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  يادآوری گزارنده

است، به ) :لمبارزات افغانستان در راه استقکه نام اصلی آن (داکتر مراد بابا خواجه يف در کتاب دست داشته 
کتاب با . و ارزيابی نخستين جنگ انگليس در برابر افغانستان پرداخته است بازی بزرگبررسی نخستين مرحله 

آن که در سال ھای اوج جنگ سرد و زير داربست انديشه ھای ايدئولوژيک مارکسيستی در شوروی پيشين نگاشته 
انبه گرايی، تا ھمين اکنون يکی از بھترين آثار در شده است، به رغم يک رشته نارسايی ھا و روشن است يک ج

  .زمينه است
  

تا جايی که در آثار پارسی دری چاپ شده در افغانستان و ايران  و نيز آثار چاپ شده در شوروی پيشين و روسيه 
- 1838سال ھای ( جنگ اول افغان و انگليسکنونی به زبان روسی ديده می شود، تا کنون کتاب مستقلی در باره 

. از اين رو، اثر دست داشته در نوع خود اثر منحصر به فردی به شمار می رود. به چشم نمی خورد است) 1842
  .ھمين ھم بود که ترجمه آن را از نيازھای تاخير ناپذير انگاشته و به آن دست يازيدم

  
نگاشته شده در باره کشور ی که کتاب دست داشته بر شالوده آن نوشته شده است، مانند ساير کتاب ھای )متد(روش 

روش   -پروفيسور ايگور ريسنر فقيد) افغانستان شناسی(ما در شوروی پيشين، روش معروف دبستان افگانيستيکا 
که ھمه چيز را در زير داربست مبارزات طبقاتی و ايدئولوژی  سياسی -اقتصادی -آناليز تاريخی اجتماعی

ست در پھلوی يک رشته محسنات، کاستی ھا و کژی ھای مارکسيستی ارزيابی و بررسی می کرد و روشن ا
  .خودش را داشته است

  
ھمين گونه دبستان تاريخ نويسی افغانستان شناسی بورژوازی غربی، بيشتر بر شالوده منافع امپرياليستی کشورھای 

ی ويژه يی باختر استوار بوده است که روشن است  ھمچنين در پھلوی يک رشته مميزات، کاستی ھا و کمبودی ھا
  . چيزی که نويسنده کتاب دست داشته بارھا به آن اشاره نموده است. خود را داشته است

  
  :آن چه مربوط می گردد، به تاريخ نويسی ميھنی ما می گردد، روی ھم رفته چند شاخه داشته است

ر کتاب ھای که شما: )ميانه ھای سده نزدھم -اواخر سده ھژدھم(تاريخ نويسی و وقايع نگاری ک:سيک   -1
مانند . دست داشته از اين دبستان که پيش از سده بيستم نوشته شده بودند، دردمندانه اندک و کمياب است

نوای معارک، گلشن ، افسوس ناظرين، واقعات شاه شجاع، تاريخ احمد شاه درانی، تاريخ احمد شاھی
  .شمار می روند که به ھر رو غنيمت بزرگی به ...امارات و پادشاھان متاخر افغانستان

  
سوگوارانه، در نيمه نخست سده بيستم ھم کار شايان توجھی : تاريخ نويسی و وقايع نگاری نيمه ک:سيک -2

از (تنھا می توان از آثار گرانسنگ روانشاد فيض محمد کاتب ھزاره . در نوشتن تاريخ صورت نگرفت
زير سانسور شديد ) ه خود روانشاد کاتببه گفت(يادآور شد که دردمندانه آن ھم ) سراج التواريخجمله از 

دولتی نگاشته شده، از سوی شخص امير حبيب هللا خان مو به مو حک و اص:ح شده و روشن است کم و 
 .افزودھايی در آن صورت گرفته است

در نيمه دوم سده بيستم، يک رشته آثاری در زمينه تاريخ افغانستان به رشته : تاريخ نويسی سفارشی دولتی -3
ش درآمدند که بخش بيشتر آن ھا دولتی بوده و روشن است با توجه به منافع خاندان شاھی وقت و نگار

اوضاع جنگ سرد حاکم بر جھان و م:حظات سياسی وقت نوشته شده بودند و روشن است نويسندگان 
 .  دست بازی در نوشتن آن چه که می خواستند، نداشته اند

که تا اندازه زيادی، خواھی نخواھی زير تاثير اوضاع و احوال : تی تاريخ نويسی ناسيوناليستی نيمه دول -4
وقت در کشور، جو خفقان و ترس حاکم بر کشور و نيز زير تاثير ذھنيت دبستان تاريخ نويسی دولتی و 

 . بيشتر واکنشی بود و برخی از اين آثار از آبشخور انديشه ھای مارکسيستی شوروی پيشين آب می خورد
که به استثنای مواردی : لگام گسيخته دوره ھای مھاجرت و پناھگزينی بيرون از کشورتاريخ نويسی  -5

 .انگشت شمار، بيشتر از سوی افراد و اشخاص فاقد ص:حيت به رشته نگارش کشيده شده اند
 

  :به ھر رو، تاريخ نويسی ميھنی ما در کل از بيماری ھای زير رنج می برد
  تاريخ برخورد احساسی و يا ھم رمانتيک با -1
 گزافه گويی و شعار دادن ھا به جای تجزيه و تحليل دقيق در بسی از موارد -2
 واکنشی نوشتن و عصيانگرايی -3
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 عدم دسترسی نويسندگان به اسناد و مدارک دست اول بايگانی ھای معتبر جھان -4
 کمبود مطالعه آثار سنگين و گران وزن تاريخ نوشته شده در کشورھای ديگر -5
 رغير متديک نوشتن آثا -6
 برخورد غير کارشناسانه با مسايل و رخدادھا در بيشتر موارد -7
 مغايرت آشکار با تاريخ ديگر کشورھای جھان در بسی از موارد -8
در واقع در زير ساطور نوشتن که روشن است تاثير ناگوار خودش را بر  -ترس از تھديد و خفقان حاکم -9

 .جا گذاشته بود
 قايق و در بسی از موارد سفارشی و ديکته شدهجعل و تحريف و مسخ عمدی يا ناآگاھانه ح -10
 فراوانی لغزش ھای چاپی، نگارشی و انشايی در آثار چاپ شده و طبع نامرغوب کتاب ھا  -11
قھرمان تراشی ھا، دشنامدھی ھا، ناسزا گويی ھا و نکوھش و ستايش ھا از شخصيت ھا و رويدادھا   -12

 ...حسب خوشبينی يا بدبينی ھای شخصی و
 

ا توجه به نارسايی ھای برشمرده در باx، بايسته است به آثار نوشته شده در زمينه تاريخ کشور، در يک سخن، ب
با قيد ) به ويژه آثاز نوشته شده از سوی تاريخ نويسان خودی(چه به زبان ھای خارجی و چه به زبان پارسی دری 

  .احتياط فراوان برخورد نمود
  

گردد، در اين جا ھم بايسته است يادآور گرديم که در پھلوی يک رشته  آن چه مربوط به تاريخ نگاری در ايران می
آثار گرانسنگ نوشته شده از سوی انگشت شمار تاريخ نويسان دانشمند و فرھيخته، شمار فراوان آثار دستوری و 

لغزش   و نيز آثار نوشته شده از سوی افراد و اشخاص مشکوک که آگنده از) به ويژه در دروه پھلوی(برنامه يی 
  .ھا و يک جانبه گرايی ھا و جعل و تحريف حقايق اند که بايسته است با آن ھا با قيد احتياط برخورد گردد

    
ھمه اين ھا نياز به بازنگری تاريخ معاصر و نوين کشور و منطقه را به يک نياز مبرم و تاخير ناپذير مبدل می 

شور ما در چھار چوب دبستان ھای خارجی و داخلی موجود و در پھلوی اين، به باور بنده نوشتن تاريخ ک. گرداند
ھمين بود که از سال ھای سال بدين سو در پی ايجاد . ی فرنگی رايج کارايی بسياری ندارد)متدھا(بر پايه روش ھا 

دبستان نوينی با کاربست متد نوی بوده ام که نام اين دبستان را در سی و ھفتمين گنگره جھانی خاورشناسان در 
 پيونددھی مقايسه يی رويدادھاو متد کار را متد  )افغانستان شناسی نو(نئو افگانستيکا  - 2004مسکو به سال 

  . پيشنھاد نمودم
  

دبستان نو بيشتر مسايل را بر پايه آناليز جيوپوليتيکی، جيو استراتيژيکی، جيو اکونوميک، جيو استراتيژيک و 
زبانی و  -اربست انديشه ھای ايدئولوژيک و بند و بست ھای تباریجيوکلتوری، بيرون از د -جيوسويليزاسيونی

  . آيينی بررسی می کند
  

در چھار چوب طرح ريخته شده، در برنامه دارم کار بازنويسی تاريخ معاصر و نوين کشور را زير نام سری 
آغاز بازی «ت آن زير نام در چند جلد آغاز نمايم که کتاب نخس» لحظه ھای از ياد رفته تاريخ ديپلماسی افغانستان«

در دست نگارش است و اميدوارم پس از چاپ کتاب » بزرگ، فروپاشی امپراتوری درانی و پديد آيی افغانستان
  . دست داشته، به زيور چاپ آراسته و به دسترس شيفتگان تاريخ خونبار کشور گذاشته شود

  
ر در نوع خود در زمينه به زبان روسی است، کتاب اين کتاب که در واقع نخستين اث. برگرديم به کتاب دست داشته

مگر با توجه به اين که تنھا در صد صفحه نوشته شده است، روشن است نمی تواند سيمای کامل . سودمندی است
از ھمين رو، ناگزير گرديده ايم در زير نويسی ھا، پيرامون پاره يی از . مساله يی به اين پيچيدگی را بازتاب بدھد

با اين ھم، چون نمی شود ھمه نکات بايسته يادآوری را در زيرنويس ھا آورد، خوانندگان . نی بيفگنيممطالب روش
آغاز بازی بزرگ، فروپاشی امپراتوری : لحظه ھای از ياد رفته تاريخ ديپلماسی افغانستان«را چشم انتظار کتاب 

نيم منظره کاملی از موضوع مورد بررسی را اميدواريم در آن کتاب بتوا. می گذاريم» درانی و پديدآيی افغانستان
  . ارائه بدھيم

  
. مولف در پايان کتاب، فھرست کاملی از آثاری را که از آن ھا در نگارش کتاب بھره گرفته است، آورده است

مگر ما با توجه به اين که آثار انگليسی مورد استفاده از سوی نويسنده، در زيرنويس ھا آمده است، برای جلوگيری 
  .  ز تکرار، از آوردن آن ھا در پايان کتاب خود داری ورزيديم و تنھا به آوردن فھرست آثار روسی بسنده کرديما
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در اين جا ھم، ما با توجه به اين که اين اسناد . ھمچنين او ترجمه برخی از اسناد را نيز در پايان کتاب آورده است

  .بازآری آن ھا در پايان کتاب خود داری ورزيديمرا در زير نويس ھا از منابع اصلی آورده ايم، از 
  
  
   

  
 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 سي:ب از خاشاک بستن

 به مژگان سنگ خارا را بريدن -خذف را گوھر شھوار کردن
 به فرق سر، به xش کوه دويدن -ن، بردن از زنگى سياھىبه شست

 به زير آسيا سنگى خزيدن -ز سختى ھاى چرخ فتنه انگيز
 که خود را زير دست غير ديدن -نباشد آن قدر ھا سخت و مشکل

 استاد بيتاب
  
  

  سخن گزارنده
 
پس از کشته شدن  1747فشار در سپھدار جوان نادر ا -در اوايل سده نزدھم، امپراتوری بزرگی که احمد شاه درانی

پی ريزی کرده بود، بنا 1جغرافيايی خراسان -او در بخش خاوری ف:ت پھناور ايران در گستره سرزمينی تاريخی
از ھم پاشيد و در ميانه ھای ) با کارگردانی انگليس از پشت پرده( به اوضاع ناگوار عينی و ذھنی درونی و بيرونی

  .ار نشين، خان نشين، مير نشين و بيک نشين تقسيم شداين سده، در عمل به چند سرد
  

آن گاه، بر پايه سازش ھای انگليسی ھا و روس ھا، برای حفظ تعادل و توازن ميان امپراتوری روسيه تزاری و 
ھند بريتانيايی و به منظور جلوگيری از برخورد از نيروھای آن ھا در اين سرزمين دور افتاده و دشوار گذار و 

پس از يک رشته از رويارويی ھای (دود متصرفات شان در ميانه آسيا، بر ويرانه ھای اين امپراتوری تحديد ح
ديپلماتيک و ماجراھای خونبار و دراماتيک که منجر به دو بار جنگ ميان انگليس و سردار نشين ھای افغانی 

يتانيای کبير، روسيه تزاری و نوی در ميان متصرفات ھندی بر» واحد سياسی«، )گرديد، بر پايه دو سازشنامه
به ميان آورده شد و مرزھای آن با توافق روسيه و ) کشور حايل(» بوفر«ايران قاجاری، چوناِن يک گستره 

    .انگليس تعيين گرديد
  

در سيما و چھارچوبی که شالوده آن در عمل در دوره فرمانروايی امير  انگليسی ھا نام اين کشور نو زاد را،
  2.گذاشتند» افغانستان«ن بار دوم گذاشته شده بود، دوست محمد خا

                                                 
اين  در واقع، چھارچوب. ياد نمی شده است افغانستانبايسته يادآوری است که امپراتوری افغانی درانی به ھيچ رو به نام   1 .

  .  امپراتوری بيشتر با گستره سرزمينی خراسان، ھر چند ھم نه به گونه کامل ھمخوانی داشته است
بر مناطق شمال ھندوکش کاربرد نداشته است و تنھا بر گستره سردارنشين  ھای کابل، » افغانستان«البته، در اوايل نام .  2

روشن است . وست محمد خان افتادند، اط:ق می گرديده استقندھار و سپس ھم ھرات که با گذشت زمان ھر سه به دست د
در اين ھنگام، سردارنشين پيشاور که ديگر در آغاز به دست رنجيت سينگ و سپس ھم انگليسی ھا افتاده بود، ھم بيرون از 

دی در دست نيست از اين رو، نام افغانستان بر آن اط:ق نمی شده است و ھيچ سن. بود و شامل آن نمی شد افغانستان گستره
  .خوانده باشند افغانستانکه کسی پيشاور را جزو 

  
ترکستان «ھمتاواژه (» ترکستان جنوبی«گستره خان نشين و مير نشين ھای شمال ھندوکش، در ادبيات سياسی جھان به نام 

، ياد )تغيير نام داد »ترکستان شوروی«اط:ق می گرديد و پسان ھا به ) ما ورالنھر(که به سرزمين ھای فرا رود » شمالی
تغيير نام يافت و » ترکستان افغانی«بر آن، به نام ) عبدالرحمان خان -دوست محمد خان(می شد که پس تسلط اميران پشتون 

تا اين که در نيمه نخست سده بيستم، اين نام . ياد می شدند» پادشاه افغانستان و ترکستان«مدت ھا اميران کشور به نام 
ی ترکستان روسی و ترکستان چينی، يکجا بنا به ملحظوات سياسی از سوی سه کشور شوروی، افغانستان ھمزمان با نام ھا

  .و چين، بيخی از ميان رفت
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نام بخشی از گستره خاوری ف:ت ايران بود و بر سرزمين ھای کوھستانی قبايل » افغانستان«در گذشته تاريخی،  
به گمان غالب، خود . پشتون که در گستره مرزی ميان پاکستان کنونی و کشور ما واقع است؛ اط:ق می گرديد

از اين رو، می توان گمان زد که اين ايرانی ھا و در . يحا سرزمين خود را پشتونخواه می خوانده اندپشتون ھا ترج
  . خوانده اند» افغانستان«کل پارسی زبانان بوده اند که به حسب روال و سنت سرزمين ھای افغان ھا را 

  
تامين امنيت آن سرزمين پھناور به ھر رو، انگليسی ھا ھنگامی که بر ھند دست يافتند، روشن است در انديشه 

در آغاز، بريتانيايی ھا رود سند را ھمچون مرز طبيعی ھند می پنداشتند و کانسپت دفاع از آن کشور را . برآمدند
مگر در اواخر سده ھژدھم و اوايل سده نزدھم، که ھند در محراق توجه ناپلئون قرار . روی ھمين خط می ريختند

ضعيف قدرت امپراتوری بريتانيا در آن کشور بود تا اين که آن را به مستعمره خود که بيشتر به دنبال ت(گرفت 
، اوضاع از ريشه دگرگون گرديد و در پی آن شدند تا برای وقايه در برابر ھرگونه يورش احتمالی )مبدل نمايد

ندوکش و حتا تا حريفان اروپايی، مرزھای متصرفات ھندی خود را تا جای امکان پيش بکشند و تا دامنه ھای ھ
  . کرانه ھای رود آمو ببرند

  
از  افغانستانداستان فروپاشی امپراتوری درانی، دستيابی انگليسی ھا بر بخش ھايی از آن و پديد آوری کشور 

اين امپراتوری که ھم به  3.سوی انگليسی ھا، از ديدگاه تاريخی بس دلچسپ و شايان بررسی ھای موشگافانه است
به دxيل بيرونی از ھم گسيخت که در اين جا به گونه فشرده به بررسی ھر دو دxيل می  دxيل درونی و ھم

  .پردازيم
  

  :دMيل درونی -1
بايسته است نشاندھی کرد که اگر از بلندای آگاھی ھای امروزين مربوط می گردد،  ،دxيل درونیآن چه به 

ه استواری برای بقای يک دولت بزرگ و تمام بنگريم، امپراتوری درانی، از ھمان آوان پی ريزی آن، از شالود
عيار برخوردار نبود و به گونه يی که شماری از کارشناسان برجسته تاريخ نشاندھی نموده اند، فروپاشی آن در 
آينده يک امر محتوم و ناگزير بود و اگر پای قدرت ھای بزرگ به منطقه باز نمی شد، به گمان غالب، پيوستن 

  .اختری ف:ت در چھارچوب يک امپراتوری يکپارچه ناگزير می بوددوباره آن با بخش ب
  

نبوِد توليد و مناسبات پيش رفته توليدی در تراز توسعه ھمان روزگار، نداشتن کشاورزی گسترده، دxيل اين امر، 
نگی عدم رشد بازرگانی، نبود سنت دريانوردی پويا و مھم تر از ھمه چيرگی فرھنگ عشيره يی ھمراه با خانه ج

ھای بی پايان و لشکرکشی ھای پيھم بر کشورھای ھمسايه، تسلط خان ھای بی شمار، بی سوادی سراسری و 
  . بود... و انباشت نيروی گريز از مرکز در امپراتوری و تکيه آن به اقتصاد تاراجگری از کشورھای ھمسايه

  
ين از سوی ھمين قلم به پارسی دری برگردان که ھمچن(نفتوx خالفين در کتاب شکست تجاوز بريتانيا بر افغانستان 

دولت پھناوری که احمدشاه ايجاد نموده بود و نام امپراتوری درانی را به «: ، از قول ريتر می نويسد)شده است
از ) ھمجوشی(و عبارت بود از گانگلوميراتی  خود گرفته بود، از شالوده اقتصادی استواری برخوردار نبود

  . سرزمين ھا و خلق ھا
توسعه . کام: وارد ساختار فئودالی شدند) درانی و غلزايی(مقارن با اواخر سده ھژدھم، قبايل باختری افغان 

مميزه وضع در کشور، کشاکش ھای . زمينداری بزرگ فئودالی موجب آن گرديد که تضاد طبقاطی تشديد يابد
مبارزه شديد و . دامنه يافت 1773 پيوسته و سخت ميان فئودالی بود که  به ويژه پس از مرگ احمد شاه در

دولت گسترده درانی . سرسختانه ميان گروھک ھای گوناگون فئودال ھا با ضعف شديد حکومت مرکزی ھمراه بود
  4 ».آغاز به فروپاشی به بخش ھای جداگانه يی نمود که آن را خان ھا و مالک ھای باھم مخاصم رھبری می کردند

  

                                                                                                                                                             
  

شايان يادآوری است که در گذشته تاريخی اين مناطق به نام بلخ و تخارستان ياد می شده است که با گذشت زمان پس از 
  . ، با چيرگی يافتن عنصر ترکی، نام ترکستان را به خود گرفته بوديورش چنگيز خان و امير تيمور کورگانی

  
کتاب : لحظه ھای از ياد رفته تاريخ ديپلماسی افغانستان«ما در باره دxيل فروپاشی امپراتوری درانی به تفصيل در کتاب .  3

با اين ھم در اين جا نگاھی . يمسخن گفته ا» نخست، آغاز بازی بزرگ، فروپاشی امپراتوری درانی و پديد آيی افغانستان
  .آن افگنده ايم کوتاھی به

  .1954، مسکو، توسعه فئوداليسم و تشکل دولت افغان ھاريتر، . ام. ای.   4
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  .ين ويژگی ھايی شانس چندانی برای بقاء نداشتناگفته پيداست که دولتی با چن
  

روشن است دولت درانی در خ:ی جيوپوليتيک و جيو استراتيژيک پديد آمده پس از کشته شدن نادر افشار، ضعف 
دولت کورگانی ھند وخان نشين ھای آسيای ميانه، در خاور ايران به ميان آمد و به محض پاگيری دولت ھای 

در . ان، ھندوستان و آسيای ميانه، که ديگر شانسی برای ماندگاری نداشت، از ھم فرو پاشيدنيرومند در باختر اير
به نابودی آن، نقش کاتاليزاتور يا ) که در اين ھنگام بر ھند ھمسايه تسلط يافته بود(اين حال، تمايل انگليس 

می بود، فروپاشی آن به گمان غالب، يعنی ھرگاه انگليس ھم ن. را بازی نمود) شتابدھنده و تسھيل کننده(کاتاليست 
  .محتوم بود

  
بخش خاوری در نتيجه پديد آيی دولت درانی در گستره «: در اين زمينه می نويسد 5پروفيسور يوری گانکوفسکی

که ھسته دولت نو گرديد، چھارچوب آن انارشی فئودالی و کشاکش .] گ-)ايران خاوری[( امپراتوری نادر افشار
گذاشته شد که در سال ھای اخير فرمانروايی نادر افشار ھمانند سياھزخمی خوره سان پادشاھی  ھای ميان قبيله يی

بر .] گ-مرگبار خود را[پھناور او را می خورد و با کشنده ترين شيوه بر وضعيت توده ھای گسترده مردمی تاثير 
  .جا می گذاشت

  
متشکل بر دار و دسته ھای (را نگه داشته بودند سرشناسان فئودالی قبايل افغان که نيروھای مسلح چشمگيری ...

و تقريبا قدرت بدون کنترلی بر گستره ھای زير اختيار شان در اين ) شخصی خود خان ھا و رزمجويان قبيله يی
قبايل داشتند، نطفه گرايش ھای جدايی خواھانه ناگزيری را پنھانی در بطن خود می پرورانيدند و بارور می 

  . ايان توجھی را برای تماميت و وحدت امپراتوری درانی متوجه می گردانيدساختند که تھديد ش
  

که در روند آن ھا سرشناسان (خان ھای قبايل، مادامی که احمد شاه درانی جنگ ھای استي:گرانه پيروزمندانه را 
در قلمرو .] گ-گرفته شده[افغانی از مدرک غنايم نظامی به زراندوزی می پرداختند و بخش ھايی از زمين ھای 

پيش می برد، از ته دل از او در ھمه امور پشتيبانی می ) ھای متصرفه سخاوتمندانه به دسترس شان گذاشته می شد
با آن که حکومت مرکزی بخشی از بھره يی را که (کردند و حتا به پيمانه يی با مداخ:ت او در امور داخلی خود 

  . می ساختند ،)به دست می آوردند، از ايشان باز می ستاند
  

سرداران افغانی می کوشيدند کسری . وضع ھنگامی دگرگون گرديد که ارتش افغانی آغاز به ديدن شکست ھا کرد
درآمدھای خود  در ھند را با اشغال زمين ھای دولتی در مناطق خود افغانی و نيز با افزايش درآمدھای خود از 

آن ھم در حالی که افزايش مطلق بھره با واکنش . ُجبران نمايند بابت کاستن از سھم بھره که به دولت می پرداختند،
خيزش . از سوی ھم جامعه يی آن ھا و ھم از سوی دھقانان دربند رو به رو می گرديد) افغانی(ھای ھم خودی 

  . »ھای تاجيک ھای کوھستان و غلزايی ھای زرمت گواه بر اين امر اند
  

مادامی که پيروزی و «: ارائه می دھد »پديد آيی پاکستان و مساله پشتون«ھمين تحليل را داکتر پانچکين در کتاب 
 6»شکارھای جنگی«کاميابی رھين راه احمدشاه بود، خان ھا که در جھانگشايی ھايش از او بخش چشمگير 

 مگر ھنگامی که ناکامی ھا آغاز. و زمين ھا را به دست می آوردند، با حاکميت او سازگار بودند.] گ-)غنايم[(
نظامی، با افزايش بھره کشی از فرقه ھای افغانی جبران می گرديد، حکام » شکارھای«گرديد، و ديگر کسری 

اين بود که تماي:ت جدايی . بومی ديگر نمی خواستند دارايی و امتيازات خود را با دولت مرکزی تقسيم نمايند
  .خواھی خان ھای افغانی تقويت گرديد

                                                 
، پژوھشکده خاورشناسی پژوھشگاه علوم »ادبيات خاور«، بنگاه انتشارات »امپراتوری درانی«يوری گانکوفسکی، .  5

  .171-163. ص. ، ص1958شوری، مسکو، 
  

بايسته است نشاندھی کرد که اين دولت يک دولت : ...می نگارد پديدآيی پاکستان و مساله پشتونپانچکين در کتاب .  6
احمدشاه به سال : برای نمونه. جھانگشا بوده است که لشکرکشی ھای تاراجگرانه يی به سرزمين ھای ھمسايه انجام داده بود

ھنگامی که ارتش افغانی پس از اين لشکرکشی . ميزان ده ميليون روپيه از شھر شدبا گرفتن دھلی، خواستار باجی به  1757
توپخانه . ھزار اشتر و گاوميش حمل نمودند 28از ھند برمی گشت، تنھا آن چه را که به دست خود احمدشاه رسيده بود، با 

  .اج رفته را بر پشت می کشيدندچون ھمه چھارپايان بارھای تار. يی را که از دشمن گرفته بودند، به دور افگندند
  .گ- .ھم ديد] احمدشاه[را می توان در لشکرکشی ھای خراسان ) راستش به پيمانه کوچکتر(منظره چنين يغماگری يی 

  



 7

  
گرايش ھای جدايی  7.شت و پسرش تيمورشاه پايتخت را از قندھار به کابل آورددرگذ 1773احمد شاه به سال 

به جان او . خواھانه در ميان خان ھای افغانی افزايش يافت و او ناگزير به راه اندازی مبارزه خشنی با آنان گرديد
  . چند بار سوء قصد شد و در سر انجام ھم به او زھر دارند

  
، که  می خواست پايتخت را به xھور ببردش ورزيد به پراگندگی ھا پايان بخشد و حتا زمان شاه ت: –پسر تيمورشاه

  ».برای اين کار البته بايسته بود سر از نو آغاز به پيشگيری مشی جھانستانی در شمال باختری ھند دست يازد
  

سرداران به «می کند که  فريه با سخن گفتن در باره ناخرسندی خان ھای افغانی از شاه زمان، بی پرده نشاندھی
مگر به آنان بيشتر از . کاھش ماليات ھايی که می بايستی از زمين ھای آنان گرفته می شد، پافشاری می کردند

  .  پاسخ  رد داده می شد.] گ-سوی شاه زمان
  

بود که به ھمراه با آن، گرايش ھای جدايی خواھانه حکمرانان برخی از وxيت ھا و فئودال ھای بومی تقويت يافته 
و در نتيجه،  8به دليل ورشکست شدن مولدان مستقيم در نتيجه جنگ ھای بی پايان(محض کاھش درآمدھای وxيات 

ھرچه کمتر آرزومندی خود را در تقسيم آن با حکومت مرکزی بازتاب می ) کاھش کتله عمومی محصول اضافی
ی با کاھش آن بخش از فرآورده ھا که به خزانه دادند و ت:ش می ورزيدند سھم خود را در بھره مجموعی فئودال

  9».شاه داده می شد، افزايش بخشند
  

 -متصرفات خاوری آن. در واقع، روند فروپاشی امپراتوری از ھمان اواخر زندگی خود احمد شاه آغاز گرديده بود
ھم تنھا به اين خاطر که  آن. منطقه مشھد، نيز در عمل در زمان تيمورشاه تنھا به نام زير تاثير دولت درانی بود

فرمانروای مشھد بود و رشته ھای  -)پسر نابينای نادر افشار(ھمسر او، دختر شاھرخ ميرزا  -گوھرشاد بيگم
بخش . رشته يی باريکی که با درگذشت تيمورشاه از ھم گسيخت -خانوادگی او را با شھريار مشھد پيوند می داد

، ھم با قدرت گرفتن روز افزون سيک ھا در آستانه جدايی از )کشمير مناطق پنجاب و(ھای جنوبی اين امپراتوری 
آن قرار داشت و بخش ھای شمالی که حتا در زمان خود احمد شاه ھم تنھا به نام مربوط امپراتوری درانی بود، در 

  . عمل از آن جدا شده بود
  

در ...«: چنين پرداز نموده استپس منظر تاريخی وضعيت شمال را 10در اين پيوند، پروفيسور يوری گانکوفسکی
بلخ، : چند خان نشين کوچک ازبيک 1752-1750به سال ھای .] گ-درانی[شمال ھندوکش، سپاھيان احمد شاه 

   11.شبرغان، اندخوی، کندز و ميمنه را در کرانه ھای جنوبی رود آمو گرفتند
  

مگر در ديگر خان نشين ھا، . گرديد مبدل.] گ-گماشته شده از سوی احمد شاه درانی[بلخ، به پايگاه حاکمران 
با اين ھم، حاکميت استي:گران بسيار لرزان بود و به سال . تقريبا در ھمه جا حکمرانان بومی بر سر کار ماندند

ناگزير گرديد سپاھيان نو و نيرومندی را آن جا به آن جا گسيل ) پس از بازگشت از خراسان(احمد شاه  1755
   12.بدارد

  
مگر اين کار، باعث آن نشد که بی درنگ پس از . بلخ ھميشه يک پادگان بزرگ افغانی استقرار داشتدر آينده، در 

  . را دور بيفگند» يوغ افغانی«مرگ احمد شاه، حکمران ازبيک کندز 
  

                                                 
  .گ-.دليل اين کار، در پھلوی ساير عوامل، توطئه ھای پی در پی سران قبايل و سرداران و شھزادگان و روحانيون بود.  7
در ناحيه ملتان بخش بزرگی از دھکده ھا و «گزارش سلطنت کابل می نويسد که  21. الفنستون در ص در اين زمينه.  8

  .»روستاھا به حال ويرانه مانده بود و در بيش از نيمی از زمين ھای قابل کشاورزی، کشت و کاری نمی شد
  .120. ، ص1858، لندن، »تاريخ افغان ھا«فريه، .  9

، پژوھشکده خاورشناسی »ادبيات خاور«، مسکو، بنگاه انتشارات 1958، »اتوری درانیامپر«يوری گانکوفسکی، .  10
  30-29. ص. پژوھشگاه علوم شوری، ص

، چاپ کابل؛ و نيز فريه، 16. ، و نيز سراج التواريخ جلد يکم، ص4. ، صافغان و کابلبرگرفته از عبدالکريم بخاری، .  11
  .به زبان انگليسی 81. ، صتاريخ افغانستان

    .Oskar Mann, Quellenstudien, S. 164:برگرفته از.  12
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که خود  1789سپھداران تيمورشاه نيز در سه بار لشکرکشی به سوی کندز نتوانستند به پيروزی دست يابند و تا 
خان کندز را وادار بگرداند تا باج و .] گ-ھر چند توانست[ه با سپاه بيکرانی به ترکستان جنوبی آمد، تيمورشا

  13.خراج بپردازد، اما نتوانست بيخی اين خان نشين را تصرف کند
  

مگر از آن جا به خزانه او حتا يک روپيه ھم پرداخت نمی . راستش، بلخ و آقچه زير تسلط شاه افغان مانده بود
. وضعيت طوری بود که تيمورشاه نمی توانست کسی را بيابد که بپذيرد در آن جا به سمت حکمران کار کند. يدگرد

برای مخالفان شاه که به ريشخند و نيشخند می اين موضوع دستاويزی شده بود  -به گونه يی که فريه می گويد
شان از يک شھر به شھر ديگر می رفتند، به  لوطی ھای دوره گرد آواره که با بوزينه ھا و ديگر جانوران«: گفتند

شادی ھا آموخته بودند که ھنگامی که از آنان می پرسند که آيا می خواھی حکمران بلخ يا آقچه شوی؟ خاک را  بر 
  15.يورش ھای پيوسته سپاھيان بخارايی اين کشورھا را ورشکسته ساخته بود.] گ-چون[14»سر خود باد کنند

  
ميان بخارا و افغانستان که به خاطر تمايل شاه مراد بخاری مبنی بر  1790-1789جنگ ھای سال ھای 

، برپايه .]گ-سر انجام. [بازگردانيدن بلخ زير حاکميت بخارا درگرفته بود، به ويرانی و تباھی اين منطقه انجاميد
   16.معاھده صلحی که پس از يک رشته جنگ ھای دراز به امضاء رسيد، بلخ زير اثر تيمورشاه ماند

  
با اين ھم، شاھان افغانی تسلط راستين بر خان نشين ھای ازبيکی ترکستان جنوبی را ھر چه بيشتر از دست می 

. عبدالکريم بخاری در ص. مقارن با اوايل سده نزدھم، کندز، ميمنه، اندخوی و شبرغان بيخی مستقل بودند: دادند
وی رحمت هللا خان افشار به  نمايندگی از او کتابش می نويسد که در عصر تيمورشاه در اندخ 110-109. ص

پسرش  -پس از مرگ رحمت هللا خان، يولدزخان. فرمانفرمايی می کرد و خطبه به نام تيمورشاه خوانده می شد
  . حکمران شد که ديگر به ھيچ کسی باج و خراج نمی پرداخت و بيخی مستقل بود

  
ان که حکمرانان به کابل می فرستادند، ديگر ھيچ چيزی آن ، به جز از شمار معينی از چارپاي.]گ-روی ھم رفته[

  - حاکميت والی افغان بر بلخ و آقچه تنھا به نام بود و در عمل قليچ علی خان. ھا را با شاھان افغان پيوند نمی داد
   17.وxيت بود.] گ-راستين[خان قدرتمند خلم حکمران 

  
مگر، در واقع، می توان تنھا سخن . ات احمد شاه می شمارندبرخی از تاريخ نويسان، بدخشان را نيز شامل متصرف

سپھدار افغانی به  -لشکرکشی شاه ولی خان. از نفوذ کمرنگ و کوتاھمدت شاه درانی بر اين ناحيه بر زبان آورد
حکمران آن ديار انجاميد که به اسارت درآمد و  –به سرنگونی مير سلطان شاه 18)1765در حوالی سال (بدخشان 

  .گرديد اعدام
  

پسر يکی از خواجه ھای کاشغر که از ترکستان خاوری از سوی  –به  ھر رو، اين بود که محمد امين خواجه 
  .سپاھيان امپراتور سين تيسان لون از آن جا رانده شده بود، حکمران بدخشان گرديد

  

                                                 
در باره اين که تيمورشاه چه اھميتی به اين پيروزی خود بر خان کندز می داد، از روی آن ديده می شود که او نامه .  13

 :نگاه شود به . ويژه يی در اين باره به کلکته به گورنر جنرال انگليسی ھند فرستاد
Calender of Persian correspondence, vol. IX, p. 249, No 1156, p. 330. No. 1633  

  .فريه، تاريخ افغانستان: نگاه شود به.  14
منظور از کشورھايی  -819. صدر باره کشورھای آسيای ميانه، اسقف نواپاترسک،  -اسقف کيرسانف: نگاه شود به.  15

  .بودبازيد کرده  1790است که او از آن ھا به سال ھای دھه 
يک نسخه از اين کتاب در کتابخانه موزه ) [24. ، حسين علی، ص)زيب تاريخ ھا(زينت تاريخ ھا : نگاه شود به.  16

  . ، چاپ کابل41. و نيز سراج التواريخ، جلد يکم، ص.] گ- تاشکنت موجود است
. ، گز متصرفات شاه کابلدر باره بلخ ھمچون بخشی امتن انگليسی،  475، 467، 463. ص: نگاه شود به الفنستون.  17

  .، پيوست ھای جغرافيايی1824، مسکو، 3. ، جلد دوم، ص1813-1812سياحت به پارس به سال ھای درويل در کتاب 
. خانيکف و گ. و. ، با ويرايش فدچنکو، ن»شرح جغرافيا و تاريخ سرچشمه ھای دريای آمو«يول در . اين سال را گ.  18

-1768. (ه 1182به گفته کاتب، لشکرکشی شاه ولی خان به تاريخ . ، می دھد6 .، ص1873يول، سانکنت پتر بورگ، 
  ).27. نگاه شود به جلد يکم سراج اxخبار، چاپ کابل، ص. رخ داده بود) 1769
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يوند زده است که درست غبار، لشکرکشی شاه ولی خان را با رقابت ھای افغان ھا و بخاری ھا بر سر بدخشان پ
علت راستين لشکرکشی، آرزومندی احمد شاه درانی بود که می خواست در بدخشان ھمسايه، حکمرانی 19.نيست

چون مير سلطان شاه که به دست شاه ولی خان . باشد که نسبت به افغانستان حسن نيت و دوستی داشته باشد
  20.تيسان لون، آشکارا جانب تيسان لون را گرفته بودسرنگون شد، در منازعه در حال وقوع ميان احمد شاه و 

                                                 
  .35، بخش احمد شاه بابای افغانغبار، : نگاه شود به.  19
يادداشت ھای ميرزا شمس بخاری، چاپ  -»د و کاشغروقايع بخارا، خوقندر باره برخی از «: در اين باره نگاه شود به.  20

، 1، کتاب »يادداشت ھای علمی دانشگاه قازان«، 1861گريگوريف، قازان، . و. سنگی، با ترجمه و تحاشی و تعاليق و
بايگانی سياست : و نيز ھمچنين) اين کتاب در تھران با مقدمه جناب آقای عشيق چاپ شده است( 35، 34. ص. ، ص1861

توضيحاتی باره چونغر و «پيچورين،. و نيز ی 41، برگ 1، پرونده 1766-1763، »مسايل اوغانستان«روسيه،  خارجی
تا اوايل سده بيستم کشور ما را در روسيه به نام . [(1432 -142. ص. ، ص1829، سانکت پتربورگ، »ترکستان خاوری

  .]. گ-)اوغانستان ياد می کردند
  

نوشته گروھی از دانشمندان روسی از دانشکده خاورشناسی دانشگاه سانکت  ،خاور روسيه ودر ھمين باره در کتاب 
نابود ساختن خانات جونگار از سوی حکام چينی و تصرف «: می خوانيم 118- 117. ص. پتربورگ، ترجمه آريانفر در ص

اه سده ھژدھم منجر به واحدھای زمينداری قديم اکسو، کاشغر، ختن، يارقند و برخی ديگر در پايان سال ھای دھه پنج
  . دگرگونی ھای چشمگير سياسی در اين بخش آسيا گرديد

  
خواجه ھای گريخته در آغاز به پامير خاوری و . خيزش باشندگان آن به رھبری خاندان مشھور خواجه ھا سرکوب گرديد

ستان و منطقه خودگردان متصرفات کھستانی دشوار گذر واقع در ساحه ھمنام استان شمال خاوری افغان(سپس به بدخشان 
که به عنوان سپاسگزاری در ازای . به دست فرمانروايان بومی مسلمان کشته شدند) بدخشان کوھستانی جمھوری تاجيکستان

  .اين از امپراتوری چين حق بازرگانی بدون عوارض را با چين به دست آوردند
  

» داراxس:م«شندگان بومی و فرمانروايان آن به عنوان گستره جويی چين در اين نواحی آسيا که به گونه سنتی از سوی با
. ارزيابی می گرديد، منجر به پرتنش شدن مناسبات ميان دولت درانی، دولت ھای آسيای ميانه و امپراتوری تسين گرديد

يابانه در روند احمدشاه درانی فرمانروای افغانستان که توانايی بھره برداری از شعار دفاع از اس:م را داشت، و آن را کام
به کار می برد، اين فرصت را فروگذار نکرد تا از اوضاع سود نجويد و ) به ويژه در ھند(لشکرکشی ھای است:گرانه خود 

در آغاز سال ھای شصت سده ھژدھم آغاز به آماده گيری کرد به لشکرکشی بزرگ برای آزادسازی مسلمانان ھمباور 
  .خويش از دست چينی ھای کافر

  
اندھان روسی واقع در خط سيبری، در دشت ھای اورنبورگ، سوداگران روسی بازديدکننده از باشقيرستان، از از فرم

کوچيان قزاق و خان نشين ھای آسيای ميانه اط:عات پراگنده و نه ھميشه موثق در باره اين رخدادھا و تاخت و تاز ممکنه 
وزارت خارجه امپراتوری روسيه به گورنر استان ھای جنوبی و  .افغان ھا بر چينی ھا آغاز به رسيدن به پتربورگ کردند

  .سياسی در اين بخش آسيا گرد آوری نمايد -خاوری رھنمود داد تا ھر گونه اط:عات ممکنه را در باره اوضاع نظامی
  

وضاع پديد آمده را به به گورنر استراخان دستور داده شد نماينده روسيه را به افغانستان گسيل دارد تا ا 1763در ماه دسامبر 
چشم سر ببيند و با امپراتوری درانی مناسبات ديپلماتيک برپا نمايد و به فرمانروای افغانستان در صورت آغاز جنگ ميان او 

  .و چين وعده پشتيبانی دھد و راه ھای بازرگانی را از روسيه از طريق ايران و افغانستان به ھند شناسايی نمايد
  

از ارمنی ھای قره باغ که در ارتش روسيه زير فرمان کپتان سروان سواره نظام خدمت می کرد، و (بوگداسر اص:نيان 
کار ) مباشر(ايران را ديده بود و زبان پارسی را خوب می دانست، و در جوانی نزد يک سوداگر ھندی به عنوان فرمان بر 

معروف به (اص:نيان . سمت نماينده تعيين شد به) روسيه ترديدی نبود -می کرد، و در وفاداری اش به ميھن تازه اش
و با پشت سر گذاشتن محروميت ھا و خطرات فراوان در راه، پاييز ھمان  1763با برآمدن از آستراخان در آغاز ) اص:نف

احمد شاه درانی در آن ھنگام سرگرم لشکرکشی به ھند  –چون فرمانروای افغانستان . سال از طريق ايران به ھرات رسيد
  . ود، اص:نيان نتوانست با او ديدار نمايدب
  

او با حضور در قلمرو ايران و افغانستان، وضعيت بازرگانی را در ھر دو کشور بررسی و اط:عاتی را در باره مناسبات 
ھند از طريق قلمرو -اص:نف روشن ساخت که برپايی پيوندھای مستقيم روسيه. افغانستان گرد آوری نمود - سياسی ايران

به خاطر دوری راه ھا و يورش ھای پيھم ترکمن ھا بر کاروان ( ران و افغانستان در آن برھه امکان پذير تصور نمی گردداي
او روشن ساخت که جنگ با چين ديگر در برنامه ھای شاه افغان که سرگرم لشکرکشی ). ھای بازرگانی در ايران خاوری

  .اشغالگرانه در ھند است، شامل نمی گردد
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پس از درگذشت او که پسر 21.حاکميت احمد شاه در بدخشان حتا در ھنگام حکمرانی محمد امين ھم تنھا به نام بود

  . مير سلطان شاه اعدام شده، به قدرت رسيد، نفوذ شاھان افغان به صفر تقرب کرد
  

بخش شمال خاوری مرز افغانستان، روی کوه ھايی می گذرد که «يد که می گو) عضو ھيات الفنستون(ايروين 
   22.يعنی بدخشان را بيرون از گستره افغانستان می گذارد. »افغانستان را از کشمير و بدخشان جدا می نمايند

  
 در باره آن که احمد شاه دسته خاطرنشان ساخته است، زينت تاريخ ھاکتاب  6. از آن چه که حسين علی در ص

ھايی رزمی يی را از کشم در لشکر خود شامل گردانيده بود، می توان برداشت کرد که اين منطقه بيرون از قلمرو 
مير بدخشان بوده است و بخش شمال خاوری مرز افغانستان در آن ھنگام روی خطی می گذشت که تقريبا با 

  .منطبق می گردد 23مرزھای کنونی وxيت قطغن
  

ه در شمال، در سرزمين ھای ازبيک نشين ترکستان جنوبی، تنھا بلخ و آقچه را زير حاکميت بازماندگان احمدشا... 
حتا در اواخر . ديگر خان نشين ھای اين ناحيه در عمل مستقل بودند. داشتند) به پيمانه چشمگيری به نام(تيولی

  .زندگی خود احمد شاه
  

ھمسايگان نيرومند گرفته شده بود و برخی ھم مستقل با فروپاشی امپراتوری درانی، برخی از وxيات آن از سوی 
که به چند بخش تقسيم شده بود، محمل گستره جويی مستعمراتی انگليسی ھا ) پشتونی(خود مناطق افغانی. شده بودند

متحد شدن برخی از زمين ھای افغانی در کشور واحد تنھا در ميانه ھای سده نزدھم در اوضاع نو . گرديده بود
  .»می دھد تاريخی رخ

  
به گونه يی که ديده می شود، دولت درانی از ھمان آغاز بنياد درستی نداشته است و فروپاشی آن امری ناگزير بوده 

آغاز بازی بزرگ، : لحظه ھای از ياد رفته تاريخ ديپلماسی افغانستان«ما در اين باره در کتاب نخست . است
که ھنوز آماده چاپ نشده است، به تفصيل نگاشته ايم و چون  »فروپاشی امپراتوری درانی و پديدآيی افغانستان

  .  نوشته دست داشته گنجايش روشنی افگنی بيشتر پيرامون موضوع را ندارد، در اين جا به ھمين بسنده می کنيم
  

  :دMيل بيرونی
و برای مصوون  که در اين ھنگام بخش بزرگی از ھند را گرفته بودند(ناگفته پيداست که کارگردانی انگليسی ھا 

نگه داشتن اين مستعمره خود از خطر تھاجم ساير امپراتوری ھای اروپايی مانند فرانسه ناپليونی و روسيه تزاری 
می خواستند دولت بيمار درانی را از درون فرپاشنده و بر ويرانه ھای آن چند خان نشين و امير نشين و سردار 

از پشت پرده، روند فرپاشی اين ) تخاصم با ھم به وجود بياورندنشين و بيگ نشين پراگنده و از ھم گسيخته م
  .امپراتوری را سرعت بخشيد

  
ميسور (ناپُليون با ريختن برنامه ھايی برای ھند در پايان سده ھژدھم، با فرمانروايان سردارنشين ھای مستقل ھند «
)Mysore( حيدرآباد، گواليور ،)Gwalior (به آن ھا وعده فرستادن نيرو برای تماس ھايی برپا نمود و ...) و

مقارن با اين زمان، مربيان فرانسوی، ارتش اين سردارنشين ھا را آموزش می . مبارزه با بريتانيايی ھا را داد
  . دادند

 
حاکم استان ميسور، برای کمک در  -بھانه برای يورش قريب الوقوع فرانسه به ھند، درخواست کمک تپو سلطان

، تيپو سفيری نزد شاه زمان با فراخوان آغاز جنگ 1796در ھمان زمان، به سال . يتانيا بودمبارزه در برابر بر
ناپلئون در آن ھنگام به سختی می توانست مصر را  مگر،. در برابر استعمارگران انگليس فرستاد) جھاد(مقدس 

                                                                                                                                                             
، شماره 1985، »خاورشناسی«مجله // ، 1764گانکوفسکی، ھيات بوگداسر اص:نف در افغانستان به سال : ته ازبرگرف(

  .گ-)87- 82.ص. دوم، ص
  )190.، ص1879مينايف، اط:عات در باره کشورھای حوضه عليای رود آمو، سانکت پتربورگ، . ای: نگاه شود به(.  21
22  .Irwin, Memoir on the climate, soil, produce, and husbandry of Afghanistan and neighbouring 

countries, jornal of the Asiatc society of Bengal, vol. VIII- IX, Calcutta, 1839, 1840, p. 739 
ال در ھنگام نوشتن کتاب، ھنوز تقسيمات اداری نو کشور به ميان نيامده بود و حکومت اعلی قطغن و بدخشان در شم.  23

 . گ-.خاوری وجود داشت
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سر ھم  او (حمله کرده بود به پنجاب  1798نگھدارد و يارای پرداختن به ھند را نداشت و شاه زمان که به سال 
در نتيجه، انگليسی ھا با داشتن برتری عددی . ؛ نيز ناگزير به عقب نشينی گرديد)چھار بار به ھند لشکر کشيده بود

و فنی بر سردار نشين ھای پراگنده و از ھم گسيخته ھند، به گستره جويی بيشتر استعماری در اين کشور ادامه 
با پارس، به برنامه ھای خود باز گشت، مگر طرح ھای  1807پسان ھا با امضای پيمان با اين حال، ناپلئون . دادند

  . او برای حمله به ھند تحقق نيافتند
  

امپراتور پاول يکم   1801در سال. روسيه نيز ت:ش می ورزيد از اوضاع پديد آمده در منطقه، بھره برداری نمايد
: پژوھشگر معاصر روسی می نويسد -زاگورودنيکوا. يل داشتيگان ھايی از نيروھای قزاق را به سوی ھند گس

، می توانست نقشه ھای چاپ روسيه را تنھا تا خيوه )اکسپديسيون(پاول يکم، با گسيل قزاق ھای ُدن به ماموريت «
فرمانده اين  - جنرال سواره نظام -اورلف. پ. مسير و اقدامات بعدی را می بايستی و. به دسترس آن ھا بگذارد

  . پيمايی از روی نقشه ھای انگليسی يا فرانسوی که در دسترس داشت، تعيين می کردراھ
 

مگر طرح امپراتور پاول تقدير نبود تحقق . تصرف ھند را پيش روی خود قرار داده بود -امپراتور ھدف راھبردی
بازگرداند، اما از جايی که آن الکساندر يکم که جانشين اوشده بود، واحدھای تشکل يافته قزاق ھا از نيمه راه .  بيابد

ھا ھر چه بود پيشروی خود را به سوی مرزھای امپراتوری آغاز نموده بودند، می توان چنين ارزيابی کرد که اين 
  1.»مارش بدون طرح روشنی به راه انداخته شده بود

  
: چنين می نويسد خاورشناس نامور در باره اين لشکرکشی در اوايل سده بيستم  -A. Snesarev)(سنيساريِف 

) Ataman(سرکرده  -جنرال ارلف 1801جنوری  12. ، گسيختن ما از انگلستان بود1800مميزه اواخر سال«
امپراتور گرفت که در آن به او فرمان داده شده بود به اورنبورگ  - نامه خاصی از پاول يکم -ُدن  1سپاھيان قزاق

به وی پيشنھاد شده بود ھمه . به سوی رود سند يورش ببرد برود و از آن جا از سه مسير از راه بخارا و خيوه
کارخانه ھا و موسسات انگليسی را در ھند نابود کند، متصرفات ستمديده و در بند را آزاد سازد و جای انگليسی ھا 

  ».را در آن سرزمين بگيرد و مسير بازرگانی را به سوی روسيه بگرداند
 

مگر ھنوز به اورنبورگ نرسيده بودند که . توپ مارش نموده بودند 24نفر و  22000روشن است که قزاق ھا با
   24.پيک  مرگ پاول و فرمان پادشاه نو را برای بازگشت به پادگان ھای استقرار دائمی خود دريافتند

 
به ھر رو، آن چه انگليسی ھا را پريشان ساخته بود، قبايل جنگجوی کوچروی بود که در گستره ميان ھندوکش و 

از . ھنوز ھم دولت درانی به رھبری زمان شاه برای آن ھا تھديد بزرگی به شمار می رفت. بود و باش داشتندسند 
افتادن قبايل جنگجو به دست فرانسوی ھا يا روس و يا ھم ايرانی ھا می توانست خطری جدی يی سوی ديگر، 

د فروپاشی امپراتوری درانی را سرعت از اين رو بر آن شدند تا امپراتوری رون. برای انگليسی ھا داشته باشد
  25.بخشند

                                                 
ويکتور کارگون، : برای نمونه نگاه شود به . تاريخ نويسان روسی ھماره اين لشکرکشی را به باد نکوھش کرفته اند.  24

در واقع، ناسنجيدگی طرح «: ، ترجمه آريانفر سير تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در افغانستان: روسيه و افغانستان
داف نھايی آن، ناآشنايی با اوضاع جغرافيايی، تاريخی و ملی منطقه، که از راه آن مسير پيشروی لشکرکشی، گنگ بودن اھ

روشن است که مارش نيروھای روسی از راه . نيروھای قزاق می گذشت،  آشکارا آن را محکوم به شکست می گردانيد
نه واکنش نشان می دادند، به ويژه با توجه خاک افغانستان صورت می گرفت و روشن نبود که افغان ھا به چنين اقدامی چگو

  . به آن که موضوع با آن ھا ھماھنگ نشده بود
  

می توان تنھا گمان زد که حاکمان افغان که درگير کشاکش ھای درونی بودند، بعيد بود از برنامه ھای گستره جويانه 
ز در آن ھنگام در انديشه تصرف ھند و مبدل پاول، درست مانند ناپلئون، شايد ھنو. امپراتور روسيه پشتيبانی می کردند

به احتمال زياد، ھدف نزديک او تضعيف مواضع بريتانيای توانمند در خاور و . ساختن آن به مستعمره روسيه  نبود
  ».جلوگيری از گستره جويی استعماری بيشتر آن بود

  
دولت سيک و پسان ھا ھند بريتانيايی و نيمی نيمی در (فلسفه تبر تقسيم پشتون ھا به دو بخش در چھارچوب دو دولت .  25

. ، نيز بر ھمين اصل اتنوپوليتيک استوار است)در دولت مصنوعی يی که به وجود آوردند و نام آن را افغانستان گذاشتند
ران انگليسی ھا به ويژه از اتحاد پشتون ھای جنگجو و آزادی دوست چه ميان خود شان و چه با ايرانی ھا و در کل اتحاد اي

  .و سرزمين ھای افغانی آن ھم زير حمايت روسيه ھراس داشتند
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در اين  ھنگام در ايران، پس از نزديک به نيم سده آشفتگی، دولت نيرومندی به رھبری آقا محمد خان قاجار به 

چيزی که در واژگونی پادشاھی او نقش مھمی را بازی . ميانه زمان شاه با قاجارھا نيز خوب نبود. ميان آمده بود
  . کرد

  
استراتيژی آقا محمد خان را در اين ھنگام بسيار خوب پرداز  26»ايران و افغانستان«بھمنی قاجار در کتاب  آقای

آقا محمد خان در صدد مطيع ساختن کليه خان ھا و اميران سرکش خراسان، تنبيه «: او می نگارد. نموده است
ايران حد اقل به وضعيت عصر صفوی بود ترکمان ھا و امير بخارا، تسلط مجدد بر مرو و نيز توسعه حدود شرقی 

  . که اين مساله او را به مقابله با حکومت ابدالی نيز ناگزير می کرد
  

در . شاه جديد ايران در بدو امر ترکمان ھای گوک:ن را سرکوب کرد و پس از آن، رو به سوی مشھد آورد
ان رسيدند تا اطاعت خود را از او به اميران زعفران لو، کرد و بيات به حضور آقا محمد خ) قوچان(خبوشان 

نادر ميرزا از مشھد گريخت و . در پی آن، آقا محمد خان بدون ھيچ مقاومتی وارد مشھد گرديد. اثبات برسانند
  . شاھرخ نيز ھمراه خانواده اش به او تسليم شد

  
شھر باز آورده و از  آقا محمد خان در مشھد افزون بر تصاحب جواھر نادری، توانست نظم و امنيت را به اين

وی ھمچنين تعدادی از اميران خراسان مانند جعفر خان . حم:ت عوامل امير بخارا به اين شھر جلوگيری نمايد
در مدت اقامت آقا محمد خان . حاکم اسفراين را به تھران تبعيد کرد - حاکم نيشابور و ابراھيم خان کرد شاملو -بيات

محمد خان ھزاره اويماقيه نيز نزد او آمده و به دولت جديد ابراز اطاعت  در مشھد، اسحاق خان قرايی و برادر
  . کردند

  
آقا محمد خان برای تصرف مرو نيز نامه يی به شاه مرادخان امير بخارا نگاشته و با تھديد وی از او خواست تا 

به نظر می 27.ب نمايدمرو را به کارگزاران دولت ايران سپرده و از ھر گونه خرابکاری در خاک خراسان اجتنا
رسد تعلل امير بخارا در پاسخگويی به نامه آقا محمد خان، شاه ايران را بر آن داشته بود تا با لشکرکشی به بخارا، 

  .شاه مراد خان را سرکوب نمايد
  

با .  حضور آقا محمد خان در مشھد، شاھزاده محمود ابدالی حاکم ھرات را نيز به اطاعت از وی مجبور کرده بود
اين حال، آقا محمد خان به اين مساله بسنده نکرد و برای اعمال حاکميت دولت خود در مناطق بيشتری از خراسان 

درخواست به شاه زمان نامه دوستانه يی نگاشته از وی خواست تا ايالت بلخ را به دولت ايران واگذار نمايد که اين 
با گسيل داشتن سفيری به نام گدو خان به نزد آقا محمد و وی  28.آقا محمد خان مورد پذيرش شاه زمان قرار گرفت

  . خان در برابر دريافت دوصد ھزار تومان پول نقد با واگذاری بلخ به دولت ايران موافقت کرد
                                                                                                                                                             

را از پشتون ھای ...)  وزيری ھا، مسعودھا، توری ھا، افريدی ھا، ختک ھا و(از ھمين رو، سرنوشت پشتون ھای خاوری 
  .م بيندازندجدا ساختند تا بتوانند ھر يک را به آسانی رام ساخته و به دا...) درانی ھا و غلزايی ھا و(باختری 

  
ھدف راھبردی انگليسی ھا از تقسيم پشتون ھا در دو نوار جيواستراتيژيک، کشيدن ديوارھای استوار پدافندی برای 

يکی از دxيل تشکيل کشور پاکستان در آستانه برآمدن انگليسی ھا از . جلوگيری از رسيدن روس ھا به آب ھای گرم بود
رويدادھای آينده در سده ھای بيستم و بيست و يکم، اين دور دور انديشی انديشه . دنيمقاره ھند ھم درست ھمين موضوع گردي

  .پردازان سياسی انگليس را برای حفظ منافع شان در منطقه، بارھا به اثبات رساند
، 1386، چاپ مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی وزارت خارجه ايران، ايران  و افغانستانبھمنی قاجار، : نگاه شود به.  26
  57-55.  ص.ص
  .1، جلد .ق 1273، ناسخ التواريخ، تھران، چاپ سنگی، )لسان الملک(ميرزا محمد تقی سپھر، .  27
آقا محمد خان بعد از الحاق خراسان به «در اين باره نوشته است  تاريخ تحوxت سياسی ايران  68. دکتر مدنی در ص.  28

زمان شاه فرستاد و از وی خواست بلخ را به ايران واگذار کند و با متصرفات خود، محمد حسن خان قراگوزلو را به دربار 
زمان شاه تقاضای اول او را با دريافت دو صد ھزار تومان پذيرفت و تقاضای دوم را . وی عليه خوانين ترکستان متحد شود

  . را ب: جواب گذاشت
  

شاه قاجار ...«: در اين زمينه چنين نگاشته است 47. در ص  ايران در دوره سلطنت قاجاراستاد علی اصغر شميم در کتاب 
لذا از مشھد محمد حسن قراگوزلو را روانه . خيال داشت با زمان شاه متحد شده، بخارا را از تصرف بيگانگان خارج کند

د و در قلع کابل نمود تا فتوحات او را در خراسان به پادشاه کابل گوشزد و از او تقاضا کند که بلخ را به عمال ايران واگذار
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زمان شاه پيشنھادھای سفير ايران را پذيرفت و او را با گدو خان نامی از .  ازبکان و اتباع مير معصوم با وی مساعدت نمايد

امرای خود به مشھد روانه کرد و برادر او محمود نيز که حاکم ھرات بود، روابط دوستی با شاه قاجار برقرار ساخت و بدين 
رای افغانستان که ممکن بود در امور بخارا دخالتی بکنند، آسوده خاطر و مصمم به دفع بيگجان ترتيب شاه از جانب ام

ولی در ھمان ايام خبر رسيد که سپاه روسيه به دربند نزديک شده و قوای آن دولت برای حمله به سرحدات آذربايجان . گرديد
  »....از راه قفقاز در حال حرکت است

  
آقا محمد خان ... «: در زمينه چنين نگاشته است »افغانستان و ايران«کتاب  154 -152. ص. داکتر يوسف حقيقی، در ص

خلعت خاصيت محتوی بر بشارت تسخير خراسان و اظھار خواھش «سفيری به نام محمد حسن قراگوزلو را با نامه يی 
مراسله «آقا مکری يساول را نيز با  و رسولی به نام اسماعيل» فرمانفرمای دارالملک کابل«به سوی زمان شاه » تفويض بلخ
: نگاه شود به(روانه کرد » صاحب اختيار ھرات«به جانب محمود برادر زمان شاه و » منشوری مھر انگيز«و » الفت دxله

  .).289. ، ص1371، انتشارات امير کبير،)احسن التواريخ(تاريخ محمدی
به عنوان بخشی از خاک  -ی ھمچون بلخ، ميمنه، ھرات و فراهوی در نامه خود به زمان شاه ضمن درخواست استرداد مناطق

زمان شاه بعد از گفتگوھای . خواھان ھمکاری او در خارج ساختن بخارا از دست خوانين ازبک شده بود -اصلی ايران
ر تھيه فراوان با سفير آقا محمد خان، حاضر به واگذاری بلخ به ايران در قبال دريافت دوصد ھزار تومان پول به منظو

  .اسباب جنگ بر ضد کفار ھندی شد و گدو خان بارکزايی را به منظور اجرای مفاد اين توافق نامه روانه دربار قاجار کرد
  

، نام اين سفير را گدا محمد خان ذکر نموده »دره الزمان فی تاريخ زمان شاه«کتاب  68. عزيز الدين وکيلی پوپلزايی در ص
  .ان خوانده می شده استاست که به لھجه قندھاری گدو خ

  
لرزان بودن موقعيت زمان شاه، از دxيل اصلی موافقت او با اين امر بود و گر نه وی پيشتر با پناه دادن به نادر ميرزا 

يکی از دxيل لرزان بودن حکومت زمان شاه در اين برھه . تصميم گرفته بود به بھانه حمايت از او به خراسان لشکر بکشد
، اخت:ف بين دو شخصيت صاحب نفوذ عمده دربار او يعنی پاينده محمد خان و وفادار )فته سيد قاسم رشتيابه گ(از زمان 
زمان شاه که به تشکيل حکومت مرکزی تمايل داشت، با نفوذ کسانی ھمچون پاينده خان که حکومت ملک الطوايفی . خان بود

اين انتخاب . با سياست ھايش موافق بود، به وزارت برگزيد به ھمين دليل وفادار خان را که. را می پسنديد، مخالف بود
  . رقيب اصلی زمان شاه شد- باعث حمايت پاينده محمد خان و فرزندانش از محمود

    
حاکم ھرات نيز با اظھار اطاعت از آقا محمد خان تصميم به ھمکاری با وی گرفت و در ھمين راستا  - محمود.] گ- شھزاده[

مرزھای نگاه شود به عباس مخبر، . (ه به نام پادشاه ايران بخوانند و سکه به نام او ضرب کننددستور داد در ھرات خطب
  ). 24. ، ص1324، تھران، کيھان، )ايران
آقا محمد خان در شرايطی که بعد از تصرف مشھد و تسليم کردن شاھرخ، خود را برای سفر به  بلخ و تصرف مرو و .... 

او که دفع اين تجاوز را مقدم . ، از يورش جديد سپاه کاترين دوم به منطقه قفقازيه آگاھی يافتحمله به بخارا آماده می ساخت
بر حمله به ترکستان می دانست، با به جای گذاشتن بخشی از نيروھای خود در خراسان، با شتاب ھر چه تمامتر به سوی 

د کمبريج ھيستوری آف اوری، : نگاه شود به . (تھران حرکت کرد تا نيروی کافی برای مقابله با روسيان جمع آوری کند
  )، به زبان انگليسی131. ، جلد ھفتم، صايران

  
گرديده، » به شرف تقبيل بساط سپھر قياط مستفيض«در آستانه حرکت آقا محمد خان به سوی جبھه قفقاز، گدو خان افغان 

خديو روزگار و قبول تفويض بلخ از قرار خويش و  مشعر بر تھنيت خراسان و ازدياد حشمت و اقتدار«نامه زمان شاه را که 
  ).اوری، ھمان جا: نگاه شود به. (بود، از نظر او گذرانيد» فرمايش

  
گدو خان در بازگشت به کابل، در گزارشی مغرضانه وبه دور از واقعيت، به زمان شاه .. ،]پس از کشته شدن آقا محمد خان[

، مردمانی ھستند تن پرور و بی ھنر و راحت طلب و پريشان حال و گمانم آن است تمام قشون پادشاه ايران...«: گفته بود که
که اگر اعليحضرت پادشاھی يک دسته از قشون افغانی را که مشتمل بر دوازده ھزار باشد، به مملکت ايران بفرستد، تمام 

  . )  166. ، صنیتاريخ احمد شاه درانگاه شود به . (»سپاه ايران تاب مقاومت نياورده، ھزيمت يابند
  
شايد گدا خان با ديدن سپاھيان درباری نمايشی تھران به برداشت . روشن است چنين چيزی بسيار به دور از واقعيت بود[

کسانی که با تاريخ ايران آشنايی درست دارند، نيک می دانند که تير پشت نيروھای نظامی ايران را . نادرستی رسيده بود
ی و آذری و قشقايی و ترکمن می سازند، نه لشکريان درباری تھران و ھمانا ھمين جنگاوران قبيله عشاير لر و کرد و بختيار

  .]گ-.يی اند که در ھمه جنگ ھا پاسداران مرزھای ايران بوده اند
  

وی ترجيح داد اين . زمان شاه زير تاثير اين گونه گزارش ھا، موقعيت را برای گسترش سلطه خود بر خراسان مناسب ديد
وزير شاه زمان ماموريت يافت از عباس  - حافظ شير محمد خان. ار را با حمايت از سلطه نادر ميرزا بر مشھد آغاز کندک



 14

  
امپراتوريس روسيه به قفقاز، آقا محمد خان را وادار به ترک خراسان برای مقابله با  - با وجود اين، حمله کاترين

ر قفقاز نمود و وی نتوانست حاکميت خود را بر ھرات، ميمنه و بلخ اعمال کرده و نيز امير بخارا سپاھيان روسی د
  . را تنبيه و يا مرو را مسخر نمايد

  
فرزند وليعھد خود را به فرمانفرمايی خراسان  -شاه ايران پس از خروج از خراسان، شاھزاده محمد ولی ميرزا

آقا محمد در لشکرکشی به . اھی ده ھزار سوار در مشھد اقامت نمايدمنصوب کرد و دستور داد تا وی به ھمر
  . مرکز قره باغ در اين شھر به دست م:زمانش کشته شد - قفقاز، با وجود موفقيت ھای نظامی و تصرف شوشی

  
پس از کشته شدن وی، بار ديگر اميران و خان ھای خراسان بنای سرکشی و طغيان را گذاردند و نادر ميرزا 

.  ر نيز با حمايت زمان شاه ابدالی که  تعھدات خود به آقا محمد خان را انجام نداده بود، مشھد را تصرف کردافشا
  . در نيشابور جعفر خان بيات و در سبزوار نيز الھيار خان قليچه از فرمان دولت مرکزی سر باز زدند

  
ايران رسيده بود، پس از سرکوبی  در برابر اين وضعيت، فتح علی شاه که پس از قتل عمويش به شاھنشاھی

به سوی خراسان حرکت کرد و در اين سفر جنگی . ق 1213شورشيان در عراق عجم و آذربايجان در سال 
حاکم خبوشان را به اطاعت از خود  -توانست حاکمان نيشابور و سبزوار و ھمچنين امير گونه خان زعفرانلو کرد

مشھد را بگيرد و پس از مدتی به تھران بازگشت و حاکمان شھرھای  وادار و مشھد را محاصره کند ولی نتوانست
اين در حالی بود که مدتی پيش از اين لشکرکشی . مختلف خراسان نيز بار ديگر به نافرمانی از دولت پرداختند

فتحعلی شاه به خراسان، زمان شاه به ھرات يورش آورد و به حکومت خودسرانه برادرش محمود در اين منطقه 
  . يان دادپا
  

محمود پس از شکست از زمان شاه به دربار تھران پناه آورد و به امر فتح علی شاه اسماعيل آقا مکری و چراغ 
  . علی خان نوايی در کاشان به مھمانداری از او و پسر و برادر وی کامران و فيروز پرداختند

  
ه، امير علی خان حاکم قائنات و امير محمود به طرف ھرات حرکت کرد و به دستور فتح علی شا 1213در سال 

حسن خان طبس به حمايت از او پرداخته و با تجھيز لشکری برای وی به فراه حمله و پس از شکست دادن 
سپاھيان طرفدار زمان شاه که يکی از فرماندھان ارشد آن ھا اسحاق خان قرايی بود، اين شھر را به تصرف در 

  . آوردند
  

د به ھمراھی امير علی خان خزيمه، ھرات را محاصره کرد ولی موفق به گشودن اين پس از تسخير فراه، محمو
و پس از سفری به . شھر نگرديد و به قائنات بازگشت و محمود نيز شکست خورده و از نزديک ھرات فرار کرد

آمد و تحت امير بخارا بار ديگر به دربار فتح علی شاه  - بخارا و ناکامی در جلب حمايت شاھمراد بيک ازبيک
  . حمايت وی قرار گرفت

  
در حالی که فتح علی شاه گرفتار ناآرامی خراسان و ياغی گری بيشتر خان ھا و حاکمان اين خطه بود و زمان شاه 
ابدالی نيز از اجرای تعھدات خود به آقا محمد خان باز زده بود و افزون بر آن به حمايت از سرداران ايرانی 

  . نادر ميرزا افشار برای مخالفت با فتح علی شاه اصرار می کرد ھمچون اسحاق خان قرايی و

                                                                                                                                                             
در نتيجه حمايت اين وزير، نادر ميرزا . برای دستيابی به مشھد حمايت نمايد -نبيره ھای نادر افشار - ميرزا و نادر ميرزا

  .ن را به دست گيردتوانست مشھد را تصرف کرده، اداره کامل آ
  

برادر زمان شاه ھم که مقارن درگذشت آقا محمد خان در ھرات دم از استق:ل زده و مردم اين شھر را عليه حاکميت  -محمود
زمان شاه يکی از سرداران خود را مامور رويارويی با محمود . زمان شاه شورانده بود، با واکنش شديد برادر مواجه شد

، بدون جنگ به نيروھای زمان شاه »به کابلشاه زبان داده، بل که دل نھاده بودند«ه به طور ضمنی سپاھيان محمود ک. کرد
  ).69، برگه »اشرف التواريخ«نگاه شود به نوری، . (پيوستند

  
زمان شاه بعد از رانده شدن محمود از ھرات، حکومت اين شھر را به فرزند خود قيصر ميرزا سپرد و محمود بعد از اين 

فيروز و کامران از راه سيستان و اصفھان روانه تھران گرديد و برای سلطه دوباره  -ھمراه با برادر و فرزند خودشکست 
  ).     106. ، ص1. نگاه شود به سپھر، ناسخ التواريخ، ج. (»بر ھرات از فتح علی شاه ياری خواست
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مھدی علی خان بھادر جنگ به سفارت از کمپانی ھند شرقی نزد فتح علی شاه آمد و شاه ] در اين ھنگام بود که[

ند رو حکومت انگليس ھند در آن برھه با خطر حمله شاه زمان به ھ. ايران را ترغيب کرد تا با زمان شاه جنگ کند
زمان شاه در آن ھنگام بنا به خواھش مسلمانان ھند و با ھدف مبارزه با نفوذ در حال گسترش مراھته به . به رو بود

  . xھور وارد شده بود
  

چنين اوضاعی فرمانفرمای انگليسی ھندوستان را بر آن واداشت تا در پی اتحاد با فتح علی شاه برای جنگ با 
نماينده يی به دربار فتح علی شاه، سعی در تحريک وی برای مبارزه با شاه زمان  زمان شاه برآيد و با ارسال

  . بنمايد
  
اما زمان شاه ھمچنان از پی گيری سياست ھای خصمانه خود در برابر فتح علی شاه و دولت ايران خود داری  

است تا حدود نيشابور و نمی کرد و حتا سفيری به نام طره باز خان را نزد شاه ايران گسيل داشت و از وی خو
اين اقدام، فتح علی شاه را بر آن داشت تا به طور رسمی و با   29.مزينان را به کارگزاران شاه سدوزايی بسپارد

صراحت محدوده حاکميت دولت خود را برای زمان شاه مشخص و برای او اين نکته را روشن سازد که دولت 
نشاھی صفوی است و تمام سرزمين ھای آن شاھنشاھی را متعلق به مرکزی در ايران به وجود آمده که جانشين شاھ

  .خود می داند
  

مرو و بلخ و اندخو و شبرغان و «: فتح علی شاه در مراسله يی رسمی در اين باره به زمان شاه اع:م می دارد
ير مضافات بدخشان و ميمنه و ھرات و سبزوار و بست و نيشابور و طبس و قندھار و باميان و بلوچستان و سا

خراسان از ازمنه قديم در عھود ماضيه و دوران صفويه موسويه به اين ملک موروث مقرره مسند پيرايه من 
  . »چنان که بخواھيم در حالت انتزاع دولتين به زير سم ستوران لشکريان بار ديگر خواھيم آورد. وابسته بود

  
د جنگ و خونريزی بيھوده را نداشته و اميدوار است تا بدون فتح علی شاه در ادامه اين نامه، با تاکيد بر اين که قص

در مملکت قديمه ايران «جنگ حاکميت دولت خود را بر خراسان اعمال نمايد، به زمان شاه ياد آور می گردد 
و حفاظت حدود ... زمين چشم حرص و حق تمکين نگشايد و ننمايد زيرا که اين ملک محروسه و موروثه من است

  ».موس سلطنت از فرايض و شرايف انسانی ما بودهو شرافت نا
  

مراسله فتح علی شاه با واکنش زمان شاه مواجه گرديد و وی شاه قاجار را به مبارزه فرا خواند و از او خواست تا 
اين نامه نگاری ھا، فتح علی شاه را ترغيب کرد تا برای دومين بار به . ادعاھای خود را با شمشير ثابت بنمايد

ن لشکرکشی کرده و با سرکوب خان ھا و حاکمان سرکش اين سرزمين، مقدمات يک رويارويی بزرگ با خراسا
اما اين سفر جنگی فتح علی شاه نيز راه به جايی نبرد و وی که ھمچنان با تھديد ھای . شاه زمان را فراھم کند

  . گوناگونی در مناطق ديگر ايران رو به رو بود، ناچار به تھران بازگشت
  
در پی اين وقايع، دولت انگليس، سر جان ملکم را به سفارت به دربار فتح علی شاه گسيل داشت و وی موفق شد با  

  . دولت ايران معاھده ھای سياسی و تجاری را منعقد نمايد
  

ن و فرانسه به سروری ناپليو) پاول(عھد نامه ايران و انگليس در شرايطی بود که روسيه تزاری  به رھبری پل ... 
در انديشه مبارزه با انگليس و حتا حمله به ھند و نابودی حاکميت انگليس بر اين کشور بودند و زمان شاه چنان چه 

  . پيشتر از اين ھم گفته شد، در صدد لشکرکشی به ھند بود
  

عھدنامه ايران و انگليس در چنين اوضاعی برای انگليس ھا بسيار رضايت بخش و مفاد آن که حاوی ممانعت 
با وجود اين، . يران از حمله زمان شاه و فرانسه به ھند بود، تھديدات مھمی را از دولت انگليسی ھند رفع می کردا

                                                 
به ھند را ھم داشت و درون کشور ھم وضع اين اقدام زمان شاه در آن برھه حساس و خطرناک که قصد لشکرکشی .  29

لغزش ديپلماتيک بزرگی که دشمنی ايران را بر انگيخت و در آينده به . بسيار لرزانی داشت، بسيار شگفتی بر انگيز است
  .بھای بر افتادن او از قدرت انجاميد

به ويژه . بيشتر کشور خود را ھم نداشت شگفتی بر انگيز اين که او در اين ھنگام توان نگھداری نه تنھا اين شھرھا، بل بخش
  .گ-.پس از آن که سردار پاينده محمد خان را کشت، ارکان دولت وی نيز لرزان شده بود
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به نظر می رسد اين معاھده تاثير چندانی عملی در سياست ھای دولت ايران نداشت و فتح علی شاه بدون توجه به 
  . چنين عھد نامه يی، سياست ھای قبلی خود را تعقيب می کرد

  
در باره حمايت از شاھزاده محمود نيز چنانچه پيش از اين اشاره شد، فتح علی شاه قبل از مذاکره با سفيری از 
انگلستان و حتا پيش از ورود مھدی علی خان بھادر جنگ به ايران، از محمود حمايت کرده و به سرداران خود 

يبانی کنند و با توجه به چنين سايقه يی و افزون بر آن دستور داده بود تا محمود از برای پيروزی بر زمان شاه پشت
مناسبات خصمانه زمان شاه با فتح علی شاه و نامه نگاری ھايی که شرح آن رفت، حمايت فتح علی شاه از ت:ش 

اولين سفير فرمانفرمای  -محمود برای براندازی زمان شاه طبيعی و بنا به اذعان خود مھدی علی خان بھادر جنگ
  .ھند در دربار فتح علی شاه، بدون تحريک انگليسی ھا انجام شدنی بود انگليس

  
سومين و مھم ترين سفر جنگی فتح علی شاه به خراسان صورت گرفت و در ھمين . ق 1217به ھر رو، در سال 

 ولی. سفر بود که بيشتر حاکمان و خان ھای خراسان از شاه اطاعت کردند و مشھد نيز بار ديگر محاصره گرديد
فتح علی شاه به درخواست ميرزا مھدی مجتھد از تصرف با قھر و غلبه مشھد منصرف گرديده و حتا خود نيز به 
تھران بازگشت و ادامه محاصره را به شھزاده محمد ولی ميرزا فرزند چھارم خود واگذاشت که وی سر انجام در 

ت مرکزی را بر قسمت ھای وسيعی از توانست مشھد را تسخير کرده و بدين وسيله حاکميت دول 1218رمضان 
  . خراسان تثبيت نمايد

  
شاھزاده محمود سدوزايی با حمايت فتح علی شاه بار ديگر به سمت قندھار . ق 1216پيش از اين وقايع ھم در سال 

حرکت کرده و اين بار با استقبال خان ھا و روسای طوائف افغان که از زمان شاه ناراضی بودند، رو به رو شد و 
  .توانست زمان شاه را از سلطنت خلع کرده و دستور بدھد تا وی را نابينا کنند

   
در خلع زمان شاه، افزون بر حمايت فتح علی شاه از محمود سدوزايی، نقش خان ھای بارکزايی و در راس آن ھا 

ود، حائز اھميت سردار پاينده خان بارکزايی به وسيله شاه زمان اعدام گرديده ب -وزير فتح خان نيز که پدرش
  30».زيادی بود

  
به  ھر رو، چنانی که ديده می شود، درگيری زمان شاه با برادرش محمود از يک سو، با خاندان بزرگ و بانفوذ 

که به ويژه پس از کشته شدن سردار پاينده محمد خان بسيار تيره شده بود و به آن (بارکزايی از سوی ديگر 
و بازی نه چندان موفق ) ری وزير فتح خان به پشتيبانی از شھزاده محمود بپردازندانجاميده بود تا پسران او به رھب

که منجر به (او در بھره گيری از اوضاع تيره و تار ايران پس از کشته شدن آقا محمد خان قاجار از سوی ديگر 
  . ، او را در وضع بسيار دشواری قرار داده بود)دشمنی ميان او فتح علی شاه گرديده بود

  
درست در ھمين ھنگام بود که دست ماھر ديپلماسی انگليس از آستين بيرون برآمد و توانست با فتح علی شاه 

بزرگترين دشمن خود را به راحتی به دست برادرش محمود و خاندان پر  -ھمدست شده و به ياری او زمان شاه
  .  شاخ و برگ بارکزايی به رھبری وزير فتح خان از ميان بردارد

  
ين جا بايسته است ياد آور گرديم که در ميان گردانندگان دولت قاجار در آن برھه، تنھا دولتمرد آگاه و در ا

به رغم لغزش ھای (سياسمتدار روشن بينی که به ترفندھای انگليسی ھا پی برده و مخالف از ميان بردن زمانشاه 
وانه اش بود، ميرزا ابراھيم خان اعتماد الدوله پسر نيمه دي -و کمک به شھزاده محمود ديوانه و کامران ميرزا) او

نخستين صدر اعظم پادشاھی قاجاريه معروف به ک:نتر بود که بھای سنگينی به خاطر اين کار  –شيرازی
  . پرداخت

  
در باره  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نزدھمجلد نخست  125-124. ص. محمود محمود در ص

مردی مآل انديش و با تدبير بوده، فتوحات آقا محمد خان و موفقيت ھای او مرھون رای و ...«:  شيرازی می نويسد
  . تدبير و سياست ماھر اين مرد بوده است

  

                                                 
   بھمنی قاجار: نگاه شود به.  30



 17

گناه . ابراھيم خان اعتماد الدوله، نخستين شخصی است که گرفتار چنگال بی رحم سياست خارجی گرديد...
ديد فتح علی شاه پيشنھادھای مھدی علی خان بھادر جنگ فرستاده نابخشودنی اين مرد نامی آن بود که مانع گر

يعنی مانع شد شاه ايران به افغانستان لشکر کشيده، آن قسمت از قلمرو ايران . فرمانفرمای ھندوستان را عملی کند
  . را خراب و ويران نمايد و امير آن روز کابل را از امارت خلع کند

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

صدر اعظم ايران جواب می دھد، سياست از مذھب جدا . انتقام شيعه ھای افغانستان را از افغان ھای سنی بکشد
آن را قتل  ص:ح نبود شاه برای يک چنين کار کوچکی، يک قسمت از مملکت خود را ويران کند و سکنه. است

  . از اين جواب، سر جان ملکم، صدر اعظم ايران را شناخت و با افکار او آشنا شد. عام نمايد
  

  . ميرزا ابراھيم خان برای ھمين عقل و تدبير و مآل انديشی منفور گرديد و در دربار ايران غير xزم شناخته شد...
  

