای يک دولت بزرگ نداشت و 
اگر از بلندای آگاهی های امروزين بنگريم، فروپاشی آن در آينده يک 

داليل اين امر، نبوِد توليد، نداشتن کشاورزی . امر محتوم و ناگزير بود
جارت، نبود فرهنگ دريانوردی و مهم تر از همه تسلط گسترده، عدم رشد ت

فرهنگ عشيره يی همراه با خانه جنگی های بی پايان، بی سوادی سراسری 
و انباشت نيروی گريز از مرکز در امپراتوری و تکيه آن به اقتصاد 

 . تاراجگری از کشورهای همسايه بود
کشته شدن نادر روشن است دولت درانی در خالی سياسی پديد آمده پس از 

افشار در خاور ايران به ميان آمد و به محض شکلگيری دولت های 
ديگر شانسی که نيرومند در باختر ايران، هندوستان و آسيای ميانه، 

 . ، از هم فرو پاشيدبرای ماندگاری نداشت
 

که در اين هنگام بخش بزرگی از هند (روشن است کارگردانی انگليسی ها 
رای مصوون نگه داشتن اين مستعمره خود از خطر را گرفته بودند و ب

تهاجم ساير امپراتوری های اروپايی مانند فرانسه ناپليونی و روسيه 
تزاری می خواستند دولت بيمار درانی را از درون فرپاشنده و بر 
ويرانه های آن چند خان نشين و امير نشين و سردار نشين و بيگ نشين 

از پشت ) م با هم به وجود بياورندپراگنده و از هم گسيخته متخاص
 .روند فرپاشی اين امپراتوری را سرعت بخشيد ،پرده

 
در اين  171- 163. ص. ، ص»امپراتوری درانی«يوری گانکوفسکی در کتاب 

 :زمينه می نويسد
بخش خاوری امپراتوری در نتيجه پديد آيی دولت درانی در گستره  « 

ه دولت نو گرديد، چهارچوب آن که هست.] گ-)ايران خاوری[( نادر افشار
انارشی فئودالی و کشاکش های ميان قبيله يی گذاشته شد که در سال های 

همانند سياهزخمی خوره سان پادشاهی  افشار اخير فرمانروايی نادر
پهناور او را می خورد و با کشنده ترين شيوه بر وضعيت توده های 

 .می گذاشت بر جا.] گ-مرگبار خود را[گسترده مردمی تاثير 
سرشناسان فئودالی قبايل افغان که نيروهای مسلح چشمگيری را نگه ...

متشکل بر دسته های شخصی خود خان ها و رزمجويان قبيله (داشته بودند 
و تقريبا قدرت بدون کنترلی بر گستره های زير اختيار شان در اين ) يی

پنهانی در  قبايل داشتند، نطفه گرايش های جدايی خواهانه ناگزيری را
بطن خود می پروارانيدند و بارور می ساختند که تهديد شايان توجهی را 

 . برای تماميت و وحدت امپراتوری درانی متوجه می گردانيد
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در کنار اوضاع داخلی، اهميت معينی را اوضاع خارجی نيز  

ايران و  –ای همسايه با افغانستانتحکيم آتيه دولت ه: داشت
ثبات نسبی يی که مقارن با اواخر  سده هژدهم اوضاع  28.پنجاب

                                                                                                                                                             
درانی جنگ های استيالگرانه  خان های قبايل، مادامی که احمد شاه

که در روند آن ها سرشناسان افغانی از مدرک غنايم (مندانه را پيروز
-گرفته شده[امی به زراندوزی می پرداختند و بخش هايی از زمين های نظ
) در قلمرو های متصرفه سخاوتمندانه به دسترس شان گذاشته می شد.] گ

پيش می برد، از ته دل از او در همه امور پشتيبانی می کردند و حتا 
با آن که حکومت (به پيمانه يی با مداخالت او در امور داخلی خود 

خشی از بهره يی را که به دست می آوردند، از ايشان باز می مرکزی ب
 . ، می ساختند)ستاند

 
. وضع هنگامی دگرگون گرديد که ارتش افغانی آغاز به ديدن شکست ها کرد

سرداران افغانی می کوشيدند کسری درآمدهای خود  در هند را با اشغال 
درآمدهای خود زمين های دولتی در مناطق خود افغانی و نيز با افزايش 

. از بابت کاستن از سهم بهره که به دولت می پرداختند، ُجبران نمايند
) افغانی(آن هم در حالی که افزايش مطلق بهره با واکنش های هم خودی 

از سوی هم جامعه يی آن ها و هم از سوی دهقانان دربند رو به رو می 
گواه بر اين  خيزش های تاجيک های کوهستان و غلزايی های زرمت. گرديد

 . امر اند
 

با سخن گفتن در  1858، لندن، »تاريخ افغان ها«کتاب  120. فريه در ص
باره ناخرسندی خان های افغانی از شاه زمان، بی پرده نشاندهی می کند 

سرداران به کاهش ماليات هايی که می بايستی از زمين های آنان «که 
از سوی شاه [ن بيشتر مگر به آنا. گرفته می شد، پافشاری می کردند

 .  پاسخ  رد داده می شد.] گ-زمان
 

همراه با آن، گرايش های جدايی خواهانه حکمرانان برخی از واليت ها و 
فئودال های بومی تقويت يافته بود که به محض کاهش درآمدهای واليات 

در [به دليل ورشکست شدن مولدان مستقيم در نتيجه جنگ های بی پايان (
در «گزارش سلطنت کابل می نويسد که  21. لفنستون در صاين زمينه ا

ناحيه ملتان بخش بزرگی از دهکده ها و روستاها به حال ويرانه مانده 
بود و در بيش از نيمی از زمين های قابل کشاورزی، کشت و کاری نمی 

هرچه کمتر ) و در نتيجه، کاهش کتله عمومی محصول اضافی] .»شد
م آن با حکومت مرکزی بازتاب می دادند و تالش آرزومندی خود را در تقسي

می ورزيدند سهم خود را در بهره مجموعی فئودالی با کاهش آن بخش از 
 .گ-».فرآورده ها که به خزانه شاه داده می شد، افزايش بخشند

 
داستان قدرت گرفتن سيک ها در پنجاب از اين قرار است که شاه شجاع  .28

گذشته به دست حکمرانان افغانی بود، به درانی حکومت پنجاب را که در 
مادامی که هنوز بر سر تا  ،انگليسی ها در آغاز. رنجيت سينگ سيک سپرد

سر هندوستان سيطره نيافته بودند، از سيک ها چونان حايلی ميان افغان 
ها که خطر بزرگی را برای هند بودند و هند بريتانيايی بهره می 

پسان ها ازسيک ها به عنوان جاده . ندگرفتند و آن ها را تقويت می کرد
وانگهی به سادگی . صاف کن خود به سوی اعماق قاره آسيا کار گرفتند

سيک ها را از سر راه برداشتند و خود به سوی سرزمين های آسيايی 
 . تاختند

 
داستان افتادن کشمير و پيشاور و ديگر مناطق به دست سيک ها را بهتر 

نوشته روانشاد »  حکام افغانی کشمير«ه از هر کسی می توان در مقال
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درانی نوشته اند، باز خواند  واقعات شاه شجاعکهزاد که بر پايه کتاب 

. بازتاب يافته است »در زوايای تاريخ معاصر افغانستان«که در کتاب 
 :کهزاد می نويسد. فشرده آن را با اندکی ويرايش می آوريم اينک 

پدر يار محمد خان الکوزايی، [کشمير  عبدهللا خان الکوزايی حکمران...«
که از سوی شاه محمود گماشته .] گ-وزير کامران در هرات -ظهير الدوله

 شده بود، پس از پايان يافتن سلطنت وی هم به کار خود ادامه می داد
وزير  -ماهتابی در برابر شير محمد خان باميزايی. ه 1222تا اين که در 

شاه شجاع هم به پاس اين . ه شکست نمودشاه شجاع ملقب به مختار الدول
خدمات، عطاء محمد خان پسر وزير را به حکومت کشمير مقرر نمود و خود 
او را احضار کرد تا به مهم ديگری که عبارت از ظهور کامران در 

در اين هنگام، کامران به همکاری وزير فتح . [قندهار بود، توجه شود
کابل حمله و شجاع را بر اندازد خان قندهار را گرفته و می خواست به 

 ].شاه محمود را بر تخت بنشاند -و دو باره پدر خود
 

 شمختار الدوله که تازه کشمير را به شمشير خود فتح نموده بود و پسر
کامران برابر ، وضعيت شاه شجاع را در شده بودهم نائب الحکومه آن جا 

شمير ناشنيده شاه را مبنی بر ترک کفرمان و فتح خان متزلزل ديد، 
انگاشته و با اين که اين امر تکرار شد، مدتی از کشمير حرکت نکرد تا 
اين که شاه شجاع ناگزير گرديد خود از پيشاور به کابل و از آن جا به 
قندهار برود و پس از فرار کامران و عفو فتح خان و مقرر نمودن 

و پيش از عازم بلوچستان افغانی و سند شد  ،شاهزاده يونس در قندهار
 .کابل نامزد نمود تفرزند شاه زمان را به حکوم -حرکت شهزاده قيصر

 
آنگاه مختار الدوله از کشمير به کابل آمده، به علت بيمی که از 
نافرمانی امر شاه در دل داشت و حسادتی که از تقرب محمد اکرم خان 

د امين الملک در غياب خود احساس می کرد، بهانه های ديگر هم برای خو
درست کرده، آغاز به تحريک نموده، شاهزاده قيصر را در برابر شاه 

 . شجاع برانگيخت و هر دو متفق برای گرفتن پيشاور حرکت کردند
 

در اين هنگام شاه شجاع از راه ديره جات رسيد و در جنگ سختی در 
حوالی پيشاور وزير شير محمد خان مختار الدوله و برادرش خواجه محمد 

نفر ديگر از سران باميزايی مانند يحيی خان و فيض هللا خان خان و چند 
 . کشته شدند و شاه شجاع به کابل بازگشت... و
 
پسر مختار الدوله در اثر عداوت  -عطاء محمد خان باميزايی] اين گونه[

و استخوان شکنی  يی که پيدا شد، بيشتر خود را در کشمير محکم نموده 
ود  دانسته و با رفتار نيکی که با مردم و خود را حکمران مختار آن حد

اين بود که شاه شجاع می . می کرد، کشميری ها را از خود ساخته بود
مگر در اين هنگام شاه . خواست دست او را از اين خطه زرخيز کوتاه کند

 . محمود توانست از راه قندهار کابل را بگيرد
سال حکومت خود در در اين حال، عطاء محمد خان باميزايی در جريان چند 

کشمير، به قدرت خود افزوده بود وحتا پس از پايان يافتن پادشاهی شاه 
هم حاضر نبود سر تمکين خم ) بار دوم(شجاع و روی کار آمدن شاه محمود 

چنان چه نه تنها از فرستادن ماليه کشمير به کابل ابا می . کند
قلمرو خود ا نيز به رورزيد، بل که در انديشه آن بود تا پيشاور 

برادران خود را از  -اين بود که سمندر خان و جهاندادخان. بيفزايد
در جنگی که رخ داد، عطاء . کشمير روانه نمود تا پيشاور را بگيرند

کشته شد و پيشاور به دست ) برادر وزير فتح خان(محمد خان بارکزايی
 .سمندر خان و جهانداد خان افتاد

 
پسر وزير شير محمد  -[د خان باميزايی فراموش نبايد کرد که عطاء محم

، در گذشته حکومت کشمير ]خان باميزايی، به گونه يی که يادآوری گرديد



 22

                                                                                                                                                             
را در اثر فرمان شاه شجاع دريافت داشته بود و کنون که ديگر شاه 
شجاع سلطنت را از دست داده بود و بی نام و نشان در الهور می زيست و 

ود مختار کشمير بود، می شد اين دو او با شکوه روز افزون حکمران خ
ميان ايشان افتاده يی که مگر استخوان شکنی . نفر به هم نزديک شوند
 .   ]مانع از اين کار می شد[ بود؛ چنان چه شرحش رفت

 
به هر رو، عطاء محمد خان نامه يی به شجاع الملک نوشت و او را از 

شجاع به . ودالهور به رفتن پيشاور و گرفتن تخت و تاج تشويق نم
ولی عطاء محمد خان به  .اميدواری و آرزوی سلطنت به پيشاور درآمد

شجاع (سمندر خان و جهاندادخان پنهانی هدايت داد که قاتل پدرش را 
بدين ترتيب، طی مجلس ضيافت خصوصی . گرفتار و به کشمير بفرستند) را

ار شجاع را گرفتار و به کشمير گسيل داشتند و در آن جا در باالحص
 .کشمير به زندان افگندند

 
، در اين هنگام، وزير فتح خان برای اين که شاه محمود را هر چه بود

هر طور که است، حاضر به تصفيه حساب کشمير با عطاء محمد خان کند و 
شجاع  – شرادرزندانی شدن بات رنجيت سينگ گردد، موضوع مسپس متوجه اقدا

شاه محمود وزير فتح خان و الملک را به او گوشزد کرد و در نتيجه 
سردار محمد عظيم خان و دوست محمد خان به اتفاق هم با لشکر بزرگ به 

جهانداد خان و سمندر خان از شنيدن اين خبر . سوی پيشاور حرکت کردند
 . فرار کردند و پيشاور به دست شاه محمود افتاد

 
کشمير سال ديگر، فتح خان و دوست محمد خان به قصد فيصله مساله ... 

ولی چون به نقطه مطلوب نزديک شدند، عطاء محمد  .از کابل حرکت کردند
خان پرداخت خراج ساالنه سه صد هزار روپيه را پذيرفت و فتح خان به 

اما عطاء محمد . اين وعده شفاهی بسنده کرده، راه ملتان را پيش گرفت
دوست اين بود که فتح خان و . خان عمال از دادن ماليه خودداری ورزيد

عزم مقابله با حکمران  ،محمد خان با آن که زمستان فرا رسيده بود
 . کشمير را بر خويش جزم کردند

 
ناگفته نماند که پيش از آغاز جنگ کشمير، فتح خان در گجرات با ...

ه رنجيت سينگ ديدار و دادن يک ثلث ماليات کشمير را به وی وعده داد
ماهتابی در کوه های . ه 1227اگر چند سپاهيان سيک در سرمای . بود

و نيروهای فتح خان به تنهايی با سردار  ندکشمير کاری ساخته نتوانست
ياغی باميزايی به جنگ پرداخت، با آن هم مهاراجای سيک انتظار سهم 

فرمانده قوای امدادی  -ولی وزير فتح خان محکم چند. موعود را داشت
يکی از  -مد خان باميزايیسيک را با هدايايی رخصت کرد و وی با غالم مح

 . برادران عطاء محمد خان رهسپار الهور گرديد
 

، و غالم ]ناخشنود و آزرده که با وی پيمان شکنی شده بود[رنجيت سينگ 
و تشنه  شکست خورده و رانده شده از کشمير[محمد خان باميزايی

اين بود که سردار باميزايی خبط بزرگی . ، با هم سازش نمودند]انتقام
مرتکب شد و با وساطت او رنجيت سينگ دژ اتک را از جهاندادخان  را

برادر ديگر عطاء محمد خان حاکم پيشين کشمير به يک صد هزار روپيه 
خريداری نمود و به اين ترتيب پای قوای سيک به دروازه پيشاور رسيد و 

 . »مستحکم شد
نوا روشن است در اين جا نمی توان با روانشاد کهزاد هم: يادداشت[

غالم محمد خان و جهانداد خان راه ديگری  –چون برادران باميزايی. گرديد
نخست اين که عزم رنجيت سينگ در گرفتن کشمير و پيشاور جزم . نداشتند

دو ديگر، اين که در صورت خود .  بود و کليد هر دو شهر در اتک بود
پس که سه ديگر اين . داری رنجيت سينگ می توانست به زور اتک را بگيرد

از افتادن کشمير و پيشاور به دست فتح خان، جهانداد خان در اتک در 
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ميان يک مثلث مخاصم گير افتاده بود که در دو سوی آن برادران وزير 

از اين رو چاره . فتح خان و در يک سوی ديگر آن رنجيت سينگ  بود
  .]ديگری جز تن دادن به پيشنهاد رنجيت سينگ نداشتند

 
، برادر خود محمد عظيم خان )اشرف الوزرا(ير فتح خان هر چه بود، وز

عطاء محمد خان هم . را حاکم کشمير مقرر نمود و خود وارد کابل گرديد
دشمن وزير فتح (از کشمير از راه ديره جات به قندهار نزد کامران 

 . رفت و آتش حسد او را نسبت به وزير  فتح خان مضاعف ساخت) خان
  

اخلی در دوره اول زمامداری شاه محمود و شاه به هر رو، جنگ های د
های حکام افغانی  یشجاع سيک ها را گام به گام جرئت بخشيده و خود سر

کشمير و اغراض شخصی مفت و رايگان کليد قلعه اتک را به دست رنجيت 
مهاراجا از برج های جسيم قلعه از فراز پوزه سنگالخ اتک به . سينگ داد

و آرزوهای بزرگی را که می خواست ريست گ نگسواحل راست رودخانه بزر
های کمرشکن ما و از سرگيری به علت خانه جنگی عملی کند و متاسفانه 

رنجيت سينگ که به کشمير . مخالفت های سدوزايی و بارکزايی عملی کرد
 1814ی چشم دوخته بود، موضوع يک سوم ماليات را بهانه گرفت و در جوال

همين  9در حمله اول به تاريخ  .شکر کشيددر برابر سردار عظيم خان ل
 . ماه  شش هزار سپاهی سيک نابود شدند

 
فتح خان که از نقشه های تعرضی رنجيت سينگ بر عليه کشمير آگاه  بود، 
پيوسته سعی داشت تا شاه محمود را به دخالت در اوضاع و تخطی 

خورد  ولی اين حرف ها به گوش شاه راحت طلب نمی. بيگانگان متوجه سازد
تا اين که حمالت رنجيت سينگ به کشمير چشم و گوش شاه را به حقايق باز 

 . کرد
 

، وزير فتح خان و سردار دوست محمد خان با لشکر گران به سوی روبه هر 
رنجيت سينگ هم از طرف الهور و راولپندی حرکت نمود و . ندپشاور شتافت

چه بود سپاه هر . هر دو سپاه در کنار اتک با هم رو به رو شدند
افغانی شکست يافت و و وزير فتح خان و دوست محمد خان به پيشاور 

 . بازگشتند
 

وزير از شاه محمود اجازه خواست تا برای جمع آوری  1816در بهار 
. حرکت و پول را صرف ترتيبات بر عليه سيک ها نمايدماليات کشمير 

ورده، حاضر سردار عظيم خان جنگ های خود را با رنجيت سينگ بهانه آ
به هرحال، پس . نمی شدکه پول ديگری به حکومت مرکزی به کابل بفرستد

از اين که وزير فتح خان و سردار دوست محمد خان به پيشاور رسيدند، 
روپيه  ماليات ) ميليون1.6(لک  16برادر خود اسد خان را برای گرفتن 

د با سيک حمد عظيم خان مخارج جنگ های خوممگر . باقی مانده فرستادند
 . ها را دليل آورده، از دادن پول ابا می ورزيد

 
. کار به جای باريکی کشيد و نزديک بود که ميانه برادرها برهم بخورد

بدين معنا که فتح خان دسته . چنانچه متوسل به اقدامات جنگی هم شدند
 .به قيادت دوست محمد خان بر عليه محمد عظيم خان فرستاديی را عسکری 

ان جنگ خود را به خيمه برادرش دوست محمد خان دبانگاه از ميمگر وی ش
رسانيده و با پرداخت سه صد هزار روپيه نزاع برطرف شد و سردار عظيم 

 » .خان به مقام خود به مقام حاکم کشمير ماند
 

درست در همين هنگام که دژ اتک بايد از تصرف سيک ها کشيده می شد، 
ح خان ناگزير به سوی هرات گسيل که وزير فت رخ دادرويداد ديگری 

والی مشهد غوريان را گرفته، می  –تفصيل اين که حسن علی ميرزا . گرديد
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خواست به هرات داخل شود که شاه محمود به وزير فتح خان دستور داد بی 

 . درنگ به سوی هرات بشتابد
 

در اين  فيروز الدينکه  اين بودگسيل وزير فتح خان به هرات دليل 
ه خاطر عدم پرداخت ماليات برای باز پس گرفتن غوريان و نيز هنگام ب

کامران و شاه محمود . هرات به ايرانيان از شاه محمود کمک خواسته بود
که چنين بهانه يی را از خدا می خواستند، فتح خان را به اين ماموريت 

يران خراب آن ها از يک سو نمی خواستند که مناسباتشان با ا. فرستادند
را به دست فتح خان ميرزا فيروز  ند تااز سوی ديگر می خواست و شود

از سر راه خود وزير فتح خان را نيز  ،ند و در پايان کارنکنار بز
در اين کار . دنو اين گونه با يک تير سه  فاخته را شکار کن دنبردار

عطاء هللا خان باميزايی که از کشمير رانده شده بود و روشن است با وزير 
به هر سه آن ها هر چه بود، . نيز همدست کامران بود ،شمنی داشتفتح  د

که عبارت  ندمگر بهای گزافی را در ازای آن پرداخت. ندهدف خود رسيد
ن ها شاو بر افتادن آن ها بود از مخالفت برادران وزير فتح خان با 

 . از اريکه قدرت
 

لشکرکشی نگی مبهمی به علل و چگو به داليل در آثار تاريخ نويسان ميهنی
 . پرداخته نشده است شهزادگان قاجار در اين برهه بر غوريان و هرات

که پسان تر آن را  آمده استبه تفصيل تنها در جلد يکم سراج التواريخ 
 .می آوريم

 
نوشته داکتر حقيقی روشن تر  افغانستان و ايرانکتاب  182-180. ص. در ص

 1809در سال ... «: ه شده استاز هر جايی به داليل اين لشکر کشی پرداخت
و پس از مدتی با حمايت  محمود توانست از زندان شاه شجاع بگريزد

 . ايران به کابل حمله و حاکميت افغانستان را عهده دار شود
هرات همچنان در دست فيروز و قندهار در دست  ،در اثنای اين کشاکش ها

ر زاده به گونه عمو و براد -رقابت ميان اين دو سردار[. کامران بود
به دنبال رنجش خوانين خراسان از  1814در . ]روز افزونی دامنه می يافت

شورش هايی بر ضد او در اين ايالت به وجود آمد و  ،محمد ولی ميرزا
هم از اين وضعيت برای سر بر تافتن از اطاعت  ]فيروز الدين(حاکم هرات

اسماعيل خان  ،رام کردن خراسانآفتح علی شاه برای . ايران سود جست
را  -از برجسته ترين سرداران ايران در جنگ با روسيه  -دامغانی 

 .روانه اين ايالت کرد
 

ملک قاسم ميرزا را مامور تصرف قلعه غوريان  -فيروز الدين که پسر خود
يابی از دعوت ابراهيم خان هزاره و محمد خان و کرده بود، با آگاهی 

برای تصرف هرات و  پسر شاه محمود -اسحاق خان قرايی از کامران ميرزا
کامران  .دولت ايران عذرخواهی کرد نخراسان، در نامه يی از کارگزار

به سوی هرات، ضمن درخواست  از حرکت اسماعيل خان ميرزا نيز با آگاهی
 . پوزش از سرداران ايران، به قندهار عقب نشست

 
دشاه ايران با ورود سپاه ايران، فيروز الدين سکه و خطبه به نام پا

زد و خواند و پنجاه هزار تومان نيز عالوه بر ماليات مقرر به دولت 
. دايران پرداخت و متعاقب آن، قوای ايران به سوی مشهد بازگشتن

 ).540. ، ص9.هدايت، روضه الصفای نادری، ج(
 

برادرش در هرات بيم داشت، حاجی  -فيروز الدين که از مداخالت محمود
روانه  1815ابراهيم بيک بيگلربيگی را در سال  آقا خان وزير خود و

اين سفير خواهان حمايت دربار ايران از حاکم هرات در . تهران کرد
فتح علی شاه هم ميرزا صادق وقايع . برابر حمله احتمالی محمود شد

فيروز الدين در . نگار مروزی را به همراه آقا خان روانه هرات کرد
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خان درانی را با هدايايی روانه دربار  پاسخ به اين سفارت، عبدالرشيد

ايران کرد و فتح علی شاه با صدور احکامی مبنی بر حمايت والی خراسان 
از حاکم هرات، بار ديگر وقايع نگار را همراه با خلعتی برای فيروز 

 ).نگاه شود به عين الوقايع(الدين روانه هرات کرد 
 

از حکام  -ن علی خانحسي -به دنبال اعدام اسحاق خان قرايی و پسرش
به دستور محمد ولی  1815در سال  -سرکش خراسان در منطقه تربت حيدريه

محمد ولی ميرزا برای منع . ميرزا، بار ديگر خراسان دستخوش آشوب شد
فيروز الدين از حمايت بازماندگان اسحاق خان، فردی به نام عبدالکريم 

دين تمرد کرد و ضمن اما باز هم فيروز ال. مستوفی را به هرات فرستاد
زندانی کردن وقايع نگار، به خيال سرکشی افتاد و يکی از سرداران خود 

 . به نام فتح علی خان مروزی را مامور فتح غوريان ساخت
 

با تصرف غوريان توسط اين فرد و عدم حمايت خوانين خراسان از محمد 
شاه با فتح علی . ولی ميرزا، فيروز الدين بر دامنه عصيان خود افزود

وی را  1816توجه به شکايات خوانين خراسان از محمد ولی ميرزا در سال 
از حکومت اين ايالت برکنار و حسن علی ميرزای شجاع السلطنه را به 

 . جای او منصوب کرد
 

با ورود شجاع السلطنه به خراسان، فيروز الدين فرستاده يی به نام 
ورود او به خراسان روانه  و تهنيترشيد خان افغان را برای عذر خواهی 

برای فيروز  ،شجاع السلطنه بعد از مرخص کردن اين سفير. مشهد کرد
ر خراج هرات را تا به پايان نگذاری و سکه و خطبه گا«پيام فرستاد که 

 . »از نام پادشاه ايران بگردانی، نادم و پشيمان خواهی شد
 

، دزندان آزاد کراگر چه فيروز الدين وقايع نگار را پس از نه ماه از 
اما در عمل به خواسته های دولت ايران تن در نداد و به همين دليل، 

 . نه مصمم به تنبيه او و حرکت به سوی هرات شدشجاع السط
 

اقدام فيرور الدين در اعزام عطاء محمد خان افغان به سوی شجاع  
نتيجه يی نداد و  ،السلطنه برای منصرف کردن او از حمله به هرات

به سوی  ،زاده قاجار بعد از تنبيه خوانين قرايی و آزاد خان هزارهشاه
حاکم هرات اين بار . هرات حرکت کرد و اين شهر را به محاصره در آورد

خطبه و سکه به نام با پرداخت پنجاه هزار تومان خسارت و تعهد خواندن 
پادشاه ايران و تسليم کليد قلعه غوريان، شجاع السلطنه را وادار به 

 . رک محاصره و بازگشت به سوی مشهد کردت
 

حاکم کابل بر ضد  -فيروز الدين، به رغم اين مصالحه از براردش محمود
اين بود که محمود وزير فتح خان را به [. شجاع السلطنه ياری خواست

در اين حال به گونه يی که در باال يادآور شديم، . هرات گسيل داشت
برنامه های خود را داشت و آن عبارت  کامران با فرستادن وزير فتح خان

بود در گام نخست، برانداختن فيروز الدين از ازهرات و در انداختن 
از اين رو چنين بهانه يی را از خدا می . وزير فتح خان با ايرانيان

 ] ..خواست
 

فيروز الدين از بيم آن که مبادا حکومت هرات را نيز از دست بدهد، از 
به جای آمدن به هرات، اقدام به بازپس گيری  فتح خان تقاضا کرد که

واقع نشد و وزير اين درخواست مورد قبول . غوريان از ايرانيان کند
رادران خود را به هرات گسيل فتح خان دوست محمد خان و کهن دل خان ب

را  داشت تا خزاين فيروز الدين را ضبط و هرات را تصرف و خود او
 . دستگير کنند
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را پس از تصاحب جواهرات و خزاين فيروز الدين، او براداران وزير 

دستگير و روانه قندهار کردند و آقا خان وزير و رشيد خان درانی را 
در هرات، فتح خان به با ورود و استقرار کامران ميرزا . نيز کشتند

در تشويق برخی از خوانين سرکش خراسان و به ويژه محمد خان قرايی، 
با سی هزار سوار مسلح  1817مد و در نوروز آ به مشهد برصدد لشکرکشی 

  ،قبايل جمشيدی ،مرکب از سپاهيان افغانی و قزلباشان کابل و قندهار
 . بلوچ و سيستانی به سوی مشهد حرکت کرد ،فيروزکوهی

 
محمد خان قرايی نيز با سواران خود به  ،با حرکت فتح خان به سمت مشهد

ن همچون رضا قلی خان زعفرانلو برخی ديگر از خوانين خراسا. او پيوست
و نجف علی خان شادلو و بيگلر خان چاپشلو و سعادت قلی خان بغايرلو 

بی طرف ماندند و در حصارهای خود نشستند و منتظر شدند در اين کشاکش 
 . »تا هر که را نصرت يار شود، بدو يار شوند«
 

ا برای او رفتح خان با دعوت رحيم خان ازبک حاکم خوارزم به اتحاد، 
. حمله به اراضی سرخس و درگز و پيوستن به سپاهيان افغان تشويق کرد

از او تقاضای واگذاری  ،با شجاع السلطنهفتح خان قبل از رويارويی 
غوريان و دادن حکومت تربت حيدريه و باخزر به محمد خان قرايی و بخش 

تند  ديگری از قلمرو خراسان را به ابراهيم خان هزاره کرد که با پاسخ
 . وی مواجه گشت

 
لشکريان خراسانی به فرماندهی  ،به دنبال رويارويی دو سپاه در کوسويه

ذوالفقار خان دامغانی افغانان و متحدان آن ها را به شدت درهم 
. در اين درگيری ها گلوله يی نيز به دهان فتح خان خورد. کوبيدند

يدند، با به افغانان که تاب تحمل نيروهای ايرانی را در خود نمی د
. و غنايم فراوان روی به هزيمت نهادندجای گذاشتن دوازده هزار اسير 

رحيم خان ازبک نيز با آگاهی از قصد فتح علی شاه برای حرکت به سوی 
محمد . از ايرانيان عفو خواست ،ضمن عقب نشينی به سوی خوارزم ،خراسان

اهنده شدن به خان قرايی هم که اوضاع را نامساعد ديده بود، بعد از پن
 .با وساطت امير حسن خان زنگويی بخشيده شد» طويله شاهی«
 

علی شاه در خراسان،  حبا شنيدن خبر شکست فتح خان وزير و حضور فت... 
محمود و پسرش کامران که ادامه دشمنی با ايران را به سود خود نمی 

امه مال باشی درانی را با ن -ديدند، مال شمس مفتی هرات و خان مال خان
شفيع خود در  و آن دو را هپوزشخواهی به نزد شجاع السلطنه فرستادند

دربار ايران ساختند و پيام دادند که ما را از جسارت فتح خان خبری 
 . خود سرانه اقدام به جنگ کرده استنبوده و وی 

 
شجاع السلطنه اين رسوالن را به حضور فتح علی شاه که در اين زمان در 

شاه ايران فرستادگان را به حضور . ين بود، فرستادابادی بام اسفرا
شجاع السلطنه . نپذيرفت و پاسخ آن ها را به شجاع السلطنه واگذار کرد

نيز از طريق آن ها به کامران ميرزا پيام داد که اگر فتح خان را دست 
بسته به سوی ما بفرستی يا هر دو چشم او را کور کنی، بار ديگر با تو 

مران کا. اهيم سپرد و گرنه ساخته عذاب و عقاب باشطريق مالطفت خو
نخست وی را  1818ميرزا که در باطن با فتح خان دشمنی داشت، در سال 
  ». کور کرد و به زندان انداخت و سپس او را به قتل رساند

در برخی از کتاب های تاريخ افغانستان نوشته شده در سده : يادداشت[
در اين . افغانی در اين نبرد رفته است بيستم، سخن از پيروزی سپاهيان

اين در حالی است که در کتب  .حال مدرکی در زمينه ارائه نمی شود
واقعيت امر اين بوده است . تاريخ ايرانی داد از پيروزی زده می شود

، نه فقط در اين جنگ وزير فتح خان قصد تصرف مشهد را داشته استکه 
چون به مقصد نرسيده روشن است  رهايی غوريان از دست ايرانيان را و
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از سوی . ناکام شده است و تازه دوازده هزار اسير هم داده است، است
از که در پايان نبرد  نيروهای ايرانیاين که با توجه به  ؛ديگر

است سخن از پيروزی راندن آن ها نيز  هويداغوريان عقب نشسته بودند، 
 .گزافه يی بيش نيست

 
برهه حساس از  آنقاطع گفت اين است که در  چيزی که می توان با ضرس

ز سوی ديگر انگليسی ها از دو سو پيش تاريخ که از يک سو روس ها و ا
و ريختاندن خون هزاران جوان  آمده بودند، پرداختن به چنين جنگی

متحد شدن در برابر دشمنان فرنگی، جهالت و حماقتی به جای  بيگناه،
 .طرفالبته، از هر دو  .بيش نبوده است

 
تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن  جلد نخست محمود محود در

فيروز  1230در سال :در زمينه چنين می نويسد 251-249. ص. در ص  نزدهم
با ابراهيم خان هزاره متحد شده به خيال تسخير  والی هرات -ميرزا

خويش بر سر غوريان مامور  فرزند ،بنا بر اين. غوريان می افتند
 ،خراسان به اطراف هرات آمده از آن طرف کامران به اميد تسخير. مودفر
و به شهريار ايران متوصل  ز ترسيده پسر خود را از غوريان خواستوفير

کامران صالح در . شد و بار ديگر اسماعيل دامغانی مامور هرات گرديد
والی  ،قشون ايران وارد هرات شده. رهسپار شدبازگشت ديده به قندهار 

ات پنجاه هزار تومان نفد پرداخت و متقبل شد خراج همه ساله و سکه هر
 .و خطبه به نام شاه ايران شود

 
وزير فيروز ميرزا به حضور شاه ايران  -حاجی آقا خان 1230در آغاز سال 

شرفياب و از تعدی شاهزاده محمود افغان شاکی و استدعای استمداد و 
ر ديگر به قلع و قمع اتراک و اسماعيل خان دامغانی با. استعداد نمود

 . )برگرفته از تاريخ منتظم ناصری(اکراد خراسان مامور شد 
نيز فيروز ميرزا به فکر حمله به خراسان می افتد و امراء  1231در سال 

حسن علی ميرزای شجاع  1232در سال . خراسان نيز با او همدست می شوند
در جام، محمد خان . کندالسطنه والی خراسان شده به عزم هرات حرکت می 

افغان از جانب والی هرات رسيده به تسليم  غوريان و اطاعت دولت 
چون اطمينانی به احوال شاهزاده حسن علی ميرزا . ايران تقبل می کند

 ،ورود به تل نقرهبعد از . از جام به طرف غوريان می رود ،او نداشته
 ،را متفرق نموده آن ها. سرگرم مدافعه می باشدروشن شد فيروز الدين 

کليد غوريان را با حکم غارت اطراف هرات را می دهد و فيروز الدين 
پنجاه هزار تومان تسليم می کند و متقبل می شود خبطه و سکه کماکان 

 . به اسم خاقان ايران باشد
 

فتح خان وزير خود را که مرد شجاع  ،محمود شاه افغان ،هم در اين سال
معاونت فيروز به هرات مامور نمود و او به و بی باک بود، به عنوان 
و به قندهار سپس فيروز الدين را بگرفت  ،ظاهر در هرات نزول کرده

فرستاد و امراء او را برکنار و برادر حاجی آقاخان را کشت و اموال 
 . او را تصرف نمود

 
اتحاد کاملی بين حکمرانان کابل و آسيای ميانه خوارزم ) 1817( 1233سال 

ء خراسان عليه دولت ايران بسته شد و رياست قشون های اين و امرا
او برادر خود کهن دل خان را مامور نمود . اتحاد به فتح خان محول شد

حسن علی ميرزا با شتاب  ،از آن طرف. قلعه غوريان را به تصرف در آورد
را جمع آوری نموده به عده ده هزار نفر برای همه قشون خراسان 

در نزديکی سرحد هرات . ت به طرف غوريان رهسپار گرديدجلوگيری  به سرع
در . به فتح خان برخورد که با چهل هزار نفر عازم تسخير خراسان است

 .قشون ايران مردانه جنگيد و بر افغان ها شکست فاحشی داد ،اين جنگ
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در پی اين شکست، فرستاده شاه محمود افغان رسيده، و از حرکات فتح 

بی اطالع قلمداد کرد و برای جلب رضايت پادشاه  خان خود را به کلی
ايران حاضر شد فتح خان را تسليم عمال دولت ايران نمايد و يا اين که 

شاه محمود شق اخير را عمل نمود و فتح . او را از دو چشم نابينا کند
 » .خان را کور کردند

 
ن فتح خان نيز از دها: می نويسد  تاريخ قاجاريه 195.  واتسون در ص

او در اثر خود . زخم گلوله برداشت و به عجله از ميدان جنگ فرار نمود
 . بر پيروزی ايرانيان در جنگ اشاره داد

 
ليکن از : ....در زمينه چنين می نگارد نوای معارکشکار پوری در 

ناسازگاری فلک آهنگ موافق به سازگاری نيامده بل که نوای مخالف جنگ 
تواب نغمه خونريزی طرفين بلند گرديده در برآمده و از نغمات اضطراب ا

سردار  -اين حالت شير بيشه جالدت و بهادری و هژبر کوه شجاعت و دالوری
از روی شير دلی پروای توپ و تفنگ نکرده بل که گوره خر شير دل خان 

پنداشته به جمعيت دو هزار جوانان خوش اسپه کارآزموده از عمله خود 
پخانه قاجار جلوه ريز گرديده توپخانه به پروانه وار بر شعاع شمع تو

دست خود آورده بعد گرفتن توپخانه لشکر قاجار چون دود با هم پيچيد 
و در هم و بر هم  که از بس دود توپخانه شش جهات هم به نظر نمی آمد

 .می گرديدند
 

بر خسار وزير فتح از قضای الهی گلوله تفنگ  ،در عين اين هنگامه رزم
گرديده رخنهاد ع گرديده و از ميدان جنگ عنان تاب خان خورده مجرو

معه حشم صحرا نورد  ،و شاهزاده ميرزا عباس علی به جای خود] شد[هرات 
در عرصه دوازده پاس خود را از ) فتح خان(اشرف الوزرا . هزيمت گرديد

ه مفتاح ابواب قلعه ميدان جنگ با قليلی سپاه در قلعه هرات رسانيد
الی سند بوده در همان وقت ابواب هرات به روی وزير مذکور که به دست وک

  .ممدوح گشادند
 

مردم و از ترک تاز جماعه ازبک از آن جا که ملک هرات سخت ملکی است 
فروش خالصی ندارد، و از اهل شکست دو باره در قلعه هرات راه دخول 

ليکن اشرف الوزرا به سبب  ،اسيری اوزبک و ترکمن می رونده نيافته ب
مکاليد قلعه هرات به وکالی سند از چنگ ترک تاز ازبک و ترکمن  سپرد

سالم در اندورن قلعه مذکور باز جای کامرانی و حکمرانی  ،امان يافته
 . يافت

 
و عجيب تر نکته اين است که وقتی که عساکر طرفين از ميدانگاه جنگ ...