وزيران کارآگاه و امنای ... «: چنين می نويسد] هاست ک[خطی در باب کشتن اعتماد الدوله  صدر التواريخدر 
دربار گردون جاه چنان ص:ح ديدند که به حکم ضل الھی و ساير بلدان مامور شدند که در روز معينی تمام آن 

و ھر يک را مکفوف البصر و ... حکام را که بستگان حاجی ابراھيم خان بودند، گرفته، به کيفر و عقوبت آرند
  .  ودندمعدوم اxثر نم

  
 1215به ماموران وxيات از جانب اعليحضرت پادشاھی چنان اشاره شده بود که در غره ذی الحجه الحرام ...

شما ھر يک در کاشان و اصفھان و بروجرد و شيراز و . اساس زندگانی حاجی ابراھيم خان را بر ھم خواھيم زد
را که مرجع مشاغل ديوانی ھستند از پای در آوريد  ساير ب:د در روز اول ذيحجه ھر يک از بستگان ابراھيم خان

و اگر زودتر از اين تاريخ به مقر ماموريت خودتان رسيديد، به م:يمت و س:مت نفس حرکت کنيد تا غره ذی 
  ...الحجه بيايد و مواقع انجام ماموريت شما در رسد

  
خوذ، ھر دو چشم او را برکندند و ھجری قمری در تھران ما 1215ميرزا ابراھيم خان را در غره ذی الحجه 

زبانش را بريدند و او را زبون ساختند و مغلوبا با زن و فرزندش به قزوين فرستادند و از آن جا به جھان ديگرش 
  » .فرستادند

  
زيرا نيک می . اين گونه، انگليسی ھا به کمک دربار و شاه ايران، بزرگترين مخالف خود را از سر راه برداشتند

که مادامی که چنين مرد خردمند و آزاده يی سر رشته امور دولت ايران را در دست دارد، محال است دانستند 
  .بتوانند برنامه ھای خود را در منطقه پياده نمايند

  
يکم روسيه بسيار ) پل(در آن ھنگام، روابط ناپليون با  پاول : در اين جا بايد به يک نکته ديگر ھم بايد توجه کرد 

نزديکی روسيه به ناپليون، دست اين کشور را . و برای لشکرکشی باھمی به ھند به توافق رسيده بودندنزديک بود 
برای تاخت و تاز به ترکيه و ايران باز نموده بود و درست در ھمين اوضاع، ايران ھم به اتحاد با انگليس نياز 

فراھم گرديد و شاه ايران که در رويارويی اين بود که زمينه برای امضای نخستين قرار داد ميان دو کشور . داشت
  .با روسيه، به شدت نيازمند ياری انگليس بود، به خواست آن کشور مبنی بر کنار زدن زمان شاه پاسخ مثبت داد

   
. خطر برای انگليس بسيار جدی بود«: می نويسد 101. در ص تحوxت سياسیداکتر مدنی در جلد يکم تاريخ 

او در بھار آن سال از کوه ھای آلپ گذاشت و امپراتوری اتريش را . ی سابقه يی داشتقدرت ب 1800ناپليون در 
پاول يکم . به طوری که جنرال م:س فرمانده قوای اتريش در وضع تسليم شرايط ناپليون را پذيرفت. شکست داد

] دادن[ی جنگيد، پس از امپراتور روسيه که با ارتش بيکرانی به فرماندھی سوورف در ايتاليا در برابر ناپليون م
چھل و پنج ھزار نفر تلفات، به روسيه عقب نشينی کرد و قسمت ديگری از قوای او که در اختيار انگليس بود و 

  . برای تصرف ھند ت:ش می نمودند، يا کشته شدند و يا به اسارت درآمدند
  

پاول و ناپليون ھر . ليون را در پيش گرفتپاول که حريف را اين چنين نيرومند يافت، جذب او شد و راه اتحاد با ناپ
دو می دانستند که حکمرانان داخلی ھندوستان با استقرار سلطه انگليس بر آن سرزمين مخالف اند و يک حمايت 

در . بنا بر اين، موافقت کردند به ھند حمله نمايند.  خارجی می تواند آن ھا را در قيام عليه انگليس موفق سازد
  .»اول فرمانی صادر کرد و پرنس اورلف را مامور حمله به ھند ساختپاول  1800جنوری
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پس از آن که : می نويسدتاريخ تحوxت سياسی ايران  کتاب 59 -58. ص. استاد علی اصغر شميم در ص

انگلستان در جنگ ھای دريايی نيروی فرانسه را نابود ساخت، ناپليون برای آن که قوای دريايی آن دولت را از «
ی اروپا دور سازد و در صورت امکان به جزاير بريتانيا حمله برد، نقشه ای طرح کرد به اين ترتيب که آب ھا

در اين صورت، انگلستان ناچار برای حفظ . سپاه فرانسه به کمک عثمانی و از راه ايران به ھندوستان حمله ببرد
آن گاه سپاه فرانسه . ند متمرکز خواھد کردآن مستعمره نيروی دريايی و بيشتر قوای زمينی خود را در اقيانوس ھ

  . به کمک اسپانيا و ھالند به جزاير بريتانيا ھجوم کند
  

اگر نقشه سياسی و جنگی ناپليون اجرا می شد، ھمان طوری که حدس زده بودند، انگلستان را در برابر فرانسه 
وانعی پيش آمد که ناپليون را از انجام اما در ھنگام اجرای مقدمات نقشه، مشک:ت و م. مجبور به تسليم می کرد

  .مقاصدش مايوس نمود
  

اقدام او .  مقدمات اجرای نقشه حمله به ھندوستان به وسيله فرانسه، مستلزم جلب رضايت عثمانی و ايران بود
ناپليون می خواست راه حمله به .  موجب بروز رقابت شديد سياسی بين فرانسه و انگلستان در ايران گرديد

تان را در ايران به دست آورد و دومی کوشش می کرد با ايجاد موانع و مشک:ت از اجرای نقشه ناپليون ھندوس
در اين ميان دربار فتح علی شاه می خواست برای دفع سپاھيان روس از سرحدات قفقاز يه متحدی . جلوگيری نمايد

  ».بيابد
  

توانست ھمپيمان ايران که با روسيه بر سر گرجستان روشن است مادامی که ناپليون متحد روسيه بود، فرانسه نمی 
تنھا قدرت بزرگی که می توانست چنين نقشی را بازی نمايد، انگليس . دشمنی داشتند و درگير نبرد بودند، گردد

  .بود
  

قرار داد ايران و انگليس بر ضد روسيه و شاه زمان به امضاء رسيد و شاه زمان از  1801ھر چه بود، به سال 
ھزاده محمود و وزير فتح خان به ھمکاری آشکار ايران و با حمايت نھان انگليس بر افتاد و کشور وارد سوی ش

يک مرحله بسيار خطرناک خانه جنگی و فروپاشيدگی گرديد که سر انجام به واژگونی خاندان سدوزايی و روی 
  .کار آمدن خاندان بارکزايی منجر گرديد

  
زمان شاه خود به اين نکته برخورده بود و مايل بود پادشاه ايران « 31حمود محمود،در آستانه اين ماجرا، به گفته م

. را از خود راضی نگاھدارد و نگذارد جنگ بين افغانستان و ايران به نفع انگليسی ھا و به زيان ھر دو تمام شود
، او نيز سعی می کرد ھنگامی که انگليسی ھا به زور ط: فتح علی شاه را بر ضد افغانستان تحريک می نمودند

فقط چيزی که بود، کار از کار گذشته و آتش فتنه در افغانستان شعله ور . آتش غضب فتح علی شاه را فرونشاند
  . شده بود و زمان شاه خود در ميان آن آتش می سوخت و درد را خوب احساس می کرد  و تشخيص می داد

  
الدوله، نه فتح علی شاه و نه درباريان او ھيچ يک از ولی چه سود، پس از مرگ حاجی ابراھيم خان اعتماد 

موضوع باخبر نبودند و تا اين آتش فتنه که ھند و افغان را فراگرفته بود، به ايران نيز سرايت نکرد، شايد کسی از 
 خطر آن آگاه نگرديد و عمر فتح علی شاه ھم وفا نکرد که خود ثمره اين مجاھدت ھای خود را بچشد و بداند چقدر

  .به ھر حال، اگر خود نچشيد، اوxد او چشيدند و با زھر آن نيز ھ:ک شدند. تلخ و ناگوار است
  

  :در کتاب ناسخ التواريخ چنين آمده است
از طرف ديگر، طره بازخان افغان نزد شاه زمان برسيد، معروض داشت که در مملکت ما مسموع افتاده که «

. شھريار به خراسان موجب آشفتگی و پريشانی امصار و بلدان استشھريار آھنگ خراسان فرموده، ھمانا سفر 
فتح علی شاه در پاسخ او مکتوبی کرد که ما را . اگر سفر خراسان به ديگر وقت افتد، از اشفاق شاھانه بعيد نباشد

از طلب ملک موروثی و تسخير خراسان تقاعد نخواھد رفت و اگر کسی را در اين کار سخنی باشد از زبان 
  . شير جواب خواھد گرفتشم
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 19

را ھمراه برد و ] سدوزايی[فتح علی شاه  در اواخر سال دوم جلوس خود عازم خراسان گرديد و شاھزاده محمود 
در خراسان او را به امراء خراسان سپرد که در اسعاف و انجاح مقصودش که تسخير کابل و قندھار است، دست 

او نموده به قاين آمد، اعداد لشکر کرده راه افغانستان پيش گرفت و در  باز دارند، آن ھا نيز مساعدت xزمه را با
اراضی قندھار اين خبر پراگنده شد که که اينک شاھزاده محمود از شھريار ايران فتح علی شاه استمداد کرده و به 

ا از ص:ح و حکم او لشکری ساخته بدين جانب تاخته، افغانان را از اين خبر آشفته خاطر گردانيد وجنگ او ر
  . صواب دور دانسته xجرم او را پذيره شده به زحمت به قندھار در آوردند و کمر خدمتش بر ميان استوار کردند

  
با . پسر خود کامران ميرزا را در قندھار به حکومت بازداشت. شاھزاده محمود اين معنی به فال نيک گرفت

با سپاھی xيق از کابل بيرون شده در برابر برادر  لشکری جنگجوی آھنگ کابل کرد و از آن سوی زمان شاه
لشکر زمان شاه شکست خورد و خود نيز گرفتار گرديد و شاه محمود بفرمود تا ھر . صف برزد و جنگ در گرفت
  .دو چشم او را از بن برآوردند

محمود گذاشته قيصر ميرزا پسر شاه زمان که در ھرات نشيمن داشت، شھر ھرات را به فيروز ميرزا برادر شاه 
  .   »شاه پيوست.] گ-فتح علی[راه فرار پيش گرفت و در سمنان به درگاه 

  
با فروپاشی امپراتوری درانی و پيش آمدن انگليسی ھا به سوی سرزمين ھای اعماق قاره و ھمگام با آن، پيشروی 

جھان آغاز گرديد که  روس ھا به سوی جنوب، رويارويی ھای بی پايان دو قدرت بزرگ جھانی در اين منطقه از
جنگی که شرح . پسان ھا منجر به لشکرکشی انگليسی ھا به سرزمين ما و راه افتادن جنگ افغان  وانگليس گرديد

  .آن را در کتاب دست داشته می خوانيد
  
 در اين جا بايسته می دانيم برای اين که تصور روشن تری از اوضاع جھان به دست بيايد و بتوانيم علل و عوامل 

جنگ و پيش زمينه ھای آن را در پرتو رويدادھای اروپا و جھان بھتر درک نماييم، اندکی به پس منظر تاريخی 
  32:اوضاع در پھنه سياست ھای جھانی  بنگريم

دوم، روسيه سياست پيشروی به سوی آب ھای آزاد و گرفتن تنگه ھای داردانل و ) ايکاترينای(در عھد کاترين «
در ھمين سال ھا بود که ). مساله نامنھاد خاور( -مديترانه در دستور کار داشت -ريای سياهبوسفور را در محور د

در جنگ ھايی که در عھد کاترين دوم رخ داد، سووروف . نبردھای سنگينی ميان روسيه و ترکيه روان بود
  .و سپتامبر ھمين سال به ترک ھا تحميل کرد 1789شکست خرد کننده يی را در ماه جون 

  
چه شگفتی بر انگيز است، اين است که در اين جنگ ھا، اتريش که در گذشته يکجا با فرانسه، ترکيه را در آن 

  . برابر روسيه بر می انگيخت، اين بار خود برای درھم کوبيدن ترکيه ھمدست روسيه بود
  

ر ماه جوxی ھمروند با آن در دريا، دريابد اوشاکف د. دژ اسماعيل را از ترک ھا گرفت 1790سووروف در
و در ماه جوxی در نزديکی کاليکارکی نيروی » تندر«در نزديکی فئودوسی، در ماه اگست در نزديکی  1791

را مطرح کرد که بر پايه آن بايد » يونان«کاترين دوم در اين ھنگام طرح نامنھاد . دريايی ترکيه را در ھم شکست
  . مگر اين طرح نافرجام ماند. يا می گرديدترکيه از اروپا رانده می شد و امپراتوری يونان اح

  
آقا محمد خان با پخش سيطره خود بر ايران، به رغم ھشدارھای . اين بود که روسيه به محور قفقاز متوجه گرديد

به تفليس  1759چند باره روسيه و قرار داد امضاء شده گيورگييف در باره قيموميت روسيه بر گرجستان، به سال 
  . لشکر کشيد

  
روسيه با آقا محمد خان اع:م جنگ کرد و سپاھيانی به فرماندھی جنرال زويف به گرجستان  1796تابستان . ..

ارتش روسيه نبردھا را تنھا با حکام بومی پيش می برد که بخشی از آن ھا به سلطان ترکيه  و . گسيل گرديد
پس از يورش پيروزمندانه بر گرجستان،  آقا محمد خان،-خود مقصر جنگ. ديگران به آقا محمد خان متمايل بودند

  .از تصادم با ارتش روسيه کنار ماند
  

                                                 
  .مه آريانفرنگاه شود به کتاب روسيه و خاور، ترج.  32

، کوشيده ايم منظره روشن تری از آغاز بازی بزرگ، فروپاشی امپراتوری درانی و پديدآيی افغانستاندر کتاب : يادآوری
  . در اين جا تنھا به گونه فشرده آگاھی ھايی را پيشکش نموده ايم. اوضاع سياسی جھان در آن برھه پرداز نماييم
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مرگ ايکاترينای دوم به پيشروی بيشتر ارتش روسيه که مقارن با اين زمان دربند، باکو، گنجه و برخی ديگر از 
ول يکم بخش اصلی ارتش از طريق رود اراک گذشته بود که پا. شھرھای قفقاز را گرفته بود، مزاحمت کرد

آقا محمد . که به امور اروپايی بيشتر دلچسپی داشت، دستور گسستن لشکرکشی به پارس را داد) 1801 -1796(
تصميم گرفت قاطعانه حاکميت خود را بر  1797خان که از چرخش نو رخدادھا به شور آمده بود، به سال 

  .گرجستان برپا و قره باغ را تصرف نمايد
  

وضع گرجستان نوميد . ر دژ شوشی در انتظار بازگشت سپاھيان روسی اطراق کرداو از رود اراک گذشت و د
مگر پس از گذشت چند روز بعد از اشغال شوش، آقا محمد  شب ھنگام به دست نوکران خود کشته شد . کننده بود

  .و از يورش به سرزمين گرجستان باز ماند) به گمان بسيار در نتيجه دسيسه(
  

در سياست ھای » مساله خاور«ايران در نتيجه وخامت در  -آخر در تاريخ پيوندھای روسيه سده نزدھم نه به نوبه
ھنوز . جھانی، ھنگامی که منافع بازرگانی و سياسی دولت ھای اروپايی وارد تضاد حاد گرديد، سده جنگ ھا شد

ت:ش ھای ھمه ) ک ديگرھر يک جدا از ي(در زمان فرمانروايی آقا محمد خان قاجار، فرانسه و بريتانيای کبير 
جانبه يی را برای برھم زدن مناسبات روسيه و ايران و در دامن زدن به جنگ به درازا کشيده ميان روسيه و 

  .   ايران، برای منحرف ساختن توجه روسيه از امور اروپا به خرج می دادند
  
وگرفتن جزير نمای کريما، مشی  روسيه ھنگام فرمانروايی پاول يکم، پس از جنگ ھای پيروزمندانه با ترکيه«

پاول  1800در ماه دسامبر . گرفتن گرجستان، ارمنستان و شماری از خان نشين ھای ماورای قفقاز را پيش گرفت
اع:ميه يی را در باره الحاق گرجستان به روسيه امضاء کرد و با ناپليون بناپارت در باره لشکرکشی باھمی به ھند 

  . مگر به زودی کشته شد و لشکرکشی صورت نگرفت. رسيداز راه ايران، به موافقت 
  

پس از ترددھايی چند، مانيفيستی را در باره اداره نو گرجستان تاييد ) 1825 -1801(الکساندر يکم  –امپراتور نو
د فرمانده کل نوگماشته در قفقاز دستور داده  شد تا در باره آرايش اردوگاه ض -کرد که سازگار با آن، به کنورينگ

در اين ھنگام، فتح علی شاه تدبيرھای پرشوری را برای تصرف . ايرانی با خان ھای ماورای قفقاز به سازش برسد
  . گرجستان و خانات مسلمان ماورای قفقاز به کار بست

  
يولون و الکساندر و ديگر حاکمان گرجستانی متمايل به ايران،  -به خواھش شھزادگان گرجستانی 1803بھار سال 

نه تنھا حکام گرجستانی، بل نيز ارمنی و خان ھای . ر پی آن شد که با سپاه به گرجستان يورش بياوردشاه د
مسلمان که منافع شان ميان روسيه و ايران اخت:ف پيدا می کرد و به اقتضای اوضاع، نظر به تمايل و خوش بينی 

آغاز  1808جنگ روس با گنجه به سال . ندبه اين يا آن جانب کشانيده می شدند، به ھماوردی سياسی حاد وارد شد
گرديد که پس از آن خان گنجه بی درنگ خود را وابسته به شاه ايران اع:م کرد و برخورد ميان دو کشور را 

ادامه پيدا کرد، با شکست کامل ايران و امضای قرار داد  1813روند و نتيجه جنگ که ظاھرا تا . ناگزير گردانيد
  .گلستان پايان يافت

  
مناسبات روسيه و فرانسه آشکارا رو به خرابی گذاشت و در سياست خارجی الکساندر  1804در اين ميان، در 

  . يکم گرايش به سوی نزديکی به انگليس برای آرايش اردوگاه تازه در برابر ناپليون ديده می شد
  

ناپليون ت:ش . از گرديدبه شمول روسيه آغ)  »ائت:ف مقدس«(جنگ ميان فرانسه و ائت:ف ضد آن  1805در 
زيرا می خواست از راه مصر و ترکيه به انگليس و ھند . داشت مديترانه و دريای سياه را زير کنترل در آورد

از اين رو، پويا شدن سياست روسيه در بالکان و قفقاز، موجب بروز اخت:فات جدی ميان فرانسه . ضربه وارد کند
  .ليس بودو روسيه گرديد و اين کار به سود انگ

  
دو ھيات به  1806و سپس در  1805در گرماگرم اين پيشامدھا، ناپليون با بھره گيری از فرصت، نخست در 

چون پارس در اين ھنگام سخت زير فشار روسيه . ايران فرستاد و در برابر روسيه به پارس پيشنھاد کمک کرد
قرار داد، ھيچ کمکی به ايران در رويارويی با روسيه  که با شکستن پيمان و با زير پا نھادن(بود، و از انگليسی ھا 

نيرومند ترين دولت اروپا ھمپيمان گرديد و سفير خود را به اروپا فرستاد  –نوميد شده بود، با فرانسه)  نکرده بودند
  . پيمان فينکن اشتاين را امضاء نمود 1807که در 
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ابر روسيه پشتيبانی نمايد و در عوض پارس ھمکاری خود بر پايه اين پيمان، فرانسه متعھد گرديد از پارس در بر
مگر تحول اوضاع در اروپا مجال نداد اين پيمان  33.را با فرانسه در اقدامات آن در برابر انگليس به گردن گرفت

امپراتور روس را شکست داد و پس از آن، فرانسه  -زيرا در ھمين سال ناپليون الکساندر اول. در عمل پياده گردد
  . روسيه در تيلسيت شالوده يک پيمان تازه در برابر انگليس را طرحريزی نمودندو 
  

ناپليون بدون ھمکاری روسيه نمی توانست ) قاره يی(انديشه تاکتيکی اين پيمان چنين بود که استراتيژی کانتيننتال 
خشکی بدون ھمکاری ناپليون می دانست که در دريا شکست دادن انگليس بسيار دشوار است و در . موثر باشد

بر پايه پيمان تيلسيت، فرانسه و روسيه . روسيه نمی تواند به ھدف اصلی خود که دستيابی به ھندوستان است، برسد
ناپليون دست ھای روسيه را در ترکيه وپارس آزاد گذاشت و . گستره نفوذ سياسی در اروپا را تقسيم نمودند

  . ديدمناسبات ديپلماتيک روسيه با انگليس قطع گر
  

از اين رو، انگليسی ھا بار ديگر در استراتيژی خود نقش ارزنده يی برای ايران قايل شدند و در برابر جلوگيری 
چون پارس نيز از کمک فرانسه نوميد شده . از پيشروی فرانسه و روسيه به سوی ھند، به آن کشور رو آوردند

   34.فراھم گرديد 1808در بود، زمينه برای امضای دومين سازشنامه پارس و انگليس 
  

فرماندھی سپاھيان . جنگ ھای سختی ميان روسيه و ترکيه در گرفت 1811تا  1806در اين ميان، در سال ھای 
 1812او شکست بزرگی به ترک ھا تحميل کرد ودر ماه مه . روس را فيلد مارشال کتوزف به دوش داشت

ضای اين عھد نامه، اميدھای ناپليون در اتحاد با ترکيه در با ام. سازشنامه بخارست را با آن ھا به امضاء رساند
  . برابر روسيه که مناسباتش بار ديگر با آن تيره شده بود، نيز برباد رفتند

  
با پروس و در ماه  1812او در فبروری . ناپليون آشکارا برای جنگ با روسيه آمادگی می گرفت 1812در اوايل

ناپليون در نظر داشت با گرفتن روسيه، . يی را بر ضد روسيه به امضاء رساندمه ھمين سال با اتريش سازشنامه ھا
  . آن کشور را به تخته خيزی برای پرش به سوی ھند بريتانيايی مبدل گرداند

  
به ) متشکل بر چھار صد تا شش صد ھزار سپاھی -گراند آرمه(با ارتش بيکرانی  1812جون  12از اين رو در 

در حومه مسکو با روس ھا يکی از سنگين ترين و خونبار ) برودينو(ناپليون در بروديننبرد . روسيه يورش برد
ترين جنگ ھای تاريخ جھان بود که او در اين جنگ با گراند ارمه خود در برابر سپاھيان روس به رھبری فيلد 

  . مارشال کتوزف قرار گرفت
  

ا چنان تلفاتی سنگينی می بيند که به رغم تصرف ھر چند ناپليون موفق می گردد سپاھيان روس را شکست بدھد ام
مسکو و پاييدن دو ماھه در آن شھر، از ترس شکست کامل و افتادن به محاصره، ناگزير به ترک آن و عقب نشينی 

ھنگام عقب نشينی، دسته ھا و گروه ھای چريکی روس ھا که ھمه راه ھای رسانايی . خفت بار به پاريس می گردد
مسکو بسته بودند، پيھم بر ارتش او شبيخون می زنند و ھر باری شماری بسياری از سپاھيان خوار بار را به 

خسته و درمانده او را از پا در می آورند و اين سان پيگرد سپاھيان ناپليون تا پاريس ادامه می يابد و ھنگامی که 
  . ايی نموده بودناپليون به پاريس می رسد، ديگر آن جھان ستان سترگ نيست که آھنگ گيتی گش

  
اين است که پس از شکست از روسيه و در پی آن با شکست در جنگ واترلو در برابر ارتش ھای ائت:ف ضد 
فرانسه، استراتيژی کانتننتال ناپليون با شکست رو به رو گرديده و فرانسه در سده نزدھم در رويارويی ھای جھان 

                                                 
برادر شاه زمان که در پی يک  -يسی ھا در انديشه بستن پيمان با شاه شجاع درانیدرست در ھمين ھنگام بود که انگل.  33

رشته رويدادھا شاه محمود را از تختگاه کابل برانداخته بود، گرديدند و الفنستون را به دربار او فرستادند که با او عھدنامه 
ايرانی که ھمپيمان  –، ھوادار ايران بودحريف شاه شجاع که او را بر انداخته بود –روشن است شاه محمود. يی بست

از ھمين رو، شاه شجاع به منظور جلب حمايت انگليسی ھا در مبارزه بر سر قدرت با . دشمن خونی انگليس بود - فرانسه
  .شاه محمود و برادران وزير فتح خان و ايران؛ با انگليس پيمان بست

ايران و بر افتادن شاه شجاع الملک که به رغم داشتن پيمان با شايد ھم روی کار آمدن دو باره شاه محمود ھوادار .  34
. انگليس با سکوت آن کشور و تماشای واژگونی او از دور صورت گرفت، چونان رشوه سياسی يی بوده باشد برای ايران

پشتيبانی مگر روشن است که شاه محمود از . ھر چند در بر افتادن شاه شجاع بيشتر عوامل درونی موثر بود تا خارجی
  .ايران برخوردار بود و ايران او را بر شاه شجاع ھوادار انگليس ترجيح می داد و از او حمايت می کرد
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رويارويی که در آسيای ميانه نام . يه و انگليس وا می گذاردشمول در کار زار جھانگشايی ھا، جا را برای روس
  . را به خود می گيرد» بازی بزرگ«
  

به ھر رو، در آغاز سده نزدھم، ناتوانی ترکيه برای کشورھای اروپايی آشکار گرديده بود و ھر يک از آنان می 
سوريه، مصر و تسلط بر خاور ميانه را  فرانسه ھدف دستيابی به. خواستند از اين زمينه به سود خود بھره بردارند

انگليس که از ديدگاه اقتصادی بيشتر از ديگر کشورھا توسعه يافته تر بود، در اين برھه ھدف ھای . دنبال می کرد
  . بزرگی داشت و در نظر داشت امپراتوری بيمار عثمانی را به مستعمره خود مبدل نمايد

  
ھمچنان . قفقاز کوتاه ساخته و تسلط خود را بر دريای سياه پھن سازدھدف روسيه اين بود که دست ترکيه را از 

در اين ھنگام انگليسی . راھيابی به دريای مديترانه و کنترل بر تنگناھای باسفر و داردانل از آرمان ھای روسيه بود
زشنامه در مساله ھا برای جلوگيری از افتادن ترکيه به دست روس ھا در پی آن بودند تا دست ھای روسيه را با سا

  . ھيات ديپلماتيک را به رياست ويلينگتون به پتربورگ فرستادند 1826در اين راستا در فبروی . يونان ببندند
  

مگر در عين حال، در سازشنامه يی که به . نيک:ی يکم حاضر گرديد در مساله يونان با انگليس ھمکاری نمايد
ا بھره گيری از بی کياستی ويلينگتون، توانست يک بند را بيفزايد اپريل در پتربورگ به امضاء رسيد، ب 4تاريخ 

  . که بر پايه آن در صورت بروز اوضاع بحرانی، دست ھای روسيه در ترکيه باز گذاشته می شد
  

حکومت انگليس که متوجه لغزش ويلينگتون گرديده بود، کوشيد راھيافت ھای ديگری برای زير فشار گذاشتن 
و به اين سان، توجه . از اين رو ت:ش ورزيد تا رويارويی روسيه و پارس را در قفقاز دامن بزند .روسيه پيدا نمايد

از اين رو، عمال انگليس در پارس کارزار گسترده يی را . روسيه را از مسايل بالکان به مسايل آسيايی برگرداند
او دستور داشت مناسبات . ف به ايران آمدفرستاده ويژه روسيه شھزاده منشيک 1826تابستان سال . به راه انداختند

  . مگر نتوانست کاری پيش ببرد. روسيه و ايران را بھبود بخشد
  

سپاھيان سواره ايرانی به قره باغ يورش آوردند و اين گونه يک بار ديگر جنگ روس  1826جوxی  23به تاريخ 
نفر  33000ه بودند، نيروھای اصلی ايران بر پايه طرحی که کارشناسان نظامی انگليس ريخت. و پارس آغاز گرديد

 - تفليس(به فرماندھی عباس ميرزا به دره کور شتافتند تا گنجه را بگيرند و راه اصلی ميان روسيه و گرجستان 
. ھزار سوار ھمراھی می کردند 140عمليات منظم پارس را چھل ھزار رزمنده پياده و . را ببندند) آستراخان-باکو

  . پارسی اين بود که تفليس را بگيرند و روس ھا را از رودخانه تريک پس بزنندھدف اصلی سپاھيان 
  

سرباز روس به فرماندھی يرمولف توانستند چھل و ھشت روز  1300. سپاھيان روس تنھا ده ھزار نفر بودند
ا دور زدن تنھا در ماه سپتامبر عباس ميرزا ب. آزگار در دژ شوش سپاه بيکران ايران را بر جا ميخکوب نمايند

در اين ھنگام پاسکويچ به . مگر شکست خورده، به فراسوی اراک عقب نشست. شوش توانست گنجه را بگيرد
  . فرماندھی سپاھيان روسی گماشته شد و با نيروھای تازه نفس  به ارمنستان يورش برد

  
ه تبريز رسيدند و تھران با اکتبر ب 25روس ھا در ماه جوxی نخجوان و در اکتبر ايروان را گرفتند و به تاريخ 

. انگليسی ھا با ترس از انھدام کامل نيروھای پارس، خواھان ميانجيگری گرديدند. خطر سقوط رو به رو گرديد
ھيات صلح . مگر حاضر شد يکراست با عباس ميرزا گفتگو کند. پاسکوويچ ميانجيگری انگليسی ھا را رد کرد

  . ريبايدف رھبری می کردالکساندر گ -روسيه را ديپلمات نامور روس
  

در ترکمانچای سازشنامه يی که از سوی گريبايدف تدوين گرديده بود، به امضاء  1828به تاريخ دھم فبروری 
بر پايه اين سازشنامه، پارس از ادعا بر آذربايجان شمالی، ارمنستان و نخجوان چشمپوشی کرد و از داشتن . رسيد

تسلط روس ھا بر . (گرديد و به اين سان روس ھا بر قفقاز دست يافتند ناوگان دريايی در دريای کسپين محروم
به مبارزه توفنده يی  1859-1834قفقاز، جنبش ھای آزادی خواھی را بر انگيخت به ويژه شيخ شامل در سال ھای 

  ). به دست پرنس برياتينسکی اسير گرديد  1859در برابر روس ھا دست يازيد تا اين که در 
  

روس ھا . با امضای سازشنامه ترکمانچای، دست ھای روسيه برای اقدامات در برابر ترکيه باز گرديدبه ھر رو، 
مگر انگليسی ھا و . به بھانه دفاع از يونانيان و اس:و ھا در برابر ترک ھا، خواستند به ترکيه عثمانی يورش ببرند

ت روسيه بيفتاد، حاضر شدند يکجا با روسيه از فرانسويان که نمی خواستند لقمه چربی چون ترکيه به تنھايی به دس
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يونان در برابر ترک ھا دفاع کنند و ناوگان دريايی خود را برای محاصره کرانه ھای يونان فرستادند و به تاريخ 
  . کشتی ھای ترکی به روی ناوگان متحد انگليس، فرانسه و روسيه  در ناحيه ناوارين آتش گشودند 1827اکتبر  26

  
در اين جنگ دريايی، نقش اصلی . ينی درگرفت که در نتيجه آن ناوگان ترکيه تقريبا يکسره نابود گرديدنبرد سنگ

انگليسی ھا و فرانسوی ھا که از شکست ترکيه . را ناوگان دريايی روسيه به فرماندھی دريابد xرزيف بازی نمود
دادند که در صورت درگيری جنگ ميان ترکيه و قلباّ ناخشنود بودند، سلطان ترک را دxسا کردند و به او اطمينان 

  . روسيه، از ترکيه پشتيبانی خواھند کرد
  

اين . اکرمان را پاره کرد و در برابر روسيه اع:م جھاد کرد 1826سلطان عثمانی بر پايه اين وعده ھا کنوانسيون 
اھی روس به فرماندھی ھزار سپ 62در اين جنگ . بار ديگر جنگ روس و ترک درگرفت 1828بود که در بھار 

در اين ھنگام عمال انگليسی در ايران می . (ھزار سپاھی ترک با ھم درگير شدند 165فيلد مارشال وينگشتاين و 
از سوی ديگر مردم پارس که نيز سازشنامه ھای گلستان . خواستند بار ديگر شاه را به جنگ با روسيه بر انگيزند

فشار می آوردند با روسيه اع:م جنگ نمايد و سرزمين ھای از دست رفته  و ترکمانچای را نمی پذيرفتند، به شاه
وزير مختار روس و سخنور نامدار در تھران کشته شد و ايران  -گريبايدف 1829در جنوری . پارس را پس گيرد

، مگر فتح علی شاه که ترک ھا را در آستانه شکست می ديد. و روسيه بار ديگر در آستانه جنگ قرار گرفتند
  .را برای پوزشخواھی به پتربورگ فرستاد) پسر عباس ميرزا(ترسيد و نوه خود خسرو ميرزا 

  
ديبيچ با  1829در بھار . نيک:ی يکم در اين ھنگام به جای وينگشتاين، ديبيچ را به فرماندھی سپاه روسيه گماشت

  . رسيد35)قسطنطيه(انتينوپلھزار سپاھی آغاز به پيشروی نمود و در ماه اگست به شصت کيلومتری کنست 125
  
در جبھه قفقاز نيز نيروھای زير . در اين ھنگام، اس:وھای بالکان و يونانيان با پيروزی ھای روس ھا ھمنوا بودند 

. به پيشروی پرداختند) طرابيزون(فرمان پاسکويچ به سوی ارز روم تاخته، آن را گرفته و به سوی ترابيزوند 
کشورھای اروپای باختری برای جلوگيری از سقوط کنستانتينوپل از سلطان . ر گرفتترکيه در آستانه نابودی قرا

  . عثمانی خواستند وارد گفتگوھای صلح گردد
  

روسيه به جزايری در دلتای دونای و . ، در ادريانوپل به امضاء رسيد1829سپتامبر  14سازشنامه صلح به تاريخ 
يستان نيک:ی شمالی در آخاليتس و آخال قلعه دست يافت و بر کرانه ھای دريای سياه در مصب کويان تا بر

سازشنامه آدريانوپل چالش ھای روسيه و انگليس را . ميليون روبل ط:يی گرفت 33ھمچنان غراماتی برابر با 
  . بيش از پيش دامنه بخشيد و انگليس رسماّ به اين سازشنامه اعتراض کرد

  
به  36عثمانی در ازای کمک در برابر فشار محمد علی پاشای مصری سازش نامه، از سويی امتيازی بود که دولت

بر پايه اين سازشنامه، روسيه توانست از عثمانی تعھدی بگيرد که در حاxت اضطراری تنگه . روسيه داده بود
 چون انگليسی ھا از اين. ھای داردانل و باسفر را به روی کشتی ھای جنگی ھمه کشورھا به استثنای روسيه ببندد

سازشنامه آگاھی يافتند، در پی تعديل آن برآمدند، اما ھمزمان با آن نمی خواستند عثمانی را در برابر محمد علی 
  . زيرا با اين کار نفوذ فرانسه در مديترانه افزايش می يافت. پاشای مصری که ھوادار فرانسه بود، ضعيف بسازند

  
يک رشته مانورھای غير مستقيم دست يازيد که ھدف آن  وزير خارجه انگليس به -بنا بر اين، لرد پالمرستون

بر انگيختن سيک ھا به گرفتن پيشاور و تھديد . آوردن فشار بر روسيه و برھم زدن سازشنامه روسيه و عثمانی بود
ا در برابر آن، روس ھا نيز در پی آن افتادند تا انگليسی ھا ر. حمله بر اميرنشين ھای افغانی از ھمين مانورھا بود

ھمين بود . در محور جنوب با درد سر رو به رو سازند تا در بالکان و دريای سياه برای شان درد سر به بار نياورد
که فتح علی شاه را به حمله بر سردار نشين ھرات برانگيختند و در پی آن رخدادھايی آمد که پای سردارنشين ھای 

  .کتاب دست داشته به نخستين مرحله آن پرداخته شده استبازی يی که در . افغان را نيز به بازی بزرگ کشانيد
    

                                                 
  .گ- اس:مبول و پسان ھا استانبول يا استامبول.  35
در آن ھنگام محمد علی پاشای مصری به ياری برخی از کشورھای اروپايی از جمله فرانسه در برابر سلطان عثمانی .  36

اين بود که سلطان برای دريافت . ه پا خاست و به سوی اناتولی به راه افتاد و نزديک بود سلطان عثمانی را از پا درآوردب
  .گ-.در عوض، محرمانه به روسيه امتياز بھره گيری از تنگه ھای دار دانل و بوسفور را داد. کمک به روسيه رو آورد
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در اين بد نخواھد بود ھرگاه نگاھی به پيشروی سيک ھا در سرزمين ھايی که پيش از آمدن انگليسی ھا زير فرمان 
  :پادشاھان درانی بود، بيندازيم

  :از ھر دو بھره برداری کردنددر از دست رفتن اين سرزمين ھا دو نکته بسيار مھم بودند که سيک ھا ماھرانه 
 کشاکش ھای درونی افغان ھا و خيانت ھای پی در پی سرداران افغانی -1
 .پشتيبانی انگليسی ھا از سيک ھا که با اين کار برنامه ھای راھبردی خود را پيگيری می کردند -2

  
را که در گذشته به  داستان قدرت گرفتن سيک ھا در پنجاب از اين قرار است که شاه شجاع درانی حکومت پنجاب

انگليسی ھا در آغاز، مادامی که ھنوز بر سر تا سر . دست حکمرانان افغانی بود، به رنجيت سينگ سيک سپرد
ھندوستان سيطره نيافته بودند، از سيک ھا چونان حايلی ميان افغان ھا که خطر بزرگی را برای ھند بودند و ھند 

پسان ھا ازسيک ھا به عنوان جاده صاف کن خود به سوی . ويت می کردندبريتانيايی بھره می گرفتند و آن ھا را تق
وانگھی به سادگی سيک ھا را از سر راه برداشتند و خود به سوی سرزمين ھای . اعماق قاره آسيا کار گرفتند

  . آسيايی تاختند
  

حکام «وان در مقاله داستان افتادن کشمير و پيشاور و ديگر مناطق به دست سيک ھا را بھتر از ھر جايی می ت
درانی نوشته اند، باز خواند که در کتاب  واقعات شاه شجاعنوشته روانشاد کھزاد که بر پايه کتاب » افغانی کشمير

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

-وزير کامران در ھرات -پدر يار محمد خان الکوزايی، ظھير الدوله[يی حکمران کشمير عبدهللا خان الکوزا...«
که از سوی شاه محمود گماشته شده بود، پس از پايان يافتن سلطنت وی ھم به کار خود ادامه می داد تا اين که .] گ

شاه . تار الدوله شکست نمودوزير شاه شجاع ملقب به مخ -ماھتابی در برابر شير محمد خان باميزايی. ه 1222در 
شجاع ھم به پاس اين خدمات، عطاء محمد خان پسر وزير را به حکومت کشمير مقرر نمود و خود او را احضار 

در اين ھنگام، کامران به ھمکاری . [کرد تا به مھم ديگری که عبارت از ظھور کامران در قندھار بود، توجه شود
شاه محمود  -خواست به کابل حمله و شجاع را بر اندازد و دو باره پدر خودوزير فتح خان قندھار را گرفته و می 

  ].را بر تخت بنشاند
  

مختار الدوله که تازه کشمير را به شمشير خود فتح نموده بود و پسرش ھم نائب الحکومه آن جا شده بود، وضعيت 
ی بر ترک کشمير ناشنيده انگاشته و با شاه شجاع را در برابر کامران و فتح خان متزلزل ديد و فرمان شاه را مبن

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 قندھار برود و پس از فرار کامران و عفو فتح خان و مقرر نمودن شاھزاده يونس در قندھار، عازم 

  .فرزند شاه زمان را به حکومت کابل نامزد نمود -و سند شد و پيش از حرکت شھزاده قيصر بلوچستان افغانی
  

آنگاه مختار الدوله از کشمير به کابل آمده، به علت بيمی که از نافرمانی امر شاه در دل داشت و حسادتی که از 
ھم برای خود درست کرده، تقرب محمد اکرم خان امين الملک در غياب خود احساس می کرد، بھانه ھای ديگر 

را در برابر شاه شجاع برانگيخت و ھر دو متفق .] گ-پسر زمان شاه[آغاز به تحريک نموده، شاھزاده قيصر 
  . برای گرفتن پيشاور حرکت کردند

  
در اين ھنگام، شاه شجاع از راه ديره جات رسيد و در جنگ سختی در حوالی پيشاور وزير شير محمد خان مختار 

کشته ... برادرش خواجه محمد خان و چند نفر ديگر از سران باميزايی مانند يحيی خان و فيض هللا خان و الدوله و
  . شدند و شاه شجاع به کابل بازگشت

  
پسر مختار الدوله در اثر عداوت و استخوان شکنی يی که پيدا شد، بيشتر  -عطاء محمد خان باميزايی] اين گونه[

و خود را حکمران مختار آن حدود  دانسته و با رفتار نيکی که با مردم می کرد،  خود را در کشمير محکم نموده
. اين بود که شاه شجاع می خواست دست او را از اين خطه زرخيز کوتاه کند. کشميری ھا را از خود ساخته بود

  . مگر در اين ھنگام شاه محمود توانست از راه قندھار، کابل را بگيرد
  

حمد خان باميزايی در جريان چند سال حکومت خود در کشمير، به قدرت خود افزوده بود در اين حال، عطاء م
ھم حاضر نبود سر تمکين خم ) بار دوم(وحتا پس از پايان يافتن پادشاھی شاه شجاع و روی کار آمدن شاه محمود 

شه آن بود تا پيشاور را نيز به چنان چه نه تنھا از فرستادن ماليه کشمير به کابل ابا می ورزيد، بل که در اندي. کند
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برادران خود را از کشمير روانه نمود تا پيشاور را  -اين بود که سمندر خان و جھاندادخان. قلمرو خود بيفزايد
کشته شد و پيشاور به دست ) برادر وزير فتح خان(در جنگی که رخ داد، عطاء محمد خان بارکزايی. بگيرند

  .سمندر خان و جھانداد خان افتاد
  

پسر وزير شير محمد خان باميزايی، به گونه يی که يادآوری  -[فراموش نبايد کرد که عطاء محمد خان باميزايی 
، در گذشته حکومت کشمير را در اثر فرمان شاه شجاع دريافت داشته بود و کنون که ديگر شاه شجاع ]گرديد

او با شکوه روز افزون حکمران خود مختار  سلطنت را از دست داده بود و بی نام و نشان در xھور می زيست و
مگر استخوان شکنی يی که ميان ايشان افتاده بود؛ چنان چه . کشمير بود، می شد اين دو نفر به ھم نزديک شوند

  ].   مانع از اين کار می شد[شرحش رفت 
  

اور و گرفتن تخت و تاج به ھر رو، عطاء محمد خان نامه يی به شجاع الملک نوشت و او را از xھور به رفتن پيش
ولی عطاء محمد خان به سمندر خان و . شجاع به اميدواری و آرزوی سلطنت به پيشاور درآمد. تشويق نمود

بدين ترتيب، طی مجلس . گرفتار و به کشمير بفرستند) شجاع را(جھاندادخان پنھانی ھدايت داد که قاتل پدرش را 
  37.يل داشتند و در آن جا در باxحصار کشمير به زندان افگندندضيافت خصوصی شجاع را گرفتار و به کشمير گس

  
ھر چه بود، در اين ھنگام، وزير فتح خان برای اين که شاه محمود را ھر طور که است، حاضر به تصفيه حساب 

 –کشمير با عطاء محمد خان کند و سپس متوجه اقدامات رنجيت سينگ گردد، موضوع زندانی شدن برادرش 
را به او گوشزد کرد و در نتيجه شاه محمود وزير فتح خان و سردار محمد عظيم خان و دوست محمد  شجاع الملک

جھانداد خان و سمندر خان از شنيدن اين خبر فرار . خان به اتفاق ھم با لشکر بزرگ به سوی پيشاور حرکت کردند
  . کردند و پيشاور به دست شاه محمود افتاد

  
ولی چون به نقطه . ست محمد خان به قصد فيصله مساله کشمير از کابل حرکت کردندسال ديگر، فتح خان و دو... 

مطلوب نزديک شدند، عطاء محمد خان پرداخت خراج ساxنه سه صد ھزار روپيه را پذيرفت و فتح خان به اين 
اين . ری ورزيداما عطاء محمد خان عم: از دادن ماليه خوددا. وعده شفاھی بسنده کرده، راه ملتان را پيش گرفت

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

  
ناگفته نماند که پيش از آغاز جنگ کشمير، فتح خان در گجرات با رنجيت سينگ ديدار و دادن يک ثلث ماليات ...

ماھتابی در کوه ھای کشمير کاری . ه 1227اگر چند سپاھيان سيک در سرمای  .کشمير را به وی وعده داده بود
ساخته نتوانستند و نيروھای فتح خان به تنھايی با سردار ياغی باميزايی به جنگ پرداخت، با آن ھم مھاراجای 

دايايی فرمانده قوای امدادی سيک را با ھ -ولی وزير فتح خان محکم چند. سيک انتظار سھم موعود را داشت
  . يکی از برادران عطاء محمد خان رھسپار xھور گرديد -رخصت کرد و وی با غ:م محمد خان باميزايی

  
شکست خورده و [، و غ:م محمد خان باميزايی]ناخشنود و آزرده که با وی پيمان شکنی شده بود[رنجيت سينگ 

که سردار باميزايی خبط بزرگی را مرتکب شد و  اين بود. ، با ھم سازش نمودند]رانده شده از کشمير و تشنه انتقام
با وساطت او رنجيت سينگ دژ اتک را از جھاندادخان برادر ديگر عطاء محمد خان حاکم پيشين کشمير به يک 

   38.»صد ھزار روپيه خريداری نمود و به اين ترتيب پای قوای سيک به دروازه پيشاور رسيد و مستحکم شد
  

، برادر خود محمد عظيم خان را حاکم کشمير مقرر نمود و خود وارد )اشرف الوزرا(ھر چه بود، وزير فتح خان 
رفت و ) دشمن وزير فتح خان(عطاء محمد خان ھم از کشمير از راه ديره جات به قندھار نزد کامران . کابل گرديد

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

                                                 
  .گ-.ساختن شاه شجاع، گرفتن الماس کوه نور از نزد وی بودبنا به برخی از منابع، ھدف از زندانی .  37
غ:م محمد خان و جھانداد  –چون برادران باميزايی. روشن است در اين جا نمی توان با روانشاد کھزاد ھمنوا گرديد.  38

ا جزم بود و نخست اين که عزم رنجيت سينگ در گرفتن کشمير و پيشاور با پشتگرمی انگليسی ھ. خان راه ديگری نداشتند
. دو ديگر، اين که در صورت خود داری، رنجيت سينگ می توانست به زور اتک را بگيرد. کليد ھر دو شھر در اتک بود

گير » برمودايی«سه ديگر اين که پس از افتادن کشمير و پيشاور به دست فتح خان، جھانداد خان در اتک در ميان يک مثلث 
از اين رو چاره ديگری . ان وزير فتح خان و در يک سوی ديگر آن رنجيت سينگ بودافتاده بود که در دو سوی آن برادر

  .جز تن دادن به پيشنھاد رنجيت سينگ نداشتند
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اول زمامداری شاه محمود و شاه شجاع سيک ھا را گام به گام جرئت  به ھر رو، جنگ ھای داخلی در دوره

بخشيده و خود سری ھای حکام افغانی کشمير و اغراض شخصی مفت و رايگان کليد قلعه اتک را به دست رنجيت 
مھاراجا از برج ھای جسيم قلعه از فراز پوزه سنگ:خ اتک به سواحل راست رودخانه بزرگ نگريست . سينگ داد

رزوھای بزرگی را که می خواست عملی کند و متاسفانه به علت خانه جنگی ھای کمرشکن ما و از سرگيری و آ
رنجيت سينگ که به کشمير چشم دوخته بود، موضوع يک سوم . مخالفت ھای سدوزايی و بارکزايی عملی کرد

xھمين  9حمله اول به تاريخ  در. در برابر سردار عظيم خان لشکر کشيد 1814ی ماليات را بھانه گرفت و در جو
  . ماه  شش ھزار سپاھی سيک نابود شدند

  
فتح خان که از نقشه ھای تعرضی رنجيت سينگ بر عليه کشمير آگاه  بود، پيوسته سعی داشت تا شاه محمود را به 

که  ولی اين حرف ھا به گوش شاه راحت طلب نمی خورد تا اين. دخالت در اوضاع و تخطی بيگانگان متوجه سازد
  . حم:ت رنجيت سينگ به کشمير چشم و گوش شاه را به حقايق باز کرد

  
رنجيت سينگ ھم از . به ھر رو، وزير فتح خان و سردار دوست محمد خان با لشکر گران به سوی پشاور شتافتند

افغانی ھر چه بود سپاه . طرف xھور و راولپندی حرکت نمود و ھر دو سپاه در کنار اتک با ھم رو به رو شدند
  . شکست يافت و وزير فتح خان و دوست محمد خان به پيشاور بازگشتند

  
وزير از شاه محمود اجازه خواست تا برای جمع آوری ماليات کشمير حرکت و پول را صرف  1816در بھار 

 سردار عظيم خان جنگ ھای خود را با رنجيت سينگ بھانه آورده، حاضر نمی. ترتيبات بر عليه سيک ھا نمايد
به ھرحال، پس از اين که وزير فتح خان و سردار دوست . شدکه پول ديگری به حکومت مرکزی به کابل بفرستد

روپيه  ماليات باقی مانده ) ميليون1.6(لک  16محمد خان به پيشاور رسيدند، برادر خود اسد خان را برای گرفتن 
  . دليل آورده، از دادن پول ابا می ورزيد مگر محمد عظيم خان مخارج جنگ ھای خود با سيک ھا را. فرستادند

  
. چنانچه متوسل به اقدامات جنگی ھم شدند. کار به جای باريکی کشيد و نزديک بود که ميانه برادرھا برھم بخورد

مگر وی . بدين معنا که فتح خان دسته عسکری يی را به قيادت دوست محمد خان بر عليه محمد عظيم خان فرستاد
ن جنگ خود را به خيمه برادرش دوست محمد خان رسانيده و با پرداخت سه صد ھزار روپيه نزاع شبانگاه از ميدا

  » .برطرف شد و سردار عظيم خان به مقام خود به مقام حاکم کشمير ماند
  

درست در ھمين ھنگام که دژ اتک بايد از تصرف سيک ھا کشيده می شد، رويداد ديگری رخ داد که وزير فتح 
والی مشھد غوريان را گرفته، می  –تفصيل اين که حسن علی ميرزا . ه سوی ھرات گسيل گرديدخان ناگزير ب

  . »خواست به ھرات داخل شود که شاه محمود به وزير فتح خان دستور داد بی درنگ به سوی ھرات بشتابد
  

فتن غوريان و نيز به دليل گسيل وزير فتح خان به ھرات اين بود که فيروز الدين در اين ھنگام برای باز پس گر
کامران و شاه محمود که چنين بھانه . خاطر عدم پرداخت ماليات ھرات به ايرانيان از شاه محمود کمک خواسته بود

به گمان غالب، آن ھا از يک سو نمی خواستند . يی را از خدا می خواستند، فتح خان را به اين ماموريت فرستادند
و از سوی ديگر می خواستند تا فيروز ميرزا را به دست فتح خان کنار بزنند و که مناسباتشان با ايران خراب شود 

در . در پايان کار، خود وزير فتح خان را نيز از سر راه بردارند و اين گونه با يک تير سه  فاخته را شکار کنند
دشمنی داشت، نيز ھمدست اين کار عطاء هللا خان باميزايی که از کشمير رانده شده بود و روشن است با وزير فتح  

مگر بھای گزافی را در ازای آن پرداختند که عبارت . ھر چه بود، آن ھا به ھر سه ھدف خود رسيدند. کامران بود
  . بود از مخالفت برادران وزير فتح خان با آن ھا و بر افتادن شان ھا از اريکه قدرت

  
ونگی لشکرکشی شھزادگان قاجار در اين برھه بر در آثار تاريخ نويسان ميھنی به دxيل مبھمی به علل و چگ

تنھا در جلد يکم سراج التواريخ به تفصيل آمده است که پسان .  غوريان و ھرات به گونه بايسته پرداخته نشده است
  .تر آن را می آوريم

  
لشکر  نوشته داکتر حقيقی روشن تر از ھر جايی به دxيل اين افغانستان و ايرانکتاب  182- 180. ص. در ص

محمود توانست از زندان شاه شجاع بگريزد و پس از مدتی با حمايت  1809در سال ... «: کشی پرداخته شده است
  . ايران به کابل حمله و حاکميت افغانستان را عھده دار شود
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رقابت ميان اين دو . [در اثنای اين کشاکش ھا، ھرات ھمچنان در دست فيروز و قندھار در دست کامران بود

به دنبال رنجش خوانين خراسان از  1814در ]. عمو و برادر زاده به گونه روز افزونی دامنه می يافت -سردار
ھم از اين ] فيروز الدين(محمد ولی ميرزا، شورش ھايی بر ضد او در اين ايالت به وجود آمد و حاکم ھرات 

ی آرام کردن خراسان، اسماعيل خان فتح علی شاه برا. وضعيت برای سر بر تافتن از اطاعت ايران سود جست
  .را روانه اين ايالت کرد -از برجسته ترين سرداران ايران در جنگ با روسيه  -دامغانی 

  
ملک قاسم ميرزا را مامور تصرف قلعه غوريان کرده بود، با آگاھی يابی از دعوت  -فيروز الدين که پسر خود

پسر شاه محمود برای تصرف ھرات و  -ی از کامران ميرزاابراھيم خان ھزاره و محمد خان و اسحاق خان قراي
کامران ميرزا نيز با آگاھی از حرکت اسماعيل . خراسان، در نامه يی از کارگزارن دولت ايران عذرخواھی کرد

  . خان به سوی ھرات، ضمن درخواست پوزش از سرداران ايران، به قندھار عقب نشست
  

ه و خطبه به نام پادشاه ايران زد و خواند و پنجاه ھزار تومان نيز ع:وه بر با ورود سپاه ايران، فيروز الدين سک
  39.ماليات مقرر به دولت ايران پرداخت و متعاقب آن، قوای ايران به سوی مشھد بازگشتند

   
برادرش در ھرات بيم داشت، حاجی آقا خان وزير خود و ابراھيم بيک  -فيروز الدين که از مداخ:ت محمود

اين سفير خواھان حمايت دربار ايران از حاکم ھرات در برابر . روانه تھران کرد 1815ی را در سال بيگلربيگ
. فتح علی شاه ھم ميرزا صادق وقايع نگار مروزی را به ھمراه آقا خان روانه ھرات کرد. حمله احتمالی محمود شد

ايی روانه دربار ايران کرد و فتح علی شاه با فيروز الدين در پاسخ به اين سفارت، عبدالرشيد خان درانی را با ھداي
صدور احکامی مبنی بر حمايت والی خراسان از حاکم ھرات، بار ديگر وقايع نگار را ھمراه با خلعتی برای 

  ).نگاه شود به عين الوقايع(فيروز الدين روانه ھرات کرد 
  

 -کش خراسان در منطقه تربت حيدريهاز حکام سر -حسين علی خان -به دنبال اعدام اسحاق خان قرايی و پسرش
محمد ولی ميرزا برای منع . به دستور محمد ولی ميرزا، بار ديگر خراسان دستخوش آشوب شد 1815در سال 

اما باز ھم . فيروز الدين از حمايت بازماندگان اسحاق خان، فردی به نام عبدالکريم مستوفی را به ھرات فرستاد
دانی کردن وقايع نگار، به خيال سرکشی افتاد و يکی از سرداران خود به نام فتح فيروز الدين تمرد کرد و ضمن زن

  . علی خان مروزی را مامور فتح غوريان ساخت
  

با تصرف غوريان توسط اين فرد و عدم حمايت خوانين خراسان از محمد ولی ميرزا، فيروز الدين بر دامنه 
وی را  1816خوانين خراسان از محمد ولی ميرزا در سال  فتح علی شاه با توجه به شکايات. عصيان خود افزود

  . 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 رشيد خان افغان را برای عذر خواھی و تھنيت 
شجاع السلطنه بعد از مرخص کردن اين سفير، برای فيروز پيام فرستاد که . انه مشھد کردورود او به خراسان رو

  . »اگر خراج ھرات را تا به پايان نگذاری و سکه و خطبه از نام پادشاه ايران بگردانی، نادم و پشيمان خواھی شد«
  

ر عمل به خواسته ھای دولت ايران تن اگر چه فيروز الدين وقايع نگار را پس از نه ماه از زندان آزاد کرد، اما د
  . در نداد و به ھمين دليل، شجاع السطنه مصمم به تنبيه او و حرکت به سوی ھرات شد

  
اقدام فيرور الدين در اعزام عطاء محمد خان افغان به سوی شجاع  السلطنه برای منصرف کردن او از حمله به 

يه خوانين قرايی و آزاد خان ھزاره، به سوی ھرات حرکت کرد و ھرات، نتيجه يی نداد و شاھزاده قاجار بعد از تنب
حاکم ھرات اين بار با پرداخت پنجاه ھزار تومان خسارت و تعھد خواندن خطبه . اين شھر را به محاصره در آورد

 و سکه به نام پادشاه ايران و تسليم کليد قلعه غوريان، شجاع السلطنه را وادار به ترک محاصره و بازگشت به

                                                 
  .540. ، ص9. ھدايت، روضه الصفای نادری، ج.  39
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حاکم کابل بر ضد شجاع السلطنه ياری  -فيروز الدين، به رغم اين مصالحه از براردش محمود. سوی مشھد کرد
  40 .]گ-اين بود که محمود وزير فتح خان را به ھرات گسيل داشت. [خواست

  
آمدن به فيروز الدين از بيم آن که مبادا حکومت ھرات را نيز از دست بدھد، از فتح خان تقاضا کرد که به جای 

اين درخواست مورد قبول وزير واقع نشد و فتح خان دوست . ھرات، اقدام به بازپس گيری غوريان از ايرانيان کند
محمد خان و کھن دل خان برادران خود را به ھرات گسيل داشت تا خزاين فيروز الدين را ضبط و ھرات را 

  . تصرف و خود او را دستگير کنند
  

احب جواھرات و خزاين فيروز الدين، او را دستگير و روانه قندھار کردند و آقا خان براداران وزير پس از تص
با ورود و استقرار کامران ميرزا در ھرات، فتح خان به تشويق برخی از . وزير و رشيد خان درانی را نيز کشتند

با  1817ر نوروز خوانين سرکش خراسان و به ويژه محمد خان قرايی، در صدد لشکرکشی به مشھد بر آمد و د
سی ھزار سوار مسلح مرکب از سپاھيان افغانی و قزلباشان کابل و قندھار، قبايل جمشيدی،  فيروزکوھی، بلوچ و 

  . سيستانی به سوی مشھد حرکت کرد
  

مگر برخی ديگر از خوانين . با حرکت فتح خان به سمت مشھد، محمد خان قرايی نيز با سواران خود به او پيوست
چون رضا قلی خان زعفرانلو و نجف علی خان شادلو و بيگلر خان چاپشلو و سعادت قلی خان بغايرلو خراسان ھم

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

  
ای حمله به اراضی سرخس و درگز و پيوستن فتح خان با دعوت رحيم خان ازبک حاکم خوارزم به اتحاد، او را بر

فتح خان قبل از رويارويی با شجاع السلطنه، از او تقاضای واگذاری غوريان و دادن . به سپاھيان افغان تشويق کرد
حکومت تربت حيدريه و باخزر به محمد خان قرايی و بخش ديگری از قلمرو خراسان را به ابراھيم خان ھزاره 

  . وی مواجه گشت کرد که با پاسخ تند
  

به دنبال رويارويی دو سپاه در کوسويه، لشکريان خراسانی به فرماندھی ذوالفقار خان دامغانی، افغانان و متحدان 
افغانان که تاب تحمل . در اين درگيری ھا گلوله يی نيز به دھان فتح خان خورد. آن ھا را به شدت درھم کوبيدند

د، با به جای گذاشتن دوازده ھزار اسير و غنايم فراوان روی به ھزيمت نيروھای ايرانی را در خود نمی ديدن
رحيم خان ازبک نيز با آگاھی از قصد فتح علی شاه برای حرکت به سوی خراسان، ضمن عقب نشينی به . نھادند

ده شدن محمد خان قرايی ھم که اوضاع را نامساعد ديده بود، بعد از پناھن. سوی خوارزم، از ايرانيان عفو خواست
  .با وساطت امير حسن خان زنگويی بخشيده شد» طويله شاھی«به 
  

با شنيدن خبر شکست فتح خان وزير و حضور يافتن فتح علی شاه در خراسان، محمود و پسرش کامران که ... 
ا نامه م: باشی درانی را ب -ادامه دشمنی با ايران را به سود خود نمی ديدند، م: شمس مفتی ھرات و خان م: خان

پوزشخواھی به نزد شجاع السلطنه فرستادنده و آن دو را شفيع خود در دربار ايران ساختند و پيام دادند که ما را از 
  . جسارت فتح خان خبری نبوده و وی خود سرانه اقدام به جنگ کرده است

  
شاه . فراين بود، فرستادشجاع السلطنه اين رسوxن را به حضور فتح علی شاه که در اين زمان در ابادی بام اس
شجاع السلطنه نيز از . ايران فرستادگان را به حضور نپذيرفت و پاسخ آن ھا را به شجاع السلطنه واگذار کرد

طريق آن ھا به کامران ميرزا پيام داد که اگر فتح خان را دست بسته به سوی ما بفرستی يا ھر دو چشم او را کور 
کامران ميرزا که در باطن با . خواھيم سپرد و گرنه ساخته عذاب و عقاب باش کنی، بار ديگر با تو طريق م:طفت

   41».نخست وی را کور کرد و به زندان انداخت و سپس او را به قتل رساند 1818فتح خان دشمنی داشت، در سال 

                                                 
د را داشت و آن در اين حال به گونه يی که در باx يادآور شديم، کامران با فرستادن وزير فتح خان، برنامه ھای خو. . 40

عبارت بود در گام نخست، از برانداختن فيروز الدين از ھرات و در انداختن وزير فتح خان با ايرانيان و سر انجام ھم کنار 
  .از اين رو، چنين بھانه يی را از خدا می خواست. زدن خود وزير فتح خان

م، سخن از پيروزی سپاھيان افغانی در اين نبرد رفته در برخی از کتاب ھای تاريخ افغانستان نوشته شده در سده بيست.  41
اين در حالی !. برای مثال، روانشاد فرھنگ می نويسد که شمار کشته ھای ايرانی ھا در اين نبرد، ده ھزار تن بود. است

ی در اين نبرد است که به گواھی ھمه آثار داخلی و خارجی، از جمله سراج التواريخ که پسان ھا خواھد آمد،کل سپاھيان ايران
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ھرگاه قول روانشاد فرھنگ را بپزيريم، بايد کسی از سپاھيان ايرانی از اين کارزار زنده بيرون . به ده ھزار تن می رسيدند

  . روشن است چنين چيزی درست نيست!. نرفته باشد
   

که در کتب تاريخ ايرانی داد  اين در حالی است. به ھر رو، در زمينه پيرزوی افغان ھا در اين جنگ، مدرکی ارائه نمی شود
واقعيت امر اين بوده است که در اين جنگ وزير فتح خان قصد تصرف مشھد را داشته است، نه . از پيروزی زده می شود

از سوی ديگر؛ با توجه . فقط رھايی غوريان از دست ايرانيان را و روشن است چون به مقصد نرسيده است، ناکام شده است
ايرانی که در پايان نبرد از غوريان عقب نشسته بودند، ھويدا است سخن از پيروزی راندن آن ھا نيز  به اين که نيروھای

  .گزافه يی بيش نيست
  

چيزی که می توان با ضرس قاطع گفت، اين است که در آن برھه حساس از تاريخ که از يک سو روس ھا و از سوی ديگر 
ن به چنين جنگی و ريختاندن خون ھزاران جوان بيگناه، به جای متحد شدن در انگليسی ھا از دو سو پيش آمده بودند، پرداخت

  .البته، از ھر دو طرف. برابر دشمنان فرنگی، جھالت و حماقتی بيش نبوده است
  

در زمينه چنين  251- 249. ص. در ص  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نزدھممحمود محود در جلد نخست 
بنا بر . والی ھرات با ابراھيم خان ھزاره متحد شده به خيال تسخير غوريان می افتند -فيروز ميرزا 1230الدر س: می نويسد

از آن طرف کامران به اميد تسخير خراسان به اطراف ھرات آمده، فيروز . اين، فرزند خويش بر سر غوريان مامور فرمود
. متوصل شد و بار ديگر اسماعيل دامغانی مامور ھرات گرديدترسيده پسر خود را از غوريان خواست و به شھريار ايران 

قشون ايران وارد ھرات شده، والی ھرات پنجاه ھزار تومان نقد . کامران ص:ح در بازگشت ديده به قندھار رھسپار شد
  .پرداخت و متقبل شد خراج ھمه ساله و سکه و خطبه به نام شاه ايران شود

ر فيروز به حضور شاه ايران شرفياب و از تعدی شاھزاده محمود افغان شاکی و وزي -حاجی آقا خان 1230در آغاز 
برگرفته (اسماعيل خان دامغانی بار ديگر به قلع و قمع اتراک و اکراد خراسان مامور شد . استدعای استمداد و استعداد نمود

  ).از تاريخ منتظم ناصری
  

در سال . می افتد و امراء خراسان نيز با او ھمدست می شوند نيز فيروز ميرزا به فکر حمله به خراسان 1231در سال 
در جام، محمد خان افغان از . حسن علی ميرزای شجاع السطنه والی خراسان شده به عزم ھرات حرکت می کند 1232

انی به شاھزاده حسن علی ميرزا چون اطمين. جانب والی ھرات رسيده به تسليم  غوريان و اطاعت دولت ايران تقبل می کند
بعد از ورود به تل نقره، روشن شد فيروز الدين سرگرم مدافعه می . احوال او نداشته، از جام به طرف غوريان می رود

آن ھا را متفرق نموده، حکم غارت اطراف ھرات را می دھد و فيروز الدين کليد غوريان را با پنجاه ھزار تومان تسليم . باشد
  . که کماکان به اسم خاقان ايران باشدمی کند و متقبل می شود خبطه و س

  
ھم در اين سال، محمود شاه افغان، فتح خان وزير خود را که مرد شجاع و بی باک بود، به عنوان معاونت فيروز به ھرات 
مامور نمود و او به ظاھر در ھرات نزول کرده، سپس فيروز الدين را بگرفت و به قندھار فرستاد و امراء او را برکنار و 

  . رادر حاجی آقاخان را کشت و اموال او را تصرف نمودب
  

اتحاد کاملی بين حکمرانان کابل و آسيای ميانه خوارزم و امراء خراسان عليه دولت ايران بسته شد و ) 1817( 1233سال 
به تصرف  او برادر خود کھن دل خان را مامور نمود قلعه غوريان را. رياست قشون ھای اين اتحاد به فتح خان محول شد

از آن طرف، حسن علی ميرزا با شتاب ھمه قشون خراسان را جمع آوری نموده به عده ده ھزار نفر برای . در آورد
در نزديکی سرحد ھرات به فتح خان برخورد که با چھل ھزار نفر . جلوگيری  به سرعت به طرف غوريان رھسپار گرديد

  .مردانه جنگيد و بر افغان ھا شکست فاحشی داد در اين جنگ، قشون ايران. عازم تسخير خراسان است
  

در پی اين شکست، فرستاده شاه محمود افغان رسيده، و از حرکات فتح خان خود را به کلی بی اط:ع قلمداد کرد و برای 
شاه . ا کندجلب رضايت پادشاه ايران، حاضر شد فتح خان را تسليم عمال دولت ايران نمايد و يا اين که او را از دو چشم نابين

  » .محمود شق اخير را عمل نمود و فتح خان را کور کردند
  

فتح خان نيز از دھان زخم گلوله برداشت و به عجله از ميدان جنگ فرار : می نويسد  تاريخ قاجاريه 195.  واتسون در ص
  . او در اثر خود بر پيروزی ايرانيان در جنگ اشاره داد. نمود

  
ليکن از ناسازگاری فلک آھنگ موافق به سازگاری نيامده بل که : ....زمينه چنين می نگارد در نوای معارکشکارپوری در 

نوای مخالف جنگ برآمده و از نغمات اضطراب اتواب نغمه خونريزی طرفين بلند گرديده در اين حالت شير بيشه ج:دت و 
روای توپ و تفنگ نکرده بل که گوره خر سردار شير دل خان از روی شير دلی پ -بھادری و ھژبر کوه شجاعت و دxوری

پنداشته به جمعيت دو ھزار جوانان خوش اسپه کارآزموده از عمله خود پروانه وار بر شعاع شمع توپخانه قاجار جلوه ريز 
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ين جا فشرده آن کاتب در جلد يکم سراج  التواريخ رويدادھای اين برھه ھرات را به تفصيل آورده است که ما در ا

حسين خان قاجار ، قلعه غوريان را که در ھشت فرسنگی ھرات است، به امر محمد ولی ميرزا : ....را می آوريم
والی مشھد متصرف شد و محمد ولی ميرزا آن را به اسحاق خان قرايی سپرده، او يوسف علی خان، برادر زاده 

وز الدين سازش کرده، به تسخير خراسانش ترغيب ھمی وی در خفا با حاجی فير. خود را به حکومت آن گماشت
ھجری، حضرت صوفی اس:م که سه سال پيشتر از اين از خوف  1222نمود تا که در خ:ل احوال مذکوره سال 

بيگ جان اوزبک گريخته، در کرخ اقامه گزيده بود و خواص و عوام آن مقام و نواحی ھرات دست ارادت به دامن 
  42.نقيادش را می پيمودنداطاعتش زده، طريق ا

  
در اين وقت، حاجی فيروز الدين که از مريدان سعادت قرين او بود، پنجاه ھزار کس از مردم اي:ت و الوسات 
ھرات و مضافات آن به نام جھاد جمع آورده، حضرت صوفی را در ھودج زرين برنشانيده، قائمه لشکر قرار داد 

از دليران رزمجوی به دور ھودجش محافظ گماشت و از ھرات با و بعد ايام سال، سه صد و شصت و شش نفر 
عبدالواحد خان بارکزايی و ابدال خان مستوفی و جبار خان نورزايی و م: احمد خان و اعيان ھزاره و تايمنی و 

  .جمشيدی و م: حکيم کاکری روی به مشھد نھاد و در قريه شکيبان واقع شش فرسنگی ھرات فرود آمد
  

محمد خان قاجار به امر اعلی حضرت فتح علی شاه و اجازه محمد ولی ميرزا با لشکر آراسته به قلعه از آن سوی، 
ھجری فئتين با ھم مقابل گشته،  1222شاه داد رسيده، منزل گزيد و در روز پنجشنبه بيست و دوم ربيع الثانی 