اسباب جنگ و خيام گلگون و غيره سامان گذاشته چنگ فرار در نوا 
وردند، بعد مدتی چون نبردگاه از غبار و دود مصفا گرديد، در اين آ

هزاره که هميشه کوهنشين و صحرا ... اثنا عيسی خان کوهی خرسواره و
در ميدانگاه جنگ رسيده  ،زد و برد می باشند ] و دست اندر کار[ نورد

بار خران  ،تمام اسباب از خيام گلگون و غيره در چنگ غنيمت خود آورده
چون زهر جنگ آن ها چشيدند و می خشگوار غنيمت اين ها  .ه بردندنمود

 » ...نوشيدند
  

به گونه يی که ديده می شود، در اين جنگ از بس دود و غبار به هر رو، 
و خاک و آتش توپخانه بر سپهر ميدان کارزار پهن گرديده بود، در هر 

وزير فتح  به ويژه جنگجويان. دو لشکر سراسيمگی و آشفتگی افتاده بود
خان که شايد در آغاز به پيروزی هايی دست يافته بودند، پس از زخمی 
شدن و گريز او، شکست يافتند و نيروهای ايرانی نيز هراسان به سوی 

 ].پايگاه های اصلی خود به مشهد پا به گريز نهادند
 



 29

                                                                                                                                                             
کاتب در جلد يکم سراج  التواريخ رويدادهای اين برهه هرات را به 

حسين : ....است که ما در اين جا فشرده آن را می آوريم تفصيل آورده
خان قاجار ، قلعه غوريان را که در هشت فرسنگی هرات است، به امر 
محمد ولی ميرزا والی مشهد متصرف شد و محمد ولی ميرزا آن را به 
اسحاق خان قرايی سپرده، او يوسف علی خان، برادر زاده خود را به 

خفا با حاجی فيروز الدين سازش کرده، به وی در . حکومت آن گماشت
 1222که در خالل احوال مذکوره سال تسخير خراسانش ترغيب همی نمود تا 

صوفی اسالم که سه سال پيشتر از اين از خوف بيگ جان اوزبک  هجری، حضرت
و نواحی  گريخته، در کرخ اقامه گزيده بود و خواص و عوام آن مقام

 .عتش زده، طريق انقيادش را می پيمودندهرات دست ارادت به دامن اطا
محمود محمود در جلد نخست تاريخ روابط سياسی ايران و : يادداشت(

 )انگليس در قرن نزدهم نوشته است که صوفی اسالم دعوی نبوت نموده بود
که از مريدان سعادت قرين او بود، حاجی فيروز الدين  در اين  وقت

سات هرات و مضافات آن به نام جهاد پنجاه هزار کس از مردم ايالت و الو
حضرت صوفی را در هودج زرين برنشانيده، قائمه لشکر قرار جمع آورده، 

از دليران رزمجوی به دور  و شش نفرداد و بعد ايام سال، سه صد و شصت 
هودجش محافظ گماشت و از هرات با عبدالواحد خان بارکزايی و ابدال 

مال احمد خان و اعيان هزاره و و خان مستوفی و جبار خان نورزايی 
تايمنی و جمشيدی و مال حکيم کاکری روی به مشهد نهاد و در قريه 

 .شکيبان واقع شش فرسنگی هرات فرود آمد
و اجازه از آن سوی، محمد خان قاجار به امر اعلی حضرت فتح علی شاه 
ل گزيد و زمحمد ولی ميرزا با لشکر آراسته به قلعه شاه داد رسيده، من

هجری فئتين با هم مقابل  1222روز پنجشنبه بيست و دوم ربيع الثانی  در
سر انجام جنگ در پيوست و بسيار تن از طرفين به قتل رسيده ، گشته

و تا يک تن از ايرانيان هجوم آورده، هودج صوفی را در ميان گرفتند 
سر به به او دست نيافتند تا که همه حارسين  ،محافظين هودجش زنده بود

حضرت صوفی صافی را به درجه رفيعه شهادت آن گاه . ين شهادت نهادندبال
آتش انيده، جسدش را پاره پاره ساختند و به آن نيز اکتفا ننموده رس

يک زده بسوختند و شش هزار تن از افراد اهل جهاد راه مينو برگرفته 
صد و پنجاه تن از ناموران غازيان چون ابدال خان فوفل زايی و گدا 

به سوی بهشت جاويدان .... محمود خان و برادر يلنگ توش خان و خان و 
و دويست تن از سران سپاه و ايالت روی نهادند و سه هزار تن از آحاد 

زنده به دست ايرانيان افتادند که از آن جمله عبدالغياث خان 
و برخوردار خان اسحاق زايی و برادر ديگر يلنگ توش خان فوفلزايی 

 . جمشيدی بودند
 

خالصه هزيمت غزات افتاده، تمام احمال و اثقال و اتواب ايشان به تصرف 
ايرانيان درآمد و محمد خان قاجار چيره دست شده، در بيرون شهر هرات 
لشکرگاه ساخته، شهر را به محاصره انداخت و حاجی فيروز الدين از 
دفاع و جهاد، به صلح رضا داده دوساله خراج هرات را نزد محمد خان 

رها داد و به قول صاحب اسيران را نيز به زر نقد از قيد . تادفرس
بزرگان هرات چون برادر مدت محاصره به چهل روز کشيده،  –تاريخ سلطانی

هزاره، قليج خان تيموری، مير اسحاق خان قادينی، محمد خان بيگلربيگی 
با هم قرار دادند که رای زده، علم خان قائينی و مير حسن خان طبسی 

. صرف قاجاريه را از هرات به هر واسطه که باشد، باز دارنددست ت
رای هم ديگر حاجی فيروز الدين را بدان راضی چنانچه به اسصتواب 

ساختند که يک زنجير فيل و صد طاقه شال کشمير و صد هزار روپيه نقد 
از داده و شهزاده ملک حسين پسر خود را به رسم گروگان فرستاده، 

 . ی يافتتنگنای محاصره خالص
 

به هر حال، محمد خان جانب مشهد مراجعت کرده، در ماه جمادی االول 
وارد ارض قدس شد و پنجصد نيزه سر و خراج هرات را با تعارف و تحايفی 
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که حاجی فيروز الدين ادا کرده و فرستاده بود، با شهزاده ملک حسين 

ه اردوی گسيل درگاه اعلی حضرت فتح علی شاه نمود و در چمن سلطانيه ب
او رسيده، شرف گزارش يافته، شهزاده را اعزاز و اکرام شاهانه 

 .فرموده، رخصت مراجعت داد
 

در خالل احوال مذکوره اعيان «: موضوع چنين پی می گيرد 122. کاتب در ص
خان والی مشهد در منازعه افتاده، ابراهيم  خراسان با محمد ولی ميرزا

شهزاده مذکور شادخاطر گشته، در هزاره از مخالفت بزرگان خراسان با 
قريه ابدال آباد جام اقامه گزيده و با حاجی فيروز الدين حکمران 

چنان . هرات طرح موافقت و مواالت انداخته به تسخير غوريانش ترغيب کرد
پسر خود را با حاجی آقا خان هراتی و لشکر  -چه او شهزاده ملک قاسم

رفته، محمد خان قلعه دار  جانب غوريان گسيل کرد و شهزادهآراسته 
غوريان ابن اسحاق خان قرايی را به محاصره انداخت و قلعه دار مذکور 
نيز از راه محالفت دولت ايران با اسحاق خان پدر خويش، عرض پرداز 
حضور شهزاده کامران حاکم قندهار شده، برای صدق گفتار خود، مهر به 

خواه از قندهار جانب قرآن مجيد نهاده، فرستادند که با سپاه کينه 
مشهد راه برگيرد تا در چنين وقت که مردم خراسان با دولت ايران در 

 .نزاع اند، آن واليت را بدون زحمت، متصرف آيد
 

شهزاده دعوت آن فرزند و پدر را پذيرفته، با لشکر راه برگرفته، از 
اين معامله حاجی فيروز الدين حکمران هرات خبر يافته، عبور شهزاده 

مران از هرات جانب خراسان را ناگوار دانسته، شهزاده ملک قاسم را کا
با لشکری که همراه داشت از غوريان پس به هرات طلبيد و هم سردار 
اسماعيل خان دامغانی را به ذريعه مکتوب دعوت هرات کرد که شهزاده 

و به ازای  و رفتنش جانب خراسان باز داردکامران را از ورود هرات 
هرات گرفته به خزانه و پنجاه هزار زر مسکوک از ماليات  آن، دو لک

دولت ايران نقل و تحويل نمايد و نير مرقوم داشته بود که به قرار 
قرار داد سابق، ماليات هرات را به دولت مزبور رسانيده، نام پادشاه 

 .ايران را رونق افزای سکه زر و خطبه سر منبر نمايد
 

و مطلب خان برادران وت او، ذوالفقار خان بر طبق دعسردار اسماعيل 
جانب هرات گماشت و ايشان  1229خود را با لشکری که حاضر داشت در سال 

وادر پل نقره شده، بنه و گران بار خود را در آن جا گذاشته، با لشکر 
به اميد وعده  وارد پل ماالن شدند و آن جا را لشکرگاه قرار داده، 

شهزاده کامران که در اين وقت . شستندحاجی فيروز الدين آسوده حال ن
در موضع روضه باغ سه منزلی هرات فروکش کرده بود، از وصول اسماعيل 
خان در جلگای هرات، مخاصمه دولت ايران را به تصويب رای زرين جايز 
نشمرده، نامه معذرت همدست نصير خان هزاره نزد اسماعيل خان فرستاده، 

 . داز آن جا جانب قندهار مراجعت کر
 

سردار  ،حاجی فيروز الدين از بازگشتن شهزاده کامران شادکام گشته
اسماعيل خان را با برادرانش به هرات درآورده، آن چه را  که وعده 

جانب مشهد  1229داده بود، ادا و اجرا نموده، ايشان در نيمه ماه رجب 
 . مراجعت کردند

 
دولت ارگزاران چون حاجی فيروز الدين از حسن کرداری که نسبت به ک

حاجی فيروز الدين وزير و ايران به جای آورده، از راه انجاع مقاصد 
نزد اعلی حضرت فتح علی شاه فرستاد و  1229مشير خود را در اواخر سال 

گشته بارياب حضور  وارد تهران 1230ر روز بيست و ششم مومی اليه د
رده، خواهش حکايت و شکايتی به پای بو از تعدی شاه محمود پادشاه شد 

دفع و رفع وی کرد و شاه ايران خلعتی با نامه به صحابت ميرزا محمد 
فيروز الدين فرستاده رسول به رسم رسالت برای حاجی صادق وقايع نگار 
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از وصول خودش را نيز با او رخصت بازگشت داد و حاجی فيروز الدين 
ر گشته، خلعت و نامه و رسول اعليحضرت شاه ايران، قوی دل و شگفته خاط

شاه محمود را نظر به نامه او که مشتمل بر مضامين نصرت و قلع و قمع 
امداد بود، سهل شمرده، فرستاده شاه ايران را جهت اسعاف حاجات خويش 
در هرات، نگاهداشته از کثرت خرمی، عبدالرشيد خان درانی را با تحف و 

ده سنه باز نزد شاه ايران فرستاده، وی در ماه ذی قعهدايای شايان 
به تهران رسيده، سرای ميرزا محمد شفيع صدر اعظم برای مسکنش  1230

 .معين گشت
 

مقارن اين حال، شهزاده محمد ولی ميرزا حکمران مشهد که اسحاق خان 
قرائی را با حسين علی خان پسرش از سبب فتنه جويی ايشان کشته بود، 

لدين را به شد که مبادا کسان اسحاق خان مذکور حاجی فيروزابيمناک 
ميرزا عبدالکريم خان مستوفی خود را از مشهد نزد . فتنه بر انگيزند

حاجی فيروز الدين به سفارت فرستاد و او فرستاده محمد ولی ميرزا را 
اعتنا نکرده، در تسخير غوريان مصمم گشت و فتح علی خان مروزی ساکت 

کرد و او  قريه شکيبان هرات را با سه صد سوار به تسخير غوريان مامور
 . رفته  قلعه غوريان را متصرف شد

 
از اين قضيه محمد ولی ميرزا آگاه گرديده، اسکندر خان حاکم و 

فرمود و او غوريان را تاخت و تاز غوريان بيگلربيگی هزاره را مامور 
غارت کرده، بعد از دولت ايران رو بر تافته با بنياد خان هزاره راه 

خواهان اين گونه قضايا بود، از قبايل  اتفاق برگرفت و بنياد خان که
نصير خان برادر  ،لشکری فراهم آوردههزاره جمشيدی و مردم فيروز کوهی 

خود را از قندهار خواسته، با حاجی فيروز الدين نيز طرح معاهده و 
که  -انداخت و او را با وجود ارسال و مرسول نامه و رسولمراوده 

وی گردان ساخت و در غوريان آماده از شاه ايران ر -عنقريب مذکور گشت
 . پيکار شده، استوار نشست

 
از اين ماجرا آگاه شد، با وجودی که در دولت محمد خان نائب خراسان 

آباد گرفتار کارزار بود، روی به سوی غوريان نهاد و حاجی فيرور 
الدين حيلت انديشيده، به ميرزا محمد صادق وقايع نگار سفير شاه 

ت بود، اظهار کرد که لشکری از هرات به شبيخون ايران که در هرا
تا دمار از روزگارش بر آرد عسکرگاه محمد خان نائب خراسان می گمارم 

اين حيله او را از در صدق دانسته به بهانه مالقات محمد خان و او 
رخصت حاصل کرد که رفته او را ديدار کرده کار از پيکار به اصالح 

 . پيوند دهد
 

اردوی او شده، از شبخون زدن هرويان او را خبر داده،  چنان چه داخل
محمد خان که اعتماد قوی به حاجی فيروز الدين . به شهر مراجعت کرد

داشت، از شنيدن اين خبر هراسناک گشته، و حاجی فيروز الدين با خاطر 
آسوده شهزاده ملک قاسم پسر خود را بی مانعی به غوريان فرستاد و 

شهزاده در غوريان قوی دل و مستظهر گشته،  ورود ازبنياد خان هزاره 
دست به غارت و تاراج مال و منال مردم محاف خواف برگشود و شهزاده 
محمد ولی ميرزا دو باره محمد خان نائب خراسان را با دو هزار پياده 

ارسال نمود و او در اطراف غوريان تاخت و سوار افشار از راه مدافعه 
ه يی از غارت و تاراج فرو گذاشت نکرد و غنائم دقيق ،و تاز آغاز کرده

بسيار با خود برداشته در حين مراجعت به تربت شيخ احمد جام، اموال 
منهوبه را قسمت کرد و هر کدام از پياده و سوار علی التفريق راه 

 . مشهد و مسکن خويش پيش گرفت
 

ان و در اين حال محمد خان قرائی و اسکندر خان حاکم هزاره و بنياد خ
که با محمد خان نائب از نصير خان از کماهی حال آگاهی يافتند 
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و به دورش صف کشيدند همراهانش جز اندکی نيست از عقب او راه برگرفته 

محمد خان پاره ای به محاربه کوشيده، آخر االمر هزيمت يافته، جانب 
از اين . دستگير گشتمشهد گريخت و از همراهانش مصطفی خان استرآبادی 

کس نزد فيروز الدين  تح، قرائيان را قوت و مکنتی حاصل گشته،ف
آن ها مدد خان فرستاده، به تسخير مشهد دعوتش کردند و او به استدعای 

محمد خان درانی با حاجی آقا خان وزير خود و دوست نائب هرات را با 
زمانی مضافات غوريان و جام و باخزر را به لشکری بفرستاد و به اندک 

آورد و اعيان و بزرگان آن محال را کوچ داده، در هرات نشيمن تصرف در
داد و ميرزا عبدالکريم مستوفی فرستاده محمد ولی ميرزا را بی نيل 
مقصود رخصت مراجعت مشهد فرمود و ميرزا صادق وقايع نگار فرستاده شاه 

 .قاجار را به زندان مقيد ساخته مرسلش را به اضطراب انداخت
 

محمد ولی ميرزا را از حکومت مشهد عزل کرده شهزاده چنان چه شهزاده 
محرم هفتم روز حکومت آن جا نمود و او در حسن علی ميرزا را مامور 

هجری وارد مشهد شده کار خراسان را نظم و نسق داده راست کرد  1232سنه 
قاسم پسر پيش گرفته شهزاده ملک و حاجی فيروز الدين نيز طريق آشتی 

به هرات خواسته عبدالرشيد خان را که قبل بر اين خود را از غوريان 
از راه تهنيت در مشهد چنانچه مذکور شد، نزد شاه ايران فرستاده بود، 

فرستاد و ميرزا صادق وقايع نگار را بعد از حبس نه ماهه رها  داده 
 . خلعت نيز عطاء کرده با فرستاده مذکور خويش همراه روانه ساخت

 
در باره لشکرکشی شهزاده حسن علی ميرزا لتواريخ سراج ا 126. کاتب در ص

از مداخلت حاجی فيروز الدين در محال «: به هرات چنين می نگارد
غوريان و جام که مذکور گشت، شهزاده حسن علی ميرزا والی مشهد را 
غيرت ايالت گريبانگير شده، در روز سه شنبه بيست و ششم جمادی االخر 

و ه از مشهد روی به سوی هرات نهاد هجری با لشکر آراست 1232سال 
سرکشان قرائی و هزاره را که در تحت حکومت، گردن اطاعت نمی نهادند 
تنبيه کرده، آن گاه که وارد تربت شيخ جام شد، عطاء محمد خان 
فرستاده حاجی فيروز الدين نزد شهزاده رفته، پيام بگذاريد که حاجی 

ارد به شرط آن که شهزاده دست از تصرف غوريان باز می دفيروز الدين 
از منزل جام پيشتر گام نگذارد و طمع هرات نکند و او شروط مذکوره را 

 . نپذيرفته فرستاده فيروز الدين را رخصت مراجعت داد
 

حرکت کرده، به کوهسان فرود آمد و در آن جا امير حسن بعد از آن جا 
کوچ داده   يش بدو پيوست و از آن جاطون و طبس با جمعيت خوخان حاکم 

فرود گشته عسکرگاه ساخت و از اين سوی حاجی فيروز در کنار پل نقره 
گماشته را از در مدافعه در مصلی و تل بنگيان جمعی از دليران الدين 

خود به قلعه داری پرداخت و روز ديگر افواج قاجاريه تا کنار آب 
از  هرويان کشيدند و اکثريز از تصرف انجيل رسيده، تل بنگيان را ن

 .گزينان تل مذکور به قتل رسيده اندکی به شهر خزيدنداقامه 
 

انداخته شهريان را در تنگنای عسرت ر شهر را به محاصره ديگروز 
دوربينی صلح از راه گرفتار کردند و پس از مدتی حاجی فيروز الدين 

اختيار کرده رقيمه واگذاری غوريان را با دو لک و پنجاه هزار روپيه 
فرستاد و او که فتح شهر هرات را دشوار می حسن علی ميرزا  شهزادهنزد 

و خطبه را نيز به نام شاه ايران قدر اکتفا کرده و سکه ين مبهدانست 
  »...قلعه نو و بادغيس مراجعت کرداجرا داشته از راه 

 
سراج التواريخ در باره لشکرکشی فتح خان به  129 -128. ص. کاتب  در ص

چون شهزاده حسن علی ميرزا از دور هرات ...«: سدهرات چنين می نويسوی 
بازگشت، حاجی فيروز الدين شهزاده ملک حسين پسر خود را با ناظر حسن 

فرستاده معاونت خواست که به خان از هرات نزد شاه محمود در کابل 
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خود حاصل آورده، غوريان را از تصرف کارکنان  ياری او نيروی در بازوی
هرات را ت و مکنتی به دست آورده، ماليات هم قودولت ايران باز کشد و 

ديگر به شاه ايران ندهد و شاه محمود که هميشه تسخير هرات نرکوز 
اقبال خويش دانسته، در اواخر خاطرش بود، اين امر را از طلوع اختر 

وزير فتح خان را با چندی از برادرانش که مامور خدمتی هجری  1232سال 
فرمود و در اين سفر وزير جانب هرات گسيل نبودند، و سی هزار سوار 

و احسان گشود که در مدت شش ماه وجوه فتح خان، چنان دست به جود 
 . عطايايش نود و شش لک روپيه به حساب آمد

 
حاجی آقا رسيد، حاجی آقا خان چون وزير فتح خان به فراه رسيد، الغرض 

دانسته از راه وزير حاجی فيروز الدين ورود او را در شهر هرات صواب ن
غوريان هرات با او مالقات کرد و تسخير استقبال بيرون شده در نواحی 

وزير فتح . در خارج شهر فرودش آوردرا از ورود در هرات مقدم داشته، 
زر از خود کرد حاجی فيروز پس از چند روز که مردم را به دادن خان 

ا هم قدری بالدين را به بهانه مشورت در برون شهر نزد خود طلبيده 
کرده، بعد از مجلس بيرون شده، امر کرد تا او را با بزرگانی مالقات 

که همراهش بودند، گرفته محبوس کردند و سردار دوست محمد خان و سردار 
برادران خود را به شهر فرستاد که خزائين و اندوخته حاجی کهندل خان 

 .فيروز الدين را به دست آرند
خود را در ارگ روانه کرده، امر از نوکران بعضی  ايشان غفلتا چنانچه 
خاک و  ريخته، از خون بيگناهان که در منزل شهزاده ملک قاسم کردند 

و از آن جمله مير زينل خان و حسن خان که از لعل به هم آميحتند 
دل از مال کنده بودند، کشته شدند و شهزاده امرای با نام و نشان 

 . بگريخت
و پسرش ضبط گشت، شهزاده حاجی فيروز الدين  پس از آن که همه اندوخته

که بيرون شهرگريخته بود، به جنگ پيش آمده، چند جراحت يافته دستگير 
فتح   رسيده، بعد وزيرو حاجی آقا خان و عبدالرشيد خان به قتل شد 
به شهر درآمده حاجی فيروز الدين را با زنان و فرزندانش روانه خان 
قامه گزيده، سردار کهندل خان را به ار کرد و خود در هرات اقنده

را با ابراهيم خان و بنياد و محمد خان قرائی گماشت تسخير غوريان 
به ذريعه مکاتيب با خود  خان هزاره و غيره روسای جمشيدی و خراسانی 

و با محمد رحيم خان حکمران خوارزم و نيز همداستان متحد و متفق ساخت 
واه انداخت و از اين سوی شاه محمود شده، آوازه تسخير ايران را در اف

و شهزاده کامران خبر فتح هرات را شنيده، از کابل راه هرات 
 . برگرفتند

تسلط و اقتدار وزير فتح خان سردار دوست محمد خان از سبب افراط 
برادرش که در سلطنت شاه محمود يافته بود، به خود انديشيده، در 

پايه اعتبار او شهزاده کامران  آيينه ضمير جای داد که از اين ارتفاع
حسد برده، پدرش را بدان سر برد که رتبه وزير را کاسته بل در غل و 

پس صواب آن است که در کشمير نزد سردار محمد . زنجيرش خواهد کشيد
بار استراحت در ظل حمايت او گشايم و يا عظيم خان برادر خود رفته، 

و ی حاجی فيروز الدين از سبب اين که در وقت داخل شدن در حرمسرا
شهزاده ملک قاسم جهت ضبط مال و منال ايشان زيورات سرادقات حرم 
ايشان را غارت کرده بود، از خوف وزير فتح خان که مبادا او را عتاب 

نمايد و يا شاه محمود و شهزاده کامران به پاس هتک حرمت و عقاب 
هرات راه در شکنجه عذاب اندازد، از بانوان حرم برادر و دامادش 

 ...کشمير برگرفت
 
گرفتار موهن الل در جلد يکم زندگانی امير دوست محمد خان : يادداشت[

ا پس از زخمی شدن و بازگشت وزير فتح خان از جنگ با شدن فيروز ر
شهزاده حاجی فيروز الدين «چنان چه نوشته است که . انگاردايران می 

سرداران سپاه خود امر را با حرمت زياد پذيرايی کرد و به  زخمیوزير 
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از همه  نخستکه به دربار بيايند،  نپيش از آبامداد داد تا هر روز 

از  برخورد آگندهبا اين هم، اين . به سالم و احترام وزير بروند
آن گاه وزير به . و سخاوت شهزاده بر وزير اثر مثبتی نگذاشت ارجگزاری

تا  داد رهنمودخان دوست محمد ه شاه محمود ب دستور پيشينمنظور انجام 
بهانه اين که به داخل شهر می باشند،  پيروان کوهستانی خود به ههمرا
داخل شهر شده، سپاهيان خود را به گروه های کوچک در خانه  هنگام شب

 . های دوست ها و اقارب شان پنهان سازد
 

که  افسران شهزاده از بيرون شهر به  بامدادکه به هنگام  افزودوزير 
نموده، ی آيند، دوست محمد خان آن ها را دستگير و بازداشت ديدن او م

از آن ارگ را تسخير و شهزاده ببندد و پس  رونسپس دروازه شهر را از د
دوست محمد خان مطابق هدايت و طرح ياد شده، همراه  .نمايد بازداشترا 

با سپاه خود داخل شهر شد و پس از طلوع خورشيد که درباريان شهزاده 
وزير فتح خان آمدند، آن ها را بازداشت نمود و سپس گارد  يه ديدار

آن گاه دستور . و فيروز الدين را دستگير نمودمحافظ ارگ را قتل عام 
 .تاراج نمايندو خزاين شهر را داد همه جواهر و انباشته های طال 

 
شهزاده فيروز کرد که به اهل حرم آن قدر گستاخی و زياده روی  حتا 

يی دست جاوز صورت گرفت و در يک مورد به کار بی سابقه تعرض و تالدين 
شهزاده عروش  –شهزاده ملک قاسم همسر که کمر بند جواهر نشان يازيد 

فيروز را از بند تنبان وی بيرون آورد و کارهای ناشايسته ديگر هم در 
شهزاده کامران بود که اين زن غارت شده خواهر . حق او انجام داد

ود را نزد برادر فرستاد و شهزاده کامران سوگند تنبان تحقير شده خ
 ...ياد کرد که از اين تحقير و تجاوز انتقام خواهد گرفت

 
اين رفتار ناشايسته دوست محمد خان در آينده فتنه هايی بسياری را بر 

 .] انگيخت که کشور را به آتش کشانيد
 
فتح خان در اين جا روايت کاتب را در باره لشکرکشی وزير  ،به هر رو 

جلد نخست سراج   134 -132. ص. او در ص. به سوی مشهد پی می گيريم
تصميم عزم وزير فتح خان در باب « :التواريخ در زمينه چنين می نويسد

را در غوريان از پيش اشارت تسخير ايران و فرستادن سردار کهن دل خان 
تهيه  رفت و اين خبر سمر گشته به اعلی حضرت فتح علی شاه رسيده و او

را امر والی خراسان لشکر کرده شهزاده حسن علی ميرزای شجاع السلطنه 
حفاظت و حراست سرحد صادر فرمود و او محمد امين خان پازوکی کرد و 
قليج خان تيموری را پيشتر از همه به نگاهداری قلعه غوريان و محمود 

 مامور نموده فوجی به تاخت و تاز محال باخزر و تربت نامزد آباد 
 .کرد
 

از مردم افغان و قزلباش از اين سوی، وزير فتح خان با لشکر بزرگی 
و بلوچستان و سيستان و قبايل جمشيدی و و مردم هرات و قندهار کابل 

هزاره و فيروزکوهی ترتيب دادن گرفت تا که شهزاده حسن علی ميرزا در 
در از نشهد جانب هرات روی نهاده، هجری  1233ماه رجب سنه روز هشتم 

الفقار خان وبا ذخان معتمد الدوله ميرزا عبدالوهاب منزل کال ياقوتی 
حکمران و از طرف ديگر محمد رحيم خان به رکابش پيوستند و مطلب خان 

وزير فتح خان برخاسته از طريق موافقت وی اسپ خوارزم به هواخواهی 
ر و ابراهيم خان هزاره دو محمد خان قرائی سرخس بتاخت رانده تا محال 

 .به لشکر وزير فتح خان پيوستندهرات آمده 
   

لوونجف علی خان شادلو و  خان زعفران، رضا قلی از اين شور و آشوب
خويش درآمده رهين قلی خان بغايرلو، در قالح بيگلرخان چاپشلو و سعادت 

هجری با  1233سال ذی حجه تا که روز بيست و هشتم و رجاء نشستند خوف 
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. رب کهسان رسيده هنگامه آرا شدبه غهرات  ازسی هزار مرد پيکار 

بقرب و سوار آهنگ کارزار کرده، نيز با ده هزار پياده ايران شهزاده 
فرود آمد و وزير فتح کس نزد او فرستاده، پيام داد که غوريان کهسان 

و را به شاه محمود واگذار شده، محال تربت و باخزر را به محمد قرائی 
تا که کار به تيغ و سنان نکشد و اال زمين  ابراهيم خان هزاره سپارد

 .را با پايمال دليران افغان بداندايران 
 

معاودت داده پيام فرستاد که اگر ايمنی شهزاده فرستاده وزير را رخصت 
و هزاره را که از دولت ايران رو برتافته جانب خواهی چند تن قرائی 

از . جنگ باش روانه دار ورنه ساختهشما شتافته اند با دست بسته 
به مقابله کشيد چنان چه وزير فتح خان رسيدن اين پيام کار از مکالمه 

صفوف صفوف سپاه خويش را بياراست و سردار شير دل خان برادر خود را 
به ميمنه و دليران فيروزکوهی و جمشيدی و پياده سيستانی با سواره 
تايمنی و و کهن دل خان برادر ديگرش را با لشکر هراتی و قرار داد 

را با سوارانش در جناح درزی به ميسره گماشت و بنياد خان هزاره 
با خيل افغانان قندهار و ابراهيم خان هزاره و ميسره بداشت و خود 

 . توپخانه به قلبگاه جای گزيد
 

ميرزا عبدالوهاب  ،ميرزای شجاع السلطنهشهزاده حسن علی از ديگر جانب 
قاجار را با سواران خواجه قوانلوی  و فضل علی خان خان معتمد الدوله

ضرب فرمود و پياده استرابادی را با يک و ندو عبدالملکی مقرر ميمنه 
توپ مقدم ميمنه گماشت و حسين قلی خان بيات نشابوری را با پيادگان 

را با خان حاکم سمنان خراسانی به جناح ميمنه تعيين کرد و ذوالفقار 
ورلو جانب ميسره بداشت و مطلب خان و سواره قزاچپياده سمنانی افواج 

حاکم دامغان و علی اصغر خان عجم يسطام و پيادگان دامغانی را پيش 
روی ميسره مقرر کرد و خود با سواران مانی و غالمان رکابی به قلبگاه 

 . اقامه نمود
 

در ميان . شعله ور گشته جانبين به هم در آويختندآن گاه نائره حرب 
 افغان، اسب جالدت بر انگيختهبا جمعی از دليران  راسردار شير دل خان 

که در قلبگاه سپاه جای خون ها بريخت و خود را به شجاع السلطنه 
بودند از حربگاه روی داشت، رسانيده، سوارانی که به دور شهزاده 

برتافتند و شجاع السلطنه به واسطه ای که سردار ذوالفقار خان 
پای پس نکشيد تا که توار ايستاده اس پايداری کرد در آن گير و دار 

سردار شير دل خان پلنگ آسا داخل پيادگان او شده سلطان محمد سواران 
تارکش نمود و شهزاده سر خان کاکری به شهزاده رسيده تيغ حواله 

به اسپش رسيد و يکی از خدمه اش تيز دستی نموده کار دم شمشير دزديده 
انداخت و خود سردار شير دل کش ساخته بروی خارا تمام سلطان محمد خان 

توپ نشان نيک نامی به دهن  ،به توپ ايرانيان رسيده از زبان تيغ
نيز کمال استقامت شجاع السلطنه خورده به تکاورش گذاشت و چهار زخم 

 . هالک ساختپنج نفر از ضرب شمشير  ،به پای برده
 

ردانه از مشاهده حمله های دليرانه و دستبرد های نبقيه لشکر ايران 
و از همگنان هزيمت يافت پشت به جنگ داده، سپاه وزير فتح خان 

و در چنين رود هرات اختيار کرد راه فرار جانب کنار ذوالفقار خان 
وزير فتح خان گلوله تفنگ بر لب و دهان  ،وقت، از قضای مبرم الهی

مرغ  ،رسيده، مجروعش ساخت و بزرگان افغان را نيز از صدور اين حادثه
طريق هزيمت پيش ، از بدن رميده، با وجود فتحصندوق تن و روح  دل از
معتمد الدوله ميرزا عبدالوهاب خان  ،از اعيان اردوی شهزاده. گرفتند

که بنياد خان هزاره  .شد دستگيرورده، آروی فرار جانب کهسان شتابزده 
باز کشيده در آن جا قرار گرفته بود، و شهزاده شب را  زيرعنان از گ

خان همعنان ر قلعه به سر برده و محمد خان قرائی که با بنياد در کاف
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خان را در بسيار نمود که ميرزا عبدالوهاب او را ترغيب و تحريص  ،بود

اسير مذکور بفرستد اما او از عاقبت کار انديشيده، به واسطه هرات 
روی دل به سوی شهزاده حسن علی ميرزا آورده به استشفاع وی از 

مفعو گشت و حکومت غوريان ، بود ايران کردهسبت به دولت که نتقصيراتی 
 .و باخزر و کهسان يافت

 
خان را با ديگر ميرزا عبدالوهاب خان به ازای اين مالطفت بنياد 

اسرانی که در دستش بودند، رها داد و به واسطه رها دادن او خود را 
ن ر فتح خادم دولت ايران ظاهر داشته، همه آنانی را که با وزيخا
و ندر چون محمد خان قرائی و قليج خان تيموری داستان شده بودند، مه

و يلنگ توش خان برادر سعيد محمد محمد خان برادر بنياد خان هزاره 
و تصديق ميرزای مذکور نزد شاهزاده  و غيره به گواهیجمشيدی خان 

خويش رجوع باقی امر بر الطاف اعزاز و اکرام يافتند و او عالوه برده، 
 . ان را موقوف و معطل به حضور شاه ايران داشتايش
 

محمد رحيم خان حکمران خوارزم که از راه ياری و مدد کاری وزير فتح 
آن محال را متصرف شده بود، از ورود خان تا سرخس اسپ معاونت تاخته، 

کرد و در مشهد خبر گشته، جانب خوارزم مراجعت فتح علی شاه اعلی حضرت 
دهن خسته وارد هرات شده، دو باره به ترتيب هم وزير فتح خان با 

سامان سفر و فراهم کردن لشکر پرداخت که به وجه اتم و اکمل راه 
تسخير ايران برگرفته، آن مملکت را به تصرف آرد ولی از کج بازی و 

 . نيرنگ فلک حقه ساز کارش دگرگون شد
 

ز کابل خبر فتح هرات را شنيده، اشهزاده کامران، شاه محمود با پسرش 
جانب آن واليت راه برگرفتند و آن گاه که از قندهار بيرون شدند، 
شهزاده کامران به امر پدرش مامور پيش رفتن شده، خود شاه محمود از 

چندی در فراه درنگ کرده، بعد وارد  سبب نظم و نسق سيستان و قاين
 شهزاده قبل از ورود پدرش، منصور خان را از راه معذرت نزد. هرات گشت

پيام داد که لشکر کشيدن وزير فتح شاهزاده حسن علی ميرزا فرستاده، 
خود سر جيش بدانسو در جنبش درآورده است و ه امر دولت نبوده، بخان 