م آورده، ھودج صوفی را در ميان جنگ در پيوست و بسيار تن از طرفين به قتل رسيده سر انجام ايرانيان ھجو
گرفتند و تا يک تن از محافظين ھودجش زنده بود، به او دست نيافتند تا که ھمه حارسين سر به بالين شھادت 

آن گاه حضرت صوفی صافی را به درجه رفيعه شھادت رسانيده، جسدش را پاره پاره ساختند و به آن نيز . نھادند
و شش ھزار تن از افراد اھل جھاد راه مينو برگرفته يک صد و پنجاه تن از ناموران اکتفا ننموده آتش زده بسوختند 

به سوی بھشت .... غازيان چون ابدال خان فوفل زايی و گدا خان و محمود خان و برادر يلنگ توش خان و 
انيان افتادند که جاويدان روی نھادند و سه ھزار تن از آحاد و دويست تن از سران سپاه و اي:ت زنده به دست اير

  . از آن جمله عبدالغياث خان فوفلزايی و برخوردار خان اسحاق زايی و برادر ديگر يلنگ توش خان جمشيدی بودند

                                                                                                                                                             
گرديده توپخانه به دست خود آورده بعد گرفتن توپخانه لشکر قاجار چون دود با ھم پيچيد که از بس دود توپخانه شش جھات 

  .م به نظر نمی آمد و در ھم و بر ھم می گرديدندھ
  

در عين اين ھنگامه رزم، از قضای الھی گلوله تفنگ بر خسار وزير فتح خان خورده مجروع گرديده و از ميدان جنگ عنان 
اشرف . و شاھزاده ميرزا عباس علی به جای خود، معه حشم صحرا نورد ھزيمت گرديد] شد[تاب گرديده رخ نھاد ھرات 

در عرصه دوازده پاس خود را از ميدان جنگ با قليلی سپاه در قلعه ھرات رسانيده مفتاح ابواب قلعه ) فتح خان(لوزرا ا
  . مذکور که به دست وک:ی سند بوده در ھمان وقت ابواب ھرات به روی وزير ممدوح گشادند

  
خ:صی ندارد، و از اھل شکست دو  از آن جا که ملک ھرات سخت ملکی است و از ترک تاز جماعه ازبک مردم فروش

باره در قلعه ھرات راه دخول نيافته به اسيری اوزبک و ترکمن می روند، ليکن اشرف الوزرا به سبب سپرد مکاليد قلعه 
ھرات به وک:ی سند از چنگ ترک تاز ازبک و ترکمن امان يافته، سالم در اندورن قلعه مذکور باز جای کامرانی و 

  . حکمرانی 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 آوردند، بعد مدتی چون نبردگاه از غبار و دود مصفا گرديد، در اين اثنا عيسی خان کوھی 

زد و برد می باشند، در ميدانگاه جنگ رسيده ]  دست اندر کارو [ھزاره که ھميشه کوھنشين و صحرا نورد ... خرسواره و
چون زھر جنگ آن ھا چشيدند و می . تمام اسباب از خيام گلگون و غيره در چنگ غنيمت خود آورده، بار خران نموده بردند

  »... خشگوار غنيمت اين ھا نوشيدند
   

و غبار و خاک و آتش توپخانه بر سپھر ميدان کارزار پھن  به ھر رو، به گونه يی که ديده می شود، در اين جنگ از بس دود
به ويژه جنگجويان وزير فتح خان که شايد در آغاز به . گرديده بود، در ھر دو لشکر سراسيمگی و آشفتگی افتاده بود

سوی پايگاه پيروزی ھايی دست يافته بودند، پس از زخمی شدن و گريز او، شکست يافتند و نيروھای ايرانی نيز ھراسان به 
  .ھای اصلی خود به مشھد پا به گريز نھادند

نوشته است که صوفی اس:م دعوی  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نزدھممحمود محمود در جلد نخست .  42
  .نبوت نموده بود
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خ:صه ھزيمت غزات افتاده، تمام احمال و اثقال و اتواب ايشان به تصرف ايرانيان درآمد و محمد خان قاجار چيره 

ساخته، شھر را به محاصره انداخت و حاجی فيروز الدين از دفاع و  دست شده، در بيرون شھر ھرات لشکرگاه
اسيران را نيز به زر نقد از قيد رھا داد و . جھاد، به صلح رضا داده دو ساله خراج ھرات را نزد محمد خان فرستاد

ينی، مدت محاصره به چھل روز کشيده، بزرگان ھرات چون برادر اسحاق خان قاد –به قول صاحب تاريخ سلطانی
محمد خان بيگلربيگی ھزاره، قليج خان تيموری، مير علم خان قائينی و مير حسن خان طبسی رای زده، با ھم قرار 

چنانچه به اسصتواب رای ھم ديگر . دادند که دست تصرف قاجاريه را از ھرات به ھر واسطه که باشد، باز دارند
ل و صد طاقه شال کشمير و صد ھزار روپيه نقد داده و حاجی فيروز الدين را بدان راضی ساختند که يک زنجير في

  . شھزاده ملک حسين پسر خود را به رسم گروگان فرستاده، از تنگنای محاصره خ:صی يافت
  

به ھر حال، محمد خان جانب مشھد مراجعت کرده، در ماه جمادی اxول وارد ارض قدس شد و پنجصد نيزه سر و 
که حاجی فيروز الدين ادا کرده و فرستاده بود، با شھزاده ملک حسين گسيل  خراج ھرات را با تعارف و تحايفی

درگاه اعلی حضرت فتح علی شاه نمود و در چمن سلطانيه به اردوی او رسيده، شرف گزارش يافته، شھزاده را 
  .اعزاز و اکرام شاھانه فرموده، رخصت مراجعت داد

  
ل احوال مذکوره اعيان خراسان با محمد ولی ميرزا والی در خ:«: موضوع چنين پی می گيرد 122. کاتب در ص

مشھد در منازعه افتاده، ابراھيم خان ھزاره از مخالفت بزرگان خراسان با شھزاده مذکور شادخاطر گشته، در قريه 
ابدال آباد جام اقامه گزيده و با حاجی فيروز الدين حکمران ھرات طرح موافقت و مواxت انداخته به تسخير 

پسر خود را با حاجی آقا خان ھراتی و لشکر آراسته جانب  -چنان چه او شھزاده ملک قاسم. يانش ترغيب کردغور
غوريان گسيل کرد و شھزاده رفته، محمد خان قلعه دار غوريان ابن اسحاق خان قرايی را به محاصره انداخت و 

ويش، عرض پرداز حضور شھزاده کامران قلعه دار مذکور نيز از راه محالفت دولت ايران با اسحاق خان پدر خ
حاکم قندھار شده، برای صدق گفتار خود، مھر به قرآن مجيد نھاده، فرستادند که با سپاه کينه خواه از قندھار جانب 
مشھد راه برگيرد تا در چنين وقت که مردم خراسان با دولت ايران در نزاع اند، آن وxيت را بدون زحمت، 

  .متصرف آيد
  
عوت آن فرزند و پدر را پذيرفته، با لشکر راه برگرفته، از اين معامله حاجی فيروز الدين حکمران ھرات شھزاده د

خبر يافته، عبور شھزاده کامران از ھرات جانب خراسان را ناگوار دانسته، شھزاده ملک قاسم را با لشکری که 
امغانی را به ذريعه مکتوب دعوت ھرات ھمراه داشت از غوريان پس به ھرات طلبيد و ھم سردار اسماعيل خان د

کرد که شھزاده کامران را از ورود ھرات و رفتنش جانب خراسان باز دارد و به ازای آن، دو لک و پنجاه ھزار 
زر مسکوک از ماليات ھرات گرفته به خزانه دولت ايران نقل و تحويل نمايد و نير مرقوم داشته بود که به قرار 

ھرات را به دولت مزبور رسانيده، نام پادشاه ايران را رونق افزای سکه زر و خطبه سر  قرار داد سابق، ماليات
  .منبر نمايد
  

سردار اسماعيل خان بر طبق دعوت او، ذوالفقار و مطلب خان برادران خود را با لشکری که حاضر داشت در 
را در آن جا گذاشته، با لشکر  جانب ھرات گماشت و ايشان وادر پل نقره شده، بنه و گران بار خود 1229سال 

شھزاده . وارد پل ماxن شدند و آن جا را لشکرگاه قرار داده،  به اميد وعده حاجی فيروز الدين آسوده حال نشستند
کامران که در اين وقت در موضع روضه باغ سه منزلی ھرات فروکش کرده بود، از وصول اسماعيل خان در 

ا به تصويب رای زرين جايز نشمرده، نامه معذرت ھمدست نصير خان جلگای ھرات، مخاصمه دولت ايران ر
  . ھزاره نزد اسماعيل خان فرستاده، از آن جا جانب قندھار مراجعت کرد

  
فيروز الدين از بازگشتن شھزاده کامران شادکام گشته، سردار اسماعيل خان را با برادرانش به ھرات درآورده، آن 

  . جانب مشھد مراجعت کردند 1229و اجرا نموده، ايشان در نيمه ماه رجب  چه را  که وعده داده بود، ادا
  

چون حاجی فيروز الدين از حسن کرداری که نسبت به کارگزاران دولت ايران به جای آورده، از راه انجاع مقاصد 
مومی  نزد اعلی حضرت فتح علی شاه فرستاد و 1229حاجی فيروز الدين وزير و مشير خود را در اواخر سال 

وارد تھران گشته بارياب حضور پادشاه شد و از تعدی شاه محمود حکايت و  1230اليه در روز بيست و ششم 
شکايتی به پای برده، خواھش دفع و رفع وی کرد و شاه ايران خلعتی با نامه به صحابت ميرزا محمد صادق وقايع 

ش را نيز با او رخصت بازگشت داد و حاجی نگار به رسم رسالت برای حاجی فيروز الدين فرستاده رسول خود
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فيروز الدين از وصول خلعت و نامه و رسول اعليحضرت شاه ايران، قوی دل و شگفته خاطر گشته، قلع و قمع 
شاه محمود را نظر به نامه او که مشتمل بر مضامين نصرت و امداد بود، سھل شمرده، فرستاده شاه ايران را جھت 

ات، نگاھداشته از کثرت خرمی، عبدالرشيد خان درانی را با تحف و ھدايای شايان اسعاف حاجات خويش در ھر
به تھران رسيده، سرای ميرزا محمد شفيع صدر اعظم  1230باز نزد شاه ايران فرستاده، وی در ماه ذی قعده سنه 

  .برای مسکنش معين گشت
  

قرائی را با حسين علی خان پسرش از  مقارن اين حال، شھزاده محمد ولی ميرزا حکمران مشھد که اسحاق خان
سبب فتنه جويی ايشان کشته بود، بيمناک شد که مبادا کسان اسحاق خان مذکور حاجی فيروزالدين را به فتنه بر 

ميرزا عبدالکريم خان مستوفی خود را از مشھد نزد حاجی فيروز الدين به سفارت فرستاد و او فرستاده . انگيزند
نا نکرده، در تسخير غوريان مصمم گشت و فتح علی خان مروزی ساکت قريه شکيبان محمد ولی ميرزا را اعت

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

ان از اين قضيه محمد ولی ميرزا آگاه گرديده، اسکندر خان حاکم و بيگلربيگی ھزاره را مامور تاخت و تاز غوري
فرمود و او غوريان را غارت کرده، بعد از دولت ايران رو بر تافته با بنياد خان ھزاره راه اتفاق برگرفت و بنياد 
خان که خواھان اين گونه قضايا بود، از قبايل ھزاره جمشيدی و مردم فيروز کوھی لشکری فراھم آورده، نصير 

الدين نيز طرح معاھده و مراوده انداخت و او را با وجود خان برادر خود را از قندھار خواسته، با حاجی فيروز 
از شاه ايران روی گردان ساخت و در غوريان آماده  -که عنقريب مذکور گشت -ارسال و مرسول نامه و رسول

  . پيکار شده، استوار نشست
  

ود، روی به سوی محمد خان نائب خراسان از اين ماجرا آگاه شد، با وجودی که در دولت آباد گرفتار کارزار ب
غوريان نھاد و حاجی فيرور الدين حيلت انديشيده، به ميرزا محمد صادق وقايع نگار سفير شاه ايران که در ھرات 
بود، اظھار کرد که لشکری از ھرات به شبيخون عسکرگاه محمد خان نائب خراسان می گمارم تا دمار از 

سته به بھانه م:قات محمد خان رخصت حاصل کرد که رفته روزگارش بر آرد و او اين حيله او را از در صدق دان
  . او را ديدار کرده کار از پيکار به اص:ح پيوند دھد

  
 

محمد خان که . چنان چه داخل اردوی او شده، از شبخون زدن ھرويان او را خبر داده، به شھر مراجعت کرد
ناک گشته، و حاجی فيروز الدين با خاطر آسوده اعتماد قوی به حاجی فيروز الدين داشت، از شنيدن اين خبر ھراس

شھزاده ملک قاسم پسر خود را بی مانعی به غوريان فرستاد و بنياد خان ھزاره از ورود شھزاده در غوريان قوی 
دل و مستظھر گشته، دست به غارت و تاراج مال و منال مردم محاف خواف برگشود و شھزاده محمد ولی ميرزا 

ائب خراسان را با دو ھزار پياده و سوار افشار از راه مدافعه ارسال نمود و او در اطراف دو باره محمد خان ن
غوريان تاخت و تاز آغاز کرده، دقيقه يی از غارت و تاراج فرو گذاشت نکرد و غنائم بسيار با خود برداشته در 

ياده و سوار علی التفريق راه حين مراجعت به تربت شيخ احمد جام، اموال منھوبه را قسمت کرد و ھر کدام از پ
  . مشھد و مسکن خويش پيش گرفت

  
در اين حال محمد خان قرائی و اسکندر خان حاکم ھزاره و بنياد خان و نصير خان از کماھی حال آگاھی يافتند که 

ه با محمد خان نائب از ھمراھانش جز اندکی نيست از عقب او راه برگرفته به دورش صف کشيدند و محمد خان پار
ای به محاربه کوشيده، آخر اxمر ھزيمت يافته، جانب مشھد گريخت و از ھمراھانش مصطفی خان استرآبادی 

از اين فتح، قرائيان را قوت و مکنتی حاصل گشته، کس نزد فيروز الدين فرستاده، به تسخير مشھد . دستگير گشت
جی آقا خان وزير خود و دوست محمد خان دعوتش کردند و او به استدعای آن ھا مدد خان نائب ھرات را با حا

درانی با لشکری بفرستاد و به اندک زمانی مضافات غوريان و جام و باخزر را به تصرف درآورد و اعيان و 
بزرگان آن محال را کوچ داده، در ھرات نشيمن داد و ميرزا عبدالکريم مستوفی فرستاده محمد ولی ميرزا را بی 

د فرمود و ميرزا صادق وقايع نگار فرستاده شاه قاجار را به زندان مقيد ساخته نيل مقصود رخصت مراجعت مشھ
  .مرسلش را به اضطراب انداخت

  
چنان چه شھزاده محمد ولی ميرزا را از حکومت مشھد عزل کرده شھزاده حسن علی ميرزا را مامور حکومت آن 

ر خراسان را نظم و نسق داده راست کرد و ھجری وارد مشھد شده کا 1232جا نمود و او در روز ھفتم محرم سنه 
حاجی فيروز الدين نيز طريق آشتی پيش گرفته شھزاده ملک قاسم پسر خود را از غوريان به ھرات خواسته 
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عبدالرشيد خان را که قبل بر اين چنانچه مذکور شد، نزد شاه ايران فرستاده بود، از راه تھنيت در مشھد فرستاد و 
ر را بعد از حبس نه ماھه رھا  داده خلعت نيز عطاء کرده با فرستاده مذکور خويش ھمراه ميرزا صادق وقايع نگا

  . روانه ساخت
 

از «: سراج التواريخ در باره لشکرکشی شھزاده حسن علی ميرزا به ھرات چنين می نگارد 126. کاتب در ص
ن علی ميرزا والی مشھد را مداخلت حاجی فيروز الدين در محال غوريان و جام که مذکور گشت، شھزاده حس

ھجری با لشکر آراسته از  1232غيرت ايالت گريبانگير شده، در روز سه شنبه بيست و ششم جمادی اxخر سال 
مشھد روی به سوی ھرات نھاد و سرکشان قرائی و ھزاره را که در تحت حکومت، گردن اطاعت نمی نھادند تنبيه 

عطاء محمد خان فرستاده حاجی فيروز الدين نزد شھزاده رفته، پيام کرده، آن گاه که وارد تربت شيخ جام شد، 
بگذاريد که حاجی فيروز الدين دست از تصرف غوريان باز می دارد به شرط آن که شھزاده از منزل جام پيشتر 

  . گام نگذارد و طمع ھرات نکند و او شروط مذکوره را نپذيرفته فرستاده فيروز الدين را رخصت مراجعت داد
  

بعد از آن جا حرکت کرده، به کوھسان فرود آمد و در آن جا امير حسن خان حاکم طون و طبس با جمعيت خويش 
بدو پيوست و از آن جا کوچ داده  در کنار پل نقره فرود گشته عسکرگاه ساخت و از اين سوی حاجی فيروز الدين 

د به قلعه داری پرداخت و روز ديگر افواج جمعی از دليران را از در مدافعه در مصلی و تل بنگيان گماشته خو
قاجاريه تا کنار آب انجيل رسيده، تل بنگيان را نيز از تصرف ھرويان کشيدند و اکثر از اقامه گزينان تل مذکور به 

  .قتل رسيده اندکی به شھر خزيدند
  

مدتی حاجی فيروز  روز ديگر شھر را به محاصره انداخته شھريان را در تنگنای عسرت گرفتار کردند و پس از
الدين از راه دوربينی صلح اختيار کرده رقيمه واگذاری غوريان را با دو لک و پنجاه ھزار روپيه نزد شھزاده 
حسن علی ميرزا فرستاد و او که فتح شھر ھرات را دشوار می دانست بھمين قدر اکتفا کرده و سکه و خطبه را نيز 

  » ...ه نو و بادغيس مراجعت کردبه نام شاه ايران اجرا داشته از راه قلع
  

: سراج التواريخ در باره لشکرکشی فتح خان به سوی ھرات چنين می نويسد 129 -128. ص. کاتب  در ص
چون شھزاده حسن علی ميرزا از دور ھرات بازگشت، حاجی فيروز الدين شھزاده ملک حسين پسر خود را با ...«

بل فرستاده معاونت خواست که به ياری او نيروی در بازوی خود ناظر حسن خان از ھرات نزد شاه محمود در کا
حاصل آورده، غوريان را از تصرف کارکنان دولت ايران باز کشد و ھم قوت و مکنتی به دست آورده، ماليات 
ھرات را ديگر به شاه ايران ندھد و شاه محمود که ھميشه تسخير ھرات نرکوز خاطرش بود، اين امر را از طلوع 

ھجری وزير فتح خان را با چندی از برادرانش که مامور خدمتی  1232اقبال خويش دانسته، در اواخر سال اختر 
نبودند، و سی ھزار سوار جانب ھرات گسيل فرمود و در اين سفر وزير فتح خان، چنان دست به جود و احسان 

  . گشود که در مدت شش ماه وجوه عطايايش نود و شش لک روپيه به حساب آمد
  

الغرض چون وزير فتح خان به فراه رسيد، حاجی آقا خان وزير حاجی فيروز الدين ورود او را در شھر ھرات 
صواب ندانسته از راه استقبال بيرون شده در نواحی ھرات با او م:قات کرد و تسخير غوريان را از ورود در 

روز که مردم را به دادن زر از خود  وزير فتح خان پس از چند. ھرات مقدم داشته، در خارج شھر فرودش آورد
کرد، حاجی فيروز الدين را به بھانه مشورت در برون شھر نزد خود طلبيده با ھم قدری م:قات کرده، بعد از 
مجلس بيرون شده، امر کرد تا او را با بزرگانی که ھمراھش بودند، گرفته محبوس کردند و سردار دوست محمد 

ان خود را به شھر فرستاد که خزائين و اندوخته حاجی فيروز الدين را به دست خان و سردار کھندل خان برادر
  .آرند

  
چنانچه ايشان غفلتا  بعضی از نوکران خود را در ارگ روانه کرده، امر کردند که در منزل شھزاده ملک قاسم 

ان که از امرای با نام و ريخته، از خون بيگناھان خاک و لعل به ھم آميحتند و از آن جمله مير زينل خان و حسن خ
  . نشان بودند، کشته شدند و شھزاده دل از مال کنده بگريخت

  
پس از آن که ھمه اندوخته حاجی فيروز الدين و پسرش ضبط گشت، شھزاده که بيرون شھرگريخته بود، به جنگ 

بعد وزير  فتح خان به پيش آمده، چند جراحت يافته دستگير شد و حاجی آقا خان و عبدالرشيد خان به قتل رسيده، 
شھر درآمده حاجی فيروز الدين را با زنان و فرزندانش روانه قندھار کرد و خود در ھرات اقامه گزيده، سردار 
کھندل خان را به تسخير غوريان گماشت و محمد خان قرائی را با ابراھيم خان و بنياد خان ھزاره و غيره روسای 
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ا خود متحد و متفق ساخت و با محمد رحيم خان حکمران خوارزم نيز جمشيدی و خراسانی به ذريعه مکاتيب ب
ھمداستان شده، آوازه تسخير ايران را در افواه انداخت و از اين سوی شاه محمود و شھزاده کامران خبر فتح ھرات 

  . را شنيده، از کابل راه ھرات برگرفتند
  

ح خان برادرش که در سلطنت شاه محمود يافته بود، سردار دوست محمد خان از سبب افراط تسلط و اقتدار وزير فت
به خود انديشيده، در آيينه ضمير جای داد که از اين ارتفاع پايه اعتبار او شھزاده کامران حسد برده، پدرش را بدان 

پس صواب آن است که در کشمير نزد سردار . سر برد که رتبه وزير را کاسته بل در غل و زنجيرش خواھد کشيد
ظيم خان برادر خود رفته، بار استراحت در ظل حمايت او گشايم و يا از سبب اين که در وقت داخل شدن محمد ع

در حرمسرای حاجی فيروز الدين و شھزاده ملک قاسم جھت ضبط مال و منال ايشان زيورات سرادقات حرم ايشان 
يد و يا شاه محمود و شھزاده کامران را غارت کرده بود، از خوف وزير فتح خان که مبادا او را عتاب و عقاب نما

  43...به پاس ھتک حرمت بانوان حرم برادر و دامادش در شکنجه عذاب اندازد، از ھرات راه کشمير برگرفت
  

. او در ص. به ھر رو، در اين جا روايت کاتب را در باره لشکرکشی وزير فتح خان به سوی مشھد پی می گيريم
تصميم عزم وزير فتح خان در باب «: اريخ در زمينه چنين می نويسدجلد نخست سراج  التو 134 -132. ص

تسخير ايران و فرستادن سردار کھن دل خان را در غوريان از پيش اشارت رفت و اين خبر سمر گشته به اعلی 
حضرت فتح علی شاه رسيده و او تھيه لشکر کرده شھزاده حسن علی ميرزای شجاع السلطنه والی خراسان را امر 

ظت و حراست سرحد صادر فرمود و او محمد امين خان پازوکی کرد و قليج خان تيموری را پيشتر از ھمه به حفا
  .نگاھداری قلعه غوريان و محمود آباد  مامور نموده فوجی به تاخت و تاز محال باخزر و تربت نامزد کرد

  
و قندھار و مردم ھرات و بلوچستان و  از اين سوی، وزير فتح خان با لشکر بزرگی از مردم افغان و قزلباش کابل

سيستان و قبايل جمشيدی و ھزاره و فيروزکوھی ترتيب دادن گرفت تا که شھزاده حسن علی ميرزا در روز ھشتم 
ھجری از نشھد جانب ھرات روی نھاده، در منزل کال ياقوتی ميرزا عبدالوھاب خان معتمد  1233ماه رجب سنه 

ب خان به رکابش پيوستند و از طرف ديگر محمد رحيم خان حکمران خوارزم به الدوله با ذوالفقار خان و مطل
ھواخواھی وزير فتح خان برخاسته از طريق موافقت وی اسپ رانده تا محال سرخس بتاخت و محمد خان قرائی و 

  .ابراھيم خان ھزاره در ھرات آمده به لشکر وزير فتح خان پيوستند
    

ان زعفران لو و نجف علی خان شادلو و بيگلرخان چاپشلو و سعادت قلی خان از اين شور و آشوب، رضا قلی خ
ھجری  1233بغايرلو، در ق:ح خويش درآمده رھين خوف و رجاء نشستند تا که روز بيست و ھشتم ذی حجه سال 

                                                 
و بازگشت وزير فتح موھن xل در جلد يکم زندگانی امير دوست محمد خان گرفتار شدن فيروز را پس از زخمی شدن  . 43

شھزاده حاجی فيروز الدين وزير زخمی را با حرمت زياد «چنان چه نوشته است که . خان از جنگ با ايران می انگارد
پذيرايی کرد و به سرداران سپاه خود امر داد تا ھر روز بامداد پيش از آن که به دربار بيايند، نخست از ھمه به س:م و 

آن گاه وزير . ن ھم، اين برخورد آگنده از ارجگزاری و سخاوت شھزاده بر وزير اثر مثبتی نگذاشتبا اي. احترام وزير بروند
به منظور انجام دستور پيشين شاه محمود به دوست محمد خان رھنمود داد تا ھمراه پيروان کوھستانی خود به بھانه اين که به 

ا به گروه ھای کوچک در خانه ھای دوست ھا و اقارب داخل شھر می باشند، شب ھنگام داخل شھر شده، سپاھيان خود ر
  . شان پنھان سازد

  
وزير افزود که به ھنگام بامداد که  افسران شھزاده از بيرون شھر به ديدن او می آيند، دوست محمد خان آن ھا را دستگير و 

دوست محمد . ه را بازداشت نمايدبازداشت نموده، سپس دروازه شھر را از درون ببندد و پس از آن ارگ را تسخير و شھزاد
خان مطابق ھدايت و طرح ياد شده، ھمراه با سپاه خود داخل شھر شد و پس از طلوع خورشيد که درباريان شھزاده يه ديدار 

آن گاه . وزير فتح خان آمدند، آن ھا را بازداشت نمود و سپس گارد محافظ ارگ را قتل عام و فيروز الدين را دستگير نمود
  .داد ھمه جواھر و انباشته ھای ط: و خزاين شھر را تاراج نماينددستور 

  
حتا آن قدر گستاخی و زياده روی کرد که به اھل حرم شھزاده فيروز الدين تعرض و تجاوز صورت گرفت و در يک مورد 

را از بند تنبان  عروش شھزاده فيروز –به کار بی سابقه يی دست يازيد که کمر بند جواھر نشان ھمسر شھزاده ملک قاسم 
اين زن غارت شده خواھر شھزاده کامران بود که تنبان . وی بيرون آورد و کارھای ناشايسته ديگر ھم در حق او انجام داد

  ...تحقير شده خود را نزد برادر فرستاد و شھزاده کامران سوگند ياد کرد که از اين تحقير و تجاوز انتقام خواھد گرفت
  

  . وست محمد خان در آينده فتنه ھايی بسياری را بر انگيخت که کشور را به آتش کشانيداين رفتار ناشايسته د
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ده و سوار شھزاده ايران نيز با ده ھزار پيا. با سی ھزار مرد پيکار از ھرات به غرب کھسان رسيده ھنگامه آرا شد
آھنگ کارزار کرده، بقرب کھسان فرود آمد و وزير فتح کس نزد او فرستاده، پيام داد که غوريان را به شاه محمود 
واگذار شده، محال تربت و باخزر را به محمد قرائی و ابراھيم خان ھزاره سپارد تا که کار به تيغ و سنان نکشد و 

  .ن بدانداx زمين ايران را با پايمال دليران افغا
  

شھزاده فرستاده وزير را رخصت معاودت داده پيام فرستاد که اگر ايمنی خواھی، چند تن قرائی و ھزاره را که از 
از رسيدن اين پيام، . دولت ايران رو برتافته جانب شما شتافته اند، با دست بسته روانه دار ورنه ساخته جنگ باش

ر فتح خان صفوف سپاه خويش را بياراست و سردار شير دل خان کار از مکالمه به مقابله کشيد چنان چه وزي
برادر خود را با سواره و پياده سيستانی و دليران فيروزکوھی و جمشيدی به ميمنه قرار داد و کھن دل خان برادر 

ه ديگرش را با لشکر ھراتی و تايمنی و درزی به ميسره گماشت و بنياد خان ھزاره را با سوارانش در جناح ميسر
  . بداشت و خود با خيل افغانان قندھار و ابراھيم خان ھزاره و توپخانه به قلبگاه جای گزيد

  
از ديگر جانب، شھزاده حسن علی ميرزای شجاع السلطنه، ميرزا عبدالوھاب خان معتمد الدوله و فضل علی خان 

ده استرابادی را با يک ضرب توپ قوانلوی قاجار را با سواران خواجه و ندو عبدالملکی مقرر ميمنه فرمود و پيا
مقدم ميمنه گماشت و حسين قلی خان بيات نشابوری را با پيادگان خراسانی به جناح ميمنه تعيين کرد و ذوالفقار 
خان حاکم سمنان را با افواج پياده سمنانی و سواره قزاچورلو جانب ميسره بداشت و مطلب خان حاکم دامغان و 

پيادگان دامغانی را پيش روی ميسره مقرر کرد و خود با سواران مانی و غ:مان علی اصغر خان عجم يسطام و 
  . رکابی به قلبگاه اقامه نمود

  
در ميان سردار شير دل خان را با جمعی از دليران . آن گاه نائره حرب شعله ور گشته جانبين به ھم در آويختند

شجاع السلطنه که در قلبگاه سپاه جای داشت، افغان، اسب ج:دت بر انگيخته خون ھا بريخت و خود را به 
رسانيده، سوارانی که به دور شھزاده بودند از حربگاه روی برتافتند و شجاع السلطنه به واسطه ای که سردار 
ذوالفقار خان پايداری کرد در آن گير و دار استوار ايستاده پای پس نکشيد تا که سواران سردار شير دل خان پلنگ 

دگان او شده سلطان محمد خان کاکری به شھزاده رسيده تيغ حواله تارکش نمود و شھزاده سر دزديده آسا داخل پيا
دم شمشير به اسپش رسيد و يکی از خدمه اش تيز دستی نموده کار سلطان محمد خان را تمام ساخته بروی خاکش 

نامی به دھن توپ گذاشت و چھار انداخت و خود سردار شير دل به توپ ايرانيان رسيده از زبان تيغ، نشان نيک 
  . زخم به تکاورش خورده شجاع السلطنه نيز کمال استقامت به پای برده، پنج نفر از ضرب شمشير ھ:ک ساخت

  
بقيه لشکر ايران از مشاھده حمله ھای دليرانه و دستبرد ھای نردانه سپاه وزير فتح خان پشت به جنگ داده، 

خان راه فرار جانب کنار رود ھرات اختيار کرد و در چنين وقت، از قضای ھزيمت يافت و از ھمگنان ذوالفقار 
مبرم الھی، گلوله تفنگ بر لب و دھان وزير فتح خان رسيده، مجروعش ساخت و بزرگان افغان را نيز از صدور 

ن از اعيا. اين حادثه، مرغ دل از صندوق تن و روح از بدن رميده، با وجود فتح، طريق ھزيمت پيش گرفتند
بنياد خان . اردوی شھزاده، ميرزا عبدالوھاب خان معتمد الدوله شتابزده روی فرار جانب کھسان آورده، دستگير شد

ھزاره که عنان از گريز باز کشيده در آن جا قرار گرفته بود، و شھزاده شب را در کافر قلعه به سر برده و محمد 
ب و تحريص بسيار نمود که ميرزا عبدالوھاب خان را در خان قرائی که با بنياد خان ھمعنان بود، او را ترغي

ھرات بفرستد اما او از عاقبت کار انديشيده، به واسطه اسير مذکور روی دل به سوی شھزاده حسن علی ميرزا 
آورده به استشفاع وی از تقصيراتی که نسبت به دولت ايران کرده بود، مفعو گشت و حکومت غوريان و باخزر و 

  .کھسان يافت
  

بنياد خان به ازای اين م:طفت ميرزا عبدالوھاب خان را با ديگر اسيرانی که در دستش بودند، رھا داد و به واسطه 
رھا دادن او خود را خادم دولت ايران ظاھر داشته، ھمه آنانی را که با وزير فتح خان ھمداستان شده بودند، چون 

ن برادر بنياد خان ھزاره و يلنگ توش خان برادر سعيد محمد محمد خان قرائی و قليج خان تيموری و ندر محمد خا
خان جمشيدی و غيره به گواھی و تصديق ميرزای مذکور نزد شاھزاده برده، اعزاز و اکرام يافتند و او ع:وه بر 

  . الطاف خويش رجوع باقی امر ايشان را موقوف و معطل به حضور شاه ايران داشت
  

که از راه ياری و مدد کاری وزير فتح خان تا سرخس اسپ معاونت تاخته، آن  محمد رحيم خان حکمران خوارزم
محال را متصرف شده بود، از ورود اعلی حضرت فتح علی شاه در مشھد خبر گشته، جانب خوارزم مراجعت 
کرد و ھم وزير فتح خان با دھن خسته وارد ھرات شده، دو باره به ترتيب سامان سفر و فراھم کردن لشکر 
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اخت که به وجه اتم و اکمل راه تسخير ايران برگرفته، آن مملکت را به تصرف آرد ولی از کج بازی و نيرنگ پرد
  . فلک حقه ساز کارش دگرگون شد

  
شاه محمود با پسرش شھزاده کامران، خبر فتح ھرات را شنيده، از کابل جانب آن وxيت راه برگرفتند و آن گاه که 

ده کامران به امر پدرش مامور پيش رفتن شده، خود شاه محمود از سبب نظم و نسق از قندھار بيرون شدند، شھزا
شھزاده قبل از ورود پدرش، منصور خان را از . سيستان و قاين چندی در فراه درنگ کرده، بعد وارد ھرات گشت

مر دولت نبوده، راه معذرت نزد شاھزاده حسن علی ميرزا فرستاده، پيام داد که لشکر کشيدن وزير فتح خان به ا
خود سر جيش بدانسو در جنبش درآورده است و فرستاده مذکور با خوانين مزبوری که اجرای امور استقباليه 

شرفياب حضور فتح علی شاه که به نزديکی وارد مشھد شده بود، گشتند و ھمگنان به  -چنان چه آنفا ذکر شد -ايشان
ستاده شھزاده کامران مورد احسان زياد شده، مصحوب او به خ:ع فاخره نوازش يافته، از جمله منصور خان فر

شھزاده کامران مکتوب کرد که اگر سخن در صدق گفته و پيم داده ای وزير فتح خان را روانه مشھد کن و يا از 
  .حليه بصرش عاری ساز

  
زاده کامران چون وزير موصوف به قرار ذکر شاه شجاع، می خواست که به حيله يی شاه محمود را بر پسرش شھ

بدگمان ساخته، در زندانش اندازد، و او از مکنون ضمير وزير آگاه گشته، پيام شاه ايران را تمسک کينه ديرينه اش 
که از حسد با وزير داشت، ساخته، در کمين کار و اضرار وزير فتح ھان افتاد و وزير بی نظير از روز ورود 

  . خدمت بوده، گاه و بيگاه  به س:م شھزاده حاضر می شد شھزاده در ھرات تا سه ماه از راه صداقت موذی
  

در اين حال، ھر چند دوستان ستوده آمال، وزير سنجيده مآل را از بدبينی و کج خيالی شھزاده تخويف و تخدير می 
نمودند، او احتياط و احتراز را از رھگذر خدمتگزاری و صداقت شعاری xزم نشمرده اظھار و اصرار 

خويش را در ضمير جای نمی داد و حواله تقدير می نمود تا که روزی در محفل س:م شھزاده اخ:صمندان 
ناسنجيده فرجام به اغوا و القای امرای غرض جوی نکوھيده خوی، وزير بی نظير را گرفته، فورا از حيله بصر 

  ]. ».عاريش ساخت و به غل و زنجير ش انداخته، به زندان فرستاد
  

در راس  -پس از اسير شدن و کور شدن وزير فتح خان، برادران او. که داستان آن ناتمام ماند برگرديم به کشمير 
محمد عظيم خان که حکمران کشمير بود ھمراه با دوست محمد خان برای گفتن انتقام از شاه محمود و کامران 

برادر ديگر  -نواب جبار خانآن دو کشمير را به سوی پيشاور و کابل ترک گفته و به جای خود . دست به کار شدند
پس از چتدی رنجيت سينگ به کشمير لشکر کشيده، آن را گرفت و جبار خان پا به . خود را در کشمير گذاشتند

  ».گريز گذاشت
  

  :اينک در باره از دست رفتن پيشاور
ردار دوست محمد بی ترديد، از دست رفتن پيشاور، به پيمانه بسياری نتيجه خيانت ھای سرداران بارکزايی مانند س

 -پدر سردار يحيی خان(خان، سردار عظيم خان و سردار جبار خان و به ويژه سردار سلطان محمد خان ط:يی 
  . و برادرانش بوده است) نيای نادر خان

  
ھنگامی که رنجيت سينگ با بھره گيری از دشمنی ھای سرداران بارکزايی به پيشاور لشکر کشيد و آن را گرفت، 

برادر بزرگ که حکمران کابل بود، اين اشغال را برنتافت و به سوی پيشاور لشکر کشيد و  -خان سردار عظيم
مگر به رغم فداکاری ھا و قربانی ھايی که قبايل پشتون دادند، به دليل خيانت برادرانش و نيز . اع:م جھاد داد

  .بزدلی خودش شکست خورد
  

زندگی کتاب  143-140. ص. موھن xل در ص. برداشت گام نخست را در اين راستا سردار دوست محمد خان
 -سردار دوست محمد خان با داشتن حکومت غزنی...«: می نگارد) ترجمه داکتر ھاشميان(امير دوست محمد خان 

با اين ھم، .  نخستين سنگر مستحکم افغانستان، شادمان و شادان بود و به تقويت بيشتر استحکامات خود متوجه بود
دسترس داشت، بسنده نکرده، آرام نمی گرفت و در انديشه اص:حات داخلی و بھبود اوضاع کشور ھم به آنچه در 

بل ) سردار  محمد عظيم خان(برخ:ف، در پی آن بود تا شرمساری و رسوايی خارجی نه تنھا به برادر خود . نبود
  .که به ھمه اعضای خانواده خود نثار کند
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اراجا رنجيت سينگ گسيل و اين گونه با دربار xھور مراوده و مکاتبه بر قرار روی اين منظور، ھياتی را نزد مھ
نمود و با ايجاد چنين مناسبات می انگاشت به موقف خود به عنوان حکمران نيرومند غزنی افزوده و در عين  

  . زمان برادران خود به خصوص محمد عظيم خان مقتدر را کوچک ساخته و کم زده است
  

چنان چه بی درنگ به منظور وارسی و مراقبت از . ، عظيم خان را سراسيمه و پريشان ساختاين رفتار او
لشکرھای افغانی و سيک آن قدر به ھم نزديک شده بودند که . اوضاع و امور سيک ھا رھسپار پيشاور گرديد

  .گاھگاھی ميان شان آتشباری ھايی ھم می شد
  

يار محمد خان را به عنوان نماينده نزد مھاراجا رنجيت سينگ  آن گاه ھمه برادران بارکزايی ھمداستان شده 
اما يار محمد خان به اعتماد برادران خيانت کرده، به مشوره پيشوای سيک ھا يا بدون مشوره او، نامه . فرستادند

و ھايی به محمد عظيم خان گسيل و يادآور شد که سيک ھا می خواھند راه ديگری را بر گزينند، يعنی خانواده 
بی ترديد، سردار دوست محمد خان نيز در اين مسايل با . خزانه اش را که در ميچنی عقب گذاشته بود، بگيرند

  .دشمن ارتباط داشت و برای تخريب محمد عظيم خان سعی می نموده است
  

سو می او از يک . بروز اين اوضاع درد آور و ناگوار، بی ترديد غرور و شجاعت عظيم خان را متاثر ساخته بود
پنداشت که بايد از اسير شدن زن ھا و خزانه اش به دست سيک ھا در مينچی جلوگيری کند و از سوی ديگر باور 
داشت که عقب نشينی بدون مقابله با دشمن و زدن ضربه نيرومند بر آن در ميدان جنگ، يک حرکت بزدxنه 

  .خواھد بود
  

انش سخت رنجيده بود، زيرا دوست محمد خان با سيک ھا در عين زمان، دل محمد عظيم خان از رفتارھای برادر
در چنين وضعی سر درگم، عظيم خان گاه برای حفظ متصرفات خود تصميم به . و دربار xھور ائت:ف نموده بود

  .جنگ می گرفت و گاه به منظور حفاظت زن ھا و دارايی خود می انديشيد که بھتر است اردوگاه را برچيند
  

يروان و سپاھيانش از بی تصميمی او خسته شده، ھر کدام آغاز به برچيدن خيمه و خرگاه خود چندی نگذشت که پ
در اين حال، عظيم خان . کرده از اردوگاه در حالی بيرون می شدند که کسی سبب اصلی اين ماجرا را نمی دانست

وست محمد خان و برادران بسيار اندوھگين شده، و از شدت تاثر ريش خود را کند و از نامردی و عدم صداقت د
ديگر که در اثر آن اين گونه، در برابر دشمن سيک ناگزير به عقب نشينی شده بود، شکوه سر داد و عاقبت اين 

او پس از اين، با دل خونبار به کابل بازگشت و پس از چندی . ضعف و خجالت را در برابر دشمن وخيم خواند
  44.».بيمار و با دل پر حرمان درگذشت

  
که کابل به دست دوست محمد خان افتاده بود، انگليسی ھا شاه شجاع را برای گرفتن قندھار  1832نتر، در پسا

در اين ھنگام، . اين بود که دوست محمد خان ناگريز گرديد برای نجات قندھار با سپاه به آن شھر بشتابد. فرستادند
نت سلطان محمد خان و برادرانش، در چھارچوب رنجيت سينگ در ھماھنگی با انگليسی ھا و با بھره گيری ازخيا

  . يک برنامه از پيش تدوين شده، پيشاور را گرفت
  

دوست محمد، پس از بازگشت از قندھار، برای بازپسگيری پيشاور اع:م جھاد کرد و با لشکر به سوی پيشاور 
  .   ه کابل برگشتمگر باز ھم در اثر خيانت بردارش سلطان محمد خان، شکست خورد و ناکام ب. شتافت

  
بايد نشاندھی کنيم که روابط ميان دوست  محمد خان و ھمه برادرانش پيوسته بر سر دستيابی به قدرت بسيار تيره 

زمانی دوست محمد خان، وی را با برادران .]. گ-نيای نادر خان[به ويژه با سردار سلطان محمد خان ط:يی . بود
ن شھر رانده بود که از ھمين رو، پس از افتادن کابل به دست دوست عينی اش که بر کابل حاکم بودند، از آ

  .در پھلوی آن، يک رشته اخت:فات ديگر ھم افزود گرديد. محمدخان، ميان ايشان دشمنی آشتی ناپذيری افتاد
  

می ) ترجمه داکتر ھاشميان(جلد يکم کتاب زندگی امير دوست محمد خان  207. موھن xل در اين رابطه در ص
 - ھنگامی که زوال اين خاندان آغاز شد، دختر شھزاده عباس سدوزايی مورد توجه سلطان محمد خان«: يسدنو

                                                 
  .با اندکی ويرايش زندگی امير دوست محمد خانبرگرفته از کتاب .  44
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اين شھزاده خانم با ازدواج با . حکمران پيشاور  قرار گرفت و ميان آن ھا نامه ھايی مبنی بر وصلت مبادله شد
ور  به ھمراھی گماشتگان خاص سلطان سلطان محمد خان موافقت کرده بود و ترتيبات مسافرت وی  به سوی پيشا

  . محمد گرفته شده بود
  

اما امير دوست محمد خان نيز به اين شھزاده خانم زيبا دل باخته بود و ھمين که از عزم سفر وی آگاه شد، او را 
ميان اين اقدام امير دشمنی شديد و دايمی بين دو برادر به . دستگير و بی درنگ به زور به عقد نکاح خود درآورد

تا پای جان چيزی جز «از زبان سلطان محمد خان بارھا شنيده می شد که می گفت . آورد که تا پايان دوام کرد
  . »نوشيدن خون دوست محمد خان او را خشنود نخواھد ساخت

  
روشن است، اين دشمنی، بارھا در مساله پيشاور و پيوستن سلطان محمد خان به رنجيت سينگ که سيطره او را بر 

به رغم (لطه دوست محمد خان بر خود ترجيح می داد، نمايان گرديده، سر انجام به  از دست رفتن پيشاور س
  .، انجاميد)ھزاران کشته و زخمی يی که مردم داده بودند

  
ھمين دشمنی بود که دوست محمد خان در حساس ترين لحظه جنگ پيشاور، حاضر نبود در صورت پيروزی و 

کتاب زندگی امير  177. در اين پيوند موھن xل در ص. را به سلطان محمد خان بسپاردگرفتن پيشاور آن شھر 
مھاراجا رنجيت سينگ ھنوز به اردوگاه خود نرسيده بود، ولی به فرمانده سپاه خود «: دوست محمد خان می نويسد

ه پيام ھا و دوام گفتگوھا به رھنمود داده بود که تا رسيدن او برنامه ھای تھاجمی امير دوست محمد خان را با مبادل
  .تعويق بيندازد و تطبيق اين امر آغاز يافته بود

  
آقا حسين از سوی . از سوی امير دوست محمد خان، نواب جبار خان و آقا حسين برای گفتگوھا گماشته شده بودند

شوه راضی ساختند که اما سيک ھا آقا حسين را با دادن ر. امير مقرر شده بود تا نواب جبار خان را مراقبت کند
  . صلح را بر امير بقبوxند

  
. سر انجام، سلطان محمد خان به قسم گروگان به منظور تضمين صلح تا رسيدن مھاراجا به اردوگاه سيک ھا رفت

در عين زمان، امير از سپردن حکومت پيشاور که ھنوز روشن نبود به صلح از سيک ھا گرفته می شود يا به 
حتا ھنگامی که سلطان محمد خان در عوض، تقاضای حکومت ج:ل . خان ابا ورزيده بود جنگ؟ به سلطان محمد

از اين رو سلطان محمد خان کنون که ديگر در اردوگاه سيک ھا بود، . آباد را نمود، آن ھم از سوی امير رد شد
  .خود را آزاد و حق به جانب می دانست تا برای منافع شخصی خود کاری بکند

    
محمد خان که از بابت حضور سلطان محمد خان در اردوگاه دشمن تشويش داشت، و برای خود  امير دوست

احساس خطر می کرد، بدون رعايت شرايط صلح، پنھانی شماری از غازيان افغان را برانگيخت تا به منظور 
يجه اين تصميم، چند در نت. حمله کنند -که نامردانه ترين و خايينانه ترين ھدف بود –قصد جان سلطان محمد خان 

حمله پراگنده و نامنظم از سوی افغان ھا بر اردوگاه سيک ھا به عمل آمد و چند سر بريده را با مقداری غنايم که از 
  . خيمه ھای سيک ھا چپاول زده بودند، با خود آوردند

  
فرمان مھاراجا به سپاه سيک که فقط منتظر ھمچو حمله يی بود، که تخطی از شرايط صلح به شمار می رفت، به 

  . حالت دفاعی قرار گرفت
  

برادر تنی سلطان محمد خان که در اردوگاه امير بود، به بھانه يی خود را بيمار اندخته، خنجر در  -پير محمد خان
زيرا بر آن بود که تصميم امير در تخطی از شرايط صلح و ايجاد . دست منتظر بود تا آن را به سينه امير فرو ببرد

سلطان  -ا سيک ھا فرومايگی بوده، و فرمانده سپاه سيک ھا را بر می انگيخت به رسم انتقام، سر برادرشدشمنی ب
  ...محمد خان را از تنه جدا سازد

  
حتا در واپسين لحظات زندگانی دوست محمد خان، ھنگام گرفتن ھرات، سلطان محمد خان به رغم بستن عھد و 

خوردن با دوست محمد خان، مبنی بر پايان دادن به دشمنی ھا و وصلت پيمان و مھر و امضا در  قرآن و سوگند 
ھايی که برای آشتی ميان شان، بين فرزندان آن ھا شده بود، نامه محرمانه يی به شاه ايران نوشت و پيشنھاد کرد 

  .که حاضر است دوست محمد خان را بکشد و مملکت افغانستان را ضميمه مملکت ايران سازد
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پس از مراجعت «: در اين باره چنين می نويسد 38. در سراج التواريخ، جلد دوم، ص) رح(کاتب ھزاره 
-)برادر زاده امير دوست محمد خان[(سردارانی که روی از دولت بر تافته بودند، چون سردار سلطان احمد خان 

متفق ساخته، ھر دو تن با را دامن ضمير از آxيش کينه و عناد پاک نبود، سردار سلطان محمد خان را با خود .] گ
دولت ايران نصرت و ياری .] گ-از سوی[ھم عرض حضور اعليحضرت ناصر الدين شاه قاجار شدند که اگر 

دوست محمد [(بديشان داده شود، ھر آينه مملکت افغانستان را به مدد لشکر ايران که برسد، از وجود امير کبير 
، بعد راه خدمت پيش خواھيم گرفت و اين عريضه ايشان از خالی نموده، ضميمه مملکت ايران کرده.] گ-خان

عرض راه به دست يکی از ھواخواھان و خدمتگاران امير کبير افتاده، به کارکنان حضور رسيده، اعليحضرت 
  . »...امير کبير از کيد ايشان آگاه گشته،

  
پسر سردار  -رحمان خان، يوسف خانچنان چه عبدال. پسان ھا اين دشمنی به فرزندان و نوادگان شان به ارث رسيد

نادر خان و برادرانش سال ھا  –پسر سلطان محمد خان را به ھندوستان تبعيد کرد که با فرزندان خود (يحيی خان 
تا اين که در زمان حبيب هللا خان خواھر خود را به زنی وی دادند . در ديره دون با جيره انگليس زندگی می کردند

  .شتند و به دربار راه گشودند و مقام ھای مصاحبان حضور را گرفتندو دوباره به کشور برگ
  

پسرعم شان و با ھمدستی شھزاده امان هللا  - در آينده، ھمين نادر خان و برادرانش به ھمکاری سردار احمد شاه خان
را بر انداختند خان و مادرش؛ حبيب هللا خان کشتند و سپس ھم به ھمکاری انگليس و ارتجاع داخلی، امان هللا خان 

به ھر رو، چون در کتاب در زمينه . و به ياری شبه نظاميان وزيری ھند بريتانيايی، تاج و تخت او را باز ستاندند
  .چگونی افتادن پيشاور به دست سيک ھا روشنی انداخته شده است، بيشتر به آن نمی پردازيم

  
  .سپاريمو اينک رشته سخن را به آقای داکتر بابا خواجه يف می ... 

  
  پيشگفتار

يکی از درخشان ترين برگ ھای  –مبارزه خلق ھای افغانستان به خاطر استق:ل در برابر استعمارگران بريتانيايی
جنگ اول افغان [(جنگ اول انگليس در برابر افغانستان  -مھمترين رخداد اين مبارزه. تاريخ آن به شمار می رود

ود، ھنگامی که سپاھيان کمپانی ھند شرقی که مناطق جنوب خاوری ب 1842-1838در سال ھای .] گ-)و انگليس
افغانستان را اشغال نموده بودند؛ با مقاومت سرسختانه توده ھا رو به رو گرديدند و سر افگنده از کشور بيرون 

  . رانده شدند
  

نشين که با تنش ھای  در دھه ھای نخست سده نزدھم، افغانستان دولتی بود فروپاشيده و از ھم گسيخته به چند خان
رشد زمينداری . دولت نيرومند درانی، مقارن با اوايل سده نزدھم در عمل فروپاشيده بود. درونی درھم شکسته بود

افت قدرت مرکزی و مبارزه . بزرگ فئودالی منجر به تقويت توانمندی و خودسری فئودالی ھای بومی گرديده بود
  . می ساييد.] گ-به سان سوھانی[رش متصرفات شان کشور را سھمگين درونی خان ھای افغان بر سر گست

  
نوه   - زمان شاه. در روند خانه جنگی در افغانستان، خان ھای بارکزايی از قبيله درانی به ويژه تقويت يافته بودند

به  مگر. رھبر بارکزايی ھا بر تخت نشست -.] گ-محمد خان[با پشتيبانی پاينده  1793احمد شاه درانی، به سال 
چون مشی . ھمان خان ھا درانی به کمک ترفندھای انگليسی ھا، زمان شاه را از تخت به زير کشيدند 1801سال 

  . را که او پيش گرفته بود، برای خان ھا خوشايند نبود
  

پسر پاينده محمد خان گرفته بود، پس از دو سال از سوی  -شھريار نو، که تخت را به حمايت فتح خان -شاه محمود
که بر سرشناسان قبايل خاوری افغان و نيز سوداگران ھندی و بازرگانان (شجاع الملک  -ادر جوانتر خودبر

  .سرنگون گرديد) شکارپور تکيه داشت
  

با ت:ش برای به دست آوردن دل ھوادارن خود، آغاز به پخش پول از خزانه و دادن ) 1809-1803(شاه شجاع 
از يک سو به ته کشيدن خزانه شاھی و از سويی ديگر به رشد آتيه نيروھای  اين کار. زمين ھای شاھی به آنان کرد

درآمدھايی که از زمين ھای شاھی جمع آوری می گرديد، پس از توزيع بخشی از اين . جدايی خواه افغان انجاميد
ی ھای زمين ھا برای خان ھا، ديگر برای نگھداری ارتش که شاه می توانست تا اندازه يی با آن جلو خودسر

در نتيجه، شجاع سرنگون گرديد و تخت پادشاھی بار ديگر . سرشناسان فئودالی را بگيرد، بسنده از کار نبرآمدند
  ).1818-1809(را محمود به کمک وزير فتح خان گرفت 
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فتح خان با به دست آوردن کرسی وزارت پر قدرت شاه و با تمرکز قدرت در دست ھای خود، ت:ش ورزيد آن را 

اين مشی به گونه يی که پروفيسور ايگور ميخاييلويچ . سرکوب مبارزات ميان فئودالی در کشور به کار ببنددبرای 
جايی که زمينه تا  -اين مشی نياز اجتماعی کشور را بيان می کرد: ريسنر نشاندھی نموده است، تصادف ساده نبود

پولی و رشد  -ادی آن را توسعه مناسبات بازرگانیشالوده اقتص. جايی برای کانسليداسيون سياسی فراھم گرديده بود
  . مبادله داخلی در چنين نواحی يی چون شھرھای بزرگ مانند قندھار، کابل، ھرات و پيشاور می ساختند

  
در . زمينه ھای طبقاتی کانسوليداسيون با مبارزه دوامدار ميان دار و دسته ھای فئودالی گوناگون فراھم گرديده بود

، برخی از خانوداه ھای فئودالی به پيمانه بسيار فوق العاده تقويت يافته بودند که برای دفاع از روند مبارزات
  .دارايی ھای شان حاکميت مقتدری xزم بود که ھمچنان توانايی سرکوب مقاومت توده ھای زير ستم را داشته باشد

  
او در  1818را بر می انگيخت و به سال وی، ناآرامی مقامات بومی ) طائفه(تقويت قدرت وزير فتح خان و تيره 

کشته شدن فتح خان منجر به خشمگين شدن و بر افروخته . حکمران قندھار کشته شد –نتيجه توطئه شھزاده کامران
ت:ش ھای مبنی بر سرکوب مسلحانه خيزش ھای بارکزايی ھا با . و وابستگان پر شمار او گرديد] برادران[شدن 

  .کامران به ھرات گريختند–شاه  محمود با پسرش  ناکامی رو به رو گرديد و
  

سر [پس از سرنگونی شاه محمود، در کشور مبارزه ديرپايی بر سر قدرت ميان برادران فتح خان آغاز گرديد 
  .توانست حاکميت خود را بر کابل تثبيت نمايد 1826دوست محمد به سال  -يکی از آن ھا] انجام

  
قدرت را تصرف کردند و تنھا ھرات کماکان به دست نمايندگان  45قندھار برادران دوست محمد در پيشاور و

  . ملتان و کشمير را سيک ھا تصرف نمودند. شاه محمود و کامران ميرزا مانده بود -خاندان سدوزايی
  

ر اين کا. در گستره افغانستان سردار نشين ھای مستقل به وجود آمدند) 1818(اين گونه، با سقوط خاندان سدوزايی 
ھای جداگانه گواه بود بر ) خان نشين(مگر تشکيل سردار نشين . منجر به تضعيف نيروی نظامی افغان ھا گرديد

رشد آتيه مناسبات فئودالی در جامعه افغانی و اتحاديه ھای قبيله يی مبنی بر روابط خويشاوندی به گونه نھايی جای 
  . خود را به اتحاديه ھای گستره يی واگذار کردند

  
راس اين اتحاديه ھا، فئودال ھای بزرگ ايستاده بودند که ت:ش می ورزيدند قدرت خود را با اشغال قلمروھای در 

  . جديد و نيز بھره برداری خشن از دھقانان، تقويت نمايند
  

کابل بود که به باx برآمدن آن به پيمانه چشمگيری گذشتن راه ھای اصلی تجاری از  -نيرومندترين سردارنشين ھا
افزون بر اين، کابل با داشتن موقعيت مرکزی در . ھند وخان نشين ھای آسيای ميانه از گستره آن مساعدت نمود

  . ميان سردارنشين ھای افغانی نسبتا بھتر از حم:ت دشمنان خارجی دفاع می شد
  

بازديد نموده   جاسوس سرشناس انگليس که بارھا در سال ھای دھه سی سده نزدھم از افغانستان -الکساندر برنس
شھر کابل برازندگی و برجستگی خود را نه به آن پيمانه مرھون حضور دايمی دربار، بل که «: بود، نوشت

موقعيت . کابل از نقاطی است که راه ھای بازرگانی آسيا را به ھم پيوند می زنند: موقعيت سودمند خود است
گام توفان ھايی که آن را می لرزانيد، سر پا بيستد و کنون سودمندی که در گذشته به افغانستان اجازه می داد در ھن

  46.»نيز به آن چنين برتری ھايی می دھد که در کدامين پايتخت ديگر خاور به دشوار بتوان يافت
  

دوست محمد با تحکيم يافتن بر تخت کابل، توانست در جريان چندين سال کوھستان، کوھدامن، ج:ل آباد، باميان، 
  . نيز بخشی از سرزمين ھای ھزاره نشين را در جنوب باختری کابل بگيرد زرمت، گرديز و

                                                 
در قندھار قدرت را برادران پر دل خان، شير دل خان، کھندل خان، مھر دل خان و رحم دل خان که در آستانه تھاجم به .  45
عطاء محمد خان، يار محمد خان، سلطان  –در پيشاور قدرت را برادران -ليس به افغانستان سه تن از آن ھا زنده بودندانگ

سده نزدھم سه تن از آنان از جمله سلطان  20محمد خان، سيد محمد خان و پير محمد خان گرفتند که در ميانه ھای سال ھای 
  .محمد خان زنده مانده بودند

46. A. Burens, Cabool: a personal narrative of journey to and residence in that City, in the years 
1836, 7 and 8, London, 1843, p. 369. 
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سرزمين گسترده يی زير حاکميت امير بود که از شمال به ) 1838(در آستانه تھاجم انگليسی ھا بر افغانستان  

متر پھنايی کيلو 322از باميان تا گذرگاه خيبر  -کيلومتر و از باختر تا خاور) 5/273(جنوب از پروان تا مقر 
 15 –در غزنی. ھزار نفر، بود و باش داشتند 65-60کابل، نزديک به  -در بزرگترين شھر سردار نشين. داشت

  . ھزار نفر 5 –ده ھزار نفر و در چاريکار -ھزار نفر، در ج:ل آباد
  

ن که ساحات سه مگر با دانستن آ. تثبيت شمار کل باشندگان سردارنشين به دليل نبود داده ھای دقيق دشوار است
عمدتا در ) کافرستان(به استثنای ھزارستان و نورستان ) کابل، ننگرھار و جنوبی(استان افغانستان معاصر 

متصرفات دوست محمد خان شامل بودند، می توان گمان زد که روی ھم رفته در سردار نشين کابل نزديک به يک 
  47.ميليون و سه صد ھزار نفر بود و باش داشتند

  
). بيشتر کوچی ھا(غلزايی ھا، مومندھا، وردک ھا و ديگران : رگ باشندگان را افغان ھا تشکيل می دادندبخش بز

آن ھا در سراسر ساحه سردارنشين، منھای کوھستان و کوھدامن که باشندگان آن ھا يکسره تاجيک تبار بودند، می 
  . زيستند

  
ھزار خانواده  200-100ت سده نزدھم مشتمل برغلزايی ھا بودند که در نيمه نخس–بزرگترين قبايل افغانی

از  -و از باختر تا خاور -از رود کابل تا شھر ق:ت غلزايی -زمين ھای غلزايی ھا از شمال به سوی جنوب48.بودند
  . گل کوه؟ تا کوه ھای سليمان پھن بودند

  
يره ھای جداگانه يی بودند که با آن که در ميان آن ھا ت. غلزايی ھا روی ھم رفته شيوه زندگانی کوچروی داشتند

احمدزايی (و يا تنھا دامداری کوچرو) سلطان زی ھا، عمرخيل ھا(تنھا دست اندر کار زمينداری اسکان يافته بودند 
  49.گروه ھای جداگانه غلزايی ھا در ميان فراه و ھرات در ناحيه سبزوار ديده می شوند) ھا
  

به گواھی منابع، افزون بر کوھستان و کوھدامن که . ا بودندبخش چشمگير باشندگان سردارنشين کابل تاجيک ھ
تاجيک ھا در آن باشندگان اصلی بودند، گروه ھای کوچک تاجيک ھا در نواحی غزنی، زرمت، گرديز، پغمان، 

  . بتخاک، لوگر و ج:ل آباد ديده می شدند
  

تيره يی را پشت سر گذاشته و در  –تاجيک ھا به استثنای برخی از موارد نادر، مدت ھا پيش تقسيمات قبيله يی
   50.بيشتر ينه موارد به نام محلی می شدند که در آن بود و باش داشتند

  
سراسر گستره سردارنشين به مناطق و حوزه ھا تقسيم می شد که طبق معمول امير حاکمان آن را از فرزندان و يا 

خود ھم قدرت مدنی و ھم قدرت نظامی را  آن ھا در دست ھای. خويشاوندان نزديک و وابستگان خود می گماشت
  .ماليات می گرفتند و محصوxت گمرکی را. متمرکز نموده بودند

  
  . امير دوست محمد فرمانروای بی چون و چرای سردارنشين بود و از قدرت بی حد و مرزی برخوردار بود 
  

                                                 
. آ. از روی نفوس کنونی استان ھای مناطق افغانستان معاصر گرد آوری شده از سوی آ.] گ- سردارنشين کابل[نفوس.  47

، رساله دکتری، مسکو، ساختار اقتصادی افغانستان معاصرپولياک، . آ. آ: نگاه شود به(پولياک برآورد و سنجش شده است 
  ).146. ، ص1954

48 . Mac Gregor, Central Asia, Calcutta, 1871. p. 279, A. Burnes, Cabul: a personal narrative of 
journey.., p. 138 .  

از مناطق قديمی و تاريخی کشور است که با آن نام مردانی بزرگ با  -ريا اسفزا) سبزه وار، سبزار، سبزه زار(سبزوار .  49
در عصر اولترا ناسيوناليسم، شماری از  –در نيمه دوم سده بيستم. شھرت جھانی چون سبزواری و اسفزاری پيوند دارد

است، به گونه رسمی  که تقريبا ترجمه پشتوی سبزوار» شيندند«دولتمردان تندرو و تبارگرای افغانستان، سبزوار را به 
  .فرھنگی است که بايد ويرايش گردد -تغيير دادند که لغزش بسيار بزرگ و نابخشودنی تاريخی

  . گ–.ھنگام نوشتن کتاب، ھنوز نام سبزوار رسميت داشت
  ....مانند بدخشی، پنجشيری، بايانی، کابلی و.  50
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چشمگير و زمين ھای بسياری در اختيار روحانيون بلندپايه مسلمان از نفوذ بزرگی برخوردار بودند که منابع پولی 
برخورداری از درآمدھای ناشی از بھره برداری از زمين ھای وقفی موقوفات بزرگران، سود به دست .  داشتند

آمده از معام:ت رباخوری سودخوران و سوداگران و نيز ساير درآمدھا که برای دستگاه روحانيت گرفته می شد، 
  51.می افزود به نيروی روحانيون بلندپايه

  
دوست محمد . دستگاه دادخواھی و معارف نيز در دست روحانيت بود که نفوذ آن را از اين ھم بيشتر می گردانيد

ناگزير بود منافع روحانيون بلندپايه را که به نوبه خود در پايدار شدن قدرت مرکزی ذينفع بودند و از او پشتيبانی 
  . می کردند، در نظر داشته باشد

  
ان مردم کوچی بيش از ھر کسی از قدرت مرکزی مستقل بودند و از امير تنھا آن ھنگام حمايت می کردند سرشناس

دوست محمد خان با ت:ش برای يافتن تکيه گاه در ميان سرشناسان قبايل . که برای شان اين کار سودمند می بود
نان را به کرسی ھای برجسته می گماشت کوچی، نمايندگان بانفوذ آن را به سوی خود و به خدمت جلب می کرد و آ

  .و به آنان مبالغ ھنگفتی را به عنوان معاش و حقوق می پرداخت
  

مقارن با اوايل سال ھای دھه سی سد ه نزدھم، دوست محمد بر تخت کابل محکم نشسته بود و ارتش به پيمانه 
  . بايسته نيرومندی داشت

  
ن قبيله يی زير فرمان سران قبايل را با سپاھيان منظم تعويض امير می کوشيد فئودال ھای نامطمئن و جنگجويا

نيروی نظامی امير دوست محمد خان بی ترديد از نيروی ديگر حاکمان افغانستان برتری داشت و موھن «. نمايد
ھرگاه اط:عات من درست باشد، پادشاھان سدوزايی ھيچ گاھی از چنين پارک توپخانه : xل در اين زمينه نوشت

او عمده ترين وظيفه خود را تقويت توان رزمی سردارنشين می . مندی که امير داشت، برخوردار نبودندنيرو
  . »پنداشت

  
ارتش دوست محمد خان که عمدتا متشکل از سوارن نظام بود، بنا به مدارک موھن xل بيش از دوازده ھزار سپاه 

اين در حالی بود که خود  52.زنبورک داشت 200و دستگاه توپ  50توپخانه امير . نفر پياده داشت 3500سوار و 
  .امير می گفت که شمار سواران او به بيست ھزار و شمار سپاھيان پياده او به ده ھزار نفر می رسيد

  
ياد می شد که سپاھيان ھر يک اسپ ھای » خود اسپه«يکی از آن به نام . سواره نظام به چند دسته تقسيم می شد

نام داشت که سپاھيان آن با اسپ ھای دولتی که از خزانه » عمله سرکاری«ه ديگر دست. خود شان را داشتند
بر يگان ھای سواره نظام در بيشتر موارد پسران امير . خريداری شده بود، و شمار شان به سه ھزار نفر می رسيد

 - فرمان غ:م حيدر نفری و زير 2000پسر او، يک دسته يی –برای مثال، زير فرمان محمد اکبر. فرمان می راندند
  . نفری قرار داشت 600پسر ديگرش، يک دسته  -]محمد افضل[پسر ديگر او، يک دسته ھزار نفری و زير فرمان 

  
چنين بر می آيد که کوھستانی ھای تاجيک تبار به . پياده نظام از جمع غلزايی ھا و کوھستانی ھا گرفته می شد

  . بنام بودند» پياده بھترين جنگاوران«گواھی برنس در کشور چونان 
  

 53دسته ھای تيرباری که با تفنگ ھای موشکت -جزاير چی يا جزايل چی ھا از جمع غلزايی ھا گرفته می شدند
به گونه يی که موھن xل می نويسد، اين تفنگ ھا . لوله دراز آسيايی مجھز بودند که برای تيرباری ھا مناسب بودند

بر جزايلچی ھا که شمار کل آنان بيش از . »دور تر از آن ھا را می زدندبھتر از موشکت ھای انگليسی بودند و 
  . پسر امير فرمان می راند -نفر بود، محمد اکبر 2000

                                                 
  .گ-...سھم امام و مانند فطر روزه، ذکات، خيرات، نذورات، به راه خدا، خمس و.  51
به گفته موھن xل، خود دوست محمد می پنداشت که شمار سواره نظام او به بيست ھزار تن و پياده نظامش به ده ھزار .  52

  .تن می رسد
  :   نگاه شود به

Mohan lal, Life of the amir Dost Mohammad khan of Kabul: with his political proceeding 
towards the English ,Russsian and Persian governments, including the victories and disastrers of 

the British Army in Afghanistan. Vol I-II, London, 1841., I. p. 239, 261.   
  .گ-.می خوانند موش کشاين تفنگ ھا را مردم عادی .  53
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، کمپبل .]گ-امريکايی[ھرxن -در آستانه جنگ زير فرمان افسران اروپايی) نفر 1500نزديک به (بقيه پياده نظام 

  . و عبدالصمد خان ھندی بودند
  

نروای کابل که متوجه به تقويت مرکزگرايی و توحيد ھمه سردارنشين ھا در يک کشور بود، با مقابله مشی فرما
سرسختانه فئودال ھای بزرگ و به ويژه استعمارگران بريتانيايی که در حفظ افغانستان پارچه پارچه ذينفع بودند و 

  . ده بودتنھا برای اشغال سرزمين ھای افغانی منتظر فرصت مساعد، رو به رو ش
  

با سيک ھا  1834در پيوند با جنگی که به سال . پديد آمده بود 1838چنين وضعی در سردار نشين کابل مقارن با 
شھزاده شجاع المک،  -، و نيز مبارزه با مدعی تخت کابل)که پشت سر آن ھا انگليسی ھا ايستاده بودند(رخ داد، 

ت ماليات ھا را افزايش داد و تاجران و رباخوران ھندی را وادار او به شد. امير به منابع پولی بيشتری نياز داشت
برای کاھش ھزينه ھا و افزايش وجوه مالی در خزانه، حقوق و امتيازات خان ھا و .  گردانيد تا به او وام بدھند

  . وابستگان و نزديکان خود را کاھش داد و نيز از معاشات روحانيون کاست
  

ی از خان ھای درانی را که تقويت آنان نگرانی او را بر می انگيخت، ضبط و سر انجام، او جايدادھای برخ
مگر . امير با اين تدبيرھا بخش چشمگير سرشناسان افغانی و روحانيت را برخ:ف خود بر انگيخت. مصادره کرد

انگليسی ھا بر موفق نشد نياز به منابع پولی xزم برای تقويت ارتش را در پيوند با خطر پش آينده تھاجم نظامی 
  . آورده سازد

  
به مقصد کمرنگ ساختن ناخشنودی سرشناسان فئودالی که پيوسته در ت:ش بودند  1838دوست محمد خان به سال 

افزايش بدھند و ھمزمان با آن، به منظور » جھانگيرانه«درآمدھای خود را از مدرک تاراج در لشکرکشی ھای 
را به تعداد شش ھزار نفر به فرماندھی شھزاده اکبر برای اشغال جبران کمبود منابع مالی، سپاھيان خود 

مگر اين لشکرکشی، . گسيل داشت) در شمال ھندوکش(سردارنشين ھای پراگنده ازبيکی و تاجيکی ترکستان جنوبی
تماي:ت خصمانه محافل حاکمه سردارنشين ھا را تضعيف ننمود و نتوانست تھديدات خيزش آن ھا را در برابر 

   54.از ميان برداردامير 
  
که دوست محمد بر آن تکيه داشت، در آن سوی ) نزديک به شش ھزار نفر(در عين زمان، نيمی از ارتش  

نيرومندترين  -اشغالگران انگليسی از تنش اوضاع داخلی در سردار نشين کابل. ھندوکش به سر می برد
  . بھره برداری نمودند 1838غانستان به سال سردارنشين افغانی، با آغاز نمودن اقدامات نظامی در برابر اف

  
در اين . مورد تھاجم استعمارگران انگليسی قرار گرفت، قندھار بود 1838دومين سردارنشين افغانی که به سال 

زمين . حکمرانان بارکزايی، برادران کھندل خان، رحمدل خان و مھر دل خان فرمان می راندند –سردارنشين 
  . شمال تا بلوچستان در جنوب و از بابه شير در باختر تا معروف در خاور پھن بود ھای آنان از جلدلگ در

  
شمار کل باشندگان اين سردار . بزرگترين شھرھای اين سردارنشين عبارت بودند از قندھار، معروف و گرشک 

ين کابل بافتاری تباری سردارنشين قندھار درست ھمانند سردارنش.  ھزار نفر می رسيد 800-700نشين به
، درصدی بزرگی باشندگان تاجيک ھا، )بيشتر کوچی(افغان ھا  -افزون بر بخش عمده باشندگان. رنگارنگ بود

  .بودند... ھندی ھا، ھزاره ھا، قزلباشان و
  

پر نفوس ترين گروه در سردارنشين قبيله درانی بود که در اوايل سده نزدھم شمار آنان به صد ھزار خانوار می 
  . رسيد

  
: رھبری می کردند» برادران قندھاری«رنشين قندھار به سه بخش تقسيم می شد که ھر يک را به ترتيب سردا

ھر يک، به . ھر يک از آنان کاخ ھايی داشتند که بسيار ھم بزرگ نبودند. کھندل خان، رحمدل خان و مھردل خان
يعنی عم: از آن ناحيه يی که  .ترتيب سن و سال، سھم خود را از درآمد ھای سردارنشين به دست می آوردند

. برادر ارشد، نقش اصلی را در اداره سردارنشين بازی می کرد –کھندل خان. ب:فصل بر آن فرمان می راندند

                                                 
  .گ-.محمد خان در آستانه تجاوز انگليسی ھا به خاک ما بود اين يکی از لغزش ھای بزگ و نابخشودنی امير دوست.  54
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ميان برادارن توطئه چينی و دسيسه سازی در برابر يک ديگر و کشاکش بر سر دستيابی به جايگاه نخست در 
  . اداره، پايانی نداشت

  
کمرانان قندھاری که متوجه به تضعيف توانمندی خان ھای بزرگ درانی بود، اغلب شورش ھايی سياست داخلی ح

چون ارتش آن ھا سرھم سه ھزار سوار . را بر می انگيخت که بسيار به دشواری می توانستند آن ھا را فرو بنشانند
  . دستگاه توپ 20- 15روی ھم رفته  -و يک ھزار سپاھی پياده داشت و پارک توپخانه آن ھا کوچک بود

  
روحانيون سنی که مايل نبودند برادران بارکزايی را به خاطر پيوندھای آن  ھا با ايران ببخشند، با آن ھا خصومت 

جاسوس انگليسی، نمايندگان روحانيت بارھا فرمانروايان قندھار را تھديد به  -بر پايه گزارش ليچ55.می ورزيدند
  .سبات شان را با ايران برھم نزنندشورش نموده بودند، ھرگاه آن ھا منا

  
رژيم خودکامگی، خشونت و باجستانی از باشندگان که در سردارنشين حاکم بود، مناسبات xيه ھای گسترده 

  . باشندگان را با فرمانراويان بازکزايی به شدت تيره گردانيده بود
  

يک ديگر داشتند، خود را بيخی تضعيف  سرداران قندھاری با ھمچشمی ھايی که با«ويتکيويچ گزارش داده بود که 
  . »نموده و با فشارھا و تاراج ھا، باشندگان سرزمين خود را از خود متنفر و منزجر ساخته بودند

  
، دxيلی در دست داشتند که به پيروزی سھلی بر 1838اين گونه، استعمارگران انگليسی با آغاز نمودن جنگ در  

شاکش ھای درونی تضعيف گرديده و تکيه گاه استواری ھم در ميان سران فئودالی که در اثر ک(فرمانروايان افغانی 
  . ، سنجش داشته باشند)و ھم در ميان کتله ھای گسترده مردمی نداشتند

  
******  

  

                                                 
نخست، اين که . روشن است که نزديکی سرداران قندھاری با ايران، در آن برھه، به دxيل مختلف، امر ناگزيری بود.  55

دل خان و برادرانش  دو ديگر، اين که کھن. ايران تنھا ھمسايه قدرت مند آن ھا بود و با آن کشور مناسبات بازرگانی داشتند
  . راه ديگری جز از دوستی با ايران که تنھا تکيه گاه خارجی شان شمرده می شد، نداشتند

  
شاه ھرات  -با کامران. مناسبات آن ھا با دوست محمد خان که پيوسته در پی گرفتن متصرفات شان بود، گرگ و ميش بود

ر پس از گرفتن پيشاور، در صدد گرفتن ج:ل آباد بودند، ھم بس از آن سو، خطر سيک ھا که د. نيز دشمنی ديرينه داشتند
بزرگ بود و بزرگتر از آن، خطر انگليسی ھا که در پی آوردن شاه شجاع درانی و گرفتن ھمه سردارنشين ھای بارکزايی و 