 - مذکور با خوانين مزبوری که اجرای امور استقباليه ايشانفرستاده 
شرفياب حضور فتح علی شاه که به نزديکی وارد  -چنان چه آنفا ذکر شد

شده بود، گشتند و همگنان به خالع فاخره نوازش يافته، از جمله  مشهد
مصحوب او به مورد احسان زياد شده، منصور خان فرستاده شهزاده کامران 

در صدق گفته و پيم داده ای سخن مکتوب  کرد که اگر شهزاده کامران 
 .را روانه مشهد کن و يا از حليه بصرش عاری سازوزير فتح خان 

 
می خواست که به حيله يی شاه  ،ذکر شاه شجاعبه قرار وصوف وزير مچون 

بدگمان ساخته، در زندانش اندازد، و محمود را بر پسرش شهزاده کامران 
وزير آگاه گشته، پيام شاه ايران زا تمسک کينه او از مکنون ضمير 

که از حسد با وزير داشت، ساخته، در کمين کار و اضرار ديرينه اش 
تاد و وزير بی نظير  از روز ورود شهزاده در هرات تا وزير فتح هان اف

سه ماه از راه صداقت موذی خدمت بوده، گاه و بيگاه  به سالم شهزاده 
 . حاضر می شد

 
در اين حال، هر چند دوستان ستوده آمال، وزير سنجيده مال را از 

و کج خيالی شهزاده تخويف و تخدير می نمودند، او احتياط و بدبينی 
و صداقت شعاری  الزم نشمرده اظهار و خدمتگزاری را از رهگذر  احتراز

و حواله تقدير می جای نمی داد اصرار اخالصمندان خويش را در ضمير 
نمود، و حواله تقدير می نمود تا که روزی در محفل سالم شهزاده 

و القای امرای غرض جوی نکوهيده خوی، وزير  ناسنجيده فرجام به اغوا
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درونی در ايران رونما گرديده بود، و اقدامات پويای اين 
 ،دولت در تثبيت حاکميت خود در خراسان و سيستان همگام بود

تر اقدامات تهاجمی سيک ها بر کرانه های  نه کمبا پويايی 
اميران بخارا می کوشيدند  ،در عين زمان. ست رود سندهای را
  29.احيا نمايند خود را در مناطق جنوب رود آمو حاکميت

 
تخت کابل در گرفته تاج و مبارزه سختی بر سر ،در خود پايتخت

شاه . گون گرديدژحاکميت خاندان سدوزايی وا 1818به سال  .بود
ر به ترک کابل محمود درست مانند زمانی که شجاع الملک ناگزي

او به هرات آمد و پس از چندی در آن جا . ، گريختدگرديده بو
بخش . کامران رسيد -قدرت در واحه هرات به پسر او. درگذشت

بقيه افغانستان ميان نمايندگان خاندان بارکزايی تقسيم 
به تصرف آن ها  بقايای امپراتوری پهناور احمد شاه .گرديد
بل و پيشاور که شمار کل دولت های قندهار، کا: درآمد

 . ميليون نفر می رسيد 5/2باشندگان آن ها در آن هنگام به 
 

. خان فرمان می راندند در قندهار پنج بردار به رهبری کهندل
سر انجام دوست محمد  –در کابل. در پيشاور سلطان محمد خان
با آن که همه آن ها برادران . خان توانست پا بر جا شود

دوستی و سازگاری  .بودند) فتح خان -محمود وزير شاه(ناتنی 
دولت واحد افغانی از اين گونه، . ميان حاکمان وجود نداشت

سرشناسان فئودالی کامال در زمين های خود . فروپاشيد هم
با تالش بر اين که با همه نيرو جوامع  .فرمان می راندند

خود بياورند و آن ها را به  يوغباشندگان عادی را زير 
 .ن وابسته مبدل نماينددهقانا

 
در ميان حاکمان بارکزايی برجسته دوست محمد خان به تدريج 

موقعيت جغرافيايی  .نخست قرار گرفت جايگاهتر گرديد و در 
کابل که از طريق آن راه های مهم بازرگانی می گذشت و نيز 
مشی نرم خود امير دوست محمد خان به اين کار مساعدت می 

 . کرد
 

و با اين کار نقش خود را  گرفت یامير لقب 1826او به سال 
مشی . همچون ممثل منافع سراسری افغانی برجسته ساخت

                                                                                                                                                             
ته، فورا از حيله بصر عاريش ساخت و به غل و زنجير ش بی نظير را گرف

 . ]».انداخته، به زندان فرستاد
 
پس از اسير شدن و کور . کشمير که داستان آن ناتمام ماندبرگرديم به  

در راس محمد عظيم خان که حکمران  -شدن وزير فتح خان، برادران او
و  از شاه محمود کشمير بود همراه با دوست محمد خان برای گفتن انتقام

آن دو کشمير را به سوی پيشاور و کابل ترک . کامران دست به کار شدند
برادر ديگر خود را در کشمير  -خان نواب جبارگفته و به جای خود 

پس از چتدی رنجيت سينگ به کشمير لشکر کشيده، آن را گرفت و  .گذاشتند
  .گ-».جبار خان پا به گريز گذاشت

- 387. ، صوسعه فئوداليسم و تشکيل دولت افغان هاتريسنر، . م. ای.  29
389  . 
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ناخشنودی و نگرانی استعمارگران متحدسازی حکمران کابل 
به وحدت قبايل  آن ها می کوشيدند .انگليسی را بر انگيخت

که  یمتصرفاتيکجا شدن و به هم پيوستن پراگنده افغانی و 
 نستان زير سيطره خود داشت با سنجش در اين حال بردولت افغا

مزاحمت  ؛کمپانی هند شرقی شجاع الملک» چيره خوار« همکاری
 .نمايند

 
. يازيد بر قندهار لشکرکشی به شجاع الملک دست 1832به سال  

حقير نمی توانست حتا در باره کدامين اقدامات  گريزی
نقش . دنديانديشبه جای او سرپرستانش می  .مستقالنه بينديشد

کپتان کلود » لشکرکشی قندهار«اصلی را در تدوين برنامه های 
هوادار اشغالگری  -اجنت سياسی بريتانيا در لودهيانه –اوئيد

  .بازی نموده بود های پويا در کشورهای خاورميانه
 

ضربه بر افغانستان همزمان از دو محور  ،پالن اوئيد سبر اسا
جاع الملک با سپاهيانی که در از جنوب خاوری ش: آورده شد
در صورت پيروزی . به راه افتاد ،اجير شده بودند شهند براي

ارتش شاه  ،عمليات جنگی در حومه قندهار و تصرف اين شهر
از (شجاع می بايستی به کابل يورش ببرد و دسته های سيک ها 

 . پيشاور را بگيرند) خاور
  
شجاع دست نشانده شاه  یمی بايست ،در نتيجه تحقق اين پالن 

در ازای او  .انگليس ها در افغانستان به قدرت می رسيد
بنا به تقاضای  پشتيبانی وعده داده شده از سوی رنجيت سينگ

حکومت  30.چشم پوشيدپيشاور  خود بر» حق«انگليسی ها از 
چون در  .استعماری انگليس  به آسانی دست به اين کار يازيد

 . را تسخير نمايدنجاب آينده در برنامه داشت سراسر پ
 

از منابع انگليس تمويل گرديده  برنامهپياده ساختن اين 
گونديش بنتينک که به  -بنا به دستور گورنر جنرال هند. بود

، افزايش يافت اين سوبسايدی شجاع سوبسايدی می داد، نه تنها
اين اقدامات بنا به . بل برای چند ماه پيش پرداخت گرديد

پشتيبانی نيز کمک مالی و « یانگليس اعتراف خود مولفان
 31.بود از شجاع ی »معنوی موثر

 
به جمع تا  کمک کردند گريزیانگليسی ها همچنين به امير  

آن دسته ويژه پياده نظام  آوری سپاه بپردازد و در بافتار
شجاع الملک دست  .شامل ساختند لبپکمرا به رهبری افسر شان 

بسياری از  ید عنوانيئشمار فراوان نامه ها با امضای او
در اين نامه ها خاطر نشان شده بود  .فرستاده شد انروشناس
 چونان خدمات به حکومت بريتانيا ،ائه خدمات به شجاعرکه ا

اعالميه رسمی يی  ،اوئيد افزون بر اين. شد ارزيابی خواهد

                                                 
30 . P. Sykes, A History of Afghanistan , vol. 1, p. 395.   
31 . H. Durand, The First Afghan War and its causes, L. 1879, p. 18.  
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به بريتانيايی  -همه سمپاتی حکومت هندی«در باره آن که داد 
   32.»استشاه شجاع 

 
دسته های شاه شجاع جمع آوری شده در  1832در ماه فبروری 

آن ها  .لودهيانه آغاز به لشکرکشی به سوی افغانستان نمودند
از سند گذشتند و با تاراج و به يغما بردن باشندگان بومی 
به سوی گذرگاه کوهستانی بوالن تاختند و به سوی قندهار 

 . رهسپار گرديدند
 

حمله با  پس زدن برای شهر رانکمح -کهندل خانهای تالش 
او شکست خورد و به سوی قندهار عقب : ناکامی رو به رو گرديد

نيروهای اصلی ارتش شاه  1834پس از آن که تابستان . نشست
تنها . قندهار به محاصره کشيده شد ،شجاع به کارزار رسيدند

توانستند دو باره بود که شهر تازه نفس به با آمدن مدافعان 
وضع آنان با اين هم،  .پاهيان شاه شجاع را پس بزننديورش س

قندهار در آستانه سقوط قرار گرفته بود که . بس دشوار بود
متشکل بر سواران درانی و [از کابل سپاهيان دوست محمد خان 

غلزايی مردمی و گارد قزلباش که نيروهای اصلی رزمی سپاه 
وست محمد د. به ياری شتافتند.] گ-دولتی به شمار می رفتند

هم تر منيک می دانست که اقدامات تجاوزکارانه شاه شجاع و 
از آن استعمارگران بريتانيايی که پشت سر او ايستاده 

 . در قبال خواهد داشت تهديدی را برای افغانستان هچ بودند،
 

با تکاپو به حريفان خود يورش  ،دسته های کابلی و قندهاری
اه شجاع با شکست کامل رو ش ،در نتيجه نبردهای سنگين. بردند

از هم ] و شيرازه آن[ارتش او سرکوب گرديد . به رو گرديد
ميهن دوستان فدايی افغانی پيروزی .] گ-اين گونه،[ .گسيخت

 .مهمی را به دست آوردند
 

ميان نيروهای شاه شجاع [در آن هنگامی که در ناحيه قندهار 
جنگ های ] .گ-و نيروهای هوادار کهندل خان  و دوست محمد خان

سختی روان بود و سپاهيان دوست محمد خان به آن وال شتافته 
بودند، رنجيت سينگ دسته های سيک ها را بر پيشاور گسيل 

ناحيه بود و باش قبايل افغانی را  -و حوزه پيشاور  داشت
شجاع بر قندهار و رنجيت سينگ شاه همزمان  يورش .اشغال کرد
ه بر آن است که آن ها در به گونه قاطعانه  گوا ،بر پيشاور

 . عمل می کرده اند هماهنگچهار چوب يک برنامه 
 

پس از سرکوب شجاع که بار ديگر به لودهيانه گريخت و به 
سرپرستان خود پناه برد، دوست محمد خان تالش ورزيد پيشاور 

سپاهيان افغانی به سوی سيک  1835بهار سال  .را باز پس بگيرد
ر مگ .رازير شدندس ،گرفته بودند ها که در باختر شهر سنگر

 - رنجيت سينگ موفق گرديد سلطان محمد خان .نبردی رخ نداد
                                                 
32 Ch. Masson, Narrative of a Various Journeys in Belochistan, Afghanstan and  the Panjab, 
Including a Residence in Those Countries from 1826 to 1838, vol. 3, L. 1842, P. 263.  
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را به سوی خود بکشاند و نيز برخی از  پيشاور رانحکم
فئوداالن افغانی را که از تحکيم آتيه قدرت دوست محمد خان 

اين فئودال ها اردوگاه دوست محمد . بخرد ،در هراس بودند
 . ترک گفتند های رزمی خودخان را با دسته 

 
دوست «: کارل مارکس با پرداختن به اين صحنه تاريخی نوشت 

 .]گ-)اعالم جهاد[(جنگ مذهبی ها اعالم در برابر سيک محمد 
مگر  ،به راه افتاد به سوی پنجاب نمود و با ارتش بزرگی

مزاحم  بود، که در خدمت رنجيت سينگ 33ن امريکايیهارالجنرال 
و به اردوگاه افغان ها به ا. يروزی دست يابدشد تا او به پ

و با دسيسه های خود به اين مقصد نائل آمد آمد عنوان سفير 
نيم آن گريختند و از . که در همه ارتش ناخشنودی آغاز گردد

اين بود که  .راه خانه را در پيش گرفتند راه های گوناگون
  34».به کابل بازگشت .]گ-چارنا[ دوست محمد خان

 
دوست محمد خان ناگزير گرديد از تالش های خود  ونه،اين گ

برای شامل ساختن حوزه پيشاور به ترکيب دولت واحد افغانی 
برای ساليان دراز  .رستاخيز بود، دست بکشدآغاز که در 

ه برپا گرديد که با منازعات تيرافغانستان و پنجاب  ناسباتم
سود اين درگيری ها تنها به . ه بودندپيشاور زاييده شد

انگليسی های استعمارگر بودند که پويايی های اشغالگرانه 
 . شان را آسان تر می گردانيد

 
ماجراجويی قندهار گواه بر آن بود که حلقات حاکم انگليسی 

در .] گ-)شاه شجاع[(بالفصل خود  هنشاند گماشتن دست آرزومند
اشغالگرانه در پويای سياست پيشگيری راس دولت افغانستان و 

باز  ناکامی استعمارگران بريتانيايی را. ندبودميانه خاور 
مطالعه وضعيت اقتصادی به آن ها به گونه پيگيرانه . ستاندين

و تالش ورزيدند ادامه دادند و سياسی شمال هند و افغانستان 
 . مناسب ترين راه های بازرگانی را بيابند

 
رک ايی در کشورهای خاور هرگونه مواد و مداياجنت های بريتان

و داده ها در باره دورنماها و شرايط گستره جويی بازرگانی 
ته و لندن گسيل می به کلکُ  ،که به دست شان می افتاد را

که زمان  )يا ميسون ميسن(ماسون  . چ نمونه،برای . داشتند

                                                 
پدر يحيی  –هارالن امريکايی توانسته بود با طال سلطان محمد خان .  33

همين بود که او با ده هزار سپاهی خود . نيای نادر خان را بخرد -خان
در . ک گفت و به اردوگاه سيک ها پيوستاردوگاه دوست محمد خان را تر

اثر همين خيانت او بود که پيشاور برای هميشه از دست رفت و او در 
 . مشهور گرديد» طاليی«ميان مردم به سلطان محمد خان 

 
زندگی «کتاب : برای به دست آوردن آگاهی بيشتر در زمينه نگاه شود به

رجمه داکتر هاشميان، ، نوشته موهن الل هندی، ت»امير دوست محمد خان
 .گ-.امريکا

 - 664(، يادداشت های کرونولوژيک  در باره تاريخ هندکارل مارکس، .  34
 . 134. ، ص1947، انتشارات سياسی دولتی، )1858
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درازی در افغانستان به عنوان رزدنت غير رسمی انگليس به سر 
» کابلبازرگانی «می برد، يادداشت ويژه يی را در باره 

از سوی حکومت بريتانيا  1835که در اواخر آماده ساخته بود 
 . در هند به چاپ رسيد

 
مهمترين مرکز بازرگانی ميان هند و  کابل چونانِ  ،در اين سند

تراز بازرگانی گردش آن  که ارزيابی گرديده است سيای ميانهآ
ه به يک ميليون پوند استرلينگ برآورد گرديد 1834به سال 

را در  یکشتيرانی منظم بايسته است سون سفارش نمودما. است
رود سند برپا نمود و فاکتوری بريتانيايی را در شهر ميتان 
کوت که از موقعيت کليدی در رابطه با رودهای پنجاب 

به او می پنداشت که اين کار . سازماندهی کرد است،برخوردار 
هند از يک  ی دربازرگانی ميان متصرفات انگليستوسعه گسترده 

مساعدت خواهد  سو و افغانستان و آسيای ميانه از سوی ديگر
 35.کرد
 

با دلچسپی ويژه يی به  يیبازرگانی بريتانيا –محافل صنعتی
کاالهای انگليسی به  مبدل ساختن ممکنه هند به مهمترين کانال
 –به باور جون آدم. بازارهای خاورميانه برخورد می نمودند

در اين اندک هزينه های ، بايسته است با یمتشبث بزرگ لندن
» دلربای کار ميدان های«به سوی را حال کاالهای بريتانيايی 

گونه کامل تر آسيای ميانه را برای «به ود وکمک نمرساند 
 36.»گشود بازرگانی انگليسی

 
به ويژه در رابطه با آن که بهار سال  ،جستجوی بازارهای نو

پديد  »بحران مازاد توليد«وم در اقتصاد انگليس سيمپت 1836
دشواری  ،از ديدگاه محافل حاکمه انگليس. پوياتر گرديد ،آمد

 نديی که اقتصاد انگليس در آن گير مانده بود، را می توانست
از راه گسترش بازارهای فروش کاالهای انگليسی در کشورهای 

نقش ويژه يی را مناسبات  ،در اين اوضاع. بزدايند يیآسيا
  . افغان به خود گرفتندانگليس و 

 
مبدل ساختن دوست محمد به يک حاکم وابسته و تثبيت حاکميت 
انگليس در افغانستان می توانست بسياری از مسايل پيچيده را 

بازارهای نو فروش و پهن » گشودن« -در گام نخست حل نمايد
 . ساختن سيطره بريتانيا در خاورميانه

 
ه خوبی برای وارد آوردن بهانبه زودی محافل حاکمه انگليسی 

ناکامی نظامی دوست محمد  .به دست آوردند فشار بر افغانستان
او را ناگزير گردانيد تا به  ،در مبارزه بر سر پيشاور

                                                 
35. Ch. Masson, About the Trade of Cabul, J. Barnes, Narrative on a Visit to the Court of Sinde at 
Hyderabad on the Indus, Edinburgh- L., 1839, p. 41-59.   
36 . G. Adam, Abstract of Proceedings Relative to the Trade on the Indus, J. Barnes, Narrative a 
Visit.., p. 66-69.  
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مساعدت آن  تارو بياورد  37انگليس و ايران ،روسيه های حکومت
ها را در حل دادگرانه مساله بحث انگيز در باره تعلق منطقه 

 .بياوردبه دست  پيشاور

                                                 
اصل نامه دوست محمد خان عنوانی تزار روسيه تا چندی پيش در .  37

من از مدت ها در انديشه  .بود» زندانی«بايگانی های سر به مهر روسيه 
آن بودم تا اين نامه را با شماری ديگر از اسناد روسی تازه افشا شده 

بخت يارم . در باره افغانستان، پس از فروپاشی شوروی به دست بياورم
در سفری که به مسکو برای اشتراک در سی و هفتمين  2004بود که در 

فغانی قرار گرفته کنگره جهانی خاورشناسان داشتم، در راس هيات ا
در آن هنگام من در کرسی رييس مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت . بودم

 . خارجه کار می کردم
 

با بهره گيری از همين فرصت، به بهانه همکاری های دو جانبه با رييس 
مرکز اسناد و تاريخ وزارت خارجه روسيه ديدار و در ضمن از موزه 

در ساختمان وزارت خارجه واقع است، اسناد تاريخ ديپلماسی روسيه که 
در اين ديدار و بازديد، جناب آقای داکتر زيوری هم با . بازديد نمودم

هر چه بود، از رييس مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی خواهش . من بودند
افشاء شده ... کرديم تا رونوشت های يک رشته اسناد، مدارک، تصاوير و

به يکی از کارمندانش رهنمود داد تا او هم بی درنگ . را برای ما بدهد
هر چه بود، هر يک، پرونده بزرگی از . اين خواهش ما را برآورده سازد

 .اسناد ارزشمند را گرفتيم
 

همچنين هماهنگ شد تا مجموعه يی از اين اسناد در يکی از تاالرهای کاخ 
. استور در وزارت خارجه در کابل به نمايش گذاشته شود که چنين هم شد

هر رو، کنون يک رونوشت از نامه در دسترس من، يک رونوشت هم در  به
اختيار داکتر زيوری در لندن و يک رونوشت هم در آرشيف وزارت خارجه 

امسال در سفری که به تهران داشتم، يک رونوشت از اين . در کابل هست
اسناد را برای بايگانی و موزه وزارت خارجه ايران و يک رونوشت را هم 

 . موزه کتابخانه مجلس ايران هديه دامبرای 
 

و اينک متن نامه يی که بيش از يک سده و نيم در بايگانی های ...
 :روسيه زندانی بود

 
 بسم هللا خير االسمآ

 حضرت امپراطور اعظم حفظ هللا الملک االکرم
 

تا کوکب نير اعظم با امر و اراده خالق اکرم مربع نشين چرخ چهارم و 
لگون طارم است همواره اريکه عظمت و شوکت و جهانداری نوربخش عرصه ني

و سده سنيه ابهت و حشمت و شهرياری بوجود مهر نمود جان آسود شهنشاه 
جم جاه انجم سپاه جمشيد نظر کيخسرو سرير زمان دارانشان سلطان 
البرين و خاقان البحرين جمشيد تهمتن تن کيسخرو و سام آمين اسکندر 

فر خورشيد فلک هيبت گردون قضا فرمان نيسان سخا کسری وش داری فريدون 
باران دريای جهان لنگر السطان ابن سلطان و الخاقان ابن الخاقان 

منور و مزين بوده اعلی نشين سرير شاهنشاهی ............شهنشاه معظم 
و صدر کزين اريکه صاحب کالهی باشند بعد از بزم آرايی ايوان موالفت و 

آرايی شبستان مودت و اتحاد مشهود رای جهان ارای وداد و پس از انجمن 
خورشيد ابخال آنکه چون فيمابين دودمان اين محبت نشان و سلسله 
سدوزايی مخالفت و مخاصمت کلی و عناد جبلی واقع و سرکار عظمت مدار 
انگليس بهادر در پرداخت حال شجاع الملک سدوزايی مايل و رنجيت سنگه 

بسرکار انگليس بهادر که مملکت هندوستان در که والی ملک پنجاب است و 
قبضه تصرف آنها است قرب جوار دارد طريقه آميزش با يکديگر مربوط و 
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پرورش مخالفان اين دولت را مضبوط دارند و اين بنده درگاه هللا با 
سامانه و جمعيتی که بفرمان قادر مستعان مترتب شده است با گروه سکان 

ت گردون رفعت را با دولت بهيه قاجاريه مقابل و معارض چون آن دول
و انتظام  مملکت افغاناتحاد کامل حاصل است هرگاه در پرداخت امور 

سلسله اين دودمان نيز توجه شاهانه مصروف فرمايند ابّا غبحدّا و نسالّ 
بعد نسل اين طبقه را که از توفيقات پادشاه بی همتا که قريب بيست لک 

 ن خواهند ساختخانه می باشند مرهون وممنو
 
از مکارم اخالق شريف و مراسم افکار لطيف متوقع چنان است که اين  

سلسله جليله را بقرار دودمان عظيم الشان دولت گردون رفعت قاجاريه 
انشاهللا تعالی هرگاه از آن جانب  متصل بدولت فلک مرتبت خود سازند

ورات و تقويت رسانی باشد از سلسله افغان متعلقه نيازمند بسا ام
 فقط             . مطالبات شاهانه خواهدشد

 .گ-» 1250 ?امير دوست محمد غازی  : مهر
 

کتاب زندگی امير  239-238. ص. شايان ياد آوری است که موهن الل در ص
امير کابل، ترجمه داکتر هاشميان،  جسته و گريخته  -دوست محمد خان

چندان دقيق نمی باشد  گوشه هايی از اين نامه را بازتاب داده است که
او در . و چنين بر می آيد که از روی حافظه خود آن را نوشته باشد

اين نامه در اين اواخر از سوی «: باره اين نامه  چنين می نويسد
با نامه ديگری که  قبال در ) وزير امير(داماد ميرزا سميع خان 

من نشان  به) نامه عنوانی پادشاه قاجار(مکاتبات افغانستان نشر شده 
 . داده شده است

 
آن چه مربوط می گردد به نامه های دوست محمد خان عنوانی دربار 
ايران، نامه يی که امير، عنوانی امير کبير، اتابک اعظم قائم مقام 

صدر اعظم ايران، نوشته است، در کتاب  -ميرزا ابوالقاسم خان فراهانی
 361-360. ص. ، در ص1383نوشته داکتر يوسف حقيقی،  »افغانستان و ايران«

 . ، آمده است
 

صدر اعظم  -همچنين نامه امير دوست محمد خان عنوانی حاجی ميرزا آقاسی
از يگانگی تا :  ايران و افغانستانايران فرستاده بود که در کتاب 

نوشته بهمنی قاجار، چاپ مرکز اسناد و تاريخ  تعيين مرزهای سياسی،
 . آورده شده است 227-226. ص. ديپلماسی وزارت خارجه ايران در ص

 
حاجی ابراهيم خان که برای بيان وضعيت کابل روانه  -نخستين سفير او

دربار ايران شده بود، نامه دوست محمد خان را از نظر شاه ايران 
  .گذرانيد

 
همچنين امير دوست محمد نامه يی عنوانی  محمد شاه قاجار نوشته بود 

دومين سفير او به دربار ايران  -که اين نامه دست محمد حسين خان
افغانستان و «کتاب  213. گوشه يی از اين نامه در ص. فرستاده شده بود

، آورده شده است که متن کامل آن 1383نوشته داکتر يوسف حقيقی، » ايران
، 1348، تهران، خوارزمی، امير کبير و ايرانفريدون آدميت،  : در کتاب

ی پيروز مجتهد زاده در باره اين نامه آقا. آمده است 263 - 632. ص. ص
می نويسد که اين » اميران مرز دار و مرزهای خاوری ايران«در کتاب 

 .نامه در آرشيو وزارت خارجه انگلستان وجود دارد
 :به هر رو، دوست محمد خان در نامه خود نوشته بود

از آن جا که از اوقات قديم، بزرگان خانواده اين بنده به صداقت و «
ستی مربوط و متوسل دودمان فلک بنيان اعليحضرت شاهنشاهی بوده اند، در

اين بنده نيز خود را يکی از متمسکين و متوسلين دودمان آن سلطنت 
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هم ] کابل و مضافات آن[عظمی انگاشته، چنان داشته ايم که اين واليت 

سبب عريضه نگاری در اين وقت که ...تعلق به مملکت ايران دارد
ی شوکت پادشاه اسالم است، در جميع اين واليت فتنه و فساد اعليحضرت قو

 .و اغتشاش عظيم از طائفه شقاوت نژاد سيک است
 

اگر چه چهارصد هزار خانوار از افغان و از طوائف حول و حوش و همسايه 
ها، آثار و عالمات اطاعت به اين خيرخواه صميمی دارند و ليک به جهت 

ی مشغول ساختن و منظم نمودن اين چنين عدم قدرت و توانايی من از برا
گروه عظيم، قشون من منحصر شده است به بيست هزار سوار جرار و رشيد و 

، تا حال مغلوب آن طايفه ...خوب و ده هزار پياده و پنجاه عراده توپ 
و ليک تا کی می توانم در مقابل اين طايفه نجس و ...بی دين نشده ام

شهر کابل که پايتخت دهار که اشرف بالد و شهر قن...مردار مقاومت نمايم
، و بالد و نواحی که با خراسان هم سرحد هستند، و افغانستان است

همچنين مملکت خراسان و مضافات و اليات مفصله فوق جزو ممالک محروسه 
ايران است و در جميع ممالک محروسه شاهنشاهی، نيک و بد  اين واليات 

لکت ايران نبايد جدا و سوا باشد و نيز از نيک و بد ساير اجزای مم
همان ...(نبايد از منافع دولت عليه ايران محروم و بی نصيب بمانند

بنا به نوشته پيروز مجتهد زاده، اين نامه در آرشيو  633 -632جا، صص 
به نقل از مجتهد زاده، اميران مرز . وزارت خارجه انگلستان وجود دارد

 ).284. دار و مرزهای ايران، ص
 
وست محمد خان در ادامه اين نامه خود افزوده بود که اگر محمد شاه د

به او کمک نکند، و او نيز نتواند از عهده سيک ها برآيد، آن گاه 
مجبور به کمک گرفتن از انگليسی ها خواهد شد و نتيجه آن، چيزی جز 

وی همچنين در اين نامه . سلطه انگليسی ها بر افغانستان نخواهد بود
کر شده بود که بعد سلطه انگليسی ها بر افغانستان معلوم خود، متذ

شعله های ظلم و تعدی آن جماعت تا در کجا و کدام «نخواهد بود که 
 .»مملکت خواهد شد

 
کنت سيمونيچ سفير روسيه نيز در خاطرات خود محتوای اين نامه را 
تاييد کرده می نويسد که تنها مقصود دوست محمد خان از ارسال نامه و 
سفير دريافت کمک مالی از ايران بود که محمد شاه نيز اين نامه را با 
نامه پر آب و تابی پاسخ گفته و وعده داده بود که نيروهای ايرانی به 
زودی به قصد نجات افغانستان از چنگ کفار به آن صوب عزيمت خواهند 

 )12. ، صخاطرات وزير مختارسيمونيچ، . (کرد
 

زندگانی ين نامه در کتاب موهن الل زير نام همچنين ترجمه انگليسی ا
نيز آمده است که از سوی داکتر   امير کابل -امير دوست محمد خان

اين نامه . هاشميان به زبان دری ترجمه و در امريکا به چاپ رسيده است
 .جلد يکم کتاب آمده است 238-236. ص. در ص

 
به دربار  را و ديگر سرداران افغانی نامه های امير دوست محمد خان

 :می توان در آثار زير ديد ،ايران
 .، مشهد1383افغانستان و ايران، دکتر يوسف متولی حقيقی، -1
 .، تهران1386ايران و افغانستان، محمد علی بهمنی قاجار،  -2
 .1374گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان، نصيری مقدم، تهران، -3
 

تن نامه شاه ايران عنوانی دوست در اين جا بايسته می دانيم ترجمه م
ترجمه (محمد خان را از انگليسی که موهن الل در کتاب خود آورده است، 

دردمندانه متن اصلی پارسی اين . بياوريم) هاشميان با اندکی ويرايش
به گونه يی که موهن الل نوشته . نامه تا کنون در جايی چاپ نشده است
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يحضرت شاهنشاه را نعمت بزرگی است، دوست محمد خان، وصول فرمان اعل

شايد اين . برای خود دانسته و يک نقل آن را به پادشاه بخارا فرستاد
 :رونوشت در موزه های آسيای ميانه موجود باشد 

 
 فرمان اعليحضرت محمد شاه پادشاه پارس عنوانی امير دوست محمد خان

 
من جاللت ماآب، عزت و شرافت همراه، نجيب ترين نجيب زادگان، دش

کافران، امير دوست محمد خان سردار کابل را با صدور فرمان شاهانه 
خود مفتخر می سازيم و به اطالع شان می رسانيم که دو عريضه جاللتماآب 
شما به وسيله حاجی ابراهيم و محمد حسين خان شرف مالحظه شاهانه را 

نه محتويات هر کدام آن ها که بيانگر نظرات واقعبينا. حاصل نموده اند
از جانب ما از سر تا پا به دقت مطالعه شده و  ،آن شرافت مآب می باشد

اهداف و خواهش های جاللت ماآب شما نيز توسط نمايندگان فوق الذکر تان 
 . به حضور ما گزارش يافته است

تمام اين مراتب مصداق ثبوت صداقت و خلوص نيت شما بوده و مورد قبول 
گرفته و احساس اطمينان به ارادت و و طمانيت و عطوفت شاهانه قرار 

 . صداقت شما بار آورده است
 

در باب تقاضای شما برای اتصال به اين دولت جاودان و علی الخصوص 
کابل به عنوان يکی از ممالک مربوط به سلطنت پيرامون اين نظر شما که 

، اين که شما به طور روز افزون مصروف جنگ با کفار پارس شناخته شود
د و با وجود تفوق نسبی قوای دشمن تا کنون موفقانه مقاومت يمی باش

اما از اين . نموده و قلمروهای متصرفات ما را تسليم دشمن نکرده اند
که اگر به شما از جانب ما کمک نرسد، شما مجبور خواهيد شد از جانب 
ديگری کمک دريافت نماييد تا که  بی نظمی ها و خطرات کنونی به پايان 

 . برسند
 

مشاهدات شما واقعا صادقانه گزارش يافته و به نظر شاهانه ما واضح و 
مبرهن است که جاللت ماآب شما يک مجاهد برجسته اسالم می باشيد که برای 

هر آيينه، هر دو معامله . حفظ دين شجاعانه و قهرمانانه می جنگيد
يعنی آرزوی الحاق شما به اين دولت جاودان و هم حراست از اسالم و 

اع از سلطنت ما و دين اسالم به خير و نفع شما می باشد و خداوند به دف
سخاوت شاهانه ايجاب می کند و ما را مکلف می . شما اجر خواهد داد

سازد تا التماس شريفانه شما را در تحت حمايت عالی خود قرار داده و 
 . از هيچ گونه کمک به شما خود داری ننماييم

مايندگان جاللت ماآب شما، ما مجدانه تصميم بنا بر آن، قبل از رسيدن ن
گرفتيم تا به عزم هرات مارش نماييم و هم اعطای هر گونه کمک را به 

 . جاللت ماآب شما منظور نموديم
 
با عين محتوی از سوی محمد شاه عنوانی  ،چون عين نامه: يادداشت[

. صکهندل خان نيز فرستاده شده بود، از اين رو، اين بخش نامه را از 
کتاب گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان نوشته نصيری  28-26. ص

   .]گ-مقدم بر گرفتيم
  
موکب همايون از دارالخالفه الباهره به عزم صفحات هرات به حرکت «

بعد از ورود موکب جهانگشا به بسطام به عرض عاکفان سده جالل . درآمد
برای انتظار رفع  .رسيد که ناخوشی وبا در بالد خراسان شدت دارد

ناخوشی وبا و با تغيير آب و هوا به منزهات و ييالقات حرکت و چند 
به عرض  ،روزی را در چمن کالپوش به سر برديم که در خالل اين احوال

مقيمان دربار سپهر مثال رسيد که مخدوم قلی يموت ترکمن با هللا قلی خان 
هزار سواره اوزبکيه همداستان شده و با بيست ) زعيم خيوا.] (گ-ازبيک[

و ترکمانيه، به موضع قارين قلعه که در سمت دشت واقع است، اجتماع 
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 به سفير افغانستان -.] گ-حاجی حسين علی[ 1836در ماه می 

در برابر خطری «به او رهنمود داده شده بود . رسيد اورنبورگ
که از خاندان سرنگون (از سوی انگليسی ها را که حاکم کابل 
و رنجيت ) افغانی حمايت می کردند ن سدوزايیشده شاهی پيشي

                                                                                                                                                             
مصدر  ،نموده منتهز فرصت می باشند که در ايام غيبت موکب ظفر آيت

شرارت و منشاء سرقت گردند و حوالی و حواشی آن حدود را مغشوش 
 . نمايند

 
به مجرد استماع  ،تنبيه آن ها را اهم و از ساير مهام الزم دانسته

برادر اسعد کامگار و نور چشم مظفر نامدار فريدون ميرزا را  ،اين خبر
با هشت هزار پياده نظام، چهار هزار سواره و دوازده عراده توپ به 
تنبيه آن ها مامور فرموديم، مفسدين را اطالع از ماموريت قشون حاصل 

سطوت هژبران از بيم » وقدف فی قلوبهم الرعب«شده به مضمون کريمه 
صرفه در جنگ و صالح در  ،عرضه وغا آن طائفه دغا را پای قرار سست گشته

مکث و درنگ نديده آذوقه و احمال و اثقال خود را ريخته با عيال به 
 . صحاری بی آب و علف فرار نمودند

 
برادر معزی اليه آن طايفه بدخواه را تعاقب نموده، در نزديکی چول، 

و قدری از افواج نظام که مرکوب داشتند به آن ها سواره عساکر منصوره 
دوچار شده الجائّا پای ثبات فشرده از صبح الی شام آتش قتال و جدال 

اکثری از آن  ،اشتعال داشته، آخر االمر شکستی فاحش به آن طائفه رسيده
بقيه السيف خود را به ريگستان  ،ها قتيل و بعضی اسير و دستگير گشته

رسانيده از چنگ معرکه رهايی يافتند و بعد از تنبيه بی آب و علف دشت 
آن ها چندی موکب اقدس در کنار گرگان متوقف و امور ساير طوايف آن 
حدود را منظم ساخته که فصل شتا در رسيد و هنگام برف و برد پيش آمد، 

 .  نهضت موکب همايون به تاخير افتاد
 

حسب .] گ-هندل خانک[لکن چون مقروع سمع همايون افتاد که عاليجاه 
االمتثال امر اقدس با جمعيت خود به سمت سيستان و نزديکی های هرات 
آمده منتظر وصول موکب همايون به آن حدود است، نواب همايون ما نيز 
معادل بيست هزار پياده نظام و سواره و چهل عراده توپ و قورخانه 

ت آن عاليجاه روانه خراسان فرموديم که در ابتدای بهار به اتفاق جمعي
لخالفه رخصت ابه امر تسخير هرات پردازند و موکب همايون به صوب دار

فرمود که به عون هللا آن وجود در اول بهار به عنوان جزم و صريح با 
بقيه سپاه نصرت پناه نهضت آرای ساحت هرات خواهيم شد می بايد آن 

اه منصور عاليجاه با جمعيت خود در آن جاها توقف کرده منتظر ورود سپ
 »...باشد

 
از جايی که حرکت سپاه ظفرنمون ما به وقفه و معطلی مواجه شده، 
نماينده خود قنبر علی خان را نزد جاللت ماآب شما اعزام نموديم و يک 

الماس نشان نيز تحفه گويا به جاللت ماآب شما ارسال کرديم  خنجرقبضه 
ما به قنبرعلی . تا به قسم تزيين به کمر صداقت اثر شما آويزان باشد

خان هدايت داده ايم تا مراتب عطوفت شاهانه را به جاللت ماآب شما به 
تفصيل بيان کند و البته جاللت ماآب شما نظرات و خواهش های خود را به 

 » . قنبرعلی خان خواهيد گفت تا در مراجعت به حضور ما گزارش داده شود
. 1252ماه شوال   
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.] گ-از روسيه[ ؛د می نمايدتهدي فرمانروای پنجاب، –سينگ 
  38.کمک بخواهد

 
 1835پيام فرستاده شده از سوی دوست محمد که در ماه اکتبر 

عللی که گسيل پيک هذا را بر «: فرستاده شده بود، چنين بود
 هشاه شجاع المک محکم بچون : انگيختند، از اين قرار اند

ها انگليسی ها پيوسته است و به همين دليل از سوی سدوزايی 
به دليل اين . شده است در برابر ما اعالم خصومت و ناسازگاری

به شما رو می آورد و و ارنجيده است، دل امير صاحب  ،دشمنی
برای آن که ميان دو دولت عليه نيروی دوستی و مناسبات 

و برای اين که با اين کار جهات مخالف را  گردداداری برپا 
     39.»مبدل گردانيديگانگی به 
 
استاندار اورنبورگ پيشنهاد دوست محمد خان  -پيروفسکی. آ .و
 در باره توسعه مناسبات دوستانه ميان روسيه و افغان ها ار

او با گسيل سفير به پتربورگ با ياور . با خشنودی پذيرفت
او . بايسته می پنداشت از امير حمايت گرددويتکيويچ –خود

زمين «گاه بيايند، آن به افغانستان هرگاه سيک ها : نوشت
تهی خواهد گرديد و اميدهای ما به مناسبات بازرگانی با اين 

 ».کشور برباد خواهد رفت
 

هرگاه افغانستان را شاه شجاع دست نشانده انگليس بگيرد، آن 
و برای «گاه اين دولت فرمانبردار انگليس خواهد گرديد 
آسيای . رسيدن انگليسی ها تا بخارا يک گام خواهد ماند

ی ير نفوذ اطاعت آن ها خواهد رفت، بازرگانی آسياميانه زي
آن ها می توانند مردم همسايه های  .ما برهم خواهد خورد

با آن ها را....ی ما را در برابر ما مسلح بسازنديآسيا
 40»...بارود، جنگ افزار و پول تامين نمايند

 
 .سپس ويتکيويچ به عنوان نماينده روسيه به کابل گسيل گرديد

ست محمد همچنان به ايران و نيز به متصرفات سفيران دو
 . انگليس در هند رسيدند

 
لرد اوکلند که آدم طرف  1836در ماه مارچ  ،در اين زمان

به کرسی گورنر  ،اعتماد وزير خارجه او لرد پالمرسن بود
حکومت ويگ ها که بر سر اقتدار بود، . جنرال هند گماشته شد

به ويژه  .ازتاب می دادندمنافع بورژوازی صنعتی انگليس را ب
پيگيرانه تالش می  به گسترش بازار فروش و اشغال سرزمين ها

 ... ورزيدند
 

                                                 
، اگوست »روسيه قديم«، مجله »فغانستانيادداشت ها در مسايل ا«.   38

 .  789. ، ص1880
 .4-3، برگ های 738، پرونده 6بايگانی دولتی منطقه اورنبورگ، فوند .  39
 . 789. ، ص1880، اگوست » روسيه قديم«.  40
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در انگليس نشانه های هر چه نو تر بحران مازاد توليد که به 
کميته زيرزمينی مديران  .پديدار گرديدند 1837سال آينده 

ه پيام ويژه يی ب 1836ماه جون  25کمپانی هند شرقی به تاريخ 
نوشته شده فرستادند که به دستور پالمرستون لرد اوکلند 

به گورنر جنرال هند پيشنهاد شده بود تا هرگونه . بود
و تدبيرها را برای مطالعه همه جانبه وضعيت در افغانستان 

روی دست  »نفوذ روسيه«به بهانه اقدام متقابل در برابر 
بايسته به اوکلند رهنمود داده شده بود که هرگاه . بگيرد

 41.»مداخله نمايد نقاطعانه در امور افغانستا«ند ابد
 

نامه امير  ،نو درست در همين هنگام بود که گورنر جنرال
خواهش وادار ساختن سيک ها برای بازگردانيدن  اافغان را ب

مگر انگليسی  42.پيشاور و ديگر زمين های افغانی به دست آورد

                                                 
41 . V. Smith, The Oxford History of India. From the Earlies., Tim to the End of 1911, Oxford, 
1919, P. 677.  

تا کنون متن اصلی پارسی دری نامه دوست محمد خان عنوانی اوکلند .  42
شايد اين نامه در بايگانی های هند يا .  در جايی چاپ نشده است

ترجمه انگليسی اين نامه در جلد يکم کتاب . انگليس موجود باشد
جاسوس  –نوشته موهن الل » امير کابل -زندگانی امير دوست محمد خان«

در اين جا ترجمه دری آن . هندی تبار بريتانيايی ها در کابل آمده است
 :، با اندکی ويرايش می آوريم)داکتر هاشميان(  228 -227. ص. را از ص

 پس از القاب و تعارفات معمول،«
چنانچه از مدت درازی به اين سو، با رشته های دوستی و مودت، با 

يدن عالی جناب شما فرصت حکومت بريتانيا متصل بوده ام،  پيک رس
ميمونی برای اشغال کرسی حکومت و انتشار تدبير و فراست بر کشور 
هندوستان به شمار می رود و موجبات خوشی و مسرت بی نهايت ما را 
فراهم آورده و قلمرو توقعات من که قبال در اثر وزش بادهای سرد 

جناب شما  زمستان، يخبندان شده بود، با پيام مسرت بار مواصلت عالی
 . به گلستان بهشت مبدل گرديده است

 
به عالی جناب شما مبرهن است که اتکاء به اصول شفقت و کرامت بشری 

من و کشورم نيز خود را بسيار صادقانه . خاصه دولت بريتانيا می باشد
و مجدانه متعهد به اين اصول می شماريم و نامه هايی که من از دولت 

همگی مبين احساسات دوستانه و لطف و مودت و  انگليس دريافت نموده ام،
بيانگر اين واقعيت اند که در موقع ضرورت معاونت های دوستانه صورت 

 . خواهد گرفت
 

واقعات اخير اين منطقه، در رابطه با کردار سيک های سرتنبه و گمراه 
و تخطی آن ها از قرارها و تعهدات، به عالی جناب شما خوب تر روشن 

 . است
 

ه عالی جناب شما در مورد حل و فصل قضايای اين کشور صواب می هر چ
دانيد، لطفا نظر تان را به من بنويسيد تا آن را سرمشق اجراآت خود 

اميدوارم عالی جناب شما شخص خودم و کشورم را از آن خود . قرار دهم
. بدانيد و مرا هميشه با دريافت نامه های دوستانه تان سر فراز سازيد

که در مورد اداره کشور من تصميم بگيريد، موجب اطاعت خواهد هر طوری 
 .»بود
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امير دوست محمد خان نامه های ديگری هم «: موهن الل در ادامه می نويسد

در پی اين نامه به حکومت هند بريتانيايی فرستاد و نگرانی و ترس خود 
پريشانی امير به راستی هنگامی . را از سيک ها اظهار داشته بود

. ايش يافت که لشکر پنجاه هزار نفری سيک از الهور به پيشاور رسيدافز
اين لشکر می خواست انتقام حمله ناگهانی افغان ها بر جمرود را بگيرد 

 . سپه ساالر سيک در آن جنگ کشته شده بود -که سردار هری سينگ
 

عالی جناب اوکلند پاسخ بسيار دوستانه يی به امير دوست محمد خان 
را از ناحيه هراس پيوسته يی که از حمله سيک ها داشت،  گسيل و او

فراغت داد و در بدل آن امضای يک قرار داد دوستانه تجاری را با امير 
 .پيشنهاد نمود

 
گورنر جنرال هندوستان عنوانی امير دوست  -متن نامه آرل آف اوکلند

 محمد
 1836اگست   22

 بعد از القاب و تعارفات معمول«
شما را که از طريق سر کلود ويد فرستاده بوديد، با نامه دوستانه 

مسرت دريافت نمودم و از فرصت مساعدی که متصل اشغال کرسی حکومت 
هندوستان برايم ميسر گرديده، کمال مسرت دارم تا بهترين تمنيات و 

 . احترامات خود را برای تان تقديم نمايم
 

ه داشته باشند و با آرزوی من اين است که افغان ها يک ملت واحد و مرف
تمام همسايگان خود در حال صلح قرار داشته از طريق مناسبات گسترده 
تجاری از همه مزايا و منافعی که ساير دولت ها بهره مند می باشند، 

چون که از طريق همين مناسبات مضاعف تجاری است که . برخوردار گردند
 . ساير دول مدارج پيشرفت و رفاه را پيموده اند

 
ف من با آگاهی کامل از اين حقيقت که هيچ اقدام سنجش شده برای سل

رونق تجارت، بهتر و موثر تر از گشايش و توسعه مسير وادی سند نمی 
باشد، همه مساعی خود را برای تامين اين مجرا به منظور توسعه صنايع 
و تجارت به خرج داده بود و اکنون حمايت و توسعه بيشتر اين هدف 

کميل اين طرح که سلف من موفقانه آغاز کرده بود، هدف و سودمند  و ت
 . وظيفه من قرار گرفته است

 
اطمينان کامل دارم که جناب شما غير از عالقه مفرط برای موفقيت اين 

چون که هر آيينه اين پروژه خاصتا . طرح، موقف ديگری نخواهيد داشت
آن ها حکومت برای تامين ثروت و رفاهيت مردمی می انجامد که شما بر 

احتمال دارد که من به زودی چند نفر را به دربار شما مقرر . می کنيد
نمايم تا در مورد مسايل تجاری با شما مذاکره نمايند و هدف اين 

 .گفتگوها تامين منافع مشترک هر دو طرف می باشد
 

با تاثر عميق آگاهی يافتم که ميان شما و مهاراجا رنجيت سينگ 
 . رده استاختالفاتی ظهور ک

 
دوست من، به شما بهتر روشن است که مداخله در امور کشورهای مستقل 

دولت بريتانيا نمی باشد و روشن است من به طور آنی درک نمی  سنت
 توانم که مداخله حکومت من چگونه می تواند به سود شما بينجامد؟ 

 
از  با اين هم مسرور خواهم شد اگر از جانب شما بشنوم چه فکر می کنيد

چه راهی به شما کمک کرده می توانم؟ در عين زمان، تنها می توانم 
اميدوار باشم خود شما بتوانيد روشی را برای رسيدن به تفاهم با سيک 

اين کار نه تنها به سود خود تان، بل که به سود همه . ها ارائه دهيد
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گانی و نقطه مرکز مهم بازر -ها خود بر اشغال پيشاور
و اصال در انديشه کمک به دوست محمد سنجش داشتند استراتيژيک 
 . خان نبودند

 
را دريافت داشت که در  کابل پاسخ اوکلند 1836در ماه اگست 

آن آمده بود که انگليسی ها خواهان آن اند که در سيمای 
 در نامه ،با اين هم .افغان ها يک ملت شگوفا را ببينند

شگفتی «يد گرديده بود که انگليسی ها با تاک راياکارانه
ميان افغانستان و سيک ها آگاهی يافته  دعاویدر باره » زدگی

 . ندا
 

اوکلند با ياوه سرايی اعالم داشت که حکومت بريتانيا در 
]  با اين هم[مگر  .امور کشورهای مستقل مداخله نمی نمايد

پس در اوکلند س. از ميانجيگری در دعوا خود داری نمی ورزد
 با مناسبات بازرگانی» تنظيم«باره آرزومندی خود مبنی بر 

 و در باره گسيل سفير ويژه به کابل با اين مقصدافغانستان 
 43.اعالم داشت

 
رهای مشخص در زمينه يحکومت بريتانيا در هند با اتخاذ تدب

الکساندر برنس را با  1836تصرف بازارهای خاورميانه به سال 
به او وظيفه . داشتند به کابل گسيل شارانگروه بزرگی از همک

با حاکمان يی را تجاری های موافقتنامه تا سپرده شده بود 
نقشه نهايی عقد و  دولت های واقع بر سر راه به سوی کابل

و به گونه يی که ترتيب بدهد بخش قابل کشتيرانی رود سند را 
بازار  گشايش يکامکانات «: يک متشبث لندنی نوشت -جان آدم

مانند [(در کرانه های اين رود را مکاره بزرگ بين المللی 

                                                                                                                                                             
ق کشورهای منطقه خواهد بود که دو ملت همسايه مناسبات دوستانه و تواف

 .باهمی را حفظ نمايد
 

 .التجا دارم تمنيات دوستانه و احترامات مرا بپذيريد
 ».اوکلند -امضاء

43. J. W. Kaye, History of the War in Afghanistan, vol. 1, p. 170-171.  
تاريخ نويس آلمانی ارزيابی دقيقی از روش ها و شيوه  -نايمن. ف. ک

اهی استعمارگران به کار می که هر از چندگ» تنظيم بازرگانی«های 
تا همين اکنون، هنوز هم «: نوشت 1847او در سال . گرفته اند، داده است

تنها در باره تجارت و در باره مناسبات صلح آميز غير نظامی گفته می 
در  مگر، روشن است که چند سده چنين کلماتی از دهان اروپايی ها. شود

 . آسيا شنيده می شود
 

ها و قبايل آسيايی نمی خواهند اجازه بدهند » ر نشينکسردا«هنگامی که 
تجاری خود را فريب بدهند، تهديدات و نيروی  -زير نام مناسبات دوستی

چنين بود در . سالح آن ها را به نافرمانی نامحدود وادار می سازد
افغانستان و انگليسی ها در نايمن، . ف. ک(گذشته و چنين است کنون هم 

 ). 11-10. ، ص1842مه از انگليسی، مسکو، ترج ،1842و  1841
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به مقصد تامين تجارت بزرگ و  )]»روسيه نيژگورودسکی«بازار 
 44. »بررسی نمايد سيای ميانه برای انگليسآارزشمند با 

 
برنس بود تا نقش مهمی را نه تنها » بازرگانی«مگر بر هيات 

به بايستی  اين هيات می. در عرصه بازرگانی بازی نمايد
 یآن را به تخته خيزتا د ونم می مساعدت اناشغال افغانست

مبدل  برای گستره جويی آتيه بورژوازی انگليس در خاور
 .گرداند

 
در  1832که سر از ( اسونم. نامه هايی که ميان برنس و چ

افغانستان به عنوان اجنت مخبر کمپانی هند شرقی کار می کرد 
به . شد، بسيار جالب استی م رد و بدل ؛)و به سر می برد

نياز فزاينده «سون نوشت که برنس به ما 1837فبروری  2تاريخ 
حکومت را  ،در سراسر جهان انبه بازارها برای بازرگان

ناگزير گرداينده است درست مانند اليه های بازرگانی تالش 
بازرگانی رود سند و کشورهای تا عظيمی را به کار ببندد 

 .»نمايند بازرا پيرامون آن 
 
چون رود سند و  .هيچ ترديدی نداشت ،سون در اين پيوندام
بازاری «هيچگاهی در گذشته چونان » کشورهای پيرامون آن«

برای  »برای مقادير عظيم مصنوعات مونوفاکتوری بريتانيايی
نتيجه مشی : سون در آينده نوشتام.  بسته نبودند بازرگانی

روی سپاهيان به زمين پيش ؛اجرا شونده زير درفش بازرگانی
و » هايی که در کنار اين رود و فراسوی آن واقع بودند

 نه برای بازرگانی بل برای مقاصد نظامی«کاربرد رود سند 
 45.» بود
 

مهمی را  اتبه راستی هيات برنس می بايستی علی الخصوص تدارک
العملی  ردستو. می نمودبرای اشغال نظامی افغانستان اجرا 

به دست آورده بود، او را مکلف می  نر جنرالاز گور که برنس
 ،گردانيد تا به گونه همه جانبه با وضعيت حکومت افغانستان

نيروی نظامی آن و منابع  ،با بودجه کشور، نفوذ سران مختلف
برای 46.آشنا شود مناسبات آن با کشورهای همسايه آن آن و نيز

ينانت ليت« -روبرت ليچ ،ونيسيدر ترکيب م ،انجام اين وظايف
ليتنانت نيروی دريايی هند و  -جان وود ،»مهندسان بمبی

به روبرت ليچ رهنمود . شامل ساخته شدند داکتر پرسيوال لرد
که در برابر او قرار را نظامی کشوری  توان«داده شده بود 

 47. »ارزيابی کند ،داشت
 

                                                 
44. G. Adam, Abstract of Proceedings Relative to the Trade on the Indus, J. Barnes, Narrative of 
a Visit.., p. 65.   
45. Ch. Masson, Narrative of Visit.., p. 65.   
46. Papers . East India (Cabul and Afghanistan) , L. 1859, p. 14.  

ترجمه از انگليسی،  1837، 1836الکساندر برنس، کابل در سال های .  47
 . 8-7. ، ص1847، مسکو، 1بخش 
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 –ردو به لُ ) موآ -خستندر گام (تحقيق راه های آبی  -به وود
 ،ع طبيعی جاهايی که او از آن بازديد می کردمطالعه مناب

 . سپرده شده بود
 

. به کابل رسيد و آغاز به گفتگوها نمود 1837برنس در دسامبر
او با اعالم مبدل ساختن رود سند به يک شاهراه کشتيرانی از 

 خواست افغانستان را برای بازرگانی انگليس دوست محمد
وعده داد اما زمينه در امير مساعدت کامل خود را . بگشايد

همراه با آن پاسخ داد که کشور در اثر جنگ با سيک ها برباد 
در هرگاه انگليس به او . است و پارچه پارچه شده رفته است

 شآن گاه او و حکومت ،کمک نمايدباز گردانيدن پيشاور 
 . وفادار ترين دوستان آن خواهند بود

 
وعده  هند يا دربرنس به دوست محمد خان از سوی حکومت بريتان

خان در صورت  کهندل -او همچنين به حکومت قندهار .حمايت داد
گفتگوها  .پيشروی سپاهيان ايرانی به سوی قندهار تضمين داد

به . به پايان موفقيت آميز خود نزديک می شدندکاميابانه 
 گسيل داشتبرنس به لرد اوکلند نامه يی  1837دسامبر  20تاريخ

ه بود که تنظيم مناسبات ميان انگليس دکه در آن نشاندهی کر
برای اين . و افغانستان با هيچ دشواری يی رو به رو نيست

که حکومت بريتانيا حد اقل توجه را به نياز است کار تنها 
 48.گرانه دوست محمد خان داشته باشددآرزومندی های دا

 
مگر محافل حاکمه انگليسی هرگز به برپايی مناسبات دوستانه 

به پايان قصد نداشتند و مايل نبودند حمد خان با دوست م
 اقدامات برنس. ميان او سيک ها بپردازند ها دادن به خصومت

اقدامات او  .] گ-به گونه يی که. [خشم مقامات را برانگيخت
را متهم به پا فراتر نهادن او خود  بی اعتبار اعالم گرديد و

  49.از دايره صالحيت هايش نمودند
 

جنوری دبير حکومت بريتانيا بيستم ه پاسخی در نام ،مکناتن
به برنس نوشت که امير به نمايندگی از گورنر جنرال  ،در هند

پيشاور را از سر خود دور  یريمی بايستی انديشه های بازپسگ
با نماينده روسيه را درنگ هرگونه گفتگو ها  کند و نيز بی

گليس د سفارت اننکمی اوکلند تهديد  ،در غير آن. پايان بدهد
را بازپس فرا خواهد خواند و اين کار را چونان برهم زدن 
آشکار مناسبات ميان انگليس و افغانستان ارزيابی خواهد 

مراسالت دوستانه با «لزوم ادامه  ،مکناتن همراه با آن 50.کرد
اين رهنمود با آن پيوند . نشاندهی کرد را» بخارا و خوقند

                                                 
48 . Papers. East India …., 1859, p. 89-93.  
49 . J. W. Kaye, History of the War in Afghanistan, vol. 1, p. 190-191.  
50. Papers……. P. 111-115.  

و نامه مکناتن  1837دسامبر  20نامه الکساندر برنس تاريخی(هر دو نامه 
به  1839که به سال » پرونده آبی«تقريبا بيخی از ) 1838جنوری  20تاريخی

 . دسترس پارلمان گذاشته شده بود، بيرون کشيده شده بود
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  و م گفتگوها بود، لردداشت که مادامی که برنس در کابل سرگر
 .وود رهسپار شمال گرديده بودند

 
در حالی که  .مطالعه کردلرد زمان مديدی خان نشين کندز را  

 - وود سرگرم گرد آوری مواد اکتشافی در مناطق حومه پامير
ليچ در اين . کول بود واخان و سرَ  –گستره عليای رود آمو

عاتی را در باره هنگام در قندهار بسر می برد و به برنس اطال
 . داشتمی وضع در واحه های قندهار و هرات و در ايران گسيل 

 
از دوست محمد خواست  ،برپايه دستورهای به دست آوردهبرنس 

تا از حقوق خود بر پيشاور دست بکشد و به مناسبات با روسيه 
در  ،ظهاراتا اين.] گ-مگر با توجه به اين که[. پايان ببخشد

از سوی امير  ،افغانستان را نقض می نمودندعمل استقالل دولت 
من می بينم که انگليس به «: او به برنس گفت. رد گرديدند

مگر شما  .من دروازه شما را زدم. دوستی من بهايی نمی دهد
 ،راستش. در را به رويم نگشوديد و به من پاسخ رد داديد

می تواند ... مگر از راه پارس  .روسيه بسيار از ما دور است
  51.»ه ما کمک نمايدب
 

» هيات بازرگانی«که در پيوند با موقف آشتی ناپذيری 
آن را در از هند که [ به دست آورده انگليسی بر پايه رهنمود

ادامه گفتگو ها بيهوده  ؛گرفته بود ،]باال بازتاب داديم
ل را ترک بکا 1838اپريل  26به تاريخ  برنس اين بود که. بود
سفارت برنس دستاوردی به همراه  ،يکاز ديدگاه ديپلمات .گفت

ايی را که برنامه يمگر حلقات حاکمه بريتان ،اين کار. نداشت
های تثبيت سلطه کامل خود را بر خلق افغانستان در سر می 

 ،اين برنامه ها حققبرای ت. نگران نمی ساخت ،پرورانيدند
روی ديگر پويايی های برنس و ديگران اشتراک کنندگان 

اين امر در  .از افغانستان بس مهم بود» ماتيکديپل بازديد«
که از سوی اعضای هيات  »و بازرگانی یجغرافياي ،سياسی«مواد 

به حکومت انگليس در هند ارائه نموده بود، بازتاب يافته 
 .  بود
 

شرح گذرگاه «، »1837کالت در  وضعيت ارتششرح «در ميان آن ها 
يادداشت «، »شخيبر، آبراه های رود سند و کتل های هندوک

و » هايی در زمينه اکتشاف راه ها از کابل به سوی ترکستان
 .بودند... هرات واطالعاتی در باره رنگارنگ ديگر داده های 

 
اطالعات بس دقيقی در باره راه ها از هند  داده ها،در اين 

در باره وضعيت سياسی  ،به سوی افغانستان و آسيای ميانه
نواحی  -ين های آسيای ميانهاقتصادی و نظامی در خان نش

 کرانه های چپ رود آمو و مناطق مختلف افغانستان و سند

                                                 
. ، ص1842و  1841افغانستان و انگليسی ها در سال های نايمن، . ف. ک.  51
32. 
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عملياتی  طرحاين مواد برای تدوين به . بازتاب يافته بود
حمله نظامی بر زمين هايی افغانی و نيز بر مناطقی از آسيای 

سفارت برنس » شکست ديپلماتيک«همه اين ها  52.نياز بود ميانه
واقع آگاهانه و به عمد محافل حاکمه  را که در آن در

جبران می  يکسره ،بريتانيای کبير به سوی آن شتافتند
 . نمودند

 
ه پس از ک نماينده روسيه -ويتکيويچ ،در اوضاع پديد آمده

ه دست يافت به موفقيت های معينی برنس به کابل آمده بود،
به او رهنمود داده شده بود به فئودال های افغانی . بود

خاطرنشان  در برابر خطر خارجیرا وحدت تنگاتنگ آن ها  لزوم
که در (سياست روسيه تفاوت عينی  ،درست در همين نکته .بسازد

از  ،)استقالل دولت افغانستان بودتماميت ارضی و  پی تحکيم
که برای فروپاشانی اين دولت و مبدل ساختن (سياست انگليس 

 . زتاب می يافت، با)زمينه سازی می کرد آن به مستعمره خود
 

در دستور العملی که ويتکيويچ از وزرات خارجه به دست آورده 
به آن  .حاکمان افغانی را با هم آشتی دهيد -آمده بود ،بود

ها توضيح دهيد که به چه پيمانه هم برای آن ها مشخص و هم 
برای امنيت متصرفات آن ها سودمند است که آن ها با هم 

برای اين که  .ر کنار هم باشندسازگار باشند و تنگاتنگ د
داخلی در آشوب ها و فتنه های خود را از دشمنان خارجی و 

 . امان نگهدارند
 

با متقاعد ساختن حاکمان افغانی در سودمندی اتحاد تنگاتنگ 
و  گيری از حسن نظر هلزوم بهر به آن ها همچنين ايشان،ميان 

ه تنهايی زيرا آن ها ب .توضيح داده شود تحت الحمايگی پارس
ن را ندارند در برابر آو به گونه جداگانه به هيچ رو توان 

تا بيستند و به همين دليل بر آنان است دشمنان مشترک 
تکيه گاه دولت همسايه که  بر ورا متحد بسازند نيروهای شان 

    53»...، تکيه زننددارای وزن سياسی معينی است
 

بات بازرگانی سدر دستور العمل همچنين سودمندی توسعه منا
ه دوست محمد بويتکيويچ . نشاندهی شده بود روسيه و افغان ها

 خان مساعدت روسيه را در مبارزه به خاطر بازپسگيری پيشاور
اين حمايت که از سوی دولت دوست محمد خان تقاضا . وعده سپرد

و بزرگی برجا ] نيکو[در افغانستان تاثير  ،گرديده بود
کنت سيمونيچ  سفير روسيه در ويتکيويچ به آگاهی . گذاشت

                                                 
52. Papers. East India (Cabul and Afghanistan), 1859, Reports and and papers, Political, 
Geografical and Commercial Submitted to Government, by Sir Alexander Burnes, B. N. l., 
Lieutenant, Leech, Bo E. Doctor Lord, Bo, M. S., and Lieutenant Wood, I . N. Employed on 
Missions in the Years 1835-36-37, in Scinde, Afghanistan, and Adjacent Countries. Calcutta, 
1839.    

، اسناد کميسيون 1839می  14دستور العمل به ويتکيويچ، تاريخی .  53
 . 947 -944. ، ص874، سند 8باستانشناسی قزاقی، جلد 
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تهران رساند که امير متمايل به تحکيم و توسعه پيوندهای 
  54.دوستانه با روسيه است

 
پيک در باره دستاوردهای ميسيون ويتکيويچ هنگامه بزرگی را 

بر خود انگليس و در  در ميان حکومت بريتانيا در هند
که » وسيهتهديد ر«رسانه های انگليس، در باره گويا  .انگيخت

بر سر هند آويزان است، داد نگرانی سر دادند و در باره آن 
انگليس است و حتا » دشمن سوگند خورده«که دوست محمد خان 

همين گونه . هستی امپراتوری بريتانيا به قمار افتاده است
 .سر و صدا ها در پارلمان انگليس هم باال شده بود

 
 –اوکلند و ارجهوزير خ –پالمرستون ،نخست وزير -ميلبورن

را در راستای راه اندازی  يی آشکارا مشی ،گورنر جنرال هند
بريتانيا  سردمداران .اعالم نمودند جنگ در برابر افغانستان

ويژه » کتاب آبی« مشی تجاوزکارانه خود،» مدلل ساختن« برای
در اين  .چاپ کردند را در باره مناسبات انگليس و افغانيی 
 نوشتهعکس گزارش برنس رفتند که ه راه بآن ها يکراست  ،کتاب

بود که در شرايط معينی دوست محمد می تواند همپيمان وفادار 
تهديد موقف آن را به هيچ رو  گردد که  و سرسپرده انگليس

 . نمی کند
 
به چاپ  1839که به سال » مراسالت مربوط به مسايل افغانستان«

اسناد  ، در بر دارندهرسيد و به پارلمان ارائه گرديد
دستکاری شده بود که بيخی روند راستين رخدادها را تحريف می 

از آن جا بر می خاست که انگليسی ها در  سياهنمايیاين  .کرد
 . پی توجيه تهاجم سپاهيان به افغانستان بودند

 
کارل مارکس و فريدريک انگلس که به دقت تاريخ انگليس را 

مرتبط با مشی  بر دستکاری در اسنادبودند، مطالعه نموده 
مارکس در . انگليس در قبال افغانستان اشاره نموده اند

 - دست يازيدن به حملهآقای دئنلوپ با «: پيوند با اين نوشت
شامل ساختن پيشنهاد در باره گزينش کميته در باره اسناد  با

 1839به سال  ،افغانستان که پالمرستون به مجلس ارائه نمود
حقيقت آن ها را جعل کرده  ثابت ساخت که پالمرستون در

    55.»است
 

تهاجم به  ،پالمرستون«: که مارکس در جای ديگر نشاندهی نمود
سر .] گ-گويا[را با آن توجيه می نمود که  افغانستان

برای برهم زدن که ابزاری  چونانِ را الکساندر برنس تهاجم 
ه می دادمشوره  ،دسيسه های روسيه در آسيای ميانه کارا است

                                                 
پوپف، . ل. شود به آ ،  نگاه1837نوامبر  24گزارش ويتکيويچ، تاريخی . 54

، شماره »يادداشت های تاريخی«، مبارزه به خاطر تخته خيز آسيای ميانه
 . 206. ، ص1940، 7

، 12کارل مارکس و فريدريک انگلس، کليات آثار، چاپ يکم، جلد . ک.  55
 .   189. ، ص2بخش 
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سر الکساندر برنس درست  ،گر به گونه يی که بر می آيدم. است
همه خواهش و به همين دليل بود نموده عمل و دقيقا بر عکس 

کتاب «دوست محمد خان در .] گ–دوستی با [به سود  ی اوها
آن هم در  .و بازتاب نيافته بودند حذف شدهمرستون لپا» آبی

ده بود، که با تحريف و جعل ارائه گردي یحالی که مراسالت
  56.»بيخی ماهيت ضد آن چه را که در اول داشت، يافته بود

 
نخستين «: مارکس با بازگشت بر سر اين مطلب بار ديگر نوشت

به راه ] تاييد پارلمان[جنگی را که پالمرستون بدون 
انداخته بود، جنگ افغانستان بود که او آن را با اسناد 

 57.»موددروغين بافته شده کمرنگ تر کرد و توجيه ن
    

ان درازی در انگليس ی فرانسه که زمرجل اجتماع –لويی بالن
زيسته بود و سياست آن کشور را پيگيرانه بررسی می کرد، 

لرد اوکلند برآن شد تا به افغان ها «: گواهی می دهد که 
مديون و مرهون را ی بدهد که همه چيزش ين فرمانروااچن

برای اين کار حکومت  و برده آن و دست نشاندهانگليس باشد و 
 . يازيد به مفهوم کامل کلمه تقلببه دست بريتانيا 

 
برای  ،از سوی دولت 1839در » مراسالت در رابطه با افغانستان«

که مستقيما چاپ گرديد ارائه به پارلمان با چنين تحريفاتی 
سنجش داشتند بر آن که پارلمان را متقاعد سازند گو اين که 

دست به به سود روسيه رابر انگليس نخست دوست محمد در ب
و دو ديگر اين که اين امر با گزارش های  ه بودتوطئه يازيد

  58».سر الکساندر برنس تاييد می گردد
 

با هرگز  ،شکست گفتگوها با برنسغم ردر واقع، امير به 
های  برنامهبا آن که نتوانست در  .سر دشمنی نداشتانگليس 

 23خود به تاريخ » د نامهپدرو«او در . کامياب گرددخود 
به برنس نوشت که از پذيرش پيشنهادها در زمينه  1838اپريل 

چون به  .خود داری ورزيده بود ديگرمساعدت از سوی کشورهای 
مگر چنين . اميدوار بود کمک انگليسی ها در مساله پيشاور

 سرخورده شده کمکی ارزانی نگرديد و او در اميدهای خود
      59.»است
 

آمادگی پويايی را  ،حاکمه انگليس با تحريف حقايق محافل
با  لويی بالن .برای تهاجم به افغانستان به راه انداختند

هرگاه به راستی گوش های «: نوشت و کنايه و ريشخند نيشخند
پس نبايد  يده بود،ردروسيه باز گبا تلقينات دوست محمد خان 

                                                 
-267. ، ص12مارکس و فريدريک انگلس، کليات آثار، چاپ يکم، جلد . ک.  56
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 . 208. همان جا، ص.  57
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 . 53-52. ص. ، ص1866سانکت پتر بورگ، 
59. Papers…..p. 223.   
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يد بی درنگ با .لحظه يی درنگ را روا داشت و وقت را تلف کرد
گرفت و به جای او شاه  خاک او را اشغال کرد و او را  اسير

شجاع را نشاند که هر چند به دست اتباع خودش سرنگون شده 
مگر از يک موهبت عظيم برخوردار بود و آن اين که در  .بود

برد و  یهندی به سر م –لودهيانه با مستمری حکومت انگليسی
   60!»اش سنجش کرد سرسپردگی شد بهمی  که در نتيجه آدمی بود

 
 1838تابستان  ،در سمله –در مرکز نظامی هند بريتانيايی

می تدوين های کارزار افغانستان نقشه ها و طرح پيگيرانه 
 )وسال(تيول ها مبدل ساختن افغانستان را به  طرحاين  .شد

راه های  ،برای دستيابی به اين مقصد. در نظر داشتند انگليس
ها که در  طرحيکی از اين  پايهبر . اد می شديشنهگوناگون پ

خون «بايد با پيکار آغاز از سوی اوکلند برگزيده شده بود، 
به رنجيت سينگ رهنمود داده شد تا . پيش برده می شد» بيگانه

سپاهيان او را . با سپاهيان خود به سوی افغانستان بتازد
ک ها که آن ها را درست مانند سي بايد دسته های شجاع الملک

انگليسی ها در نظر داشتند با پول و مشوره های خود 
افزون بر اين، برای . همراهی می کردند ؛پشتيبانی نمايند

افسران بريتانيايی گماشته شده  ،»ارتش شاه شجاع«به ] ياری[
پس از چندی به خاطر هراس از آن  ؛مگر ،طرحیچنين  61.بودند
به نگليسی سپاهيان ابدون  شرکت  »لشکرکشی افغانی«که 

   .ه شدتشاکنار گذ ؛پيروزی نخواهد انجاميد
 

برنس که بزرگترين  الکساندراوئيد و . اوکلند به ک
پيشنهاد کرد  ،کارشناسان مسايل افغانستان شمرده می شدند

پنداشت های خود را در رابطه با مشی آينده در مساله 
 کپتان اوئيد بر لزوم پشتيبانی از. افغانستان ارائه نمايند

تمايالت جدايی خواهانه برخی از سران افغانی و تجزيه 
او می پنداشت که متحد ساختن و  .افغانستان پا می فشردند

تحکيم اين کشور خطر بزرگی را در قبال دارد و مهم تر از 
مگر هرگاه  62.همه اين کار برای منافع انگليس زيانبار است

 ،ييمحفظ هم نما بتوانيم افغانستان را چونان يک دولت
دوست محمد خان را از قدرت  ،بايسته است تا برای حفظ ماتقدم

 . »آن را به شجاع الملک سپرد ،کنار زده
 

اعالم داشت که بهترين فرمانروای هوادار انگليس  نيزبرنس 
بسنده خواهد بود تا با . افغانستان شاه شجاع  خواهد بود

جاع ش »سپاه«رنجيت سينگ به سازش برسيم که او به دو هنگ 
هنگ خود را بيفزايد و پيروزی شاه پيشين  پنج -چهار ،الملک

  ».تامين خواهد گرديد

                                                 
 . 52-51. ص. لويی بالن، ص.  60
 ، و نيز 1838ماه می  12يادداشت های اوکلند، تاريخی .  61
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p. 106, 107.  
62. J. W. Kaye,  History of  the War in Afghanistan, vol. 1, p. 357-358.   
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نيست هم بر شجاع الملک حتا الزم  ،برای اين کار«: برنس نوشت

بايسته است که از ... «: برود ناز پيشاور به سوی افغانستا
کابل و همه  ،کوهستان، اين شهر پيامی برای باشندگان خيبر

بفرستد با اين توضيح که مهاراجا و انگليس ها افغان ها 
آن ] در ميان[و نيز اين که او بايد مشاوران او هستند 

 ،دو سه ماه از پس«و پخش نمايد هزار روپيه را  300-200ها
مگر انگليسی ها می . پادشاه حقيقی افغانستان خواهد گرديد

ر توانند همچنين با دوست محمد خان هم که نسبت به ما حسن نظ
 . »همکاری نمايند ،دارد

 
نيم آن چه را ] ما[هرگاه .... «: برنس چنين ادامه می دهد 
او فردای ... برای او می کرديدم  ،که برای ديگران می کنيم

   63».آن هم از پارس و هم از روسيه می بريد
 

با اين هم، شورايی که در سمله در حضور گورنر جنرال گرد 
ال کامل افغانستان و برده ساختن ديگر انديشه اشغ ،آمده بود

بند کشيدن توده های آن را در سر می پرورانيد و  و در
تصميم  ،پس از بررسی های مفصل. بودند ريختهآن را  برنامه

» ناب«گرفته شد نيروهای نظامی بزرگی از جمله يگان های 
در آن زمانی که در سمله طرح  .رندرا گسيل دا بريتانيايی

ت محمد و برپايی تسلط بريتانيا بر های کنار زدن دوس
 –افغانستان در دست تدوين بود، نزديک ترين دستيار اوکلند

. ماده سازی جنبه های سياست خارجی جنگ بودآمکناتن سرگرم 
به  او برای جذب پنجاب به حمله بر افغانستان 1838در ماه می 

 .الهور فرستاده شد
 

يشين رنجيت سينگ توافقنامه های پ دستاويز ساختنمکناتن با 
در تعهد سپرده بود به او  نآک که بر اساس لبا شجاع الم
اهيان سيک در پبر مشارکت پويای س ،کمک نمايدگرفتن قدرت 

 64.لشکرکشی پيش رو پافشاری کرد
 

 1838جوالی  23ک و به تاريخ لشجاع الم 1838جوالی  16به تاريخ 
ی را  که نامنهاد» قرار داد سه جانبه«مهاراجا رنجيت سينگ 

از سوی مکناتن تدوين گرديده بود و انگليس نيز در آن 
 . امضاء نمودند ،مشارکت داشت

 
سياسی  -نظر به شرايط آن، شاه شجاع در ازای پشتيبانی نظامی

سند و به رنجيت سينگ پيشاور و ديگر زمين  ،به انگليسی ها
                                                 

 ، 1838جون  2نامه نيمه رسمی الکساندر برنس به مکناتن، تاريخی .  63
Papers. East India…..p. 241-242. 