مه سردارنشين ھا سايه يورش انگليسی ھا بر ھ. در گام نخست قندھار و ھمه سرزمين ھای سند و پنجاب و بلوچستان بودند
  .پيوسته پھن بود

  
سرداران تازه به بسيار دشواری، آن ھم به ياری ايران و نيروھای کمکی کابلی توانسته بودند، يورش سھمگين شاه شجاع 

در اين حال، ايران افزون بر کمک مالی و نظامی به سرداران، حاضر بود، کامران را که به سوی . درانی را دفع کنند
سفير  - لغزيده بود، از تخت ھرات بر افگنده، متصرفات او را بر پايه عھد نامه يی که از سوی کنت سيمونيچانگليسی ھا 

  .اين عھدنامه از ھر نگاه به سود سرداران بود. روس در تھران تضمين شده بود، به آنان بسپارد
  

ديکی با ايران شيعه بر پايه تعصب مذھبی، آن چه مربوط می گردد به دشمنی روحانيون سنی قندھار با سرداران به بھانه نز
بايد ريشه اين کار را در ترفندھای انگليسی ھا جستجو کرد که ھمواره با ھيمه انداختن در آتش اين اخت:فات، به سود خود 

ای در اين ھنگام انگليسی ھا توانسته بودند شبکه جاسوسی پر شاخ و برگی در ھمه سردارنشين ھ. بھره برداری نموده اند
وزير کھن دل خان را نيز استخدام کرده بودند و از نزد او اط:عات دست  -به گونه يی که حتا م: نصوح. افغانی پھن نمايند

  .اول را دريافت می داشتند
  

در اين جا، فشار روحانيون سنی بر سرداران را، در واقع می توان چونان فشار غير مستقيم انگليسی ھا ارزيابی کرد که در 
يکی سرداران با ايران و افتادن ھرات به دست شان که بی ترديد توان و وزن آن ھا را به پيمانه چشمگيری باx می برد، نزد

چون خود شان در برنامه داشتند نه تنھا قندھار، بر کابل و سراسر گستره بازمانده از امپراتوری درانی و حتا . ذينفع نبودند
  .     گ-.ندخان نشين ھای آسيای ميانه را بگير
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به ويژه پروفيسور . در آثار خاورشناسان شوروی مسايل گوناگون تاريخ افغانستان به بررسی گرفته شده است
با اين ھم، تا کنون علل و رويدادھای نخستين جنگ  افغان و انگليس . بسياری انجام داده استايگور ريسنر کار 

و نيز نقش توده ھای مردمی در پس زدن استعمارگران از سوی افغانستان شناسان شوروی به ) 1842 -1838(
غانستان اين خ: را نمی توانند مقاxت در اين زمينه و آثار عمومی در باره تاريخ اف. پيمانه بسنده پژوھش نشده است

  . پر کنند
  

آثار خاورشناسان بوژوازی و به ويژه انگليسی اختصاص داده شده به نخستين جنگ افغان و انگليس، جانب دارانه 
به اين . و يک جانبه گرايانه بوده و به توجيه تجاوزات سياست بريتانيا در افغانستان و آسيای ميانه متوجه اند

بھره جسته اند که ھمه » دفاع از ھند در برابر تھاجم روسی«رگران انگليسی در کانسپت دروغين مقصد، استعما
نويسنده کتاب تاريخ افغانستان  –تقريبا آثار تاريخ پردازان خاورشناس انگليسی به ويژه سر پرسی سايکس

  . و ديگران بر ھمين شالوده استوار اند) 1940لندن(
  
نستان معاصر، تا کنون مونوگرافی يی در باره موضوع نخستين جنگ افغان و انگليس در آثار تاريخ نويسان افغا 

  . ديده نمی شود
  

برای مثال در کتاب . در آثار عمومی؛ بخش ھايی که به اين موضوع پرداخته اند، آناليز کامل رخدادھا را نمی دھند
در پيشاور به  1942که به زبان پشتو به سال ، نوشته قاضی عطا هللا )تاريخ پشتون ھا(» د پشتنو تاريخ«دو جلدی 

با فاش ساختن سياست تجاوزگرانه بريتانيا در افغانستان نتوانسته است علل راستين جنگ سال 56چاپ رسيده است،
  .افغان و انگليس را توضيح بدھد 1842 -1838

  
را به رويدادھای نخستين جنگ   جای بزرگی افغانستان در قرن نزدهتاريخ نويس افغانی در کتاب  -سيد قاسم رشتيا 

خصوصيت مثبت . افغان و انگليس و افشای سياست استعمارگران بريتانيايی در افغانستان، در اين دوره، داده است
بار دوم با اضافات و بازنگری چاپ شد،  1956برآمده بود و سپس در  1950اين کتاب که چاپ نخست آن به سال 

دارد و نيز تمايل او به اين که ارزيابی ] در زمينه[قادی يی نسبت به آثار تاريخی اين است که نويسنده برخورد انت
  57.خودش را در قبال رخدادھا بدھد

  
با اين ھم، به رغم يک رشته خوبی ھا، کتاب رشتيا نتوانسته است از زير سايه تاثير تاريخ نگاری 

، »کليد ھندوستان است«اين فرمول که ھرات  و» دفاع از ھند«و » دفاعی«انگليسی و کانسپت ) ھيستوريوگرافی(
  . برآيد

  
سراج «مانند . نيز زير تاثير ھمين کانسپت نوشته شده اند] در زمينه[آثار برخی ديگر از تاريخ نويسان افغانی 

مبارزات « -، و رشتين»رجال و واقعات تاريخی افغانستان«-نوشته فيض محمد کاتب و احمد علی کھزاد» التواريخ
مانند . افغان و انگليس پرداخته اند 1842-1838حال چه رسد به ديگر مقاxت که به جنگ سال ھای . »ھاپشتون 

  ...نوشته غبار و» وxيات شرقی افغانستان«ميوند و . ، نوشته م»جنگ اول افغان و انگليس، علل و نتايج آن«
  

نگ افغان و انگليس در آثار پيش از انق:ب پژوھش ھای علمی در باره تاريخ افغانستان و به ويژه تاريخ نخستين ج
مفصل تر از ھمه، رخدادھای جنگ افغان و انگليس  . روسيه بسيار اندک است و آناليز عميق را به دست نمی دھند

                                                 
  . 1947و  1942، پيشاور، )تاريخ پشتون ھا( دپشتنو تاريخقاضی عطاء هللا خان، .  56
شايان يادآوری است که . ، چاپ کابل بھره جسته است1136داکتر بابا خواجه يف در اين اثر از چاپ دوم کتاب، سال .  57

خود را با بھره گيری از يک رشته آثار انگليسی رشتيا در ژنو در واپسين سال ھای زندگانی، برای آخرين بار کتاب 
  . ، پيشاور چاپ گرديده است»ميوند«بازنگری و بازنويسی نمود که از سوی بنگاه انتشارات 

  
مگر مانند بسياری از کتاب ھای تاريخ نوشته شده از سوی تاريخ نويسان . کتاب آقای رشتيا دارای اط:عات سودمندی است

برخورد  قيد احتياطده بيستم، از يک رشته نارسايی ھای جدی  رنج می برد و بايسته است با آن با  ھم ميھن در نيمه دوم س
  .گردد

  
- در مسکو به چاپ رسيده است که از روی چاپ اول کابل آن صورت گرفته است 1958ترجمه روسی اين کتاب به سال 

  .گ
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گريگوريف بازتاب يافته است و تجزيه و تحليل . و. و» کابلستان و کافرستان«در کتاب  1842و  1838سال ھای 
سده نزدھم در زمينه تھديد امنيت  40-30پايگی ھراس انگليسی ھا را در سال ھای دھه ھای وی بی . گرديده است

با اين ھم، نتوانسته است علل راستينی را که انگليسی ھا را بر . ھند از سوی روسيه و ايران  نشان داده است
  . انگيختند تا دست به تجاوز آشکار در برابر خلق ھای افغانستان بيازند، توضيح دھد

  
  :نويسنده کتاب دست داشته، مسايل زير را در برابر خود گذاشته است

خصلت سياست بريتانيا در اين » باز نمودن و شگافتن«روشن ساختن دxيل تجاوز انگليس بر افغانستان و  -
 کشور

برم: ساختن پيوند ب:فصل ميان ت:ش ھای استعمارگران بريتانيايی مبنی بر پھن ساختن حاکميت  -
 .اری خود در افغانستان با سياست اشغالگرانه بورژوازی انگليس در خاورميانه در کلاستعم

 نشان دادن مبارزه مردانه خلق افغانستان را در برابر استي:گران بريتانيايی -
  

  :منابع اصلی روسی که در کتاب دست داشته از آن بھره گرفته شده است، در گام نخست عبارت اند از
 ايگانی ھای سياست خارجی روسيهمواد و مدارک از ب -
 تاريخی -بايگانی مرکزی دولتی نظامی -
برزی که در بر دارنده . پ. اسناد گرد آوری شده از سوی کميسيون آرشيوگرافی قفقاز به ويرايش آ -

مراس:ت و مکاتبات حکومت تزاری با حکومات کشورھای ديگر است، مراس:ت ديپلماتيک، 
 ....xت چاپ شده روزنامه ھا ومقا] نظامی-رجال سياسی[خاطرات

  
ھمه اين مدارک و مواد، نه تنھا اط:عات ارزنده در باره تاريخ مناسبات روسيه و افغانستان و رويدادھای 
ھرات، بل نيز اط:عاتی ھم در باره ساختار و بافتار درونی سردارنشين ھای افغانی در آستانه تھاجم انگليسی 

  . ھا می دھند
  

نوشته ميرزا » نوای معارک«يی که در اين کتاب بھره گرفته شده است، ارزشمند ترين آن ھا  از منابع افغانی
برای نخستين بار از 58اين اثر دست نويس که در موزه کابل نگھداری می شود،. عطاء محمد شکارپوری است
است که به  نويسنده آن شاھد و ناظر رخدادھايی. به نشر سپرده شده است1953سوی انجمن تاريخ به سال 

  . او زمان درازی در شکارپور می زيست و در خدمت حکمرانان افغانی سند کار می کرد. شرح آن می پردازد
  
رحمدل  –او يکی از درباريان با نفوذ حکمرانان بارکزايی قندھار) 1818(پس از واژگونی خاندان سدوزايی 

از . وفق به به پايان رساندن کتاب خود نشدبمرد و م 1855ميرزا شکارپوری در . خان و شير دل خان گرديد
  . اين رو، پسرش کار را نافرجام او را به پايان رساند

  
رويدادھای شرح داده شده در نوای معارک، از برکناری زمان شاه آغاز می گردد و دوره مھم تاريخ افغانستان 

به گونه يی که اين کار برای ھمه مولف . در بر می گيرد) در اوايل سال ھای دھه چھل سده نزدھم(و سند را 
که بيشتر از xيه ھای فئودالی اند، مختص است، توجه ) واقعه نگاران، گاھنامه نويسان(کرونولوژيست ھا 

اصلی را به تاريخ شاھان و دربارھا و کشاکش ھای درونی فئودالی رنگارنگ مبذول می دارد و خصلت توده 
او پيروزی رزمندگان توده يی بر انگليسی ھا در نبرد . ه می گيرديی نخستين جنگ افغان و انگليس را ناديد

  . تنھا منوط به دليری و مردانگی دوست محمد خان می شمارد 1840پروان را در ماه نوامبر 
  

برای نمونه، شکست گفتگوھا : در اين گاھنامه، برخی از رويدادھا به گونه نادرست تعبير و تفسير می گردد
حکمرانان قندھار تنھا عدم  -الکساندر برنس با دوست محمد خان و برادران او –ھند شرقینمايندگان کمپانی 

  . مبنی بر داشتن روابط دوستانه با انگليسی ھا برشمرده می شود] سرداران[تمايل 
  

منبعی در بر دارنده مواد و مدارک فراوان در زمينه نخستين جنگ افغان و انگليس  واقعات شاه شجاع،کتاب 
تاريخ نويس سرشناس معاصر افغانستان می پندارد که دو بخش نخست  –احمد علی کھزاد. ه بخش استدر س

                                                 
  .ر پيشاور دو باره چاپ شده استاين کتاب در سال ھای اخير از سوی بنگاه انتشارات ميوند د.  58
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که زندگی نامه شاه شجاع را (که بدنه اصلی گاھنامه را می سازد، به قلم خود شاه شجاع نگاشته شده است 
  ). شرح می دھد

  
جر ھراتی به نام محمد حسين می داند متعلق به يک تا -کھزاد مولف بخش سوم را که در باره خود جنگ است

به ھر رو، ھر کسی که . به کابل آمده بود و تا پايان جنگ در اين شھر به سر برده بود 1839که به سال 
او می  -بوده باشد، برای ما يک چيز مھم است) نوشته شده است 1862که به سال (نويسنده بخش سوم کتاب 

ای افغانی و انگليسی در افغانستان اشغال شده بدھد و مبارزه کوشد تصوير راستينی از مناسبات نيروھ
  . قھرمانانه ميھن دوستان افغانی را نشان دھد

  
که » پادشاھان متاخر افغانستان«دلچسپی معينی را کتاب کرونولوژيک ميرزا يعقوب علی خان خافی، زير نام 

، )در دو جلد(نستان به چاپ رسيده است از سوی انجمن تاريخ افغا 1955تدوين شده و به سال  1912به سال 
آغاز می گردد و تا اوايل  1839رخدادھا در کتاب از اشغال غزنی از سوی انگليسی ھا به سال . بر می انگيزد

با آن که خافی، معاصر نخستين جنگ  افغان و انگليس نبود، ارزش کتاب وی در .  سده بيستم کشانده می شود
  . ز بازگويی ھای شاھدان عينی و ناظران رويدادھا بھره جسته استآن است که او در نوشتن آن ا

  
برای . با اين ھم، در پرداز و توجيه و تفسير شمار کاملی از رويدادھا  لغزش ھا و بی دقتی ھا ديده می شود

 پروان ھيچ چيزی نيامده است و دليل تسليم شدن دوست محمد خان 1840نمونه، در کتاب، در باره نبرد نوامبر
را چنين توضيح می دھد که باشندگان کابل و حومه آن به فراخوان امير مبنی بر اشتراک در  1940در ماه می

  . مبارزه در برابر انگليسی ھا پاسخ ندادند
  

. قايع نگار آسيای ميانه يی نيز بس دلچسب است -)طوره(نوشته و حاجی محمد توره » منتخب التواريخ«کتاب 
اين اثر، يک اثر تاريخی و . به زبان پارسی نوشته شده است 1843 -1842اين کتاب به سال ھای 

يکی . است 1827-1822بخش اصلی آن، شرح سياحت و جھانگردی مولف به سال ھای . اتوبيوگرافيک است
ارزش کتاب در آن است که مولف آن که . از بخش ھای کتاب به تاريخ آسيای ميانه تخصيص داده شده است

مد خان از نزديک آشنا بود و شناسايی داشت، اط:عات بسياری را در افغانستان در اواخر خود با دوست مح
  . ب:فصل از نزد خود امير به دست آورده بود 1830سال ھای دھه 

  
به  1839اين ھمان دوره يی بود که دوست محمد پس از تھاجم انگليسی ھا به قلمرو سردارنشين کابل، به سال  

  . ی در آن جا زيستبخارا گريخت و چند
  

چاپ » آبی«از اسناد ديپلماتيکی که به زبان انگليسی در اين اثر بھره گرفته شده است، به ويژه کتاب نامنھاد 
شايان توجه است که مربوط است به مراس:ت و مکاتبات ميسيون بريتانيا در کابل با  1859شده به سال 

  . دار نشين افغانیحکومت ھند بريتانياييی و حکمرانان بارکزايی سر
  
به  1839سند به چاپ رسيده است که بخش چشمگير آن در چاپ نخست آن به سال  254سرھم، در کتاب آبی  

  . گرديده بود» !ويرايش«وزير خارجه وقت بريتانيا  –دستور پالمرستون
  

ای ميانه و انداختن دستکاری اسناد، مقصد توجيه و تبرئه سياست تجاوزگرانه انگليس در قبال افغانستان و آسي
حکمرانان قندھار را دنبال می کرد که با برپايی  -گناه آغاز جنگ به گردن دوست محمد خان و برادران وی

  . روابط دوستانه با ايران و روسيه، گويی تھديدی را برای متصرفات انگليسی در ھند متوجه گردانيده بود
  

را به » کتاب آبی« 1839ن ادعا، پالمرستون در سال برای ثابت ساختن اي«: کارل مارکس در زمينه نوشت
پارلمان ارائه کرد که در بردارنده عمدتا مراس:ت و مکاتبات ميان سر الکساندر برنس به اجنت بريتانيايی در 

  59.»کابل وحکومت کلکته بود
  

                                                 
  ).266. کارل مارکس و فريدريک انگلس، کليات آثار، جلد يازدھم، بخش دوم، ص(؛ جنگ نوين چينکارل مارکس، .  59
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ن در عمل را پالمرستو» کتاب آبی«آن ھم در حالی که اسناد آورده شده در «مارکس خاطرنشان می سازد 
با تحريف و جعل و دستکاری، مفھوم «و مکاتبات الکساندر برنس در چاپ پالمرستونی 60»جعل کرده بود

يعنی آن مفھومی را که برای توجيه 61.»بيخی مغاير آن چه را که به شکل نخستين خود داشت، گرفته بود
  . سياست تجاوزکارانه کابينه انگليس xزمی بود

  
» کتاب آبی«به شکل کامل تنھا پس از آن به چاپ رسيدند که دستکاری اسناد در  نامه ھای الکساندر برنس

برای محافل عامه انگليسی آشکار شدند و برخی از نمايندگان پارلمان انگليس خواستار بررسی اين موضوع 
  62.گرديدند

  
 1838به سال ھای از سخنرانی ھا و اظھارات نمايندگان گروه ھای مختلف و فراکسيون ھای پارلمان انگليس 

به چاپ رسيده بودند، نيز در اثر دست داشته چوناِن منبع بھره » مناظرات پارلمانی«] رساله[که در  1842-
  .برداری شده است

  
مجموعه مدارک «از مجموعه قراردادھای گوناگون، اسناد و مدارک در باره نخستين جنگ  افغان و انگليس 

در کلکته به چاپ  1843که به سال » 1842-1838ستان در سال ھای در باره اکسپديسيون نظامی به افغان
رسيده بود، بھره گرفته شده است که در آن در پھلوی شمار بسياری از مراس:ت ديپلماتيک، گزارش ھا و 

  . ساير اسناد رسمی  ھفده بازگويی اشتراک کنندگان نخستين جنگ افغان و انگليس را در بر دارد
  

سند مختلف، فرمان ھا،  547به فيصله پارلمان انگليس به چاپ رسيد و مشتمل بر 1843مجموعه به سال 
دستورھا و رھنمودھای گورنر جنرال ھند در دوره نخستين جنگ افغان و انگليس، مراس:ت و مکاتبات دولت 

  . است..... اشغالگر انگليس در افغانستان با حکومت ھند بريتانيايی و
  

آموزشگاه ھای «اxت، مدارک، مواد و اسناد از روزنامه ھا و مج:ت روسی مانند در اثر دست داشته، از مق
پيک «، »پيک نظامی«، »فرزند ميھن«، »بايگانی روسی«، »روزنامه ادبی«، »نسيم شمال«، »حربی
بھره ...و » مجله توپخانه«و » مجموعه مواد جغرافيايی و توپوگرافيک در باره آسيا«، »روسيه قديم«، »اروپا

  .گرفته شده است
  

ژورنال آف ايشيتيک «، »تايمز«از رسانه ھای انگليسی، از مواد رسانه يی چاپ شده در روزنامه ھای 
مجله انجمن (» ژورنال آف رويال جيوگرافيک سوسايتی«و ) مجله انجمن آسيايی بنگال(» سوسايتی آف بنگال

  .بھره جسته ايم) ھمايونی جغرافيا
  

چون اين روزنامه ھنوز . تايمز، بايسته است با دقت و احتياط بسيار برخورد کرد با مواد و مدارک روزنامه
بود و در بسا از موارد به سود و » ارگان با نفوذ کابينه بريتانيا«در نيمه نخست سده نزدھم به تعريف مارکس، 

  .منافع باداران خود، مواد مختلفی را به اشکال تحريف شده به چاپ می رسانيد
  

نماينده پارلمان  –نه، اين روزنامه در يکی از گزارش ھای پارلمان، بخش بزرگی از سخنان دن لوپ برای نمو
را به چاپ نرسانده بود که وی به گفته کارل مارکس، با طرح پيشنھاد در باره گزينش کميته يی برای بررسی 

ته بود، آغاز به يورش برده به پارلمان ارائه داش 1839اسناد مربوط به افغانستان که پالمرستون به سال 
   63»...بود

                                                 
. کارل مارکس و فريدريک انگلس، کليات آثار، جلد دوازده، بخش دوم، ص(، و لرد پالمرستون» تايمز لندن«مارکس، .  60

189 .(  
  .268. ، صجنگ نو چينکس، کارل مار.  61
دلچسپ است که پالمرستون حتا ھنگامی که تحريف اسناد آشکار گرديد، ت:ش ورزيد ھمه چيز را چونان سوء تفاھم .  62

در اين حال، او از نمايندگان پارلمان انگليس آن فاکت را که . سادگی الکساندر برنس رخ داده بود عادی جلوه بدھد که در اثر
  . بر برنس فشار می آورد تا گزارش ھا را تاييد نمايد، پنھان می کرد 1839به سال حکومت انگليس 

  :نگاه شود به
Hansards parliamentary debates. Third series, vol. 153, London, 1840, 1860, p. 70-75, 93. 

  . 189. ، صتايمز لندن و لرد پالمرستونکارل مارکس ، .  63
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اتکينسون، آير، ابوت، برسلم، گرين ود، ناش و ديگر : در کتاب ھمچنين از خاطرات افسران انگليسی

اين خاطرات، در بر دارنده مواد حقيقی دلچسپی در باره نخستين جنگ  افغان . رزمندگان جنگ، سود جسته ايم
چون مولفان، برخ:ف فاکت ھا می کوشند تجاوز انگليس بر . انتقادی اندمگر، مستلزم برخورد . و انگليس اند

  . توجيه نمايند 1842-1838افغانستان را در سال ھای 
  
  
   
  

  
  
  
  
  
  

  بخش يکم
  سياست انگليس در افغانستان

  در سال ھای دھه سی سده نزدھم و ميسيون ويتکيويچ
  

دليل اين . ش گيری سياست پويايی در افغانستان می نماينددر سال ھای دھه سی سده نزدھم، انگليسی ھا آغاز به پي
کار، روی ھم رفته، اين بوده است که ھند ورشکست شده از سوی استعمارگران انگليسی، جايی که نه دھم دھقانان 
آن مورد بھره کشی قرار می گرفتند، ديگر نمی توانست ھمه نيازھای روز افزون صنايع انگليس را که در سال 

  64.ه سی سده نزدھم به تراز باxيی توسعه رسيده بود، برآورده سازدھای دھ
  

. انگليسی ھا ھنوز در اوايل سده نزدھم يک سری قرار دادھای نابرابرانه را بر سند، پنجاب و ايران تحميل کردند
خود را بر  ھمانا در ھمين دوره آن ھا به يکی از نخستين ت:ش ھا دست يازيدند تا از راه ھای ديپلماتيک نفوذ

از سوی حکومت ھند بريتانيايی گسيل گرديده بود،  1808ھيات الفنستون که در سال . افغانستان پخش نمايند
توانست شاه شجاع را برای بستن پيمان در برابر تھاجم احتمالی فرانسوی ھا از راه افغانستان به ھند به سوی خود 

  65.متمايل گرداند
  

يتانيايی به سال ھای بيست سده نزدھم از طريق کشمير و افغانستان با لباس جاسوسان بر -مورکروفت و تريبک
از روی يادداشت ھای آنان بر می آيد که آن دو از سوی کمپانی ھند شرقی . بازرگانان، به آسيای ميانه رخنه نمودند

بازرگانی و  با وظيفه گرد آوری اط:عات مفصل دارای بار سياسی و نيز اط:عات در باره وضعيت راه ھای
  66.امکانات رخنه کاxھای انگليسی به کشورھای آسيای ميانه گسيل گرديده بودند

  

                                                 
توسعه صنايع بريتانيا در اين سال ھا در مقايسه با سال ھای پيش از آن، می توان دست کم از روی در باره تراز باxی .  64

پوند بود، اين رقم به  109487به ميزان  1814ھرگاه در . داده ھا در باره صادرات کاxھای انگليسی به ھند داوری کرد
  .لينگ رسيده بودپوند استر 2445000به  1838پوند و به سال  2160936به  1837سال 

                 :نگاه شود به
 Hansards parliamentary debates. Third series, vol. 52, 153, London, 1840, 1860, p. 582  
 

65.C. U. Aitchison, A collection of treaties, engagements and sanads relating to India and 
neighbouring countries, vol. xiii, Calcutta, 1933, p. 203.  

66. W. Moorcroft W. and Trebek G., Travels in the Himalayan provinces of ahindustan and the 
Panjab, in Ladakh and Kashmir, in Peshawar, Kabul, Kundux and Bokhara by mr. William 

Morcroft and mr. George Trebek from 1819 to 1825, vol. I-II, London,1841, p.18, 34, 
R. R. Sethi, The Lahore durbar.., p. 95.    
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که  1830 -1829به افغانستان گسيل گرديد و کونولی به سال ھای  1828اجنت بريتانيايی به سال  -استرليينگ
  67.کوشيد از راه استراآباد به خيوه رخنه نمايد

  
جاسوس مجرب کمپانی ھند شرقی، به دستور حکومت  -الکساندر برنس 1833 -1831در پی آن ھا، به سال ھای 

او برای حکومت گزارش مفصلی را در باره وضعيت . انگليس، از پنجاب، افغانستان، بخارا و ايران بازديد نمود
رزيد، که به بازارھای آسيای ميانه، افغانستان و ايران ارائه نمود و بر لزوم عقد پيمان با حکمران کابل تاکيد و

بر سر مسير بزرگ ) دوست محمد(پنداشت او که اين کار به تجارت انگليس مساعدت خواھد نمود، چون قلمرو او 
اين گزارش با  68.تجاری واقع است که از سوی آن کاxھا ھمه روزه می گذرد و مقدار آن ھمه روزه باx می رود

رھای خاورميانه ارزش بزرگی برای حکومت انگليس پيوست ھای جغرافيايی و توپوگرافيک آن، در باره کشو
  .داشت

  
  69.اجنت ديگر انگليس به افغانستان فرستاده شده بود -)ميسن(ماسون. ھمزمان با برنس، چ

  
در اواخر سال . »ھيات بازرگانی«اين بار در راس . برنس بار دوم به افغانستان آمد 1838-1836به سال ھای 
سرھنگ استودارت و کپتان کونولی به  - ھه چھل سده نزدھم، جاسوسان انگليسیاوايل سال ھای د –ھای دھه سی

  . بخارا و کپتان شکسپير و ابوت به خيوه گسيل گرديدند
  

متقاعد ساختن خان آن برای آمدن زير حمايت انگليس يا دست کم «که به خيوه با وظيفه (پويايی ھای کپتان ابوت 
، به گونه آشکار در باره مساعی تجاوزکارانه انگليسی ھا گواھی می )بود، آمده »ميانجيگری در منطقه با روسيه

به سخن ديگر، دسيسه ھای اجنت ھای انگليسی در خاورميانه، مقصد ايجاد ائت:ف ضد روسی خان نشين 70.»دھد
  . ھای آسيای ميانه را دنبال می کرد

  
چون اين امر می توانست نه تنھا به . ان بودحکومت تزاری از پويا شدن اجنتوری بريتانيايی در خاور ميانه نگر

تقويت نفوذ سياسی انگليس در آسيای ميانه و افغانستان منجر گردد، بل نيز ضربه محسوسی به گسترش بازرگانی 
برای ترصد تکاپوھای اجنت ھای انگليسی «از سوی حکومت تزاری . روسيه با خان نشين ھای آسيای ميانه بزند

اجنت ھای روسی را به آسيای ميانه  1835ابل در برابر آن ھا، تصميم گرفته شد به سال و اتخاذ تدبيرھای متق
  71.»بفرستند و برای رقابت در عرصه تجارات کمپانی روسيه را بنيادگذاری نمايند

  
به ويژه (بايسته است به خاطر داشت که در پيوند با کاھش تجارت روسی در سال ھای سی در شمال ايران 

آسيای «) که قلم عمده صادرات روسيه به کشورھای خاور بود) پارچه ھای نخی(کاغذی  –ه يیمصنوعات پنب
  72».ميانه ھمراه با دشت ھای قرغيزستان عمده ترين مصرف کنندگان اين کاx ھا به شمار می رفتند

  
کاروان ھای . آوردند کاxھا را از ھند به آسيای ميانه و بر عکس می) پوينده ھا(بازرگانان کوچرو افغانی رھپويان 

با بارھای بيشتر (اشتر بودند  700-600پويندگان که به سوی آسيای ميانه رھسپار می گرديدند، بيشتر متشمل بر

                                                 
يادداشت ھای انجمن گيتاشناسی (، و حوالی آن يادداشت توضيحی به نقشه دريای ارال و خان نشين خيوهخانيکف، . و. يا.  67

  . 338. ، ص1851، سانکت پتربورگ،5، کتاب شماره )روسيه
  .447. ، صاحت در بخاراسيالکساندر برنس، .  68
  . اجنت آن گرديد 1835مگر پسان ھا از . ماسون، در آغاز از ارتش کمپانی ھند شرقی گريخت. چ.  69

  : نگاه شود به
Mohan lal, Travels in the Panjab, Afghanistan and Turkistsn, to Balkh, Bukhara and Heart,and a 

visit to Great Britain and Germany, London, 1846,  p. 334. 
Burnes A., Narrative of a visit to the court of Sinde and Hyderabad of the Indus, Edinburh- 

London, 1839 
سوبوليف، . آ. ؛ ل107-105. ص.، ص1848، مسکو، 1842 و 184افغانستان و انگليسی ھا در سال ھای نيمان، . ک.  70

  . 1353. ، ص1885ارم، سانکت پتربورگ، ، جلد چھنبرد افغان و انگليس
  . 118. ص ،1908جلد يکم، سانکت پتربورگ، خ استي:ی آسيای ميانه، تاري تيرينتيف،. آ. م.  71

نقدی بر انديشه ھای ( »پوکروفسکی. ن. م» در آيينه خميده«سياست خارجی دولت در سده نزدھم «پاپف، . ل. آ.  72
  . 313. سانکت پتربورگ، جلد دوم، ص - ، مسکو)مارکسيست ستيزانه پوکروفسکی
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الکساندر . که از ملتان از راه غزنی و کابل به بخارا برده می شدند) متشکل از کاxھای رنگارنگ ساخت انگليس
سود به دست آمده از «دشواری ھای راه و تکس ھای رنگارنگ بی پايان، به رغم : برنس در اين پيوند می نويسد

  73.انگليسی چه بسا که به پنجاه درصد می رسد) سيتس(پارچه ھا چيت 
  

اين گونه، با تکيه بر اظھارات مولفان گوناگون، می توان گمان برد که در سال ھای دھه سی سده نزدھم، رخنه 
  74.ی ميانه به ابعاد چشمگيری رسيده بودکاxھای انگليسی به بازارھای آسيا

  
ململ، مخمل، چيت، کشميره، : ھای انگليسی که به بازارھای کابل آورده می شدند، مانند) پارچه(تکه 
برای نمونه، از فروش .  نسبت به بازارھای کلکته بسيار سود آور بودند.... و) ساتن(، ابريشم، ساتين)ف:لين(ف:نيل

  . نود درصد بيشتر از کلکته سود بر می داشتند –بازاريان چھل درصد و در بخارااين کاxھا در کابل، 
  

کاxھای روسی ديگر نمی توانند به رقابت «در عين زمان ): راستش تا اندازه يی با گزافه گويی(برنس می نويسد 
يگانه پارچه . فزايش استبا کاxھای ما بپردازند و فروش کاxھای انگليسی به دليل برتری آن ھا به سرعت رو به ا

  75».و چيت ھای پھن دو بََره  است که در انگليس توليد نمی شوند ھايی که کنون از روسيه می آيند، سان
  

اط:عات دقيق در باره درجه افت بازرگانی روسيه و توسعه بازرگانی انگليس در افغانستان در ربع نخست سده 
درآمد  1838طی سال »  gazetteerگازيتر «شريه انگليسی به نام مگر بنا به داده ھای ن. نزدھم در دست نيست

 200ھزار روپيه می رسيد و از محصوxت روسی به 478کل از فروش محصوxت نساجی انگليس در کابل به 
   76.ھزار روپيه

  
ی برای ھرگاه به سنجش داشته باشيم که افغانستان در کل بازار چندان بزرگ. اين مبلغ چشمگيری برای کابل بود

با اين ھم، افغانستان برای انگليسی ھا بيشتر نه به . کاxھای نساجی مانند ايران و آسيای ميانه به شمار نمی رفت
   .عنوان بازار فروش کاx، بل نيز چوناِن تخته پرشی برای گستره جويی به آسيای ميانه و ايران دلچسپ بود

  
ر سال ھای دھه سی سده نزدھم درنگ کرد که در چھار راه جاده در اين پيوند، بايسته است بر رخدادھای ھرات د 

ھای بازرگانی از ھند به سوی آسيای ميانه و ايران واقع است و از زمانه ھای قديم نقش مھمی را ھم در زمينه 
، )پولياک نشاندھی می نمايد. آ. به گونه که آ(چون موقعيت آن . بازرگانی و ھم در زمينه نظامی بازی می نمايد

بسيار خوب با موجوديت مقادير بسيار خوار بار و علوفه که در واحه حوضه ھری رود کشت و کار می شد و «
ارتش ھای جھانگشايان کبير و نيز کاروان ھای بازرگانی يی را که از طريق ھرات ره می سپردند، را می 

  77».توانست تامين نمايد؛ گره خورده است
  

ش برای پرده پوشی بر طرح ھای تجاوزکارانه خود در خاور ميانه؛ ھرات را استعمارگران بريتانيايی، با ت:
ھند می خواندند و اين گونه، اھميت اين شھر را چونان عاملی که مھم ترين نقش اقتصادی را » کليد«يا » دروازه«

برای ارتشی که در گام نخست بازی می کرد و دو ديگر چونان نقطه استراتيژيکی دارای اھميت غير قابل پيمايشی 
  . قصد تھاجم از سوی ھند به سوی آسيای ميانه و ايران را دارد؛ پنھان می کردند و ناچيز جلوه می دادند

  
از قندھار، کابل، و بلخ، مارش نمايند، می توانند بيشتر بر «به پنداشت فريدريک انگلس، ستون ھای سپاھيانی که 

چون ] به سوی ھند به راه بيفتند[ه از آستراخان، خيوه و بخارا پبروزی سنجش داشته باشند نسبت به سپاھيانی ک
از کوه ھا به سوی ھمواری ھا است و در سر راه بيخی می توانند از بيابان ] پايين آمدن[تھاجم از جانب افغانستان 

که (تون اين در حالی است که تھاجم از سوی دريای کسپين و رود اراکس امکان می دھد تنھا با يک س. ھا نگذرند

                                                 
  . 561. ، صسياحت در بخاراالکساندر برنس، .  73

74. A. Burnes, Narrative of a visit to the court of Sinde and Hyderabad of the Indus, Edinburgh- 
London, 1839, p. 67, 68. 

  . انگليس جمع آوری شده استدر پيوست اين کتاب برخی از داده ھا در باره تجارت روسيه و 
به زبان  394و  393. ص. و نيز موھن xل، جلد يکم، ص. 543-542. ص. ، صسياحت در بخاراالکساندر برنس، .  75

  . انگليسی
76. Ed. Thornton, A gazetteer of the countries adjacent to India on the north- west.., p. 24.   

  . 44. ، ص1948، مسکو، )اله دکتریرس( وxيت ھراتپولياک، .  77
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ھمه سپاھيان و ستون ھای ديگر ناگزير اند از راه بيابان ھا . بتواند از بيابان نگذرد) از جانب استرآباد به راه بيفتد
  78.»ره بپيمايند و در نتيجه ھر گونه ارتباط ميان ھم را گم نمايند

  
آسيای ميانه و ايران مبدل انگليسی ھا با اين سنجش که ھرات را به تخته خيزی برای تھاجم به خان نشين ھای 

نمايند، اجنت ھای بسياری را به شھر گسيل داشتند که ت:ش ورزيدند از راه خريد و تطميع و ديگر وسايل، 
در سال ھای سی سده . حکمرانان آن را وادار گردانند سياستی را پيش گيرند که برای بريتانيای کبير خوشايند باشد

در شھر پايگاه انگليسی ساخته شد که از . به ھرات آمدند.... اتنجر، شکسپير ونزدھم استودارت، کونولی، آبات، پ
  . طريق آن اجنت ھا را به خان نشين ھای آسيای ميانه می فرستادند

  
ھنگام  1838-1837به سال . ھمزمان، انگليسی ھا برای تحکيم ھرات برای دفاع از سپاھيان ايرانی کار می کردند

که پنھانی به شھر آمده بود، در ) پاتنجر(پوتنجر  –ايران، افسر توپخانه بريتانيايی محاصره شھر از سوی ارتش
  79.راس دفاع شھر قرار داشت

  
آن می کوشيدند پويايی ھای اجنت ھای ) عامه فھم نگار(تاريخ نويسان بورژوازی انگليسی و نويسندگان پوپوليست 

برای » پيشگيرانه«و » تدبيرھای احتياطی«گويا چنين بريتانيايی را در ھرات با اين دليل توجيه نمايند که 
  . xزمی بودند» تھديد روسيه برای ھند«جلوگيری از 

  
از سوی » تھديد روسيه«با اين ھم، . در واقع، ھيچ گونه تھديد واقعی برای ھند از سوی روسيه وجود نداشت 

انگليسی ھا در آسيای ميانه بھره گيری می  مداحان استعمار بريتانيايی به سان پرده پوشی يی بر مقاصد ارتجاعی
اين مشی انگليس با واکنش روسيه تزاری برخورد که ت:ش می ورزيد به انگليسی ھا مزاحمت نمايد تا در . شد

ھرات تحکيم يابند و ھر آن چه را که ممکن بود انجام می داد برای آن که در اين خان نشين حاکميت دولت قاجاريه 
  . بخشندايران را تحکيم ب

  
در کنار نقش مھمی که ھرات در رقابت ھای انگليس و روسيه بازی می نمود، اين نقش علت اصلی تضادھای  

  :دxيل تمايل قاجارھا برای تسلط بر اين خان نشين عبارت بودند از. و ايرانی ھا ھم به شمار می رفت افغان ھا
  .نخست اين که يک واحه بسيار پر بار را به دست بياورند-
  .دو ديگر اين که خان ھای خراسان را از پشتيبانی حکمرانان سدوزايی محروم بگردانند -
  . سه ديگر اين که در صورت پيروزی، پرستيژ خدشه دار شده ايران را در جنگ ھا با روسيه احيا نمايند -
  

امران ميرزا و قاجارھا ھنگام اجرای اين سياست، با توانمندی از تضادھای شديد ميان حکمرانان ھرات ک
  . بھره گرفتند) دوست محمد خان و کھندل خان(حکمرانان بارکزايی کابل و قندھار 

  
ھمين تضادھا بازی می کرد که می کوشيد افغاننستان را پراگنده و .] گ-با بھره گيری از[کمپانی ھند شرقی نيز 

قاجارھا ھمواره انگليسی ھا که نقش  طرفه اين که در ھمه دعاوی ميان حکمران ھای ھرات و. چند پارچه نگھدارد
  .داور را بازی می کردند، حضور داشتند

  
وارد گرديد و به سال ھای » ميانجی«دعاوی در ھرات با داشتن حق » حل و فصل«برای  1833جرارد به سال 

ميان  که می کوشيد تضادھا را کمرنگ بسازد و اتحاد دوستانه يی«(سفير انگليس در ايران  -کمپبل 1837-1838
  80.].گ-ظاھر گرديد[در نقش ھمانندی !) »دو طرف درگير برپا نمايد

  

                                                 
، جلد يازدھم، بخش کليات آثار، کارل مارکس و فريدريک انگلس، انگليس و روسيه در افغانستانفريدريک انگلس، .  78

  .134. يکم، ص
79. P. Sykes, A history of Afghanistan, vol I-II, London, 1940, vol. 1. P. 408,  

  . ماھتابی. ه 1231کابل، ، سراج التواريخو نير کاتب، 
80 . Mohan lal, Travels in the Panjab, Afghanistan and Turkistan, to Balkh, Bokhara and Heart.., 

p. 213, J. W. Kaye, History of war in Afghanistan, vol. I. p. 163. 
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دشوار نيست دانست که سخن بر سر چه ميانجيگيری يی است ھرگاه به خاطر بياوريم که انگليسی ھا رھبری 
 1838آن ھا به سال . تحکيم و دفاع ھرات را در دست داشتند و حکمرانان آن را با پول و پيشکش تامين می کردند

در آستانه سقوط ھرات، شاه ايران را تھديد به تھاجم مستقيم نظامی کردند که ھرگاه دست از محاصره ھرات 
  81.نبردارد و سپاھيان خود را برنگرداند

  
حاکمان سدوزايی ھرات که در ادعاھای قاجاريه سوء قصد مستقيم بر حقوق خود را می ديدند، از راه ھای 

يی خواھانه خان ھای خراسان پشتيبانی می کردند و ھمراه با آن، به آن پيمانه نيرومند گوناگون از گرايش ھای جدا
  .تابع افغانستان بود، به دست خود بگيرند] احمدشاه و تيمورشاه[ھم نبودند تا خراسان را که در دوره شاھان درانی 

  
دعاھای خود بر آن را بر شالوده شاھان ايرانی به نوبه خود ھرات را بخشی از خاک قانونی خود می شمردند و ا

به گونه يی که فيض محمد کاتب . آن بنا می کردند که افغانستان در گذشته به فرمانروايان ايرانی تعلق داشت
شھزاده کامران «خواست تا ]  يار محمد خان الکوزايی[وليعھد ايران از وزير ھرات  -گواھی می دھد عباس ميرزا

شاه ايران آيد و يا اين که خطبه و سکه را به نام شاه ايران اجرا دھد و ماليات را به  ھرات را تخليه کرده، خود نزد
، در غير آن، وليعھد تھديد نمود »عھده گيرد که برساند و پسرش را به رسم گروگان روانه داشته، آسوده حال شود

  82.ھرات را به قھر و غلبه به تصرف خواھد آورد
  

محمد شاه با ارتش  1837در ماه جوxی . انست با اين مطالبات موافقت نمايدروشن بود کامران ميرزا نمی تو
اين لشکرکشی با قاطعانه ترين واکنش انگليسی ھا رو به رو 83.پرشماری آغاز به پيشروی به سوی ھرات کرد

                                                 
  .گ-)»بلخ«انتشارات  چاپ تھران، 164. ص.(149. ، جلد يکم، صسراج التواريخفيض محمد کاتب، .  81
  :، و نيز117. ھمان جا، جلد يکم، ص.  82

J. W. Kaye, History of the war in Afghanistan, vol. I-II-III, London-Calcutta, 1890,vol. 1, P. 220.   
ر بر حکمران قندھا -حکمران کابل و کھن دل خان -اين لشکرکشی بنا به درخواست ھای پی در پی دوست محمد خان.  83

سفير ايران نزد کھن دل خان و  -پايه عھدنامه قندھار صورت گرفته بود که عھد نامه از سوی کھن دل خان و قنبرخان
وزير مختار روسيه در تھران تضمين شده بود و بر اساس آن  - دوست محمد خان عقد گرديده بود و از سوی کنت سيمونيچ

خان بسپارد و نيز به دوست محمد خان در بازپسگيری پيشاور و ديگر شاه می بايست ھرات را پس از گرفتن به کھن دل 
  .سرزمين ھای از دست رفته از نزد سيک ھا کمک نمايد

آن چه مربوط می گردد به نامه ھای دوست محمد خان عنوانی دربار ايران، نامه يی که امير، عنوانی امير کبير، اتابک 
نوشته داکتر  »افغانستان و ايران«صدر اعظم ايران، نوشته است، در کتاب  -نیاعظم قائم مقام ميرزا ابوالقاسم خان فراھا

  . ، آمده است 361-360. ص. ، در ص1383يوسف حقيقی، 
  

ايران و صدر اعظم ايران فرستاده بود که در کتاب  -ھمچنين نامه امير دوست محمد خان عنوانی حاجی ميرزا آقاسی
نوشته بھمنی قاجار، چاپ مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی وزارت خارجه  ھای سياسی،از يگانگی تا تعيين مرز:  افغانستان

  . آورده شده است 227-226. ص. ايران در ص
  

حاجی ابراھيم خان که برای بيان وضعيت کابل روانه دربار ايران شده بود، نامه دوست محمد خان را از  -نخستين سفير او
   .نظر شاه ايران گذرانيد

 
دومين سفير او  -مير دوست محمد نامه يی عنوانی  محمد شاه قاجار نوشته بود که اين نامه دست محمد حسين خانھمچنين ا

نوشته داکتر يوسف حقيقی، » افغانستان و ايران«کتاب  213. گوشه يی از اين نامه در ص. به دربار ايران فرستاده شده بود
. ، ص1348، تھران، خوارزمی، امير کبير و ايرانريدون آدميت،  ف: ، آورده شده است که متن کامل آن در کتاب1383

» اميران مرز دار و مرزھای خاوری ايران«آقای پيروز مجتھد زاده در باره اين نامه در کتاب . آمده است 263 - 632. ص
  .می نويسد که اين نامه در آرشيو وزارت خارجه انگلستان وجود دارد

  :امه خود نوشته بودبه ھر رو، دوست محمد خان در ن
از آن جا که از اوقات قديم، بزرگان خانواده اين بنده به صداقت و درستی مربوط و متوسل دودمان فلک بنيان اعليحضرت «

اين بنده نيز خود را يکی از متمسکين و متوسلين دودمان آن سلطنت عظمی انگاشته، چنان داشته ايم که شاھنشاھی بوده اند، 
سبب عريضه نگاری در اين وقت که اعليحضرت قوی ...ھم تعلق به مملکت ايران دارد] و مضافات آنکابل [اين وxيت 

  .شوکت پادشاه اس:م است، در جميع اين وxيت فتنه و فساد و اغتشاش عظيم از طائفه شقاوت نژاد سيک است
  

و ع:مات اطاعت به اين خيرخواه  اگر چه چھارصد ھزار خانوار از افغان و از طوائف حول و حوش و ھمسايه ھا، آثار
صميمی دارند و ليک به جھت عدم قدرت و توانايی من از برای مشغول ساختن و منظم نمودن اين چنين گروه عظيم، قشون 
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، تا حال مغلوب آن ...من منحصر شده است به بيست ھزار سوار جرار و رشيد و خوب و ده ھزار پياده و پنجاه عراده توپ 

شھر قندھار که اشرف ب:د ...و ليک تا کی می توانم در مقابل اين طايفه نجس و مردار مقاومت نمايم...نشده ام طايفه بی دين
، و ب:د و نواحی که با خراسان ھم سرحد ھستند، و ھمچنين مملکت خراسان و شھر کابل که پايتخت افغانستان استو 

و در جميع ممالک محروسه شاھنشاھی، نيک و بد  اين  مضافات و xيات مفصله فوق جزو ممالک محروسه ايران است
وxيات نيز از نيک و بد ساير اجزای مملکت ايران نبايد جدا و سوا باشد و نبايد از منافع دولت عليه ايران محروم و بی 

انگلستان بنا به نوشته پيروز مجتھد زاده، اين نامه در آرشيو وزارت خارجه  633 - 632ھمان جا، صص ...(نصيب بمانند
  ).284. به نقل از مجتھد زاده، اميران مرز دار و مرزھای ايران، ص. وجود دارد

  
دوست محمد خان در ادامه اين نامه خود افزوده بود که اگر محمد شاه به او کمک نکند، و او نيز نتواند از عھده سيک ھا 

آن، چيزی جز سلطه انگليسی ھا بر افغانستان نخواھد  برآيد، آن گاه مجبور به کمک گرفتن از انگليسی ھا خواھد شد و نتيجه
شعله ھای «وی ھمچنين در اين نامه خود، متذکر شده بود که بعد سلطه انگليسی ھا بر افغانستان معلوم نخواھد بود که . بود

  .»ظلم و تعدی آن جماعت تا در کجا و کدام مملکت خواھد شد
  

محتوای اين نامه را تاييد کرده می نويسد که تنھا مقصود دوست محمد خان  کنت سيمونيچ سفير روسيه نيز در خاطرات خود
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 

سيمونيچ، . (آن صوب عزيمت خواھند کردداده بود که نيروھای ايرانی به زودی به قصد نجات افغانستان از چنگ کفار به 
  )12. ، صخاطرات وزير مختار

  
نيز آمده است که   امير کابل -زندگانی امير دوست محمد خانھمچنين ترجمه انگليسی اين نامه در کتاب موھن xل زير نام 

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

  
  :نامه ھای امير دوست محمد خان و ديگر سرداران افغانی را به دربار ايران، می توان در آثار زير ديد

  .، مشھد1383افغانستان و ايران، دکتر يوسف متولی حقيقی، -1
  .، تھران1386ايران و افغانستان، محمد علی بھمنی قاجار،  -2
  .1374سياسی ايران و افغانستان، نصيری مقدم، تھران، گزيده اسناد -3
  

در اين جا بايسته می دانيم ترجمه متن نامه شاه ايران عنوانی دوست محمد خان را از انگليسی که موھن xل در کتاب خود 
ر جايی چاپ نشده دردمندانه متن اصلی پارسی اين نامه تا کنون د. بياوريم) ترجمه ھاشميان با اندکی ويرايش(آورده است، 

به گونه يی که موھن xل نوشته است، دوست محمد خان، وصول فرمان اعليحضرت شاھنشاه را نعمت بزرگی برای . است
  :شايد اين رونوشت در موزه ھای آسيای ميانه موجود باشد . خود دانسته و يک نقل آن را به پادشاه بخارا فرستاد

  
  عنوانی امير دوست محمد خان فرمان اعليحضرت محمد شاه پادشاه پارس

ج:لت ماآب، عزت و شرافت ھمراه، نجيب ترين نجيب زادگان، دشمن کافران، امير دوست محمد خان سردار کابل را با 
صدور فرمان شاھانه خود مفتخر می سازيم و به اط:ع شان می رسانيم که دو عريضه ج:لتماآب شما به وسيله حاجی 

محتويات ھر کدام آن ھا که بيانگر نظرات واقعبينانه . شرف م:حظه شاھانه را حاصل نموده اندابراھيم و محمد حسين خان 
آن شرافت مآب می باشد، از جانب ما از سر تا پا به دقت مطالعه شده و اھداف و خواھش ھای ج:لت ماآب شما نيز توسط 

  . نمايندگان فوق الذکر تان به حضور ما گزارش يافته است
راتب مصداق ثبوت صداقت و خلوص نيت شما بوده و مورد قبول و طمانيت و عطوفت شاھانه قرار گرفته و تمام اين م

  . احساس اطمينان به ارادت و صداقت شما بار آورده است
  

کابل به عنوان يکی از در باب تقاضای شما برای اتصال به اين دولت جاودان و علی الخصوص پيرامون اين نظر شما که 
، اين که شما به طور روز افزون مصروف جنگ با کفار می باشيد و با وجود بوط به سلطنت پارس شناخته شودممالک مر

اما از اين که . تفوق نسبی قوای دشمن تا کنون موفقانه مقاومت نموده و قلمروھای متصرفات ما را تسليم دشمن نکرده اند
از جانب ديگری کمک دريافت نماييد تا که  بی نظمی ھا و  اگر به شما از جانب ما کمک نرسد، شما مجبور خواھيد شد

  . خطرات کنونی به پايان برسند
  

مشاھدات شما واقعا صادقانه گزارش يافته و به نظر شاھانه ما واضح و مبرھن است که ج:لت ماآب شما يک مجاھد 
يينه، ھر دو معامله يعنی آرزوی الحاق شما ھر آ. برجسته اس:م می باشيد که برای حفظ دين شجاعانه و قھرمانانه می جنگيد

به اين دولت جاودان و ھم حراست از اس:م و دفاع از سلطنت ما و دين اس:م به خير و نفع شما می باشد و خداوند به شما 



 55

                                                                                                                                                             
خود سخاوت شاھانه ايجاب می کند و ما را مکلف می سازد تا التماس شريفانه شما را در تحت حمايت عالی . اجر خواھد داد

  . قرار داده و از ھيچ گونه کمک به شما خود داری ننماييم
بنا بر آن، قبل از رسيدن نمايندگان ج:لت ماآب شما، ما مجدانه تصميم گرفتيم تا به عزم ھرات مارش نماييم و ھم اعطای 

  . ھر گونه کمک را به ج:لت ماآب شما منظور نموديم
  
ز سوی محمد شاه عنوانی کھندل خان نيز فرستاده شده بود، از اين رو، اين بخش چون عين نامه، با عين محتوی ا: يادداشت[

    .]گ-کتاب گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان نوشته نصيری مقدم بر گرفتيم 28-26. ص. نامه را از ص
   
جھانگشا به بسطام به بعد از ورود موکب . موکب ھمايون از دارالخ:فه الباھره به عزم صفحات ھرات به حرکت درآمد«

برای انتظار رفع ناخوشی وبا و با تغيير آب و . عرض عاکفان سده ج:ل رسيد که ناخوشی وبا در ب:د خراسان شدت دارد
ھوا به منزھات و يي:قات حرکت و چند روزی را در چمن کالپوش به سر برديم که در خ:ل اين احوال، به عرض مقيمان 

ھمداستان شده و با بيست ) زعيم خيوا.] (گ- ازبيک[مخدوم قلی يموت ترکمن با هللا قلی خان دربار سپھر مثال رسيد که 
ھزار سواره اوزبکيه و ترکمانيه، به موضع قارين قلعه که در سمت دشت واقع است، اجتماع نموده منتھز فرصت می باشند 

  . ی و حواشی آن حدود را مغشوش نمايندکه در ايام غيبت موکب ظفر آيت، مصدر شرارت و منشاء سرقت گردند و حوال
  

تنبيه آن ھا را اھم و از ساير مھام الزم دانسته، به مجرد استماع اين خبر، برادر اسعد کامگار و نور چشم مظفر نامدار 
دين فريدون ميرزا را با ھشت ھزار پياده نظام، چھار ھزار سواره و دوازده عراده توپ به تنبيه آن ھا مامور فرموديم، مفس

از بيم سطوت ھژبران عرضه وغا » وقدف فی قلوبھم الرعب«را اط:ع از ماموريت قشون حاصل شده به مضمون کريمه 
آن طائفه دغا را پای قرار سست گشته، صرفه در جنگ و ص:ح در 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، سواره عساکر منصوره و قدری از افواج نظام که 
مرکوب داشتند به آن ھا دوچار شده الجائاّ پای ثبات فشرده از صبح الی شام آتش قتال و جدال اشتعال داشته، آخر اxمر 

آن ھا قتيل و بعضی اسير و دستگير گشته، بقيه السيف خود را به ريگستان بی شکستی فاحش به آن طائفه رسيده، اکثری از 
آب و علف دشت رسانيده از چنگ معرکه رھايی يافتند و بعد از تنبيه آن ھا چندی موکب اقدس در کنار گرگان متوقف و 

د، نھضت موکب ھمايون به امور ساير طوايف آن حدود را منظم ساخته که فصل شتا در رسيد و ھنگام برف و برد پيش آم
  .  تاخير افتاد

  
حسب اxمتثال امر اقدس با جمعيت خود به سمت سيستان و .] گ-کھندل خان[لکن چون مقروع سمع ھمايون افتاد که عاليجاه 

نزديکی ھای ھرات آمده منتظر وصول موکب ھمايون به آن حدود است، نواب ھمايون ما نيز معادل بيست ھزار پياده نظام 
واره و چھل عراده توپ و قورخانه روانه خراسان فرموديم که در ابتدای بھار به اتفاق جمعيت آن عاليجاه به امر تسخير و س

ھرات پردازند و موکب ھمايون به صوب دارالخ:فه رخصت فرمود که به عون هللا آن وجود در اول بھار به عنوان جزم و 
ت ھرات خواھيم شد می بايد آن عاليجاه با جمعيت خود در آن جاھا توقف صريح با بقيه سپاه نصرت پناه نھضت آرای ساح

  »...کرده منتظر ورود سپاه منصور باشد
  

از جايی که حرکت سپاه ظفرنمون ما به وقفه و معطلی مواجه شده، نماينده خود قنبر علی خان را نزد ج:لت ماآب شما 
گويا به ج:لت ماآب شما ارسال کرديم تا به قسم تزيين به کمر اعزام نموديم و يک قبضه خنجر الماس نشان نيز تحفه 

ما به قنبرعلی خان ھدايت داده ايم تا مراتب عطوفت شاھانه را به ج:لت ماآب شما به تفصيل . صداقت اثر شما آويزان باشد
در مراجعت به حضور ما بيان کند و البته ج:لت ماآب شما نظرات و خواھش ھای خود را به قنبرعلی خان خواھيد گفت تا 

  » .گزارش داده شود
 . 1252ماه شوال 

  
 68-67. ص. ھمچنين نامه کھندل خان عنوانی دربار ايران و مسوده پيشنھادھای وی برای عقد معاھده با ايران در  ص

  . آمده استگزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان کتاب 
  

  1253ر، شھر ذی قعده الحرام سنه سردار قندھا -سواد نوشته پا به مھر کھندل خان
 -منظور از حاجی ميرزا آقاسی[بايد از جانب حضرت ضل اللھی عھدنامه به مھر مبارک و از جانب حاجی سلمه هللا تعالی 

  .و وزير مختار دولت روسيه بدين مضمون باشد.] گ-صدراعظم ايران است
  .دولت نموده اند، مرحمت فرماينداول آن کھملک ھرات را بنا بر خدمتگاری سرداران که از بدو 

  .تصرف نشوم. دويم آن که ملک ھايی که در تصرف خود سرداران می باشد، ضرر و نقصان و الوسات آن ھا نرسانم 
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سفارت انگليس در ايران با ت:ش برای برھم زدن محاصره ھرات بخشی از کارگزاران و فرماندھان . گرديد
سرشناس ايرانی را خريد و آغاز به بازی با تضادھای برخی از خان ھای ايرانی با بذر نفاق و دامن زدن به 

ھمچنين انگليسی ھا با دادن وعده ھای حمايت پولی و نظامی از سوی کمپانی ھند . ھمچشمی ھا در ميان آن ھا نمود
  . کانات بيستديار محمد خان را متقاعد ساختند تا آخرين ام -شرقی وزير ھرات

  
ھنگامی که ھمه مساعی مبنی بر پايان بخشيدن به محاصره ھرات با ناکامی رو به رو گرديد و روشن گرديد که 

سفير بريتانيا در ايران، اردوگاه شاه را به بھانه اين که گويا حکومت شاه  -شھر ديگر در آستانه سقوط است، مکنيل
گليس که راھی ھرات بوده است، از او پوزش نخواسته است؛ ترک در رابطه با بازداشت پيک رسان ميسيون ان

  . گفت
  

سفير ھمچنان بھانه گيری ھای ديگری ھم می کرد و به برخی از اتفاقات کوچک خرده گيری می کرد که گويا در 
) کورير(در واقع، پيک رسان . آن ھنگام به ماموران رسمی بريتانيا اھانت و بی حرمتی صورت گرفته باشد

و ) سر بسته(ارت انگليس بی درنگ به محض تثبيت ھويتش آزاد گرديده بود و و پسته بدون آن که باز شود سف
دولت ايران رسما از مکنيل به خاطر . سالم به سفارت انگليس در ايران به سرھنگ استودارت سپرده شده بود

به ماموری که کورير انگليسی را  رويداد ناگوار رخ داده پوزش خواسته بود و به آگاھی وی رسانيده بود که
  84.بازداشت نموده بود، به گونه يی که سزاوار است، جزا داده شده است

  
دxيلی که انگليس را برانگيخته بود سفير خود را از ايران فرا بخواند و مناسبات ديپلماتيک با آن کشور را برھم 

  : بزند، عبارت بودند از
تن تقاضای او در باره پايان بخشيدن به محاصره ھرات و پذيرفتن خود داری محمد شاه در برآورده ساخ -

ميانجيگری بريتانيا در گفتگوھا با کامران يعنی خود داری شاه از تاييد طرح سازشنامه تدوين شده از 
 ؛)سوی سفير انگليس

  از سوی شاه ايران مبنی بر دادن امتيازات اضافی برای بازرگانان انگليسی؛  85رد تقاضای مکنيل -

                                                                                                                                                             
سيم آن که از طوايف افغان آنچه که از صغير و کبير می باشد، يکی را با خود ملحق نکنم و به خدمت عليحده نگمارند ھر 

  .فغان را باشد، با سرداران نمايندمعامله که طايفه ا
  چھارم آن که با شھزاده کامران و يار محمد خان اص: و قطعا در ھيچ امری ص:حيت نکنند

پنجم آن که ھرگاه از طرف شجاع الملک و يا دولت انگريز و يا امير حرکتی شود، کمک و استمداد از طرف پادشاه 
  .مرحمت شود

دار کھندل خان و يا يکی از خود سرداران به خدمت قبله عالم بيايند و يا سپاه ايشان با ما ششم آن که ھرگاه يکی از سران سر
باشد، به ھيچ باب ضرر و نقصان جانی و مالی به ايشان نرسانم و کرھاَ در نزد خود نگاه ندارم اx يکی از پسران کھندل 

  .خان که مقرر در خدمت بوده باشد
دوازده عراده توپ که سامان و تدراک سرداران به جھت خدمت به ھرات مقررند جيره و ھفتم آن که دوازده ھزار سوار و 

  .مواجب و تدارک سوار و پول ھای سرداران را امداد کرده خدمتی که باشد، به انجام برسانند
  .ھشتم آن که بعد از رسيدن عھدنامه ب:توقف محمد عمرخان روانه حضور مبارک شود

بی سردار مذکور تنخواھی که به جھت مواجب و تدارک لشکر و توپخانه را عايد و واصل سرداران نھم آن که بعد از شرفيا
  . نمودند، سردار مھر دل خان با يک ھزار سوار به خاکپای مبارک مشرف شود

  
تکليفی به بعد از شرفيابی حضور و اطمينان قبله عالم از سرداران و اطمينان سرداران از قبله عالم به غير از خدمت ديگر 

من که قبله عالم می باشم، مقرر فرموديم که ھرگاه به ھمين شروط تفاوتی و تجاوزی از عھده برآيد، . سرداران نداشته باشم
حاجی ميرزا آقاسی وزير و وزير مختار دولت روسيه ضامن سرداران به ھر باب بوده باشند به جھت دست آويز سرداران 

  .داده شد که سند باشد
  

  ر کھندل خانمھر سردا
  .گ-  

  . 25، برگ 18پوشه شماره   9-1بايگانی سياست خارجی روسيه فوند سانکت پتربورگ، آرشيو مرکزی پرونده ھای .  84
  

سفير روسيه در تھران برخاسته از  - سيمونيچ. بايسته است توجه داشت که در اين جا يک عامل شخصی نيز دخيل بود.  85
در حالی . داشت و از ديدگاه رتبه رسمی جنرال ارتش تزاری بود) گراف يا ُکنت(داری يک خاندان اشرافی بود که لقب سر
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شکست ميسيون ميانجيگری انگليس در گفتگوھای دوست محمد خان و حکمرانان قندھار با ايران در پيوند با  -
  . متحد آن ھا –و کامران ميرزا ] و نيز سيک ھا[بستن پيمان باھمی در برابر انگليسی ھا 

  
د که در آن به او به مکنيل در راه از تھران به سوی ترکيه از وزير خارجه انگليس دستوری را به دست آور

اقدام «نمايندگی از حکومت بريتانيا ص:حيت داده شده بود تا به محمد شاه اع:م نمايد که گرفتن ھرات ھمچون 
ارزيابی می گردد و نيز به آگاھی او برساند که جزيره خارک از سوی سپاھيان » خصمانه در برابر بريتانيای کبير

  86.بريتانيايی گرفته شده است
  

سی ھا با برداشتن اين گام قاطع، در برابر خود مقصد برھم زدن  نفوذ روسيه در ايران و افغانستان را قرار انگلي
داده بودند و نيز اين را که محمد شاه را وادار سازند نه تنھا از ادعای خود بر ھرات دست بکشد، بل نيز به 

  . دھدھرگونه مناسبات با حکمرانان بارکزايی کابل و قندھار پايان ب
  

به نمايندگی از مکنيل به اردوگاه شاه ايران در حومه ھرات آمد و  -به تاريخ يازدھم اگست، سرھنگ استودارت
اگست فرمان  28محمد شاه زير تھديد جنگ ناگزير گرديد به تاريخ . تصميم حکومت انگليس را به آگاھی او رساند

  . پايان دادن به محاصره شھر را بدھد
  

يتانيايی می دانستند که برای پياده نمودن پيروزمندانه طرح ھای تجاوزکارانه آن ھا در قبال ايران استعمارگران بر
روی اين . و آسيای ميانه، بايسته است سيطره سياسی را نه تنھا بر ھرات، بل نيز بر سراسر افغانستان پھن نمايند

دولت در اوايل سده نزدھم دولت نيرومندی اين . منظور  می کوشيدند از دولت پنجاب رنجيت سينگ بھره بگيرند
مھاراجه و فئودال ھای سيک که در راس رھبری اين دولت بودند، می کوشيدند به پھن سازی متصرفات خود . بود
  . مگر با واکنش سرسختانه کمپانی ھند شرقی برخوردند. مناطق ھمسايه با ھند بپردازند» کيسه«از 
  

بيانيه يی را به نشر سپردند که اع:م می نمود که دولت ھايی  ھند بريتانيايیحکومت  1809به تاريخ نھم فبروری 
ُستلج واقع اند، تحت الحمايت بريتانيا قرار دارند و ھرگونه تجاوز حکمران xھور در ] رودخانه[که در آن سوی 

  87.»برابر آن ھا به کمک اسلحه در ھم کوبيده خواھد شد
  

نماينده کمپانی ھند شرقی را بر ھم زد و بار  -پنجاب، گفتگوھا با متکاففرمانروای  -در پاسخ، رنجيت سينگ
زير تھديد جنگ ناگزير گرديد قرار دادی را که انگليسی  1809اپريل  25مگر به تاريخ . ديگر بر ُستلج يورش برد

ت و وسال ھای ساحاتی را که تصرف نموده اس«ھا بر وی تحميل نمودند، بپذيرد که بر پايه شرايط آن تعھد سپرد 
و کدامين دست درازی  و سوءقصدی بر تصرف يا حق .... «، »خود در کرانه چپ رود ستلج را پاکسازی نمايد

  88.»حکمرانی اين مناطق ننمايد

                                                                                                                                                             
که مکنيل آدم عادی يی بود خودساخته که در گذشته در نمايندگی سياسی انگليس به وظيفه پزشکی اشتغال داشت و ھمين 

  .و نسبت به مکنيل ارج بيشتری بگذاردموضوع باعث شده بود که دربار ايران به سيمونيچ توجه بيشتری داشته باشد و به ا
  

از سوی ديگر، در اين ھنگام روس ھا با تحميل عھدنامه ننگين ترکمانچای توانسته بودند از ايران امتيازات بزرگی از جمله 
چون انگليس ھم در پی به دست آوردن امتيازات ھمانندی بود و روشن است ايرانی . در عرصه بازرگانی به دست بياورند

  . حاضر نبودند به آسانی به اين خواست آن ھا تن بدھند، در واقع مکنيل در انجام وظيفه خود در ايران ناکام شمرده می شدھا 
  

سيمونيچ به شمار می رفت، او را از  - ناکامی ميسيون برنس در کابل و پيروزی ويتکيويچ که در واقع پيروزی حريف وی
اين بود . ھمه اين سرخوردگی ھا، ناکامی وی در اردوگاه ھرات ھم افزوده شده بود به. اين ھم بيشتر بر افروخته می گردانيد

که مکنيل در برابر ايران و ايرانی ھا عقده گرفته و به يکی از دشمنان بزرگ اين کشور مبدل گرديد و زيان ھای فراوانی 
  گ-.به اين کشور زد

   
  .ه زبان انگليسی، ب410. ، جلد يکم، صتاريخ افغانستانپرسی سايکس، .  86

87. J. D. Cunningham, Anglo-Sikh relations, Chapters from j. D. Cunninghams History of the 
Sikhs, Calcutta, 1949, p.174.   

  . ، به زبان انگليسی485. ، جلد يکم، ص1890، در سه جلد، لندن، تاريخ جنگ در افغانستانجان کئی، .   88
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. با اين ھم، در عين زمان انگليسی ھا رنجيت سينگ را به تصرف مناطقی بود و باش قبايل افغان تحريک کردند
حکومت ھند بريتانيايی نامه يی به دست آورد که او را مستقيما به اشغال پيشاور بر می مھاراجه از  1823به سال 
  89.انگيخت

  
روشن . [استعمارگران انگليسی ت:ش ورزيدند سرزمين ھای مرزی افغانی را به دست سيک ھا اشغال نمايند

خود سيک .] گ-سيک ھا بگيرند، بل تا نه تنھا اين زمين ھا را از نزد[در آينده آن ھا در برنامه داشتند .] گ-است
  . ھا را نيز برده بسازند

  
سده نزدھم، به گونه عينی زمينه را برای  30-20اوضاع داخلی پديد آمده در افغانستان در سال ھای دھه ھای 

رنجيت سينگ که از سوی انگليسی ھا پشتيبانی و . تحقق طرح ھای تجاوزکارانه سيک ھا فراھم می گردانيد
گرديد، نه تنھا کشمير و ملتان را که در گذشته تابع دولت درانی بودند، به خاک خود الحاق نمود، بل نيز تشويق می 

او دست به لشکرکشی به سوی پيشاور يازيد،  1823به سال . اقدام به گرفتن سرزمين ھای خود افغان ھا نيز نمود
تنھا خيانت حکمرانان ). ی يوسف زايی ھابيشتر از سو(مگر با مقاومت سرسختانه افغان ھا رو به رو گرديد 

  .به پيروزی دست يابند) نوشھر يا نوشھره(به سيک ھا امکان داد در نبرد حومه نوشير  90بارکزايی پيشاور
  

با اين ھم، رنجيت سينگ به رغم دستيابی به پيروزی، خردورزانه پنداشت تا سپاھيان خود را از پيشاور  بيرون 
سرپرده خود بر جا ....سلطان محمد خان و برادران او را چونان تيول ھای  -پيشينببرد و در شھر حکمرانان 

دشمنی باشندگان، مساله حفظ وxيت به دست سيک  ھا را دشوار «چون به گونه يی که کانينگھام نوشت . بگذارد
  91.»می گردانيد

  
داشتند تا به ياری رنجيت سينگ، تنش ھا ميان سيک ھا و افغان ھا بر آن سنجش ] آتش[انگليسی ھا با در دادن 

نگه داشته بودند و با ) لوديانه(که در لودھيانه ) دست نشانده خود را(فرمانروای پيشين کابل  - شجاع الملک
  .مستمری شان می زيست را، بر تخت پادشاھی افغانستان بنشانند

  
. رکت پنھانی انگليسی ھا عقد شدميان شجاع و رنجيت سينگ قرار دادی با توافق و مشا 1833مارچ  12به تاريخ 

فرمانروای پنجاب تعھد می سپرد به شجاع الملک کمک نمايد تا » دوستی و اتحاد«بر پايه اين قرار داد در باره 
مگر بدون پيشاور، کشمير ملتان و ديگر مناطق که شاه پيشين می بايستی . پادشاھی از دست رفته خود را باز يابد

انگليس ھا با ت:ش به «به گونه يی که رشتين نشاندھی می کند . ر آن ھا می پذيرفترسما حاکميت سيک ھا را ب
فروپاشی دولت افغانی و اشغال قلمرو آن از يک سو دولت سيک را به اشغال پيشاور برانگيختند و از سوی ديگر 

  92.»با شاه شجاع بازی می کردند
  

آن ھا می . ت نشانده خود را برای تسخير سند ھل دادندانگليسی ھا پس از عقد قرار داد ميان سيک ھا شجاع و دس
خواستند دست داشتن ب:فصل خود را در اين ماجرا جويی که از سوی شجاع الملک روی دست گرفته شده بود 
پنھان نگه دارند و نشان بدھند که ت:ش فرمانروای پيشين افغانستان برای بازگردانيدن تاج و تخت گو اين که بدون 

 .... سند به عنوان) ميران(از اميران ) با کمک سيک ھا(ت انگليس و مطلقا با پول ھايی که شجاع کمک حکوم
  . گرفته، صورت گرفته است

  
انگليسی ھا با پشتيبانی از شجاع و برانگيختن او به گرفتن قندھار، ھمزمان می کوشيدند رھبران افغانی را در 

ھا را ميان آن بيندازند و با اين کار، گماشتن دست نشانده خود را برابر دوست محمد خان برانگيزند، خانه جنگی 
  . بر تخت کابل آسان تر بسازند

  
حکمران ھرات وعده دادند ھرگاه با شجاع الملک مناسبات دوستانه  -.]گ-کامران ميرزا[به  1833آن ھا به سال 

وھای ھرات و شجاع الملک را در روشن است انگليس ھا گمان می زدند نير. داشته باشد، به او کمک نمايند
                                                 

 .، به زبان انگليسی199. ، صمناسبات انگليس و سيککانينگھام، . دی. جی.  89
  .گ- پدر يحيی خان، نيای نادر خان و برادرانش به ويژه يار محمد خان است - منظور از سلطان محمد خان ط:يی.  90
. و نيز سر پرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد يکم، ص 201. ، صمناسبات انگليس و سيککانينگھام، . دی. جی.  91

  .به زبان انگليسی، 394
  .1940، کابل، )مجادله پشتون ھا(» د پشتنو مجادله«صديق هللا رشتين، .  92
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در ميان غنايمی که پسان ھا به دست . متحد بسازند.] گ-و برادرانش در قندھار[مبارزه با دوست محمد خان 
  93.اوييد پيدا شد -دوست محمد خان افتاد، مکاتبات شاه شجاع از جمله نامه اجنت سياسی بريتانيا در لوديانه

  
اجنت انگليس آن ھا را متقاعد می گردانيد تا به پا خيزند و «مار افغانی، در نامه ھا عنوانی سرداران فزونش

شجاع بنمايند،  -اطمينان داد که حکومت او می داند که چگونه حمايتی را که آن ھا می توانند از شاه مشروع خود
  94.»ارزيابی نمايد

  
ماه  6ت پنھانی انگليسی ھا به تاريخ شجاع با بھره مند گرديدن از مساعدت ھای سيک ھا و با به دست آوردن حماي

  95.از شکارپور رھسپار قندھار گرديد) ھزار نفر 22نزديک به (با سپاه بزرگی  1834مارچ 
  

با آگاھی يافتن از آماده گيری شاه شجاع برای اين لشکرکشی، تھديد  1832دوست محمد ھنوز در اوايل جون 
بارکزايی در کل می ديد و کوشيد نيروھای قندھار، کابل و  مستقيمی را برای دولت خود و نيز موجوديت خاندان

  . پيشاور را توحيد ببخشد
  

حکمرانان پيشاور، نه تنھا از اقدامات باھمی با امير سر باز زدند، بل  -و برادران او96مگر سلطان محمد خان
پيشنھاد کردند تا با آن ھا به دوست محمد . تصميم گرفتند با بھره گيری از لشکرکشی شجاع، کابل را بگيرند

مگر امير توانست به موقع با زرنگی به حيله و مکر آن ھا . سپاھيان خود به سوی قندھار بشتابد و به دفاع بپردازد
او به سوی ج:ل آباد تاخت و آن را  1833دسامبر  31به تاريخ . پی ببرد و متصرفات خود را مصوون بگرداند

  . گرفت
  

ن که لشکرکشی شجاع در ھماھنگی با انگليسی ھا و با پشتيبانی آن ھا به راه افتاده دوست محمد خان با اين سوء ظ
او به آن ھا . تماس گرفت–اجنت سياسی در لوديانه  -اجنت بريتانيا در کابل و اوييد -است، با مير کرامت علی

ن ھا پيمان ببندد و در اطمينان داد که نسبت به انگليسی ھا دوستانه ترين احساسات را دارد و آماده است با آ
با اين ھم نتوانست جلولشکرکشی شجاع را به افغانستان . صورت لزوم حتا سپاھيان خود را در اختيار آنان بگذارد

  .بگيرد
  

 1834او، در اواخر ماه جون . به خواھش برادران قندھاری به ياری آنان شتافت  1834اپريل  17امير به تاريخ 
به کمک کھن دل خان بر سپاھيان شجاع يورش برد و نيروھای ) نزديکی قندھار در(در محل قلعه عظيم خان 

خود شجاع در لحظه سرنوشت ساز از ميدان جنگ با رھا کردن سپاھيان خود با . دشمن را به شدت سرکوب کرد
مشاور انگليسی خود را، زخمی به دست  -ھمه جنگ افزارھا، ساز و برگ و بار و بنه خود گريخت و کمپبل

   97.رنوشت سپردس
  

                                                 
   123. فيض محمد کاتب در سراج التواريخ  جلد يکم، ص.  93

دوست محمد پيش از آن که در برابر شاه شجاع به جنگ بپردازد، از کپتان اوييد پرسيد «: موھن xل در زمينه می نگارد
که لشکرکشی شاه پيشين از سوی حکومت ھند بريتانيايی حمايت می شود؟ يا اين که به ابتکار خود شاه انجام راست است «

حکومت بريتانيا در اين لشکرکشی شاه شجاع در برابر بارکزايی ھا شرکت «در پاسخ اوييد با بی حيايی گفت که » می شود؟
  .»مگر در آرزوی پيروزی او است. نمی ورزد

  .، به زبان انگليسی158. ، نوشته موھن xل، جلد يکم، صامير کابل -زندگانی امير دوست محمد خانتاب برگرفته از ک
94. J. P. Ferrier, History of the Afghans,London, 1858, p. 200 

   . 163 -162. ص. و نيز موھن xل، زندگانی امير دوست محمد خان، جلد يکم، ص
تشکيل می دادند که با پول کمپانی ھند شرقی جمع آوری شده و » سپاھی«ای پياده نظام ھسته اين سپاھيان را يگان ھ.  95

  . آموزش ديده بودند و رھبری می شدند از سوی افسران انگليسی به ويژه کمپبل
G. Vigne, A personal narrative of a visit to Ghazni, Kabul and Afghanistan, and of a residence at 
the court of Dost Mohammaed, with noties of Runjit Sing, Khiva and the Russian expedition, 

London, 1843, p. 388-393 
  . 395. و نيز سر پرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد يکم، ص

 
  .گ-پدر يحيی خان، نيای نادر خان -سلطان محمد خان.  96
  . 1298، 247. سلطان محمد خالص، تاريخ سلطانی،ص. 97
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برای نشاندن فرمانروای گپ شنو و دلبخواه برای آنان بر تخت افغانی با  1834اين گونه، ت:ش انگليسی ھا در
  . ناکامی رو به رو گرديد

  
مھاراجه . انگليسی ھا در طرح ھای نو برده سازی افغانستان، کوشيدند رنجيت سينگ را آله دست خود بسازند

فراتر از ُستلج نگذارد و شکارپور و سند را برای پنجاب نگيرد، در سال ھای بعدی بارھا سيک که تعھد سپرده پا 
مگر انگليسی ھا به بھانه ھای . بپذيرد) به ويژه بر شکاپور(ت:ش ورزيد تا حکومت انگليسی حاکميت او را برسند 

ه گستره جويی سيک ھا را به که مغاير با خواست ھای شان مبنی بر اين ک(گوناگون و رنگارنگ ادعاھای او را 
  . ، رد می نمودند)سوی افغانستان سوق بدھند و حوضه سند را به روی بازرگانی بريتانيا بگشايند، بود

  
فرمانروای پنجاب که انگليسی ھا جلو او را در محور خاور گرفته بودند، آغاز به انجام اقدامات پوياتری در برابر 

به او نشان داده بود که افغان ھا می توانند پاسخ  1823در حومه نوشھر در سال  با آن که نبردھا. افغانستان نمود
بايسته و دندانشکن به دشمنی که بر آزادی آن ھا دست دارزی کند، بدھند، فرو نگذاشت تا از قرار داد با شاه شجاع 

  . ، بھره جويد)ه نموده بوددر ازای کمک ناچيزی که به او ھنگام لشکرکشی بر قندھار ارائ(برای تسلط بر پيشاور 
  

او با ھراس از اين که شاه شجاع پس از تاجپوشی و نشستن بر تخت شاھی، مبادا قرار داد ھمپيمانی را زير پا 
گذاشته و به ياری انگليسی ھا مزاحم او در گرفتن پيشاور شود، ھنوز در آستانه پايان جنگ بر سر قندھار ميان 

، بر آن شد که به گونه ]امی که ھنوز روشن نبود به چه فرجامی خواھد رسيدھنگ[شاه شجاع و دوست محمد خان 
  98.نھايی پيشاور را بگيرد

  
آن ھا از سلطان محمد خان و برادران او به بھانه اين . سپاھيان سيک به اين شھر نزديک شدند 1834در ماه اپريل 

حکمرانان بارکزايی بی چون و . ر را ترک گويندکه نوه مھاراجه آرزو دارد از پيشاور بازديد کند، خواستند تا شھ
  99.سپاھيان سيک به شھر در آمدند 1834می  6اين بود که به تاريخ . چرا به اين خواھش تن در دادند

  
، از سوی رنجيت )که باشندگان آن را بيشتر افغان ھا بودند(دوست محمد نمی توانست با اشغال منطقه پيشاور 

ر دليل اصلی دشمنی افغان ھا و سيک ھا شمرده می شد و به پيمانه بسياری سياست اين ام. سينگ سازگار گردد
  . خارجی افغانستان را در سال ھای آتيه می ساخت

  
از مھاراجه خواست تا پيشاور را در ازای پرداخت باج و «امير کابل، به رنجيت سينگ نامه يی فرستاد و در آن 

ھديد کرد در راس نيروھای متحده افغانی به سوی شھر خواھد تاخت و به در غير آن، ت. »خراج به او باز پس بدھد
  100.»خاطر اھانتی که سيک ھا با حمله به ساحل ديگر رود سند نموده اند، از او انتقام خواھد گرفت

  
مگر دوست محمد خان با . اين گونه، جنگ افغان و سيک به پختگی می رسيد. رنجيت سينگ قاطعانه پاسخ رد داد

مه دشواری ھای نبرد با سيک  ھا که ارتش نيرومند و با انضباطی داشتند، به مقصد بسيج ھمه امکانات درک ھ
  .در برابر بيخدايان اع:م جھاد کرد 1834سپتامبر  18خود به تاريخ 

  
او نامه ھايی به  1834در اواخر . ھمزمان امير تصميم گرفت از حمايت حکومت ھند بريتانيايی برخوردار گردد

ييد و جنرال گورنر ھند گسيل داشت که در آن ھا به آگاھی آن ھا رساند که در برابر سيک ھا که به گونه غير او
  .از اين رو از انگليسی ھا کمک می خواھد. قانونی پيشاور را اشغال نموده اند، اع:م جھاد شده است

  
دشوار امير افغان، به حکومت بريتانيا  در باره وضع بس) ميسن(اوييد با به دست آوردن اط:عات از نزد ماسون 

اين يگانه فرصت مناسب «او خاطر نشان ساخت که . بھره برداری نمايد] به سود خود[پيشنھاد کرد تا از وضع 
  101.»برای انگليسی ھا است تا نفوذ خود را بر افغانستان پھن نمايند

                                                 
  .خود شاه شجاع آشکارا به آن اشاره می کرد که خود را پابند قرار داد با رنجيت سينگ نمی داند.  98

R. R. Sethi, The Lahore durbar (In the light of the correspondence of sir C. M. Wade, 1823-
1840), Simla, 1950, p. 176.  

  .178. ھمان جا، ص.  99
  .ھمان جا.  100
  .184. ھمان جا، ص . 101
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د تا از راه ھای صلح آميز مساله پيشاور را سفارش کر.] گ-ھند بريتانيايی[اوئيد، برای اين مقصد، به حکومت 

او می پنداشت که برای حل ھر چه سريع تر آن بايسته است تا رنجيت سينگ را وادار گردانيد . حل و فصل نمايد
چون باشندگان افغانی شھر و حومه آن مخالف سيک ھا اند و در . که پيشاور را به دوست محمد خان بسپارد

در جنگ، مھاراجه می تواند با تھديد خطر خيزش در مناطق زير حاکميت خود رو  صورت پيروزی حکومت کابل
  . به رو گردد

  
اوئيد پيشنھاد کرد تا دوست محمد به عنوان امير کل افغانستان به رسميت شناخته شود و به دربار او نماينده با 

تا انگليسی ھا آرزوھای امير را  ص:حيت بريتانيا گسيل گردد و در اين حال، خاطر نشان ساخت که بايسته است
برآورده گردانند و مشوره داد تا رنجيت سينگ را در روشنی ھمه مسايل گذاشته، موافقت او در زمينه حصول 

با اين ھم، سفارش ھای اوئيد برای استعمارگران بريتانيايی که برای تابع ساختن کامل افغانستان می . گردد
آن ھا را دورنمای متحد شدن سردارنشين ھای افغانی بگذار زير کنترل . ندکوشيدند، ناپسنديده از کار برآمد

بريتانيای کبير ترجيح می داد با افغانستان پارچه پارچه در چند دولت کوچک تضعيف  .انگليسی ھا ھم، می ترسانيد
   .ه باشدشده در روند جنگ با سيک ھا که توانايی دفاع از استق:ل خود را نداشته باشد، سر و کار داشت

  
دوست محمد خان حتا به رغم آرزومندی انگليسی ھا مبنی بر حمايت ھم حاضر نبود از جھاد در برابر سيک ھا 

خود او از سوی ھمه . دست بردارد و دست به ھر گونه ت:ش می يازيد تا به آن دامنه ھرچه گسترده تری بدھد
  .رفته بودرا گ» غازی«و » امير المومنين«مردم باxترين لقب مذھبی 

  
که (ھزار روپيه  500به بسيار دشواری . جنگ ھزينه داشت و در خزانه چيزی نبود.] گ-روشن بود[با اين ھمه، 

پرداخته بودند، جمع ) ، برخی از خان ھا و حتا برخی از ھمسران امير)غير پشتون(بيشتر آن را اتباع غير افغانی
د که متشکل بود عمدتا از دسته ھای برخی از خان ھا با اين پول، شتابان ارتشی آراسته ش. آوری گرديد

. مگر اين سپاھيان پس از چندی بی آن که با سيک ھا به نبرد بپردازند، ھمه گريختند. وجنگجويان قبايل افغانی
که در خدمت او بود، ھنوز پيش از آغاز ]  امريکايی[ھارxن ماجراجوی ] داکتر[رنجيت سينگ توانست به کمک 

اری از خان ھا و سران قبايل افغانی را بخرد و آنان را در برابر دوست محمد خان و برادران او بر نبردھا بسي
  .انگيزد

  
من برخی از برادران امير را با تحريک حسادت آن ھا در برابر تحکيم «: ھارxن خود در اين باره می نويسد

  . ودن سودھای سرشار پولی جلب نمودمحاکميت  او بر ضد وی بر انگيختم و توجه سران را به اميد بخش ب
  

او ھمراه با ده ھزار نفر . حکمران پيشاور را که چندی پيش سرنگون شده بود، رام ساختم -من سلطان محمد خان
وی مرا تا اردوگاه سيک . از ھواداران خود پيش از فرا رسيدن شب، ناگھانی از اردوگاه دوست محمد برون جست

   102.»گام، ھواداران او به دژھای کوھی می گريختنددر اين ھن. ھا ھمراھی کرد
  

دوست محمد خان در برابر سيک «: را برجسته ساخته بود] در اين ماجرا[کارل مارکس نيز نقش خاينانه ھارxن 
. مگر نتوانست به پيروزی دست يابد. ھا اع:م جنگ مذھبی نمود و با ارتش بزرگی به سوی پنجاب به راه افتاد

او به عنوان سفير به اردوگاه . ھارxن که در خدمت رنجيت سينگ بود، به او مزاحمت کرد -يیجنرال امريکا
نيمی از . افغانی آمد و با دسايس و توطئه ھای خود به آن دست يافت که در سراسر ارتش نارضايتی آغاز گرديد

به کابل ] محمد[دوست ] ن بود کهاي. [ آن، پا به گريز گذاشتند و از راه ھای گوناگون به خانه ھای خود شتافتند
  103.بازگشت

    
مگر امير با متحمل شدن شکست، در نظر نداشت با از دست دادن منطقه پيشاور سر سازش داشته باشد و به تاريخ 

او با نشاندھی تجاوز سيک ھا خواستار 104.گورنر جنرال نو ھند گسيل داشت -نامه يی عنوانی اوکلند 1836مه  31
                                                 
102 . I. Harlan, A memorir of India and Afghanistan, with observations on the present exciting 

and critical state and future prospects of those countries, Philadelphia, 1842, p. 124, 125.   
  . 134. ، ص1947، مسکو، در باره تاريخ ھند) نولوژيککرو(يادداشت و برداشت ھای گاھنامه يیکارل مارکس، .  103
شايد اين نامه در .  در جايی چاپ نشده است اوکلندنامه دوست محمد خان عنوانی تا کنون متن اصلی پارسی دری .  104

امير  -نزندگانی امير دوست محمد خا«ترجمه انگليسی اين نامه در جلد يکم کتاب . بايگانی ھای ھند يا انگليس موجود باشد
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. ص. در اين جا ترجمه دری آن را از ص. جاسوس ھندی تبار بريتانيايی ھا در کابل آمده است –نوشته موھن xل » کابل
 :، با اندکی ويرايش می آوريم)داکتر ھاشميان(  228 -227

  پس از القاب و تعارفات معمول،«
حکومت بريتانيا متصل بوده ام،  پيک رسيدن عالی  چنانچه از مدت درازی به اين سو، با رشته ھای دوستی و مودت، با

جناب شما فرصت ميمونی برای اشغال کرسی حکومت و انتشار تدبير و فراست بر کشور ھندوستان به شمار می رود و 
موجبات خوشی و مسرت بی نھايت ما را فراھم آورده و قلمرو توقعات من که قب: در اثر وزش بادھای سرد زمستان، 

  . شده بود، با پيام مسرت بار مواصلت عالی جناب شما به گلستان بھشت مبدل گرديده استيخبندان 
    

من و کشورم نيز . به عالی جناب شما مبرھن است که اتکاء به اصول شفقت و کرامت بشری خاصه دولت بريتانيا می باشد
که من از دولت انگليس دريافت نموده ام،  خود را بسيار صادقانه و مجدانه متعھد به اين اصول می شماريم و نامه ھايی

ھمگی مبين احساسات دوستانه و لطف و مودت و بيانگر اين واقعيت اند که در موقع ضرورت معاونت ھای دوستانه 
  . صورت خواھد گرفت

  
عالی جناب  واقعات اخير اين منطقه، در رابطه با کردار سيک ھای سرتنبه و گمراه و تخطی آن ھا از قرارھا و تعھدات، به

  . شما خوب تر روشن است
  

ھر چه عالی جناب شما در مورد حل و فصل قضايای اين کشور صواب می دانيد، لطفا نظر تان را به من بنويسيد تا آن را 
اميدوارم عالی جناب شما شخص خودم و کشورم را از آن خود بدانيد و مرا ھميشه با . سرمشق اجراآت خود قرار دھم

ھر طوری که در مورد اداره کشور من تصميم بگيريد، موجب اطاعت . ای دوستانه تان سر فراز سازيددريافت نامه ھ
  .»خواھد بود

  
امير دوست محمد خان نامه ھای ديگری ھم در پی اين نامه به حکومت ھند بريتانيايی «: موھن xل در ادامه می نويسد

پريشانی امير به راستی ھنگامی افزايش يافت که لشکر پنجاه . بود فرستاد و نگرانی و ترس خود را از سيک ھا اظھار داشته
اين لشکر می خواست انتقام حمله ناگھانی افغان ھا بر جمرود را بگيرد که . ھزار نفری سيک از xھور به پيشاور رسيد

  . سپه ساxر سيک در آن جنگ کشته شده بود - سردار ھری سينگ
  

انه يی به امير دوست محمد خان گسيل و او را از ناحيه ھراس پيوسته يی که از حمله عالی جناب اوکلند پاسخ بسيار دوست
  .سيک ھا داشت، فراغت داد و در بدل آن امضای يک قرار داد دوستانه تجاری را با امير پيشنھاد نمود

  
  گورنر جنرال ھندوستان عنوانی امير دوست محمد -متن نامه آرل آف اوکلند

  1836اگست   22
  از القاب و تعارفات معمولبعد «

نامه دوستانه شما را که از طريق سر کلود ويد فرستاده بوديد، با مسرت دريافت نمودم و از فرصت مساعدی که متصل 
اشغال کرسی حکومت ھندوستان برايم ميسر گرديده، کمال مسرت دارم تا بھترين تمنيات و احترامات خود را برای تان 

  . تقديم نمايم
  

اين است که افغان ھا يک ملت واحد و مرفه داشته باشند و با تمام ھمسايگان خود در حال صلح قرار داشته از  آرزوی من
چون که از . طريق مناسبات گسترده تجاری از ھمه مزايا و منافعی که ساير دولت ھا بھره مند می باشند، برخوردار گردند

  . دارج پيشرفت و رفاه را پيموده اندطريق ھمين مناسبات مضاعف تجاری است که ساير دول م
  

سلف من با آگاھی کامل از اين حقيقت که ھيچ اقدام سنجش شده برای رونق تجارت، بھتر و موثر تر از گشايش و توسعه 
مسير وادی سند نمی باشد، ھمه مساعی خود را برای تامين اين مجرا به منظور توسعه صنايع و تجارت به خرج داده بود و 

مايت و توسعه بيشتر اين ھدف سودمند  و تکميل اين طرح که سلف من موفقانه آغاز کرده بود، ھدف و وظيفه من اکنون ح
  . قرار گرفته است

  
چون که ھر . اطمينان کامل دارم که جناب شما غير از ع:قه مفرط برای موفقيت اين طرح، موقف ديگری نخواھيد داشت

احتمال دارد که . وت و رفاھيت مردمی می انجامد که شما بر آن ھا حکومت می کنيدآيينه اين پروژه خاصتا برای تامين ثر
من به زودی چند نفر را به دربار شما مقرر نمايم تا در مورد مسايل تجاری با شما مذاکره نمايند و ھدف اين گفتگوھا تامين 

  .منافع مشترک ھر دو طرف می باشد
  

  . و مھاراجا رنجيت سينگ اخت:فاتی ظھور کرده است با تاثر عميق آگاھی يافتم که ميان شما
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بريتانيايی در حل و فصل مناسبات افغانی ھا و سيک ھا گرديد و ابراز آمادگی کرد ھرگاه  مساعدت حکومت ھند
  . پيشاور به او داده شود، حاکميت سيک ھا بر کشمير را بپذيرد

  
مگر سر باز زدن انگليسی ھا . بازپسدھی پيشاور برای افغان ھا در سنجش ھای حکومت ھند بريتانيايی شامل نبود

از اين رو، اوکلند . رسيدگی تضادھای افغان ھا و سيک ھامی توانست دوست محمد را برنجاند از مساعدت در حل
در عين حال، . انگليس در امور کشور ھای ديگر مداخله نمی نمايد«: ناگزير گرديد به امير پاسخ سردرگمی بدھد

  » .تجارت گسيل بدارد آماده است به افغانستان نماينده خود را برای بررسی ھمه مسايل مربوط به توسعه
  

اوکلند ابراز اميدواری کرد که امير با غمخوری در باره رفاه و آسايش اتباع خود، ھمه مساعی خود را بذل برپايی 
  105.روابط بازرگانی ميان دو دولت خواھد نمود

  
ن تبارز می دادند، دليل دلچسپی آشکاری که حکومت ھند بريتانيايی به برپايی مناسبات پايدار بازرگانی با افغانستا

  . تمايل آن ھا به سنگ اندازی در راه گسترش نفوذ روسيه در آسيای ميانه بود
  

اوکلند دستور العمل ويژه يی دريافت داشت با اين رھنمود که بايد تدبيرھايی عاجلی را  1836جون  25به تاريخ 
  106.بگيرددر برابر توسعه ممکنه نفوذ روسيه در کشورھای ھمسايه با ھند روی دست 

او . (را به افغانستان گسيل داشت» بازرگانی«گورنر جنرال ھند، پس از به دست آوردن اين دستور العمل، ھيات 
به گونه رسمی، ). عنوانی دوست محمد خان يادآوری نموده بود 1836اگوست  22در اين باره در نامه تاريخی 

مگر در واقع، ھدف آن اين بود که به . ل گرديده بودميسيون برای تحکيم پيوندھای بازرگانی با افغانستان گسي
  . اکتشاف سياسی بپردازد  و دوست محمد را به سوی کمپانی ھند شرقی متمايل گرداند

  
افغانستان جلوگيری نمايد ] سردارنشين ھای[افزون بر اين، در وظيفه ميسيون بود تا ھر طوری که شده، از اتحاد 

زمينه [که در برنامه بود و به باور انگليسی ھا می توانست (قندھار با تھران  و نيز در امر نزديک شدن کابل و
  .، مزاحمت نمايد)نفوذ روسيه در افغانستان گردد.] گ-ساز

  
رھبری ميسيون به دوش الکساندر برنس بود که به گونه يی که مولف انگليسی لو می نويسد، به خاطر خدمات 

ياد می » برنس بخاری«داده شده بود و به نام » شيِر زمان«يا» شيِر عصر« ويژه برای حکومت بريتانيا به او لقب
  . شد
  

می خاطرنشان ساخته شده بود که برنس بايد افزون بر جمع آوری  15در دستور العمل گورنر جنرال ھند تاريخی 
ارای بار سياسی را اط:عات در باره تجارت در آسيای ميانه و افغانستان، به حکومت ھند بريتانيايی اط:عاتی د

  . ارائه بدھد
  

                                                                                                                                                             
  

دوست من، به شما بھتر روشن است که مداخله در امور کشورھای مستقل سنت دولت بريتانيا نمی باشد و روشن است من به 
  طور آنی درک نمی توانم که مداخله حکومت من چگونه می تواند به سود شما بينجامد؟ 

  
د اگر از جانب شما بشنوم چه فکر می کنيد از چه راھی به شما کمک کرده می توانم؟ در عين با اين ھم مسرور خواھم ش

اين کار نه تنھا به . زمان، تنھا می توانم اميدوار باشم خود شما بتوانيد روشی را برای رسيدن به تفاھم با سيک ھا ارائه دھيد
ه دو ملت ھمسايه مناسبات دوستانه و توافق باھمی را حفظ سود خود تان، بل که به سود ھمه کشورھای منطقه خواھد بود ک

  .نمايد
  

  .التجا دارم تمنيات دوستانه و احترامات مرا بپذيريد
  ».اوکلند -امضاء

105. Correspondence relating to Persia and Afghanistan, London, 1939, p. 396, 397.   
106.The Cambridge history of  British foreign policy,1783-1922, Cambridge, 1923, voll. II, p. 203 

    .، به زبان انگليسی197و 196. ، صدربار xھورسيتی، . آر. و نيز آر
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در پھلوی اط:عات در باره «به برنس نشاندھی می کرد که ) سکرتر امور خارجی دولت ھند بريتانيايی(مکناتن 
اط:عات در باره ھمه تغييراتی را دارد که در کشور .] گ-گرد آوری[انتظار ) اوکلند( بازرگانی، جناب مھربان

در باره وضع کنونی کشور، اداره داخلی، در باره . ، رخ داده است]1832در [ز آن از زمان آخرين بازديد شما ا
درآمدھا، ساختار نظامی و منابع، قدرت سران، تماي:ت مردم در ھر سرزمين که شما از آن بازديد می نماييد و 

  .نيز اط:عاتی در باره کشورھای ھمسايه تا جايی که می توانيد
  

چندی پيش ميان حکمرانان سردارنشين ھای افغانی و ايران برپا گرديده است و اين که  به ويژه با آن روابطی که
از طريق کدام اجنت ھا اين مناسبات پيش برده می شود و نيز اين که فرجام تھاجم ايرانی ھا به ھرات چگونه 

  107. »خواھد بود، آشنا شويد
  
نماييد و ھم اين را که مردم چه شناختی از توان و تماي:ت عمومی مردم را نسبت به روسيه و انگليس ارزيابی «

بر شما است که بايد روشن سازيد که به چه پيمانه حدس و گمانه زنی ھا در باره . منابع ھر يک از آن ھا دارند
  اتحاد ميان ايران و حکومت روسيه تاييد می گردد و اثباتيه ھای اين گمانه زنی چه ھا اند؟ 

  
آن چه را که ممکن است در رابطه با تجارت روسيه و در باره تدبيرھای اتخاذ شده  -عاتافزون بر اين، ھمه اط:

  108 ».از سوی آن کشور برای گسترش نفوذ خود در آسيای ميانه جمع آوری نماييد
  

با فرستادن ميسيون برنس  1836نوامبر  26دستور العمل اوکلند تاييد می نمايد که حکومت ھند بريتانيايی به تاريخ 
  . ه افغانستان، در گام نخست، مقصد تدارک گستره جويی به افغانستان را مد نظر داشتب
  

او جايی با تھديد و . برنس با اميران سند ديدار و در باره مساله عقد قرار دادھای تجاری با آن ھا به گفتگو پرداخت
با شرايط سودمند برای انگليسی ھا تخويف و جايی ھم با نرمش و تحبيب، خواست با اميران سند قرار دادھايی را 

در اين حال، او پا می فشرد که يگانه مقصدی را که کمپانی ھند شرقی دنبال .)]. گ-)در واقع تحميل نمايد[(ببند 
تجارت را در رود سند گسترش بدھد و ھيچ مبنايی در دست نيست از مداخله انگليسی .] گ-اين است که[می کند، 

  109.اس داشته باشندھا در امور داخلی سند ھر
  

ھيات پس از . ھمه اين اطمينان دھی ھا در آينده با خشونتبارترين وجه از سوی انگليسی ھا زير پا گذاشته شدند
جايی که پسر دوست  -پايان گفتگوھا با اميران سند، از راه پيشاور به سوی قلمرو حکمران کابل رھسپار گرديد

  . شتافت محمد اکبر خان به پيشواز شان –محمد خان 
  

) موھن xل کشميری بود -که در ترکيب آن افزون بر برنس، وود، ليچ و داکتر لرد شامل بود و سکرتر آن(ھيات 
به کابل رسيد و با شکوه و  1837سپتامبر  20و از سوی اکبر خان و درباريان کابل ھمراھی می شد، به تاريخ 

  110.شور و ھنگامه از سوی دوست محمد خان پذيرايی گرديد
                                                 
107. Copies of the correspondense of Sir A. Burnes with the governor-genral of India during his 
mission to Cabul in the years 1837 and 1838 or such part there of as has already been published, 

1858, p. 14.  
  ھمان جا،.  108
   .4. ھمان جا، ص. 109

نويسنده  -سيتی. در آستانه آمدن برنس به کابل، حکومت ھند بريتانيايی افغان ھا را به جنگ با سيک ھا بر انگيختند.  110
در سال عروسی نونھال سينگ،  1837در اوايل «: خداد می پردازدھندی با تکيه بر اسناد انگليس اين گونه به شرح  اين ر

ميستر ھاست که  در کمپانی ھند شرقی کار می کرد، با مسافرت از طريق جمرود در راه ج:ل آباد که به آن جا به ديدار 
ی سيک ھا، سست بودن ديوارھای دفاع.] گ-برشمردن[پسر امير می رفت، با ديدن وضع دژ جمرود، و  –محمد اکبر خان

  )، به زبان انگليسی190. ص ، دربار xھور،سيتی. آر.آر: نگاه شود به. (پسر امير را ترغيب نمود تا بر جمرود يورش ببرد
  

در نتيجه برخورد در نزديکی . اين آتش افروزی ھای انگليسی ھا برای سيک ھا و افغان ھا به بھای بسيار گزافی انجاميد
  .  ھزار کشته و زخمی بر جا گذاشتند 11سيک ھا شش ھزار و افغان ھا  1837اپريل   30جمرود به تاريخ 

  
انگليسی ھا با اين کار، از يک سو سيک ھا ضعيف ساختند و از سوی ديگر، با توجه به برنامه يی که : يادداشت گزارنده

در اين ميان، ترفندھای . ايندبرای اشغال سردارنشين ھای افغانی داشتند، کوشيدند نيروھای جنگی امير را نيز تضعيف نم
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چون آرزومند به دست آوردن پشتيبانی (گفتگوھا که امير اميد فراوانی به آن بسته بود  1837سپتامبر 24به تاريخ 

  .آغاز گرديد) انگليسی ھا در مبارزه در برابر سيک ھا در آن بود
  

ال ھند خاطرنشان نماينده بريتانيا نامه اوکلند را به دوست محمد سپرد که در آن درست مانند پيام پيشين گورنر جنر
من کپتان برنس را می «: می شد که مردم افغانستان سود و امتيازات بسيار از گسترش تجارت با انگليس می برند

فرستم تا اين نامه را به شما بسپارد و با شما تدبيرھايی xزمی را برای تحکيم مناسبات بازرگانی ميان افغانستان و 
  111».ھند به بررسی بگيرد

  
امه آشنا شد و به برنس گوش فرا داد که پيشنھاد نمود تا مشارکت پويايی در تدبيرھای بازرگانی انگليسی امير با ن
دوست محمد که با ھمه پيشنھادھا برخورد مثبتی داشت، اشاره نمود که حل موفقانه ھر مساله مربوط به . ھا ورزد

  .تجارت، به گونه تنگاتنگ با حل و فصل موضوع پيشاور مرتبط است
  

من با مشک:تی دست به گريبان و سردچار ھستم که به تجارت زيان بزرگی می «: دوست محمد اع:م داشت 
دشمنی با سيک ھا منابع مرا محدود می گردانند و مرا ناگزير می سازند تا از تاجران پول بستانم و حتا . رسانند

ھرگاه حکومت انگليس توصيه نمايد من ... . ماليات ھا را افزايش بدھم تا برای پيشبرد جنگ داشته پول باشم
چگونه رفتار نمايم، ديگر به مشوره ھای ديگر ھمسايه ھا نيازی نخواھم داشت و در آزای آن، تعھد مساعدت به 

  112».انجام مقاصد تجاری و سياسی انگليسی ھا را بر عھده خواھم گرفت
  

ت تا در ھمچو موارد چگونه برخورد نمايد، می برنس که دستور مشخص حکومت ھند بريتانيايی را در زمينه نداش
پنداشت که برای انجام پيروزمندانه وظايفی که در برابر ميسيون او گذاشته شده است، سودمند خواھد بود به دوست 

  . محمد خان مساعدت حکومت ھند بريتانيايی را در حل و فصل مساله پيشاور وعده بدھد
  
کمپانی ھند شرقی با ت:ش به برپايی مناسبات حسن ھمجواری ميان سيک ھا و از اين رو، به امير افاده داد که  

افغان ھا، حل مساله پيشاور را در موافقت امير با گرفتن پيشاور تحت شرايط وابستگی تيولی تحت الحمايگی سيک 
  113.ھا يعنی پرداخت باج و خراج به آن می بيند

  

                                                                                                                                                             
را بخرد و او را از دوست محمد خان ) پدر يحيی خان و نيای بزرگ نادر خان(ھارxن که توانست سلطان محمد خان ط:يی 

  . ، نيز بر پايه ھمين سناريو بوده است)که با ده ھزار سپاھی به سوی سيک ھا شتافت(جدا و به سيک ھا متمايل بگرداند 
  

ب، بر انگيختن امير به لشکرکشی با چند ھزار سپاھی زبده به شمال ھندوکش در  آستانه لشکرکشی انگليس بر به گمان غال
  . کشور نيز می تواند با ھمين گونه سناريو صورت گرفته باشد

111. Correspondence relating to Persia and Afghanistan, p. 401.  
112. Copies of the correspondence of sir A. Burnes with the governor- genral of India.., p. 31.   

در مراس:ت برنس با گورنر جنرال ھند، سندی نيست که مويد آن باشد که به دوست محمد پيشنھاد شده باشد تا پيشاور .  113
يتانيايی در باره آن بل تنھا پيشنھاد برنس به حکومت ھند بر. بگيرد) تيولی(را با شرايط وابستگی تحت الحمايگی و وسالی 

، )که به باور او اين کار منجر به گسترش نفوذ بريتانيا در افغانستان خواھد گرديد(که به امير در گرفتن پيشاور کمک نمايد 
با اين ھم، در آثار اروپای باختری و در گام نخست انگليس، استدxل می نمايند که برنس به امير وعده . يادآوری شده است

اجنت  - )ميسن(چنين چيزی را ماسون. به دست بياورد.] گ-در زمينه برای او[ا حمايت حکومت ھند بريتانيايی را داده بود ت
  . در افغانستان به سر می برد، نيز تاييد می نمايد 1838-1832بريتانيايی که در سال ھای 

  
باور او ھمه ترديدھای او را در مساله  که به(برنس، به گفته ماسون حتا از امير خواھش کرد که تا رسيدن پاسخ اوکلند 

  .، شکيبايی پيشه نمايد)پيشاور را برکنار خواھد کرد
Sh. Masson, Narrative of various journeys in Belochistan, Afghanistan and Panjab, inculuding a 

residence in those countries from 1826 to 1838, vol. I-II-III, London, vol. 3, p. 444-457, 459   
فريه نيز نشاندھی کرده اند که برنس به  امير پيشنھاد کرد که می تواند  -سايکس و مولف فرانسوی -تاريخ نويس انگليسی

  . پيشاور را با شرايط وابستگی تيولی از سيک ھا به دست بياورد
، به زبان 271. فريه، تاريخ افغانستان، ص و نيز 402. ، جلد يکم، صتاريخ افغانستانسر پرسی سايکس، : نگاه شود به

  .انگليسی
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شت که حل و فصل صلح آميز مساله پيشاور، به کمپانی ھند شرقی برنس با ارائه چنين پيشنھادی، آن را در نظر دا
افزون براين، مساعدت در حل و . امکان می دھد تا در سيمای دوست محمد ھمچنان سرسپرده و مطمئنی را ببيند

فصل صلح آميز مساله، نفوذ انگليس را نه تنھا در افغانستان بل نيز در ديگر کشورھای آسيايی تحکيم خواھد 
  . دبخشي

  
به پنداشت برنس در اين کشورھا چنين تصوری پديد خواھد آمد که انگليسی ھا به راستی خيرخواه خلق ھای خاور 

  . اند و به توسعه بازرگانی سودمند برای ھر دو کشور می کوشند
  

مير می ا. دوست محمد پيشنھاد برنس را در مورد پيشاور پذيرفت و به مشوره او نامه يی به رنجيت سينگ فرستاد
حتا اگر در شرايط وابستگی . پنداشت که او برد بسياری خواھد داشت ھرگاه پيشاور را از نزد سيک ھا بگيرد

  .باشد) وسالی(تيولی 
  

نخست، اين که گرفتن پشاور برای او دفاع از سردارنشين را از حم:ت سيک ھا آسان می سازد و دو ديگر اين که 
  . مبنی بر متحد ساختن ھمه زمين ھای افغانی در يک کشور واحد آغاز نمايداجازه می دھد به تحقق برنامه اش 

  
سفير ايران به قندھار رسيد و به حکمرانان بارکزايی قندھار  -ھنوز در کابل گفتگوھا روان بودند که قنبر علی خان

  . پيشنھاد کرد تا با ايران در برابر خان نشين ھرات پيمان ببندند
  

و از سوی ديگر، از [دشمنی ديرينه داشتند .] گ-و نيز دوست محمد خان[با کامران ميرزا حمکرانان قندھار که 
با ايران قرار .] گ-حمله دو باره شاه شجاع و انگليسی ھا بر قندھار و از دست دادن دار و ندار خود ھراس داشتند

ايستی در تصرف ھرات ارائه می می ب.] گ-سرداران قندھار[شاه ايران در ازای حمايتی که . داد را امضاء کردند
، به آن ھا )به شرط اين که سرداران حاکميت اعلی قاجارھا را بر خود بپذيرند(کردند، تعھد سپرد، اين شھر را 

  . واگذارد
  

دستگاه توپ که می بايستی  با فرماندھی حکمرانان  24شاه موافقت کرد ھزينه يک ارتش دوازده ھزار نفری را با 
   114.شی بر ھرات شرکت می ورزيدند، به عھده خود بگيردقندھار در لشکرک

  
متحد وفادار کمپانی ھند شرقی، نگرانی  –قندھار بر ضد کامران ميرزا.] گ-سردارنشين[بستن پيمان ميان ايران و 

اين بود که برنس تدبير ھای شتابانی را برای جلوگيری از لشکرکشی باھمی . جدی انگليسی ھا را برانگيخت
بر سرداران [و قندھاری ھا بر ھرات روی دست گرفت و در اين حال، از نفوذ دوست محمد خان  ايرانی ھا
  . بھره جست.] گ-قندھاری

  
امير زير فشار برنس، نامه ھايی به حکمرانان قندھار نوشت تا ايشان را متقاعد سازد که در اين لشکرکشی شرکت 

زيرا نظر به برداشت او، . واری بر ھيات انگليسی بگذارددر غيرآن، اقدامات شان می تواند تاثير ناگ. نورزند
   115.حکومت ھند بريتانيايی می خواھد به او در بازپسگيری پيشاور کمک نمايد

                                                 
114. Copies of the correspondence of sir A. Burnes with the governor-general of ndia…, p. 62, 

196.    
به دليل تجاوز به خواھر او و ربودن جواھرات (روشن است دوست محمد خان با کامران دشمنی آشتی ناپذير داشت .  115

و از ھمين رو، خود دست کم دو بار از شاه پارس خوسته بود تا به ھرات حمله و کار کامران را تمام و ) ھايشگرانب
ادعای شاه «جالب است ببينيم که چرا در گفتگوھا با برنس خواستار کمک دولت انگليس در برابر . سرزمينش را بگيرد

 می شود؟ »پارس بر ھرات
  

به اين پرسش پيچيده پاسخ ) ترجمه داکتر ھاشميان( زندگی امير دوست محمد خانب کتا  243-241. ص. موھن xل در ص
سفير پارس ھمراه  -در اين ھنگام قنبرعلی خان...«: داده است که فشرده آن را با اندکی ويرايش در اين جا بازتاب می دھيم

قندھای که می خواستند دولت پارس تنھا با سرداران . نماينده دوست محمد خان به قندھار رسيده بودند -با محمد حسين خان
آن ھا که به امير دوست محمد حسادت . آن ھا پيمان ببندد، سفير را در قندھار نگه داشته و مانع رفتن او به کابل گرديده بودند

ولت پارس به داشتند، می خواستند سفير پارس قرار داد را تنھا با خود شان امضاء نمايد تا از امتيازات مجھول پادشاه و د
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از اين رو، مانع رفتن سفير به کابل تا زمانی شدند که خود شان قرار داد عليحده با سفير منعقد . تنھايی برخوردار شوند

  . کردند
  
در بند يکم  قرا دادی که قنبرعلی خان در قندھار با سرداران کھندل خان، رحمدل خان و مھر دل خان به امضاء رسانيده  

سرزمين ھرات، چه به وسيله قدرت سپاھيان دولت فارس اشغال شود يا توسط لشکر سرداران، در ھر دو «ه بود، آمده بود ک
مگر خدمت و . صورت به سرداران واگذاشته خواھد شد و شاھنشاه در برابر آن ھيچ چيزی از آنان تقاضا نخواھد کرد

  .»فغانستان نخواھد کرداطاعت و نيز شاھنشاه ھيچ نوع مداخله يی به کشور و قوم آن ھا در ا
  

شاھنشاه به سرداران قندھار مصارف تنظيم سپاه دوازده ھزار نفری سوار و پياده «ھمچنين در بندھای پنجم آن آمده بود که 
ھمچنان مصارف اضافی لشکرکشی برای تسخير ھرات را می پردازد و اگر . نظام را ھمراه با دوازده پايه توپ می پردازد

  .»د، شاھنشاه تمام مصارف جنگ را حتما پرداختنی استجنگ به درازا بکش
  

ھجری ماھتابی نامه يی به شاه پارس نوشته بود، که در آن شرايط اتحاد  1253در ھمين پيوند، کھن دل خان در ماه ذيقعده 
، چاپ دفتر نگزيده اسناد سياسی ايران و افغانستاکتاب   67. اين نامه در ص. با محمد شاه قاجار را بازتاب داده بود

در اين نامه شرط اصلی بستن پيمان، واگذاری ھرات به . مطالعات سياسی و بين المللی وزارت خارجه ايران آمده است
  .ما اين نامه را در کتاب دست داشته نيز بازتاب داده ايم. سرداران قندھاری برشمرده شده است

  
. سفير روسيه به در بار شاه ايران امضاء و تضمين می شد -نيچگذشته از اين، پيش نويس قرار داد بايد از سوی کنت سيمو

اصل . آمده است) داکتر ھاشميان(کتاب زندگی امير دوست محمد خان،  259- 258. ص. ترجمه دری آن از انگليسی در ص
  :کتاب گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان آمده است، چنين است 65- 64. ص. سند که در ص

  
  1353 سردار قندھار، شھر ذی قعده الحرام سنه - پا به مھر عاليجاه کھندل خانسواد مراس5ت 

  :که در نزد وزير مختار روس مھر کرده گرفته شود بايد بدين مضمون باشد] يی[عھد نامه 
من که مختار دولت روسيه می باشم، ضامن امورات و معام:ت و بند و بست مھمات سرداران که خدمتگذاری با بندگان 

  . دس مظبوط و مربوط کرده اند، شده اماق
  .اول آن که ملک ھرات را بنا بر خدمتگزاری سرداران که از بدو دولت نموده اند، مرحمت فرمايند

دويم آن که ملک ھايی که در تصرف خود سرداران می باشد، ضرر و نقصان به ام:ک و الوسات آن ھا نرسانند و تصرف 
  .نشوم

ف افغان از صغير و کبير می باشد يکی را با خود بندگان اقدس ملحق نکند و به خدمت عليحده سيم آن که آن چه از طواي
  .نگمارند ھر معامله که طادفه افغان را باشد، با سرداران نمايند

  .چھارم آن که با شاھزاده کامران ميرزا و يار محمد خان اص: و قطعا در ھيچ امری بندگان اقدس ص:حيت نکنند
ھرگاه از طرف شجاع الملک و يا دولت انگريز و يا امير حرکتی شود، کمک و استمداد از طرف پادشاه  پنجم آن که

  .مرحمت شود
ششم آن که ھرگاه يکی از پسران سردار کھندل خان و يا يکی از خود سرداران به خدمت قبله عالم بيايند، و يا سپاه ايشان با 

و جانی ايشان نرسانند وکرھا در نزد خود بندگان اقدس نگاه ندارند اx يکی از بندگان اقدس به ھيچ باب ضرر و نقصان مالی 
  .پسران کھندل خان که مقرر در خدمت بوده باشد

ھفتم آن که دوازده ھزار سوار و دوازده عراده توپ که سامان و تدارک سرداران به جھت خدمت ھرات مقررند، جيره و 
  .ن را بندگان اقدس امداد کرده خدمتی که باشد، به انجام برسانندمواجب و تدارک سواره و توپ ھای سردارا

  ھشتم آن که بعد از رسيدن عھدنامه ب:توقف محمد عمر خان روانه حضور مبارک شود
نھم آن که بعد از شرفيابی سردار مذکور تنخواھی که به جھت مواجب و تدارک لشکر و توپخانه را عايد و واصل سرداران 

  .مھر دل خان با يک ھزار سوار به خاک پای مبارک مشرف شودنمودند، سردار 
  

بعد از شرفيابی حضور و اطمينان قبله عالم از سرداران و اطمينان سرداران از قبله عالم به غير از خدمت ديگر تکليفی بر 
  .سرداران بندگان اقدس نداشته باشد

  
ند، و از اين عھود تجاوز و انحراف نمايد، من که وزير ھرگاه احيانان به ھمين شروط مفصله حضرت ضل اللھی رفتار نک

مختار دولت روسيه می باشم، از عھده آن برآمده، به ھر نحو که باشد، نگذارم که محمد شاه از اين اقوال و عھود و ميثاق 
ر اروس است، به خود تجاوز نمايد و اx اين جانب از عھده آن نداريم اين چند سطور بر سبيل قرار دادنامچه که معمول د

  .جھت دست آويز سرداران قلمی و داده شده است، ھرگاه تفاوت فيمابين افتد، کاذب باشم
  .مھر کھن دل خان
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روشن [خوب، ھرگاه انگليسی ھا در وضعی اند که از او در مبارزه اش در برابر سيک ھا حمايت می کنند، پس 

البته، اگر آن ھا از اتحاد با ايران سر باز (انند حکمرانان قندھار را ، ھمچنين در وضعی ھستند که می تو.]گ-است
  116.، از خطر از سوی ھرات آسوده خاطر بسازند)بزنند

  
با اين ھم، حکمرانان قندھار با ھراس از اين که دوستی با کمپانی ھند شرقی می تواند به تحکيم حاکميت امير 

اين کار برنس را به آن وا  . پيوندھای تنگاتنگ با دربار ايران ادامه دادند بينجامد، به نامه او پاسخ مثبت ندادند و به
نامه يی به قندھار بفرستد و در آن آشکارا نشاندھی کند که حکومت بريتانيا با  1837دسامبر  22داشت تا به تاريخ 

  . سقوط ھرات و تھاجم سپاھيان ايرانی به افغانستان نظر منفی دارد
  

با خاطر نشان ساختن خطری که حکمران قندھار را تھديد می نمايد، من حتا دست به اين «: وشتبرنس به مکناتن ن
کار زدم که به آگاھی او برسانم که ھرگاه ھرات سقوط نمايد و او دوست ملت انگليس بماند، برادر او دوست محمد 

                                                                                                                                                             
نماينده دوست محمد خان که  ھمراه با قنبرعلی خان به قندھار آمده بود، آگاھی يافت که  -به ھر رو، وقتی محمد حسين خان

ادی با او امضاء نموده و سراسر منافع خود شان را مطمع نظر قرار داده اند و منافع قرار د.] گ-پنھانی[سرداران قندھاری 
امير ولينعمت او را کام: فروگذاشت کرده اند، و به قنبرعلی اجازه رفتن نزد دوست محمد خان را نمی  دھند، از قندھار 

  .گريخته، به کابل آمد و موضوع را به آگاھی دوست محمد خان رسانيد
  
محمد خان، به حسين خان سفارش کرد که در نظر دارد، در اين باره در دربار سخنرانی يی ايراد کند  و ھرگاه در  دوست 

بيانات او به ارتباط نتايج سفر او به پارس، چيزھايی بشنود که واقعيت نداشته باشد، نبايد مشوش و سراسيمه شود، زيرا اين 
يس صورت می گيرد تا او ملتفت شود که امير در پی ھمپيمانی با شاه پارس نبوده بيانات به خاطر متيقن ساختن نماينده انگل

و آرزومند ائت:ف با انگليس است و اين خدعه تا زمانی دوام خواھد کرد که پاسخ نامه امير از سنت پترزبورگ روسيه 
  . برسد

  
يل و از آن ھا خواھش نمود بگذارند قنبرعلی به ھر رو، به خواھش محمد حسين خان، نامه پنھانی يی به سرداران قندھار گس

امير در نامه خود از سرداران قندھار گ:يه نموده بود که بدون مشوره او قرار دادی برای برآورده . خان به کابل بيايد
  . ساختندساختن مقاصد و منافع خود شان با سفير پارس منعقد ساخته اند و بايد حد اقل او را نيز در اين قرار داد شامل می 

  
در اين وقت، امير به اساس تفاھم و ترتيباتی که با نماينده خود گرفته بود، چنين وانمود می کرد که به نتايج ماموريت او به 

  . حتا شخص محمد حسين خان را نيز از نظر انداخته بود. فارس چندان اھميتی قايل نمی باشد
  

آقای ميسن اغواگرانه تذکر داد که از شرايط فرمان پادشاه فارس که به  -امير به حضور نماينده بريتانيا و خبرنگار انگليس
در حالی که پنھانی وصول فرمان اعليحضرت شاھنشاه را نعمت . جواب عريضه او ارسال کرده، خوش و راضی نمی باشد

  . »دوستانه داشت، فرستاد بزرگی برای خود دانسته و يک نقل آن را به پادشاه بخارا که با او به اساس رويه متقابل مراودت
  

، آمده است زندگی امير دوست محمد خانکتاب  245 -243. ص.فرمان محمد شاه  به عنوان امير دوست محمد خان در ص
  . که ما آن را در اثر دست داشته نيز بازتاب داده ايم

  
بود و برايش مھم نبود که  چيزی که روشن است، اين است که دوست محمد خان در گام نخست در پی بازپسگيری پيشاور

اين کار به کمک کدام کشور انجام می شود و ھويدا است که در اين موضوع با توجه به حضور نيرومند انگليس در 
  . مگر وقتی از انگليس نوميد شد، به روسيه و ايران رو آورد. ھمسايگی اش، اولويت را به کمک انگليس می داد

  
دشمن خونی خود و بيرون کشيدن ھرات از دست او بود و  -ن سرنگونی کامران ميرزااز سوی ديگر، روشن است او خواھا

در اين حال او به ھيچ رو، خواستار آن نبود که ھرات به دست برادران . چه بھتر که اين کار به دست ايران انجام می شد
کمک ايران کابل را تھديد نموده و خود او چون در اين صورت وزن آن ھا باx رفته و آن می توانستند به . قندھاری اش بيفتد

از اين رو، حاضر بود ھرگاه انگليسی ھا پيشاور را به او باز پس بدھند، با آن ھا ھمپيمان شده، قندھار و . را بر اندازند
  .ھرات را بگيرد و از چنگ برادران قندھاری خود و ايران بيرون بکشد

  
به او ندادند، با آن ھم به او کمک ھای بسياری کردند که نه تنھا قندھار و ھرات  در آينده، ھر چند ھم انگليسی ھا پيشاور را

  .گ–. را، بل که خان نشين ھای شمال را ھم بگيرد
  .51و  50. ص.ھمان جا، ص.  116
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و مصارف مربوط به دفع ايرانی به ياری اش خواھد شتافت و من خود او را ھمراھی خواھم کرد و آن گاه ھزينه 
  117».ھا پرداخت خواھد گرديد

  
عضو ھيات را نيز به آن شھر فرستاد که می بايستی در محل  -برنس با بسنده ننمودن به گسيل نامه به قندھار، ليچ

  . حکمرانان قندھار را متقاعد بسازد تا به روابط با ايران پايان بدھند
  

که از مدت ھا به اين سو، می کوشيدند تا افغانستان را تابع خود گردانند، در در اين حال، محافل حاکمه انگليس 
آن ھا می پنداشتند که می توان حکمرانان . انديشه آن نبودند که به ھيچ مفاھمه يی با حکمرانان کابل و قندھار برسند

ن را ندارد که صرف دست به ارزش آ. بارکزايی افغانستان را وادار گردانيد تا ھرگونه شرايط ايشان را بپذيرند
آن ھم در حالی که از ھم گسيختگی کشور به حکوماتی مستقل از يک ديگر و تضاھای حاد ميان . تھديد بزنند

  .حکمرانان آن، به اين کار مساعدت می کرد
  

ا اع:م به برنس از اقدامات نماينده خود در کابل ب 1838نوامبر  20از اين رو، گورنر جنرال ھند در نامه تاريخی
  . اين که او پا از دايره ص:حيت ھای خود فراتر گذاشته است، ابراز ناخشنودی کرد

  
اوکلند در ھمان نامه به برنس رھنمود داد تا ادعاھای دوست محمد خان بر پيشاور با قاطعانه ترين شکل رد شود و 

رنجيت سينگ را  - فرمانروای پنجاب نشاندھی گردد که او بايد با آن خشنود باشد که حکومت ھند بريتانيايی جلو
را می گيرد و از اقدامات خصمانه يی که می توانند برای حکمران ) که ارتش بسيار خوب مسلح و با دسپلين دارد(

  .].گ-برحذر می دارد[کابل تباھکن و سھمگين باشند، 
  

افغان با ايران و روسيه روابط ھمچنين به برنس دستور داده شد تا به دوست محمدخان گوشزد نمايد که ھرگاه امير 
دوستانه برپا نمايد، حکومت ھند بريتانيايی آشکارا از گستره جويی سيک ھا به افغانستان پشتيبانی خواھد 

  118.».کرد
  

با روسيه و ايران و با تحميل ميانجيگيری بر .] گ-امير[انگليسی ھا با پافشاری بر برھم زدن ھرگونه روابط 
سيک ھا، در عين زمان، به گونه قاطعانه از کمک به دوست محمد خان در بازپسگيری  افغان ھا در گفتگوھا با

  .پيشاور خود داری می ورزيدند
  

در اين باره، نامه . بی آن که چيزی در عوض وعده بسپارد. حکومت ھند بريتانيايی خواست ھای بسياری داشت
ط می گردد، به پيشاور، صادقانه مرا مکلف می آن چه مربو«: اوکلند به دوست محمد خان آشکارا گواھی می دھد

شما .... گرداند به شما بگويم که بايسته است از ھر گونه انديشه مبنی بر استي: بر اين کشور صرف نظر گردد
  . ھرگاه بدون فيصله حکومت ما وارد روابط با ديگر دولت ھا گرديد، از کمک من محروم خواھيد شد

  
بات دوستانه با حکومت انگليس بھره مند گرديد، پس بايد بر آن اعتماد کنيد و تنھا بر ھرگاه شما بخواھيد از مناس

  119.»آن
اين مطالبات، مداخله آشکار استعمارگران بريتانيايی را در امور سردارنشين ھای مستقل افغانی و ت:ش ھای آنان 

  .د شرقی تاييد می نمايندرا مبنی بر در آوردن سياست خارجی سردار نشين کابل زير کنترل کمپانی ھن
  

اوکلند آشکار و بی پرده اع:م داشت که اين مساله که آيا سيک ھا جنگ اشغالگرانه را در برابر افغانستان آغاز 
برنس با عمل نمودن به دستور العمل حکومت ھند بريتانيايی از . می نمايند يا نه، مربوط کمپانی ھند شرقی است

  :م زدن گفتگوھا تحقق بی چون  وچرای شرايط زير را خواستدوست محمد خان زير تھديد برھ
 .به روابط با روسيه و ايران پايان بدھد و نمايندگان آن ھا را بدون اذن حکومت ھند بريتانيايی نپذيرد -1
 . نماينده روسيه را از کابل بيرون نمايد -بی درنگ ويتکيويچ -2
 . ر و قندھار را به رسميت بشناسداز ھمه ادعاھا بر پيشاور دست بردارد و استق:ل پيشاو -3

  
                                                 

  95و  94. ص. ھمان جا، ص.  117
  .111. ھمان جا، ص.  118
  . 28. اخير، ص افغانستان در دھه ھای برگرفته از مقاله.  119
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برنس وعده داد در صورت پذيرفتن شرايط، از دولت خود بخواھد تا ميان سيک ھا و افغان ھا صلح برپا 
امير که استق:ل کشور برايش از ھر چيزی مھم تر بود، مطالبات اولتيماتوم گونه انگليسی ھا را نپذيرفت 120.گردد

  121.و گفتگوھا برھم خوردند
  

دوست محمد با درک اين که پشت سر سيک ھا . کابل را ترک گفت 1838اپريل  26ن برنس به تاريخ ميسيو
انگليسی ھا ايستاده اند، تصميم گرفت به ايجاد وزنه متقابل سياسی دست يازد  و از رقابت ھای انگليس و روسيه 

  .بھره بگيرد
  

  :  ھيات ويتکيويج
در ماه می، پيروفسکی فرمانفرما . ود را به روسيه گسيل داشته بودنمايندگان خ 1836امير پيش از اين به سال 

حاجی حسين علی و ميرزا محمد پذيرايی و آن ھا را با  -ی اورنبورگ از فرستادگان امير کابل)گورنرجنرال(
  . به پتربورگ فرستاد.] گ-)ويتکويچ[(ھمراھی آجودان خود

  
يسته است از حکمران کابل حمايت کرد، چون ھرگاه سيک ھا با«: او در اين حال به امپراتور نيک:ی يکم نوشت

به افغانستان رخنه کنند، آن گاه ھمه اميدواری ھا بر مناسبات بازرگانی با اين کشور برباد خواھد رفت و ھرگاه 
اثير آسيای ميانه زير ت. افغانستان زير اطاعت انگليس برود، آن گاه برای انگليسی ھا تا بخارا يگ گام خواھد ماند

آن ھا می توانند مردم ھمسايه آسيايی را در برابر روسيه . بازرگانی آسيايی برھم خواھد خورد. آن ھا خواھد رفت
  122».مسلح بسازند و به آن ھا بارود، جنگ افزار و پول برسانند

دست آورده وزير مختار روسيه در ايران که از سانکت پتربورگ استع:می در باره افغانستان به  -سيمونيچ] کنت[
بود، پيشنھاد نمود بايسته است پيگيرانه به مسايل افغانستان پرداخت که به پندار او کمک خواھد کرد نفوذ روسيه 

  123.را در خاور تحکيم بخشيد
  

ويتکيويچ . را به عنوان نماينده با ص:حيت خود به افغانستان گسيل دارد124حکومت تزاری تصميم گرفت ويتکيويچ
قرغز، خيوه و  -، نقشه دشت ھای قيسک)1836-1835در (از اورسک به بخارا و بازگرد ھنگام مسافرت خود 

                                                 
  ).به زبان انگليسی( 177. رونوشت ھای مراس:ت و مکاتبات سر الکساندر برنس با گورنر جنرال ھند، ص.  120
داکتر لرد و وود، دست  –در ھنگامی که برنس با دوست محمد خان سرگرم گفتگو بود، دو تن از اعضای ديگر ھيات او  121

  .بودند اندر کار اکتشاف موشگافانه در خان نشين ھای ازبيک شمال ھندوکش
  

چيزی که گواه بر تماي:ت اشغالگرانه  –وود توجه ويژه يی را به وضعيت راه ھا برای گذر توپخانه مبذول داشته بود
انگليسی ھا نسبت به کرانه ھای جنوبی رود آمو بود که می توانستند با زير سيطره در آوردن نواحی آن ھا تخته خيز مناسبی 

  .ه اندازی اکسپديسيون به آسيای ميانه تامين نمايندرا برای خود برای پھن سازی و را
Reports and papers political, geographical and commercial submittel to government by sir A. 

Burnes, p. 25. 
، 787. ، ص»روسکايا استارينا«مجله  8-7، شماره ھای 1833-1836فرستادگان افغانستان به روسيه به سال ھای .  122
  .1880سال 
  110. ، ص249، شماره 1839، »بايگانی روسی«سفير روسيه در ايران، مجله  -ديوگاميل. او. اتوبيوگرافی آ.  123
در چھاردھسالگی از سوی حکومت تزاری به خاطر 1824به سال ) پولندی(از درباريان لھستانی  -ايوان ويتکيويچ.  124

  . عنوان سرباز عادی به سپاه اورنبورگ تبعيد گرديدعضويت در انجمن انق:بی زير زمينی پولند، به 
  

توانمندی شگفتی بر انگيز او در فراگيری زبان ھای خاوری، توجه حکومت اورنبورگ را به او جلب کرد و به زودی او را 
به . دچونان کسی که اين زبان ھا را می داند، با رھنمودھای مھم نزد سلطان قرغز اردوھای ميانه و کوچک گسيل نمودن

به خاطر دليری يی که نشان داده بود و نيز به خاطر دانستن زبان ھای خاوری، لقب درباری او برايش اعاده شد  1831سال 
داده شد و به عنوان مترجم در کميسيون مرزی اورنبورگ  )حمايل دار(» پيک رسان«و بازگردانيده شد و به او رتبه 

که چند (ارشد پيروفسکی گماشته شد ) ياور(ا به دست آورد و به سمت آجودان ر» پيک بر«رتبه  1836به سال . گماشته شد
  ).بار با او به لشکرکشی ھا به آسيای مانه رفت
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بنا به دستور العمل وزارت خارجه، به ويتکيويچ رھنمود داده شده بود تا به حکمرانان قندھار . بخارا را ترتيب داد
  .را برساند 125و کابل ھدايا و به دوست محمد ھمچنان نامه تزار

  
سفير روسيه در  -سيمونيچ) ُکنت(ز آن که به افغانستان برود، رھنمود داده شده بود نزد گراف به ويتکيويچ پيش ا

ھرگاه ُکنت سيمونيچ به گونه يی که انتظار می رود امکان بيابد و سودمند، شما را به افغانستان «ايران برود و 
  . »آن گاه او شما را راھنمايی خواھد کرد. خواھد فرستاد

را با ھم آشتی بدھد و به آنان ) دوست محمد خان کابلی و کھندل خان قندھاری(حاکمان افغانی «د تا بر ويتکيويچ بو
توضيح بدھد که در تفاھم زيستن و داشتن پيوندھای تنگاتنگ برای حفاظت شان از دشمنان بيرونی و آشوب ھای 

  ».منيت قلمروھای شاندرونی، به چه پيمانه برای شان سودمند است، ھم برای خود شان و ھم برای ا
  

در اين حال، شما فرو گذار ننماييد به آن ھا توضيح بدھيد که روسيه «: در دستور العمل خاطر نشان ساخته شده بود
نظر به دوری مسافه نمی تواند به آن ھا کمک راستينی بنمايد مگر با اين ھم در کمکدھی ھا مشارکت صادقانه يی 

  .يانجيگيری پارس ھا پشتيبانی دوستانه ارائه خواھد نمودخواھد ورزيد و ھمواره از طريق م
  

بی فايده نخواھد بود ھمچنين ھرگاه برای برخی از بازرگانان و تجارتخانه ھا توضيح بدھيد که چه بھتر خواھد بود 
دوم و  ھرگاه آنان تجارت يکراستی با روسيه داشته باشند تا اين که کاxھای ما را از نزد بخارايی ھا از دست ھای

  . سوم به دست بياورند
  

ما، ھمه چيزھای مورد نياز خود را به بھای ارزان بيابند، با ] بازارھای مکاره[» يارمارکاھا«آن ھا می توانند در 
و نيز می توانند با آمدن نزد ما، به معام:ت نزديک تجاری با بازرگانان و کارخانه .] گ-پذيرايی شوند[مھربانی 

مطابق نمونه ھای خود و  -د و به آن ھا ھرگونه سفارش ھا و فرمايش ھايی را که دارند، بدھندداران ما وارد شون
مطابق ذوق خوِد باشندگان خاور و در عين زمان مطابق خواست ھای ما، کاxھای خود شان را به روسيه برای 

اری دو جانبه مساعد فروش بياورند که ھمه اين ھا می تواند به پيمانه چشمگيری به گسترش دوران ھای تج
  126.».نمايد

  
در پھلوی آن، به ويتکيويچ رھنمود داده شده بود اط:عات مختلف را در باره افغانستان و حکومات ھمسايه آن جمع 

  .آوری نمايد
  

به گونه يی که از دستورالعمل بر می آيد، حکومت تزاری با گسيل ميسيون ويتکيويچ، اھداف زير را دنبال می 
  :کرد

و کھن دل خان قندھاری و بستن پيمان از سوی آنان با ايران در برابر ] کابلی[به آشتی دادن دوست محمد  دستيابی
استعمارگران انگليسی که به اين کشورھا دست درازی نموده بود و نيز روشن ساختن امکانات گسترش بازرگانی 

   .روسيه و افغانستان
  
ھای بيشتری به دست آورد و از راه نيشاپور، سيستان و قندھار و در تھران، ويتکيويچ از ُکنت سيمونيچ رھنمود 

  . غزنی رھسپار افغانستان گرديد
  

، باور داشت، با )که با وی در اين ھنگام سرگرم گفتگوھا بود(دوست محمد که ھنوز ھم به وعده ھای برنس 
بريتانيايی نه تنھا در پی  مگر به زودی روشن گرديد که حکومت ھند. ويتکيويچ بسيار به سردی برخورد نمود

نيست، بل نيز در برابر دوست محمد خان .] گ- با سيک ھا[کمک به امير در حل و فصل مناسبات افغان ھا 
  . مطالبات اولتيماتومی يی نيز مطرح می نمايند

  

                                                 
. محتوای نامه امپراتور روسيه به امير دارای بار سياسی نيست«: ارزيابی موھن xل از اين پيام بسيار دلچسپ است.  125

می کرد و به وی اطمينان داد که از ھمه بازرگانان افغانی در روسيه پذيرايی خواھد شد و  اين نامه دريافت نامه امير را تاييد
  . »از آنان حمايت و دفاع خواھد شد

  ).به زبان انگليسی(، 263. ، جلد يکم، صزندگانی امير دوست محمد خانموھن xل، : نگاه شود به
» ناد جمع آوری شده از سوی کميسيون باستانشناسی قفقازاس« 1837ماه می  14دستور العمل به ويتکيويچ تاريخی .  126
  . 944. ، ص1881، 8جلد 
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به  گفتگوھا با ويتکيويچ آغاز گرديد که. اين بود که فرمانروای کابل، مشی نزديکی با روسيه را پيش گرفت
دو ] به ميزان[ نمايندگی از حکومت تزاری به دوست محمد وعده سپرد دو ميليون روبل نقد به وی کمک نمايد و 

می توان گمان زد که درست ھمين گفتگوھای موفقيت آميز، دوست محمد خان را 127.ميليون روبل ديگر کاx بدھد
تد تا تمايل او را مبنی بر برداشتن گام ھا برای نزد سيمونيچ بفرس 128بر انگيختند که سفير خود را به حومه ھرات

  . برپايی مناسبات دوستانه با روسيه به آگاھی او برساند
  

قندھار که با عقد پيمان .] گ-سردارنشين[ويتکيويچ در راه کابل و در برگشت به قندھار، در گفتگوھای ايران و 
سفير روسيه در  -[ز آن که کنت سيمونيچ پس ا. در برابر حکومت سدوزايی ھرات پايان يافت، حضور داشت

قرار داد ايران و قندھار را تاييد نمود، ويتکيويچ بار ديگر به مقصد سرعت بخشيدن به تھاجم .] گ-تھران
  . حکمرانان بارکزايی بر ھرات، به قندھار رفت

  
ندھار از سوی سپاھيان ھرگاه کھندل خان بتواند ھرات را پيش از اشغال ق«: در آن ھنگام، ويتکيويچ گزارش داد

در غير آن، از . انگليسی بگيرد، بريتانيايی ھا اميد خود را مبنی بر احيای نفوذ خود در اين جا از دست خواھند داد
اين امکان محروم خواھيم شد که فرآورده ھای فابريکه ھای خود را در آسيای ميانه به فروش برسانيم، حال چه 

  . »ای شمال خاوری امپراتوریرسد به نفوذ ھمسايه ھا بر مرزھ
  

در عين زمان، ويتکيويچ از سيمونيچ خواھش کرد ھمه نفوذ خود را بر محمد شاه به کار ببرد برای آن که او ھر 
اين (چه زودتر ده ھزار تومانی را که وعده داده است، به قندھار بفرستد و نيز به فرمانده پادگان در غوريان 

فرمان بدھد تا آماده باشند ) يان ايرانی از حومه ھرات، در آن جا مستقر گرديده بودپادگان پس از عقب نشينی سپاھ
  129.ھنگامی که قندھاری ھا به سوی شھر ھرات می روند، به ياری آن ھا بشتابند

  
با بھبوديابی مناسبات روسيه و انگليس، حکومت تزاری ناگزير بود در خاورميانه و به ويژه در مساله ھرات عقب 

در پيوند با اين، حکومت تزاری، سيمونيچ را از . ھايی بکند و سياست خود را در افغانستان تغيير بدھدنشينی 
در ھنگام منازعه ايران و افغان فرا » پا فراتر گذاشتن از دايره ص:حيت ھايش«کرسی سفير در ايران به دليل 

ا برای آن که از حکمرانان بارکزايی قندھار سفير نو تدبيرھای بايسته ر. خواند و به جای او ديوگاميل را گماشت
او تنھا به اين بسنده کرد که از حکومت ايران بخواھد تا ده ھزار تومان موعود . پشتيبانی نمايد، روی دست نگرفت

قندھاری ھا که بدون کمک مانده بودند، پيشروی سپاھيان خود را به سوی ھرات متوقف . را برای آنان بفرستد
  . اين حال در ميان حکمرانان آن اخت:فاتی بروز نمود گردانيدند و در

  
به ديو گاميل گزارش داد که مھردل خان از راه ھای گوناگون می کوشد در  1839فبروری  23ويتکيويچ به تاريخ 

راه لشکرکشی برادران خود به ھرات سنگ اندازی کند و به روابط انگليسی ھا و بازرگانان ھندی در پيوند با 
افسر انگليسی که در اين ھنگام در ھرات به سر می برد، مساعدت کند تا  –مبالغ بزرگ پول به پاتنجررساندن 

.] گ-يار محمد خان[در صورت آمدن سرداران قندھاری، بتواند در دفاع از ھرات که کامران ميرزا و وزير او «
  130.»برای آن آماده می شد، از آنان حمايت کند

  
ھا نه تنھا نتوانستند لشکرکشی به ھرات را به فرجام برسانند، بل حتا نتوانستند در چنين اوضاعی، قندھاری 

دسامبر، در  26ويتکيويچ در بازگشت از قندھار به سوی ايران به تاريخ . جاھايی را که گرفته بودند، نگھدارند
  131.»با سپاھيان خان قندھار رو به رو شد که بس پريشان و ھراسان بودند«فراه 

  
با آن که با نھايت احتياط مشی پويايی را تا (حکومت تزاری . ، دستاوردھای ميسيون ويتکيويچ برباد رفتنداين گونه

، زير فشار ديپلماسی بريتانيا ناگزير )در برابر گستره جويی انگليسی ھا در خاورميانه پيش گرفته بود 1838

                                                 
  . 108. اتوبيوگرافی ديوگاميل، ص.  127
سفير  –در اين ھنگام محمد شاه قاجار به ھرات لشکر کشيده بود و آن شھر را در محاصره خود داشت و کنت سيمونيچ . 128

  . روس ھم در اردوگاه شاه به سر می برد
 .44، برگ 18، پرونده9- 1ايگانی سياست خارجی روسيه، فوند سانکت پتر بورگ، کارتن ھای ب.  129
  .56و  55، برگ ھای 20ھمان جا، پرونده .  130
  .55ھمان جا، برگ .  131
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ر برابر انگليسی ھا دست به يک رشته عقب در مساله ھرات د 1838گرديد به گونه يی که يادآوری شد در اواخر 
  . نشينی ھايی بيازد

  
ديو گاميل، ويتکيويچ را از افغانستان بازخواند و به محمد شاه و حکمرانان قندھار اع:م داشت که تزار  -سفير نو

  .ه استتضمين شده بود، خود داری ورزيد] سيمونيچ[از تصويب قرار داد ايران و قندھار که از سوی سفير پيشين 
  

. عقب نشينی روسيه در مساله ھرات را نبايد جدا از اوضاع بين المللی در آن دوره در خاور نزديک بررسی کرد
داردانل و بوسفور ترکيه دست يابد، در اين ھنگام از ھيچ چيزی ) بغازھای(تزاريسم که می کوشيد به تنگناھای 

  . نزديک شود فروگذاشت نمی کرد تا با انگليس در مبارزه با فرانسه
  

و ناکامی ايران در جنگ ھرات، دست ھای استعمارگران انگليسی ] در مساله ھرات[عقب نشينی ديپلماسی روسيه 
، با زور اسلحه افغانستان را تابع خود سازند و ]در کابل[را که در نظر داشتند پس از شکست ميسيون برنس 

که پس از شکست (شجاع الملک را  -خته، دست نشانده خودکابل بر اندا] پادشاھی[دوست محمد خان را از اورنگ 
جون  26به تاريخ . به جای او بگمارند؛ باز نمود) بار ديگر به ھند پناه برده بود 1834در حومه قندھار به سال 

، پس از گفتگوھا با )مدت ھا پيش از عقب نشينی سپاھيان ايرانی از حومه ھرات(حکومت ھند بريتانيايی  1838
سينگ که نمی خواست در لشکرکشی انگليسی ھا در افغانستان شرکت ورزد، مھاراجه را وادار گردانيد تا  رنجيت

  .را به امضاء برساند» دوستانه«قرار داد سه جانبه 
  

بر اساس اين قرار داد، رنجيت سينگ و انگليسی ھا در عمل تعھداتی را به عھده گرفتند تا شاه شجاع را بر تخت 
  132.دانندافغانی باز گر

  
شاه شجاع به نوبه خود می بايستی حاکميت رنجيت سينگ را در زمين ھای اشغال شده از سوی سيک ھا در 

در شرايط قرار داد در نظر گرفته شده بود . کشمير، ملتان و ديگر مناطق به شمول پيشاور به رسميت می شناخت
، )بند چھارم(دھی ارتش افغانی دعوت می نمايد که شجاع پس از نشستن بر تخت، افسران انگليسی را برای سازمان

از ادعای خود بر سند در ازای مبلغی که خود انگليسی ھا تعيين خواھند کرد و آن را بعدا اميران سند به وی 
  ).16بند (پرداخت خواھند نمود، دست بر می دارد 

  
کشورھا بدون موافقت دولت ھای  از گفتگوھا با ديگر«او از ت:ش به خاطر تصرف ھرات نيز دست بر می دارد، 

انگليس و سيک خود داری می ورزد و نيز در برابر ھر دولتی که بر سيک ھا يا قلمرو انگليس ت:ش ورزد دست 
  133).18بند . (».به تجاوز مسلحانه بيازد، مقابله خواھد کرد

  
ت سپاھيان شجاع و رنجيت سينگ انگليسی ھا می پنداشتند که برای جنگ پيروزمندانه با کابل و قندھار، بايسته اس

مگر رنجيت سينگ که تقويت نفوذ بريتانيا را در کشورھای . را زير فرماندھی افسران انگليس متحد گردانيد
  .نداشت ھمسايه با قلمرو خود خطرناک می پنداشت، با طرح انگليسی ھا برخورد نيکخواھانه

  
، حکومت ھند بريتانيايی را برانگيختند تا )1834(ار اين وضع و نيز درس لشکرکشی ناکام شجاع الملک بر قندھ

سپاھيانی که می بايستی در لشکرکشی بر افغانستان مشارکت ورزند، با يگان . طرح ابتدايی خود را تغيير دھند
  . ھای منظم انگليسی اکمال گرديدند

  

                                                 
ھزار روپيه از آن کمپانی در يافت  50شجاع بيست و نه سال با مستمری کمپانی ھند شرقی در ھند می زيست و ساxنه .  132

  .تمی داش
  ).  1840، 1، 25، »مجله سيورنايا پيچ:«

133. J. Hobhouse, East India, Copy of the treaty with Runjeet Sing and Shah Shujah-ol-Moolk, 
concluded at Lahore on the 26-th June 1838, and of the treaty between Runjeet Sing and Shah 
Shujah of the 12-th March 1834 there in referred to, also of the governor- general of India, dated 
Simla, 1October 1838 and of an order by his lordship, datet Camp de Buddee, 8 November, 

1838, 1839,  p. 3.  
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. و. و -شناس روس گورنر جنرال ھند مانيفيستی را پخش کرد که به گفته خاور 1838اکتبر  1به تاريخ 
  134.»گريگوريف در تاريخ ديپلماسی چونان درھم آميختگی دروغين اظھارات سراپا معروف است

  
اوکلند نشاندھی می کرد که دوست محمد با رفتارھای خصمانه خود ھم در قبال انگليس و ھم در قبال متحد ديرين 

ه او باشد، انگليسی ھا نمی توانند در امنيت آن رنجيت سينگ، آشکارا  نشان داد که مادامی که کابل زير ادار
  . متصرفات ھندی خود باورمند باشند

  
در عين چيز حکمرانان بارکزايی قندھار متھم می شدند که با کمک به شاه ايران در جنگ در برابر ھرات، آشکارا 

  .   خود را ھمچون مخالفان انگليس نشان دادند
  

ما در خاور مستلزم آن است که ما در مرزھای باختری خود متحدی را متصرفات  اوکلند نشاندھی کرد که رفاه
داشته باشيم که در مقابله در برابر تجاوز و استقرار آرامش ذينفع باشد به جای حکمرانی که خود را با برده منشی 

  . »با دولت مخاصم ما پيوند می دھد و می کوشد با برنامه ھای استي:گرانه مساعدت نمايد
  

  . که حکومت ھند بايسته پنداشت به شاه شجاع کمک نمايد تا تخت از دست رفته خود را باز پس گيرد اين بود
  
در مانيفست نشاندھی شده بود که شاه شجاع در افغانستان با سپاھيان خود يورش خواھد برد و ارتش انگليس تنھا  

بر تخت خود قايم شد، » قانونی«که شاه خواھند  کرد و به محض اين » دفاع» «خارجی«او را در برابر سپاھيان 
  .آن کشور را ترک خواھند گفت

  
ھمه اين ھا بی ترديد به وحدت بخشيدن و رفاه مردم افغانستان «: اوکلند با با دورويی به اع:ميه چنين پايان بخشيد

  135».مساعدت خواھند کرد

                                                 
  . 886. ، صسرزمين شناسی و گيتاشناسی کشورھای آسياريتر، . ک.  134

135. J. Hobphouse, East India. Copy of the treatynwith Runjeet Sing and  Shah Shujah-ol-Moolk, 
concuded at Lahore on the 26-th June 1838, and of the treaty between Runjeet Sing and Shah 
Shujah of the 12-th March 1834 there in referrd to, also of the governor- general of India, dated 
Simla, 1 October 1838 , and of an oder by his lordship, dated Camp de Buddee, 8 November, 

1838, 1839, p. 6. 
  :يادداشت گزارنده

که چوناِن نماد دورويی و نيرنگبازی و دروغگويی و لجن پراگنی در تاريخ ديپلماسی جھان بنام  اع5ميه اوکلندمتن کامل  
نوشته موھن xل، ترجمه داکتر ھاشميان و  زندگانی امير دوست محمد خانخی از آثار روسی، ھم در کتاب است، ھم در بر