ر همين باره در ميموراندم ويژه الکساندر برنس هم ياد آوری شده د
 . 246-243. همان جا، ص. است

گزارش اوکلند به کميته پنهانی شورای مديران کمپانی هند شرقی، .  64
 .246-243. ص. ص. ، همان جا1838اگوست  13تاريخی 
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او همچنين متعهد می . های خاوری افغانی را واگذار می گرديد
ديد که در سياست خارجی خود تابع منافع انگليس بوده و بر گر

 66.ادعايی نداشته باشد 65هرات
  

اکمه بريتانيا آشکارا جنگ را در برابر افغانستان ح محافل
خلق افغانستان و مبدل  با تالش برای تثبيت سلطه خود بر

                                                 
 :چند چيز بوددليل اين امر .  65
 

هرات در چانه زنی های آينده سياسی  انگليسی ها به يکی اين که شايد
با ايران نياز داشتند و در آن هنگام در برنامه نداشتند آن را به 

آن ها به گونه يی که در آينده در . قلمرو شاه شجاع درانی پيوند دهند
آستانه بر تخت نشانده امير عبدالرحمان خان ديده شد، می خواستند با 

که روس ها » هفده شهر قفقاز«بر سر  توجه به دشمنی های روسيه و ايران
از ايرانی ها با معاهده های گلستان و ترکمان چای گرفته بودند، با 
دادن هرات به ايران چونان يک رشوه سياسی، آن کشور را به سوی خود 
بکشانند و از روسيه دور سازند و در آينده در صورت نياز بار ديگر به 

 .روسيه  به جنگ بيندازند
 

حالی است که مناسبات ايران و انگليس، در پی مخالفت انگليس اين در 
با افتادن سردار نشين های افغانی به دست ايران، به ويژه رو به رو 

بر هرات با شکست و نيز با آوردن کشتی های  ايرانی هاساختن لشکرکشی 
روشن است  انگليسی ها برای . جنگی به خليج پارس، سخت  تيره شده بود

 . يرانی ها به سوی خود به دستاويزی نياز داشتندکشانيدن ا
 

يعنی سپردن هرات به ايران و متصل ساختن قندهار به  -چنين چيزی
متصرفات هند بريتانيايی در سيمای يک سردارنشين مسقل، در آستانه 
نشاندن امير عبدالرحمان خان بر تختگاه کابل در برنامه انگليسی ها 

لندن، اين انديشه برهم خورد و دولت نو  مگر با تعويض حکومت در. بود
انگليس بر آن شد تا با متحد ساختن سردار نشين های افغانی و با 

نام » ترکستان افغانی«صفحات شمال که پسان ها (انضمام ترکستان جنوبی
با آن، کشوری را ) گرفت و در واقع همان بلخ و تخارستان باستانی است

 .ی به ميان بياورنددر سيمای کنون افغانستانبه نام 
البته، شالوده چنين کشوری در گذشته در دوره دوست محمد خان بار دوم  

درست در . از سوی انگليسی ها ريخته شده بود، مگر نه به گونه نهايی
البته، در تفاهم با .دوره عبدالرحمان خان بود که چنين چيزی نهايی شد

 .روسيه تزاری بر پايه سازشنامه های سياسی
 

ل ظاهری آن بوده که انگليسی ها با هراتی ها بند و بست هايی دلي
روشن . داشتند و ناگزير بودند مسايلی را برای حفظ ماتوقم لحاظ کنند

داشت و  و بر سر پادشاهی رقابت است که شاه محمود با شاه شجاع دشمنی
پسر محمود نمی توانست از اين دشمنی ديرينه چشم  -از همين رو کامران

 .بپوشد
 

ديرينه يی بود که ميان وزير يار محمد خان الکوزايی  دشمنیدليل ديگر 
روشن است که در دوره پادشاهی شاه محمود بار . و شاه شجاع وجود داشت

پدر يار محمد خان را به سمت حکمران  -عبدهللا خان الکوزايی دوم، او
 شير محمد خانشاه شجاع روی کار آمد، هنگامی که . کشمير گماشته بود

وزير خود ملقب به مختار الدوله را برای گرفتن کشمير  -باميزايی
در برابر شير محمد خان باميزايی شکست  پدر يار محمد خانفرستاد که 

    . گ- .نمود و حکومت کشمير را از دست داد
66. P. Sykes, History of Afghanistan, vol. 2, p. 1-2.   
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ساختن سرزمين آن به تخته خيز برای گستره جويی های آينده 
جنگی که انگليس در . ميانه به راه انداختندآسيای به سوی 

برابر افغانستان آماده ساخته بود، دارای بار آشکارا هويدا 
ئلن بورو که به سال الرد . تجاوزکارانه و اشغالگرانه بود

به جای اوکلند به کرسی گورنر جنرال هند گماشته شد،  1842
آن برای ما با کابل «. اعتراف می کرد به اين امر صادقانه

جنگيديم که فرمانروايی را که می توانست قبايل را گرد هم 
کنار  ،بيارايد و نظم را برپا داردرا بياورد، سپاه 

    67.».بزنيم
 

در سمله اعالميه حکومت بريتانيا در  1838به تاريخ يکم اکتبر 
 .به چاپ رسيد هند در باره علل تهاجم نظامی به افغانستان

 
خاورشناس برجسته روسی  –گوريف بنا به ارزيابی و و گري 
لجن سندی بود که در تاريخ ديپلماسی چونان   ،اين سند«

     68»....برجسته گرديد  راپا دروغينسپراگنی 
 

در باره قصد دوست محمد خان مبنی بر حمله بر  ،در اعالميه
بر بازرگانی انگليس ! که می توانست» ما متحد« -رنجيت سينگ 

 ،تاثير بگذارد» ا در اوضاع صلح آميزنياز حکومت بريتاني«و 
افغانستان با »  مناسبات پنهانی«در باره . گفته می شد

انگليس نشانه گرفته شده بود در در برابر ايران که گويی 
 . برنس» هيات بازرگانی«باره پايان ناکام 

 
ما نمی «مادامی که کابل زير فرمان دوست محمد خان باشد، 

تامين خواهد رامش در همسايگی ما آ توانيم اميدوار باشيم که
و يا اين که منافع امپراتوری هندی ما برهم نخواهد گرديد 

اوکلند اين موضوعات را اعالم داشت و ابراز داشت که . »خورد
لزوم اتخاذ تدبيرهای بی درنگ را برای پيشگيری از پهن «او 

شدن سريع دسيسه های خارجی و تجاوز در برابر قلمرو ما 
 .  »ی نمايداحساس م

 
در اعالميه سپس آمده بود که  ،با در نظر گرفتن همه اين ها

و ادعای شاه  بذل توجه نموده بود به وضعيت«گورنر جنرال  
مشارکت پويايی در  ،پادشاه که هنگامی که به قدرت بود –شجاع

سازماندهی مقاومت باهمی در برابر دشمنان خارجی ورزيده 
 ،اتوری او از سوی حاکمان کنونیو پس از اشغال امپر.... بود

 .»متصرفات بريتانيايی يافته بود پناهگاه شاينده يی در
 

                                                 
، 1879، 2، شماره »پرونده«، مجله انگليس و افغانستاناسپوالتف، . و.  67
 . 94. ص

، )ريشتر(گريگوری يف به کتاب ريختر . و. و» تحاشی و تعليقات«.  68
. ، ص1867، سانکت پتر بورگ، »کابلستان و کافرستان... زمينداری آسيا«

887 . 



 61

رهبران «اوکلند با ياوه سرايی با تاکيد بر عدم محبويت 
سمپاتی نيرومند «در افغانستان و در باره » بارکزايی

اعالم نمود که  ،مردم افغانستان به شاه شجاع» سراسری
به شاه شجاع کمک نمايند و بگذارند انگليسی ها بر آن شدند 

که او با سپاهيان خود به افغانستان برود و از سوی ارتش 
مداخله خاجی و دشمنان حمايت خواهد  ربريتانيا در براب

سپاهيان بريتانيايی از آن  ،پس از انجام اين کار.  »گرديد
 . کشور بيرون خواهند شد

 
به  همه و همه ،تکرار می گرديد که همه اين ها ،در پايان

و نيز برای » بريتانيا ديهيم امنيت متصرفات «مقصد تامين 
 ،»کمک شود آن که به احيای وحدت و رفاه مردم افغانستان

 69.انجام می شود
 
مولف يکی از آثار انگشت شمار پژوهشی نسبتا  –یئجان ک] سر[

گريگوريف در . و. همنوا با و.... عينی در باره اين جنگ
:  نوشت یروشن به بسيار لرد اوکلند» سملهمانيفست «باره 

می شود او را  ،مطلق ناميده نشود هرگاه او جامع جعليات«
 70.»چونان بی آبرو ترين تحريف کننده واقعيات پرداز کرد

 
ده بازتاب دار افغانستان را خوب علل راستين حمله ب ،رشتيا

لرد اوکلند می دانست که برای عملی نمودن پالن های «: است
ر و دراز انگليسی ها در شرق ميانه که تثبيت کنترل نظامی دو

و سياسی را بر سند، پنجاب، کابل، قندهار و هرات در نظر 
داشت، بر انگليس ها الزم است تا در اين مناطق چنان حاکمانی 
داشته باشند که بی چون و چرا در همه مسايل از حکومت 

نداشته باشند و از خود ديدگاهی بريتانيا اطاعت کنند و اصال 
له يی باشند در درست نمايندگان انگليس  و صرف به نام آ

 . قدرت داشته باشند
 

روشن است که چنين حکامی مانند امير دوست محمد خان و 
و هيچگونه  را داشتند برادرانش که نظر خود و پالن های خود

کسانی  ،مداخله را در امور داخلی کشور خود اجازه نمی دادند
 ...می خوردندبرای اين مقاصد به در ن بودند که

 
انگليسی ها تصميم گرفتند آشکارا از قوای نظامی  ،سر انجام

به جای . را سرنگون نمايند 71کار بگيرند و خاندان محمد زايی
در افغانستان شاه شجاع را که در دست انگليسی ها آن ها 

بود، بگمارند و اين حق را برای انگليسی ها به دست بياورند 
و تثبيت نمايند که در افغانستان قوای بريتانيايی را نگه 

                                                 
  .374-369. ص. سر جان کئی، تاريخ جنگ در افغانستان، جلد يکم، ص. 69

 . 375. همان جا، ص.  70
 . يکی از تيره های قبايل درانی، که دوست محمد به آن تعلق داشت.  71
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دارند و ماموران بريتانيايی را و با اين کار کشور را زير 
    72.»کنترل نظامی و سياسی انگليس قرار دهند

 
جنگ تجاوزکارانه از پشتيبانی بلندپايه ترين نمايندگان 

کميته . محافل حاکمه امپراتوری بريتانيا برخوردار بود
مديران کمپانی هند خاوری که با حکومت  زيرزمينی لندنِ 

در نامه ويژه به اوکلند  ،انگليس پيوندهای تنگاتنگی داشت
های او و  برنامهبيخی همه  1839سپتامبر  13به تاريخ 
 . تاييد نمود ،های مک ناتنپويايی درست مانند  ،اقداماتش را

 
تعمارگران اس ،مقارن با سال های سی سده نزدهم ،اين گونه
سياسی و ديپلماتيک را برای تهاجم  -ی تدارک نظامیيبريتانيا

آن ها به تفصيل  .مسلحانه بر افغانستان به پايان رساندند
منابع مادی و  ،راه هايی را که منتهی به اين کشور می گرديد

آن ارتش  راهاوضاع سياسی را در نواحی  يی که می بايستی از 
 . دندمطالعه کر ،آن ها می گذشت

 
به ميان آمد و شاه دست نشانده ) سه جانبه(اتحاد سه گانه «

که ادعای او بر تاج و تخت افغانی از المک شجاع   -پيدا شد
ديدگاه تجاوزگران بهانه دلپذيری برای تهاجم به افغانستان 

 . بود
 
 
 

 بخش دوم
 1842-1838جنگ اول انگليس و افغان 

مار کل آن ها به بيش از سپاهيان انگليسی که ش 1838در اواخر 
هزار نفر می رسيد، برای يورش به افغانستان آماده ساخته  سی

 -بخش اصلی آن ها در فيروز پور آرايش يافته بود. شده بودند
را به خود » ارتش سند«اين ارتش نام . در کرانه رود ستلج

پنج تيپ (گرفت و متشکل از دو لشکر سپاهيان انگليسی هندی 
 .بود )سواره پياده و دو تيپ

 
نامنهاد يگان های در اين لشکرکشی می بايستی  ،اين افزون بر

شاه شجاع » نيروهای مسلح«اين ها :  شرکت می ورزيدند شاهی
در اين . بودند که شمار شان به شش هزار نفر می رسيد

شامل بودند که در متصرفات کمپانی  گوناگونیعناصر  ،نيروها
 . هند شرقی گرد آورده شده بودند

 
اين سپاهيان را بسيار  سيمای ،تاريخ نويس انگليسی -فوريست

چنانی که  »شاهی يگان های«: به نيکويی پرداز نموده است
ياد نموده  »گوش نواز«حکومت بريتانيا آن ها را به اين نام 

                                                 
سيد قاسم رشتيا، افغانستان در سده نزده، ترجمه از پارسی، مسکو، .  72

 . 143-142. ص. ، ص1958
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و ساز و برگ و  بودنداست، زير فرماندهی افسران انگليس 
و پول  آوردندمی ست پوشاک خود را از انبارهای انگليسی به د

است که حکومت انگليس در  وجوهیسخن بر سر (را از خزانه هند 
 73.»)هند در اختيار داشت

 
ر روبرت و پس از او يبريگاد ،بر سپاهيان شجاع الملک

 74.راندندمی تل فرمان بريگادير انکي
 

پيشاور می بايستی دسته سپاهيان سيک که کپتان  محوراز 
 پسر شاه شجاع –تيمورشهزاده و  داوئيد با آنان همراه بو

يک گروه ديگر از سپاهيان انگليسی  .نددزمی دست به تهاجم 
در نزديکی کراچی می ] به اقيانوس هند[در ريزشگاه رود سند 

 .دندشپياده می .] گ-کشتی ها ازاز راه دريا [بايستی 
 

سفير و «ويليام مکناتن بود که پست  -رهبر عملی اکسپديسيون 
» شاهِ «چون اين . را در دربار شاه شجاع گرفت» ر وزير مختا

بيخی تابع انگليس بود، مکناتن در واقع در نقش ! شجاع
ديکتاتور دارای صالحيت بی حد و مرز برآمد نمود و به 

 . نمايندگی از نام امير عمل می کرد
 

دوست  ،در واقع. مداخله گران به پيروزی خود باورمند بودند
بکند؟ در گزارش در باره ه می توانست چمحمد در برابر آنان 

وضعيت سياسی در کابل، نوشته شده از سوی برنس هنگام 
که  نشاندهی کرد 1837ماموريت ديپلماتيک او در ماه نوامبر 

نفر  2500 ،هزار سوار 13-12سپاهيان دوست محمد متشکل بر 
 75.توپ است 45پياده پياده و 

 
نه تنها  1838جون  20-19در نامه ديگر به مکناتن تاريخ برنس 

 ،هزار نفر نيست 15تاييد نمود که ارتش افغانستان بيش تر از 
بل افزود که اين ارتش همراه با مردم جانب شاه شجاع را 

تجاوزگران با در دست داشتن نزديک به برتری 76.خواهند گرفت
بر  ،سه باره از ديدگاه افراد و برتری بی چون و چرای فنی

 . سنجش داشتند ی،بدون بذل مساعی چنداندستيابی به پيروزی 
 

آن ها بندر  .انگليسی ها به سند تجاوز کردند 1839به سال 
بر امير سند قرار . کراچی را بمباران و آن را اشغال نمودند

که او را ناگزير می گردانيد به تحميل شد داد اسارتباری 
ا سپاهيان بريتانيايی خان نشين قالت ر. بپردازد مهاجمان باج

 وادار گردانيدند حاکم آن را -مهراب خان اشغال نمودند و 
تعهد بسپارد در باره پاسداری از خطوط مواصالتی ارتش انگليس 

                                                 
73. W. Forrest, Life of  Field- Marshall sir Neville Chamberlain, Edinburgh and London, 1909, p. 
20-21.   
74. George Macmunn, Afghanistan from Darius to Amannullah, L., 1929, p. 119-123.  
75. Papers… p. 66. 

 . 247-246. همان جا، ص. 76
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منظور از اسپ ها، . [و آن را با ترانسپورت تامين نمايد
 ].اشترها، قاطرها و خرها است

 
از گذرگاه های  نتجاوزگران با گذشت 1839اپريل  25به تاريخ 

در قندهار . به سوی شهر قندهار رهسپار شدند گژخواو بوالن 
  77.درامه تاجگزاری بر سر شجاع المک برگزار گرديد

 
به اوکلند گزارش داد که شاه دست  سرخوشانه و با وجدمکناتن 

نشانده انگليس با پذيرايی گرم باشندگان رو به رو شده است 
که را  برخورد دوستانه و گرمجوشانه يی«هم  جنرال و گورنر

بی درنگ به آگاهی  ،نده امردم افغانستان از خود نشان داد
به . هر دو گزارش دروغ هايی بيش نبودند78.لندن رسانيد

استثنای چند گروه ناچيز فئودال ها، افغانی ها از داشتن 
 . سروکار با دست نشانده انگليسی ها سر باز زدند

 
شاه د تصوير رنگينی از ورو ،تاريخ نويس انگليسی -فورست

افسران انگليسی در «: شجاع به قندهار پرداز نموده است
خود در دست چپ او آراسته سرخ رنگ زرينکوب يونوفرم های 
ژوليده  پيروان نيم دوجين  ،در دست راست او. ايستاده بودند

از . کثيف و بسيار بدجامه افغانی او ايستاده بودند مو،
صحنه سازی و پرده  قندهار بيش از صد نفر نيامده بود تا اين

را تماشا نمايند و در ميان آن ها دشنام های سرگوشی  رايیآ
کافرانی که به کشور آن ها يورش آورده  يی شنيده می شد، به

      79.»بودند
 

 ،نسبت به مهاجمان» برخورد دوستانه«آن چه مربوط است به 
های تفنگ های  گلولهاين امر به زودی بيان مادی يی در 

  .ه دراز افغانی يافتموشِکت لول
 

مکناتن قرار دادی را بر شاه شجاع  ،پس از اشغال قندهار
که حضور دايمی سپاهيان انگليسی را در افغانستان  تحميل کرد

و سياست خارجی کشور را زير کنترل کامل انگليس در نظر داشت 
 80.قرار می داد

 
گوناگون پيروزی های اشغالگران در وهله های نخست ل يدال

بيشتر  به ويژهآن ها  ،همراه با کاربرد نيروی نظامی. ندبود
خريد و تطميع فئودال  -کار گرفتند» طاليی های خريطه«از روش 

- امريکايی[ هارالن گفته به ،ارتش بريتانيا. های با نفوذ
انگيز و  راه را با تاثير سحر« ،شاهد رويدادها -.]گ

                                                 
77 . J. H. Stocqueller, Memorias of Afghanistan, Being State Papers. Official. Documents, 
Dispatches, Authentic Narratives etc., Illustrative of Afghanistan and Scinde between the Years 
1838 and 1842, Calcutta. 1843, p. 24.  
78 . Papers….. p. 134-316.  
79. G. W. Forrest, Life of  Field- Marshall sir Neville Chamberlain, p. 35.  
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خود  یوپيشار ،سران کابلی آزمندی با برانگيختن ،زرفريبنده 
انگليسی ها توانستند برخی از 81.»گردانيدمی هموار 

و برای موعد معينی سران بخرند نمايندگان سرشناسان را 
 . فئودالی را بی روحيه بسازند

 
 خان افزون برآن، مردم افغانستان و حکومت دوست محمد

يورش سپاهيان  .آماده نبودند آرزومند جنگ نبودند و برای آن
در . برای دولت افغانستان بيخی غير منتظره بودبريتانيايی 

نزديک به چهار هزار ( اين باره گسيل دسته بزرگی از نظاميان
از سوی دوست محمد خان در ماه سپتامبر ) نفر سواره و پياده

يعنی هنگامی که انگليسی ها در واقع همه تدارکات را  1838
در  برای تهاجم به پايان رسانيده بودند، برای لشکرکشی

  83.گواهی می دهد 82حاکم خان نشين کندز -برابر مير مراد بيک
 

متجاوزان توانستند نسبتا به آسانی به  ،همو به همين دليل
آن ها هنگام تسخير قندهار نيز به . افغانستان يورش بياورند

سرداران  ،پس از سقوط شهر .مقاومت جدی يی برنخورده بودند
و برادران آن به نواحی کهندل خان  -بارکزايی حاکم در آن

 . باختری کشور گريختند و سپس هم به سيستان
 

آن ها پيشنهاد حکومت بريتانيا را مبنی به آمدن به هند و 
انگليسی ها تالش ورزيدند دوست . رد نمودند» بازنشسته شدن«

با پيشنهاد به او که تسليم شود و به » بخرند«محمد را هم 
اشغالگران . هاد را رد کرددوست محمد اين پيشن. هند بيايد

آغاز به تاراج شهرها  ،با گرفتن بخش جنوب خاوری افغانستان
 .و روستاها و راندن مردم نمودند

 
. نگرانی ژرفی آغاز به افزايش نمود ،در ميان قبايل افغان

آغاز به مقاومت آشکار  ،افغان ها از اشکال پسيف اعتراض
پايگاه های  اين کار در يورش ها به ،در آغاز. نمودند

انگليسی ها بر سربازانی که از يگان های خود عقب می 
پس از آغاز لشکرکشی  ،پس از چندی. پديدار گرديد ،ماندند
 ،يکی از اشتراک کنندگان آن -ل چمبرلينئوئن ،افغانی

کسی « :شکواييه يی نوشت در نامه يی که به خانه فرستاده بود
خوب مسلح ی آن که از اردوگاه بدون محافظان و ب دنمی توان

                                                 
81. J. Harlan, A Memoir of India and Afghanistan.., Philadelfia, 1942, p. 6.   

اين است يکی از صحنه های دراماتيک، آموزنده و رنجبار تاريخ .  82
اين بزرگترين و نابخشودنی ترين لغزش استراتيژيک ! خونبار کشور ما

د دوست محمد خان بود که هرگز تاريخ او را به خاطر اين کار نخواه
ناآگاهی از روندهای پيرامون و نيز دست هايی که در زير پرده . بخشيد

در درون دستگاه امير کار می کردند، او را به دست يازيدن به چنين 
درست در همين هنگام، می . عمل ناراويی به سود انگليس برانگيختند

 .  گ-.بايستی نيروهای امير در يک نبرد فرعی و حاشيه يی سرگرم می شدند
 

83 . Central Asia, Personal Narrative of General Josian Harlan. 1823-1641, Ed. By Frank E.Ross. 
L. 1939, p. 101.  
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 يک مايل ،و بدون هراس از اين که شما را خواهند کشت اشدب
 84.»به جايی برود هم
 

مبارزه مردم افغانستان در برابر مهاجمان  آهسته، آهسته
اين . آغاز به گرفتن بار هرچه بيشتر و بيشتر توده يی نمود

مبارزه به محض پيشروی تجاوزگران در درون کشور پوياتر 
سپاهيان انگليسی از سوی قبايل بلوچ با  ،در آغاز. گرديد

سپس هم به مبارزه  .يورش های پيوسته يی رو به رو گرديدند
به دامنه  آغاز به آن شدن قبايل غلزايیبا وارد رهايی بخش 

  .گسترده تری نمودند يابی
 

الت غلزايی که در سر راه قدر برابر شهرهای  1840در ماه جون
 کابل واقع است، دسته نظامی انگليسی –شاهراه مهم قندهار

ل چمبرلين در پيوند با اين، صادقانه ئهمان نئو .گسيل گرديد
قبايلی که باشنده محلی ميان قندهار و  -غلزايی ها«: نوشت

با تالش به مزاحمت برای ما برای ساختن دژها در مقر اند، 
سر به خيزش  .الت غلزايی که مرکز زمين های آن ها استق

آن ها آن قدر هم کور نيستند که درک نکنند که  .اند برداشته
هنگامی که ما استحکامات در دست داشته باشيم و سپاهيان را 

.... ناگزير خواهند بود ،در قلب مناطق آن ها نگه داريم
 85. »انديشه در باره استقالل خود را رها کنند

 
مگر در  .الت غلزايی از سوی مهاجمان خارجی اشغال گرديدق

حی اين شهر پيوسته کانون دفاع مسلحانه پويايی پديد می نوا
 . کانون جنگ پارتيزانی رهايی بخش -آمد
 

رای بپويايی با دوست محمد خان  ،در کابل ،در اين ميان
او يکی از  .گرفتمی آمادگی  مقاومت در برابر اشغالگران

اکبر خان را با سپاه برای تحکيم گذرگاه های  –پسران خود
حيدر  –پسر ديگر خود  و فرستاد ر سر راه پيشاورکوهستانی ب

در . کابل گسيل داشت -خان را به دژ مهم غزنی در راه قندهار
افضل با دسته يی از سواره در نزديکی  -حالی که پسر سوم او

 . غزنی استقرار يافته بود
 

بتواند به تا  خود با بخشی از سپاهيان در کابل مانداو 
با اميدوار بودن به . ن نقطه بشتابدموقع به تهديد آميز تري

او بر آن سنجش داشت که ارتش  ،غزنی] دژ[تسخير ناپذير بودن 
و آن را  بگذردانگليس ناگزير خواهد گرديد از کنار اين دژ 

آن گاه به گونه يی که او می . در پشت جبهه خود خواهد ماند
پنداشت، خواهد توانست از چند سو به سپاهيان انگليسی ضربه 

. آن ها را به محاصره بکشاند و نابود سازد و ارد نمايدو
 - زيرا عبدالرشيد خان. را نتوانست تحقق ببخشد طرحمگر اين 

                                                 
84. G. W. Forres, Life of  Field – Marshall Sir Neville Chamberlain, p. 35.   
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عی غزنی او طرح دف 86زاده او به سوی شاه شجاع گريخت خواهر
 87.به او فاش ساخترا 
 

مهاجمان به شهر نزديک شدند و در آستانه ، 1839در ماه جوالی 
تجاوزگران با بهره گيری . مگينی در گرفتنبردهای سه های آن

نبردهای خشونتباری در . از برتری فنی خود به غزنی درآمدند
با  ،مدافعان شهر که تنها با شمشيرها مجهز بودند. گرفت

دليری بر سربازان بريتانيايی می تاختند و در برابر آتش 
اشغالگران  .تفنگ های موشکيت يا توپخانه از پا در می آمدند

دوست . شهر را يکسره به تاراج بردند ،از اشغال غزنی پس
مگر بر  .ی با مهاجمان شتافتيمحمد با سپاهيان برای رويارو

 ،او با سقوط غزنی. آن نشد به حمله بر آن ها دست بيازد
ن، در ميان سران آافزون بر . روحيه خود را باخته بود

 . فئودالی تمايالت تسليم طلبانه چيره گرديده بود
 
رايش های جدايی خواهانه سرشناسان فئودالی به توحيد گ

زر  .مزاحمت می کردند نيروهای کشور برای مبارزه با دشمن
دوست محمد با  ،در اين اوضاع. انگليس هم کار خود را می کرد

اعالم اين که آماده است از تخت امارت به سود شاه شجاع 
وارد  چشم بپوشد؛ ،هرگاه برای او کرسی وزارت سپرده شود

در پاسخ به اين خواهش دوست  88.گفتگو ها با انگليس گرديد
تسليم شود و  تا اشغالگران به او پيشنهاد نمودند ،محمد خان

دوست محمد اين پيشنهاد را . به اسارت درآيد و به هند برود
به  -رد کرد و با دسته کوچکی از نزديکانش به شمال رفت

من های ترکستان ازبيک ها و ترک ،زمين های تاجيک هاسر
 برای زدن دشمن ار يیتا در آن جا بکوشد نيروها، جنوبی

 . سازماندهی نمايد
 

آن ها . سپاهيان انگليسی وارد کابل شدند 1838 در ماه اگست
برای آن که  می بردند باشندگان شهر را به اردوگاه شاه شجاع

شيفتگی و شور  ،ثابت نمايند گو اين که حضور او به پايتخت
مگر مردم را که وادار ساخته بودند تا از پشت .  است آفريده

 .در نخستين فرصت پا به گريز می گذاشتند ،شاه شجاع بروند
 

                                                 
خونبار کشور ديده ايم، دردمندانه، به گونه يی که بارها در تاريخ .  86

خيانت سرداران، شهزادگان، خان ها و بخشی از روحانيون، در حساس ترين 
اين بار، خيانت خواهر . لحظات، باعث تباهی و بربادی کشور گرديده است

جاسوس هندی تبار انگليسی که  -زاده امير که از پيش از سوی موهن الل
نی و سپس بخش گسترده کشور به ظاهر مسلمان شده بود، باعث شد تا دژ غز

به دست انگليسی ها بيفتد، هزاران  نفر به خاک وخون بيفتند و سردار 
پسر ارشد امير با زن و فرزندانش به دست انگليسی ها اسير  -حيدر خان

    .گ-.گردد
 . 38. همان جا، ص.  87
نيای (نواب عبدالجبار خان  -اين گفتگوها از سوی برادر ارشد امير.  88

که از مدت ها پيش با انگليسی ها زد و بند داشت، ) وابی هان ندودما
 .گ-.در غزنی پيش برده می شد
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 ،کی از اشتراک کنندگان تهاجم به افغانستاني -گريفيس
به شاه «شمار درانی هايی که  ،نشاندهی کرد که طی يک شب

. ش يافتنفر کاه 300از دو هزار نفر به  ،»شجاع پيوسته بودند
مردم شهر را  ،دست نشانده انگليسی ها به کابل] شاه[رسيدن 

اين کار « .ه بودبر انگيخت برآشفته ساخته، خشم آنان را
تا اين که همانند بود و سوگواری  بيشتر به مراسم خاکسپاری

 89.»اشبازپسگرفته سرزمين ه به پايتخت ابه ورورد يک پادش
 

 بيخیاکمه بريتانيايی چنين بر می آيد که برنامه محافل ح
امير دست  ،افغانستان .]گ-دولت« در راس. تحقق يافته بود

از سوی انگليسی ها کنترل می  يکسرهنشسته بود که يی نشانده 
پس از تحکيم حاکميت شاه شجاع  ،پس از چندی ،مکناتن. گرديد

که متمم و  ،نوی را بر او تحميل نمود داد قرار ،در کابل
را  با يک بند تکميل می و آن ار بود مکمل قرار داد قنده

حضور دايمی نماينده انگليس در دربار شاه به عنوان  -کرد
 90.مشاور در امور دولتی

 
بل نيز زندگی  ،گونه، مهاجمان نه تنها سياست خارجی اين

مهم ترين شهرهای . زير کنترل در آوردند داخلی کشور را
با  را.... جالل آباد و ،غزنی ،قندهار ،کابل –افغانستان

د که در برنامه نداشتند بودنگارنيزون های انگليسی گرفته 
محافل حاکمه بريتانيايی  همه . کشور اشغالی را ترک گويند

هنوز . گسترش دهند جانبه می کوشيدند ساحه زير کنترل خود را
در گزارش به کميته زير زمينی شورای مديران کمپانی هند 

اوکلند ابراز اميدواری کرد  1839ماه مارچ  13شرقی تاريخی 
 احياشده یبا پادشاه» «پادشاه بخارا«کندز و  رانکه حکم
  91.»خواهند داشتبرپا  مناسبات تنگاتنگ دوستانه سدوزايی

 
يی به با ماموريت ويژه ) تاد(ميجر دارسی تود  ،1839تابستان 

جميز ابوت و  -او را افسران انگليسی. گسيل گرديدهرات 
به همراه هنگفتی د پول ات .مراهی می کردنده ،ريچارد شکسپير

ه گستر پهن ساختنرا برای  زمينهداشت و وظيفه گرفته بود 
 فراهم بريتانيا در خان نشين های آسيای ميانه.] گ-نفوذ[

هرات به مهمتربن مرکز پويايی های برای چند سال . سازد
 .مبدل گرديده بود خرابکارانه بريتانيايی ها در خاور ميانه

 
 درغالگران می کوشيدند راه خود را به سوی آسيای ميانه اش

آن ها شهر چاريکار را در شمال . باز نمايند ديگری هممحور 
 کابل و نيز باميان و ترکستان جنوبی را در وادی رود آمو

به سوی آسيای جاسوسان انگليسی  ،اين راه از. اشغال کردند
آماده ی تازه مهاجمان به اشغالگری ها 92.ميانه رهسپار شدند

                                                 
89. J. kaye. History of the War in Afghanistan, vol. 1, p. 479.  

 . 164. رشتيا، همان جا، ص.  90
91 . Papers……p. 313.  
92. J. W. Kaye, Live of Indian officers.., p. 46.   
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و اوکلند دستور داد واحه هرات را اشغال نمايند و می شدند 
     93.آن را به متصرفات شاه شجاع وصل نمايند

 
به زودی روشن گرديد که وضعيت در افغانستان به پيمانه  ،مگر

بيش از  -چشمگيری پيچيده است و برای اشغالگران ناخوشايند
روشن گرديد که امير  بيخی. که آن ها تصور می کردندچه آن 

در نه دست نشانده آن ها نه از محبوبيت برخوردار است و 
است و تنها در  واهیکشور هيچ آبرويی دارد و حاکميت او 

جاهايی نافذ است که با سر نيزه های بريتانيای کبير کنترل 
با بيرون رفتن سپاهيان اشغالگر از ] اورنگ او[می گردد و 

نکته شايان توجه . گرديدخواهد  نافغانستان بی درنگ واژگو
در جالل آباد  1839/1840اين که هنگامی که شاه شجاع زمستان 

بسر می برد، پيرامون شهر تيپ پياده و يک هنگ سواره نظام 
امير دست نشانده بی ترديد به . سبک مستقر گرديده بودند

 . چنين پاسداران نيازمند بود
 

نوشته  ،خ نويس افغانیتاري -علی کهزاد به گونه يی که احمد
بايد  ،در واقع«حکومت شاه شجاع .] گ-روی کار آوردن[است، 

برای  چون. اشغال خاک افغانستان از سوی انگليس خوانده شود
 همه روشن بود که ساده لوح ترين شاه به کمک سپاهيان خارجی

 و شور فرمان می راند و مردم سرشار از آرزومندی بر کشور
 94.»د را تبارز دهندانزجار خو تابودند 

 
در همين خالصه می  همانا پيچيدگی اوضاع برای اشغالگران

در سراسر افغانستان هر چه بيشتر امواج انزجار توده  .گرديد
يی که متوجه ضديت با برده گران بيگانه بود، گسترده و پهن 

سپاهيان انگليسی شهرها را به تاراج می بردند . تر می گرديد
مواد خوراکی و علوفه  .زد مردم می گرفتندو روستاها را از ن

آن ها . می ربودند را )چهارپايان(را و وسايط ترانسپورتی
و همراهی می کردند اين اقدامات را با اهانت بر باشندگان 