نوشته محمود محمود آمده است که از کتاب سر جان  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نزدھمھم در جلد نخست 
  :وجه به اھميت اين سند، ترجمه آن را می آوريمدر اين جا با ت. ترجمه شده است جنگ در افغانستانويليام  کی 

  
با ميران سند، نواب بھاولپور و مھاراجه  1832پوشيده نيست که يک رشته قرار دادھا که از سوی حکومت بريتانيا در سال 

رنجيت سينگ بسته  شده بود، ھدف گشايش کشتيرانی در رود سند به منظور گسترش بازرگانی را داشت تا برای ملت 
  . يتانيا در آسيای ميانه نفوذ مشروعی را بار آرد که از مبادله کاxھا به گونه طبيعی تامين شده می تواندبر
  

به منظور برخوردار شدن از ھمکاری زمامداران بر سر اقتدار افغانستان، برای عملی ساختن درست اين قرار دادھا، ھياتی 
ھدف اصلی ماموريت . نزد دوست محمد خان به کابل گسيل گرديد 1836بازرگانی به رياست سر الکساندر برنس در اواخر 

  . اين ھيات تنھا مقاصد تجاری بود
  

ھنگامی که سر الکساندر برنس در راه کابل بود، به فرمانفرمای کل ھند اط:ع رسيد که سپاه دوست محمد ناگھانی و بدون 
  .ه استرنجيت سينگ يورش آورد –دليل بر کشور دوست و متحد ديرين ما 

  
واxحضرت مھاراجه در دفاع و جلوگيری  - البته، در آن ھنگام، اين انديشه برای ما پيش آمد که دوست با وفا و ھمپيمان ما

از اين حمله تعلل و سستی نخواھد نمود و در اين صورت برای حکومت ھند اين ترس وجود داشت که شعله ھای جنگ در 
استيم تجارت خود را در آن جا رونق بخشيم و در نھايت مقاصد صلح آميز و سود منطقه يی مشتعل می گرديد که ما می خو

  .که برای منافع عمومی می باشد، زيانمند می گرديدبخش دولت بريتانيا 
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از پيامدھای زيان آور جنگ، گورنر جنرال کل ھندوستان به سر الکساندر برنس ھدايت و ص:حيت داد تا  برای جلوگيری 

خان حالی سازد که اگر او برای جلوگيری از خصومت، شرايط عادxنه و معقولی به مھاراجه پيشنھاد کند، به دوست محمد 
در آن صورت xرد عاليجناب نيز از مساعی جميله خود با مھاراجه به منظور برپايی روابط دوستانه ميان دو طرف دريغ 

  . نخواھد کرد
  

ھميشه در برابر بريتانيا ابراز می دارد، بی درنگ از پيشنھاد گورنر جنرال مھاراجه با صفات حميده دوستی صادقانه يی که 
  . استقبال نمود مشروط بر اين که به رفتار خصمانه و عمليات جنگی از سوی امير پايان داده شود

  
يک . انددر ھمين ھنگام به آگاھی فرمانفرمای کل ھندوستان رسيد که سپاھيان ايرانی شھر ھرات را به محاصره کشيده 

رشته دسايس جدی ھم در سراسر افغانستان به مقصد پھن ساختن نفوذ و گستره قلمرو دولت ايران تا کرانه ھای رود سند چه 
که به ماورای رود سند آغاز شده است و دربار ايران نه تنھا رفتار اھانت آميز و جبران ناپذيری را نسبت به ماموران و 

نگلستان در ايران پيش گرفته است، بل که به موجب ع:يم و آثاری که به دست آمده، در ميسيون دولت اعليحضرت پادشاه ا
  .پی پياده ساختن نقشه ھايی است که کام: مخالف با روح و اساس دوستی و اتحاد آن کشور با بريتانيا می باشد

  
چون  که امير . خود نتيجه يی نگرفتپس از آن که کپيتان برنس مدت زيادی در کابل سرگردان و معطل ماند، از گفتگوھای 

دوست محمد خان به م:حظه اعتماد و اطمينانی که به مساعدت و تشويق دولت ايران داشت، در موضوعاتی که با مھاراجه 
مورد اخت:ف بود، پافشاری می ورزيد و ادعاھای بدون دليل و منطق داشت و اين ادعاھا طوری بودند که فرمانفرمای کل 

ظر به رعايت اصول عدالت و انصاف و م:حظه دوستی و وفاداری مھاراجه رنجيت سينگ نمی توانست وسيله ھندوستان ن
انجام ادعاھای امير کابل باشد و در ھمان حال، حاضر بودند نقشه ھای گستره جويی ارضی امير را که تنھا برای جاه طلبی 

سر انجام، امير کابل تھديد نمود که . ت نشود؛ بپذيرندبود، ھرگاه صلح و امنيت سرحدات ھندوستان دچار خطر و خسار
  .  چنانچه مقاصد او با اين وسائل تامين نشود، او به ھر دولت خارجی متوسل خواھد شد

  
در اين ميان، نيات باطنی امير کابل روشن گرديد که مقاصد دولت ايران را داير به موضوع افغانستان دارد، تقويت می کند 

اذ نموده است که نسبت به نفوذ و اقتدار دولت انگليس در ھندوستان خصمانه است و عاقبت آن زيان آور می و طريقی را اتخ
  . باشد

  
در نتيجه بی اعتنايی ھای امير دوست محمد خان به پيشنھادھای کپيتان برنس و عدم توجه او به منافع دولت انگلستان، کپتان 

  . اموريت خود نتيجه يی بگيرد، کابل را ترک کندبرنس ناگزير  شد بدون اين که بتواند از م
  

در اين صورت، واضح بود که ديگر ھيچ نوع دخالتی از سوی دولت انگليس برای ايجاد روابط اتحاد و دوستی ميان امير 
پنجاب و دوست محمد خان ممکن نمی باشد و سياست خصمانه امير کابل آشکارا نشان می داد که  کام:  زير نفوذ دولت 
ايران است، در اين صورت مادامی که کابل در تحت فرمان امير دوست محمد خان می باشد، ھرگز نمی توان اميدوار شد 
که امنيت و آسايش در ھمسايگی ھای ما وجود داشته باشد و يا اين که بتوان منافع امپراتوری ھندوستان ما را از دستبرد و 

  . تجاوز مصوون داشت
  

ان در اين جا xزم می داند که به موضوع محاصره ھرات و رفتار ملت ايران نسبت به اين شھر فرمانفرمای کل ھندوست
حمله دولت ايران به شھر ھرات يک رفتار . محاصره اين شھر چند ماه است به توسط قشون ايران ادامه دارد. اشاره کند

ر دولت انگليس مقيم دربار تھران  بارھا به دربار غير عادxنه و يک نوع فشار ظالمانه است و در عين حال که نماينده مختا
ايران داير به ھرات اعتراض نموده است، دولت ايران ھر نوع پيشنھاد عادxنه و مناسبی را که برای پايان محاصره از 

  . سوی وزير مختار انگليس شده، رد نموده است
  

شادت و شجاعت تمام را که شايسته اين قبيل دفاع ھای بايد در اين جا، اين را نيز بيفزاييم که محاصره شدگان ھرات، ر
مشروع است، از خود نشان داده اند و فرمانفرمای کل ھندوستان شجاعت و رشادت آن ھا را که يگانه وسيله دفاع آن ھا 

يس از است، می ستايد و اميدوار است بتوانند از ھرات پيروزمندانه دفاع کرده، آن را حفظ کنند تا اين که دولت انگل
  .ھندوستان با آن ھا کمک برساند

  
در اين ميان، مقاصد ديرينه دولت ايران به واسطه اتفاقات متواليه اخير که در منافع بريتانيای کبير موثر بود، رفته رفته 

  .روشن گرديد
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آگاه گرديد که  وزير مختار دولت انگليس در تھران - فرمانفرمای کل ھندوستان چندی پيش به واسطه مکاتبات مستر مکنيل

وی به خاطر برآورده نشدن تقاضاھای مشروع اش و به دليل رفتار مخالف و جدی دربار ايران که نسبت به او پيش گرفته 
شده بود، ناگزير شد دربار ايران را ترک کند و اع:ميه يی صادر نمايد که روابط حسنه ميان دو دولت ايران و انگليس 

  . مقطوع می باشد
  

ولت انگلستان را وادار با اين اقدام نموده است، تجاوز قشون دولت ايران است که در افغانستان پيشروی نموده دليلی که د
اين اقدام دولت ايران نشانه دشمنی با دولت انگلستان می باشد و ھمين موضوع را بر حسب دستور رسمی دولت . است

  . انگليس به پادشاه ايران اط:ع داده است
  

يعنی برادرھای امير دوست محمد خان، سر تسليم پيش پادشاه ايران فرود آورده اند و قوای خود را در اختيار  امرای قندھار
در ھر . دولت ايران گذاشته اند، در صورتی که اط:ع دارند اين اقدام آن ھا مخالف منافع و حقوق ملت انگليس می باشد

  . يران مساعدت می کندحال، کنون امراء قندھار در محاصره ھرات، به دولت ا
  

در اثر پيشامدھای بحران آميز کنونی، ميسيون اعزامی به کابل ناگزير شد کابل را ترک کند و فرمانفرمای کل ھندوستان بی 
درنگ اھميت موقع را درک نمود و برای جلوگيری از پيشرفت ھای سريع دسايس و تعديات خارجی، که داشت به طرف 

  . آمد، مجبور شد اقدامات موثری بکند سرحدات متصرفات ما جلو می
  
. در اين ھنگام، توجه ويژه فرمانفرمای کل ھندوستان به سوی اھميت مقام شجاع الملک و تقاضاھای مشروع او جلب گرديد 

شاه شجاع الملک زمانی که در افغانستان دارای قدرت و عظمت بود، صميمانه حاضر شد قوای خود را به مساعدت دولت 
ماده کند و از روی عزم ثابت مصمم شد با دولت انگليس متحد شده به عمليات خصمانه بر ضد دشمنان دولت انگليس آ

متاسفانه کشور او  از سوی يک عده غاصب از دست او بيرون گرديد و او . انگليس تا ھر جايی که xزم باشد، جنگ کند
ن است که ھم اکنون در ھندوستان مھمان عزيز دولت انگليس ناگزير شد به کشور ھندوستان به دولت انگليس پناه بياورد، اي

  .است
  

با اين ھم، تا موقعی که امرای افغان از اين عمليات مخالف منافع اساسی ما احتراز می نمودند، دولت انگلستان نيز نفوذ و 
مکشوف شده است، برای اقتدار آن ھا محترم می داشته است، ولی پيش گيری سياست خصمانه امراء افغان که حاليه خوب 

سعادت و ترقی . در اين صورت وسائل ديگری بايد برای امنيت و حفظ منافع خود اتخاذ نمائيم. ما غير قابل تحمل می باشد
  .متصرفات ما در شرق نيازمند اتخاذ يک چنين وسائل موثر می باشد

  
ندی به عوض امراء کنونی افغانستان که ما می بايست در سرحدات باختری مستعمرات خود يک ھم عھد و متحد ع:قه م

حاليه مطيع و فرمان بردار دول مخالف ما ھستند، داشته باشيم و اين متحد ما بايد کسی باشد که بتواند در برابر سپاھيان 
  .دشمن که می خواھد به وسيله قوای خود به قلمرو خود توسعه ارضی بدھد، مقاومت کند

  
با . مانفرمای کل ھندوستان معتقد شده است که محتاج به يک چنين متحدی صميمی می باشدبعد از مطالعات زياد و دقيق، فر

م:حظه سياست کنونی و رعايت عدالت به اين نتيجه رسيده است که با فکر و قصد شاه شجاع الملک که در تمام افغانستان 
  .مورد پذيرش عامه است، موافقت کند

  
م شده است که شاه شجاع الملک بھترين کسی است که بتواند دوست متحد و به موجب تصديق عده ای از معتمدين مسل

صميمی دولت انگلستان گردد بنا بر اين، فرمانفرمای کل ھندوستان تصميم گرفت که با رفتن شاه شجاع الملک به افغانستان 
  . از سوی حکومت ھندوستان مساعدت کند

  
ت باوفای صديق ما مھاراجه رنجيت سينگ نيز در اين عزم و اقدام ھنگامی که اين تصميم گرفته شد، xزم بود که دوس

شرکت نمايد و داخل در اتحاد دولت انگليس و شاه شجاع الملک باشد، لذا مکناتن در ماه جون گذشته به دربار مھاراجه 
رنجيت سنگ برقرار  اعزام گرديد و نتيجه گرفته شد که يک اتحاد سه گانه بين دولت انگليس، شاه شجاع الملک و مھاراجه

گردد و به موجب اين معاھده متصرفات مھاراجه تامين گرديد و او ھم در مقابل تعھد نمود که در استرداد تاج و تخت شاه 
  .شجاع الملک عم: مساعدت نمايد

  .گر می باشددر اين معاھده سه گانه قيد شده که دشمنان و دوستان يکی از اين سه دولت متحد دشمنان و دوستان دو دولت دي
  

بعضی مسائل و نکات مھم که بين کمپانی شرقی انگليس و مھاراجه اسباب گفتگو بود، اينک حل شده و موضوعاتی که با 
تامين استق:ل امارت سند به موقع مناسب . منافع کمپانی تماس داشت و به ممالک مجاور مربوط بود، معلوم و معين گرديد

  . تحت حکومت امير کنونی آن کام: مورد احترام قرار گرفته است محول شده و تماميت ارضی ھرات در
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تنھا دوست محمد و حکمرانان قندھاری، بل  اوکلند کوشيد گناه به خاطر آغاز جنگ افغان و انگليس را به گردن نه

  . نيز به گردن ايران و روسيه بيندازد
  

استعمارگران انگليسی می کوشيدند اين سان، اقدامات اشغالگرانه خود را در افغانستان توجيه و تبرئه نمايند و ثابت 
با دستاويز ساختن ] آن ھا. [است» توطئه ھای روس ھا«سازند که تدبيرھای نظامی حکومت انگليس برخاسته از 

تھاجم روسيه بر ھند، می کوشيدند قلمرو خود را از حساب افغانستان، ايران و آسيای ميانه » افسانه يی«خطر 
  . گسترش بخشند

  
که به باور آن (گفته ھای جعل کنندگان و تحريف گران انگليسی تاريخ در باره آن که گويا ھند را تھاجم روس ھا 

  . ، تھديد می کرد، بيخی بی اساس است)ميانه و ايران انتظار می رفتھا از سوی آسيای 
  

عنوانی حکومت تزاری به پويايی  1838وزير خارجه انگليس در يادداشت ماه اکتبر  - که پالمرستون(سيمونيچ را 
ز ديوگاميل ويتکيويچ مقارن با اين زمان ا. فرا خوانده بودند] از ايران[، )او استناد می کرد» خرابکارانه«ھای 

مگر به رغم اين که روسيه دست به چنين عقب . دستور گرفته بود تا از افغانستان برآيد] سفير نو روسيه در تھران[
در مساله افغانستان يازيده بود، انگليس از گسيل اکسپديسيون نظامی به افغانستان خود داری نورزيد 136نشينی ھايی

                                                                                                                                                             
  

البته تا موقع اجرای اين مسايل و يا در حين عمل از روی دxيل عقلی، می توان اميدوار شد که آزادی و امنيت تجارت به 
مناسب خود را در ميان ملل طور کلی تامين شده، رو به ترقی خواھد رفت و نام نيک و نفوذ عادxنه بريتانيای کبير مقام 

آسيای ميانه به گونه يی که درخور شان آن است، به دست خواھد آورد و امنيت و آسايش عمومی در اين موقع در قسمت 
ھای مھم سرحدات ھندوستان برقرار خواھد شد و يک رشته سدھای محکم و دائمی در مقابل دسايس و تجاوزات دشمنان 

  . برپا خواھد گرديد
  

ضرت شاه شجاع الملک به وسيله قشون ھای خود وارد افغانستان خواھد شد و برای اين که از دخالت ھای اعلی ح
کشورھای خارجی و از اخت:فات دسته ھای مختلف داخله ايمن باشد، قشون دولت انگليس به حمايت او عازم افغانستان می 

ت که اعلی حضرت شاه شجاع الملک به زودی به کمک و شود و فرمانفرمای کل ھندوستان از روی ايمان کامل اميدوار اس
  . مساعدت رعايا و اتباع خود بر تخت پادشاھی افغانستان جلوس خواھد نمود

  
زمانی که شاه شجاع الملک به مقصود خويش نايل آمد و دارای نفوذ و اقتدار شد و استق:ل و تماميت مملکت خدا داد 

  . قشون دولت انگلستان نيز افغانستان را تخليه نموده به ھندوستان باز خواھد گشتافغانستان تامين گرديد، در آن ھنگام 
  

آن چه که فرمانفرمای کل ھندوستان را ناگزير با اتخاذ اين تصميم نموده است، ھمانا وظايف و تکاليفی است که انجام آن ھا 
در عين حال، نھايت خرسندی . ملکه انگلستانبه عھده او می باشد، يعنی تھيه وسايل امنيت و حفظ متصرفات اعلی حضرت 

  . را دارد که در ضمن انجام وظيفه می تواند با ايجاد اتحاد و يگانگی ملت افغانستان مساعدت نمايد
  

در تمام اوقاتی که اين قضايا در حال انجام است، تمام نفوذ دولت انگليس برای پيشرفت ھر مقصود سودمندی که برای خير 
ار خواھد رفت، ھرگاه اخت:ف نظری پيش آمد، به رفع آن خواھد کوشيد و اگر خسارتی فراھم گردد، جبران عامه است، به ک

افزون بر ھمه اين ھا، اخت:فات و مشاجراتی که در اين چند ساله اخير در افغانستان پيش آمده و . آن را تامين خواھد نمود
حتا نسبت به آن . اقدامات فعلی، آن ھا را رفع خواھد نمود. استسعادت و نيک بختی ملت افغانستان را دچار خطر نموده 

عده امرايی که در افغانستان عمليات خصمانه آن ھا اسباب خسارت و دشمنی نسبت به دولت انگلستان شده است، در 
شان عمل صورتی که تا فرصت باقی است، تسليم شده به دشمنی خود شان پايان دھند و برخ:ف سابق به خير و ص:ح وطن

  ».نمايند، با آن ھا نيز از روی عدل و انصاف رفتار شده، حيثيت و شرافت آن ھا محفوظ خواھد ماند
  . حسب دستور فرمانفرمای کل ھندوستان اع:م گرديد

  مکناتن. امضاء و
  1838يکم اکتبر 

ه سپاھيان ايرانی بيست روز پيش ، ھنگامی پخش گرديد ک.]گ-شرم آور و سراپا آگنده از کذب و ريا[اين اع:ميه : يادداشت
در حالی که لشکرکشی به سوی کابل و قندھار به بھانه آمدن محمد شاه قاجار به ھرات . از آن ھرات را ترک گفته بودند

  .گ-.سازمان داده شده بود
بازآرايی چون روسيه در اين ھنگام فرانسه را بزرگترين خطر در اروپا در برابر منافع خود می پنداشت؛ در پی .  136

از ھمين رو، . نياز داشت» خاور«در برابر فرانسه بود و روشن است به پشتيبانی انگليس در مساله نامنھاد » اتحاد مقدس«
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در برابر تجاوز » مانع دايمی«ز نيستاند و بار ديگر به بھانه لزوم برپايی و تھاجم سپاھيان خود را بر افغانستان با
  . ممکنه بر مرزھای شمال باختری ھند اقدام نمود

  
، )کشيده می شد» مانع دايمی«که در برابر آن می بايستی (ھرگاه انگليسی ھا به راستی از مداخله روسيه به ھند 

نه برنامه ھای اشغالگرانه نمی داشتند، در آن صورت بايد پيشنھادھای ھراس داشتند و در قبال افغانستان ھيچ گو
آخر، امير ابراز آمادگی . دوستانه دوست محمد خان را برای حل و فصل صلح آميز مساله پيشاور رد نمی کردند

مک به او نموده بود به ھمه تدبيرھای سياسی و بازرگانی انگليس مساعدت نمايد و تنھا شرطی را که گذاشته بود، ک
  .در بازپسگيری پيشاور بود که سيک ھا آن را به زور گرفته بودند

  

                                                                                                                                                             
اين اتحاد در اثر . نمی خواست مناسباتش با انگليس بر سر يک سرزمين دور افتاده که منافعی در آن نداشت؛ تيره شود

روسيه که فرانسه را بزرگترين خطر در اروپا می دانست، حاضر بود به خاطر . يده بوداز ھم فروپا» بحران خاور«پاگيری 
 . تشکيل دوباره اردوگاه ضد فرانسه از بسياری از منافع سياست خارجی خود چشمپوشی نمايد

  
درد سر «مسايل بالکان و پيروزی روسيه بر ترکيه مانع شکلگيری دوباره اين اتحاد بود و روس ھا مايل نبودند که 

  .به آن افزود گردد» افغانستان
در سياست جھانی مطرح گرديد، تنش ھا ميان انگليس و روسيه بسيار  1939در آينده، پس از آن که مساله افغانستان در 

چون روس ھا به ھيچ رو خواھان جنگ با انگليس نبودند و از سوی ديگر رويارويی با خطر فرانسه در اروپا . افزايش يافت
در واقع عقب نشينی در افغانستان، .  اری انگليس نيازمند بودند، بر آن شدند در برابر انگليس در افغانستان کوتاه آيندبه ھمک

  . يک رشوه سياسی به انگليس بود
  

اسکليسک با  - نيک:ی يکم حاضر گرديد از سازشنامه سودمند اونکيار 1840در . روس ھا تنھا به اين کار بسنده نکردند
که بر پايه آن ترکيه زير ) روسيه، اتريش، انگليس و پروس(ز بگذرد وکنوانسيون لندن با اشتراک چھار کشور ترکيه ني

  .کنترل باھمی اين چھار کشور قرار می گرفت، بپذيرد
  

 .رويدادھای آينده اروپا نشان دادند که به چه پيمانه سنجش روس ھا در زمينه ھمپيمانی با انگليسی ھا نادرست بوده است
روس ھا تا آخر باورمند بودند که انگليس به وعده ھای خود در زمينه دست يابی روس ھا به تنگه ھای دار دانل و يوسفور 

مگر، انگليسی ھا که به ھيچ رو خواستار رھيابی روس ھا به مديترانه و دستيابی آن ھا به تنگناھای ترکی . وفا خواھد کرد
  .کس توانستند ھمه اروپا به شمول فرانسه و ترکيه را در برابر روسيه بر انگيزندنبودند، نه تنھا چنين نکردند، بل برع

  
از اين جا بر می ايد که عقب نشينی روسيه در برابر انگليسی ھا و رھا نمودن افغانستان به دسن سرنوشت بی دفاع در برابر 

بخشيدن سرزمين ھای سند و (به بريتانيايی ھا  روس ھا می پنداشتند که با رشوه دادن. تجاوز انگليس لغزشی بيش نبوده است
  .خواھند توانست به آرمان ديرينه خود يعنی دست يابی به تنگناھا برسند) پنجاب و کشمير و افغانستان

  
معاون نخست وزير و وزير خارجه روسيه است که  -گناه ھمه اين اشتباھات در سنجش ھا بر دوش کنت کارل نسلرودی

  .نی گرايش ھای باوری خود ساختمنافع روسيه را قربا
  

  :در زندگی نامه او چنين آمده است
با کار در ھيات  1801خدمت را از  1856تا  1816وزير خارجه روسيه از ) 1862-1780(کارل نسلرود ) ُکنت(گراف 

وس پرورش او با روحيه ستايش از مطلق گرايی پر. عضو شورای دولتی روسيه بود 1856از . روسيه در برلين آغاز کرد
ھمکاری با دولت ھای اتريش و پروس را استوار ترين تضمين در برابر خطر انق:ب . يافته و شاگرد و ھوادار مترنيخ بود

  .می دانست و در ھمه پويايی خود از اين انديشه پيروی می کرد
را با عقب نشينی در برابر اتريش بارھا منافع روسيه » اتحاد مقدس« به خاطر تحکيم و در آتيه به خاطر بازآرايی دو باره  

مگر سنجش ھای او در ھمکاری با اتريش و پروس و ھمچنان تضاد ميان انگليس . قربانی کرد» مساله خاور«و انگليس در 
روسيه در عرصه بين المللی تجريد ) 1856- 1853(و فرانسه با شکست رو به رو شد که در نتيجه در آستانه جنگ کريما 

  ).کبير روسيه) دانشنامه(برگرفته از دايره المعارف(از اين جنگ برکنار و بازنشسته شد  نسلرود پس. گرديد
  

کارل نسلرود بعد از سقوط ناپليون جزء ھيات سياسی الکساندر اول «در باره او می نويسد که  فرھنگ معينداکتر معين در 
معاھده پاريس ) 1856-1854(گ ھای کريمه او بعد از جن. عضويت کنگره وين را داشت 1815-1814بود و در سال ھای 

  گ -» .را منعقد ساخت و از کار کناره رفت
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بايسته است بازانديشی کرد که چرا ما نمی توانيم با دوست محمد «: برنس پس از رفتن از کابل، به مکناتن نوشت 
وانش نظر بسيار خان  ھمکاری نماييم؟ او آدمی است که بی ترديد دارای توانايی ھای بزرگی است و در ژرفای ر

  . باxيی در باره ملت انگليس دارد
  

ھرگاه نيم آن چه را که ما در نظر داريم برای ديگران بکنيم، برای او می شد و ھرگاه پيشنھادھايی ارائه نماييم که 
با ] را روابط خود[او بتواند آن ھا را چونان پيشنھادھايی که با منافع او ھمخوانی دارند، ارزيابی نمايد، او فردا 

  137».ايران و روسيه به ھم خواھد زد
  

، يک بار ديگر تاييدگر آن است که استي:گران انگليسی با دستاويز ساختن )که در باx آورديم(اظھارات برنس 
که به بی پايگی اين بھانه، برخی از نمايندگان پارلمان انگليس ھم در سخنرانی ھای خود (» خطر تھاجم روسيه«

، می کوشيدند مشی آشکارا گستره جويانه خود ]با انگليسی ھا[ » خصومت دوست محمد«و ) دنداعتراف نموده بو
  . در آسيای ميانه و به ويژه تجاوز بر افغانستان را توجيه نمايند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بخش دوم

  )1842-1838در سال ھای (افغان و انگليس ] اول[جنگ 
  

، تمرکز سپاھيان ھندی و انگليسی در فيروز پور 1838کم اکتبر پس از چاپ و پخش مانيفست اوکلند به تاريخ ي
در کويته . نفر  6070به» سپاه شاھی« -نفر رسيد و دسته شخصی شاه شجاع 9700دسته بنگال به. آغاز گرديد
اين جنرال پسان ھا فرماندھی کل ھمه سپاه اکسپديسيون (به فرماندھی جنرال کين ) 3630به تعداد(دسته بمبی 

بريتانيايی که قرار بود به  -روی ھم رفته در ترکيب ارتش ھندی. به آن ھا پيوستند) را به دوش گرفت) یاعزام(
  138.نفر سرباز و افسر شامل بودند 19400قندھار يورش ببرند 

  
دبير حکومت ھند  –ھمراه با دسته شخصی شاه شجاع، گروه بزرگی از اجنت ھای بريتانيايی به رھبری مکناتن

کابل را کنترل » قانونی«که به عنوان رزدنت در دربار شاه شجاع می بايستی پويايی ھای فرمانروای (بريتانيانی 
  . برنس را به سمت معين مکناتن گماشتند.  ، حضور داشتند)و نيز رھبری سياسی را انجام بدھد

  

                                                 
  . 242. رونوشت ھای مراس:ت و مکاتبات سر الکساندر برنس با گورنر جنرال ھند، ص.  137

138. W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus, in the expedition 
to Afghanistan in the years 1838-1839, London, 1841, p. 3, 6, 34. 

دسته ھای بنگال و . سپاھيانی که چونان پادگان ھا در نواحی مختلف سند مانده شده بودند، شامل اين گروھبندی نمی شدند
  ..... نفر نشانزن 690پ و دستگاه تو 50نفر توپچی و   800نفر سواره نظام،  3630نفر پياده، 7910: بمبی مشتمل بودند بر

  
متشکل از دو ھنگ سواره نظام، پنج ھنگ پياده و يک بطريه توپچی که با اسپ ھا کشيده می شدند » يگان ھای شاھی«
  . بودند) چھار دستگاه توپ(
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تنھا . ھمراھی می کردندنفر خدمه اردوگاھی  38000نام گرفته بودند،» ارتش سند«انگليسی را که  –سپاھيان ھندی
  139.در اختيار دسته بنگالی نزديک به سی ھزار راس جانور بارکش قرار داشت

  
انگليسی که محل تجمع آن پيشاور بود، از ديدگاه شمار نفرات به پيمانه چشمگيری از  –ارتش ھندی] آن بخش[
نفر و ) 6146(بر دسته سيکی  سرباز و افسر شامل بود و متشکل بود 10886در آن . کوچک تر بود» ارتش سند«

  140).نفر 4740(پسر شاه شجاع -دسته شھزاده تيمور
  

نظر به پ:ن . اجنت سياسی انگليس و مشاور شھزاده تيمور فرمان می راند -برگروھبندی پيشاور، سرھنگ اوييد
 -ج:ل آباد -برگذرگاه خي - پيشاور: فرماندھی بريتانيا در برنامه بود که نيروھای اصلی سپاه اعزامی در محور

] ارتش[فرمانروای پنجاب که به يگان ھای بزرگ  –مگر در نتيجه خود داری رنجيت سينگ. کابل پيشروی نمايند
  . کمپانی ھند شرقی اجازه عبور از طريق قلمرو خود را نداد، طرح پ:ن اوليه تغيير کرد

  
غاز به راھپيمايی نموده، به سوی شکارپور ھندی می باستی از سند آ - کنون ديگر نيروھای اصلی سپاھيان انگليسی

کتل خوژک می رفتند و گروھبندی کمکی به فرماندھی سرھنگ اوييد از سوی پنجاب به راه –کويته –گذرگاه بوxن
  . می افتادند

   
  :آغاز تھاجم

ن در روزھای نخست دسامبر، دسته ھای بنگال به فرماندھی جنرال کوتو. آغاز گرديد 1838تھاجم در اواخر 
و دسته شاه شجاع فيروزپور را ترک گفتند و در راستای جنوب کرانه ھای رود سند به سوی شکارپور به ) کاتن(

در ريزشگاه رود سند در ويکور پياده شدند و به سوی دادور رھسپار ] با کشتی ھا[ھمزمان دسته بمبی . راه افتادند
  . گرديدند

  
سرزمين ھا، بدون اجازه حکمرانان آن، نقض آشکار قرار داد انگليسی از طريق اين  -پيشروی سپاھيان ھندی

. بود که بنا به شرايط آن، کمپانی ھند شرقی تعھد سپرده بود در امور داخلی سند مداخله ننمايد 1836اتحادی 
پيش  استعمارگران انگليسی با پشت پا زدن به تعھداتی که به گردن گرفته بودند و زير پا نھادن آن ھا، حتا تا آن جا

رفتند که از اميران سند خواستند تا مبلغ بزرگی را به شاه شجاع برای مبارزه با حکمرانان بارکزايی کابل و قندھار 
  . بپردازند

  
مگر، اميران از انجام اين تقاضا خود داری ورزيدند و کوشيدند از حضور غير قانونی سپاھيان انگليسی در خاک 

دسته بمبی و بخشی . ارگران بريتانيايی تصميم گرفتند با زور س:ح اقدام نمايندآن گاه استعم. خود جلوگيری نمايند
جايی که ميران سند  -از دسته بنگال فرمان يافت داشتند تا مسير خود را عوض نمايند و عاجل به سوی حيدر آباد

  .نيروی اصلی خود را در آن متمرکز گردانيده بودند، مارش نمايند
  

به . انگليسی پياده شدند) ديسانت(مھم ترين بندر سند، نيروھای کماندويی  –ديکی کراچیدر ھمان ھنگام، در نز
انگليسی ھا اين بندر را اشغال کردند که پس از آن، حکمرانان سند ناگزير گرديدند قرار  1839فبروری  3تاريخ 

ريتانيايی حق کشتيرانی آزاد در داد ننگين و اسارتباری را به امضاء برسانند که نظر به شرايط آن، به کشتی ھای ب
رود سند را دادند و به حضور دسته کمکی انگليس در قلمرو سند اجازه دادند و بخشی از ھزينه آن را به دوش 

را ) ميليون روپيه) 8/2(لک روپيه  28موافقت نمودند به شاه شجاع )] ميران[(افزون بر اين، آن ھا . گرفتند
  . »بپردازند

  
   141.حکمرانان بھاول پور نيز ھمين گونه پيشامد نمودند -گر ھمپيمانان خودانگليسی ھا با دي

                                                 
139. Ch. Low, The Afghan war 1838-1842, from the journal and correspondence of the late 

maior-general Augustus Abbott. London, 1879, p. 67.   
دستگاه توپ شامل  4و  .....تن  200نفر پياده و 3500نفر سوار،  1000تن توپچی،  40در دسته شھزاده تيمور، .  140
  دستگاه توپ 12و ..... نفر  50نفر پياده،  4929نفر سوار،  1067نفر توپچی،  100دسته سيکی مشتمل بود بر . بودند

W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 33. 
141. J. Atkinson, The expedition into Afghanistan, London, 1842, p. 7. 
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ستون بنگال با به اطاعت در آوردن سند، از راه شکارپور به سوی دادور راھی گرديد و از آن جا از راه گذرگاه 

و » سپاھيان شاھی«در ماه اپريل . به آن شھر رسيد 1939مارچ  26بوxن به سوی کويته به راه افتاد و به تاريخ 
  . دسته بمبی نيز به اين جا رسيدند

  
حکمران  –، برنس با مھراب خان»را به سوی کويته نزديک می شد» ارتش سند«ھنوزی که فرماندھی سه دسته 
انگليسی ھا از او می خواستند تا بی چون و چرا از شجاع اطاعت نمايد و سپس . ق:ت گفتگوھا را پيش می برد

سپاھيان  :تی ميان شکارپور و کتل خواژک را تامين کند و رسانايی منظم علوفه و خواربارامنيت خطوط مواص
مھراب خان که در آغاز با اين خواست ھا موافقت کرده بود، پس از چندی از 142.ھندی انگليسی را به گردن بگيرد

ی سازند، دسته نظامی يی را به پذيرفتن آن سر باز زد و انگليسی ھا ھم برای اين که او را وادار به  فرمانبردار
  .ق:ت گسيل داشتند

  
  .به سوی قندھار به راه افتادند 1839ھر چه بود، بريتانيايی ھا با به پايان رساندن تمرکز سپاھيان، مقارن با اپريل 

  
ن حتا گذرگاه دشوار گذر بوx. بر سر راه، ارتش آن ھا می شود گفت با ھيچ مقاومتی از سوی افغان ھا برنخورد

با تکيه بر بازگويی متعدد » سيورنايا پيچ:«با آن که به گونه يی که روزنامه روسی . از سوی آنان گرفته نشده بود
  . »می توانستند ارتش را در دره ھای بوxن زير بگيرند... «شاھدان و ناظران اين لشکرکشی نوشت 

  
گليسی را بگيرند و حتا برآن ضربات کوبنده يی ان -حکمرانان قندھار توان آن را داشتند جلو پيشروی ارتش ھندی

مگر کشاکش ھا ميان آن ھا و خيانت کارمندان بلندپايه اين سردارنشين که از سوی انگليسی ھا . وارد بياورند
حاجی خان کاکری  -يکی از خان ھای سرشناس افغانی. خريده شده بودند، کار را به سود استي:گران به پايان بردند

انگليسی به قندھار با دسته خود  -س ده ھزار روپيه به دست آورده بود، ھنگام نزديک شدن ارتش ھندیکه از انگلي
  143.بسياری ديگر از سران افغانی ھم از او پيروی کردند. به شاه شجاع پيوست

  
ی بنا به ياددھ«وزير کھندل خان به جای آن که در لحظه بحرانی به سرور خود کمک نمايد، برعکس  –م: نصوح

وی سپس ھم حکمرانان قندھار را متقاعد . موھن xل در ميان افغان ھا درز می انداخت و تخم نفاق می پاشيد
  144 .»ساخت تا کشور را ترک بگويند

  
در اين ھنگام، حکمرانان . ، شجاع به ھمراھی دسته پيشاھنگ بنگال وارد قندھار شد1839اپريل 25به تاريخ 

يک دسته انگليسی به تعقيب آن ھا به فرماندھی سرھنگ . گرشک گريخته بودند بارکزايی شھر را رھا کرده و به
مگر برادران بارکزايی توانستند به ايران بگريزند و سيل با گذاشتن يک پادگان کوچک در . سيل فرستاده شد

   .گرشک، به قندھار بازگشت
  

از . ارتبار، ننگين و شرم آور وادار ساختندبه تاريخ ھفتم ماه می، انگليسی ھا شجاع را به امضای يک قرار داد اس
  145.آن جلب می نمايند 7، و 6، 4، 3ھشت بند اين قرار داد توجه ويژه يی را بندھای 

                                                                                                                                                             
سيورنايا «مجله(، »انگليسی به افغانستان) نيروھای اعزامی(اکسپديسيون « مقاله : در باره شرايط قرار داد نگاه شود به

  :و نيز 249، شماره 1839، )»پيچ:
   . 397. ، جلد يکم، صتاريخ جنگ در افغانستانسر جان کئی، 

142. H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri  1812-1877(), Lahore, p.123,  
 ).به زبان انگليسی(،  425. ، جلد يکم، صتاريخ جنگ در افغانستانو نيز سر جان کئی، 

143
. W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 88 

J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 150, 151 
J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan:being state papers official documents, dispatches, 
authentic narratives, ets. Illustrative of the British expedition to, and occupation oa Afghanistan 

and Scinde between the years 1838 and 1842, Calcutta, 1843, p. 26.   
 

144 .H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri.., p. 125.  
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جلد يکم سراج التواريخ چاپ کابل برگرفته و برشمرده  143. ص در اين جا مولف برخی از بندھای اين عھدنامه را از.  145
. چون بايسته دانستيم با بھره گيری از فرصت، کل متن قرار داد يا عھد نامه را بياوريم، از تکرار آن جلوگيری کرديم. است

حسين ھروی را بر می اينک متن عھدنامه را از کتاب واقعات شاه شجاع بخش سوم زير نام افسوس ناظرين به قلم ميرزا 
  : گيريم

نقل عھدنامه دوستی و محبت فی مابين سرکار دولتمدار کمپی انگريز بھادر و شاه ذيجاه شجاع الملک پادشاه که به معرفت «
جی مکناتن صاحب بھادر ايلچی و وزير انگليس از طرف دولت باھره ھندو پادشاه ذيجاه شجاع الملک شاه ممدوح برای 

ھجری  1255عيسوی مطابق بيست و ودم شھر صفر  1839خ:ف شاه مفخر اليه به تاريخ ھفتم ماه می ذات واxصفات و ا
  .به مقام قندھار زيب توفيق يافت

فيمابين سرکار دولتمدار  1838روشن و مبرھن باشد که جميع شرايط عھدنامه که به تاريخ بيست و ششم جون : دفعه اول
مھاراجه رنجيت سينگه بھادر زيب نفاذ يافته به حال و برقرار خواھد بود، سرکارات انگليسيه و شاه ذيجاه شجاع الملک و 

  . ث:ثه به موجب شرائط عھدنامه مذکور کاربند خواھند شد
  

به مد نظر ارتباط و استدامت اتحاد واقع فيمابين سرکار دولتمدار انگليسيه و شاه مفخر اليه يک صاحب ايلچی : دفعه دوم
کار انگليسيه ھميشه به خدمت شاه محتشم اليه حاضر و موجود خواھد ماند و در صورت مناسب و انگريز از طرف سر

مصلحت متصور ساختن پادشاه ممدوح نيز ايلچی از طرف خود جھته اقامت به خدمت گورنر جنرال گورنر جنرال بھادر 
  . معين و مامور خواھند فرمود

  
ينه و نظر اتحاد و محبت کامله مستقيميه که از جانب سرکار دولتمدار به عوض و بدل معاونت و مواحدت دير: دفعه سوم

انگليسيه و کيفيت شاه ذيجاه شجاع الملک رو به ظھور آورده است و به لحاظ يگانگی و يک جھتی ھر دو سرکار ين شاه 
اھل فرنگ را اجازت محتشم اليه گاھی احدی را از قوم اھل فرنگ در زمره نوکران منتظم و منسلک نخواھند کرد و کسی 

  ».استقامت به ملک افغانستان بدون اط:ع و استرضای سرکار انگليس عطاء نخواھند فرمود
  

فوجی منتظم و مرتب که صاحبان انگليس انگليس سرکرده و سرداران آن باشند برای حفاظتملک و ذات پادشاه : دفعه چھارم
در ملک افغانستان مقرر و معين خواھد شد و ھر خدمتی که به  مفخر اليه و ھم جھت آن دفاع اعدای بيرونی علی الدوام

  . صوابديد شاه و ايلچی مذکور مناسب و ضرور متصور گردد از فوج مزبور گرفته آيد
  

خرج فوج مذکور طوری که الحال است، آينده ھم به ھمان اسلوب خواھد ماند و تعداد سرداران انگليس متعينه : دفعه پنجم
  .ه از پنجاه نفر خواھد بود به شرطی که پادشاه مفخر اليه خواھش ازدياد آن و ازدياد فوج مذکور نکندلشکر مذکوره زياد

  
  .شاه شجاع الملک مفخر اليه مشاھره فوج مذکور حتی الوسع و اxمکان از خزانه خود مودی سازند: دفعه ششم

  
يجا انسداد و ارتفاع آن فرمايند و ھر تدبيری در خصوص امر تجارت شاه ممدوح در صورت پيش آمدن موانع ب: دفعه ھفتم

که در رای صواب انتمای شاه مفخر اليه به ص:ح ايلچی انگليس برای رفاه مردم تجار قرار پذيرد جلوه ظھور خواھد 
  . گرفت

  
قرار و مضامين دفعات ھفتگانه مرقومه باx ابدا دائما تا بقای حکومت سلطنت خاندان سدوزايی به حال و بر: دفعه ھشتم

  ».مستقل و پايدار خواھد ماند
  

عيسوی مطابق بيست  1839تحرير ھفتم ماه می : در پايان اين عھدنامه در جلد يکم سراج التواريخ چنين آمده است: يادداشت
  . ھجری در دارالقرار قندھار، فقط 1255و دوم شھر صفر سال 

  
  .  است 1838درست آن . مي:دی آمده است که اشتباه است 1839ھمچنين در بند اول نقل عھدنامه بيست و ششم ماه جون سنه 

  
دلچسپ است که اين قرار داد که بندھايی از آن را «: داکتر مراد باباخواجه يف در زير نويس در اين پيوند نشاندھی می کند

د مربوط به جنگ اول از سراج التواريخ برگرفته ايم، از سوی حکومت بريتانيا نشر نگرديده بود و در ھيچ مجموعه اسنا
اين قرار داد ھمچنين در آثار و منابع انگليسی و روسی يی که به اين يا آن پيمانه به مساله جنگ . افغان و انگليس نيامده است

  . ربط می گيرد،  بازتاب نيافته است 1842 - 1838سال ھای 
  

ار داد ساخته و پرداخته مولف سراج التواريخ بوده با اين ھم، اين کار مبنايی را به دست نمی دھد که چنين بپنداريم که قر
چون در باره چھار بند آن در تاريخ سلطانی نيز سخن به ميان آمده است که سی سال پيش از سراج التواريخ نوشته شده .باشد
  ».بود
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انگليسی ھا با ديکته کردن شرايط اسارتبار قرار داد، روز ديگر مراسم باشکوه نشاندن دست نشانده خود بر تختگاه 
» بی آxيشانه«سخاورزانه و کمک  نشاندھی می شد که شاه شجاع به ياری در اين حال،. افغانی به راه انداختند

حکومت انگليس توانست بار ديگر تخت نياکان خود را باز گيرد که گويی به گونه غير قانونی از سوی نمايندگان 
ه از سوی مگر باشندگان قندھار به استثنای يک مشت از سران افغانی خريده شد. تيره بارکزايی غصب گرديده بود

  . اشتراک نورزيدند» تاج پوشی شاه شجاع«انگليسی ھا در اين کميدی شرم آور و ننگين 
  

  . کابل نمود -انگليسی آغاز به تھاجم به سوی غزنی -ارتش ھندی 1839جون  29به تاريخ 
  

سر راه کابل نيرومند ترين دژ افغانی بر  –دوست محمد با آمادگی گرفتن برای دفاع، شتابان به سنگربندی غزنی
پسر ارشد خود را  -امير حيدر خان. او بخش اصلی سپاھيان خود را در شھر و حومه آن متمرکز گردانيد. پرداخت

پسر ديگر او به فرماندھی دسته سواره نظام در نزديکی شھر  -افضل. در راس پادگانی سه ھزار نفری دژ گذاشت
   .کردمستقر شد و می بايستی در ھماھنگی با حيدر عمل می 

  
خود دوست محمد در کابل سرگرم جمع آوری نيروھای اضافی بود که با آن ھا در نظر داشت از پسران خود در 

  . راه غزنی حمايت کند
  

مگر در ھنگام مارش، پارتيزان . ق:ت غلزايی و معروف را گرفتند -انگليسی ھا بدون کدام دشواری دو شھر ديگر
آنان شبيخون می زدند و در ھر بار چندين تن از سپاھيان انگليس را از پا در  ھای غلزايی که پيوسته بر دسته ھای

گروھی از غلزاييان دلير در نزديکی غزنی حتا به اردوگاه . می آوردند، دردسرھای بسياری برای آنان آفريدند
   .شجاع نيز يورش بردند

  
اين اقدامات، آغاز جنبش گسترده . ھا بود کارروايی ھای پارتيزان ھا گواه بر عدم محبويت شجاع در ميان افغان

  . ضد انگليس که در آينده سراسر کشور را در بر گرفت، گرديدند
  

انگليسی متشکل از دوازده ھزار نفر به غزنی نزديک شدند و  -جوxی، يگان ھای پيشتاز ارتش ھندی 21به تاريخ 
ست محاصره دژ غزنی چند روز ادامه می يافت روشن ني. با آتش نيرومند تفنگ ھا و توپخانه رو به رو گرديدند

خيانت نمی کرد و .] گ-که از سوی موھن xل خريده شده بود[عبدالرشيد  –ھرگاه خواھر زاده دوست محمد خان
را به فرماندھی » دروازه کابل« -پ:ن مفصل شھر را با خاطر نشان ساختن آسيب پذير ترين نقطه دژ باxحصار

  146.بريتانيا نمی داد 
  
طرح حمله چنين ريخته . نگليسی ھا تصميم گرفتند دروازه ھای شھر را منھدم کنند و سپس به آن ھجوم بياورندا

چند گروھان انگليسی می بايستی دست به يورش ھای فريبنده از محور جنوب دژ می يازيدند تا توجه : شده بود
که بايد دروازه ھا را (ری دسته مين گذاران آن گاه دسته اصلی می بايستی به يا. پادگان را به خود جلب نمايند

  147.درزھای ايجاد شده، به شھر رخنه می نمودند..... ، از طريق )انفجار می دادند
  

آن ھا با مقاومت سرسختانه پادگان شھر و باشندگان . جوxی به شھر رخنه نمودند 23سپاھيان انگليسی سپيده دم 
سرنوشت ..... و چندباره انگليسی ھا از ديدگاه نفرات و تسلحات با اين ھم، برتری چشمگير . رو به رو شدند

  . آن ھا پس از نبردھای خشونتبار دو ساعته شھر را گرفتند –مبارزه را از پيش رقم زده بود 

                                                                                                                                                             
  

نگرديده  شاه شجاع واقعاتچنين بر می آيد که آقای باباخواجه يف متوجه بازتاب اين معاھده در کتاب : يادداشت گزارنده
  . بودند
  :و نيز) به زبان انگليسی(  225. موھن xل، زندگانی امير دوست محمد خان، جلد دوم، ص.  146

Ch. Nash, History of the war in Afghanistan from its commencement to its close, London, 1843, 
p. 161, 

Ch. Low, The Afghan war 1838-1842, from the journal and correspondence of the late maior-
general Augustus Abbott. London, 1879, p. 101 

147 . Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 161-169, 
J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 208.   
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تجاوزگران که از آشتی ناپذيری شھريان برآشفته و خشمگين شده بودند، ھر که را که دم دست شان می آمد، می 

محاصره «: تاريخ دان انگليسی چگونه شرح می دھد -کئی.] گ-سر جان[ببينيم که اين سرکوبی را  بياييد. کشتند
برخی با ت:ش گريز از راه دروازه ھای شھر به آتشسرای سوزان ساخته شده از .... غزنی به پايان رسيده بود

ديگران را با سر نيزه ھا . ختندشماری زخمی شده و به آھستگی می سو. سوی سپاھيان ما می افتادند و می گداختند
دنبال آدم ھا مانند سگ ھای ھار می دويدند و گير می آوردند و سپس آن ھا را تيرباران . »ميخ می زدند«به زمين 
  ...می کردند

  
بسياری از افغان ھا . حتا پس از آن که پادگان دست از نبرد برداشت، باشندگان ھمچنان به ايستادگی ادامه می دادند

ن که زخمی شده بودند و از پا در آمده بودند، به تبارز انزجار و تنفر خود نسبت به دشمن ادامه می دادند و از با آ
  148.».نثار زندگانی گرانبھای خود صرفه نمی کردند

  
  149.افسر 18از جمله   -زخمی دادند 165انگليسی ھفده نفر کشته و  -ھنگام محاصره غزنی سپاھيان ھندی

   
در ميان . نفر می رسيد 1600زخمی ھای افغان ھا به ھزار تن و شمار اسيرانی که داده بودند، به شمار کشته ھا و

افضل خان که می بايستی در راس دسته سواره در  –پسر ديگر امير کابل. اسيران، شھزاده حيدر خان نيز بود
و ترس، از برادر خود حمايت  برابر انگليسی ھا در ھماھنگی با حيدر خان می پرداخت، با به ظھور رساندن جبن

نکرد و ھنگامی که از سقوط غزنی آگاھی يافت، با بر جا گذاشتن بار و بنه، شھين خانه و زراد خانه برای 
اين گونه، به دليل بزدلی و ترسويی افضل خان، طرح دوست محمد خان برھم خورد . انگليسی ھا، به کابل گريخت

  150.و با شکست رو به رو شد
انگليسی به دليل تسخير ناپذيری غزنی، ناگزير خواھند بود از کنار آن  -نجيده بود که سپاھيان ھندیامير چنين س

بگذرند و يکراست به سوی کابل بتازند که اين کار برای وی امکان خواھد داد تا بر آن ھا از پيش رو  و پسرانش 
  . از پشت سر ضربه وارد نمايند

  

                                                 
148. J. W. Kaye, History of the war in Afghanistan, vol 1. P. 465.  

149.W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 186, 
 Ch. Low, The Afghan war 1838-1842.., p. 102.  

ر سردار افضل خان با مستق«: در اين باره چنين می نويسد زندگانی امير دوست محمد خانموھن xل در  جلد دوم .  150
خود سردار حيدر خان پيام فرستاد تا به او ) اندر(شدن سپاه خود به بيرون دژ غزنی متوجه ضعف خود شده به برادر ناتنی 

اجازه بدھد با سپاه خود داخل قلعه گردد و قصد داشت بر انبارھای علوفه انگليسی ھا و کسانی که علوفه را تھيه و حفاظت 
. برادر کھتر که در عين حال با برادر مھتر حسادت داشت، ھمچنين از او می ترسيد. نمايدمی کنند، حمله نموده، آن ھا نابود 

از اين رو، در اثر بی  اعتمادی و احساسات شخصی مانند ساير افغان ھا که به برادر اندر اعتماد نمی کنند، به افضل خان 
  . اجازه ورود به قلعه را نداد

  
داشت که دژ مستحکم غزنی ھرگز  از سوی نيروی نظامی تسخير يا ويران شده نمی گذشته از اين، سردار حيدر خان می پن

تواند، بل که در ورای محاصره وقتی فرا می رسد که آذوقه و علوفه قوای دشمن کاھش می يابد و نمی توانند در برابر 
ا نابود سازد و پيروزی نصيب آنگاه سپاه داخل قلعه غزنی موفق می شود دشمن ر. جنگاوران خشمگين افغان مقاومت کنند

  . او می گردد  و از اين پيروزی و نيکنامی سھم او بيشتر از برادر اندرش خواھد بود
  
از سوی ديگر، سردار حيدر خان تشويش داشت که شايد برادر اندرش سپاه زير فرمان او را در درون دژ در برابر او بر  

اين بود که شک و تريدھای حيدر خان،  افضل . ی دژ را به دست خود بگيردانگيزد تا او را اسير سازند و اين گونه، رھبر
چون در آن ھنگام حساس و خطرناک که امکان تباھی سپاھش را در برداشت، . خان را در بيرون قلعه سخت آزرده ساخت

ی را که با سپاه انگليس اجازه دخول به قلعه نيافت، از اين رو به جايی دور تر از غزنی شتافت و طرح حمله و رويارويی ي
  . داشت، ترک داد و دژ غزنی را به دست سرنوشت خودش سپرد

  .گ–.متن با اندکی ويرايش بازآوری شده است: يادداشت
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ه به توانايی پايين رزمی بخش چشمگير سپاھيان خود که چندی پيش پس از با اين ھمه، دوست محمد خان با توج
بازگشته بودند و با آگاھی يابی از توطئه خيانت در دست 151از ترکستان جنوبی ..... لشکرکشی دشوار و توانفرسا

  . پياده شدن در ميان سران افغانی، بر آن شد تا تسليم شود
  

در کرسی وزير .] گ-که شوھر خواھر او بود[ا در دربار شاه شجاع امير اميدوار بود که انگليسی ھا وی ر
برادر او که به نمايندگی از وی به غزنی آمده بود، اع:م  -جبار خان] نواب[مگر انگليسی ھا به . خواھند ماند

زندگی در داشتند که امير کابل می تواند به شرط تسليم شدن داوطلبانه، تنھا به وضعيت يک بازنشسته تشريفاتی با 
  152.ھند سنجش داشته باشد

  
برای اين . دوست محمد که پيشنھاد انگليسی ھا را برای خود پذيرفتنی نمی پنداشت، بر آن شد تا به جنگ بپردازد

مگر . سنگر گرفت) در ميدان(مقصد، او با دسته شش ھزار نفری از کابل برآمد و در نزديکی روستای ارغند 
و قزلباش ) پشتون(د برای جنگ را به پايان برساند که خيانت آشکار سران افغانی ھنوز نتوانسته بود آمادگی خو

آن ھا که از سياست ھای دوست محمد خان ناخشنود بودند، درست مانند سران قندھار فرصت طلبانه . روشن گرديد
بخشی از آنان از . دچشم انتظار لحظه مناسب بودند و برای آن کمين گرفته بودند تا به به امير خود خيانت نماين

  . سوی انگليسی ھا خريداری شده بودند
  

گذشته از آن، در پشت جبھه امير در کوھستان شورش ھايی برپا گرديده بود که از سوی اجنت ھای بريتانيايی بر 
  . انگيخته شده بود

  
ھای ھندوکش به آن سوی کوه  -تن از نزديکان خود به شمال 350دوست محمد خان با درک ناگيری شکست، با 

-به ھمراھی[به فرماندھی کپتان اوترام و ] برای دستگيری و بازداشتش[انگليسی ھا پشت او دسته يی را . گريخت
را ) شياد خاور(» تاليران خاور«که انگليسی ھا به او به خاطر خيانت ھا و خباثت ھايش لقب (حاجی کاکری .] گ

او ھر آن چه را که در توان . کاکر به خاور زمين خيانت نکرد با اين ھم، اين بار حاجی. فرستادند) داده بودند
داشت، انجام داد تا پيگرد را با ناکامی رو به رو گرداند و به امير امکان بدھد موفقانه به قلمرو زير فرمان 

زندان او متھم به خيانت گرديد و به . انگليسی ھا اين کار را بر حاجی کاکری نبخشيدند. حکمران ازبيک خلم برسد
  153.افگنده شد

  
شاه و حاميان اروپايی او «.  به ھمراھی سپاھيان ھندی و انگليسی به پايتخت رسيد 1839اگست  7شجاع به تاريخ 

. مگر اين رژه شادمانی سراسری را بر نينگيخت. رسيدند] باxحصار[از کوچه ھای شھر گذشتند و به کاخ دژ 
باشندگان از خانه ھای شان برآمده . »از سوی مردم شنيده نمی شدھيچ خوشامدگويی يی : کئی در اين باره نوشت

مگر آن بيشتر به سوی ناآشنايان اروپايی می نگريستند تا اين که به . بودند تنھا برای آن که به اين منظره بنگرند
  . سوی شاھی ببينند که خارجيان وی را به کابل آورده بودند

  

                                                 
ترکستان افغانی، وxيات شمالی کشور يعنی ھمان بلخ و سمنگان و گوزگانان و  - پسان ھا(منظور از ترکستان جنوبی .  151

  ).باستانی است... ان وفارياب و تخارستان و بدخش
اين بزرگترين و نابخشودنی ترين ! اين است يکی از صحنه ھای دراماتيک، آموزنده و رنجبار تاريخ خونبار کشور ما

ناآگاھی از روندھای . لغزش استراتيژيک دوست محمد خان بود که ھرگز تاريخ او را به خاطر اين کار نخواھد بخشيد
زير پرده در درون دستگاه امير کار می کردند، او را به دست يازيدن به چنين عمل  پيرامون و نيز دست ھايی که در

درست در ھمين ھنگام، می بايستی نيروھای امير در يک نبرد فرعی و حاشيه يی . ناراويی به سود انگليس برانگيختند
  .گ- .سرگرم می شدند

  .225. ، صتاريخ سلطانیسلطان محمد خان خالص، .  152
W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 222 

J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 230 
  و نيز 255. ، صتاريخ سلطانیسلطان محمد خان خالص،  :در باره حاجی کاکری نگاه شود به.  153

J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 293-302 
W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 242, 243, 256, 

Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 188-197. 
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اين بيشتر به مراسم خاکسپاری ھمانند . به شھزاده سدوزايی س:م عادی بدھندآن ھا حتا ابراز تمايل ھم نمی کردند 
   154.»بود تا به آمدن يک پادشاه به پايتخت قلمرو بازپس گرفته اش

  
انگليس به شھر، دسته شھزاده تيمور ) اعزامی(پس از چند روز، پس از رسيدن نيروھای اصلی سپاه اکسپديسيونی

به خاطر تعلل (انگليسی ھا زمان بسياری را برای تشکل اين دسته . از راه رسيدبه فرماندھی سرھنگ اوييد ھم 
، صرف )رنجيت سينگ که شتاب نمی ورزيد به تعھد خود در قرار داد سه جانبه عمل نمايد -فرمانروای پنجاب

  . کردند
  

يدواری خود را از رنجيت سينگ که از سر ناگزيری و ناچاری اين قرار داد را امضاء نموده بود، ھيچگاھی ام
به رغم آن که فرمانروای پنجاب . دست نمی داد که انگليسی ھا با سر افگندگی از قلمرو افغانی رانده خواھند شد

انگليسی سنگ  -ھمپيمان کمپانی ھند شرقی شمرده می شد، ھرگونه می کوشيد در راه پيشروی سپاھيان ھندی
  .اندازی نمايد

زدن او از راه دادن نيروھای اصلی سپاه اعزامی از طريق قلمرو پنجاب  در اين باره، علی الخصوص سر باز
  155.گواھی می دھد

  
ھندی ناگزير گرديد بيابان ھای سند و بلوچستان را درنوردند و  –درست ھمانا به اين دليل، ارتشيان انگليسی

  . دشواری ھای جدی يی را به خاطر کمبود آب، خواربار و علوفه متحمل شوند
  

م رنجيت سينگ ھمچنان تماي:ت انگليسی ستيزانه مردم سيک و نيز عدم تمايل او مبنی بر مشارکت در بر تصمي
ھنگامی که پيک مرگ مھاراجه به . ماجراجوی يی که در برابر افغانستان به راه انداخته شده بود، تاثير گذاشت

سرانه اردوگاه خود را در حومه رسيد، بخشی از سيک ھا خود) 1839جون  27به تاريخ (سيکی  -دسته انگليسی
  . جايی که مراسم خاکسپاری انجام می شد -اتک ترک گفتند و به سوی xھور شتافتند

  
جوxی  20سيکی را سر از نو جمع کند و به تاريخ  -سرھنگ اوييد به بھای مساعی بزرگی توانست دسته انگليسی

اوييد با گذاشتن بخشی . روک دژ علی مسجد را گرفتندجوxی آن ھا پادگان مت 26به تاريخ . به لشکرکشی بپردازد
  . کابل به راه افتاد -گندمک -ج:ل آباد -از سپاھيان خود در آن، به سوی گذرگاه خيبر

  
چون سران قبايل افغانی که در ناحيه گذرگاه خيبر می . در سراسر راه، دسته با ھيچ مقاومتی رو به رو نگرديد

پسر دوست محمد خان که می بايستی به فرماندھی  –ريده شده بودند و اکبر خانزيستند، از سوی انگليسی ھا خ
ھزار نفری به پيشواز دشمن می رفت، پس از افتادن غزنی به دست انگليسی ھا عاجل از سوی امير از  5/2دسته 

ی پدر دستگاه توپ، شتابان به يار 14او با برجا گذاشتن بنه و زرادخانه و . ج:ل آباد فرا خوانده شد
جايی که اميد بسته بود  –مگر دوست محمد خان در اين ھنگام ديگر به آن سوی ھندوکش گريخته بود156.شتافت

  .پشتيبانی خان نشين ھای ازبيک و روسيه را برای ادامه مبارزه با استعمارگران بريتانيايی به دست بياورد
  

از گرفتن ھرات خود داری ورزيدند و در اين  انگليسی ھا با اشغال قلمروھای سردارنشين ھای قندھار و کابل،
سرھنگ استودرات و ميجر پاتنجر را بفرستند و پويايی  –حال، تصميم گرفتند به آن جا اجنت ھای سياسی خود

  . ھای حکمران ھرات را زير کنترل بگيرند و به ھمين بسنده نمايند
  

                                                 
  ).به زبان انگليسی( 479و 478. ، جلد يکم، صتاريخ جنگ در افغانستانسر جان کئی، .  154
از سوی . يت سينگ شايد می ترسيد که انگليسی ھا با گذشتن به سوی سردارنشين ھای افغانی، کشور او را نگيرندرنج.  155

ديگر، او ھراس داشت که با گسيل سپاھيان به طرف اين سردارنشين ھا، نيروھايش به تحليل بروند و انگليسی ھا با بھره 
  . گ-.گيری از فرصت، سرزمين ھای او را نگيرند

156. J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 45, W. Hough. A narrative of the march and 
operations of the army of the Indus.., p. 233, 234,  

Shahamat Ali, The Sikhs and Afghans in connection with India and Persia immediately before 
and after the death of Ranjit Singh, from the journal an expedition to Kabul, though the Panjab 

and the Khaibar Pass, London, 1874, p. 456.  
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مران ميرزا که در واقع ھمه قدرت در سردار وزير کا -.] گ-الکوزايی[استودارت و پاتنجر از يار محمد خان 
به خصوص . نشين ھرات در دست او بود، انجام بی چون و چرای ھمه دستورھای شان را مطالبه می نمودند

از کمپانی ھند .] گ-ھنگام لشکرکشی ايرانی ھا به ھرات[کمک پولی يی که او «پاتنجر از وزير خواست در ازای 
  157.»واگذار نمايد) به اجنت ھای بريتانيايی(رل بر اداره ھرات را به آن ھا شرقی به دست آورده بود، کنت

  
در امور داخلی خان نشين ھرات، يار محمد خان را نگران ساخته بود و او .]گ- جاسوسان انگليس[مداخله آشکار 

، از )ه برپا نمايدکه مايل بود با او مناسبات دوستان(تنھا منتظر فرصت مناسب بود برای آن که به کمک شاه ايران 
مگر پيشروی سريع سپاھيان ھندی و انگليسی به سوی . سردار نشين ھرات اجنت ھای بريتانيايی را بيرون براند

. قندھار، او را ناگزير گردانيد برای چندی اين طرح را کنار بگذارد و دست به عقد يک پيمان با انگليسی ھا بيازد
ی نجات بخشيد و به يار محمد خان امکان بخشيد تا خزانه خود را به پيمانه اشغال نظام] شر[اين کار، ھرات را از 

   .چشمگيری از مدرک سوبسايدی ھای پولی کمپانی ھند شرقی پر نمايد
  

با توجه به اين نکات، وزير بايسته پنداشت پيام شادباشی به شاه شجاع به مناسبت تخت نشينی او بفرستد و از 
ه ھرات نماينده يی را گسيل دارند که از ص:حيت ھای گسترده تری نسبت به پاتنجر انگليسی ھا خواھش کرد تا ب

  ).مقارن با اين ھنگام ميانه او با پاتنجر بسيار تيره شده بود. (برخوردار باشد
  

 -به ھرات ميسيون نظامی 1839انگليسی ھا بی درنگ از پيشنھاد يار محمد خان بھره گرفتند و در ماه جون 
اھداف سياست بريتانيا را برای «را به رياست ميجر تود فرستادند که به او دستور داده شده بود تا  ديپلماتيکی

حکمرانان خيوه و بخارا توضيح داده، پس از انجام وظيفه، به کابل باز گردند و ميجر پاتنجر را به عنوان نماينده 
  158 .»انگليسی در ھرات بگذارد

  
يی عقد نمود که بنا به شرايط آن، کمپانی ھند » قرار داد دوستانه«ر محمد خان تود با يا 1839اگست  13به تاريخ 

شرقی تعھد سپرده بود به حکومت ھرات با پول اسلحه و ديگر وسايل کمک نمايد و نيز افسران را برای دفاع از 
ھا را پيش می برد، کامران ميرزا که وزير به نمايندگی از او گفتگو). 4بند (ھرات از دشمنان خارجی گسيل دارد 

از برپايی ھرگونه روابط با ديگر کشورھای خارجی بدون مشوره و توافق حکومت ھند بريتانيايی «تعھد سپرد 
ھيچ کس را از اتباع کشورھای ديگر اروپايی به خدمت نگيرد و به حضور آن ھا در ). 6بند(» خودداری ورزد

  159.)8بند (سردار نشين اجازه ندھد 
  

زير [ر ھرات در انديشه آن نبود تا ھمه شرايط را که در واقع سياست خارجی سردار نشين را با اين ھم، وزي
مگر ھمراه با آن می کوشيد به بھانه ھای گوناگون تا جای امکان از . می برد، بپذيرد.] گ- کنترل بريتانيا

تنھا به اين خاطر تحمل می انگليسی ھا را «به گفته فريه، وزير ھرات . انگليسی خود بيشتر بچاپد» ھمپيمانان«
  160.»کرد که آن ھا آزمندی او را با زر برآورده می ساختند

  
ھزار پوند استرلينگ طی دو سال و نيم برای خريد کارمندان بلندپايه سردارنشين و  300انگليسی ھا با برباد دادن

سرشناسان ھرات به . ورنددر سر انجام نتوانستند ھيچ چيزی به دست بيا] ھرات[دادن سوبسايدی ھا به حکومت 
  161.، ادامه  دادند)که کماکان در برابر انگليسی ھا دست به توطئه می يازيد(پشتيبانی از يار محمد خان 

  
و نشاندھی کرد که » ادامه مناسبات دوستانه با دربار شاه کامران ديگر ممکن نيست«تود به مکناتن نوشت که 

اخراج تود در  162.»ين ھرات را به قلمرو شاه شجاع متصل نمودسردار نش«سودمند است به کمک نيروی نظامی 
   163 .از ھرات، می توانست بھانه يی به برای چنين تھاجمی باشد 1841ماه مارچ 

                                                 
157. J. Ferrier, History of the Afghans, p. 404, MacGregor, Central Asia, 377.  

 .407. ، صھمان جا.  158
159. C.U. Aitchison, A collection of treaties.., p. 201 

  )به زبان انگليسی( 407. ، صتاريخ افغان ھافريه، .  160
، سر پرسی سايکس نشاندھی می کند که انگليسی ھا در ھرات دوصد ھزار پوند استرلينگ ھزينه 411. ھمان جا، ص. 161

 .17. پرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد دوم، ص: نگاه شود به. کرده بودند
162. J. Ferrier, History of the Afghans, p. 404, MacGregor, Central Asia, 411,  

  Mohan lal, Life of the amir Dost Mohammad khan of Kabul.., vol. II, p. 331, 
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A. Imlan, Lord  Ellenborough. A biography of Edward Law, earl of Ellenborough, governor-

general of India. London, 1939, p. 87,  
  :داستان راندن جاسوس انگليس از ھرات قرار زير است.  163

که در اثر درخواست ھای پيھم دوست محمد خان و کھندل خان و عقد (پس از شکست لشکرکشی محمد شاه قاجار به ھرات 
يه در تھران، سفير روس - فرستاده محمد شاه و سرداران قندھای با تضمين کنت سيمونيچ  -پيمان ميان ميرزا قنبرعلی خان

صورت گرفته بود و قرار شده بود تا محمد شاه پس از تصرف ھرات، آن شھر را به سرداران قندھای واگذار نمايد و سپس 
ھم ھمراه با سرداران قندھای و امير دوست محمد خان برای بازپسگيری پيشاور از نزدسيک ھا داخل اقدامات شود، مگر با 

ھا و اشغال جزيره خارک از سوی نيروی دريايی انگليس برھم خورد و به عقب نشينی نظامی انگليسی  –فشارھای سياسی
 -در ھرات پيمانی را با کامران ميرزا 1839ماه اگست  13، نمايندگان بريتانيا در )سپاھيان ايرانی از ھرات انجاميد

  :فرمانروای دولت ھرات بستند به اين شرح
  

  1839اگست  13کمپانی ھند شرقی در  پيمان بين اعليحضرت کامران شاه ھرات و
  . صلح دايمی بين حکومت بريتانيا و اعليحضرت شاه کامران و وارث و جانشينان ايشان برقرار خواھد بود  -ماده اول
حکومت بريتانيا حکومت ھرات را با تشکي:ت کنونی آن را اعطايی به شاه کامران و وارث و جانشينانش می  - ماده دوم

  .می کند که در امور داخلی قلمرو اعليحضرت ايشان دخالت نکندشناسد و تعھد 
برای تحکيم مبانی، يک نفر نماينده بريتانيا در دربار اعليحضرت مستقر خواھد بود و ھمچنين نماينده  -ماده سوم

  .اعليحضرت ايشان در دربار فرمانروای کل ھند مستقر خواھد بود
که پول و افسر و ساير مايحتاج به شاه کامران قرض بدھد که مردم و قلمرو  حکومت بريتانيا تعھد می کند -ماده چھارم

کشورش را محفوظ دارد و حفاظت نمايد و با اعليحضرت ايشان در دفاع از حقوق ومنافع شان در برابر خارجی ھا با تمام 
  .قدرت و قابليت کمک کند

چھارم را انجام دھد، اعليحضرت شاه کامران می پذيرد که با  برای اين که حکومت بريتانيا بتواند تعھدات ماده  -ماده پنجم
ھر گونه دزدی و زور و جبر گرفتن اشخاص برای فروش و بردگی مبارزه نمايد و ھرگاه چنين اشخاص در قلمرو ايشان 

  . باشد، با تمام وسايل ممکنه سعی در استخ:ص و آزادی اشخاص بنمايد
می کند که با حکومت بريتانيا و ھمچنين اعليحضرت شاه شجاع الملک تا حد امکان  اعليحضرت شاه کامران تعھد - ماده ششم

در مقابل تجاوزات خارجی ھا در قلمرو ايشان ھمکاری کند ولی در عين حال اعليحضرت شاه کامران تعھد می کند که از 
  . الملک خود داری نمايداتحاد با ھر قدرت خارجی بدون مشورت و ترضيه حکومت بريتانيا و اعليحضرت شاه شجاع 

  
شاه کامران می پذيرد که اخت:فات حاصله بين او و شجاع الملک به وساطت دوستانه و تصميم حکومت بريتانيا  -ماده ھفتم

واگذار شود و ھمچنين حکومت بريتانيا تعھد می کند که سعی دوستانه اخت:فاتی که بين اعليحضرت شاه کامران قبول می 
  . ھر حکومت خارجی بدون اط:ع و رضايت نماينده بريتانيا مقيم در دربار او خود داری کند کند از مکاتبه با

  
) اھل فرنگ(برای کسب و پذيرفتن حمايت بريتانيا شاه کامران قبول می کند که ھيچ وقت ھيچ کس از اقوام اروپا  -ماده ھشتم

  . اجازه نخواھد داد که چنين اروپاييانی مقيم مملکت او بشوندسوای آن ھا که وابسته بريتانيای کبير ھستند در خدمت نپذيرد و 
  

شاه کامران تمام موانع آزادی تجارت را از بين خواھد برد و ھمچنين در باره ترتيباتی برای ازدياد تسھي:ت به  -ماده نھم
  .قوت کامل خواھد بود

  .در ھرات به تاريخ فوق الذکر انجام شد
  ی تاد فرستاده به ھراتمھر شاه کامران و امضای دارس

  . به تصويب فرمانروای کل ھندوستان رسيد 1840ماه مارچ  16اين پيمان در 
  

، متن گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستانسی و ھشت و سی و نه کتاب . ص. متن پارسی اين پيمان در ص: يادداشت
  : انگليسی آن در

C. U. Aitchison. A Collection of treates….v XIII, Calcutta, 1933. P. 235-236 
 

، مراد بابا خواجه يف، چاپ مبارزات مردم افغانستان در راه استق:لکتاب   95-93. ص. و متن ترجمه  روسی آن، در ص
  .، مسکو؛ آمده است 1959بنگاه انتشارات ادبيات خاور، 

  
دازی ھا و زورگويی ھای جاسوسان انگليسی به ھر رو، وزير يار محمد خان الکوزايی که از دست عھد شکنی ھا، دست ان

به ستوه رسيده بود و از تجاوز احتمالی انگليسی ھا به ھرات که بسيار محتمل ھم بود، بيم داشت؛ مدتی ناگزير با آن ھا به 
اين که تا . کجدار و مريز گذرانيد و ھمواره در کمين فرصت بود تا به دولت ايران پيوسته و خود را از شر آن ھا رھا سازد

با بھره گيری از شورشی که در سراسر افغانستان در برابر انگليسی ھا برپا شده و شکست ھای فاحشی که به ...«سر انجام، 
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مکناتن و اوکلند که متقاعد گرديده بودند که از راه خريد ناممکن است کامران ميرزا و وزير او را زير فرمان و 

ماه می  4به تاريخ » تايمز«روزنامه . به ريختن  برنامه اشغال نظامی ھرات نمودند ديکته انگليس بياورند، آغاز
بسيار احتمال دارد که به زودی در برابر حکومت ھرات نيروھايی گسيل گردد و آن حکومت «: نوشت 1841

مگر مردم . »دپادشاه افغانستان رفتار نماي -ناگزير خواھد گرديد تا با احترام و ارجگزاری نسبت به سرور خود
افغانستان که برای مبارزه به خاطر آزادسازی ميھن خود از يوغ استعمارگران بريتانيايی به پا خاسته بودند، ھمه 

  . برنامه ھای حکومت ھند بريتانيايی را نقش بر آب کردند
  

  :نبردھای حومه باميان
ن می نمود که گواه بر تحکيم استوار اشغال سردارنشين ھای قندھار و کابل و واگذاری قدرت به شاه شجاع چني

با نشاندن شاه شجاع به عنوان شاه «: تاريخ نويس انگليسی نوشت –کئی.نفوذ انگليسی ھا در افغانستان بودند
سرداران بارکزايی از سرزمين ھای خود بيرون رانده شده بودند، پادگان ھای . در ظاھر انجام شده بود... افغانستان

اين گونه دگرگونی . ارتش زير ديوارھای کابل استقرار يافته بود. ر و غزنی برپا شده بودندبريتانيايی در قندھا
  164.»ما امپراتوری درانی را احيا کرده بوديم. بزرگی انجام يافته بود

  
حکومت ھند بريتانيايی سرمست از باده پيروزی سھل که در جنگ با حکمرانان بارکزايی به دست آورده بود، بر 

چون انگليس می بايستی شمار سپاھيان خود . د که حتا بخشی از سپاھيان خود را از افغانستان فرا بخواندآن شده بو
افزايش می داد و رشد تماي:ت ضد بريتانيايی  1839را در چين در پيوند با جنگ اول ترياک آغاز شده در اواخر 

  . می کرد در سند و پنجاب، لزوم تقويت ارتش انگليسی را در رود سند ايجاب 
  

انگليسی باقی مانده در  -سپاھيان ھندی. به دسته بمبی و بخشی از دسته بنگال دستور داده شد به ھند باز گردند
کابل،  -در چند پادگان در نقاط اساسی کشور جا به جا شده بودند) کاتن(افغانستان به فرماندھی جنرال کوتون 

  ...و ق:ت غلزايی، استالف، چاريکار  –قندھار، غزنی
  

استعمارگران بريتانيايی می پنداشتند که تقريبا ارتش شانزده ھزار نفری نه تنھا برای حفاظت قدرت در کشور، بل 
   .نيز پھن ساختن گستره جويی در خاور ميانه بيخی بسنده است