ددمنشانه با آنان با کوچکترين مظاهر ناخشنودی تسويه حساب 
 . می کردند

 
افسر « -پرسی وال لرد به دستور ؛اين گونه، برای مثال

. بر روستای مردم هزاره در نزديکی باميان حمله شد ،»سياسی
آن بود که به گفته يک مولف انگليسی  نهمه گناه باشندگان آ

از دادن انباشته های ناچيز علوفه خود که زندگی «ها 
. »، سر باز زدندچهارپايان شان در زمستان وابسته به آن بود

های نگونبخت زنده  يورشگران علوفه را آتش زدند و هزاره
 95. »زنده در آتش سوختانده شدند و يا تيرباران گرديدند

   

                                                 
93 . A. H. Imlah, Lord Ellenborough, Cambridge, 1939, p. 46.  
94. Ahmad Ali Kohzad, In the High Light of Modern Afghanistan, Afghanistan nr. 4, 1957, p. 46.  
95. P. Sykes, …. Voll. 2, p. 15.   
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چشم می های همانند در ديگر نواحی اشغالی هم به  صحنه
سيمای افغانستان هرچه بيشتر  مردم انزجار و تنفر. خوردند

خيزش . را به خود می گرفت پرخاشجويیآشکار و اشکال شديد 
پس از اشغال  به ويژه رشگرانيو در برابرتوده های مردمی 

بر دسته نظامی  شبيخونی .پهن گرديد ترپويا ،کابل و غزنی
و پول را اسکورت می  مهمات و ساز و برگ ،بنهبريتانيا که 

. سرهنگ هيرينگ کشته شد -فرمانده دسته .صورت گرفت ،نمودند
 اکسپديسيون سرکوب گری به فرماندهی ،برای سرکوب جنبش شورشی

    96.گسيل گرديد م و ميجر مک الرينکپتان اوترا
 

شورشيان . خيزش نو غلزايی ها آغاز گرديد 1840در ماه اپريل
. بستندکابل را  –قندهار  :مهم ترين خط مواصالتی انگليس

گسيل سوار را  200از قندهار ها آن ای سرکوبجنرال هوت بر
و به زودی  بخشند بهبودمگر آن ها نتوانستند وضع را  .داشت

 300با دسته پياده -ان اضافی به فرماندهی کپتان اندرسنسپاهي
پيکار  .فرستاده شدبه ناحيه خيزش  سوار و يک بطريه توپچی

آن غلزايی ها روند سخت و خشونتباری به راه افتاد که در 
دست به يورش  بارها بر توپخانه انگليس و نيزه داران آن

پيروز با آن که اشغالگران در اين نبرد . هايی يازيدند
با اين هم، اين پيروزی برای آن ها به بهای گزافی  ،گرديدند

 . بود یتمام شد و موقت
 

 3000مکناتن تصميم گرفت دسته های غلزايی را از هم بپاشاند و
به : پوند را برای خريد و تطميع رهبران فئودال تخصيص داد

خريطه های پول بايد آن چه را به پايان می «کئی جان گفته 
کئی  ،با اين هم 97.»آغاز کرده بودند سرنيزه هاکه  رسانيد

نه خريطه های پول  سرنيزه ها ومگر نه «: همان دم افزود
 . »بياورند دايمی آرام را به آرامیبی نتوانستند اين قبايل 

 
جايی که  -ايجاد گرديده بودالت قوضع همانندی در خان نشين 

ی ليتينانت به رهبر شورشيان بلوچ بر دسته های بريتانيايی
و  گرفتند الت راقسپس آن ها با يورش شهر . آتش گشودند کليرک

پادگان انگليس مستقر در آن را به فرماندهی ليتينانت 
قبيله کاکر گرهگاه .] گ-جنگاوران[. نابود ساختند ،لوويدی

 . مهم راه های کويته را به محاصره گرفتند
 

گسيل ی را حکومت نظامی بريتانيا به اين جا سپاهيان اضاف
با ثبات تا اندازه يی اوضاع را توانستند و داشتند 
در جنوب افغانستان و بلوچستان همچنان با اين هم،  .گردانند

 . پديد می آمد کانون های پيوسته مقاومت در برابر اشغالگران
 

                                                 
96 G. W. Forrest, …. P. 49-50 

 . 58-57. جلد دوم، صسر ويليام کئی، تاريخ جنگ در افغانستان، .  97



 71

خصومت  ،کتل های هندوکش در نزديکی باميان گسترهدر 
. می گرديد آشکارتر هر چه بيشباشندگان نسبت به اشغالگران 

يورش ميهن پرستان افغانی بر دسته ها و پاسگاه های انگليس 
 1840در ماه سپتامبر. و آن ها را نابود می ساختند می بردند

به سر  98)هزار نفر  8-6(در نزديکی باميان جنگاوران ازبيک 
 -کردگی دوست محمد خان که او آن ها را با پشتيبانی مير ولی

  .از راه رسيدند ،جمع کرده بود ،ازبيک خلم خان نشين مرانحک
 

در [. به نزديکی سيغان عقب راندندآن ها را انگليسی ها  مگر
مستقر در دسته بزرگی از سربازان افغانی ، .]گ-اين هنگام
سر به شورش برداشتند و  ،شاه شجاع» قطعه شاهی«از اين جا 

دوست محمد خان  صالح محمد به -همراه با فرمانده خود
سپاهيان بريتانيايی در اين منطقه از سرکوب کامل . يوستندپ

 بود،شده  فرستادهکه خاص به اين جا  گسيل تيپ دينی باتنها 
با بهره گيری از برتری مادی و تنها توانست  جلوگيری شد که

دوست محمد را شکست ) به ويژه برتری آتش توپخانه(نفرات خود 
 .بدهد

 
نگليسی ها دارای بار محلی اين پيروزی برای ا با اين هم،

جايی  –از باميان و سيغان به کوهستان رفت ،دوست محمد. بود
به اين جنبش به . که همچنين جنبش رهايی بخش گسترش می يافت

از ماموران شاه شجاع  سخت الی کشور نيز کهتدريج محافل فئود
نشان می  رسندیآن ها از آن ناخ. می پيوستندبودند،  ناخشنود

آغاز به گرفتن به جای آنان ماموران شاه شجاع دادند که 
  .نموده بودندهای گوناگون ماليات 

 
انگليسی ها دست به تاراج مستقيم  ،در برخی از نواحی

افزون بر . باشندگان به بهانه جمع آوری ماليات می يازيدند
اين، حکومت بريتانيا به شدت هزينه نيازهای اشغالگرانه در 

هزار پوند  1260 -هنگفتی را می ساخت که مبلغرا افغانستان 
 99.کاهش داد در سال

 
اشغالگرانه تاثير خود را بر سوبسايدی هايی  هزينه هایکاهش 

بر  ،که به برخی از خان ها و سران قبايل پرداخت می گرديد
دست  »ماليات« و اشغالگران به جمع آوری مستقيم جا گذاشتند 

ی رساند که در نتيجه به اين خان ها زيان مادی م که يازيدند
اضع خصمانه در قبال واتخاذ م آن بخشی از فئودال ها آغاز به

                                                 
مبارزات مردم منابع ديگر، از جمله مراد بابا خواجه يف در کتاب .  98

، که به همين قلم از روسی به پارسی دری افغانستان در راه استقالل
برگردان شده است، بافتار تباری اين جنگاوران را ازبيکی، تاجيکی و 

 .گ–. افغانی خوانده اند که درست است
نگلس، افغانستان، کارل مارکس و فريدريک انگلس، کليات فريدريک ا. 99

 . 536. آثار، چاپ يکم، جلد يازدهم، ص
بايسته است نشاندهی کنيم که تقريبا همه اين پول ها از مدرک تاراج 

   .توده های هندی از سوی  استعمارگران، به دست می آمدند
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تجاوزگران در  در برابرمبارزه . ها نمودند یانگليس
هر چه بيشتر خصلت گسترده تر و سراسری تری را  ،افغانستان

 .می گرفت
 

هر چه بيشتر دشوار تر می  ،»خريداری شده«برای فئودال های 
ر و انزجار توده های مردمی را بگيرند و با گرديد جلو تنف

 انآن که برنس مساعی بسياری را برای خريد و تطميع سرشناس
 هموفق نگرديد ب ،به خرج داد در ميان تاجيک های کوهستان

دوست محمد خان مزاحمت نمايد با کوهستانی ها برای خيزش 
اقدامات پويای دوست  .متحد گردد نباهمی در برابر اشغالگرا

 ،حمد خان در اين منطقه در نزديکی پايتخت افغانستانم
مکناتن با هراس از . نگرانی ويژه يی را در کابل برانگيخت

آغاز به تقاضای گسيل نيروهای تقويتی نو از  ،محاصره شهر
 . هند نمود

 
 نبرد سختی ميان ،در وادی پروان دره 1840نوامبر 2به تاريخ 
د خان و بريگاد سپاهيان تاجيک به رهبری دوست محمخيزشگران 

 . انگليسی به فرماندهی جنرال سيل در گرفت
 

پرسيوال لرد با . انگليسی ها به پيروزی سهلی سنجش داشتند
به سربازان  ،.]گ-از دور[ نشان دادن دوست محمد خان با دست

، بياورداو را کسی که زنده يا مرده به خود وعده سپرد 
سربازان بريتانيايی مگر  100.صدهزار روپيه خواهد پرداخت

تيپ . مردمی تاب بياورندچريک های نتوانستند در برابر فشار 
سيل در هم کوبيده شد و با سراسيمگی و پريشانی به سوی 

هنگامه بزرگی در  نبرد پروان شور و. چاريکار عقب نشستند
سراسر افغانستان افگند و نقش مهمی را در توسعه جنبش رهايی 

 .بخش بازی نمود 
 

با از دست دادن باور به امکان  ين همه، دوست محمد خانبا ا
پس از چندی به حکومت اشغالگر تسليم شد و  ،پيروزی نهايی

به رغم به اسارت ، مگر .زير اسارت به هند فرستاده شد
شادمانی و شور و درآمدن امير که از سوی انگليسی ها با 

ه بزرگی استقبال گرديد، مبارزه خلق افغانستان بهنگامه 
به گونه . خاطر آزادی کمرنگ نگرديد و به توسعه ادامه داد

مردم افغانستان به زودی «يی که رشتيا دادگرانه نوشته است، 
و خود بدون به پا خاستند اشغالگران به خاطر مبارزه با 

امير و سرداران اين رسالت را انجام دادند و اين گونه عزت 
 101.»و شرف ملی خود را احيا کردند

 
قبايل شرقی غلزايی با پويايی به جنبش  ،1940ايل اکتبردر او

و گذرگاه های کوهستانی ميان کابل و جالل پيوستند آزادی بخش 
مهم ترين خط مواصالتی که  ،اين گونه. گرفتندرا  داآب

                                                 
100 . G.W.Forrest…..p. 49-50.  

 . 161. رشتيا، ص.  101
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 .اشغالگران را با پشت جبهه هندی آن وصل می کرد، قطع گرديد
رتباطی خط ا برای بازگشودنبا تالش سپاهيان اشغالگر 

در وادی . غلزايی ها را عقب برانند کوشيدند ،فرماندهی
پيکار خشن ديرپا و سرسختانه يی  ،تيزين در جنوب خاوری کابل

مستقر در  یانگليسی ها. شورشيان دست باال يافتند. درگرفت
راه از پايتخت افغانستان ناگزير گرديدند از استفاده 

 . مستقيم به سوی پيشاور منصرف گردند
 
در نامه يکی از اشتراک کنندگان رخدادها  -چمبرلين .ن

گل های ما در کارزار تيزين «: نوشت 1840نوامبر  3تاريخی 
- بدون احتساب افسران .سنگين بودتلفات ما . نمی چيديم غار
. خود را از دست داديم و خزانه ساز برگ ،ما مهمات. نفر 150

هستم به  بود و من اميدوار راستينت سشکيک اين  ،در واقع
عزت ارتش ما که هيچگاهی بيش از اين چنين شکستی را متحمل 

تقدير مگر اين اميدواری ها و آرزومندی ها 102.نخواهيم گرديد
 ».گردند برآوردهنبود 

 
رس ر پيوند با دشواری های داشغالگران  1941/ 1940زمستان سال
در  انباشت خوار بار و علوفه مصادره و آغاز به رسانی برای

برای سپاهيان انگليسی به جای . نمودند د گسترده ترابعا
. به تاراجگری بيازنددست اجازه داده شد تا  ،پرداخت مواجب

اشغالگران به سوی افغانستان همچون مستعمره خود و به سوی 
عميقا  همه اين ها .افغان ها چونان بردگان خود می نگريستند

حه دار می جريبه مردم بر می خورد و احساسات ملی شان را 
که را ن هم مردمی آ.اهانت می نمود به آبروی شان گردانيد و

به ويژه نشاندهی نموده را عشق شان به آزادی فريدريک انگلس 
اشغالگران با تنفر آتشين باشندگان محاصره شده  103.بود

 . بودند
 

يکی از افسران انگليسی از  1841اگست  20نامه يی که به تاريخ
خوبی به به  وضعيت در افغانستان را ،قندهار فرستاده بود

به زودی سه سال خواهد شد از هنگامی که « :کشاندمی  تصوير
ارتش سند از فيروز پور برای تصرف اين کشور بدبخت حرکت 

شاه شجاع می بايستی به تخت نياکان خود می نشست . کرده بود
 . می بايستی دو باره به هند برگردند] ما[و سپاهيان 

 
ار می شود که کار انجام شده است و ما هنوز هم دو سال آزگ

حکومت نمی تواند هزينه های . در اين جا به سر می بريم
، بر دوش دارد به همراهاشغال افغانستان که را  ینگينس

مگر آيا ما می توانيم برگرديم؟ همه جا در سراسر . بکشد
خيبری . افزايش می يابد کشور با گذشت هر روز ناآرامی ها

                                                 
102 . G.W.Forrest…..p. 77.  

فريدريک انگلس، افغانستان، کارل مارکس و فريدريک  انگلس، کليات، . 103
  . 532. ، بخش دوم، ص11چاپ يکم، جلد 
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بر  و لزايی ها و درانی ها دست به اسلحه برده اندغ ،ها
سربازان ما را در برابر . پاسگاه های ما شبيخون می زنند

آيا ما می توانيم در چنين وضعی در . می کشند چشمان ما
آيا در اين کشور تحولی  ،افغانستان بمانيم؟ و از سوی ديگر

 خواهد آمد و آرام خواهد گرديد؟
 

آن روز را نخواهيم ديد و تا آن روز دست کم ما  .هيچگاهی
نمی توانم به شما بازگويم که مردم تا . زنده نخواهيم بود

هر کسی که يک اروپايی را : چه اندازه از ما نفرت دارند
 ،تا همين چندی پيش. به شمار می آيد] )غازی([بکشد، مقدس 

چنين کشتارهای صورت گرفت و ما نمی توانيم و نبايد به اين 
هر چند هم اين کار به آبروی  .ما بايد برگرديم.  يمجا بمان

   104.»ما خدشه وارد بياورد
 

هر گوشه  ضد انگليسی در ی سختخيزش ها 1841نيمه نخست رونددر 
اقدامات تاراجگرانه . دادمی افغانستان روی و کنار 

الت غلزايی موجب خيزش های نوی در ميان قاشغالگران در ناحيه 
آن ها بر ستون سپاهيان . گرديدند باختریقبايل غلزايی 

غلزايی ها  .يورش بردند انگليسی به فرماندهی سرهناگ وايمر
به دشمن وارد تلفات سنگينی مگر توانستند  .عقب زده شدند

  . نمايند
 
پسر  -دسته های درانی به رهبری اختر خان؟ ،در عين زمان 

قندهار را به محاصره کشاندند و از سوی  ،دوست محمد خان
 .انگليسی ها تنها پس از جنگ های خونين عقب رانده شدند

 
قبايل خاوری غلزايی به کنترل خطوط مواصالتی دشمن در نزديکی 

در ماه اکتبر . ادامه دادندکابل  –جالل آباد و راه پيشاور
به اين جا از کابل نيروهای تقويتی پس از شکست در نبرد  1841

اه خود مورد يورش های سيل در ر. گسيل گرديد پروان تيپ سيل
خشونتباری از سوی غلزايی ها قرار گرفت و با ديدن تلفات 

و با . سنگين و با دشواری بسيار در آی دامک؟ پنهان گرديد
آن که چند بار دستور دريافت داشت تا به کابل برگردد، از 

ان جنگ در پشت تيپ سيل تا پاي.  اين جا به جالل آباد گريخت
 . ند دژ جالل آباد ماندگار شدديوارهای ستبر و بل

 
پيکارهای شديدی پيرامون چاريکار روی  1841در کوهستان پاييز 

اجنت سياسی  -)پاتنجر(پوتنجر در اين جا اقامتگاه . داد
بريتانيا قرار داشت که با يک هنگ پياده گورک؟ محافظت می 

آن به ويژه دهقانان تاجيک به در نتيجه نبردها که در . شد
هنگ با همراه با فرمانده 105ويايی مشارکت داشتند،ويژه با پ

                                                 
، 1842و  1841نايمن، افغانستان و انگليسی هـا در سـال هـای . ف. ک.  104
 . 138-136. ص.ص

 .234. سر ويليام کئی، جلد دوم، ص.  105
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و ديگر افسران خود نابود گرديد و چاريکار به دست شورشيان 
هاوگنون  -هنگ) ياور(تنها پوتنجر و آجودان . افتاد

در اين هنگام در شهر کوچک شاه آباد در . توانستند بگريزند
به نفر ) 150(کيلومتری غزنی دسته نظامی انگليسی  45

  106.مورد يورش قرار گرفتندهی وودبرن فرما
 

قبايلی که در دره خيبر بود و باش داشتند، پا به کارزار 
آن ها دست به يک رشته . مبارزه آشکار با اشغالگران گذاشتند

 .يورش ها برگارنيزون انگليسی ها در علی مسجد يازيدند
به رغم گسيل سپاهيان تقويتی انگليس به اين جا به  خيبريان

    107.ادامه دادند بر مهاجمان حمالت
 

همه نيروهای خلق افغانستان که به خاطر  1841 در پاييز
مقاومت در برابر . باهم متحد شدند د،می رزميدن استقالل

در نواحی . تجاوزگران هر چه بيشتر بار سازمانيافته می گرفت
به مردم را پخش گرديد که  اعالميه هايیمختلف افغانستان 

 108.فرا می خواند برابر مهاجمان خيزش سراسری در
 

همچنين برخی از رهبران قبايل که دارای تمايالت ميهن 
مانند عبدهللا خان اچکزايی و امين هللا خان  پرستانه بودند،

زير فشار توده های مردمی که با تنفر به سوی دشمن لوگری، 
 .می پيوستندمبارزه  بههرچه پوياتر  ،حرکت می کردند

 
در در خانه عبدهللا خان اچکزايی در کابل  1841ردر ماه سپتامب 

طرح راه اندازی خيزش مسلحانه در پايتخت  ،مجلس مشورتی سران
آغاز گرديد و يکی  1841نوامبر  2قيام به تاريخ 109.ريخته شد

باشندگان . بود از لحظات اوج جنبش آزاديبخش در افغانستان
اهای برزگران روست و بازرگانان ،پيشه وران -نادار شهر

گورنر بريتانيايی کابل يورش  –پيرامون به اقامتگاه برنس
زودی سرکوب گرديد  و برنس کشته ن به نامقاومت پاسبا. بردند

 .شد
 

سپاهيان انگليسی مستقر در اردوگاه سنگربندی شده شيرپور در 
چنان روحيه خود را باخته ] کنون در ميانه شهر[حومه کابل 

ند دست به کدامين اقدامی برای بودند که حتا تالش هم نورزيد
به کابل دسته های شورشی از . مبارزه با شورشيان بيازند

 . سرازير شدند کوهستان و ديگر جاها
 

                                                 
106. G. Lawrence, Reminicences of 43 years in India, P. 87-88.  
107. Shahamat Ali, The Sikhs and Afghans, in Connexion with India and Persia,Immediately 
befor and after the Death of Ranjeet Singh: from the Jornal of an Expedition to Kabul, through 
the panjab and the khaibar pass, L., 1847, p. 266.   

، 1843، لندن، 1842، 1841ليدی سيل، ژورنال رويدادهای افغانستان، .  108
 .  متن انگليسی 46. ص

 . 183-182. رشتيا، ص.  109
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پيکار سخت و خشونتباری بر سر تپه بی بی مهرو حاکم بر 
به رغم آتش سهمگين توپخانه انگليسی . شيرپور به راه افتاد

بر مواضع دشمن يورش می افغان ها با پايمردی و دليرانه  ،ها
و بخشی از توپخانه شان  سپاهی 300اشغالگران بيش از .آوردند

 . از دست دادند را
 

که در اين هنگام در  رال سيلنهمسر ج -)ليدی سيل(بانو سيل
کابل بود، در دفترچه يادداشت های روزانه خود در اين باره 

نزد  سربازان ما از .دشمن با کوشايی به پيش می آمد«: نوشت
درست مانند رمه گوسفندان که گرگ از پس  .آنان می گريختند

 110.».آنان می دويد
 

به  در نبردها مردمی جنگ آزاديبخش ميهن پرستان افغانسيمای 
يکی از -لورنس در اين باره خاطرات .  ويژه تبارز می کرد

که به شرح نبرد در تپه بی بی  ،افسران برجسته بريتانيايی
: او نشاندهی کرده بود . گواهی می دهد ،مهرو پرداخته بود

که يک روز بدانيم برای ما دلچسپ بود خصلت سپاهيانی را «
پيروزمندانه در برابر سپاهيان ما جنگيدند و ما  چنين پيش

با .  ه کرديمعبا دقت آن را مطال ،در پيوند با اين
و متعصب هيبتناک  فرادسرافگندگی عميق دريافتيم که به جای ا

 ،شتافتندمی پشت سر رهبران خود نبردها در ه قبايل ک
 سرنگون ساختند ميدان نبرد در سپاهيانی که درفش انگليس را

و ن نامتشکل از بازرگا روی هم رفته ،انداختند نو بر زمي
 . پيشه وران کابلی بودند

 
اذهان خود در  ا هماين ارضايت اندوهبار رحتا ا م ،اين گونه

کشور می  .]گ-پشتون[ جنگجویيل که با قبااحساس نکرديم 
 111.»رزميديم

 
پيک در باره پيروزی خيزش در پايتخت با سرعت آذرخش آسايی 

 بيشتردر سراسر پخش گرديد و آژيری گرديد برای پهن ساختن 
صفوف رزمندگان جنبش . خيزش های پويا در برابر اشغالگران

- اکبر خان[. آزاديبخش ملی با گذشت هر روز فزونی می يافت
ر سپسر دوست محمد خان که تا اين زمان در شمال کشور ب -.]گ

نزديک به شش هزار نفر از . آمدبه کابل آزاد شده،  ،می برد
آمدند که به بيان  همراه با او مردمی ازبيک تبار رزمندگان

فرق  انبوه جمعيت عادی بسيار کم از «بانو سيل  حقارت آميز
ين سپاهيان را اشغالگران به زودی نيروی ضربات ا112.»داشتند

در مبارزه در برابر مهاجمان همه  ،]در يک سخن[. لمس کردند
  .توده های افغانستان مشارکت ورزيده بودند

 

                                                 
 . 136. ليدی سيل، ص. 110

 . 96-95. ص. الرنس، ص. ج.  111
 .136. ليدی سيل، همان اثر، ص.  112
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های بريتانيايی در عمل در شهرهای بزرگی که در تصرف  پادگان
در  ،در غزنی ،در حومه کابل: به محاصره در آمدند ،داشتند

 نابودی تهديد کاملبر سر آن ها . قندهار و در جالل آباد
خطوط مواصالتی آنان و راه های مخابراتی با هند . آويزان بود

 . قطع گرديده بود
 

يی در قندهار نشاندهی نيافرمانده نيروهای بريتا -جنرال نوت
يارد برود و مورد  200هيچ اروپايی يی نمی تواند«کرد که 

ی تهديد اين که هدف گلوله قرار نگيرد و يا با جنگ افزار ها
 113».نشود پارچه پارچهسرد 

 
در باره حکومت يا نفوذ شاه شجاع ديگر هيچ کسی به ياد نمی  

دو  1841در ماه دسامبر . از هم پاشيده بود» ارتش او« .آورد
همگانی به جنبش  وهنگ سواره نظام سر به شورش برداشتند 

واحدهای ديگر اين ارتش نيز در همه جا ها به 114.پيوستند
در برخی از جاها حتا سربازان و درجه . ستندشورشيان می پيو

داران اجير هندی ارتش بريتانيا نيز از آنان سرمشق می 
  115. ]و به شورشيان می پيوستند[گرفتند 

 
احيای شاه «ويليام مکناتن يکی از پر شور ترين مبتکران 

با تالش برای يافتن » شجاع بر تخت نياکانش زير حفاظت انگليس
کوشيد از ابزار بارها  ،ع پديد آمدهراه برونرفت از وض

او با رهبران . بهره جويد خريد و تطميع -آزموده شده 
شورشيان که در ميان آن ها اکبر خان نيز بود و امين هللا خان 

ر لزوم عاجل بودن و ب. وارد گفتگو گرديد ...لوگری و ديگران
فرمانده کل  -جنرال الفنستون تاخير ناپذيری چنين گفتگوهايی

 . به ويژه پافشاری داشت اهيان بريتانيايی در افغانستانسپ
 

در نامه به مکناتن در باره کمبود شديد خواربار و او 
شمار بسيار زخمی ها و بيماران و نبود هرگونه  ،علوفه

اميدواری به کمک از هند و موقف بس ضعيف نظامی يی که 
الفنستون . ، اطالع دادانگليسی ها در حومه کابل داشتند

سراسر کشور با سالح در برابر ما برخاسته «نشاندهی کرد که 
هر چه به آن فراخواند تا را » سفير و وزير مختار«و » است

  116.»زودتر در باره برونبری نيروها به تفاهم بپردازد
 

را » تالش ورزيد  تا کسی از رهبران برجسته افغانی «مکناتن 
برای تدارک  هزار روپيه 50او برای برخی از آنان 117.بخرد

هزار  200خيزش به هواداری از انگليسی ها داد و وعده دادن

                                                 
113 . H. Stocqueller. The Life of Major- General Sir Willhm Nott, vol. 1, p. 395.  
114 . G. W. Forrest…..p. 81.  

 . 227، 184، 162، 117، 110، 104، 47، 26. ص. ليدی سيل، همان اثر، ص.  115
116 . Vincent Eyre, The Military Operations at Kabul.., L. 1843, p. 123.  

 . 30. صسر پرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد دوم، .  117
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او هيچ های مگر تالش 118.روپيه ديگر را در صورت پيروزی نمود
هر يک از  ،در اوضاع پديد آمده: دستاوردی به همراه نداشت

سران قبايل که تبارز می دادند در کدام عرصه يی کدامين 
 راستيندر برابر تهديد مساعدتی با تجاوزگران نمايند، 

 . ندگرفتار شدن به سرنوشت آنان رو به رو می گرديد
 

در . سود جويد یوانگهی مکناتن بر آن شد تا از روش های ديگر
 –شرکت کنندگان برجسته جنبش ضد بريتانيايی 1841اواخر نوامبر

عبدهللا خان اچکزی و مير مسجدی خان کشته شدند و حتا در آثار 
رديد که مرگ آنان از سوی مکناتن و الفنستون انگليس تاييد گ

و مير مسجدی با زهر مسموم  »در نظر گرفته شده بود«از پيش 
يک سوی به پشتش از  عقبشد و عبدهللا خان اچکزی هنگام نبرد از 

 119.سر تير خوردخايين خريداری شده 
 

سر جان کئی در پيوست اثر پژوهشی خود در باره جنگ 
به  نامه چاپ سيرام پورزرا از يک رويادداشتی  ،افغانستان

با عنوان بس معنا دار و چند پهلوی » فرند آف انديا« نام
از اين نوشته . آورده است »سر ويليام مکناتن و بهای خون«

بر می آيد که مکناتن مبلغ هنگفتی را برای کسی به نام 
به او پيشنهاد کرد تا عبدهللا خان را «و پرداخت عبدالعزيز 

    120.»بکشد
 

مگر اين اقدامات نتوانستند تاثير ماهوی يی بر روند 
و مکناتن ناگزير گرديد موافقتنامه يی را بگذارند رويدادها 

که بر اساس آن انگليسی ها امضاء نمايد  1841در ماه دسامبر 
 ،تعهد سپردند سپاهيان خود را از افغانستان بيرون ببرند

ا او کسانی را که دوست محمد خان را باز گردانند و همراه ب
سرداران افغانی موافقت نمودند در . به اسارت برده بودند

را در  ...وسايط ترانسپورتی و بارکش ها و ازای پرداخت پول 
 . بگذارنداختيار سپاهيان رجعت کننده 

 
خرد ورزانه اوضاع را بتواند مکناتن که در وضعی نبود که 

هداف پيشين با ادامه دادن به پيگيری ا ،ارزيابی نمايد
شامل ساخت در در موافقتنامه سياست بريتانيا يک بند را 

با  باره آن که افغان ها نبايد بدون اجازه و اذن انگليس
مگر پس از عقد اين 121.وارد گفتگو شوند کشورهای خارجی

اميد بستن به درز افتادن در به موافقت نامه هم مکناتن 
برای حفظ  انديگر جنبش آزاديبخش و کاربرد يک گروه در برابر

پرسی سايکس سر  .ادامه داد نسيطره انگليس در افغانستا
.] گ-چنين[ را موافقتنامهموافقت مکناتن با اين .] گ-دليل[

                                                 
 . 66. ليدی سيل، همان اثر، ص.  118
 . 253-262. ص. سر ويليام کئی، جلد دوم، ص.  119
 . 413-412. ص. همان جا، ص.  120

121. V. Eyre, The Military Operations.., p. 136-139.   
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اميدوار بود با کشت تخم اختالف در ميان «که او  شرح می دهد
     122.»اوضاع را نجات دهد ،سران حريص

 
ای او را اجرا می خود مکناتن در نامه به موهن الل که دستوره

هرگاه اين آدم ها از يک ديگر «: دزخاطر نشان می سا ،کرد
بهتر  هااين بار ،توانيم اين جا بمانيمبما و  آزرده شوند

من . خواهد بود از عقب نشينی در زمستان از ميان برف ها
، خرج اده هستم هر مبلغی را برای آن که به اين هدف برسممآ

از نظر  برای رسيدن به آن نبايد کمترين امکان. نمايم
با  ديدارمکناتن در باره  ،با اين مقصد123.»انداخته شود

باال  در جايگاه نخست یه در ميان رهبران افغانک(اکبر خان 
 . به تفاهم رسيد ،1841دسامبر  23به تاريخ  ،)آمده بود

 
با رفتن : مکناتن يک اقدام پيمان شکنانه نوی را سنجيد

ينزی و تريور کمک ،لورنس: کاران خودهمراه با نزديکترين هم
دو «پيشنهاد نمود به جنرال الفنستن  ،با اکبر خان به ديدار

آماده داشته  اطياحت گردان پياده را با دو دستگاه توپ برای
مگر اکبر . به دام اندازند رهبران شورشيان را تا124»باشد

را حدس بزند و او به نوبه خود  پالنخان توانسته بود اين 
م ديدار با مکناتن کوشيد او را به اسارت بگيرد و هنگا

اکبر خان با تپانچه خود « ،هنگامی که مکناتن مقاومت نمود
 125.»به قلبش زد يکراست

 
پس از کشته شدن مکناتن در برابر چشمان سپاهيان اردوگاه 

باختن روحيه و سراسيمگی اشغالگران به حد آخر  ،شيرپور
جنرال الفنستون قرار دادی  1842به تاريخ اول جنوری . رسيد

سپاهيان : عقد نمود را با رهبران ميهن پرستان افغانی
آن ها . بريتانيايی در ناحيه کابل کامال تسليم می شوند

 . بايست همه چنگ افزارهای خود را تسليم بدهند
 
تنفر نسبت به . »ورق برگشته بود«ديگر برای اشغالگران  

پيمانه بسيار بود که  آنان از سوی خلق افغانستان به آن
باشندگان نمی توانستند انزجار خود را در قبال تجاوزگران  

اشغالگران که بر آنان تجاوز  .پنهان نمايند و نگهدارند
مادران شان را  وبرادران و خواهران و پدران بودند، نموده 

سوزانده   شهرهای شان را به تاراج برده و روستاها ،کشته
از خان ها مبنی بر اين که ميهن  تالش های برخی. بودند

 126 .بيهوده بود باز دارند، پرستان را از تبارز اين تنفر

                                                 
 . 31. سر پرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد دوم، ص.  122
متن .  428. خان، جلد دوم، صموهن الل، زندگانی امير دوست محمد .  123

 .  انگليسی
124 . Memorias of Afghanistan…, by J. H. Stocqueller, p. CXLVIII.  

در باره ) کرونولوژيک(کارل مارکس، يادداشت های گاهنامه يی .  125
 . 140. تاريخ هند، ص

126 . The Kabul Insurrection of 1841- 1842, by Major- General Sir Vincent Eyre, L., 1879. , 
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دسته های شورشيان به گونه بی وقفه به سپاهيان در حال عقب 

تنفر مردم آتش خاموش ساختن ...«. نشينی انگليسی می تاختند
حتا در توان  ،جريحه دار شده بودعميقا که احساسات ملی شان 

 127.»رهبر ملی يی چون اکبر خان هم نبودچنين 
 

 در دره ها باشندگان بومی«به گونه يی که کارل مارکس نوشت 
سگ های «به سوی  صخره های پيرامون،.] گ-فراز[از 

صدها نفر کشته شدند تا . تير اندازی می کردند» بريتانيايی
ر حال در کاروان د ،مقارن با اين زمان. از گذرگاه گذشتند

دم زخمی و جان به لب رسيده آ  600 -500سر هم  عقب نشينی
مانده بودند و اين ها را هم  هنگام عقب نشينی توان فراسای 

 . کشتند مانند گوسفندان شان به سوی مرز
 

پاسبانان روی ديوارهای دژ جالل آباد  1842جنوری  13به تاريخ 
 آدمی را ديدند در يونوفرم) شاه جهان پوردر نزديکی (

و  بود» آويزان«، از پا افتادهه بر سر يک اسپ انگليسی ک
اين آدم دکتر برايدن . اسپ و سوار هر دو به شدت زخمی بودند

نفر طی سه هفته يی که سپاهيان  15000يگانه کسی که از .بود
به در آمده » سالم«، نده بوداز کابل عقب نشينی را آغاز کرد

   128.»بود
 

يتانيايی در دره سپاهيان بر نابودی همزمان با اين، با
دسته های افغانی دست به يورش های بی وقفه يی بر  ،جگدلک

که هنوز در برخی از شهرهای کشور يی پادگان های انگليسی 
شورشيان جالل آباد را به محاصره . يازيدند ،مانده بودند

در ماه . کشانيدند و پيگيرانه به قندهار يورش می آوردند
گردانيدند و گارنيزون به  آن ها غزنی را آزاد 1842مارچ 

نفر به  با 400(محاصره در آمده انگليس را در اين جا 
 . نابود کردند )فرماندهی سرهنگ پالمر را

 
 او. ين پنهان گرددشيپجنرال اينگلند ناگزير بود به دژ 

 129.از دست دادنفر   100هنگام عقب نشينی خود نزديک به 
 

شجاع نيز به پايان  در اين هنگام هستی امير دست نشانده شاه
که به دست ميهن پرستان افغانی در اوايل اپريل همان  ،رسيد

 .سال کشته شد
 

های رهبری کننده انگليس مساله نوی  هديگر در برابر حلق
بايد ديگر نه در باره مبدل ساختن : پديدار گرديده بود

                                                                                                                                                             
  . 32-31. و نيز پرسی سايکس، همان اثر، جلد دوم، ص

 .201. رشتيا، ص.  127
 . 141-140. ص.کارل مارکس، همان جا، ص.  128

129 . The Cambridge Modern History…, vol. XI, Cambridge, 1921, p. 733.  
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بل که در باره باز پس گردانيدن  ،افغانستان به مستعمره
می  ،که به اين کشور گسيل داشته بودند» سندارتش «بقايای 

به » ورشکست شده«به جای اوکلند لرد ائلن بورو . انديشيدند
حکومت  1842در ماه اپريل . کرسی جنرال گورنری هند گماشته شد

بريتانيا در هند موفق گرديد نيروهای کافی يی را برای آن 
که از پيشاور به جالل آباد بفرستند و محاصره آن را 

 .، جمع آوری نمايدبشکنناند
 
آمدگی برای حمله بر کابل برای آن که  1842تابستان  رونددر  

 آبروی نظامی انگليس احيا نمايند، پرستيژ و تا اندازه يی
زيرا در  .بس مهم بود بريتانيااين کار برای  .پيش برده شد

بازتاب گسترده يی  ،هم شکستن سپاهيان انگليسی در افغانستان
 . راسر خاور داشترا در س

 
برای نخستين بار «: انگليسی نوشتتاريخنويس  -مورتون. آ 

نيروهای مسلح بزرگ بريتانيايی در هم کوبيده شدند و اين 
. »را لرزانيد سفيد کار باور در شکست ناپذيری جهانگشايان

را سر از نو همه کارزار استعمار گران نمی توانستند مگر 130
 . آغاز کنند در افغانستان به مقصد تاييد حاکميت خود

 
ئلن بورو نوشت که انويسنده زندگينامه لرد  –آلبرت ايلماخ

پالن های پيشنهاد شده از سوی تجاوزکارترين محافل مبنی بر 
گسيل ارتش بيکران اين کشور به اين دليل رد گرديد که 

عناصر ناراضی در هند می توانند از ضعف نظامی بريتانيا «
 131.بهره بگيرند زش سراسریخيبرای سازماندهی 

 
به گسيل يک نيروی  چار بودحکومت انگليس نا ،از همين رو

ديگر  فتنه بر انگيزیاين کار با يک  .بسنده نمايد سرکوبگر
دوست محمد خان را که در هند  ،لرد ائلن بورو. آغاز گرديد

زير نظارت پليس بسر می برد و هيچ آگاهی يی در باره 
و به کلُکته نزد خود فراخواند نداشت رخدادها در افغانستان 

به ميهن  تخت خودباز پس گرفتن به او پيشنهاد نمود تا برای 
به عنوان شرط به دوست محمد پيشنهاد گرديد که به . باز گردد

اکبر خان و ديگر سران افغانی بنويسد که مانع ورود موقت 
 )و آبرو» اعاده حيثيت«برای (سپاهيان انگليسی به کابل 

دوست محمد اين شرط را برآورده ساخت و به عنوان . دنشون
خود را برای او  132تنباکودانینشانی عينک ها و قوطی 

 .فرستاد
 

                                                 
. ، ص1950مورتون، تاريخ انگليس، ترجمه از انگليسی، مسکو، . ال. آ.  130
138 . 

131. A. Imlah, Lord Ellenborough, p. 86.    
 .گ-قوطی نصوار.  132
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دسته های  مردمی،رهبران جنگ اين بود که  ،به گواهی رشتيا
خود را پس کشيدند و راه مهاجمان عمال به سوی افغانستان باز 

 . ه گرفتندبی درنگ از اين فرصت بهرهم آن ها  133.گرديد
 

از قندهار و جنرال پالک  )نات( جنرال نوت 1842پاييز 
بر سر . از جالل آباد به سوی کابل به راه افتادند) پولوک(

تاراج کردند  در دادند ورا راه آن ها روستاها و دهکده ها 
 .کشتار های دسته جمعی را به راه انداختند و
 
سر از نو يی  با وظيفه ويژهپالک  ،در ميانه های سپتامبر 

که (را کابل پيمان شکن «پايتخت افغانستان را اشغال کرد تا 
و زير بار يوغ بيگانه نرفتن باشندگان آن » گناه«يگانه 

به گونه بايسته به  ؛)دبوبه گردن آن طوق بندگی ويختن نيا
شهر و حومه آن به تاراج اين که 134.»ش برساندداررکسزای 

بخش  ان بيگناه کشته شدند وری از باشندگشمار بسيا ،برده شد
 135.چشمگير پايتخت به ويرانه مبدل گرديد

 
 ،در کابل سرکوبجنرال های بريتانيايی با پايان دادن به 

 چهار(فرمان دادند بازار سر پوشيده بی نظير تاريخی کابل 
 نئويل چمبرليننامه های  .بسازند هدمرا من) چتهسطحه يا

رجسته يی در ميان که در آتيه نقش بافسر بريتانيايی (
شاهد بالفصل اين لشکرکشی  -)نظاميان انگليس در هند بازی کرد

گواه آشکار اين ددمنشی و درندگی اشغالگران سرکوبگرانه، 
 .بود
 

چمبرلين با پرداز رفتارهای سپاهيان بريتانيايی در شهرک 
به هنگامی که ما «: 136می نويسد) در شمال کابل(استالف 
 سفيد رنگی ) اجسام(فيگورها  ،يديماستالف رس های نزديکی
و با عوضی  باال می رفتندکوه ها  بهرا ديديم که  بسياری

روی آنان با توپخانه آتش  ،گرفتن آن ها به جای شورشيان
بايد بگويم که برخی از آن ها از پا  دردمندانهو . گشوديم

وقتی نزديک آمديدم، دريافتيم که اين ها زنان . در آمدند
در خور شرح  ،نه يی را که در آستانه شهر ديديمصح... بودند

اشيای مختلف در کوچه ها   و ديگر روسری ها. و بيان نيست
برای گريز ه بيش از حد ک( کنار کشته شدگان آدم های نگونبخت

بودند که بگريزند و زن تر از آن بودند و يا دليردرنگ کرده 
ند و از ها و کودکان شان را به دست شفاعت و ترحم ما بسپار

، ديده می )نکردند دريغدفاع از آن ها  زندگی خود برای 
 .شدند

                                                 
 . 218-216. ص.رشتيا، ص.  133
 .56. سر پرسی سايکس، همان جا، ص.   134
. ص. فوريست، زندگی فيلد مارشال نيويل چمبرلين، ص. دبليو. جی.   135
151-152. 
ار بسياری از دليل حمله بر استالف و شمالی در کل اين بود که شم.  136

 .گ-.مجاهدان از جمله نواب امين هللا خان لوگری به آن جا گريخته بودند
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سال رحم نگرديد و برخی از  14به هيچ مردی باال تر از 

سربازان می کوشيدند حتا خشم خود را بر زنان هم فرو 
چه اروپايی  ،سربازان. منظره تاراج ترسناک بود.... بنشانند

موبل، جامه . ده بودندبه همه خانه ها درآم ،ها و چه بومی
بيرون  به کوچه ها، کاالهای سورت های گوناگون از دريچه ها

افگنده می شدند و از سوی کسانی که در آن جا بودند، به 
 ... يغما برده می شدند

 
» صاحبان«هايی از سته د ،»بسيار مال«پيش روی دکان های 

 پديدار شده بودند که بر سر تقسيم آن چه در درون دکان ها
کسانی که شکارهای خود را به دست ... بود با هم دعوا داشتند

 بسته به سوی اردوگاه می شتافتند و راه را با ،آورده بودند
بند انداخته بودند و  ،های بزرگی که با خود می کشانيدند

 ...می ماندند تا به سربازان باربران بيشتر به 
 

ای گرانبها کسی جنگ افزارهارا به چنگ آورده بود و کسی اشي
با کتاب ها را  ،را و کسی هم که چيزی به دستش نرسيده بود

برخی ترجيح داده بودند پارچه های ابريشمين  !خود می آوردند
 .شال ها را با خود بياورند ساتن وو 
 
نوبت چپاول  ،هنگامی که اشتهای سربازان ديگر فرونشست... و

اراج شده خانم خدمتگار اردوگاه رسيد و به تقسيم اشيای ت
بهای کل آن چه که در استالف  ،روی هم رفته. ادامه داد

می  برآوردهزار پوند استرلينگ  200نزديک به ،شده بود» يافت«
ما اشيای بسيار گرانبها را کشف  ،در يک خانه بزرگ. ... شد

باند رنگارنگی که  –همراهانم دارايیکرديم که بی درنگ به 
انگليسی ها، هندی ها،  –ها سربازان همه هنگ ها و ردهدر آن 

 »...مبدل گرديدند ديده می شدند، ...مسلمانان و گورک ها
 

به ويرانه متروکی مبدل  روز ديگر استالف«به گفته چمبرلين، 
زن  تکاندهنده هنگاه من از منظر ،در يک جا«. »گرديده بود

ماهه افتاده بود  سه چهارکه مرده اش کنار يک نوزاد  نژندی
به که کوچکش  شانه هایمگر هر دو استخوان  ،بود و هنوز زنده

 رگبار بسته شده بود و با گلوله های تفنگ های موشکيت
، خورد می تکان، بود سوراخ سوراخ شده وشده  تيرباران

 .لرزيد
 

کودکش  افتاده بود که نيمجانديگری  ، بانویدورتر از اين زن
. ی ناليدمی کشيد و م فرياداز زخم  او. را در آغوش می فشرد

 ،از ديده هايش واو همه شب سرد برهنه اين جا افتاده بود 
در کوچه ها اجساد . بود انزجری که کشيده بود، نمايآثار 

همه کسانی که هنگام دفاع از  –دارا و نادار ،پير و برنا
اين صحنه های . افتاده بود ،شهر خود کشته شده بودند

هرگاه من توان . دمرا به چشم خود می دي تکاندهنده و ترسناک



 84

می ترسم  ،خانه ها را می داشتم] درون[و يا آرزومندی ديدن 
و که آنگاه نظاره گر کردارهای بارها خشونتبار تر از اين 

  .هم می بودمبی همهری های جنگ 
 
تمام . مينابه کار نيست ما چيزی بيش از آدمکشان ،در واقع 

آن بودند که نشان زن ها سرگرم نيروهای يگان مهندسی و روز 
شهرها را آتش می زدند و سربازان و بانوی خدمتگار اردوگاه 

 . همه آن چه را که به دست شان می رسيد، بر پشت می کشيدند
 

. به چيز ديگریاردوگاه ما بيشتر به بازار می ماند تا 
های خود » دستيافت«باشندگان آن سرگرم فروش و مبادله 

 » بودند
 

بار ديگر از شهر بازديد  ،استالفچمبرلين پيش از رفتن از 
در اين  دگرگونی هايیچه «: چنين ندا بر می آورد او. کرد
از همه [ -!ه استساعت گذشته رونما کرد و هشت بيستاين  شهر
 آوایجز از صدايی تنها ده خانه برجا مانده است و هيچ ] شهر
و ديواره  ی بام هاستون ها سوختن و ترکيدن آتش و نهزبا

   137»...، بر نمی خيزد،رو می ريختندهايی که ف
 

گريبانگير چاريکار هم   یهمين گونه سرنوشت ،استالف در پی
 .گرديد که در آن همه خانه ها و ساختمان ها ويران گرديدند

ن ها ناشی از آاين ددمنشی ها از ديدگاه سازماندهندگان 
مگر . اعاده آبروی  بر زمين ريخته توان رزمی انگليس بود

. بيش از اين تصميم نگرفتند در افغانستان بمانند مهاجمان
شتابزده کشور  ،آن ها با پايان کارزار خونبار سرکوبگر انه

 . را ترک گفتند
 

به دوست محمد خان اجازه داده شد تا به ميهن  1843در اوايل 
 ،اين گونه. بار ديگر امير گردد ،و پس از چندی باز گردد

پايان  سرفرازیبدون  ،کارانهبرای انگليسی ها اين جنگ تجاوز
های اشغالگرانه بورژايی بريتانيا ناشی  برنامهشکست . يافت

قاطعانه از مقاومت سرسختانه و جانانه خلق افغانستان که 
يکجا به پا  برای مبارزه مسلحانه در برابر تجاوزگران

 .بود ،خاستند
 

ويژگی مهم خيزش  -بخش ين خصلت توده يی جنبش رهايیهمهمو 
ابعاد  به راستی که ،ضد بريتانيايی در افغانستانهای 

انگليسی را که سراسری به خود گرفته بود، شکست سپاهيان 
همه اليه های  .رقم زد بودند،بهتر مسلح و آموزش ديده ارها ب

)] پشتون ها[(گوناگون باشندگان افغانستان اعم از افغان ها 
 در مبارزه با )تاجيک ها، ازبيک ها، هزاره ها(و 

 . داشتندمشارکت پويايی  اشغالگران، 
 

                                                 
 . 150و  149-142. ص. همان جا، ص.  137
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ی اصلی مسلح هاکه معموال به عنوان  نيرو ه يیقبيلرزمندگان 
از پشتيبانی همه جانبه عملی  ،افغان ها بر آمد می کنند

و با از خود  فداکارانه شهرنشينان که در برابر مهاجمان
 . برخوردار بودند می رزميدند،گذری 

 
 خاطرنشان ساخت انقالبی کبير روس دمکرات -فبدوبروليو. آ. ن

خصلت  –پيروزی مبارزه آزادی بخش افغانستانراستين  علتکه 
: کشور] باشندگان[توده يی آن و مشارکت اليه های گستره 

او  .در آن بود ...و برزگران، پيشه وران، تهی دستان شهری
در دسترس  ،داده یاطالعات موثق چندانی در باره رخدادهای رو

 گر  باورمندانه اين ويژگی جنگ افغان و انگليس رام. نداشت
از زمان جنگ  - 1838از سر  انگليسی ها« :نشاندهی کرد

و بر می خورند با مخالفت های بيشتری در نيمقاره  ،افغانی
است اين است که اين مخالفت ديگر منحصر شايان توجه چيزی که 

ومندی بل مشارکت نير .به کار شخصی کدامين پادشاه نمی ماند
 . را در خود حاکميت خلق در کشور بر می انگيزد

 
اه شجاع شخلق مقاومت نيرومندی را در برابر  ی،در جنگ افغان

که انگليسی ها از او پشتيبانی می (نشانده شده بر تخت 
خود سه  ،و خشونت ديوانه وارشکردند و به خاطر   بی هرزگی 

، از خود )خودش از کشور رانده شده بود مردمبار از سوی 
 .نشان داد

 
پيروزی  ،اومت سرسختانه افغان هاه رغم مقارتش اروپايی ب

ن چه را آمگر همه . شکوهمند و ستايش آميزی را به دست آورد
 که انگليسی ها به دست آورده بودند، به زودی به دليل

، .]گ-اين گونه.  [از دست دادند ممکن بودن نگهداری آننا
ميليون پوند بيهوده در اين  16بيست هزار زندگی انسانی و 

  138.»جنگ برباد داده شد
 

به  ،کوبيدن تجاوزگران بريتانيايی در افغانستان در هم
توسعه گرايش های ضد استعماری در ديگر کشورهای خاور به 

تصادفی نيست که در برخی از   .هم مساعدت کرد ويژه در هند
يی بختی بد... «آثار انگليسی  تاکيد می گردد که اين شکست 

نزديک  شورش هند را، -را که با هيچ چيز قابل مقايسه نيست
يعنی خيزش رهايی بخش سراسری توده يی سال های . »تر ساخت

 139.رادر هند   1859 -1857
 
مستقر بود،  هرات در 1839ميجر تود که از  ،در همين هنگام 

ات و کپتان دسرهنگ استوو در خان نشين بخارا 140رانده شد

                                                 
دوبروليبوف، نگاهی به تاريخ و وضع کنونی هند خاوری، . آ. ن.  138

 . 45. ، ص1936کليات آثار، جلد سوم، مسکو، 
139. The Cambridge Shorter History of India, Cambridge, 1943, p. 659.   

 :داستان راندن جاسوس انگليس از هرات قرار زير است.  140
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های که در اثر درخواست (پس از شکست لشکرکشی محمد شاه قاجار به هرات 

برعلی دل خان و عقد پيمان ميان ميرزا قندوست محمد خان و کهنپيهم 
 - کنت سيمونيچ  و سرداران قندهای با تضمين فرستاده محمد شاه -خان
صورت گرفته بود و قرار شده بود تا محمد شاه  ،روسيه در تهران يرسف

را به سرداران قندهای واگذار نمايد و سپس ، آن شهر پس از تصرف هرات
برای بازپسگيری همراه با سرداران قندهای و امير دوست محمد خان هم 

نظامی  –ی سياسیفشارهاسيک ها داخل اقدامات شود، مگر با نزدپيشاور از 
اشغال جزيره خارک از سوی نيروی دريايی انگليس برهم انگليسی ها و 

نمايندگان  ،)سپاهيان ايرانی از هرات انجاميد و به عقب نشينی خورد
 -در هرات پيمانی را با کامران ميرزا 1839ماه اگست  13در  بريتانيا

 :فرمانروای دولت هرات بستند به اين شرح
 

اگست  13يحضرت کامران شاه هرات و کمپانی هند شرقی در پيمان بين اعل
1839 

صلح دايمی بين حکومت بريتانيا و اعليحضرت شاه کامران و   -ماده اول
 . وارث و جانشينان ايشان برقرار خواهد بود

يا حکومت هرات را با تشکيالت کنونی آن را حکومت بريتان -ماده دوم
تعهد می کند شينانش می شناسد و اعطايی به شاه کامران و وارث و جان

 .که در امور داخلی قلمرو اعليحضرت ايشان دخالت نکند
يک نفر نماينده بريتانيا در دربار  ،برای تحکيم مبانی -ماده سوم

اعليحضرت مستقر خواهد بود و همچنين نماينده اعليحضرت ايشان در 
 .فرمانروای کل هند مستقر خواهد بود دربار

که پول و افسر و ساير کند  تعهد می مت بريتانياحکو -ماده چهارم
که مردم و قلمرو کشورش را محفوظ مايحتاج به شاه کامران قرض بدهد 

اعليحضرت ايشان در دفاع از حقوق ومنافع دارد و حفاظت نمايد و با 
 .شان در برابر خارجی ها با تمام قدرت و قابليت کمک کند

بتواند تعهدات ماده چهارم  انيابرای اين که حکومت بريت  -ماده پنجم
اعليحضرت شاه کامران می پذيرد که با هر گونه دزدی و  ،را انجام دهد

زور و جبر گرفتن اشخاص برای فروش و بردگی مبارزه نمايد و هرگاه 
در قلمرو ايشان باشد، با تمام وسايل ممکنه سعی در چنين اشخاص 

 . استخالص و آزادی اشخاص بنمايد
و تعهد می کند که با حکومت بريتانيا عليحضرت شاه کامران ا -ماده ششم

تا حد امکان در مقابل تجاوزات همچنين اعليحضرت شاه شجاع الملک 
خارجی ها در قلمرو ايشان همکاری کند ولی در عين حال اعليحضرت شاه 
کامران تعهد می کند که از اتحاد با هر قدرت خارجی بدون مشورت و 

 . يا و اعليحضرت شاه شجاع الملک خود داری نمايدترضيه حکومت بريتان
 

که اختالفات حاصله بين او و شجاع شاه کامران می پذيرد   -ماده هفتم
شود و الملک به وساطت دوستانه و تصميم حکومت بريتانيا واگذار 
که بين همچنين حکومت بريتانيا تعهد می کند که سعی دوستانه اختالفاتی 

قبول می کند از مکاتبه با هر حکومت خارجی بدون اعليحضرت شاه کامران 
 . اطالع و رضايت نماينده بريتانيا مقيم در دربار او خود داری کند

 
برای کسب و پذيرفتن حمايت بريتانيا شاه کامران قبول می  -ماده هشتم

سوای آن ها که ) اهل فرنگ(کند که هيچ وقت هيچ کس از اقوام اروپا 
هستند در خدمت نپذيرد و اجازه نخواهد داد که  وابسته بريتانيای کبير

 . چنين اروپاييانی مقيم مملکت او بشوند
 

 آزادی تجارت را از بين خواهد بردشاه کامران تمام موانع  -ماده نهم
و همچنين در باره ترتيباتی برای ازدياد تسهيالت به قوت کامل خواهد 

 .بود
 .در هرات به تاريخ فوق الذکر انجام شد
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نت های بريتانيايی که با مقاصد اطالعاتی و اج -کونولی
 .به دار زده شدنددر مالی عام خرابکارانه آمده بودند، 

 
سياسی در  -در رابطه با بزرگترين شکست نظامی ،در انگليس 

 ،به رخدادهای پيش از جنگ که منجر به آن گرديد ،افغانستان
با اين رويدادها مدت درازی و . مبذول داشتندبس دقيقی توجه 

شور و شيفتگی در مطبوعات و در محافل سياسی مورد جر و بحث 
 1859حکومت انگليس ناگزير گرديد به سال  ،سر انجام. بودند

با جا دادن در آن . را به نشر بسپارد» کتاب آبی«چاپ نو 
اسناد و يا آن بخش هايی از آن ها را که در گذشته از قلم 

 . افتاده بودند و يا تحريف گرديده بودند
 

                                                                                                                                                             
 شاه کامران و امضای دارسی تاد فرستاده به هرات مهر

به تصويب فرمانروای کل هندوستان  1840ماه مارچ  16اين پيمان در 
 . رسيد

 
سی و هشت و سی و نه کتاب . ص. متن پارسی اين پيمان در ص: يادداشت

  :، متن انگليسی آن درگزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان
C. U. Aitchison. A Collection of treates….v XIII, Calcutta, 1933. P. 235-236 
 

مبارزات مردم افغانستان کتاب   95-93. ص. در ص ،و متن ترجمه  روسی آن
، مراد بابا خواجه يف، چاپ بنگاه انتشارات ادبيات در راه استقالل

 .، مسکو؛ آمده است 1959خاور، 
 

دست عهد شکنی ها، دست  به هر رو، وزير يار محمد خان الکوزايی که از
و از  اندازی ها و زورگويی های جاسوسان انگليسی به ستوه رسيده بود

تجاوز احتمالی انگليسی ها به هرات که بسيار محتمل هم بود، بيم 
در  هموارهمدتی ناگزير با آن ها به کجدار و مريز گذرانيد و  داشت؛

ز شر آن ها رها کمين فرصت بود تا به دولت ايران پيوسته و خود را ا
از شورشی که در سراسر بهره گيری ا ب...«تا اين که سر انجام، . سازد

های فاحشی که به شکست شده و  برپاانگليسی ها در برابر افغانستان 
با ايرانيان ارتباط برقرار کرد و وارد شده بود، انگليسی نيروهای  

به محمد شاه  وی در نامه يی. هياتی را به مشهد فرستاد. ق. ه 1257در 
تمام اميدهای ما به شهريار جهان پناه است و اگر با انگليسی «: نوشت

 .»ها همراه شده ايم، به اقتضای زمان و مصلحت روزگار بوده است 
  

وقتی ميجر دارسی تاد از اين جريان به وسيله سفارت انگليس در تهران 
طرفی، يار از . يافت، مقرری ماهانه کامران ميرزا را قطع کرد آگاهی

در شرق افغانستان محمد خان از وضع نامساعد نظامی انگليسی ها 
و خود بر  کشتو کامران ميرزا را دستگير . ق. ه 1258استفاده کرد و در 

نخستين اقدام امير نو، اخراج هيات . مسند امارت هرات جلوس نمود
د نظامی انگليس بود و سپس سکه به نام محمد شاه قاجار زد و دستور دا

 . خواندنددر مساجد خطبه به نام پادشاه ايران 
 

اين وقايع، هر چند موجب خوشحالی پادشاه قاجار گرديد و طی فرمانی 
. ص. برگرفته از ص(» ...يار محمد خان  را به ظهير الدوله ملقب کرد

سی و نه و چهل کتاب گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان با اندکی 
 .گ-).ويرايش

 



 88

به پيمانه بس روشنی نشان  1859و  1839مقايسه چاپ های سال  
با راه اندازی جنگ جنايت ی دهند که گستره جويان انگليسی م

، به چه کارانه و تبهکارانه در برابر توده های افغانستان
. به تحريف حقايق دست يازيده بودند -ترفندها و نيرنگ هايی

اين  گناهکارانرسانيدن مگر برای سرزنش و نکوهش و به سزا 
: سخنی هم در ميان نبود ،دارای ابعاد بين المللیفريبکاری 

يکی از مبتکران . آن ها بر کرسی های بس بااليی نشسته بودند
نخست  ؛برای مثال ،ستنونرلرد پالم -اصلی حمله به افغانستان

 . وزير بود
 
، نتايج نخستين جنگ تجاوزکارانه در برابر هر چه بود 

بسيار آموزنده و عبرت  ستان برای استعمارگران انگليسافغان
 .آميز بود

 
 
 
 
 
 

 
 بخش سوم

 تدارک تهاجم نو بريتانيا بر افغانستان
 

به شکست خرد کننده يی که توده های باشنده افغانستان 
وارد کردند، محافل حاکمه انگليس را سپاهيان بريتانيايی 

سياست  وه هایشيروش ها و  یجدبه گونه وادار گردانيد که 
-اين بود که[ .خود را در قبال افغانستان بازبينی نمايند

راه  -مستقيم نظامیيورش از  گستره جويان انگليسی.] گ
 »مشی نزديک شدن دوستانه«به  1842-1838 سال های اندازی جنگ
: اهداف تغيير ننموده بود ،مگر در اين حال. رو آوردند

بهايی که شده، به هر به هر بورژوازی بريتانيا می کوشيد 
د، حاکميت و کنترل خود را بر حکومت افغانستان وشکلی که ش

به تيول  خته،سارا از استقالل محروم کشور آن  تحميل نمايد و
با  تاريخ نويس بريتانيايی -موريسن. خود مبدل نمايد )وسال(

تالش بر مدلل ساختن تغييرات ظاهری در سياست انگليس در قبال 
بازگشت ،  842 -1841شکست سال های ... «: شتافغانستان نو

در باره لغزش های ....دوست محمد به قدرت و خاطرات تلخ 
 141.»رامش بخشيدندآبه مناسبات با افغانستان  ،گذشته

 
آناليز مشخص رخدادها گواه بر آن است که پشت سر  با اين هم،

امپراتوری گرايش های تجاوزکارانه پيشين  ،ظاهری» آرامش«
مرزهای زمين های اشغالی از . پنهان گرديده بودنيا بريتا

                                                 
141. J. L. Morison, From Alexander Burens to Fredric Roberts. A Suvery of Imperial frontier 
Policy, Proceedings of the Brithsh Academy vol. XXII, L. 1963, p. 184.  
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نزديک به افغانستان  پيوسته سوی انگليس در هند به تدريج و
 . می شدند

 
 کوتاههر چند هم  نبردهایپس از ( 1843به سال استعمارگران 

سند و   ،)توده های سندی و بلوچ جنگجويانمگر سرسختانه با 
جنگ با آتش  1845به سال  .بخشی از بلوچستان را اشغال کردند

بخشی از  1846که در نتيجه آن به سال  در دادندپنجاب را 
تحميل و به اين دولت قرار دادی را  تصرف کردند گستره آن را

 . که استقالل آن را محدود می گردانيدکردند 
 
متصرفات انگليس در نزديکی بالفصل از  ،در برخی از نواحی 

اداره از همين رو  ن واقع بود ومناطق بود و باش قبايل افغا
استعمار گر بريتانيايی امکانات به بارها بيشتری به دست 

و تکاپوهای خرابکارانه يی را در برابر  آورد تا دسيسه ها
 . افغانستان به راه بيندازد

 
. اوضاع در افغانستان طی اين سال ها  بسيار پيچيده بود

همترين شهرها و اقدامات رزمی چهار ساله بس خشونتبار که م
روستاهای کشور را در بر گرفته بود و نيز اکسپديسيون 

زيان جدی يی را بر اقتصاد  ، سرکوبگرانه سپاهيان انگليسی
بسياری از نقاط نشيمنی بيخی و يا قسمی . وارد نموده بود آن

کمتر  .نابود گرديده بودند و کشتزارها زير آب شده بودند
دست دادن کسی از اعضای  خانواده يی بود که به خاطر از

خانواده خود که در مبارزه در برابر تهاجم وحشيانه کشته 
 . اشک نريختانده باشد ،نشده باشد

 
وضعيت در پيوند با آن نيز خراب تر می شد که افغانستان  

تقسيم شده  هم گسيخته فئودالیو به حکومت از متحد نبود 
وشيد همه زمين ک ،دوست محمد خان که به قدرت باز گرديد. بود

امير و . يکپارچه بسازد های افغانی را در يک دولت واحد
در بازگردانيدن منطقه پيشاور اميد  کماکان ،پيرامونيان او

 آن ها نيک می دانستند که چه تهديدی را .سر می پرورانيدند
برای افغانستان گستره جويی بريتانيا در پنجاب همسايه 

 . متوجه می گرداند
 

ا اين، دشمنی های ديرين با دولت سيک ها که از در پيوند ب
به دست فراموشی دميده می شد، ] به آتش آن[سوی استعمارگران 

هنگامی که انگليس آغاز به جنگ نوی  1848به سال  .سپرده شد
 ،با سيک هاتفاهم در در برابر پنجاب نمود، دوست محمد 

اره را و دسته يی ده هزار نفری سورا گرفت ک را پيشاور و اتُ 
اين پشتيبانی مگر نمی . به ياری سپاهيان پنجاب فرستاد
در جنگ دوم استعمارگران، . توانست دارای اهميت ماهوی باشد

آن ها بيخی . توانستند به پيروزی دست يابند ، نيزبا پنجاب
و سراسر گستره آن را به شمول لغو استقالل دولت پنجاب را 
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؛ اشغال گرفته بودند مناطق افغانی يی که در گذشته سيک ها
 . دوست محمد ناگزير گرديد حوزه پيشاور را ترک بگويد .کردند

 
پس از اين که دوست محمد بيخی از بازپسگری پيشاور نوميد [

با  ،مرکز گرانش سياست خارجی امير.] گ-شد و از آن دل بريد،
فئودال های . به شمال کشور لغزيد ،توجه به اوضاع پديد آمده

سرزمين های واقع در کرانه  –ترکستان جنوبی یاستيالافغانی 
ازبيکی را که با  و خان نشين های تاجيکی –های چپ رود آمو

اين  142.از سر گرفتند ،تهاجمات خارجی برهم خورده بود

                                                 
، 1958، »امپراتوری درانی«يوری گانکوفسکی در کتاب  ،در اين پيوند.  142

ر، پژوهشکده خاورشناسی مسکو، چاپ بنگاه انتشارات ادبيات خاو
پس منظر تاريخی استيالی شمال را   30 -29. ص. پژوهشگاه علوم شوری در ص

 :چنين پرداز نموده است
-1750به سال های ] .گ-درانی[سپاهيان احمد شاه  ،در شمال هندوکش...«

بلخ، شبرغان، اندخوی، کندز و ميمنه : چند خان نشين کوچک ازبيک 1752
برگرفته از عبدالکريم (. نوبی رود آمو گرفتندرا در کرانه های ج

، 16. ، و  نيز سراج التواريخ جلد يکم، ص4. ، صافغان و کابلبخاری، 
 ).به زبان انگليسی 81. ، صتاريخ افغانستانچاپ کابل؛ و نيز فريه، 

 
.] گ-گماشته شده از سوی احمد شاه درانی[حاکمران  پايگاهبه  ،بلخ

خان نشين ها، تقريبا در همه جا حکمرانان مگر در ديگر . مبدل گرديد
با اين هم، حاکميت استيالگران بسيار لرزان . بومی بر سر کار ماندند

ناگزير گرديد ) پس از بازگشت از خراسان(احمد شاه  1755بود و به سال 
 ,Oskar Mann:برگرفته از. (سپاهيان نو و نيرومندی را گسيل بدارد

Quellenstudien, S. 164.   (. 
 

مگر . در آينده، در بلخ هميشه يک پادگان بزرگ افغانی استقرار داشت
حکمران ازبيک  ،اين کار، باعث آن نشد که بی درنگ پس از مرگ احمد شاه

 . کندز يوغ افغانی را دور بيفگند
 

به به سوی کندز نتوانستند سه بار لشکرکشی سپهداران تيمورشاه نيز در 
به  با سپاه بيکرانی که خود تيمورشاه 1789پيروزی دست يابند و تا  

خان کندز را وادار بگرداند » .گ-هر چند توانست[آمد،  ترکستان جنوبی
تا باج و خراج بپردازد، اما نتوانست بيخی اين خان نشين را تصرف 

 .کند
در باره اين که تيمورشاه چه اهميتی به اين پيروزی خود بر خان کندز (

او نامه ويژه يی در اين باره به شود که  آن ديده می روی می داد، از
 :نگاه شود به . کلکته به گورنر جنرال انگليسی هند فرستاد

Calender of Persian correspondence, vol. IX, p. 249, No 1156, p. 330. No. 1633) 
 

مگر از آن جا به . راستش، بلخ و آقچه زير تسلط شاه افغان مانده بود
وضعيت طوری بود که . وپيه هم پرداخت نمی گرديدخزانه او حتا يک ر

که بپذيرد در آن جا به سمت تيمورشاه نمی توانست کسی را بيابد 
اين موضوع دستاويزی  -به گونه يی که فريه می گويد. حکمران کار کند

لوطی «: برای مخالفان شاه که به ريشخند و نيشخند می گفتندشده بود 
زينه ها و ديگر جانوران شان از يک شهر های دوره گرد آواره که با بو

که هنگامی که از  به شادی ها آموخته بودندبه شهر ديگر می رفتند، 
بر  آنان می پرسند که آيا می خواهی حکمران بلخ يا آقچه شوی؟ خاک را 

 » سر خود باد کنند



 91

                                                                                                                                                             
 
يورش های پيوسته .] گ-چون). [فريه، تاريخ افغانستان: نگاه شود به(

: شود به نگاه.(ارايی اين کشورها را ورشکسته ساخته بودسپاهيان بخ
. صدر باره کشورهای آسيای ميانه، اسقف نواپاترسک،  -کيرسانفاسقف 

 1790منظور از کشورهايی است که او از آن ها به سال های دهه ( -819
 .)بودبازيد کرده 

 
مايل ميان بخارا و افغانستان که به خاطر ت 1790-1789جنگ های سال های 

شاه مراد بخاری مبنی بر بازگردانيدن بلخ زير حاکميت بخارا درگرفته 
، برپايه .]گ-سر انجام. [بود، به ويرانی و تباهی اين منطقه انجاميد

به امضاء رسيد، بلخ زير ی دراز معاهده صلحی که پس از يک رشته جنگ ها
، )هازيب تاريخ (زينت تاريخ ها : نگاه شود به. (اثر تيمورشاه ماند

يک نسخه از اين کتاب در کتابخانه موزه تاشکنت ) [24. حسين علی، ص
 ). ، چاپ کابل41. و نيز سراج التواريخ، جلد يکم، ص.] گ-موجود است

 
 یبر خان نشين های ازبيکراستين با اين هم، شاهان افغانی تسلط 

مقارن با اوايل سده : را هر چه بيشتر از دست می دادند ترکستان جنوبی
عبدالکريم . زدهم، کندز، ميمنه، اندخوی و شبرغان بيخی مستقل بودندن

در کتابش می نويسد که در عصر تيمورشاه  110-109. ص. در ص بخاری
افشار به  نمايندگی از او حکمروايی می کرد و  اندخوی رحمت هللا خان

، پس از مرگ رحمت هللا خان. خطبه به نام تيمورشاه خوانده می شد
پسرش حکمران شد که ديگر به هيچ کسی باج و خراج نمی  -يولدزخان

 . پرداخت و بيخی مستقل بود
 
به جز از شمار معينی از چارپايان که حکمرانان به  ،.]گ-روی هم رفته[

کابل می فرستادند، ديگر هيچ چيزی آن ها را با شاهان افغان پيوند 
 . نمی داد

 
ام بود و در عمل قليچ بر بلخ و آقچه تنها به ن حاکميت والی افغان

نگاه شود . (واليت بود.] گ-راستين[خان قدرتمند خلم حکمران   -علی خان
در باره بلخ همچون بخشی متن انگليسی،  475، 467، 463. به الفنستون، ص

سياحت به پارس به سال های درويل در کتاب . گ ،از متصرفات شاه کابل
 ). وست های جغرافيايی، پي1824، مسکو، 3. ، جلد دوم، ص1812-1813

 
برخی از تاريخ نويسان، بدخشان را نيز شامل متصرفات احمد شاه می 

و کوتاهمدت  کمرنگمگر، در واقع، می توان تنها سخن از نفوذ . شمارند
 . شاه درانی بر اين ناحيه بر زبان آورد

 
) 1765در حوالی سال ( به بدخشان سپهدار افغانی -خان لشکرکشی شاه ولی

حکمران آن ديار انجاميد که به اسارت  –نگونی مير سلطان شاه به سر
 .درآمد و اعدام گرديد

 
شرح جغرافيا و تاريخ سرچشمه های «يول در . اين سال را گ: يادداشت( 

يول، سانکنت پتر . خانيکف و گ. و. فدچنکو، ن ويرايش، با »دريای آمو
شاه ولی خان به لشکرکشی  ،به گفته کاتب. ، می دهد.6. ، ص1873بورگ، 
نگاه شود به جلد يکم سراج . رخ داده بود) 1769-1768. (ه 1182تاريخ 

 ).27. االخبار، چاپ کابل، ص
 

پسر يکی از خواجه های  –اين بود که محمد امين خواجه به  هر رو، 
کاشغر که از ترکستان خاوری از سوی سپاهيان امپراتور سين تيسان لون 

 .حکمران بدخشان گرديداز آن جا رانده شده بود، 
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غبار، لشکرکشی شاه ولی خان را با رقابت های افغان ها و بخاری ها بر 
احمد غبار، : نگاه شود به. (سر بدخشان پيوند زده است که درست نيست

علت راستين لشکرکشی، آرزومندی احمد شاه ). 35، بخش شاه بابای افغان
مرانی باشد که نسبت به درانی بود که می خواست در بدخشان همسايه، حک

ن مير سلطان شاه که به وچ. افغانستان حسن نيت و دوستی داشته باشد
دست شاه ولی خان سرنگون شد، در منازعه در حال وقوع ميان احمد شاه و 

 .تيسان لون، آشکارا جانب تيسان لون را گرفته بود
 
 :گزارنده يادداشت[
بخارا، خوقند و  وقايعاز  در باره برخی«: در اين باره نگاه شود به -1

ميرزا شمس بخاری، چاپ سنگی، با ترجمه و تحاشی يادداشت های ،  کاشغر
يادداشت های علمی دانشگاه «، 1861گريگوريف، قازان، . و. و تعاليق و

ا مقدمه بر تهران داين کتاب ( 35، 34. ص. ، ص*1861، 1قازان، کتاب 
بايگانی سياست خارجی : و نيز همچنين) چاپ شده استجناب آقای عشيق 

. و نيز ی 41برگ  ،1پرونده ، 1766- 1763، »مسايل اوغانستان«روسيه، 
، سانکت پتربورگ، »توضيحاتی باره چونغر و ترکستان خاوری«پيچورين،

تا اوايل سده بيستم کشور ما را در روسيه به ( .1432 -142. ص. ، ص1829
 ). نام اوغانستان ياد می کردند