  
ھنگام آغاز  ، در اين)که از منافع محافل ارتجاعی انگليسی نمايندگی می کرد(حکومت اشغالگر به رھبری مکناتن 

برای بررسی راه ھای .] گ-اين بود که. [به گرفتن آمادگی برای تھاجم نظامی به خان نشين ھای آسيای ميان کرد
برسلم و  –.]گ-کشاف[منتھی به آسيای ميانه و تثبيت چگونگی کارآيی آن ھا برای گذشتن ارتش بزرگ، دو افسر 

ا خلم بازتاب دادند و حتا کتل ھای کمتر آشنا از طريق ھندوکش آن ھا روی نقشه، راه ھا را ت. استرت را فرستادند
  .را بررسی نمودند

  

                                                                                                                                                             
وی در نامه . ھياتی را به مشھد فرستاد. ق. ه 1257نيروھای  انگليسی وارد شده بود، با ايرانيان ارتباط برقرار کرد و در 

اميدھای ما به شھريار جھان پناه است و اگر با انگليسی ھا ھمراه شده ايم، به اقتضای زمان و  تمام«: يی به محمد شاه نوشت
  .»مصلحت روزگار بوده است 

   
وقتی ميجر دارسی تاد از اين جريان به وسيله سفارت انگليس در تھران آگاھی يافت، مقرری ماھانه کامران ميرزا را قطع 

. ق. ه 1258ع نامساعد نظامی انگليسی ھا در شرق افغانستان استفاده کرد و در از طرفی، يار محمد خان از وض. کرد
نخستين اقدام امير نو، اخراج ھيات نظامی . کامران ميرزا را دستگير و کشت و خود بر مسند امارت ھرات جلوس نمود

  . ادشاه ايران خواندندانگليس بود و سپس سکه به نام محمد شاه قاجار زد و دستور داد در مساجد خطبه به نام پ
  

» ...اين وقايع، ھر چند موجب خوشحالی پادشاه قاجار گرديد و طی فرمانی يار محمد خان  را به ظھير الدوله ملقب کرد
 .گ-).سی و نه و چھل کتاب گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان با اندکی ويرايش. ص. برگرفته از ص(
  
  

  .479. ، جلد يکم، صفغانستانتاريخ جنگ در اسر جان کئی، .  164
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ابوت، شکسپير و استودارت از ھرات و کونولی از کابل، برای  -اجنت ھای انگليسی 1840- 1839به سال ھای  
يانه گسيل گرد آوری داده ھای اط:عاتی و کشف امکانات آرايش ائت:ف ضد روسی به خان نشين ھای آسيای م

استعمارگران بريتانيايی برای پنھان نمودن طرح ھای اشغالگرانه شان در قبال آسيای ميانه از افکار . گرديدند
  .نمودند» تمايل روسيه به گرفتن ھند«عامه، با پويايی آغاز به بخش انديشه در باره 

  
به خيوه گسيل گرديده بود،  1839سال در اين حال، آن ھا به اکسپيدسيون نظامی يی که از سوی روسيه تزاری به 

برنس . تکيه می کردند و می کوشيدند ثابت بسازند که مقصد نھايی اين اکسپيديسيون گويا اشغال ھند بوده است
بايد بلخ، بخارا و ديگر خان نشين ھای آسيای ميانه يی را .] گ-انگليسی ھا[پيشنھاد کرد به مقصد مقابله با روسيه، 

  165 .اشغال نمايند
  

اکسپيديسيون خيوه به . سياست استعمارگرانه انگليس بی پشتوانه بودند» سخن پراگنان« آوندھای برنس و ديگر
سود بورژوازی روسيه، که می کوشيد در بازارھای آسيای ميانه جای پای خود را قايم کند و جلو پھن شده گستره 

ر اين باره به ويژه يادداشت گزارشی وزير حربيه د. جويی بريتانيا را در آن جا بگيرد، روی دست گرفته شده بود
گواھی .] گ-وزير خارجه[معاون نخست وزير و -نسلرودی.] گ -کنت[عنوانی  1839مارچ  11روسيه تاريخی 

احيا و تحکيم نفوذ روسيه در آسيای «اکسپيديسيون به خيوه، ھدف ] گسيل[در اين گزارش آمده است که . می دھد
که حکومت انگليس به زيان صنايع ما و تجارت ما » پيگيرانگی«به ويژه با آن ... يده استميانه را که تضعيف گرد

  166.گسترش حاکميت خود در آن نواحی است؛ دنبال می نمايد.] گ-در پی[می کوشد و 
  

چندی پسانتر، نسلرودی نوشت که اکسپيديسون خيوه ھيچگاھی مقصد لرزان ساختن متصرفات انگليس در خاور 
  167. »اشته استھند را ند

  
تھديد مداخله «اين نامه نويسی ھای رسمی وزارت ھای تزاری، نه تنھا دxيل استعمارگران بريتانيايی را در باره 

تکذيب می نمايند، بل نيز ثابت می سازند که اين ورژن دروغين برای شان برای توجيه تجاوز شان  » روسيه به ھند
  . »نه جا بزنندضرور بود تا آن را چوناِن نياز خردورزا

  
در اين ميان، در افغانستان اشغال شده، ناخشنودی از حاکميت انگليس دامنه يافته بود که ھر چه بيشتر سيمای 

استعمارگران انگليسی ناگزير گرديدند  1839در ماه سپتامبر . خيزش ھای آشکارا مسلحانه را به خود می گرفت
فرماندھی اوترام برای فرونشاندن خيزشی که در آن جا از سوی به ناحيه معروف اکسپيديسيون سرکوبگری را به 

  . غلزايی ھا به رھبری مھتر موسی، گل محمد و عبدالرحمان در گرفته بود، گسيل دارند
  

راه ھای مواص:تی ميان غزنی و قندھار بسته . غلزايی بارھا ديگر خيزش ھايی را به پا داشتند 1840در ماه اپريل
ا از راه خريد برخی از سران غلزايی و کاربرد نيروی مسلح توانستند برای زمان کوتاھی انگليسی ھا تنھ. شد

  .مواص:ت ميان اين دو شھر را دو باره برقرار بسازند
  

تنھا از جنوری تا «] چاپ لندن[»تايمز«به نوشته روزنامه . در ديگر نواحی کشور نيز نا آرامی ھايی رخ داده بود
ما سيزده بار . وی ھم رفته بيست و سه بار با قبايل جنگجوی کشور وارد نبرد گرديدندسپاھيان ما ر 1840مارچ 

سرباز و  1400ما . ديديم) افغان ھا(شکست ھای کوچک و بزرگی در شھرھا و يا در برابر دژھای طبيعی آن ھا 
  168.».افسر را از دست داديم 17

                                                 
  37و  36. ص. ھمان جا، جلد دوم، ص.  165
  .  1166بايگانی مرکزی دولتی تاريخ، فوند آسيايی، پرونده  166 .
مواد و مدارک (کپتان ستاد کل -به نيکيفروف.] گ-و وزير خارجه[معاون نخست وزير  -دستورنامه ُکنت نسلرود.  167

  )15شماره  تاريخ استي:ی منطقه ترکستان، سند
برای اين که به گونه يی شکست استعمارگران انگليسی در افغانستان را توجيه  10/8/1841، شماره »تايمز«روزنامه .  168

نمايد، کوشيد ثابت سازد که جنگ افغانستان تنھا به اين دليل اين ھمه قربانی داشته است که شاه شجاع که کمپانی ھند شرقی 
  . بنشيند، چنين از کار برآمد که در ميان مردم از محبوبيت برخوردار نيستبه او کمک نمود تا به تخت 

  
برای ھمين بود که کمپانی ھند شرقی ناگزير گرديد، ساxنه سه ميليون پوند برای ادامه جنگ بی پايان در حمايت از حاکميت 

  .  متحد بی ھرزه خود ھزينه نمايد
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ورش ھا را سرکوب نمودند و بی رحمانه با ھمه کسانی در استعمارگران بريتانيايی با خشونتبارترين شيوه ھا اين ش

برابر شان سر فرو نمی آوردند يا از دادن علوفه و خواربار به آن ھا خودداری می ورزيدند، تسويه حساب می 
  . کردند

  
 برای آنان، چندين... دژخيمان انگليسی در پاسخ به خودداری ھزاره ھای باميان در تامين  1840در ماه مارچ 

پيداست که تنفر و انزجار افغان ھا در 169.روستا را در دادند و باشندگان آن را سوختاندند و زنده به گور کردند
  . برابر استي:گران بيگانه، به چنين وحشيگری يی بيشتر از اين ھم دامن می زد

  
ھا و تاجيک ھای  ازبيک. اوضاع بس ناگواری برای استعمارگران انگليس در شمال افغانستان پديد آمده بود

ترکستان جنوبی که در پيرامون دوست محمد خان گرد آمده بودند، آماده بودند تا به انگليسی ھا که آشکارا در 
  . تدارک لشکرکشی به آن سوی ھندوکش بودند؛ پاسخ بايسته يی بدھند

  
خلم، آيبيک و کندز به  –در آغاز، امير در نظر داشت در برابر اشغالگران در راس سپاھيان سه خان نشين ازبيک

مگر گفتگوھای موفقانه فرستاده او با امير بخارا که وعده داده بود از وی حمايت کند، او را . جنگ بپردازد
  . به تاخير بيفگند] به اميد رسيدن کمک از بخارا[برانگيختند برای چندی لشکرکشی به سوی کابل را 

  
رزومند بود گفتگوھای بعدی را خود انجام بدھد، از امير خواھش کرد نصرهللا که آ - مقارن با اين زمان، امير بخارا

مگر، چنين بر می . به آن جا رفت 1839اين بود که دوست محمد خان در ماه نوامبر . تا از پايتخت او بازديد نمايد
ک به دوست محمد آيد که زير تاثير اجنت انگليس که در اين ھنگام در بخارا به سر می برد، نصر هللا نه تنھا از کم

تنھا به ياری زرنگی و محيلی امير افغان توانست از شھر . خان سر باز زد، بل حتا او را بازداشت ھم نمود
  170.ھر چه بود، او موفقانه به خلم که حکمران آن ھمواره از او حمايت می نمود، رسيد. بگريزد

  
نست دسته شش ھزار نفری يی را زير دوست محمد به ياری حکمران خلم و نيز ديگر خان ھای ازبيک، توا

که با آن ھا امير در ماه 171فرماندھی خود گرد بياورد که متشکل بودند از ازبيک ھا، افغان ھا و تاجيک ھا
او با بيرون راندن گارنيزون ھای انگليسی از . اقدامات نظامی را در برابر انگليسی ھا آغاز کرد 1840اگست

از کابل به ياری اين گارنيزون ھا شتابان نيروھای تقويتی به  فرماندھی . ک شدباجگاه و شيخان، به باميان نزدي
  . سرھنگ دئنی گسيل گرديد

  
سپتامبر سپاھيان دئنی توانستند با ھماھنگ سازی آتش نيرومند توپخانه و يورش ھای سواره نظام و  17به تاريخ  

امی در حومه باميان، دوست محمد را وادار با اين ھم، ناک172.پياده، دسته خراب مسلح امير را شکست بدھند
او با رسانيدن خود به ھمراه گروھی از پيروانش به کوھستان، تاجيک ھا را . نگردانيد اسلحه به زمين بگذارد

 -در اين ھنگام، متحد وی. پيرامون خود متحد گردانيد و سر از نو آغاز به تدارک به جنگ با مداخله گران کرد
ز پيشروی انگليسی ھا به سوی قلمروش، به آن ھا پيشنھاد بستن قرار داد صلح نمود که به حاکم خلم، با ترس ا

بنا به شرايط آن، حکمران خلم تعھد سپرد ھرگونه مناسبات را با دوست . به امضاء رسيد 1840سپتامبر 25تاريخ 
  173.محمد برھم بزند و ھيچگاھی به او پناھگاه ندھد

  
  ):ت محمد خان و پاگرفتن جنبش ضد انگليسی در افغانستانتسليم شدن دوس(نبرد در پروان 

، )که در برابر استي:گران بيگانه اع:م جھاد نموده بود(پويايی تکاپوی ھای دوست محمدخان در کوھستان 
اين بود که برای کمرنگ ساختن نفوذ امير در ميان باشندگان کوھدامن، . انگليسی ھا را سخت نگران ساخته بود

  .خريد و توطئه چينی ھا يازيدند –مان دستاويز ھميشگی خوددست به دا

                                                 
  . 15. صپرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد دوم، .  169
  . ، چاپ کابل157. کاتب، سراج التواريخ، جلد يکم، ص.  170

171 . J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 93 . 
دسته متشکل بر ازبيک ھا و تاجيک و شماری کمی ھم پشتون ھا . شماری از منابع تنھا ازبيک نوشته اند که درست نيست

  .گ- .بود
  .  دسته انگليسی دئنی به جنگ پرداخت که تنھا يک توپ سبک در اختيار داشت دوست محمد در حالی با.  172

173. J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 350   
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سر الکساندر برنس و من با پويايی می کوشيديم ھر چه بيشتر پيروان دوست محمد خان را «: موھن xل می نويسد

ی ما خدمتگذاران خود و برخی از باشندگان کابل را با پول به دژھا و دھکده ھا برای پخش مبالغ کم. تطميع نماييم
پول برای باشندگان فرستاديم و اين گونه امير را از سرازير شدن سيل ھواداران نو زير درفش او محروم 

  174.»ساختيم
  

او توانست با متحد ساختن بخش . با اين ھم، ھمه مساعی انگليسی ھا برای برھم زدن تھاجم امير نقش بر آب گرديد
  .پيش تازدچشمگير کوھدامنی ھا برای رويارويی با تيپ سيل به 

  
، بی درنگ پس از آن که انگليسی ھا از راه غوربند به پروان رسيدند، دوست محمد با 1840نوامبر 2به تاريخ 

کافران را از کشور می ! به نام خدا و پيامبر به پيش«: دسته نه چندان بزرگی به وادی فرود آمد و فرياد برآورد
  .يورش برداو به دسته پيشاھنگ سواره نظام دشمن  175.»!کشيم

  
به جای آن که با اسپ ھای خود چھارنعل بر «سواران انگليس : يکی از رزمندگان نبرد پروان می نويسد -برسلم

افسران آن ھا نوميدانه ت:ش می . دشمن بتازند و پيروزی استواری به دست بياورند، شتابزده رفتار را کند ساختند
سربازان را ترس . ھا بيھوده سپاھيان را به حمله فرا می خواندآوای شيپور. ورزيدند سربازان خود را دل بدھند

  . ھولناکی فرا گرفته بود
  

سربازان با فراموش کردن رسالت، َدين و شرف افسران خود، رو به . عقب نشينی به گريز شتابانی مبدل گرديد
  . »گريز گذاشتند و سراسيمه و دست و پا گم کرده پا به فرار گذاشتند

  
آنان به سان رمه ھای گوسفندان از پيش دسته يی می رميدند که از نگاه شمار به پيمانه «می دھد برسلم ادامه

  176.»چشمگيری کمتر از آنان بود
  

با رو به گريز نھادن سواران انگليس، پياده نظام نيز پشت آن ھا رو به گريز گذاشت و ھنگام عقب نشينی کشته و 
  . ه بريگاد در ھم کوبيده شده سيل به چاريکار رسيداين بود ک. زخمی ھای بسياری برجا گذاشت

  
الکساندر برنس که در ھنگام نبرد در ستاد سيل بسر . شکست در پروان، انگليسی ھا را بسيار سخت ترسانده بود

و با پافشاری از او خواست تا بی درنگ ھمه دسته ھا را «می برد، شتابان به مکناتن در باره شکست پيام فرستاد 
  177.»ل متمرکز گرداند و آن ھا را برای مقاومت در برابر دشمن آماده بسازددر کاب

  
دوست محمد به رغم ھراس انگليس ھا نه تنھا به کابل يورش نبرد، بل شب ھنگام سوم نوامبر پس از دستيابی به 

   .پيروزی، پنھانی از سپاھيان خود، به ھمراھی خادمش نزد مکناتن آمد و تسليمی خود را اع:م کرد
  

دليل برداشتن چنين گامی از سوی امير چه بود؟ در گام نخست، ترس او از مشارکت توده ھای گسترده افغانی، 
يعنی ترس از اين که پس از پيروزی در برابر انگليسی ھا، [ازبيکی و تاجيکی کشور در جنبش ضد انگليسی 

ن زمان، امير از خيانت و پيمانشکنی خان در عي] . مردم او را کنار بزنند و کس ديگری را به جای او بگمارند
آن ھم در حالی که حکومت اشغالگر پس از شکست در . ھای افغانی و کوھستانی که پيرامون او بودند، می ترسيد

  .برای آوردن سر او تعيين نموده بود) ھزار روپيه 200به ميزان (پروان، جايزه بزرگی را 
  

در افغانستان، پس از ده روز بعد از تسليم شدن، او را به ھمراھی  انگليسی ھا با ترس از ماندن امير محبوب
   178.تعيين شد) حقوق بازنشستگی(محافظان بسيار به ھند فرستادند و برای او ساxنه دو صد ھزار روپيه پانسيون

                                                 
  .354. موھن xل، زندگانی امير دوست محمد خان، جلد دوم، ص  174.

175 . J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 134.  
176. R. Burslem, A peep into Toorkistan, London, 1839, p. 233, 234.   

177. J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 354. 
178. Afghanistan and inhabilatants, p. 39, Translated from the Hayat-I Afghan by Henry Priestly, 

Lahore, 1874, 
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روکش نمايد که از رھبر محروم شده بودند، نگذاشتند پيکار در برابر استي:گران ف] با آن[افغان ھای آزادی دوست 

انگليسی ھا ناگزير گرديدند پيوسته اکسپيديسيون ھای . برعکس، مبارزه خشونتبارتر شد. و رنگ ببازد
سرکوبگرانه يی را برای فروخوابانيدن خيزش ھا که يکی پی ديگری در نواحی گوناگون کشور در می گرفتند، 

می ھايی در نواحی گرشک، زرمت، ق:ت ناآرا 1841روی دست بگيرند تنھا طی دوره ميان جنوری و سپتامبر 
  179.غلزايی و ج:ل آباد رخ داده بودند

  
منبع اصلی ناخشنودی افغان ھا، سياست داخلی انگليسی ھا بود، که می کوشيدند با افزايش ماليات ھای پيشين و 

ه ھای رنجبر وضع ماليات ھای نو، ھمه سنگينی بار ھزينه ارتش اشغالگر و اداره دستگاه را بر شانه ھای xي
ھرگاه «نوشت که » تايمز«روزنامه . اين مشی، با خشونتبارترين روش ھا پيش برده می شد. باشندگان بيندازند

دستور شاه شجاع در زمينه گردآوری ماليات از اين يا آن سرکرده کوھی، از سوی سپاھيان پشتيبانی می شد که 
  180. »می بردندقلعه ھا را مورد حمله قرار داده و آن را به تاراج 

  
محروم ساختن قبايل آزادی دوست افغان از آزادی و حاکميت اشغالگران بريتانيايی بر افغانستان، غرور ملی افغان 

در کشور را چوناِن لگدمال » کافران«در عين حال، روحانيون که برپايی حاکميت . ھا را خدشه دار می ساخت
در خطبه ھا، نام شاه . ا در برابر انگليسی ھا بر می انگيختندشدن باورھای مومنان می پنداشتند، تعصب مردم ر

  181.شجاع برده نمی شد، چون او را دست نشانده نامسلمانان می شمردند
  

که پس از اشغال به شدت تضعيف گرديده (ناخشنودی از انگليسی ھا در ميان خان ھا و رھبران قبايل افغانی 
که به سوی انگليسی ھا پيوسته بودند، به زودی ناگزير گرديدند نوميد  اکثريت آنانی. ، نيز روز افزون بود)بودند
  . چون اشغالگران به آنان پاداش موعود به پاس خيانت ھا و ميھن فروشی شان را پرداخت ننمودند. شوند

  
الگر افزون برآن، چون لندن از کمپانی ھند شرقی خواستار کاھش دادن به ھزينه ھا در افغانستان بود، حکومت اشغ

به دادن سوبسايدی ھا به خان ھا و سران قبايل در ازای وفاداری و پشتيبانی شان از حکومت بريتانيا را کاھش 
  182.دادند و در برخی از موارد حتا بيخی قطع نمودند

  
 سرشناسان درانی ھم که با بازآيی نماينده خاندان سدوزايی، به از سر گيری برخورداری از امتيازاتی که از آن در

  .دوره احمدشاه و وارثان او بھره مند بودند، سنجش داشتند، ھيچ چيزی به دست نياوردند
  

شاه شجاع که دست نشانده استعمارگران بريتانيايی شمرده می شد، از قدرت راستين برخوردار نبود و ھيچ چيزی 
ی به امتيازات پيشين انگليسی ھا ھم اص: در پی آن نبودند که به رسيدگ. نمی توانست برای خان ھا بکند

  . سرشناسان افغانی بپردازند
  

مبارزه در برابر انگليسی ھا . اين گونه، ھمه xيه ھای باشندگان افغانستان در برابر حاکميت بريتانيا متحد گرديدند
، تنگاتنگ با مبارزه يی که نمايندگان طبقه فئودال ھا به خاطر منافع گروھی و محدود طبقاطی خود پيش می بردند

  . در ھم آميخت

                                                                                                                                                             
J. W. Kaye, History of the war in Afghanistan, vol. II, p. 98.  

   
179 . J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 141-153, 159, 163, Ch. Nash, History of the 

war in Afghanistan.., p. 259-261. 
180 .The Times, 10/8/1841,  

  .مه گناه را به گردن شاه شجاع بيندازنداستعمارگران انگليسی ھر آن چه را که ممکن بود انجام می دادند تا ھ
  .332. فريه، تاريخ افغان ھا،  ص.   181
، کمپانی ھند شرقی »تايمز«بنا به گزارش روزنامه . 146-145. ، جلد دوم، صتاريخ جنگ در افغانستانجان کئی، .  182

 1842د و از آغاز جنگ تا فبروری ميليون پوند ھزينه می کر 5/1ساليانه برای نگھداشتن سپاھيان اشغالگر در افغانستان 
نشاندھی شده بود » تايمز«در شماره ديگر ). 18/11/1842شماره (مخارج آن در اين کشور به ھفت ميليون پوند رسيده بود 

ميليون پوند می رسيد و کل ھزينه آن از آغاز جنگ تا ماه  3که مصارف ساليانه کمپانی ھند شرقی در جنگ افغانستان به 
  ). 10/4/1841شماره (ميليون پوند می رسيد  9به  1841اگوست 
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تمايل سرکردگان فئودالی مبنی بر بھره برداری از تنفر خلق نسبت به استعمارگران بريتانيايی، در گام نخست به 
خاطر منافع آزمندانه خودشان، يکی از ضعيف ترين جوانب جنبش رھايی بخش ملی در دوره نخستين جنگ افغان 

  . و انگليس بود
  

ی استعماری در قلمروھای اشغالی، ھنوز ھم مصمم به فاش ساختن مقاصد راستين انگليسی ھا با پيش گرفتن مش
  .ھمه تدبيرھا با نام شاه شجاع پرده پوشی می شد. مبدل ساختن افغانستان به مستعمره بريتانيای کبير، نبودند -خود

  
. به دست شاه شجاع داديمما سررشته و کيان اداره را نه در دست خود گرفتيم و نه آن را بيخی «: موھن xل نوشت

  183.»با آن که در ظاھر بيطرفی نشان می داديم. .. ما آشکار و  نھان در ھمه امور مداخله می کرديم
  

شاه شجاع که می خواست از زير دست انگليسی ھا رھايی يابد، پنھانی از ناراضيان از سلطه انگليس پشتيبانی می 
. ضايتی را در ميان افغان ھا در برابر حاميان خود می پاشيدتخم نار 184م:شکور -او به کمک وزير خود. کرد

او پرداخت پاداش ھا را . حفيظی گفتگوھايی را پيش می برد -م: شکور  با سران کوھستانی و م:ی با نفوذ آنان«
کردند، برای آنانی که با انگليسی ھا ميانه خوب نداشتند، افزايش می داد و با کسانی که از انگليسی ھا حمايت می 

  . »بدرفتاری می کرد
  

دريافتند که شورش در کوھستان از سوی خود شاه «انگليسی ھا پس از تسليمی و رفتن دوست محمد خان به ھند، 
مگر حکومت اشغالگر، . شاه توانست اتھامی را که به او بسته شده بود، رد نمايد185.»سازماندھی شده بود

با اين ھم، وزير نو با متمايل ساختن انگليسی ھا به پيشگيری . وزير را از کرسی اش برکنار نمود -م:شکور
تدبيرھای بيھوده و بی موقع و دست يازيدن به انتريگ ھا از اين ھم بيشتر تنفر مردم را نسبت به بيگانگان فزونتر 

  . می ساخت
  

ان گوش فرا داديم که ما چنان به مشوره ھای ابلھانه محمد عثمان خ«: موھن xل به دبير گورنر جنرال ھند نوشت
نه تنھا شاه را خشمگين ساختيم، بل دوستان خود را ھم نوميد گردانيديم و نيز درانی ھا، غلزايی ھا، قزلباشان، 

  186 .»کابلی ھا و کوھستانی ھا را دشمنان آشتی ناپذير خود ساختيم
  

از پرداخت ماليات از سوی  به ھر رو، به رغم خيزش ھای پيوسته و پيھم، افزايش ناخشنودی مردم و خود داری
. باشندگان، اشغالگران می پنداشتند که وضع آن ھا مستحکم است و با اين کار استق:ل عمل خود را تبارز می دادند

به گونه يی که . »کشور بيخی آرام است«: که : در آستانه قيام در کابل نوشت 1841اگست  20مکناتن به تاريخ
سفير ت:ش ورزيد خود را با اين باورمندی که «ھفته پيش از رويدادھای کابل  ليدی سيل گزارش می دھد، حتا يک

  187.»در کشور ھمه چيز آرام و رو به راه است، فريب بدھد
  

به تاريخ اول . الکساندر برنس که در آن ھنگام در کابل به عنوان رزدنس کار می کرد، ھم با مکناتن ھمنوا بود
ايراد کرد، ) مکناتن(ن به ھند، برنس در سخنرانی يی که به افتخار آمر خود يک روز بيش از رفتن مکنات -نوامبر

گذشته از 188».بسر می برد، ترک می گويد» حالت آرامش مطلق«نشاندھی کرد که او کشور را ھنگامی که در 

                                                 
  . 313. موھن xل، زندگانی امير دوست محمد خان، جلد دوم، ص.  183
  .گ–. م: شکور سالخورده در اين ھنگام بينايی و شنوايی درستی ھم نداشت.  184

185 . H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri.., p. 145, 146. 
  .149. جا، صھمان .  186
  و  نيز 130. جان کئی، تاريخ جنگ در افغانستان، جلد دوم، ص.  187

Lady Sale, A journal of the disasters in Afghanistan 1841-1842, vol. I-II, Paris, vol. 1, p. 22. 
رزانه تر می نگريستند، با برخی از افسران روشن بين انگليسی که به رويدادھا در افغانستان با ديده ھای بازتر و خردو. 188

« :افسر بريتانيايی از قندھار گواه بر اين است 1841اگست  20نامه تاريخی. ديدگاه ھای آمران خود در زمينه ھمنوا نبودند
خيبری ھا، غلجی ھا، درانی ھا س:ح در دست . در ھمه جا در سراسر کشور با گذشت ھر روز ناآرامی افزايش می يابد

  . اسگاه ھای ما يورش می آورندگرفته اند و بر پ
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نمود، نيز اين، آن امر که فرماندھی انگليس تدبيرھای جدی يی را برای اعمار ساختمان ھای دفاعی در کابل اتخاذ ن
  . دال بر خود فريبی حکومت بريتانيا می باشد

  
دژ باxحصار که بھترين سنگر برای دفاع بود را انگليسی ھا حتا با سپاھيان خود نگرفتند و آن را برای حرم شاه 

پستی جايی  -واقع بود) در حومه کابل(اردگاه تحکيم يافته سپاھيان انگليسی در شيرپور . شجاع واگذار نموده بودند
  . محله مردابی يی که برای توپخانه و سواره نظام کارايی نداشت -که برای دفاع مناسب نبود

  
انبارھای سررشته داری که ھستی ارتش ما به آن وابسته بود، در دژھای کوچک بيرون از پادگان «: کئی نوشت

  189.جا داده شده بود» ما
ری حاکميت شان در افغانستان به آن پيمانه بزرگ بود که باورمندی اشغالگران بريتانيايی در پايداری و استوا

  .بسياری از افسران انگليسی از جمله مکناتن خانواده ھای خود را از ھند آوردند و خانه ھا و باغ ھا ساختند
  

 در اين ميان، خان ھا و سران افغانی يی که انگليسی ھا پرستيژ و امتيازات شان را اعاده نکرده بودند و آن ھايی
که  پاداش ھای موعود به ايشان پرداخت نگرديده بود، با آگاھی يابی از اين که حکومت ھند بريتانيايی تصميم به  

آن ھا با . به ترديد افتادند.] گ-در تداوم وفاداری خود به حکومت[قطع پرداخت مستمری ھا به آنان گرفته است، 
بريتانيايی تنفر داشتند، دست به توطئه چينی يازيدند و آغاز  تکيه بر xيه ھای گسترده باشندگان که از برده سازان

  .به تدارک خيزش مسلحانه نمودند
  

خيزشی را برپا داشتند و راه ميان  1841دست اندرکاران اين توطئه، در ماه سپتامبر  –اين بود که سران غلزايی
سازی غلزايی ھا را به جنرال سيل که در فرماندھی بريتانيايی، رام. کابل و پيشاور را به روی انگليسی ھا بستند

پيشاور به ھند باز می  –پيوند با کاھش سپاھيان اشغالگر، می بايستی با بريگاد خود در مسير کابل  ج:ل آباد
  .گرديد، سپرد

  
در راه به سوی گندمک، بر تيپ جنرال سيل چند بار از سوی غلزايی . اکتبر سيل به وادی تيزين رسيد 20به تاريخ

اکتبر بود که  30تنھا به تاريخ . شبيخون زده شد که زيان بزرگی ھم از نيروی انسانی و ھم از ساز و برگ ديدھا 
  . سيل توانست با سپاھيان خود به گندمک برسد

  
  190.در پی غلزاييان، کوھستانی ھا و قبايل ميان کوھستان و قندھار به پا برخاستند

  
از جمع شورشيان، دسته . تنفر خلق نسبت به بيگانگان برده ساز بود گسترش جنبش ضد انگليسی، گواه بر افزايش

بودند، ] شھيد شدن[ھای ميھن پرستان که مصمم به رزميدن تا پای جان نه برای زنده ماندن، بل برای کشته شدن 
ا کاربرد شورشيان ب. آن ھا با محل بسيار خوب آشنا بودند و پيوندھای تنگاتنگی با مردم داشتند. تشکيل می يافت

  .تاکيک جنگ پارتيزانی، در دسته ھای کوچک عمل می کردند و با تحرک شگفتی برانگيزی برجسته بودند
  

. سپاھيان ھند بريتانيايی از قدرت مانور بزرگ برخوردار نبودند و برای عمليات در شرايط کھستانی عيار نبودند
مردم آن از ايشان تنفر داشتند و آنان را چوناِن  افزون بر اين، با عمل کردن در دسته ھای کوچک در کشوری که

  .اشغالگران بيگانه می پنداشتند، بسيار خطرناک بود
  

انگليسی ھا که در اردوگاه ھا و شھرھا مستقر بودند، نمی توانستند پيروزمندانه با شورشيان که از رسيدن خواربار 
انی و غير منتظره می يازيدند و سپس ھم ناگھانی و علوفه به آنان جلوگيری می کردند و دست به يورش ھای ناگھ

  .ناپديد می شدند، مبارزه کنند

                                                                                                                                                             
آيا ما می توانيم افغانستان را در اين وضع رھا نماييم؟ و از سوی ديگر، آيا اين . سربازان را در برابر چشمان ما می کشند

در سخن نمی گنجد . دست کم ما تا چنين روزی نخواھيم زيست. ھيچ گاھی. ھيچ گاھی. کشور می تواند تغيير کند و آرام شود
  . »به شمار می رود) غازی(ھرکسی که يک اروپايی را بکشد، مقدس : گونه مردم از ما متنفر اندکه چ

  .محتوای اين نامه را به عين کلمات نايمن نيز می آورد
  ).138، 137. ، مسکو، ص1842، 1841نايمن، افغانستان و انگليسی ھا در . ک(

  141. جان کئی، تاريخ جنگ در افغانستان، جلد دوم، ص.  189
  .124-123. ص.، جلد سوم، ص158-157. ص. ھمان جا، جلد دوم، ص.  190
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ما از تجربه اين خيزش ھا يک «: نوشت 1841اکتبر  26مکناتن در گزارش به حکومت  ھند بريتانيايی تاريخی 

آن ھا بسيار دشوار درس مھم گرفتيم که بر سپاھيان منظم اروپايی و ھندی ما جنگ در برابر افغان ھا در کوه ھای 
تحرک باx به آن ھا امکان می دھد تا از پيگرد بگريزند و تفنگ ھای لوله دراز آن ھا با دقت مرگ آوری به . است

  191.»مسافه يی آتش می گشايند که موشکت ھای ما به پای آن نمی رسند
  

اده می شود مگر حکومت موھن xل گزارش داد که در کابل قيام آم. جنبش ضد انگليسی آغاز به گسترش داشت
آن ھا حتا رھبران اصلی يی را که نام ھای . اشغالگر xزم ندانست تدبيرھای بايسته را برای ھشدار او اتخاذ کنند

برنس و مکناتن نمی خواستند به آن باور داشته باشند که توفان . شان برای موھن xل روشن بود، بازداشت نکردند
  .موج فشان در راه است

  
  :دمی در کابلخيزش مر

باشندگان کابل برای مبارزه در برابر اشغال کشور به خاطر آزادی و استق:ل به پا  1841به تاريخ دوم نوامبر
. جنبش از آن آغاز گرديد که شورشيان خانه ھای برنس و ديگر افسران بريتانيايی را محاصره کردند. خاستند

ھمزمان با آن برنس کوشيد با قيام کنندگان به . فرستادند محاصره شدگان پيکی را نزد الفنستون با خواھش کمک
  . گفتگو بپردازد و آنان را به آرامش فرا بخواند و پول وعده نمايد

  
مردمی که به اين جا آمده بودند، به خاطر پول نه، بل که زير تاثير احساسات ملی «رشتيا خاطر نشان می سازد که 

  192.»اين ھم بيشتر به خاطر اھانت متنفر شدند و دليرانه به باغ ھجوم بردند که برانگيخته شده بود، آمده بودند از
  

مگر و از . برنس با پوشيدن لباس زنانه کوشيد زير پوشش سپاھيان ھندی محافظ با گريختن خود را نجات دھد
از افسران  بسياری. خانه او را آتش زدند و محافظانش را کشتند. سوی انبوه مردم شناسايی، دستگير و کشته شد

  . ديگری که در نزديکی برنس بود و باش داشتند، به سرنوشت ھمانندی دچار شدند
  

الفنستون و مکناتن . شاه شجاع ھنگ سپاھيان گارد شاھی به فرماندھی کمپبل را در برابر شورشيان گسيل داشت
تنھا ھنگامی که از . دادند اھميت چندانی نمی» ناآرامی ھا در شھر«چون به . اين را بيخی بسنده می پنداشتند

سلتون را به ) کلنل(شکست کمپبل و عقب نشينی وی به سوی باxحصار آگاھی يافتند، الفنستون دسته سرھنگ 
  . را زير پوشش گرفت) باxحصار(ياری او گسيل داشت که عقب نشينی سپاھيان به سوی دژ 

  
ياده که در دره خرود کابل مستقر بود، دستور داده پ 37سيل که در گندمک استقرار داشت و ھنگ ) بريگاد(به تيپ 

فرمانده گارنيزون قندھار ) نات(ھمزمان با آن، فرمانده کل نيروھای انگليسی از نوت . شد بی درنگ به کابل بيايند
پياده در راه کابل ناگزير گرديد حمله غلزايی ھا را دفع نمايد و به  37ھنگ . خواستار گسيل نيروھای تقويتی شد

  . اين کار به الفنستون امکان بخشيد گارنيزون باxحصار را تقويت نمايد. نوامبر به شھر رسيد 3اريخ ت
  

شورشيان که شمار آنان بی وقفه از جمع شھريان و کشاورزان که از روستاھا و دھکده ھای حومه کابل به شھر 
  .سرازير می گرديدند، افزايش می يافت

  
واربار گارنيزون بريتانيا را که از سوی دسته ھای کوچک سپاھيان پاسداری می نوامبر انبارھای خ 5به تاريخ 

چون در اردوگاه شيرپور . از دست دادن اين انبارھا گارنيزون انگليس را با گرسنگی تھديد می کرد. گرديد، گرفتند
به «ون کابل نوشت يکی از افسران گارنيز -به گونه يی که آير. تنھا ذخاير دو روزه مواد خوراکی مانده بود

محضی که آشکار گرديد که گدام ھای سررشته داری که ھستی ما به آن وابسته بود، از دست رفته است، ما چند 
  193.»مگر ھمه ت:ش ھای ما بيھوده از کار برآمدند. بار ت:ش ورزيديم تا اين گدام ھا را دو باره به دست بياوريم

  
                                                 

191. Papers relating to military operations in Afghanistan.., p. 9.  
  .188. رشتيا، ص.  192

193 .V. Eyre, The military operations at Kabul, which ended in the reteat and destruction of the 
British army January 1842. With a journal of imprisonment in Afghanistan, 2 ed., London, 1843, 

p. 44.  
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يزش نداشتند، کوشيدند از راه ھراس افگنی، تطميع، توطئه ھا، انگليسی ھا که نيروی کافی برای سرکوب خ
دسايس و ترفندھا و با راه اندازی کشتار تخم نفاق را در ميان شورشيان بپاشند؛ رھبران آنان را به سوی خود 

  . بکشانند و خطرناک ترين آنان را از سر راه بردارند
  

شيرين خان و  -از سران قزلباش«: به موھن xل نوشت 1841نوانبر  5معاون مکناتن به تاريخ   -جون کونولی
شما می توانيد به شيرين خان . نائب شريف و ھمه رھبران شيعه خواھش نماييد تا در برابر شورشيان به پا خيزند

به شيعيان . روپيه وعده بدھيد ھرگاه او شورشيان را بکشد و ھمه شيعيان را مسلح بسازد) صد ھزار(يک لک 
به آنان توضيح بدھيد که ھرگاه سنی ھا در شھر قدرت را . شود تا به خدمات خوبی را ارائه بدھندامکان داده 

به سرانی که . ھرگونه پاداش ھا را به آنان وعده بدھيد. بگيرند، بی درنگ به تاراج محله ھای آنان خواھند پرداخت
د شان را نزد سفير بفرستند و بکوشيد در ميان نسبت به ما حسن نظر دارند، پيشنھاد نماييد تا نمايندگان طرف اعتما

  194.»شورشيان درز بيندازند
  

با آن ھم انگليسی ھا توانستند بخشی از سران افغانی را بخرند و به ياری آدمکشان اجير دو تن از پوياترين رھبران 
جای رھبران  .اين کار جنبش را تضعيف نمود. را بکشند195و عبدهللا خان کوھدامنی] خان[مير مسجدی  -جنبش

  .کشته را رھبران نو گرفتند که آماده بودند مبارزه را با اشغالگران آمده از سرزمين ھای بيگانه ادامه بدھند
  

محمد حکيم : شھزاده اکبر خان از بخارا به کابل رسيد و به مبارزه با اشغالگران پيوست 1841نوامبر 29به تاريخ 
نستان آمدن او را به فال نيک گرفتند و از ته دل با تمام اعتقاد آغاز به مردم افغا«: توره در اين پيوند می نويسد

  . »خدمت به او نمودند
  
سپاھيان درمانده و کوفته و روحيه باخته انگليسی گارنيزون کابل در وضعی نبودند که دست به اقدامات پويا در  

سيل . سيل و جنرال نات نبود) تيپ(ريگاد اميدواری يی ھم به به دست آوردن حمايت از ب. برابر شورشيان بيازند
با متحمل شدن تلفات بزرگ و با ھراس از افتادن به دام محاصره غلزاييان، ناگزير بود از گندمک به ج:ل آباد 

  .عقب بکشد
  

تيپ مکليرن که نات آن را از قندھار فرستاده بود، در راه کابل با مقاومت سخت افغان ھا رو به رو گرديده، 
دسته وود بورن در سيد آباد و ھنگ گورکه . حتا به غزنی برسد و ناچار دو باره به قندھار بازگشت نتوانست

از اين ھنگ تنھا دو افسر نجات . کيھنگ که در چاريکار استقرار داشت، کام: از سوی شورشيان نابود گرديده بود
سيزدھم نوامبر از سوی کوھستانی ھا کشته ديگران در روند ده روز از چھارم تا . يافته خود را به کابل رساندند

   196.شدند
  

خدمه . سپاھيان به محاصره افتاده انگليس در اردوگاه شيرپور آغاز به احساس نمودن کمبود شديد خوراک کردند
سرمای .  فزونشمار اين اردوگاه ناگزير شدند از گوشت جانورانی که از گرسنگی از پا در می آمدند، سد جو نمايند

  . مستان فرارس وضع گارنيزون را از اين ھم بدتر نموده بودسوزان ز
  

الفنستون و افسران ارشد . ھمه ت:ش ھايی مبنی بر شکستن محاصره شورشيان با ناکامی رو به رو گرديده بود
يگانه راه نجات گارنيزون و در کل ھمه سپاھيان اشغالگر در افغانستان را در عقب نشينی آن ھا به سوی ھند می 

دند و ھنگامی که افغان ھا پيشنھاد نمودند گفتگوھا را با حکومت اشغالگر در رابطه با گذاشتن ھمه سپاھيان دي
ما سه ھفته است که «: بريتانيايی برای خروج آغاز نمايند، الفنستون از مکناتن خواست از اين پيشنھاد بھره بگيرد

. اميدی ھم به اکمال آن با مواد تازه نيست. است خواربار در آستانه به ته کشيدن. در محاصره بسر می بريم
  .سپاھيان بسيار با تلفات ضعيف شده اند

  

                                                 
  . 170. ، صزندگانی و تکاپوی موھن xل کشميریگوپتا، . آر. اچ.   194
باه شايد اشت. اين که چرا نويسنده او را کوھدامنی خوانده است، روشن نيست. منظور از عبدهللا خان اچکزايی است.  195

  . گ-.چاپی بوده باشد
196. Papers relating to military operations in Afghanistan, presented to both Houses of Parliament 

by command of Her Majesty, London, 1843, p. 4, 
 V. Eyre, The military operations at Kabul.., p. 68-82. 
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با توجه به دشواری دفاع از . شمار بيماران و زخميان با گذشت ھر روز افزايش می يابد و بيشتر و بيشتر می شود 
ھای مواص:تی ما قطع شده اند و  اردوگاه گسترده و نامناسب، نزديک شدن زمستان و نيز با توجه به آن که راه

ھنگامی که سراسر کشور س:ح در دست در برابر ما به پا خاسته  -اميدی ھم نيست که نيروی تقويتی به ما برسد
از اين رو، می پندارم که سفير با . است، من ممکن نمی پندارم از مواضع کنونی بتوانيم در اين کشور دفاع نماييم

  : بھره گيری از فرصت
  .آغاز به گفتگوھايی خواھد نمود که برايش پيشنھاد شده است-1
از اين رو، بر آنم که سفير از پيشنھاد آغاز مذاکرات که به او صورت گرفته است، بھره برداری خواھد  -2

  197.کرد
  

 مگر مکناتن از پيشبرد گفتگوھا با افغان ھا و خودداری ورزيد و به شواری نظامی گارنيزون پيشنھاد نمود تا
. جايی که می بايستی در انتظار رسيدن نيروھای تقويتی از ھند می بودند -سپاھيان را به باxحصار بياورند

الفنستون و ستاد او پيشنھاد رزدنت را به آن دليل رد کردند که آمدن سپاھيان بريتانيايی از اردوگاه شيرپور به 
ن بر اين، از تغيير جا، وضع پادگان بھتر نمی باxحصار با دشواری ھای بسياری رو به رو می باشد و افزو

   198.»شود
  

نوامبر مکناتن ناگزير گرديد گفتگوھا را با افغان ھا آغاز نمايد که به خاطر گذاشتن آزاد سپاھيان  27به تاريخ 
 اع:م تسليمی بی قيد و شرط و تسليم دادن ھمه س:ح ھا،: بريتانيايی به ھند خواستار اجرای شرايط زير بودند

  .تسليم دادن شاه شجاع و اعضای خانواده او
  

  . انگليسی ھا اين شرايط را پذيرفتنی نمی پنداشتند و اين بود که گفتگوھا برھم خوردند
  

. دسامبر گفتگوھا را از سر گيرند 11با اين ھم، وضع ابتر و زار گارنيزون کابل آن ھا را ناگزير ساخت به تاريخ 
  :سازشنامه تدوين شده از جانب بريتانيايی را پيشکش کردمکناتن به افغان ھا پيش نويس 

سپاھيان انگليسی کشور را ترک می گويند و به ھند باز می گردند؛ سرداران افغانی می بايستی امنيت   -  أ
 . حرکت سپاھيان انگليسی را تضمين نمايند

علوفه و وسايط باربری سرداران تعھد می سپارند در ازای پرداخت پول به سپاھيان بريتانيايی خوار بار،   - ب
 . در سراسر مسير بازگشت آن ھا به ھند برسانند) چارپايان(

که يا در افغانستان : ھوادارن شاه شجاع مورد عفو و بخشايش قرار گيرند و به او حق گزينش داده شود-پ
  . بماند و يا با سپاھيان انگليسی به ھند باز گردد
بماند، برای اعاشه و اباته او بايد ساxنه مبلغی نه کمتر از صد  ھرگاه شجاع آرزومند اين باشد که در ميھن

  . ھزار روپيه پرداخت گردد
دوست محمد و اعضای خانواده او ھمراه با افغان ھايی که در ھند بسر می برند، به افغانستان باز می -ث

  .گردند
عھد می گردد در صورت افغان ھا نبايد با کدامين کشور خارجی بدون موافقت دولت انگليس که مت -ج

  .لزوم به افغان ھا کمک ھمه جانبه يی ارائه دھد، به گفتگو بپردازند
  199.برای تضمين تحقق قرار داد، دو طرف به مبادله اسيران می پردازند-چ

  
حرکت گارنيزون انگليس . سرداران افغانی بدون آن که چيزی بگويند، ھمه شرايط پيش نويش انگليس را پذيرفتند

  .از سه روز آغاز می گرديد بايد پس
  

فرماندھان پادگان ھای . و پاسگاه ھای ميان آن و اردوگاه شيرپور را پاک کردند) باxحصار(انگليسی ھا شھر 
. مگر ھمه اين ھا صرف مانور بودند. ج:ل آباد، غزنه و قندھار دستور گرفتند سپاھيان خود را به ھند ببرند

  . و قندھار نبرآمدند و اين گونه شرايط عقد قرار داد را عملی ننمودند سپاھيان بريتانيايی از ج:ل آباد
  

                                                 
197. V. Eyre, The military operations at Kabul.., p. 123. 

198.  H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri.., p. 123. 
199. J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 91, 92.    
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افغان ھا که باور نداشتند که انگليسی ھا در آينده به قرار داد پشت پا نزنند و ت:ش خواھند کرد پادگان ھای کابل و 
حد بگردانند؛ از الفنستن و مکناتن ج:ل آباد را با سپاھيان بريتانيايی که از ھند به کمک آن ھا به راه افتاده اند، مت

  . خلع س:ح قسمی گارنيزون کابل را خواستند
  

مکناتن در انديشه عملی کردن شرايط موافقت نامه نبود و می کوشيد صرف در کابل تا رسيدن نيروھای تقويتی از 
ن آن ھا و در گام نخست روی اين منظور کوشيد در ميان سران افغان درز بيندازد و با نفوذ تري. ھند سرپا بيستند

مگر اکبر که شورشيان در سيمای او رھبر مردانه و ناخريدنی را می ديدند، تصميم گرفت . اکبر خان را را بخرد
او به آگاھی مکناتن رسانيد که آماده است . مکناتن را دستگير نمايد و از رو اين موافقت نمود با او ديدار نمايد

  :شنھادھای زير را به او پيش کردپنھانی با او گفتگو نمايد و پي
 –او تعھد می سپارد به انگليسی ھا کمک نمايد تا شورشيان را از ھم بپاشاند و با نفوذ ترين رھبر شان -1

 .را دستگير نمايد] لوگری[امين هللا خان 
 .انگليسی ھا تا بھار سال آينده در افغانستان می مانند -2
روپيه بدھند و ھمزمان با آن، ) سه صد ھزار(ش به او سه لک انگليسی ھا تعھد می سپارند به عنوان پادا  -3

  200.او را به عنوان وزير شاه شجاع بگمارند
  

دسامبر ھمراه آدم ھای خود با مکناتن و سه افسر که او را  23اکبر موفق شد پ:ن خود را پياده نمايد و به تاريخ 
اکبر مکناتن را خود در . مت نمودند، کشته شدندمکناتن و کپتان تريور که مقاو. ھمراھی می کردند، ديدار کرد

به گونه يی که . برابر چشمان دسته انگليسی يی که چند ده متر دورتر از محل ديدارگاه ايستاده بودند، با تفنگچه زد
  201.ھيچ توپی روی آن ھا آتش نگشود و ھيچ سربازی از جای خود تکان نخورد«آير نشاندھی کرده است، 

  
تاريخ بايد خاطرنشان بسازد که جنرال بريتانيايی که در راس يک ارتش پنج «: انگليسی نوشتافسر ديگر  -ناش

ھزار نفری قرار داشت، در يک کشور وحشی اجازه داد که سفير انگليس را تقريبا در حضور خود او بکشند و 
بود، به خاطر کشته شدن  ھيچ گامی برای آن که زندگی او را نجات بدھد، نبرداشت و ھرگاه اين کار ديگر دير می

  202.».او انتقام می گرفت
  

  :عقب نشينی و نابودی گارنيزون انگليسی کابل
مطابق شرايط قرار داد نو که به تاريخ يکم . پس از کشته شدن مکناتن، شورشيان قرار داد قبلی را فسخ کردند 

لک  14.5از خزانه ارتش به ميزان  به امضاء رسيد، انگليسی ھا با دادن تقريبا ھمه توپخانه، بخشی 1842جوزا 
 6روپيه و با به به اسارت گذاشتن بيماران، زخمی ھا و چند افسر با ھمسرانشان و پول ھای شان، به تاريخ 

  . آغاز به عقب نشينی به سوی ج:ل آباد نمودند 1842جنوری 
  
بدون احتساب زنان و (خدمه ھزار  12ھزار سرباز و افسر با نه دستگاه توپ و  5/4ستون انگليس متشکل از  

، نيروھای اصلی و )پيشاھنگ(آوانگارد  -ستون در سه گروه به راه افتاده بود203.از کابل به راه افتاد) کودکان
اين امر به . دسته ھای کوچک با بار و بنه به ھم آميختند. مگر در راه نظم حرکت برھم خورد). ساقه(اريرگارد 

  . از بار و بنه و دو توپ را بگيرندچريک ھای افغان امکان داد بخشی 
  

انگليسی ھا که از راھپيمايی دور و دراز، خسته و مانده شده بودند و نيمه گرسنه ] گ-بگرامی[در روستای بگرام 
روز ديگر، صدھا جسد يخزده را بر جا . بودند، نخسيتن کتل بزرگ را از ميان راه ھای يخبندان پشت سر گذاشتند

ھفت و نيم بامداد، دسته پشاھنگ «ه در کاروان حضور داشت، نوشت که روز ھفتم نوامبر ليدی سيل ک. گذاشتند
  . ھمه ت:ش داشتند پيش بروند.....بدون دريافت دستور، آغاز به حرکت کرد، بدون زيگنال 

  
ه ھای ھرگاه از آنان پرسيده می شد چرا آن ھا ھمه با دست... بودند» سپاھيان«در ميان آن ھا شمار بسياری از 

خودشان نيستند، در پاسخ يکی لنگيدن پاھای خود را دليل می آورد، ديگری می گفت که نتوانسته است ھنگ خود 
  . را پيدا نمايد، سومی ھم  می گفت که تفنگ موشکت خود را گم کرده است

                                                 
  180. جلد دوم، ص تاريخ جنگ در افغانستان،جان کئی، .  200

201. V. Eyre, The military operations at Kabul..,   
202.  Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 310.  

203. V. Eyre, The military operations at Kabul.., p. 196.   
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  204....فشرده اين که به  دامن ھر بھانه يی دست می بردند تا از دسته خود جدا باشند

  
انگليسی می تاختند؛ ) اريرگارد(به گونه مصنوعی با کاربرد شيوه ھای جنگ پارتيزانی به ستون عقبی  شورشيان

نيروھای اصلی را پريشان می ساختند، بار و بنه را می ربودند و کسانی را که از ستون عقب مانده بوند، می 
  . کشتند

  
  . ه شده بودندکشت) ساقه(ديگر در روز دوم عقب نشينی،  ھمه افراد اريرگارد 

  
در کتل ھا سپاھيان ھندی که بخش بزرگ دسته را می ساختند خسته، درمانده و گرسنه که به سرما و يخبندان 

ک:ه ھا، اشيای شخصی و «عادت نداشتند، برای اين که حد اقل برای يک دقيقه ھم که شده، خود را گرم بسازند، 
  205.»جامه ھای خود را در می دادند

  
. با فرا رسيدن ھرکتل بيشتر و بيشتر می شد.... ان از سرما، گرسنگی و گلوله ھای افغان ھا، شمار کشته شدگ

جايی که  -انگليسی ھا به ويژه تلفات بزرگی را به تاريخ ھشتم جنوری ھنگام گذشتن از دره خوردکابل ديدند
اين . به سه ھزار نفر را کشتندستون انگليسی شتافتند و نزديک » پيشواز«غلزاييان با آتشباری خشونت آميزی به 

چون افغان ھا مواضع بسيار استواری داشتند و بسيار خوب با تفنگ ھای نشان زن شان . شگفتی برانگيز ھم نبود
  . آتشباری می کردند

  
سربازان پياده ما چه اروپايی ھا و چه سپاھی ھای ھندی می توانند درس سودمندی از افغان ھا در «: آير نوشت
آن ھا ھميشه بدون شتاب ھدف را نشانی می گيرند و بسيار کم تيرھای شان . گ افزارھای آتشبار بگيرندکاربرد جن

بدون اين که کسی را نشان . اين در حالی است که سربازان ما کورکورانه آتشباری می کنند. به خطاء می رود
  206. »بگيرند

  
فتگوھا با اکبرخان و ديگر سران شورشيان نجات الفنستون چند بار کوشيد دسته را از نابودی محتوم از راه گ

مگر حتا سرشناس ترين رھبران افغانی ھم نمی توانستند خ:ف اراده مردمی که برای مبارزه بی رحمانه با . بخشد
  .برده سازان بيگانه به پا خاسته بودند، به انگليسی ھا امنيت عبور به ھند را تضمين نمايند

  
ند از پيروان اکبر خان پيش رفتند و با گرمجوشی به مساعی برای پايان دادن به روزی تنی چ«: آير می نويسد

، ادامه دادند، مگر نتوانستند جلو غلزايی ھا را که بيخی جدی تصميم گرفته )روی دسته ھای انگليسی(آتشباری ھا 
  . »بودند که ھيچ کسی نبايد مزاحم شکار آن ھا گردد، بگيرند

  
او نمی تواند جلو غلزايی ھا را که تا اين «ھا برای گرفتن جلو غلزايی ھا پاسخ داد که اکبر به خواھش انگليسی  

  207. »اندازه تحريک شده اند که حتا به رھبران خود گوش فرا نمی دھند، بگيرد
  

شمار بسياری از سربازان انگليسی که نمی توانستند دشواری ھای اين راھپيمايی را تحمل نمايند، از ترس نابودی 
عقب نشينی پس از گذشتن از دره خورد کابل، به گريز . دست پارتيزان ھای افغانی پا به گريز می گذاشتند از

 9توپ از  8ھزار نفر،  12جنوری دسته به دره تيزين رسيد و بيش از 11به تاريخ . سراسيمه وار مبدل گرديد
  208.توپ و ھمه بار و بنه خود را از دست داد 

  
اکبر خان بر . او خود به گفتگو با اکبرخان آمد. ار کوشيد دسته ھای زنده مانده را نجات دھدالفنستن برای آخرين ب 

آن سنجش داشت که خواھد توانست با افزايش دادن به شمار گروگانان انگليسی نه تنھا نيروھا را از ج:ل آباد و 

                                                 
204. Lady Sale, A journal of the disasters in Afghanistan.., vol. II, p. 10, 11.  

 . 14. ھمان جا، ص.  205
206 . V. Eyre, The military operations at Kabul.., p. 66. 

  . 219. ھمان جا، ص.  207
208. Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 325. 
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اين بود که  . ر ھند را تامين نمايدديگر جاھا برون بکشد، بل نيز امنيت دوست محمد خان و اعضای خانواده اش د
  . الفنستن و دو افسر ارشد ديگری را گه با او آمده بودند، بازداشت کرد

  
سرباز و افسر  200پس از به اسارت رفتن الفنستون، فرماندھی دسته ھای انگليسی را که کنون ديگر متشکل بر

جنوری از جگدک به سوی گندمک  12اه ستون شامگ. نفر خدمه بودند، جنرال انکتيل به دست گرفت 1500و
. مگر افغان ھا با انداختن آن ھا به دام در ستيغ کتل جگدلک، بخش بزرگی از اين دسته را نابود کردند. راھی شد

مگر اين گروه ھم با برآمدن . تن از خدمه توانستند برسند 300افسر و نزديک به  25سرباز و  45تا گندمک تنھا 
  . شيان محاصره شده، به استثنای يک نفر يکسره نابود شدنداز گندمک از سوی شور

  
آدمی ) در نزديکی شاه جھان پور(کشيکچيان و پاسبانان در برج ھای دژ ج:ل آباد  1842جنوری  13به تاريخ «

ھم سوار و ھم اسپ . اسپ ھم رمقی در بدن نداشت. نيمجانی را ديدند در يونوفرم انگليسی که روی اسپ افتاده بود
  209.»او از گرسنگی در حال نزع بود. و اين داکتر برايدن بود.... ر دو به شدت زخمی بودندھ
  

ھمزمان . حکومت ھند بريتانيايی يک تيپ را به فرماندھی ويلد برای ياری سپاھيان خود در افغانستان گسيل داشت
آوردند که به رغم داشتن نظر فرمانروای سيک رو  -با آن، انگليسی ھا برای دريافت کمک به مھاراجه شير سينگ

دستور داد تا به .] گ-که در خدمت او بود) [ايتاليايی(210آويتاييل -خصمانه به انگليسی ھا، به گورنر پيشاور
  211.حکومت ھند بريتانيايی کمک نمايد

  
ور به پيشا 1841تيپ ويلد که برای تقويت گارنيزون محاصره شده ج:ل آباد فرستاده شده بود، در ماه دسامبر 

دسته سيک ھا که به دسترس . مگر خدمه ھندی در ج:ل آباد از ھمراھی بيشتر اين تيپ خودداری ورزيدند. رسيد
   .کردند ويلد گذاشته شده بودند، نيز خصومت خود با انگليسی ھا را پنھان نمی

  
ا خودداری ورزيدند سپاھيان کمکی مسلمان در پيشاور آشکار«اوکلند به کميته زيرزمينی کمپانی ھند شرقی نوشت 

به آن ھا . از اردوگاه برآيند و پيش توپ ھای خود کشيکچيانی را برای اين که آن ھا را از ايشان نگيرند، گماشتند
  .»آن ھا موافقت ننمودند که حتا تا جمرود بروند. مگر اين کار نتيجه نداد. پاداش ھای پولی پيشنھاد گرديد

  
اين . د خصمانه سربازان سيک در قبال اشغالگران انگليسی اعتراف نمايدروزنامه تايمز ناگزير بود به برخور

دسته ھای سيک طرف ما نيستند و کشور برای انگليسی ھا حتا در نزديکی اردوگاه ھای نظامی «: روزنامه نوشت
از حتا پس . بسيار ترديد برانگيز است که سپاھيان سيکی در جمرود مواضع خود را رھا کنند. بزرگ امن نيست

  212.»چون ارتش سيک در خدمت منافع ما نيست. آن که از سوی حکومت ما مبلغ گزافی به آن ھا داده شد
  

دو ھنگ از تيپ ويلد توانستند از پيشاور به راه بيفتند و دژ علی مسجد را در  1842جنوری  15تنھا به تاريخ 
شدند و آغاز به احساس نمودن کمبود مگر به زودی از سوی شورشيان به محاصره گرفته . گذرگاه خيبر بگيرند

ت:ش ھای ويلد با دوھنگ و دسته ديگر سيک ھا مبنی بر کمک به گارنيزون اين دژ . شديد خواربار و آب نمودند
گارنيزون انگليسی علی . اين بود که دسته با تقبل تلفات سنگين به سوی ُستلج عقب زده شد. به موفقيت نينجاميد

جنوری دژ را رھا کرده و با دادن تلفات  24ياورده بود، نيز ناگزير گرديد به تاريخ مسجد که حمايت به دست ن

                                                 
  141 -140. ص. ،  صيادداشت ھای کرونولوژيک در باره تاريخ ھندمارکس، . ک.   209
  .گ-.او در ميان مردم به ابوطويله شھرت داشت.  210
  .35. م، صجان کئی، تاريخ جنگ در افغانستان،جلد سو .211

پس از درگذشت رنجيت سينگ، پسر بزرگ او مھاراجه کرخ سينگ حکومت را در پنجاب گرفت که آرزومند به دست 
او به سپاھيان بريتانيايی اجازه داد تا به قلمروش . آوردن حمايت انگليسی ھا بود در مبترزه با ديگر مدعيان تاج و تخت

شيرسينگ پسر دوم رنجيت سينگ با آن نسبت به انگليسی ھا نظر خصمانه  -وجانشين ا. مگر پس از چندی کشته شد. بيايند
دااشت، و حتا پنھانی به تھاجم در برابر آن ھا آمادگی می گرفت، با اين ھم، نه تنھا نتوانست تصميم به نقاضا از آن ھا برای 

  . ن سپاھيان خود به آن ھا کمک ھم کردبرون برد سپاھيان شان از پنجاب بگيرد، بل در آينده حتا به ويلد و پالک با داد
  

  . شير سينگ بر آن سنجش داشت که انگليسی ھا در ازای کمکی که او به آن ھا کرده، ج:ل آباد را برايش خواھند داد
 .5/9/1842تايمز، .  212
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تيپ ويلد که در برخوردھا با افغان ھا شکست يافته بود، وظيفه يی را . بزرگ انسانی و ساز و برگ به ستلج برود
  . که در برابر آن گذاشته شده بود، نتوانست انجام دھد و به پيشاور عقب نشست

  
مت ھند بريتانيايی برای ياری رساندن به گارنيزون ھای بريتانيايی مانده در افغانستان، شتابان تيپ پالک را حکو

به جنرال پالک دستور داده شد تا با سپاھيان خود به بريگاد . به ج:ل آباد و دسته انگلند را به قندھار گسيل داشت
مگر پالک با رسيدن در اوايل فبروری به پيشاور . روی بپردازدويلد در پيشاور بپيوندد و به سوی ج:ل آباد به پيش

نفر از اين بريگاد در بيمارستان بستری اند و ديگران بی روحيه و از نبرد با افغان ھا سر  1800ديد که بيش از 
  . باز می زنند

  
با رسيدن به ج:ل  1841نوامبر  13در چنين اوضاعی، جنرال نمی توانست به سپاھيان جنرال سيل که به تاريخ 

  . آباد با دادن تلفات چشمگير انسانی و ساز و برگ از سوی افغان ھا به محاصره افتاده بودند، کمک نمايد
  
او . به ھر رو، انگليسی ھا پس از برونبری سپاھيان از افغانستان، دوست محمد را رھا کردند تا به ميھن باز گردد 

حاکميت خود را بر کابل، قندھار ھرات و ديگر نواحی پخش ) 1843-1863(در سال ھای پادشاھی دوره دوم خود 
  . کرد و در واقع يکپارچه سازی سردارنشين ھای فروپاشيده افغانی را به پايان رسانيد

  
جنرال سيل با به دست آوردن دستور از پاتنجر و الفنستون مبنی بر بازگشت به ھند و با تحمل دشواری ھای جدی 

مگر پيک داکتر . آماده بود گفتگوھا را با افغان ھا در باره بازگشت آزاد به پيشاور آغاز نمايد از نگاه خواربار،
برايدن در باره کشته شدن نيروھای ستون کابل و رسيدن کاروانی با ذخاير سه ماھه خواربار از پيشاور، او را 

  . برانگيخت تا به دفاع از ج:ل آباد ادامه بدھد
  

شورشيانی را که به شھر  1841دسامبر  1نوامبر و  16رفندھای پيروزمندانه  به تاريخ ھای دسته او توانست با ت
او توانست حتا سپاھيان شش ھزاری اکبر خان را که به  1842اپريل 7به تاريخ . يورش آورده بودند، پس بزند

  213.ج:ل آباد يورش آورده بودند، شکست بدھد
  

. فرماندھی انگليسی ھا مستقر در وادی ھيرمند، سر به شورش برداشتند در اواخر دسامبر، يگان ھای افغانی زير
نماينده کابل که برای شوراندن باشندگان برای جنگ مقدس در  -آن ھا با کشتن افسران خود به دسته عطاء محمد
  . برابر بيگانگان به نواحی قندھار آمده بود، پيوستند

  
ار با به دست آوردن پيک رسيدن دسته پنج ھزار نفری افغان ھا به فرمانده پادگان بريتانيايی قندھ -جنرال نات

کيلومتری قندھار در  9جنوری در  12انگليسی ھا به تاريخ . فرماندھی عطاء محمد، به پيشواز دشمن شتافت
  . نزديکی روستای قلعه گوک پس از نبرد سنگينی توانستند سپاھيان عطاء محمد را در ھم بکوبند

  
سپاھيان انگليسی به . بيرون راندند] از شھر[ھراس از خيزش در حومه قندھار، ھمه باشندگان آن را انگليسی ھا با 

فرماندھی نات به دليل اين شگرد پيشگيرانه، به تاريخ دھم مارچ توانستند يورش افغان ھايی را که به شھر قندھار 
  .يورش آورده بودند، پس بزنند

  
به تاريخ ھفتم مارچ نيروھای گارنيزون : ه پيمانه چشمگيری پيروزمندانه بوددر ناحيه غزنی، اقدامات افغان ھا ب

پالمر و ھفت افسر که به اسارت  -بريتانيايی نتوانستند محاصره را برتابند و تسليم شدند و به استثنای فرمانده پادگان
   214.گرفته شدند، تقريبا بيخی سر به نيست شدند

  
در پی فاجعه يی که دسته الفنستون با آن رو به رو گرديده بود، فرماندھی نابودی سپاھيان انگليسی در غزنی، 

در اوايل اپريل يگان ھای پالک که در . بريتانيا را وادار گردانيد پالک را در رھا ساختن ج:ل آباد شتاب دھند
ای تقويتی از ھنگام حضور در پيشاور به استراحت پرداخته بودند و به پيمانه چشمگيری به خاطر رسيدن نيروھ

  .فيروزپور به توان خود افزوده بودند، به سوی ج:ل آباد به راه افتادند
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مساعی اکبرخان برای سازماندھی دفاع از گذرگاه خيبر و ت:ش ھای مبنی بر متحد گردانيدن ] در اين ميان[

ش ھای حکومت ھند در يکی از گزار. نيروھای افغان برای يورش قاطعانه به ج:ل آباد به ناکامی انجاميد
] بتواند[مگر او در وضعی نبود که . ج:ل آباد با تھديد محمد اکبر خان رو به رو بود« -بريتانيايی آمده بود

ت:ش ھای او مبنی بر برانگيختن سران بومی و قبايل در . نيروھای کافی يی را برای حمله جدی گردآوری نمايد
آن ھا به او . ن نتوانسته بود پشتيبانی مالک ھای خيبر را به دست بياورداو ھمچني. برابر ما موفقيت چندانی نداشتند

  215.».اجازه ندادند دژ علی مسجد را در گذرگاه بگيرد
  

دليل اين ناکامی ھا تا جايی آن بود که سران قبايل افغانی باشنده گذرگاه خيبر، مدت ھا پيش از تھاجم پالک، از 
اين رو، نيروھای پالک تقريبا بی آن که با مقاومتی رو به رو گردند، علی از . سوی انگليسی ھا خريده شده بودند

  .اپريل به ج:ل آباد رسيدند 17مسجد را گرفتند، از گذرگاه خيبر گذشتند و به تاريخ 
  

مارچ ھنگام ت:ش  28به تاريخ . وضع بريگاد انگلند گسيل شده از سند به کمک نات در قندھار به گونه ديگری بود
ھم انسانی و ھم از ناحيه ساز و برگ و اين بود  -ذشتن از کتل کواژک اين تيپ متحمل تلفات بزرگی گرديدبرای گ

اين تيپ پس از يک  ماه با حمايت سپاھيان نات توانست از اين کتل . که ناگزير به عقب نشينی به کويته گرديد
  . ماه می به قندھار برسد 9بگذرد و به تاريخ 

  
ده از ھند به پادگان ھای ج:ل آباد و قندھار درست جا نگرفته بودند که نات و پالک از گورنر ھنوز دسته ھای رسي

مطابق اين دستور، نات بايد با . ائلن بورو دستورھايی دريافت داشتند تا افغانستان را ترک بگويند –جنرال نو ھند
با آزادسازی اسيران انگليسی از راه  و پالک... ويران کردن دژھای ق:ت غلزايی و قندھار از راه کويته به 

گفتگوھای پالک با اکبر خان و ديگر رھبران افغانی به خاطر آزادسازی اسيران . پيشاور به ھند باز می گرديدند
اين بود که . دستاوردی به ھمراه نداشتند چون افغان ھا در ازای آزادسازی اسيران دو لک روپيه می خواستند

   216.ھا را بيخی رد کردجنرال پالک پيشنھاد آن 
  

ماه می، نات تيپ وايمر را به ق:ت غلزايی فرستاد که با رھاسازی گارنيزون به محاصره افتاده  19به تاريخ 
  . بريتانيايی و ويران کردن شھر به قندھار بازگشت

  
  
  

  :خانه جنگی ھای سران افغانی
که به جای اوکلند گماشته (ک بود که لرد ائلن بورو ھنوز بيرون بری سپاھيان بريتانيايی از افغانستان در دست تدار

» افغان ھای پيمان شکن«زير فشار حلقات ارتجاعی انگليسی که خواستار به سزا رسانيدن بی رحمانه ) شده بود
  . بودند، دستور العمل ھای ديگری به نات و پالک فرستاد که  به گونه ويژه يی دستور برونبری را تاويل می نمود

  
ھرگاه شما بتوانيد ھنگام بازگشت، غزنی و «: به نات نوشت 1842جوxی  4جنرال ھند در نامه تاريخی گورنر 

  217 .»کابل را بگيريد، می توانيد ھرگونه که بايسته بپنداريد، رفتار نماييد
  

:ل پيشاور، با گسيل سپاھيان از ج -کابل -به پالک دستور داده شده بود در صورت پيشروی نات در مسير غزنی
آباد به کابل، با او ھمکاری نمايد و سپس با پيوستن به ستون نات، به ھند باز گردند، که در عمل، اين کار دادن 

  . دستور به انجام عمليات سرکوبگرانه بود
  
شورشيان نتوانسته بودند . اوضاع در افغانستان زمينه را برای پيشبرد عمليات سپاھيان انگليسی فراھم می گردانيد 

سران آن ھا به جای روی دست گرفتن تدبيرھايی برای . برابر آن ھا ارتش سازمان يافته و ھماھنگی را بياراينددر 
از ميان بردن پادگان ھای انگليسی در ق:ت غلزايی، ج:ل آباد و قندھار و جلوگيری از رسيدن نيروھای تقويتی 
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216. Papers relating to military operation in Afghanstan.., p. 225, 259. 
  .328. ھمان جا، ص.   217



 104

ماندھی مقاومت؛ در مبارزه بر سر قدرت دست به برای آن ھا از ھند و نيز متحد ساختن نيروھای خود برای ساز
  . گريبان بودند

  
 -بارکزايی ھا به رھبری محمد زمان خان و حريفان شان -در آغاز، اين کشاکش ميان دو گروه فئودالی درگرفت 

   .پوپلزايی ھا، غلزايی ھا و ديگران که پس از عقب نشينی دسته الفنستون از کابل، به شاه شجاع پيوسته بودند
  

ھر دو گروه سازشنامه يی را ميان خود به امضاء رساندند که مطابق آن شاه شجاع که  1842جنوری  30به تاريخ
در باxحصار خزيده وپناه ) متشکل از سيک ھا و گورکه ھا(از آغاز شورش کابل با سپاھيان اجير پنج ھزار نفری 

کرسی  -ھنگام شورش اع:م پادشاھی نموده بودگرفته بود، به عنوان شاه می ماند و محمد زمان خان که در 
يکی از سرشناس ترين سران افغانی که نقش به سزايی را در  –.] گ-خان لوگری[امين هللا . وزارت را می گرفت

  218.گماشته شد) معاون وزير(آشتی دادن گروه ھای رنگارنگ بازی کرده بود، به عنوان نائب 
  

ز افزون اکبرخان که با مشارکت پويای خود در مبارزه با اشغالگران آشتی دھی جوانب از ترس نيرومندشدن رو
سران افغانی ترجيح می دادند . بريتانيايی محبوبيت گسترده يی در ميان باشندگان به دست آورده بود، بر می خاست

اکبر خان در راس قدرت شاه کودن و بی ھرزه يی را که در عمل بيرون از دژ باxحصار نفوذی نداشت، ببينند تا 
افزون بر اين، به رسميت شناختن شاه شجاع که در خزانه او پول و زر و جواھر فراوان انباشته . پويا و پرشور را

   .بود، در برابر سران و خان ھای حريص و آزمند افغان دورنمای زراندوزی شخصی را می گشود
  
د را در برابر انگليسی ھا به خاطر نابودی ارتش سران فئودالی با پيوستن به شاه شجاع، ھمچنين اميدوار بودند خو 

بارکزايی ھا که اميدھای خود را برای بازپسگيری . مگر مصالحه ديری نپاييد. الفنستون مصوون و ايمن بدارند
قدرت خاندان خود از دست نداده بودند، می کوشيدند شاه را از باxحصار به بھانه يی بيرون بکشند تا بتوانند به 

  . برسند و او را سر به نيست کنندحساب او 
  

ھرگاه شجاع از باxحصار برآيد، يا کشته و «موھن xل که در آن ھنگام در کابل بسر می برد، نشاندھی می کند که 
  219.»يا نابينا ساخته خواھد شد

  
از احساسات  بارکزايی ھا برای اين که خود را مبارزان منافع راستين ميھن نشان بدھند، مگر در واقع می کوشيدند

با انگليسی ھا ] از سوی شجاع[ميھن دوستانه خلق برای منافع آزمندانه خويش بھره بگيرند، خواستار اع:م جھاد 
  . و لشکرکشی به سوی ج:ل آباد بودند که او می بايستی در راس نيروھای متحده افغانی افغانی قرار می گرفت

  
که (از آن ھراس داشت که شيادان افغانی » دادگرانه«ماد نداشت و شاه شجاع به ھيچ يک از گروه ھای فئودالی اعت

او با اع:م جھاد در برابر . در فرصت مساعد او را نکشند) موفق شده بودند از او پول ھنگفت را به دست بياورند
انگليسی ھا زير فشار توده ھای مردمی، خود می کوشيد به بھانه ھای گوناگون و رنگارنگ، با فريب از 

اxحصار  نبرآيد و حتا به سران بارکزايی ھرگاه آن ھا او را وادار به لشکرکشی به سوی ج:ل آباد نسازند، سه ب
  220».لک روپيه بپردازد

  
او با نشستن به برج عاج دژ باxحصار، چشم به راه رسيدن کمک انگليسی ھا که پنھانی با آن ھا سرگرم نامه 

آن چنين کمکی به او برسد، ناگزير گرديد به لشکرکشی به سوی ج:ل  مگر بی. نويسی بود و به آن سنجش داشت
آن ھم در حالی که سرشناسان بارکزايی با آگاھی از تماي:ت توده ھای ملی و با برنامه ريزی . آباد موافقت نمايد

ل آشکارا به او اپري 3برای گرفتن قدرت نه تنھا از رسيدن به تفاھم با شاه شجاع خود داری ورزيدند، بل به تاريخ 
ھرگاه آغاز به يورش به ج:ل آباد ننمايد، به او ھمچون يک متحد سرسپرده انگليسی ھا خواھند «اع:م داشتند که 

  221».نگريست
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اپريل شاه شجاع با گروه کوچکی از پاسبانان مسلح خود از باxحصار به سوی اردوگاه لشکريان  5به تاريخ  
شجاع الدوله با گروھی از ھواداران خود بر سر او ريختند و پاسبانان و  –زمانپسر محمد . افغانی رھسپار گرديد