نوشته گروهی از دانشمندان  ،روسيه و خاورره در کتاب در همين با -3
روسی از دانشکده خاورشناسی دانشگاه سانکت پتربورگ، ترجمه آريانفر 

نابود ساختن خانات جونگار از سوی حکام « :می خوانيم 118-117 .ص .در ص
و  چينی و تصرف واحدهای زمينداری قديم اکسو، کاشغر، ختن، يارقند

ان سال های دهه پنجاه سده هژدهم منجر به دگرگونی برخی ديگر در پاي
 . در اين بخش آسيا گرديدهای چشمگير سياسی 

. خيزش باشندگان آن به رهبری خاندان مشهور خواجه ها سرکوب گرديد
متصرفات (خواجه های گريخته در آغاز به پامير خاوری و سپس به بدخشان 

شمال خاوری افغانستان  کهستانی دشوار گذر واقع در ساحه همنام استان
به دست ) و منطقه خودگردان بدخشان کوهستانی جمهوری تاجيکستان

که به عنوان سپاسگزاری در ازای . فرمانروايان بومی مسلمان کشته شدند
اين از امپراتوری چين حق بازرگانی بدون عوارض را با چين به دست 

 .آوردند
 

نه سنتی از سوی باشندگان گستره جويی چين در اين نواحی آسيا که به گو
ارزيابی می گرديد، منجر » داراالسالم«بومی و فرمانروايان آن به عنوان 

به پرتنش شدن مناسبات ميان دولت درانی، دولت های آسيای ميانه و 
افغانستان که  احمدشاه درانی فرمانروای. امپراتوری تسين گرديد

داشت، و آن را يی بهره برداری از شعار دفاع از اسالم را اتوان
به ) به ويژه در هند(ند لشکرکشی های استالگرانه خود وکاميابانه در ر

کار می برد، اين فرصت را فروگذار نکرد تا از اوضاع سود نجويد و در 
کرد به لشکرکشی آغاز سال های شصت سده هژدهم آغاز به آماده گيری 

 .های کافرزادسازی مسلمانان همباور خويش از دست چينی آبزرگ برای 
 

، در دشت های اورنبورگ، از فرماندهان روسی واقع در خط سيبری
سوداگران روسی بازديدکننده از باشقيرستان، از کوچيان قزاق و خان 
نشين های آسيای ميانه اطالعات پراگنده و نه هميشه موثق در باره اين 

به رخدادها و تاخت و تاز ممکنه افغان ها بر چينی ها آغاز به رسيدن 
وزارت خارجه امپراتوری روسيه به گورنر استان های . پتربورگ کردند

جنوبی و خاوری رهنمود داد تا هر گونه اطالعات ممکنه را در باره 
 .در اين بخش آسيا گرد آوری نمايد سياسی -اوضاع نظامی
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به گورنر استراخان دستور داده شد نماينده روسيه  1763در ماه دسامبر 
ان گسيل دارد تا اوضاع پديد آمده را به چشم سر ببيند را به افغانست

و با امپراتوری درانی مناسبات ديپلماتيک برپا نمايد و به فرمانروای 
افغانستان در صورت آغاز جنگ ميان او و چين وعده پشتيبانی دهد و راه 

از طريق ايران و افغانستان به هند های بازرگانی را از روسيه 
 .نمايدشناسايی 

 
از ارمنی های قره باغ که در ارتش روسيه زير فرمان ( وگداسر اصالنيانب

کپتان سروان سواره نظام خدمت می کرد، و ايران را ديده بود و زبان 
پارسی را خوب می دانست، و در جوانی نزد يک سوداگر هندی به عنوان 

 - کار می کرد، و در وفاداری اش به ميهن تازه اش )مباشر(فرمان بر 
معروف به (اصالنيان . به سمت نماينده تعيين شد) ه ترديدی نبودروسي
و با پشت سر گذاشتن  1763با برآمدن از آستراخان در آغاز ) اصالنف

محروميت ها و خطرات فراوان در اره، پاييز همان سال از طريق ايران 
احمد شاه درانی در آن  –چون فرمانروای افغانستان . به هرات رسيد
لشکرکشی به هند بود، اصالنيان نتوانست با او ديدار  هنگام سرگرم

 . نمايد
 

او با حضور در قلمرو ايران و افغانستان وضعيت بازرگانی را در هر دو 
افغانستان  -کشور بررسی و اطالعاتی را در باره مناسبات سياسی ايران

- ساخت که برپايی پيوندهای مستقيم روسيه اصالنف روشن. گرد آوری نمود
از طريق قلمرو ايران و افغانستان در آن برهه امکان پذير تصور هند 

به خاطر دوری راه ها و يورش های پيهم ترکمن ها بر کاروان ( نمی گردد
او روشن ساخت که جنگ با چين ديگر در ). های بازرگانی در ايران خاوری

برنامه های شاه افغان که سرگرم لشکرکشی اشغالگرانه در هند است، 
 .می گرددشامل ن

ات بوگداسر اصالنف در افغانستان به سال گانکوفسکی، هي: برگرفته از(
 ].گ-)87-82.ص .، شماره دوم، ص1985، »خاورشناسی«مجله // ، 1764

 
حاکميت احمد شاه در بدخشان حتا در هنگام حکمرانی محمد امين هم تنها 

رهای اره کشوبمينايف، اطالعات در . ای: نگاه شود به. (به نام بود
پس از درگذشت او ). 190. ، ص1879حوضه عليای رود آمو، سانکت پتربورگ، 

که پسر مير سلطان شاه اعدام شده به قدرت رسيد، نفوذ شاهان افغان به 
 . صفر تقرب کرد

 
بخش شمال خاوری مرز «می گويد که  )عضو هيات الفنستون(ايروين 

ا از کشمير و افغانستان، روی کوه هايی می گذرد که افغانستان ر
 افغانستانيعنی بدخشان را بيرون از گستره . »بدخشان جدا می نمايند

 )Irwin, Memoir…, p. 739(. می گذارد
 

خاطرنشان ساخته  زينت تاريخ هاکتاب  6. در صاز آن چه که حسين علی 
در باره آن که احمد شاه دسته هايی رزمی يی را از کشم در لشکر  است،

می توان برداشت کرد که اين منطقه بيرون از ، بود هخود شامل گردانيد
قلمرو مير بدخشان بوده است و بخش شمال خاوری مرز افغانستان در آن 
هنگام روی خطی می گذشت که تقريبا با مرزهای کنونی واليت قطغن منطبق 

 .می گردد
 
اداری نو  در هنگام نوشتن کتاب، هنوز تقسيمات: يادداشت گزارنده[

ان نيامده بود و حکومت اعلی قطغن و بدخشان در شمال خاوری کشور به مي
  .]وجود داشت
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منافع گستره جويان بريتانيايی  یابرنامه هاقدامات بيخی با 
چون اين کار توجه دوست محمد خان را از . همخوانی داشتند

واحی خاوری که پيوسته در وابستگی انگليس قرار می گرفتند، ن
 . منحرف می ساختند

 
اين، چنين سياستی ناگزير افغانستان را با امارت  افزون بر

بخارا که زمانی بر ترکستان جنوبی سيطره داشت، رو در رو در 
 ،پهلوی ساير موضوعات در. قرار می داد درگيریيک 

ه چشم پوشيدن از اشغال افغانستان استعمارگران اصال در انديش
نبودند و به همين جهت به هر پيمانه که دوست محمد خان 

به همان پيمانه  ،قلمرو خود را به سوی شمال گسترش می داد
 . برای دورنمای سياست استعمارگرانه انگليس سودمند تر بود

 
ی روی دست يکه از سوی محافل حاکمه بريتانيا» سياست آرامش« 

ده بود، می بايستی زمينه را برای بلعيدن افغانستان گرفته ش
به يک دولت » صلح آميز«های يا مبدل ساختن آن از راه 

در . فراهم می کرد ،)در زمان مناسب برای اين کار( وابسته
تجاوز می توانست جای آن را  ،صورت ناکامی چنين مشی يی

 . )که در آينده هم گرفت(بگيرد  نظامی
 

سيطره  پهن سازیروش های  ،در باره بخاراهمانا در مساله 
وجود »  دبستان«روی هم رفته دو  ،انگليس در افغانستان

سياست فرصت «و  )د پايسیرفارو(سياست پيشروی «: داشت
يا » بکورد پاليسی« -»ماهرانه در جا زدن«(يا » طلبانه

 .)»ماسترلی ان اکتويتی«
 
از فاجعه  در دوره يی پس ،سده نزدهم 60 – 50در سال های 

 1842 -1841افغانی که گريبانگير ارتش انگليس در سال های 
دوره هواداران مشی و تاکتيک  ،اين دوره -گرديد

مگر با اين هم به پيمانه (فرصت طلبانه و خويشتندارانه 
کميسار عالی بريتانيا در  -جان لورنس. بود) پويا -بايسته
 . شمار می رفت اين مشی  به) ايدئولوگ(انديشه پرداز  ،پنجاب

 

                                                                                                                                                             
بازماندگان احمدشاه در شمال، در سرزمين های ازبيک نشين ترکستان ... 

تنها بلخ و ) به پيمانه چشمگيری به نام(جنوبی، زير حاکميت تيولی
. ديگر خان نشين های اين ناحيه در عمل مستقل بودند. آقچه را داشتند

 .حتا در اواخر زندگی خود احمد شاه
 

با فروپاشی امپراتوری درانی، برخی از واليات آن از سوی همسايگان 
خود مناطق . نيرومند گرفته شده بود و برخی هم مستقل شده بودند

که به چند بخش تقسيم شده بود، محمل گستره جويی ) پشتونی(افغانی
 . مستعمراتی انگليسی ها گرديده بود

 
شدن برخی از زمين های افغانی در کشور واحد تنها در ميانه های  متحد

 .گ-.»سده نزدهم در اوضاع نو تاريخی رخ می دهد
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به ويژه پيگيرانه با  ،پس از اشغال پنجابحکومت انگليس 
اين حکومت می کوشيد با آن . افغانستان بازی می کرد

 راکشور را برپا نمايد و آن  یپيوندهای بيشتر تنگاتنگ تر
استفاده  ربه سود منافع سياست تجاوزگرانه خود در خاو

ه به او در باره دوست محمد به پيشنهاد ارائه شد. نمايد
گفتگوها با همسايه نيرومندش با سنجش بر اين که حمايت آن 

خود  .]گ-در واقع، بلندپروازانه[ گرايی يتاف مرکزرا در اهد
  .پاسخ مثبت داد به دست بياورد،

 
پسر دوست محمد خان در پيشاور با –گفتگوها که غالم حيدر خان

قد قرار داد نمايندگان کمپانی هند شرقی پيش می برد، با ع
اين قرار  .به پايان رسيد 1855انگليس و افغان در ماه مارچ 

داد در بر دارنده بندی بود در باره صلح و دوستی ميان دو 
مطابق با اين . متصرفات يک ديگربه کشور و احترام متقابل 

تعهد امير افغان از نام خود و نام وارثان خويش  ،قرار داد
دشمن دشمنان کمپانی هند شرقی  دوست دوستان و«می سپرد تا 

 143.»بماند
 

به سخن ديگر، امير افغان اشغال حوزه پيشاور را از سوی 
ها به رسميت شناخت و تعهد سپرد بر آن ادعايی  یانگليس

قرا داد  افغانستان را در مدار سياست . نداشته باشد
استقالل سياسی  ،بريتانيا کشاند و به گفته دادگرانه رشتيا

 144.دوم کردکشور را مع
 

توانسته بود وعده های مهمی را از سوی  که دوست محمد خان
دست به يک رشته  آن هادر برابر انگليسی ها به دست بياورد، 

حمايت مالی و عدم مداخله وعده به او  .عقب نشينی هايی زد
 . داده شده بود در زندگی داخلی افغانستان

 
ه در جريان ک ،رجل برجسته سياسی انگليس –ارگايل هرتسوگ

با ساليان دراز کرسی دبير دولتی در امور هند را داشت، 
 پيمانیاين «: نوشتخاطر نشان ساختن خصوصيات عقد قرار داد 

که ما با  کسانیبود که امير را وادار می گردانيد با همه 
. ی پيشامد نمايددشمن از سراعالم جنگ داده بوديم؛ ها آن 

 . ما نمی گردانيدرا متوجه  همانندیمگر هيچ تعهد 
 

يک  ،به معنای تمام کلمهپيمان از جانب دوست محمد خان 
مگر از جانب ما دارای چنين . اتحاديه تهاجمی و تدافعی بود

با اين . بودمتمايل  به سود ما يکسرهدر نتيجه و  نبود باری
روی دست گذاشته به دست  در انديشه آن نبود تاامير  ،هم

مبنی بر ما سپرده بوديم،  کهيی اهوعده تنها به پاس  پيمان

                                                 
143. Causes of the Afghan War. Being a Selection of the Papers Laid before Parliament, L. 1879, 
p. 2.  

 . 244. رشتيا، ص  144 .
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هم  و اومداخله نخواهيم کرد که در امور داخلی کشور او اين 
 145.»بنگرد ؛راه نخواهد داد در پايتخت خود اجنت های ما را

 
استعمارگران در رابطه با  بستن پيمان،در اين ميان، به رغم 

دچار توهم احساساتی که افغان ها نسبت به آن ها داشتند، 
سپاهيان غير منظم  فرمانده مادر آن هنگ چمبرلين که .دنبودن

مناسبات ما «: ياد آور شده بود که بود، پنجاب) يله جاری(
نيست و و پايدار استوار  ،توده يک به عنوانبا افغان ها 

ما هيچ چيزی نمی توانيم بکنيم  .زمان درازی چنين خواهد بود
.... گردند دوستی ماآرزومند  توده های مردمبرای اين که 

وضعيت  ،هرگونه تبارز اعتماد نسبت به ما يا وابستگی از ما
 ،د کرده، تضعيف خواباشدحمايت ما خواستار گروهی را که  هر

بريتانيای   تفنگدارانمی پندارم که . تا اين که تحکيم ببخشد
گذرگاه خيبر  راهاز  خواهند توانستسال های سال نتا هنوز 
 146.»بگذرند

 
 ،با توجه به تمايالت در افغانستان ،دوست محمد ،از جانب خود

کوشيد برپايی مناسبات تنگاتنگ تر را با امپراتوری 
دوست محمد قندهار  ،1855مقارن با  .بريتانيا آفتابی نسازد

و دست به تهاجم بزرگی در برابر خان نشين های گرفت را 
 ،در اين لشکرکشی به شمال. کرانه های چپ رود آمو يازيد

از سوی انگليسی ها مجهز به همه «ه گفته شاهدان امير ب
  147.»جنگ افزارها، مهمات، و پول: بود مورد نياز لوازم 

 
 کندز در بلخ، خلم وفئودال های افغانی حاکميت خود را 

استعمارگران . و ساحات متصرفه را گسترش بخشيدندتحکيم 
بر جلب مبنی بريتانيايی با رسيدن به هدف خود در اين مرحله 

توجه دولت افغانستان به اقدامات ] در واقع انحراف[
با آتش و شمشير می  ،همزمان ،اشغالگرانه در ترکستان جنوبی

رهايی بخش قبايل افغان را در سرزمين های های کوشيدند جنبش 
در اين  .اشغالی حوزه پيشاور سرکوب نمايند و درهم بکوبند

ز هم که شده برای يک روبی آن که (جا، مبارزه سرسختانه يی 
بيگانگان پيش  ستمبه خاطر رهايی در برابر  ،)فرو بخوابد
 . برده می شد

 
در ميان قبايل ميران زايی در وادی کوهات در  1855بهار سال 

در جريان چند ماه دسته يک . جنوب پيشاور قيام به راه افتاد
هزار و پنجصد نفری شورشيان افغانی قهرمانانه در برابر 

های قيام . مقاومت کردند بريتانيايیسپاهيان منظم 
                                                 

، فغانستان به روايت انگليسی هاتاريخ مناسبات  انگليس با ا.  145
 . 263-262. ص. ، ص1879، 142، شماره »پيک روسيه«مقاله چاپ شده در مجله 

 .300. فوريست، همان اثر، ص. دبليو. ج.  146
، پرونده 715بايگانی مرکزی دولتی تاريخ جمهوری ازبيکستان، فوند .  147
 26تاريخی ، نامه گورنر جنرال اورنبورگ به وزير خارجه، 77، سند 17

 .  1866اگست 
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 .کردمی ی ديگر سرايت هابی درنگ به جا ،در يکجافرونشانده 
اورکزايی  -قبايل خاوری افغانیبزرگترين يکی از  ،به زودی

بود و  ،تيراخ -که در دره کوهات  و ناحيه کوهی همسايه آن
در اين جا و در . پيوستند به ميران زايی ها ؛باش داشتند

به تدريج برای همه  ،گسترده و پهناور پيرامون آن اتساح
ديد پ» پايدار سرحدیهای جنگ «دوره سلطه بريتانيا در هند 

که  يی را قبايل افغانی هااين جنگ . ندو توسعه يافتند آمد
ترجيح  ،بودن مهاجمان خارجیمرگ را در نبردها از زير دست 

 . پيش می بردند می دادند،
 

هرچه  ،با قبايل شورشی پيکارهانه به بسپاهيان انگليسی، 
به سوی  متصرفات استعماری خود پهن ساختنبيشتر و بيشتر با 
آن ها آشکارا مرزهای افغانستان را با . باختر پيش می رفتند

که با او همين چندی پيش قرار (امير  قلمروتجاوز به حدود 
نقض  ،)امضاء نموده بودند» دوستی و احترام به قلمرو«داد 
 . کردند

 
در نامه يی به خانه اش با رهسپار شدن به لشکرکشی  ،چمبرلين

توپ در برابر قبايل توری  14در راس دسته پنج هزار نفری با 
خود بگذريم و به  ما بايد از مرز «: نوشت ،در وادی کوهات

گوشمالی بدهيم  برای اين که قبايلی را .سوی کابل پيش برويم
زير حاکميت دوست محمد خان  شان برسانيم که کردارو به سزای 

ما بايد اين قبايل را وادار سازيم تا خسارات را .... هستند
جبران نمايند و يا دهکده ها و روستاهای آنان را آتش 

را که  شانخواهيم زد و نابود خواهيم کرد و هم دام های 
  148»....خواهيم ربود ،بتوانيم به چنگ بياوريم

 
زمين های هر چه بيشتر و سر ،جنبش رهايی بخش قبايل افغانی

بيشتری را در بر می گرفت و استعمارگران را وادارمی ساخت 
در اين جا ارتش بزرگ تا بن دندان مسلح را نگهدارند و 
 اهميت ويژه يی به تحکيم آتيه مناسبات با دوست محمد خان

داليل ديگری هم بودند که از اهميت  ،برای اين کار. بدهند
منازعه نوی  1856به سال . دار نبودندکمتر جدی تری برخور

 149.انگليس و ايران درگرفته بود ميان
                                                 

 .313. دبليو فوريست، ص. ج.  148
سپاهيان ايرانی به  1856در اوايل . موضوع درگيری واحه هرات بود.  149

و در ماه . محاصره شهر پيروزمندانه پيش رفت. سوی هرات پيش رفتند
حکومت  1856نوامبر  1به تاريخ . ن ها افتادآهرات به دست  1856اکتبر 

 . ران اعالم جنگ دادبريتانيا با اي
 

در ماه . از هند يک اسکادران کشتی های جنگی به خليج پارس گسيل گرديد
کماندوهای انگليسی به کرانه های ايران پياده شدند و  1856دسامبر 

مگر انگليسی ها . پس از چندی اهواز را هم گرفتند. بوشهر را گرفتند
انگليس در اثر جنگ  چون. نتوانستند پيروزی های شان را گسترش بدهند 

از اين رو، شتابزده . جزيره نمای کريما با روسيه بسيار ضعيف شده بود
 . جنگ را با ايران پايان بخشيدند
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با بهره گيری از وخامت اوضاع در حکومت بريتانيا در هند، 

دوست و «سياسی با  هماهنگ مواضعبه بهانه تدوين ، خاورميانه
نزد دوست  هياتی را به رياست ميجر ليمس دن ،»همپيمان خود

ن هيات به قندهار رسيد و در اوايل اي. محمد خان گسيل داشت
ميان انگليس و افغانستان قرار دادی عقد گرديد که قرار  1857
 . را تاييد می کرد و توسعه می داد 1855داد 

 
هد سپرد به امير در جريان سراسر دوره جنگ با عانگليس ت
برای 150در سال )ميليون روپيه 2/1(لک روپيه  12ايران 

رطی که به افسران شبه .] گ-آن هم[ .بپردازد نيازهای نظامی
بريتانيايی اجازه داده شود در افغانستان حضور داشته 

برای نظارت بر استفاده از اين پول ها و برای جمع . باشند
ولف م  -فيشر به سخن ،سياسی -هرگونه نظامی آوری اطالعاتِ 

ميع و خريد طاين سوبسايدی که آشکارا دارای بار ت ،انگليسی
 ستبرای ما می توانريان زمانی که خدمات او در ج«بود، 

  151.»می بايستی به امير پرداخته می شد ،سودمند باشد
 

 و افزار ساز و برگبه دوست محمد همچنين چند صد کمپلکت 
 . تحفه داده شد رزمی برای سربازان

 
ب در اکميسار عالی پنج -لورنسامير با  1857در ماه جنوری 

غانستان و هند برای تصويب قرار نزديکی دژ جمرود در مرز اف
حکومت بريتانيا می کوشيد به اين ديدار تا . ديدار کرد ،داد

از ديدگاه [ و تاثير گذار دهنده تلقينجای امکان شکل بيشتر 
يکی از شاهدان  .بدهد .]گ-روانی با نمايش قدرت و زرق و برق

به مناسبت نخستين بازديد امير از «: در زمينه نوشته است
در آن جا بيش از هفت هزار سپاهی متمرکز  ،اه انگليساردوگ

در ترکيب آن ها سه هنگ پياده انگليس شامل  که گرديده بود 
 . بودند

 
روشن سپاهيان در امتداد يک مايل صف کشيده بودند و بيخی 

امير و همراهان بر  ،است که اين نيرو و آرايش رزمی سربازان
آن هم احساس . ه بوداو تاثير بس سودمندی را به جا گذاشت

در 152.»با احساس ترس درهم می آميخت ،گری و شيفتگیستايش

                                                                                                                                                             
 

در پاريس  1857ماه مارچ  4هنوز در آستانه رويدادهای اهواز، به تاريخ 
قرار داد صلح ايران و انگليس به امضاء رسيد که نظر به شرايط آن 

اهای خود بر هرات دست کشيد و سپاهيان خود را از آن شهر ايران از ادع
 . بيرون برد

 .صد هزار= يک لک.  150
151 . F. H. Fischer, Afghanistan and the Central asia question, L. 1878. P. 169.  

روبرتس، چهل و يک سال در هند، از يک افسر عادی تا فرمانده کل . ف  152 .
 . 37. ، ص1902انکت پتر بورگ، قوا، ترجمه از انگليسی، س
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و  ها )تهديد( اين گونه شانتاژ ،زرادخانه ديپلماتيک انگليس
 . ترسانيدن جای نه کمتری را نسبت به تطميع می گرفت

 
اهميت بزرگی برای  ،عقد قرار داد با فرمانروای افغانستان 

 برای آنان اين امکان را چون . تعمارگران بريتانيايی داشتاس
که همه توجه مبارزه را با خيزش عظيم توده های مردمی داد 

مردم هند . دنمتمرکز گردان 1857آغاز شده در هند در ماه می 
دست به گريبان بودند و  بينوايی وگرسنگی و مرگ و مير ه باک

طعانه يی در برابر برای مبارزه قا ،بودند به ستوه رسيده
نيرومند ترين  جنبش، اين. به پا خاستند برده سازندگان خود

که  جنبش هايی بود جنبش رهايی بخش مردمی نسبت به همه
با آن ناگزير گرديدند سر استعمار گران انگليسی در هند 

سيطره بريتانيا در  پايه های ،اين خيزش. وکار داشته باشند
 . را لرزانيد اين کشور

 
شورش هند بازتاب . ادامه يافت 1859تا رزه با شورشيان مبا

در افغانستان جنبشی . گسترده يی در کشورهای همسايه هم داشت
مگر به . به راه افتاد در برابر هرگونه نزديکی با انگليس

رغم تنفر و انزجار توده های افغانی در برابر درندگی های 
که بسته  يمانیپ پای با نجابت دوست محمد خان ،استعمارگران

 . بيطرفی را حفظ می کرد ، وفادار ماند و به گونه جدیبود
 

سياسی انگليس در اين  -رجل برجسته نظامی -)رابرتس(روبرتس
که به  .]گ-در هند[هنگام روزهای دشوار شورش«: پيوند نوشت

 دوست محمد خان به زودی پس از قرار داد انجام شده با امير
اين  .ی به تعهدات خود پابند بودبا سپاسمندوی راه افتاد، 

می توانست سرنوشت  ،که پيوستن او به شورشياندر حالی است 
بی  ،در اين صورت از دست دادن پنجاب. پنجاب را رقم بزند

ما نمی توانستيم موفق شويم  دهلی را بگيريم . ترديد می بود
حتا امکان حفظ کدامين بخش کشور را در شمال  بودو دشوار 
 . مجاز بدانيمبنگال را 

 
محمد خان ی را که دوست نقش هم نمی توانستند خود افغان ها

درک کنند و بسياری از آنان با آمدن نزد او بازی می کرد، 
به  شپيش پاهاي ی خود را)عمامه ها( دستارها ،هنگام شورش

با بهره گيری  تا و او را فرامی خواندند زمين می افگندند
از «: آن ها می گفتند. سازد را نابود» کافران« ،از فرصت

ها با آن » فرنگی«وضع دشواری که  از دهلی خبر رسيده است و
د پافشاری می نمودن و153.يم، آگاهی داررو به رو گرديده اند

چرا تو ما را بر ضد آن ها نمی مانی و از ضعف آن ها که 
، بهره نمی برای اين که پيشاور را دو باره پس بگيريم

 154. »!گيری
                                                 

اروپايی ها را فرنگی می .] گ -و نيز در ايران[در افغانستان .  153
 . خواندند

 . 37. روبرتس، چهل و يک سال در هند، ص.  154
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 - او )اندر(ناتنی مانند برادر ،های بانفوذ افغانیفئودال 

نه تنها « سردار سلطان محمد خان بارکزايی به او امکان
بل نيز همه مناطق خاوری  ،بازپس گرفتن پيشاور و ديره جات

مگر دوست محمد خان ترجيح می 155.»گوشزد می کردند افغانی را
ر عدم مداخله د«سودمند برای استعمارگران داد از سياست 

تا اين کار به انگليس امکان می داد . پيروی کند »امور هند
دارد و ب در برابر شورشيان گسيلاز پنجاب  را سپاهيان خود

   . ساختمی سهل تر  به گونه جدی سرکوب شورش را برای آن 
 

حسن نيت خود در قبال  ،امير دوست محمد در ازای اين سياست
با او  1858ه سال ب. به زودی پاداش دريافت داشت ،انگليس

ز سوی بريتانيا توانست بخشی از سيستان و نيز منطقه حمايت ا
مبارزه طوالنی با شورشيان  .اندخوی ترکستان جنوبی را بگيرد

 .هزينه های بزرگ مالی از سوی انگليس بوددر هند نيازمند 
مواضع بريتانيايی ها در اين کشور به  ،به رغم سرکوب شورش

خواه مخواه استعمارگران . يده بوداندمند گرنگونه جدی زيا
ناگزير گرديدند برای چندی فشار را بر افغانستان کاهش 

ديدگاه های دبستان  ،در شالوده اين تاکتيک. ببخشند
ادامه می  به تسلط داشتن» مشی فرصت طلبانه«هواداران 

 . دادند
 

محافل حاکمه بريتانيايی در  ،تا سال های هفتاد سده نزدهم
در برابر  را» کوچک«عمدتا جنگ های نامنهاد  ،خاورميانه

پيش  قبايل افغانی خاوری که در راه آزادی مبارزه می کردند،
می بردند و در قبال افغانستان به جای روش های تهاجم 

ترجيح می  روش های پويای های خرابکاری پنهانی را ،مستقيم
 . دادند

 
ند عمليات حکومت بريتانيا چ 1860 -1857در جريان سال های 

نظامی را در برابر قبايل مسعود و وزيری در وادی رود  بزرگ
برای  ،در برخی از موارد. به راه انداختند ،توچی و گومل

دسته های بزرگ  ،سرکوب جنبش رهايی بخش باشندگان وزيرستان
 156.گسيل می گرديد) نفر با توپخانه 5000بيش از (نظامی 

 
و قبايل افغانی يوسف  مبارزه ميان تجاوزگران بريتانيايی

 زايی در منطقه کوهستانی سيتان در مرزهای منطقه پيشاور
 دسته نظامی کوتون 1858به سال . دامنه بزرگی را به خود گرفت

به  ،برای سرکوب خيزش های ضد استعماری با مقاصد سرکوبگرانه
 . اين منطقه گسيل گرديد

 
                                                 

 . 253. رشتيا، ص.  155
ائيدی، سيتانه، اکسپديسيون کوهی در مرزهای افغانستان در . د.  156

 ،  و نيز 166. جوالی، ص ، ماه1873، »گزيده های نظامی«، 1863
Forty One Years in India.., by Field- Marshall Lord Roberts of Kandahar, voll. II., L., 1897, p. 6.  
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نی که به ناديده گرفتن قوانيبه رغم اين ها، سيتانی ها 
ادامه  ،می کوشيد بر آنان تحميل نمايد اداره مستعمراتی

پايگاه  1863آن گاه سپاهيان انگليس تابستان . دادند
جايی را که  -محاصره کردند کوه های مهابون را -شورشيان

افغان های بسياری به آن جا آمده بودند و به گونه يی که 
با «نوشت ائدی يکی از اشتراک کنندگان رخدادها . سرهنگ د

تا سرزمين آبايی خود را  ،قصد کمک به هم قبيله يی های خود
 157. »از حضور تنفر انگيز ما نجات بخشند

 
باشندگان نواحی همسايه را فرا خواندند تا به  ،شورشيان

وعده های انگليسی ها باور نکنند و در متن فراخوان آمده 
به سره يکدر غير آن، آن ها در نخستين فرصت شما را «بود که 

برو خواهند ساخت، آبی شکنجه خواهند کرد،  يغما خواهند برد،
همه دارايی های شما را برای خود ضبط خواهند نمود و به دين 

آن گاه پشيمانی سودی نخواهد . شما اهانت خواهند کرد
 158.»داشت

 
هنگامی که در برابر سيتانی ها سپاهيان شش ان، اين فراخو

توپ به فرماندهی جنرال نئويل  دستگاه 19هزارنفری مجهز با 
با حمايت عام و تام افغان های  ،يورش بردند159چمبرلين

 مشتی ديگر نه با .رو به رو شدبونير، سوات و ديگر نواحی، 
بل با دسته های متحد  ،شورشيان محاصره شده در کوه مهابون

رو به رو  ؛هزار نفر می رسيد 15افغانی که شمار آنان به 
  .بودند

 
رال چمبرلين در دره امباله در دامنه های کوه ستون جن
و متحمل تلفات بزرگی از يورش متوقف گردانيده شد مهابون 

مهاجمان ناگزير گرديدند دست . های دليرانه کوهنشينان گرديد
 . به پدافند بيازند

 
نوئل را به  1863اکتبر  27ائدی سراسيمه تلگرام تاريخی 

نظامی  -و گذار عادی ملکیگشت «: نوشتفرماندهی  به -چمبرلين
. سهمگين جنگ مرزی را به خود گرفته استسيمای  ،کوه ها در

به اين سوی رود سند هم سپاهيانی اضافی در  مشوره می دهم
هرگونه تعلل و آهسته روی حاال ديگر می . جنوب را گسيل داريد

 160»...تواند بدبختی های بزرگی را به همراه بياورد
 

به به زودی قبايل منطقه باجور . بودهراس تجاوزگران مدلل 
ناآرامی ها هر چه بيشتر . ميهن دوستان فداکار پيوستند

                                                 
ائيدی، سيتانه، اکسپديسيون کوهی در مرزهای افغانستان در . د.  157
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گسترش يافتند و پهن گرديدند و قبايل مومند را در حوزه 
در بر پيشاور، وزيرها و اتمان خيلی ها در دره کوهات 

 . گرفتند
 

به کارزار  شتابان ،سپاهيان هر چه بيشتر و بيشتر انگليسی
در اين جا  1863مقارن با اوايل دسامبر . گسيل گرديدند جنگ، 

بسيار سيمای نبردها . هزار سپاهی مستقر گرديده بود 25
دسامبر  16-15تنها طی دو روز . خشونتباری به خود گرفتند

اجنت . کشته و زخمی دادند 200برای مثال مهاجمان نزديک به
اه های سياسی بريتانيايی پويايی بس چشمگيری را به ر

با خريد و  ،آن ها در ميان نمايندگان قبايل مختلف. اندختند
می نفاق و شقاق تخم  ،تطميع سران و رهبران ناپايدار

 .کاشتند
 

با درهم آميزی فشار نظامی و پويايی های  ،استعمارگران
توانستند نيروهای شورشی به پا خاسته در برابر  ،ويرانگرانه

سازشنامه به  شورشيانبا رهبران  و تضعيف نمايند خود را
هرگاه  پناگاه مداخله گران اعالم داشتند که . ندبرستفاهم 

) زير نظارت افسران انگليس(روستای ملکی  -اصلی سيتانی ها
اين کار  .سپاهيان خود را بيرون خواهند بردويران گردد، 

مگر با آن که هدف نخستين اکسپديسيون چنين می  .انجام شد
بر گواه  ،  روندکلی رخدادهاداشنمود که به دست آمده ب

   .بود سياسی تجاوزگران -گترين شکست نظامیربز
 
ماهی بگيرند،  ،آلودهگل ب آکه می خواستند از استعمارگران  

از  يکپارچهدر برابر لزوم عقب نشينی از پاسخ نيرومند و  
کوهنشينان از پی  .سوی دهقانان و پيشه وران قرار گرفتند

در کوره راه ها  با پای پياده ،نشينی سپاهيان در حال عقب
با ويران کردن استحکامات و راه های ساخته شده از سوی 

مهمانان » تشريف آوری«برای اين که از  .روان شدند ،آنان
 . جلوگيری نمايندنو ناخوانده 

 
 ههمسايگان ما ب... «: سرهنگ ايدی در اين پيوند نوشت 

ه های ما در باره صلح و در اعالمي دارند سوء ظن اقدامات ما
 صخره مردمی که در....  ترديد دارند دوستی و عدم مداخله

امنيت خود را  ،ما زدر کنار مر ،های کوهی بود و باش دارند
 161.»بيشتر مرهون دليری خود هستند تا بی آاليشی ما

 
قبايل شرقی افغانی . با اين سخنان می توان بيخی همنوا بود

به اندازه  ،تان جدا شده بودندکه به زور از دولت افغانس
» صلح دوستانه«های کافی داليل وزنينی داشتند تا در اعالميه 

 . حکومت بريتانيا ترديد داشته باشند» بی آاليشانه«و 
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حکومت انگليس موقف فرصت طلبانه يی  ،در قبال خود افغانستان

را پيش گرفته بود که به دقت مترصد آن بود که چگونه دوست 
د قلمرو  خود را گسترش می دهد و در اين حال در محمد حدو

 . نديشه آن بود که در آينده از اين قلمرو بهره مند گرددا
 

خان نشين های ازبيکی و  بيشترينهپس از گرفتن قندهار و 
دوست محمد آغاز به تدارک به  ،تاجيکی کرانه جنوبی رود آمو

اماد برادر زاده و د ،بر اين شهر. لشکرکشی بر هرات نمود
يک حکمران مستقل حکمرانی  سردار سلطان محمد خان چونانِ  -او

 . می کرد
 

دوست محمد در راس سپاهيان خود به هرات لشکر  1861بهار 
مگر سر . جنگ بر سر شهر بيش از يک سال به درازا کشيد. کشيد

  162.آن را گرفت 1862در ماه جون انجام امير 
 

ئودالی را از ميان دوست محمد از هم پاشيدگی ف ،اين گونه
پس از  ،پس از چند روز. برد و افغانستان را يکپارچه ساخت

تحد شده نتوانست وی را بيش مامير بمرد و کشور  ،گرفتن هرات
 .از چند روز برتابد

 
دوم شاهی مطلقه ايجاد شده از سوی دوست محمد خان در دوره 

 حکومت وی از ديدگاه اقتصادی يک دولت يکپارچه و تمام عيار
و ادامه می دادند در کشور حاکميت مناسبات فئودالی . نبود

گرايش های . هنوز بازار سراسری درونی ايجاد نگرديده بود
امام درهم  ،جدايی خواهانه سران فئودالی تضعيف گرديده بود

در افغانستان سپاهيان  ،در پهلوی ارتش امير. شکسته بودن
وجود  جداگانه سرشناس قبيله يی و حکمرانان برخی از مناطق

 .داشت
 

سر از نو  در کشور پس از درگذشت امير کشاکش های ميانگروهی
 .آغاز گرديد 

 
مبارزه ميان شيرعلی خان که از سوی امير به عنوان وليعهد 
گماشته شده بود و برادران ناتنی او محمد افضل خان و محمد 

 يی جنگ ميان فئودال ها امکانات گسترده .عظيم خان در گرفت
برای توطئه های پشت پرده  دست حلقات حاکمه بريتانيايی به

 . در افغانستان دادند
   
 
 
 
 

                                                 
منابع . آورده است 1862رشتيا سال افتادن هرات به دست  امير را .  162

 .را می آورند 1863ديگر، سال 