امين . پس از کشته شدن شاه شجاع، بار ديگر مبارزه ميان گروه ھای فئودالی از سر درگرفت. خود او را کشتند
 -پريل  فتح جنگا 19که از سوی پوپلزاييان پشتيبانی می شد و ديگر سران درانی، به تاريخ ] خان لوگری[هللا 

بارکزايی ھا از به رسميت شناختن او سر باز زدند و «مگر . پسر دوم نابخرد شاه شجاع را به پادشاھی بر افراشت
  222.»نواب محمد زمان را پادشاه خواندند

  
به تاريخ يکم ماه می، ميان گروه ھای مخاصم درگيری رخ داد که در نتيجه آن ھواداران محمد زمان خان چيرگی 

  . اين بود که امين هللا خان به باxحصار پناه برد. تندياف
  

در اين ھنگام، اکبر خان که در ناحيه ج:ل آباد سرگرم گفتگوھا با جنرال پالک در باره شرايط برونبری سپاھيان 
ه انگليسی از افغانستان و رھايی دوست محمد خان از اسارت بود، با آگاھی يابی از رويدادھای کابل، بی درنگ ب

او در انديشه دستيابی به ذخاير نظامی باxحصار، آشتی دادن گروه ھای فئودالی و متحد ساختن افغان . پايتخت آمد
  223.ھا  برای مبارزه با انگليسی ھا بود

  
اکبر خان با ھمدست ساختن امين هللا خان لوگری با خود کوشيد فتح جنگ را متقاعد سازد تا او را به باxحصار راه 

ر فتح جنگ با ترس از دچار شدن به سرنوشت شاه شجاع، از برآوردن خواھش اکبر خودداری ورزيد و مگ. بدھد
او با گرفتن باxحصار برای اين که حسادت لگام گسيخته سران . اکبر ناگزير گرديد به باxحصار يورش ببرد

  .و خود را وزير او ساخت بر تخت ماند) چونان يک شاه دست نشانده خويش(افغانی را برنيگزد، فتح جنگ را 
  

جوxی ميان آن  2اين بود که به تاريخ . بازگشت وزير اکبر خان، واکنش سخت محمد زمان خان را برانگيخته بود
مگر وزير اکبر خان در وضعی نبود که . درگرفت که با پيروزی اکبرخان به پايان رسيد.] گ-سھمگين[دو نبردی 

ن افغانی که بسياری از آن از سوی انگليسی ھا و نيز به دليل تنفری که از بتواند از پس جدايی خواھی ديگر سرا
بارکزايی ھا داشتند و به ھمين دليل با دشمنان پنھانی سرگرم نامه نويسی بودند و شورش آشکاری را برپا داشته 

  .  بودند، بر آيد
  

  :اکسپيديسيون سرکوبگرانه پالک و نات
به سوی کابل  1842ومند در برابر دسته ھای پالک و نات که در ماه اگست در اين وضع، سازماندھی مقاومت نير

ھزار سرباز  8ستون پالک که متشکل از دو لشکر، و دسته سيک ھا که مشتمل بر . به راه افتاده بودند، ناممکن بود
ک افغانی بر سر اگست از ج:ل آباد برآمدند و با درھم کوبيدن مقاومت دسته ھای کوچ 20و افسر بودند، به تاريخ

  224.سپتامبر به کتل جگدلک رسيدند و به محاصره غلزايی ھا افتادند 8راه، به تاريخ 
  

انگليسی ھا به کمک توپخانه و نيز يورش ھای تفنگداران توانستند افغانی ھا را از مواضع شان برانند و وادار به 
  .عقب نشينی بسازند

  
فتگوھا با پالک را از سر بگيرند و اميدوار بودند بتوانند جلو اکبر خان و ديگر رھبران افغان ھا کوشيدند گ

مگر پالک از پرداختن به گفتگوھا سرباز زد و با سپاھيان خود به . پيشروی ارتش انگليس به سوی کابل را بگيرند
توانستند افغان ھا ن. جايی که اکبر با دسته سيزده ھزار نفری خود تمرکز يافته بود، پيشروی کرد –سوی دره تيزين

به رغم برخورداری از داشتن مواضع مستحکم و پيکار مردانه در برابر سپاھيان بسيار خوب مسلح و با نظم 
  . اکبر با دسته کوچکتر به دره پيشين عقب نشينی کرد. انگليسی ھا بيستند و درھم کوبيده شدند

  
 16بربخورد، به کابل رسيد و به تاريخ پس از نبردھا در تيزين دره، دسته پالک بی آن که با کدامين مقاومتی 

  . سپتامبر وارد شھر گرديد
  

                                                 
  208ھمان جا، .  222

  .225. ھمان جا، ص 223. 
224. Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 364.  
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. سپتامبر دژ قندھار را ويران ساخت و در راس دسته ھفت ھزار نفری روانه کابل گرديد 9جنرال نات به تاريخ 
داشتند،  بخشی از سپاھيان او به فرماندھی انگلند که وظيفه اسکورت بار و بنه لشکر بيماران و زخميان را به دوش

  . کويته راھی ھند گرديدند-از مسير قندھار
  

اگست ھنگامی  28مگر به تاريخ . ستون نات تقريبا بدون برخورد با کدام مانعی از راه ق:ت غلزايی به مقر رسيد
  .دلشکر او تاختند و زيان سنگينی به آن رساندن) ساقه يا ستون عقبی(که ستون از مقر برآمد، افغان ھا بر اريرگارد 

  
مگر . والی غزنی بار ديگر به سپاھيان نات يورش بردند –اگست افغان ھا به فرماندھی شمس الدين 30به تاريخ

  . حمله را عقب بزنند) ھرچند ھم به بھای تلفات بزرگی(اين بار انگليسی ھا توانستند 
  

برابر او بپردازند، به سوی غزنی  نات بدون آن که به افغان ھا مجال بدھد که دو باره به بازآرايی نيروھای خود در
سپتامبر لشکر نات غزنی را با گرفتن دروازه ھای سومنات و آتش زدن به  9به تاريخ . رفت و آن را گرفت

ساختمان ھای اصلی شھر و ويران گردانيدن کام: باxحصار غزنی و کاويدن زير ديوارھای شھر که در ھر آن 
  . می توانستند فرو بريزند، ترک گفت

  
به جايی که . سپتامبر به وادی ميدان رسيدند 14آن ھا ھمچنين با ويران نمودن سيد آباد به ھمين گونه، به تاريخ 

شمس الدين نيروھای چشمگيری را در آن جا متمرکز گردانيده و در برابر دشمن مقاومت سرسختانه يی را به راه 
ن و نزديک شدن سپاھيان پالک به کابل، با ھراس از مگر او با به دست آوردن پيک شکست اکبر خا. انداخته بود

  . افتادن به محاصره دو دسته انگليسی سپاھيان خود را از ميدان بيرون کشيد
  

دسته ھای کوچک چريکی يی که در ] با اين ھم[ھر چند نيروھای اصلی قيام کنندگان از ميدان عقب نشينی کردند 
نات که ناکامانه . ای دليرانه و بسياری بر سپاھيان انگليسی يازيدنداين ناحيه عمل می کردند، دست به شبيخون ھ

ت:ش می ورزيد مقاومت باشندگان بومی را درھم بکوبد، چند دھکده را به آتش کشيد و به سوی کابل به راه افتاد و 
  . سپتامبر به سپاھيان پالک پيوست 17به تاريخ 

  
ت مبنی بر گرفتن کابل به ھند رسيد، ائلن بورو اع:ميه يی را به محض اين که پيک پيروزی دسته ھای پالک و نا

او . عنوانی مردم ھند پخش کرد و در آن به مشی ناکامی که اوکلند در افغانستان پيش گرفته بود، اعتراف نمود
ست کوشيد تاثير نيرومندی را که نابودی کامل ارتش الفنستون از سوی افغان ھا بر خلق ھای آسيايی و در گام نخ

  . بر خلق ھای ھند بر جا گذاشته بود، کمرنگ سازد
  

پيروزی دوباره در ميدان جنگ و گرفتن شھرھا و دژھای غزنی و کابل انديشه شکست «-در مانيفست آمده بود
. سپاھيان انگليسی با اشغال افغانستان، کنون به ُستلج باز می گردند. ناپذيری اسحله انگليس را زنده ساخت

برای اين که افغان ھا خود شان . به آن ھا دستور می دھد تا آن کشور را ترک بگويند) رنر جنرالگو(فرمانفرما 
  225.»....حکومت بسازند

  
مانيفيست بر . موفقيتی در بر نداشت» اسحله انگليس«با اين ھم، ت:ش ھايی ائلن بورو مبنی بر احيای پرستيژ 

فيست صادر شده بود، ھيچ تاثيری نگذاشت و تنھا آبروی خود ھندی که عنوانی آنان اين ماني» برادران و دوستان«
در اين ميان، پالک با گرفتن کابل تدبيرھای عاجلی را برای رھاسازی اسيران انگليسی روی دست . او را برد

دسته يی از قزلباشان که با پول انگليسی ھا استخدام شده بودند به فرماندھی سرھنگ ريچارد و به دنبال آن . گرفت
   .جايی که اسيران به آن برده شده بودند، گسيل گرديدند -يپ سيل به باميانت
  

استعمارگران انگليسی ھا با رھاسازی اسيران و با نشاندن دو باره فتح جنگ بر تخت پادشاھی، ترور خونباری را 
کوھستان و باميان باشندگان  –به ويژه با رزمندگان فعال نابودسازی ارتش الفنستون. در کشور به راه انداختند

  .تسويه حساب کردند
  

                                                 
  .376. ، جلد سوم، صتاريخ جنگ در افغانستانجان کئی، .  225
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دسته سرکوبگر با آتش و شمشير تقريبا ھمه آنچه را که سر راھش می آمد، سربه نيست کرده، از ميان بر می 
باشندگان مردينه چاريکار، کوھستان و استالف و باميان را کشتند و خود اين شھرھا و روستاھا را به تاراج . داشت

   226.دبردند و به آتش کشيدن
  

مسجد و بازار . بسياری از خانه ھا را به تاراج بردند و آتش زدند. کابل نيز کمتر از اين جاھا زيانمند نگرديد
شھريان را که موفق به ترک . منفجر گرديد) يادمان زيبای معماری بازمانده از سده ھای ميانه(سرپوشيده شھر 

  .شھر نشده بودند، تيرباران کردند
  

: ر جنگ شرکت داشت، با بازگويی در باره رفتارھای ناروا و بيدادگری ھم ميھنان خود نوشتافسری که د –آلن
برای ] در يک سخن[صدور فرمان برای ويرانی بازار برای سربازان اروپايی، سپاھيان ھندی خدمه اردوگاه و «

زير شوند و دست تاراج ھمه کسای که می توانستند اردوگاه را ترک بگويند، چونانی آژيری بود تا به شھر سرا
  ....بگشايند

  
بامداد روز ديگر، با برآمدن بر سر تپه ھايی که يک اردوگاه را از اردوگاه ديگر جدا می ساخت، ديدم که چگونه 

  ...دود و خاکستر فراز شھر را فرا گرفته و پوشانده بود و چگونه زباله ھای آتش ھرچه پھن تر پھن تر می گرديد
  

تاراجگران در ھر دو اردوگاه چيزھايی . دکان ھا به تاراج برده شده بودند. که بر شھر نرفته باشد بيدادی نمانده بود
  227.»درست مانند بازار. را که ربوده بودند، به معرض فروش گذاشتند

  
خود در ويران کردن کابل اشتراک داشت، اط:عات از اين ) گروھان(افسر ديگر بريتانيايی که با تولی  -گرين وود

ی را که سرھای مکناتن و ديگر انگليسی ھا در » ما دژ باxحصار و رسته ھای بازار«: م مفصل تری می دھد ھ
پس از چندی، بسياری از خانه ھای تھی از . آن ھا آويزان شده بود را منفجر کرديدم و چند جای شھر را آتش زديم

گوناگون که از آن ھا کشيده شده بودند، از ميان باشندگان شان شدند و بسته ھا و عدل ھای کاxھا و ديگر اشيای 
  ...برده می شدند

  
به ] ديگر ھمه جاھا[به استثنای باxحصار و محله قزلباشان، تقريبا . روز ديگر، به شھر دسته ھای ديگری درآمدند

کار رفته  با توجه به آن که در ساختمان ھا چوب ھای خشک و باريک فراوان به. کلی ويران گرديد و آتش زده شد
  .بود، ھرگاه جايی را آتش می گرفت، جلوگيری از دامنه يابی آن ناممکن بود

  
  228»...مادامی که ما کنار شھر ايستاده بوديم، آتش لحظه يی ھم فرو نمی نشست

  
فتح جنگ که می . اکتبر به سوی ھند رھسپار شدند 12سپاھيان بريتانيايی با ويران نمودن و تاراج کابل، به تاريخ 

انگليسی ھا نه تنھا جلو . انست که بدون پشتيبانی انگليس ھا نمی تواند بر تخت بماند، ھمراه با ستون پالک گريختد
  . رفتن او را نگرفتند، بل حتا به ھمه اعضای خانواده شاه کشته شده اجازه دادند تا به آنان بپيوندند

  
کردند و ده ھا دھکده و روستا را آتش زدند و تاراج  انگليسی ھا در راه ھند، ج:ل آباد و دژ علی مسجد را ويران

  .کردند
  

                                                 
226.  H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri.., p. 275-277. 

227 . A. N. Allen, Diary of a march through Sinde and Afghanistan.., p. 321. 
228. Greenwood  Narrative of the late victorious campaingn in Afghanistan, with the troops under 

command of general sir W. Nott, London, 1843, p. 242, 243. 
پيش از برآمدن از کابل، من بازار بزرگ شھر را که به نام «: پالک به حکومت ھند بريتانيايی گزارش داد

ياد می شد و در دوره پادشاھی اورنگ زيب به دست علی مردان .] گ- چھار چته)[»چھار سطحه«(چھارسته 
کابل شمرده می شود و چونان مھم ترين بازار پرجنب و جوش ترين بخش . مصروف ساخته شده بود، ويران کردم

  . »مرکز بازرگانی اين بخش آسيای ميانه به نام است
Papers relating to military operation in Afghanistan.., p. 421. 
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يگان ھا که عقب نشينی آنان بيشتر به گريز ھمانند بود، گاھگاھی ناگزير می گرديدند تا يورش ھای افغان ھا را 
اين دسته  .ستون پالک راه می پيمود، به سختی زيانمند گرديد) اريرگارد(به ويژه دسته نات که در ساقه . دفع نمايند

  .تلفات بزرگی انسانی و جنگ افزاری داد و بخش چشمگير بار و بنه آن برباد رفت
  

او در سال ھای دوره . پس از برونروی سپاھيان از افغانستان، دوست محمد خان را گذاشتند تا به ميھن بازگردد
مناطق پخش کرد و در واقع، حاکميت خود را برکابل، قندھار، ھرات و ديگر ) 1863-1843(دوم فرمانروايی اش 

  .   به توحيد سردارنشين ھای پراگنده افغانی را به پايان رسانيد
  
  
  
  

  پايان سخن
 

و فروپاشی افغانستان به سردارنشين ھای مستقل، قدرت در  1818پس از سرنگونی خاندان سدوزايی به سال 
کابل و قندھار بزرگترين و . يدبسياری از نواحی کشور به دست نمايندگان خاندان نو بارکزايی ھا رس

با تشکيل اين سردارنشين ھا، خانه جنگی ھای فئودالی که کشور . نيرومندترين سردارنشين ھا در کشور بودند
را در سال ھای اخير موجوديت امپراتوری درانی تضعيف نموده و شيرازه آن را از ھم گسيخته بود، به پيمانه 

  .چشمگيری کاھش يافت
  

حکمران کابل که متوجه توحيد ھمه سرزمين ھای افغانی بود، به دليل تفاوت  –ی دوست محمدبا اين ھم مش
اقتصادی قبايل مختلف، ھراس برخی از حکمرانان افغانی مبنی بر محروم  -شديد در تراز توسعه اجتماعی

ر برابر پياده شدن از قدرت و به دليل مخالفت انگليسی ھا که در يکپارچگی افغانستان، مانع مستقيمی را د
  . ساختن پ:ن ھای استي:گرانه خود می ديدند، به ماکامی انجاميد

  
گستره جويی فزاينده سياسی و اقتصادی انگليس در اوايل سده نزدھم در کشورھای خاورميانه به ويژه در 

آن بورژوازی افغانستان به گونه پيوسته يی با آھنگ تقويت يافته نرخ توسعه صنايع انگليس که نيازھای عظيم 
بريتانيا را به تصرف بازارھای نو برای کاxھای صنعتی خود و گسترش نامحدود متصرفات استعماری می 

 - به اين امر بورژوازی انگليس را ھمچنين تنگدستی و ورشکستگی متصرفات ھندی آن. کشانيدند، پيوند داشت
  .ريزاسيون قرار می گرفتند، بر می انگيختجايی که نه دھم ھقانان به گفته مارکس در آن ھنگام مورد پاوپي

  
کمپانی ھند شرقی به منظور اکتشاف و گسترانيدن بستر ھموار برای پھن ساختن نفوذ انگليس در کشورھای 
خاور ميانه به گونه منظم در طی سی سال به افغانستان و خان نشين ھای آسيای ميانه، اجنت ھای خود را 

اط:عاتی، می کوشيدند حکمرانان اين کشورھا را به سوی ائت:ف ضد گسيل می داشت که افزون بر کار 
  .روسی با مشارکت و رھبری انگليسی بکشانند

  
استراتيژيک برای  –افغانستان برای انگليسی ھا نه تنھا چونان يک مستعمره، بل نيز ھمچون تخته خيز نظامی

   .پھن سازی گستره جويی به سوی آسيای ميانه و ايران دلچسپ بود
  

انگليسی ھا برای انجام موفقانه پ:ن ھای استي:گرانه خود در قبال افغانستان، می کوشيدند از دولت سيک 
رنجيت سينگ که در سه دھه نخست سده نزدھم متصرفات خود را از کيسه مناطق ھمسايه ھند گسترش 

  . بخشيده بود، بھره بگيرند
  

يت سينگ و فئودال ھای سيک از مداخله در امور ھند، انگليسی ھا با ت:ش برای منحرف ساختن توجه رنج
می کوشيدند تماي:ت استي:گرانه آن ھا را به سوی افغانستان سمت دھی نمايند و با بھره گيری از ھرگونه 
دستاويز ھا به دشمنی ميان سيک ھا و افغان ھا دامن می زدند تا در آينده امر برده سازی ھر دو را برای خود 

  . زندآسان تر بسا
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شاه شجاع را بر تخت افغانستان  -در عين حال، آن ھا سنجش داشتنند تا به ھمکاری سيک ھا دست نشانده خود
که در افغانستان با پشتيبانی مستقيم کمپانی ھند  1834بگمارند و اين گونه، مشارکت خود را در ماجراجويی 

  .ان نمايندبه راه انداخته بودند، پنھ) با پول، سرباز و افسران(شرقی 
  

  . را می توان تمرين عمومی نخستين جنگ افغان و انگليس ناميد 1834رويدادھای 
  
به افغانستان گسيل گرديده بود،  1836که از سوی حکومت ھند بريتانيايی به سال » ميسيون بازرگانی برنس«

ه ايران، اکتشاف سياسی را در واقع می بايستی در باره نزديکی در دستور کاِر حکمرانان کابل و قندھار با شا
انجام می داد و ھر آن چه را که ممکن بود برای حفظ از ھم گسيختگی افغانستان به سردارنشين ھای جداگانه 

  .انجام می داد و نيز دوست محمد خان را به اتحاد با کمپانی ھند شرقی متمايل می گردانيد
  

و واقعيت ھا ثابت بسازند که گناه برھم خوردن  بسياری از تاريخدانان انگليسی کوشيده اند خ:ف حقايق
حکمرانان قندھار بوده است نه به  -گفتگوھا ميان افغان ھا و بريتانيايی ھا به گردن دوست محمد و برادران او

تقصير حکومت ھند بريتانيايی که آرزومند پيشبرد گفتگوھا با سردارنشين ھای افغانی بر مبنای برابرانه 
  . ه گونه اولتيماتومی از آنان خواستار اطاعت بی چون و چرا از ديکتات خود بودندحقوقی نبودند و ب

  
يکی از تدبيرھای واکنشی روسيه تزاری بود که در راستای ضد گستره  1837ميسيون ويتکيويچ به سال 

و  دليل موفقيت ويتکيويچ در کابل. جويی روز افزون اقتصادی و سياسی انگليس در خاورميانه متوجه بود
قندھار در گام نخست آن بود که دوست محمد و برادرانش که به آرزومندی انگليس مبنی بر پايان بخشيدن به 
استق:ل افغانستان متقاعد شده بودند، در جستوی تکيه گاه دفاعی در برابر تجاوز بريتانيا بودند و آن را در 

  . نزديکی با ايران و روسيه می ديدند
  

اعی سردارنشين ھای مستقل افغانی بھانه يی شدند برای استعمارگران بريتانيايی تا در اين اقدامات مشروع دف
  .برابر مردم افغانستان جنگ را آغاز نمايند

  
با به راه انداختن جنگ در برابر خلق افغانستان بخش جنوب خاوری  1838استعمارگران انگليسی به سال 

  :يسی ھا در مرحله نخست جنگ از اين قرار بودنددxيل موفقيت انگل. کشور را به اشغال درآورند
  .فنی -برتری آن ھا در منابع مادی و داشتن ارتش منظم و نيرومند با تامينات خوب مادی نخست

  
فنی بارھا نسبت  -دسته ھای نظامی سردارنشين ھای افغانی از ديدگاه نظم و انضباط، آموزش و تامينات مادی

دولتی  –ودند که ھمين موضوع موجب ضعف و ناپايداری سازمان فئودالیھندی پسمان ب –به ارتش انگليسی
  . افغان ھا می گرديد

  
مشی خريد و تطميع نمايندگان طبقه حاکمه فئودالی سردارنشين ھای افغانی از سوی انگليس نيز به پيمانه  دوم،

ه از حاکميت استبدادی و بسياری از خان ھا و سران قبايل ک .چشمگيری مبارزه شان را آسان تر می گردانيد
  .مشی حکومت بارکزايی ناخشنود بودند، در مسير خيانت آشکار قرار گرفتند

  
اين که توده ھای مردمی افغانستان که مورد بھره کشی خشونتبار فئودالی قرار می گرفتند و از ستم سه ديگر،  

ند می شدند و به ھمين علت در مديرتی زيانم -و خودکامگی حاکمان بارکزايی و کارگزاران دستگاه اداری
دفاع از منافع طبقه بھره جو که مورد تنفر و انزجار آن ھا بود، ذينفع نبودند و بسياری از آن ھا در بيشتر 
موارد در مراحل آغازين جنگ در آن شرکت نورزيدند و تنھا اشغال کشور از سوی انگليسی ھا و خودکامگی 

  .يش جنبش توده يی ضد انگليسی گرديدآن ھا در سرزمين افغانستان موجب افزا
  

روس ھا، ت:ش ورزيدند » تھاجم«ھند از » دفاع«انگليسی ھا به بھانه پشتيبانی از حکومت شاه شجاع و 
راھبردی برای استي: بر آسيای  -افغانستان را به مستعمره خود مبدل گردانند و از آن چونان تخته پرش نظامی

ر جنگ توده يی برپا شده در افغانستان در برابر اشغالگران، اين برنامه ھا را مگ. ميانه و ايران بھره بگيرند
  .برھم زدند
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مگر . در اوضاع دامنه گيری مبارزات ضد بريتانيايی، اشغالگران می کوشيدند به طبقه فئودال ھا تکيه بزنند
ن ھا را در برابر يک رشته از تدبيرھای حکومت اشغالگر که با منافع سرشناسان ھمخوانی نداشتند، آ

  .بريتانيايی ھا به پا خيزاندند
  
آن چه مربوط می گردد به ارتش استعمارگر انگليس، اين ارتش در وضعی نبرآمد که بتواند مقاومت توده  

در کابل به راه افتاده بود، سرکوب نمايد  1841نوامبر  2ھای مردمی افغانستان و قيام مردمی را که به تاريخ 
  . ه رھايی بخش ملی جنگ را گذاشت در ھم بشکناندکه شالوده مرحل

  
در اين ميان، توده ھای مردمی . ددمنشی و تاراجگری، ارتش انگليس را از ديدگاه روانی فرو می پاشانيدند

با آن که شماری از ملحوظات نيرو و  -آزادی و استق:ل ميھن می رزميدند –افغانستان به خاطر امری به حق
  .انيايی را تضعيف می نمودنددامنه جنبش ضد بريت

  
اين که سران فئودالی که در راس جنبش قرار داشتند، مشی جدايی خواھانه را پيش گرفته بودند و  -نخست

  .برخی از آن ھا حتا با دشمن به سازش رسيده و به خائنان مبدل گرديده بودند
  

بارزه در برابر اشغالگران گرايش ھايی به با آن که در م. تضادھا از ميان برداشته نشده بود -اين که دو ديگر،
روی ضعيف جنبش ضد انگليسی آن بود که قبايل . سوی ھمکاری متقابل در ميان آن ھا به مشاھده می رسيد

قبيله يی بسيار نيرومند بود، از ھم دور و بسيار پراگنده  -افغانی که در ميان آن ھا رسوبات مناسبات تيره يی
  . بودند

  
ملی با ھراس از رھا ساختن زمين ھای خود برای دراز مدت معموx پا از چھارچوب  نيروھای مقاومت

ھمه اين علل و نيز نبود رھبری عمومی سراسری برای . گستره بود و باش خود فرا تر نمی گذاشتند
  . خيزشگران، مبارزه افغان ھا را در برابر اشغالگران بيگانه دشوارتر می ساخت

  
خلق ھای افغانستان به رغم موجوديت تضادھای مذھبی، ملی و مانند آن، در مبارزه  به ھر رو، ھر چه بود، 

بخش بزرگی از قيام کنندگان به رھبری دوست محمد خان . در برابر اشغالگران باھم تناتنگ ھمکاری نمودند
در نبرد . داقدام به يورش به کابل نمودند، متشکل از ازبيک ھای ترکستان جنوبی بودن 1840که  در سپتامبر

ھم جنگاوران افغانی و ھم تاجيک ھای کوھستانی مشارکت پويا  1840نوامبر  2در حومه پروان به تاريخ 
  . داشتند

  
نمونه ھای چنين ھمکاری ھا، گواه بر خصلت راستين توده يی و سرتاسری جنبش ضد انگليسی بود که در آن 

  . مذھبی خود مشارکت داشتند –اوری xيه ھای گسترده باشندگان کشور بدون تفاوت تباری و ب
  

جنگ استعماری يی را که انگليسی ھا در برابر خلق ھای آزادی دوست افغانستان به راه انداخته بودند، نه تنھا 
اميدواری ھايی بورژوازی بريتانيا را که بر گسترش بخشيدن به متصرفات خود سنجش داشتند بر آورده 

ھزار نفر  20در روند جنگ، اين کمپانی. مپانی ھند شرقی وارد آوردنگردانيد بل که ضربه محسوسی به ک
جنگ اشغالگرانه آبروی انگليس را . ميليون پوند استرلينگ را بر باد ھوا داد 20کشته و زخمی داد و بيش از

   .ارتش آن را به پايان برد» شکست ناپذيری«در برابر چشمان جامعه جھانی و افکار عامه برد و افسانه 
  

منجر به آشوب ھای ضد استعماری در ھند گرديد و يکی از  1842-1838ست بريتانيای کبير در جنگ شک
دxيل شکست پ:ن ھای انگليس در زمينه آرايش ائت:ف ضد روسی از جمع خان نشين ھای آسيای ميانه 

  229.گرديد
  

يجه تجاوز انگليس تلفات بزرگی با آن که در نت. خلق ھای افغانستان از استق:ل و آزادی ميھن خود دفاع کردند
کشاورزی برای مدت . در روند جنگ نيروھای مولده کشور به پيمانه چشمگيری درھم کوبيده شدند. ھم دادند

                                                 
تاريخ نويس انگليسی نشاندھی می کند که شکست ارتش بريتانيا، افسانه شکست ناپذيری ما را در  –سر پرسی سايکس.  229
تاريخ افغانستان، جلد : نگاه شود به. انجاميد 1857و آسيای ميانه از ھم دريد و بی چون و چرا به خيزش ھندی به سال  ھند

  .59. دوم، ص
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بسياری از شھرھا و . ھمچنين پيشه وری و بازرگانی افت بسياری داشت. ھای زيادی با رکود رو به رو گرديد
  .روستاھا ويران گرديدند و آتش زده شدند

  
شمار باشندگان در نتيجه کشتار گروھی و نابودی در مبارزه با برده سازان بيگانه به پيمانه چشمگيری کاھش 

  .بيشترين تلفات را قبايل غلزايی ديدند که در پيشاھنگ جنبش رھايی بخش ملی قرار داشتند. يافت
  

به رشد خودآگاھی ملی  بود که جنگ 1842-1838يکی از مھمترين نتايج جنگ رھايی بخش ملی سال ھای 
  . خلق ھای افغانستان مساعدت کرد و به پيمانه چشمگيری روند استحکام کشور را سرعت بخشيد

  
در روند اين جنگ، سنت ھای ميھن دوستانه خلق ھای افغانستان تحکيم يافت که نقش تعيين کننده يی را در  

می ورزيدند سر از نو کشور را در زمان جنگ سازماندھی دادن پاسخ به استعمار گران بريتانيايی که ت:ش 
  . انگليس و افغان تابع و مطيع خود سازند؛ بازی نمود) 1919(و سوم ) 1880-1878(دوم 
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  استق5لدر راه 

  
  )1842-1838در سال ھای (

  
  
  
  

  عزيز آريانفر: گزارنده
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  ارات ادبيات خاورانتش

  مسکو
1960  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گزارنده يادآوری
به  ،است) مبارزات افغانستان در راه استق:لکه نام اصلی آن ( داکتر مراد بابا خواجه يف در کتاب دست داشته

کتاب با . و ارزيابی نخستين جنگ انگليس در برابر افغانستان پرداخته است بازی بزرگبررسی نخستين مرحله 
نگاشته  در شوروی پيشين مارکسيستیکه در سال ھای اوج جنگ سرد و زير داربست انديشه ھای ايدئولوژيک  آن

تا ھمين اکنون يکی از بھترين آثار در ، و روشن است يک جانبه گرايی به رغم يک رشته نارسايی ھا، شده است
  .زمينه است

  
و نيز آثار چاپ شده در شوروی پيشين و روسيه  ايران تا جايی که در آثار پارسی دری چاپ شده در افغانستان و 

- 1838سال ھای ( جنگ اول افغان و انگليسدر باره تا کنون کتاب مستقلی کنونی به زبان روسی ديده می شود، 
 .از اين رو، اثر دست داشته در نوع خود اثر منحصر به فردی به شمار می رود. به چشم نمی خورد است) 1842

  .ترجمه آن را از نيازھای تاخير ناپذير انگاشته و به آن دست يازيدمه بود کھمين ھم 
  

 ی که کتاب دست داشته بر شالوده آن نوشته شده است، مانند ساير کتاب ھای نگاشته شده در باره کشور)متد(روش 
روش   -قيدف پروفيسور ايگور ريسنر) افغانستان شناسی(ما در شوروی پيشين، روش معروف دبستان افگانيستيکا 

که ھمه چيز را در زير داربست مبارزات طبقاتی و ايدئولوژی  سياسی -اقتصادی -آناليز تاريخی اجتماعی
کاستی ھا و کژی ھای  در پھلوی يک رشته محسنات، ارکسيستی ارزيابی و بررسی می کرد و روشن استم

  .ه استخودش را داشت
  

بيشتر بر شالوده منافع امپرياليستی کشورھای  ،بورژوازی غربیدبستان تاريخ نويسی افغانستان شناسی ھمين گونه 
ستی ھا و کمبودی ھای ويژه يی کاھمچنين در پھلوی يک رشته مميزات،  باختر استوار بوده است که روشن است 

  . چيزی که نويسنده کتاب دست داشته بارھا به آن اشاره نموده است. خود را داشته است
  

  :ه تاريخ نويسی ميھنی ما می گردد، روی ھم رفته چند شاخه داشته استآن چه مربوط می گردد، ب
که شمار کتاب ھای : )ميانه ھای سده نزدھم -اواخر سده ھژدھم( تاريخ نويسی و وقايع نگاری ک:سيک  -6

مانند . دست داشته از اين دبستان که پيش از سده بيستم نوشته شده بودند، دردمندانه اندک و کمياب است
نوای معارک، گلشن ، افسوس ناظرين، واقعات شاه شجاع، تاريخ احمد شاه درانی، احمد شاھیتاريخ 

  .که به ھر رو غنيمت بزرگی به شمار می روند ...امارات و پادشاھان متاخر افغانستان
  

سوگوارانه، در نيمه نخست سده بيستم ھم کار شايان توجھی : تاريخ نويسی و وقايع نگاری نيمه ک:سيک -7
از (تنھا می توان از آثار گرانسنگ روانشاد فيض محمد کاتب ھزاره . نوشتن تاريخ صورت نگرفتدر 

زير سانسور شديد ) به گفته خود روانشاد کاتب(يادآور شد که دردمندانه آن ھم ) سراج التواريخجمله از 
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شن است کم و دولتی نگاشته شده، از سوی شخص امير حبيب هللا خان مو به مو حک و اص:ح شده و رو
 .افزودھايی در آن صورت گرفته است

در نيمه دوم سده بيستم، يک رشته آثاری در زمينه تاريخ افغانستان به رشته : تاريخ نويسی سفارشی دولتی -8
نگارش درآمدند که بخش بيشتر آن ھا دولتی بوده و روشن است با توجه به منافع خاندان شاھی وقت و 

و م:حظات سياسی وقت نوشته شده بودند و روشن است نويسندگان  اوضاع جنگ سرد حاکم بر جھان
 .  دست بازی در نوشتن آن چه که می خواستند، نداشته اند

خواھی نخواھی زير تاثير اوضاع و احوال  ،که تا اندازه زيادی: تاريخ نويسی ناسيوناليستی نيمه دولتی  -9
تاثير ذھنيت دبستان تاريخ نويسی دولتی و  وقت در کشور، جو خفقان و ترس حاکم بر کشور و نيز زير

 . بيشتر واکنشی بود و برخی از اين آثار از آبشخور انديشه ھای مارکسيستی شوروی پيشين آب می خورد
که به استثنای مواردی : تاريخ نويسی لگام گسيخته دوره ھای مھاجرت و پناھگزينی بيرون از کشور -10

 .اص فاقد ص:حيت به رشته نگارش کشيده شده اندانگشت شمار، بيشتر از سوی افراد و اشخ
 

  :به ھر رو، تاريخ نويسی ميھنی ما در کل از بيماری ھای زير رنج می برد
  برخورد احساسی و يا ھم رمانتيک با تاريخ -13
 گزافه گويی و شعار دادن ھا به جای تجزيه و تحليل دقيق در بسی از موارد -14
 واکنشی نوشتن و عصيانگرايی -15
 نويسندگان به اسناد و مدارک دست اول بايگانی ھای معتبر جھانعدم دسترسی  -16
 کمبود مطالعه آثار سنگين و گران وزن تاريخ نوشته شده در کشورھای ديگر -17
 غير متديک نوشتن آثار -18
 برخورد غير کارشناسانه با مسايل و رخدادھا در بيشتر موارد -19
 دمغايرت آشکار با تاريخ ديگر کشورھای جھان در بسی از موار -20
در واقع در زير ساطور نوشتن که روشن است تاثير ناگوار خودش را بر  -ترس از تھديد و خفقان حاکم -21

 .جا گذاشته بود
 و در بسی از موارد سفارشی و ديکته شده جعل و تحريف و مسخ عمدی يا ناآگاھانه حقايق -22
 کتاب ھافراوانی لغزش ھای چاپی، نگارشی و انشايی در آثار چاپ شده و طبع نامرغوب   -23
قھرمان تراشی ھا، دشنامدھی ھا، ناسزا گويی ھا و نکوھش و ستايش ھا از شخصيت ھا و رويدادھا   -24

 ...حسب خوشبينی يا بدبينی ھای شخصی و
 

در يک سخن، با توجه به نارسايی ھای برشمرده در باx، بايسته است به آثار نوشته شده در زمينه تاريخ کشور، 
با قيد ) به ويژه آثاز نوشته شده از سوی تاريخ نويسان خودی(چه به زبان پارسی دری چه به زبان ھای خارجی و 
  .احتياط فراوان برخورد نمود

  
آن چه مربوط به تاريخ نگاری در ايران می گردد، در اين جا ھم بايسته است يادآور گرديم که در پھلوی يک رشته 

ويسان دانشمند و فرھيخته، شمار فراوان آثار دستوری و آثار گرانسنگ نوشته شده از سوی انگشت شمار تاريخ ن
که آگنده از  لغزش  مشکوکو نيز آثار نوشته شده از سوی افراد و اشخاص ) به ويژه در دروه پھلوی(برنامه يی 

  .ھا و يک جانبه گرايی ھا و جعل و تحريف حقايق اند که بايسته است با آن ھا با قيد احتياط برخورد گردد
    

را به يک نياز مبرم و تاخير ناپذير مبدل می  و منطقه ين ھا نياز به بازنگری تاريخ معاصر و نوين کشورھمه ا
در پھلوی اين، به باور بنده نوشتن تاريخ کشور ما در چھار چوب دبستان ھای خارجی و داخلی موجود و . گرداند

بود که از سال ھای سال بدين سو در پی ايجاد  ھمين. ی فرنگی رايج کارايی بسياری ندارد)متدھا(بر پايه روش ھا 
کاربست متد نوی بوده ام که نام اين دبستان را در سی و ھفتمين گنگره جھانی خاورشناسان در  بادبستان نوينی 

 پيونددھی مقايسه يی رويدادھاو متد کار را متد  )افغانستان شناسی نو(نئو افگانستيکا  - 2004مسکو به سال 
  . مپيشنھاد نمود

  
اکونوميک، جيو استراتيژيک و  پايه آناليز جيوپوليتيکی، جيو استراتيژيکی، جيو دبستان نو بيشتر مسايل را بر

زبانی و  -بيرون از داربست انديشه ھای ايدئولوژيک و بند و بست ھای تباری ،جيوکلتوری -جيوسويليزاسيونی
  . آيينی بررسی می کند
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رنامه دارم کار بازنويسی تاريخ معاصر و نوين کشور را زير نام سری در چھار چوب طرح ريخته شده، در ب
آغاز بازی «در چند جلد آغاز نمايم که کتاب نخست آن زير نام » لحظه ھای از ياد رفته تاريخ ديپلماسی افغانستان«

پ کتاب در دست نگارش است و اميدوارم پس از چا» بزرگ، فروپاشی امپراتوری درانی و پديد آيی افغانستان
  . دست داشته، به زيور چاپ آراسته و به دسترس شيفتگان تاريخ خونبار کشور گذاشته شود

  
روسی است، کتاب به زبان اين کتاب که در واقع نخستين اثر در نوع خود در زمينه . برگرديم به کتاب دست داشته

وشن است نمی تواند سيمای کامل مگر با توجه به اين که تنھا در صد صفحه نوشته شده است، ر. سودمندی است
پيرامون پاره يی از  ،از ھمين رو، ناگزير گرديده ايم در زير نويسی ھا. را بازتاب بدھديی به اين پيچيدگی مساله 

چون نمی شود ھمه نکات بايسته يادآوری را در زيرنويس ھا آورد، خوانندگان  ،با اين ھم .مطالب روشنی بيفگنيم
فروپاشی امپراتوری  آغاز بازی بزرگ، :لحظه ھای از ياد رفته تاريخ ديپلماسی افغانستان«را چشم انتظار کتاب 

اميدواريم در آن کتاب بتوانيم منظره کاملی از موضوع مورد بررسی را  .می گذاريم» درانی و پديدآيی افغانستان
   .ارائه بدھيم

  
. بھره گرفته است، آورده است کتابنگارش  را که از آن ھا در آثاریفھرست کاملی از  ،مولف در پايان کتاب

در زيرنويس ھا آمده است، برای جلوگيری  ،مورد استفاده از سوی نويسندهانگليسی مگر ما با توجه به اين که آثار 
    .بسنده کرديمفھرست آثار روسی  و تنھا به آوردن خود داری ورزيديم کتابدر پايان ھا از آوردن آن  ،از تکرار

  
ما با توجه به اين که اين اسناد  ،در اين جا ھم. ترجمه برخی از اسناد را نيز در پايان کتاب آورده است ھمچنين او

  .را در زير نويس ھا از منابع اصلی آورده ايم، از بازآری آن ھا در پايان کتاب خود داری ورزيديم
  
  
   

  
 به کنج تنگ زندان در خزيدن -به سختى در سيه چال آرميدن

 اميد عافيت از جان بريدن -انى دست شستنز آب زندگ
 به مو کوه گرانى را کشيدن -ره سي:ب از خاشاک بستن

 به مژگان سنگ خارا را بريدن -خذف را گوھر شھوار کردن
 به فرق سر، به xش کوه دويدن -به شستن، بردن از زنگى سياھى

 به زير آسيا سنگى خزيدن -ز سختى ھاى چرخ فتنه انگيز
 که خود را زير دست غير ديدن -ر ھا سخت و مشکلنباشد آن قد

 استاد بيتاب
  
  

  سخن گزارنده
 
پس از کشته شدن  1747سپھدار جوان نادر افشار در  -در اوايل سده نزدھم، امپراتوری بزرگی که احمد شاه درانی

کرده بود، پی ريزی 230جغرافيايی خراسان -او در بخش خاوری ف:ت پھناور ايران در گستره سرزمينی تاريخی
از ھم پاشيد و در ميانه ) با کارگردانی انگليس از پشت پرده( بنا به اوضاع ناگوار عينی و ذھنی درونی و بيرونی

  .ھای اين سده، در عمل به چند سردار نشين، خان نشين، مير نشين و بيک نشين تقسيم شد
  

توازن ميان امپراتوری روسيه تزاری و  آن گاه، بر پايه سازش ھای انگليسی ھا و روس ھا، برای حفظ تعادل و
ھند بريتانيايی و به منظور جلوگيری از برخورد از نيروھای آن ھا در اين سرزمين دور افتاده و دشوار گذار و 

پس از يک رشته از رويارويی ھای (تحديد حدود متصرفات شان در ميانه آسيا، بر ويرانه ھای اين امپراتوری 
ونبار و دراماتيک که منجر به دو بار جنگ ميان انگليس و سردار نشين ھای افغانی ديپلماتيک و ماجراھای خ

نوی در ميان متصرفات ھندی بريتانيای کبير، روسيه تزاری و » واحد سياسی«، )گرديد، بر پايه دو سازشنامه

                                                 
در واقع، چھارچوب . ياد نمی شده است افغانستانبايسته يادآوری است که امپراتوری افغانی درانی به ھيچ رو به نام   230 .

  .  ستره سرزمينی خراسان، ھر چند ھم نه به گونه کامل ھمخوانی داشته استاين امپراتوری بيشتر با گ
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فق روسيه و به ميان آورده شد و مرزھای آن با توا) کشور حايل(» بوفر«ايران قاجاری، چوناِن يک گستره 
    .انگليس تعيين گرديد

  
در سيما و چھارچوبی که شالوده آن در عمل در دوره فرمانروايی امير  نام اين کشور نو زاد را،انگليسی ھا 

  231.گذاشتند» افغانستان«دوست محمد خان بار دوم گذاشته شده بود، 
بود و بر سرزمين ھای کوھستانی قبايل  نام بخشی از گستره خاوری ف:ت ايران» افغانستان«در گذشته تاريخی،  

به گمان غالب، خود . پشتون که در گستره مرزی ميان پاکستان کنونی و کشور ما واقع است؛ اط:ق می گرديد
از اين رو، می توان گمان زد که اين ايرانی ھا و در . پشتون ھا ترجيحا سرزمين خود را پشتونخواه می خوانده اند

  . خوانده اند» افغانستان«اند که به حسب روال و سنت سرزمين ھای افغان ھا را  کل پارسی زبانان بوده
  

به ھر رو، انگليسی ھا ھنگامی که بر ھند دست يافتند، روشن است در انديشه تامين امنيت آن سرزمين پھناور 
دفاع از آن کشور را  در آغاز، بريتانيايی ھا رود سند را ھمچون مرز طبيعی ھند می پنداشتند و کانسپت. برآمدند

مگر در اواخر سده ھژدھم و اوايل سده نزدھم، که ھند در محراق توجه ناپلئون قرار . روی ھمين خط می ريختند
که بيشتر به دنبال تضعيف قدرت امپراتوری بريتانيا در آن کشور بود تا اين که آن را به مستعمره خود (گرفت 

يد و در پی آن شدند تا برای وقايه در برابر ھرگونه يورش احتمالی ، اوضاع از ريشه دگرگون گرد)مبدل نمايد
حريفان اروپايی، مرزھای متصرفات ھندی خود را تا جای امکان پيش بکشند و تا دامنه ھای ھندوکش و حتا تا 

  . کرانه ھای رود آمو ببرند
  

از  افغانستانکشور  وریپديد آ داستان فروپاشی امپراتوری درانی، دستيابی انگليسی ھا بر بخش ھايی از آن و
اين امپراتوری که ھم  232.، از ديدگاه تاريخی بس دلچسپ و شايان بررسی ھای موشگافانه استسوی انگليسی ھا

به دxيل درونی و ھم به دxيل بيرونی از ھم گسيخت که در اين جا به گونه فشرده به بررسی ھر دو دxيل می 
  .پردازيم

  
  :دMيل درونی -2

از بلندای آگاھی ھای امروزين  بايسته است نشاندھی کرد که اگرمربوط می گردد،  ،دxيل درونیآن چه به 
بنگريم، امپراتوری درانی، از ھمان آوان پی ريزی آن، از شالوده استواری برای بقای يک دولت بزرگ و تمام 

ھی نموده اند، فروپاشی آن در عيار برخوردار نبود و به گونه يی که شماری از کارشناسان برجسته تاريخ نشاند
آينده يک امر محتوم و ناگزير بود و اگر پای قدرت ھای بزرگ به منطقه باز نمی شد، به گمان غالب، پيوستن 

  .دوباره آن با بخش باختری ف:ت در چھارچوب يک امپراتوری يکپارچه ناگزير می بود
  

                                                 
بر مناطق شمال ھندوکش کاربرد نداشته است و تنھا بر گستره سردارنشين  ھای کابل، » افغانستان«البته، در اوايل نام .  231

روشن است . ق می گرديده استقندھار و سپس ھم ھرات که با گذشت زمان ھر سه به دست دوست محمد خان افتادند، اط:
در اين ھنگام، سردارنشين پيشاور که ديگر در آغاز به دست رنجيت سينگ و سپس ھم انگليسی ھا افتاده بود، ھم بيرون از 

از اين رو، نام افغانستان بر آن اط:ق نمی شده است و ھيچ سندی در دست نيست . بود و شامل آن نمی شد افغانستان گستره
  .خوانده باشند افغانستاناور را جزو که کسی پيش

  
ترکستان «ھمتاواژه (» ترکستان جنوبی«گستره خان نشين و مير نشين ھای شمال ھندوکش، در ادبيات سياسی جھان به نام 

، ياد )تغيير نام داد »ترکستان شوروی«اط:ق می گرديد و پسان ھا به ) ما ورالنھر(که به سرزمين ھای فرا رود » شمالی
تغيير نام يافت و » ترکستان افغانی«بر آن، به نام ) عبدالرحمان خان -دوست محمد خان(که پس تسلط اميران پشتون  می شد

تا اين که در نيمه نخست سده بيستم، اين نام . ياد می شدند» پادشاه افغانستان و ترکستان«مدت ھا اميران کشور به نام 
چينی، يکجا بنا به ملحظوات سياسی از سوی سه کشور شوروی، افغانستان ھمزمان با نام ھای ترکستان روسی و ترکستان 

  .و چين، بيخی از ميان رفت
  

شايان يادآوری است که در گذشته تاريخی اين مناطق به نام بلخ و تخارستان ياد می شده است که با گذشت زمان پس از 
  . ی، نام ترکستان را به خود گرفته بوديورش چنگيز خان و امير تيمور کورگانی، با چيرگی يافتن عنصر ترک

  
: لحظه ھای از ياد رفته تاريخ ديپلماسی افغانستان«ما در باره دxيل فروپاشی امپراتوری درانی به تفصيل در کتاب .  232

با اين ھم در اين جا . سخن گفته ايم» کتاب نخست، آغاز بازی بزرگ، فروپاشی امپراتوری درانی و پديد آيی افغانستان
  .آن افگنده ايم گاھی کوتاھی بهن
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در تراز توسعه ھمان روزگار، نداشتن کشاورزی گسترده، نبوِد توليد و مناسبات پيش رفته توليدی دxيل اين امر، 
عدم رشد بازرگانی، نبود سنت دريانوردی پويا و مھم تر از ھمه چيرگی فرھنگ عشيره يی ھمراه با خانه جنگی 
ھای بی پايان و لشکرکشی ھای پيھم بر کشورھای ھمسايه، تسلط خان ھای بی شمار، بی سوادی سراسری و 

  . بود... و از مرکز در امپراتوری و تکيه آن به اقتصاد تاراجگری از کشورھای ھمسايه انباشت نيروی گريز
  

به پارسی دری برگردان  ھمين قلمکه ھمچنين از سوی (در کتاب شکست تجاوز بريتانيا بر افغانستان  نفتوx خالفين
و نام امپراتوری درانی را به  دولت پھناوری که احمدشاه ايجاد نموده بود«: از قول ريتر می نويسد ،)شده است

از ) ھمجوشی(و عبارت بود از گانگلوميراتی  خود گرفته بود، از شالوده اقتصادی استواری برخوردار نبود
  . سرزمين ھا و خلق ھا

توسعه . کام: وارد ساختار فئودالی شدند) درانی و غلزايی(مقارن با اواخر سده ھژدھم، قبايل باختری افغان 
مميزه وضع در کشور، کشاکش ھای . رگ فئودالی موجب آن گرديد که تضاد طبقاطی تشديد يابدزمينداری بز

مبارزه شديد و . دامنه يافت 1773پيوسته و سخت ميان فئودالی بود که  به ويژه پس از مرگ احمد شاه در 
ت گسترده درانی دول. سرسختانه ميان گروھک ھای گوناگون فئودال ھا با ضعف شديد حکومت مرکزی ھمراه بود

 ».آغاز به فروپاشی به بخش ھای جداگانه يی نمود که آن را خان ھا و مالک ھای باھم مخاصم رھبری می کردند
233  

  
  .ناگفته پيداست که دولتی با چنين ويژگی ھايی شانس چندانی برای بقاء نداشت

  
از کشته شدن نادر افشار، ضعف  روشن است دولت درانی در خ:ی جيوپوليتيک و جيو استراتيژيک پديد آمده پس

دولت کورگانی ھند وخان نشين ھای آسيای ميانه، در خاور ايران به ميان آمد و به محض پاگيری دولت ھای 
در . نيرومند در باختر ايران، ھندوستان و آسيای ميانه، که ديگر شانسی برای ماندگاری نداشت، از ھم فرو پاشيد

به نابودی آن، نقش کاتاليزاتور يا ) اين ھنگام بر ھند ھمسايه تسلط يافته بودکه در (اين حال، تمايل انگليس 
يعنی ھرگاه انگليس ھم نمی بود، فروپاشی آن به گمان غالب،  .را بازی نمود )يل کنندهھو تس شتابدھنده( تکاتاليس

  .محتوم بود
  

بخش خاوری دولت درانی در گستره در نتيجه پديد آيی «: در اين زمينه می نويسد 234پروفيسور يوری گانکوفسکی
که ھسته دولت نو گرديد، چھارچوب آن انارشی فئودالی و کشاکش .] گ-)ايران خاوری[( امپراتوری نادر افشار

ھای ميان قبيله يی گذاشته شد که در سال ھای اخير فرمانروايی نادر افشار ھمانند سياھزخمی خوره سان پادشاھی 
بر .] گ-مرگبار خود را[شنده ترين شيوه بر وضعيت توده ھای گسترده مردمی تاثير پھناور او را می خورد و با ک

  .جا می گذاشت
  

دسته ھای دار و متشکل بر (سرشناسان فئودالی قبايل افغان که نيروھای مسلح چشمگيری را نگه داشته بودند ...
تره ھای زير اختيار شان در اين و تقريبا قدرت بدون کنترلی بر گس) شخصی خود خان ھا و رزمجويان قبيله يی

قبايل داشتند، نطفه گرايش ھای جدايی خواھانه ناگزيری را پنھانی در بطن خود می پرورانيدند و بارور می 
  . ساختند که تھديد شايان توجھی را برای تماميت و وحدت امپراتوری درانی متوجه می گردانيد

  
که در روند آن ھا سرشناسان (ھای استي:گرانه پيروزمندانه را  خان ھای قبايل، مادامی که احمد شاه درانی جنگ

در قلمرو .] گ-گرفته شده[افغانی از مدرک غنايم نظامی به زراندوزی می پرداختند و بخش ھايی از زمين ھای 
ی پيش می برد، از ته دل از او در ھمه امور پشتيبانی م) ھای متصرفه سخاوتمندانه به دسترس شان گذاشته می شد

با آن که حکومت مرکزی بخشی از بھره يی را که (کردند و حتا به پيمانه يی با مداخ:ت او در امور داخلی خود 
  . ، می ساختند)به دست می آوردند، از ايشان باز می ستاند

  
سرداران افغانی می کوشيدند کسری . وضع ھنگامی دگرگون گرديد که ارتش افغانی آغاز به ديدن شکست ھا کرد

آمدھای خود  در ھند را با اشغال زمين ھای دولتی در مناطق خود افغانی و نيز با افزايش درآمدھای خود از در
                                                 

  .1954، مسکو، توسعه فئوداليسم و تشکل دولت افغان ھاريتر، . ام. ای.   233
، پژوھشکده خاورشناسی پژوھشگاه علوم »ادبيات خاور«، بنگاه انتشارات »امپراتوری درانی«يوری گانکوفسکی، .  234

  .171-163. ص. ، ص1958شوری، مسکو، 
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آن ھم در حالی که افزايش مطلق بھره با واکنش . بابت کاستن از سھم بھره که به دولت می پرداختند، ُجبران نمايند
خيزش . سوی دھقانان دربند رو به رو می گرديد از سوی ھم جامعه يی آن ھا و ھم از) افغانی(ھای ھم خودی 

  . »ھای تاجيک ھای کوھستان و غلزايی ھای زرمت گواه بر اين امر اند
  

مادامی که پيروزی و «: ارائه می دھد »پديد آيی پاکستان و مساله پشتون«ھمين تحليل را داکتر پانچکين در کتاب 
 235»شکارھای جنگی«نگشايی ھايش از او بخش چشمگير کاميابی رھين راه احمدشاه بود، خان ھا که در جھا

مگر ھنگامی که ناکامی ھا آغاز . و زمين ھا را به دست می آوردند، با حاکميت او سازگار بودند.] گ-)غنايم[(
نظامی، با افزايش بھره کشی از فرقه ھای افغانی جبران می گرديد، حکام » شکارھای«گرديد، و ديگر کسری 

اين بود که تماي:ت جدايی . استند دارايی و امتيازات خود را با دولت مرکزی تقسيم نمايندبومی ديگر نمی خو
  .خواھی خان ھای افغانی تقويت گرديد

  
گرايش ھای جدايی  236.درگذشت و پسرش تيمورشاه پايتخت را از قندھار به کابل آورد 1773احمد شاه به سال 

به جان او . و او ناگزير به راه اندازی مبارزه خشنی با آنان گرديد خواھانه در ميان خان ھای افغانی افزايش يافت
  . چند بار سوء قصد شد و در سر انجام ھم به او زھر دارند

  
، که  می خواست پايتخت را به xھور ببردزمان شاه ت:ش ورزيد به پراگندگی ھا پايان بخشد و حتا  –پسر تيمورشاه

  ».از نو آغاز به پيشگيری مشی جھانستانی در شمال باختری ھند دست يازدبرای اين کار البته بايسته بود سر 
  

سرداران به «فريه با سخن گفتن در باره ناخرسندی خان ھای افغانی از شاه زمان، بی پرده نشاندھی می کند که 
بيشتر از  مگر به آنان. کاھش ماليات ھايی که می بايستی از زمين ھای آنان گرفته می شد، پافشاری می کردند

  .  پاسخ  رد داده می شد.] گ-سوی شاه زمان
  

ھمراه با آن، گرايش ھای جدايی خواھانه حکمرانان برخی از وxيت ھا و فئودال ھای بومی تقويت يافته بود که به 
و در  237به دليل ورشکست شدن مولدان مستقيم در نتيجه جنگ ھای بی پايان(محض کاھش درآمدھای وxيات 

ھرچه کمتر آرزومندی خود را در تقسيم آن با حکومت مرکزی ) کتله عمومی محصول اضافی نتيجه، کاھش
بازتاب می دادند و ت:ش می ورزيدند سھم خود را در بھره مجموعی فئودالی با کاھش آن بخش از فرآورده ھا که 

  238».به خزانه شاه داده می شد، افزايش بخشند
  

 -متصرفات خاوری آن. مان اواخر زندگی خود احمد شاه آغاز گرديده بوددر واقع، روند فروپاشی امپراتوری از ھ
آن ھم تنھا به اين خاطر که . منطقه مشھد، نيز در عمل در زمان تيمورشاه تنھا به نام زير تاثير دولت درانی بود

شته ھای فرمانروای مشھد بود و ر -)پسر نابينای نادر افشار(ھمسر او، دختر شاھرخ ميرزا  -گوھرشاد بيگم
بخش . رشته يی باريکی که با درگذشت تيمورشاه از ھم گسيخت -خانوادگی او را با شھريار مشھد پيوند می داد

، ھم با قدرت گرفتن روز افزون سيک ھا در آستانه جدايی از )مناطق پنجاب و کشمير(ھای جنوبی اين امپراتوری 
مد شاه ھم تنھا به نام مربوط امپراتوری درانی بود، در آن قرار داشت و بخش ھای شمالی که حتا در زمان خود اح

  . عمل از آن جدا شده بود
  

                                                 
بايسته است نشاندھی کرد که اين دولت يک دولت : ...می نگارد ديدآيی پاکستان و مساله پشتونپپانچکين در کتاب .  235

احمدشاه به سال : برای نمونه. جھانگشا بوده است که لشکرکشی ھای تاراجگرانه يی به سرزمين ھای ھمسايه انجام داده بود
ھنگامی که ارتش افغانی پس از اين لشکرکشی . شھر شدبا گرفتن دھلی، خواستار باجی به ميزان ده ميليون روپيه از  1757

توپخانه . ھزار اشتر و گاوميش حمل نمودند 28از ھند برمی گشت، تنھا آن چه را که به دست خود احمدشاه رسيده بود، با 
  .ندچون ھمه چھارپايان بارھای تاراج رفته را بر پشت می کشيد. يی را که از دشمن گرفته بودند، به دور افگندند

  .گ- .ھم ديد] احمدشاه[را می توان در لشکرکشی ھای خراسان ) راستش به پيمانه کوچکتر(منظره چنين يغماگری يی 
  

  .گ-.دليل اين کار، در پھلوی ساير عوامل، توطئه ھای پی در پی سران قبايل و سرداران و شھزادگان و روحانيون بود.  236
در ناحيه ملتان بخش بزرگی از دھکده ھا و «سلطنت کابل می نويسد که گزارش  21. در اين زمينه الفنستون در ص.  237

  .»روستاھا به حال ويرانه مانده بود و در بيش از نيمی از زمين ھای قابل کشاورزی، کشت و کاری نمی شد
  .120. ، ص1858، لندن، »تاريخ افغان ھا«فريه، .  238
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در ...«: پس منظر تاريخی وضعيت شمال را چنين پرداز نموده است239در اين پيوند، پروفيسور يوری گانکوفسکی
بلخ، : يکچند خان نشين کوچک ازب 1752-1750به سال ھای .] گ-درانی[شمال ھندوکش، سپاھيان احمد شاه 

   240.شبرغان، اندخوی، کندز و ميمنه را در کرانه ھای جنوبی رود آمو گرفتند
  

مگر در ديگر خان نشين ھا، . مبدل گرديد.] گ-گماشته شده از سوی احمد شاه درانی[بلخ، به پايگاه حاکمران 
سيار لرزان بود و به سال با اين ھم، حاکميت استي:گران ب. تقريبا در ھمه جا حکمرانان بومی بر سر کار ماندند

ناگزير گرديد سپاھيان نو و نيرومندی را آن جا به آن جا گسيل ) پس از بازگشت از خراسان(احمد شاه  1755
   241.بدارد

  
مگر اين کار، باعث آن نشد که بی درنگ پس از . در آينده، در بلخ ھميشه يک پادگان بزرگ افغانی استقرار داشت

  . را دور بيفگند »يوغ افغانی«يک کندز مرگ احمد شاه، حکمران ازب
  

که خود  1789سپھداران تيمورشاه نيز در سه بار لشکرکشی به سوی کندز نتوانستند به پيروزی دست يابند و تا 
خان کندز را وادار بگرداند تا باج و .] گ-ھر چند توانست[تيمورشاه با سپاه بيکرانی به ترکستان جنوبی آمد، 

  242.نتوانست بيخی اين خان نشين را تصرف کندخراج بپردازد، اما 
  

مگر از آن جا به خزانه او حتا يک روپيه ھم پرداخت نمی . راستش، بلخ و آقچه زير تسلط شاه افغان مانده بود
. وضعيت طوری بود که تيمورشاه نمی توانست کسی را بيابد که بپذيرد در آن جا به سمت حکمران کار کند. گرديد

برای مخالفان شاه که به ريشخند و نيشخند می اين موضوع دستاويزی شده بود  -ريه می گويدبه گونه يی که ف
لوطی ھای دوره گرد آواره که با بوزينه ھا و ديگر جانوران شان از يک شھر به شھر ديگر می رفتند، به «: گفتند

ن بلخ يا آقچه شوی؟ خاک را  بر شادی ھا آموخته بودند که ھنگامی که از آنان می پرسند که آيا می خواھی حکمرا
  244.يورش ھای پيوسته سپاھيان بخارايی اين کشورھا را ورشکسته ساخته بود.] گ-چون[243»سر خود باد کنند

  
ميان بخارا و افغانستان که به خاطر تمايل شاه مراد بخاری مبنی بر  1790-1789جنگ ھای سال ھای 

، برپايه .]گ-سر انجام. [، به ويرانی و تباھی اين منطقه انجاميدبازگردانيدن بلخ زير حاکميت بخارا درگرفته بود
   245.معاھده صلحی که پس از يک رشته جنگ ھای دراز به امضاء رسيد، بلخ زير اثر تيمورشاه ماند

  
با اين ھم، شاھان افغانی تسلط راستين بر خان نشين ھای ازبيکی ترکستان جنوبی را ھر چه بيشتر از دست می 

. عبدالکريم بخاری در ص. رن با اوايل سده نزدھم، کندز، ميمنه، اندخوی و شبرغان بيخی مستقل بودندمقا: دادند
کتابش می نويسد که در عصر تيمورشاه در اندخوی رحمت هللا خان افشار به  نمايندگی از او  110-109. ص

پسرش  -هللا خان، يولدزخان پس از مرگ رحمت. فرمانفرمايی می کرد و خطبه به نام تيمورشاه خوانده می شد
  . حکمران شد که ديگر به ھيچ کسی باج و خراج نمی پرداخت و بيخی مستقل بود

  

                                                 
، پژوھشکده خاورشناسی »ادبيات خاور«بنگاه انتشارات  ، مسکو،1958، »امپراتوری درانی«يوری گانکوفسکی، .  239

  30-29. ص. پژوھشگاه علوم شوری، ص
، چاپ کابل؛ و نيز فريه، 16. ، و نيز سراج التواريخ جلد يکم، ص4. ، صافغان و کابلبرگرفته از عبدالکريم بخاری، .  240

  .به زبان انگليسی 81. ، صتاريخ افغانستان
    .Oskar Mann, Quellenstudien, S. 164:برگرفته از.  241
در باره اين که تيمورشاه چه اھميتی به اين پيروزی خود بر خان کندز می داد، از روی آن ديده می شود که او نامه .  242

 :نگاه شود به . ويژه يی در اين باره به کلکته به گورنر جنرال انگليسی ھند فرستاد
Calender of Persian correspondence, vol. IX, p. 249, No 1156, p. 330. No. 1633  

  .فريه، تاريخ افغانستان: نگاه شود به.  243
منظور از کشورھايی  -819. صدر باره کشورھای آسيای ميانه، اسقف نواپاترسک،  -اسقف کيرسانف: نگاه شود به.  244

  .بودبازيد کرده  1790است که او از آن ھا به سال ھای دھه 
يک نسخه از اين کتاب در کتابخانه موزه ) [24. ، حسين علی، ص)زيب تاريخ ھا(ت تاريخ ھا زين: نگاه شود به.  245

  . ، چاپ کابل41. و نيز سراج التواريخ، جلد يکم، ص.] گ- تاشکنت موجود است
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، به جز از شمار معينی از چارپايان که حکمرانان به کابل می فرستادند، ديگر ھيچ چيزی آن .]گ-روی ھم رفته[
  - خ و آقچه تنھا به نام بود و در عمل قليچ علی خانحاکميت والی افغان بر بل. ھا را با شاھان افغان پيوند نمی داد

   246.وxيت بود.] گ-راستين[خان قدرتمند خلم حکمران 
  

مگر، در واقع، می توان تنھا سخن . برخی از تاريخ نويسان، بدخشان را نيز شامل متصرفات احمد شاه می شمارند
سپھدار افغانی به  -لشکرکشی شاه ولی خان. رداز نفوذ کمرنگ و کوتاھمدت شاه درانی بر اين ناحيه بر زبان آو

حکمران آن ديار انجاميد که به اسارت درآمد و  –به سرنگونی مير سلطان شاه 247)1765در حوالی سال (بدخشان 
  .اعدام گرديد

  
پسر يکی از خواجه ھای کاشغر که از ترکستان خاوری از سوی  –به  ھر رو، اين بود که محمد امين خواجه 

  .مپراتور سين تيسان لون از آن جا رانده شده بود، حکمران بدخشان گرديدسپاھيان ا
  

غبار، لشکرکشی شاه ولی خان را با رقابت ھای افغان ھا و بخاری ھا بر سر بدخشان پيوند زده است که درست 
 علت راستين لشکرکشی، آرزومندی احمد شاه درانی بود که می خواست در بدخشان ھمسايه، حکمرانی248.نيست

چون مير سلطان شاه که به دست شاه ولی خان . باشد که نسبت به افغانستان حسن نيت و دوستی داشته باشد
  249.سرنگون شد، در منازعه در حال وقوع ميان احمد شاه و تيسان لون، آشکارا جانب تيسان لون را گرفته بود

                                                 
. ، گدر باره بلخ ھمچون بخشی از متصرفات شاه کابلمتن انگليسی،  475، 467، 463. ص: نگاه شود به الفنستون.  246
  .، پيوست ھای جغرافيايی1824، مسکو، 3. ، جلد دوم، ص1813-1812سياحت به پارس به سال ھای ويل در کتاب در

. خانيکف و گ. و. ، با ويرايش فدچنکو، ن»شرح جغرافيا و تاريخ سرچشمه ھای دريای آمو«يول در . اين سال را گ.  247
-1768. (ه 1182لشکرکشی شاه ولی خان به تاريخ  به گفته کاتب،. ، می دھد6. ، ص1873يول، سانکنت پتر بورگ، 

  ).27. نگاه شود به جلد يکم سراج اxخبار، چاپ کابل، ص. رخ داده بود) 1769
  .35، بخش احمد شاه بابای افغانغبار، : نگاه شود به.  248
يرزا شمس بخاری، چاپ يادداشت ھای م -»وقايع بخارا، خوقند و کاشغردر باره برخی از «: در اين باره نگاه شود به.  249

، 1، کتاب »يادداشت ھای علمی دانشگاه قازان«، 1861گريگوريف، قازان، . و. سنگی، با ترجمه و تحاشی و تعاليق و
بايگانی سياست : و نيز ھمچنين) اين کتاب در تھران با مقدمه جناب آقای عشيق چاپ شده است( 35، 34. ص. ، ص1861

توضيحاتی باره چونغر و «پيچورين،. و نيز ی 41، برگ 1، پرونده 1766-1763، »مسايل اوغانستان«خارجی روسيه، 
تا اوايل سده بيستم کشور ما را در روسيه به نام . [(1432 -142. ص. ، ص1829، سانکت پتربورگ، »ترکستان خاوری

  .]. گ-)اوغانستان ياد می کردند
  

شمندان روسی از دانشکده خاورشناسی دانشگاه سانکت نوشته گروھی از دان ،روسيه و خاوردر ھمين باره در کتاب 
نابود ساختن خانات جونگار از سوی حکام چينی و تصرف «: می خوانيم 118- 117. ص. پتربورگ، ترجمه آريانفر در ص

واحدھای زمينداری قديم اکسو، کاشغر، ختن، يارقند و برخی ديگر در پايان سال ھای دھه پنجاه سده ھژدھم منجر به 
  . ونی ھای چشمگير سياسی در اين بخش آسيا گرديددگرگ

  
خواجه ھای گريخته در آغاز به پامير خاوری و . خيزش باشندگان آن به رھبری خاندان مشھور خواجه ھا سرکوب گرديد

متصرفات کھستانی دشوار گذر واقع در ساحه ھمنام استان شمال خاوری افغانستان و منطقه خودگردان (سپس به بدخشان 
که به عنوان سپاسگزاری در ازای . به دست فرمانروايان بومی مسلمان کشته شدند) شان کوھستانی جمھوری تاجيکستانبدخ

  .اين از امپراتوری چين حق بازرگانی بدون عوارض را با چين به دست آوردند
  

» داراxس:م«آن به عنوان  گستره جويی چين در اين نواحی آسيا که به گونه سنتی از سوی باشندگان بومی و فرمانروايان
. ارزيابی می گرديد، منجر به پرتنش شدن مناسبات ميان دولت درانی، دولت ھای آسيای ميانه و امپراتوری تسين گرديد

احمدشاه درانی فرمانروای افغانستان که توانايی بھره برداری از شعار دفاع از اس:م را داشت، و آن را کاميابانه در روند 
به کار می برد، اين فرصت را فروگذار نکرد تا از اوضاع سود نجويد و ) به ويژه در ھند(ی است:گرانه خود لشکرکشی ھا

در آغاز سال ھای شصت سده ھژدھم آغاز به آماده گيری کرد به لشکرکشی بزرگ برای آزادسازی مسلمانان ھمباور 
  .خويش از دست چينی ھای کافر

  
بری، در دشت ھای اورنبورگ، سوداگران روسی بازديدکننده از باشقيرستان، از از فرماندھان روسی واقع در خط سي

کوچيان قزاق و خان نشين ھای آسيای ميانه اط:عات پراگنده و نه ھميشه موثق در باره اين رخدادھا و تاخت و تاز ممکنه 
سيه به گورنر استان ھای جنوبی و وزارت خارجه امپراتوری رو. افغان ھا بر چينی ھا آغاز به رسيدن به پتربورگ کردند

  .سياسی در اين بخش آسيا گرد آوری نمايد -خاوری رھنمود داد تا ھر گونه اط:عات ممکنه را در باره اوضاع نظامی
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پس از درگذشت او که پسر 250.ا به نام بودحاکميت احمد شاه در بدخشان حتا در ھنگام حکمرانی محمد امين ھم تنھ

  . مير سلطان شاه اعدام شده، به قدرت رسيد، نفوذ شاھان افغان به صفر تقرب کرد
  

بخش شمال خاوری مرز افغانستان، روی کوه ھايی می گذرد که «می گويد که ) عضو ھيات الفنستون(ايروين 
   251.بدخشان را بيرون از گستره افغانستان می گذارد يعنی. »افغانستان را از کشمير و بدخشان جدا می نمايند

  
در باره آن که احمد شاه دسته  خاطرنشان ساخته است، زينت تاريخ ھاکتاب  6. از آن چه که حسين علی در ص

ھايی رزمی يی را از کشم در لشکر خود شامل گردانيده بود، می توان برداشت کرد که اين منطقه بيرون از قلمرو 
بوده است و بخش شمال خاوری مرز افغانستان در آن ھنگام روی خطی می گذشت که تقريبا با  مير بدخشان

  .منطبق می گردد 252مرزھای کنونی وxيت قطغن
  

بازماندگان احمدشاه در شمال، در سرزمين ھای ازبيک نشين ترکستان جنوبی، تنھا بلخ و آقچه را زير حاکميت ... 
حتا در اواخر . ديگر خان نشين ھای اين ناحيه در عمل مستقل بودند. داشتند )به پيمانه چشمگيری به نام(تيولی

  .زندگی خود احمد شاه
  

با فروپاشی امپراتوری درانی، برخی از وxيات آن از سوی ھمسايگان نيرومند گرفته شده بود و برخی ھم مستقل 
محمل گستره جويی مستعمراتی انگليسی ھا که به چند بخش تقسيم شده بود، ) پشتونی(خود مناطق افغانی. شده بودند

متحد شدن برخی از زمين ھای افغانی در کشور واحد تنھا در ميانه ھای سده نزدھم در اوضاع نو . گرديده بود
  .»تاريخی رخ می دھد

  
ده به گونه يی که ديده می شود، دولت درانی از ھمان آغاز بنياد درستی نداشته است و فروپاشی آن امری ناگزير بو

آغاز بازی بزرگ، : لحظه ھای از ياد رفته تاريخ ديپلماسی افغانستان«ما در اين باره در کتاب نخست . است

                                                                                                                                                             
  

به گورنر استراخان دستور داده شد نماينده روسيه را به افغانستان گسيل دارد تا اوضاع پديد آمده را به  1763در ماه دسامبر 
سر ببيند و با امپراتوری درانی مناسبات ديپلماتيک برپا نمايد و به فرمانروای افغانستان در صورت آغاز جنگ ميان او چشم 

  .و چين وعده پشتيبانی دھد و راه ھای بازرگانی را از روسيه از طريق ايران و افغانستان به ھند شناسايی نمايد
  

ر ارتش روسيه زير فرمان کپتان سروان سواره نظام خدمت می کرد، و از ارمنی ھای قره باغ که د(بوگداسر اص:نيان 
کار ) مباشر(ايران را ديده بود و زبان پارسی را خوب می دانست، و در جوانی نزد يک سوداگر ھندی به عنوان فرمان بر 

معروف به (:نيان اص. به سمت نماينده تعيين شد) روسيه ترديدی نبود -می کرد، و در وفاداری اش به ميھن تازه اش
و با پشت سر گذاشتن محروميت ھا و خطرات فراوان در راه، پاييز ھمان  1763با برآمدن از آستراخان در آغاز ) اص:نف

احمد شاه درانی در آن ھنگام سرگرم لشکرکشی به ھند  –چون فرمانروای افغانستان . سال از طريق ايران به ھرات رسيد
  . و ديدار نمايدبود، اص:نيان نتوانست با ا

  
او با حضور در قلمرو ايران و افغانستان، وضعيت بازرگانی را در ھر دو کشور بررسی و اط:عاتی را در باره مناسبات 

ھند از طريق قلمرو -اص:نف روشن ساخت که برپايی پيوندھای مستقيم روسيه. افغانستان گرد آوری نمود - سياسی ايران
به خاطر دوری راه ھا و يورش ھای پيھم ترکمن ھا بر کاروان ( ه امکان پذير تصور نمی گرددايران و افغانستان در آن برھ

او روشن ساخت که جنگ با چين ديگر در برنامه ھای شاه افغان که سرگرم لشکرکشی ). ھای بازرگانی در ايران خاوری
  .اشغالگرانه در ھند است، شامل نمی گردد

  
، شماره 1985، »خاورشناسی«مجله // ، 1764گداسر اص:نف در افغانستان به سال گانکوفسکی، ھيات بو: برگرفته از(

  .گ-)87- 82.ص. دوم، ص
  )190.، ص1879مينايف، اط:عات در باره کشورھای حوضه عليای رود آمو، سانکت پتربورگ، . ای: نگاه شود به(.  250

251  .Irwin, Memoir on the climate, soil, produce, and husbandry of Afghanistan and 
neighbouring countries, jornal of the Asiatc society of Bengal, vol. VIII- IX, Calcutta, 1839, 

1840, p. 739 
در ھنگام نوشتن کتاب، ھنوز تقسيمات اداری نو کشور به ميان نيامده بود و حکومت اعلی قطغن و بدخشان در شمال .  252

 . گ-.خاوری وجود داشت
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که ھنوز آماده چاپ نشده است، به تفصيل نگاشته ايم و چون » فروپاشی امپراتوری درانی و پديدآيی افغانستان
  .  ندارد، در اين جا به ھمين بسنده می کنيم نوشته دست داشته گنجايش روشنی افگنی بيشتر پيرامون موضوع را

  
  :دMيل بيرونی

که در اين ھنگام بخش بزرگی از ھند را گرفته بودند و برای مصوون (ناگفته پيداست که کارگردانی انگليسی ھا 
اری نگه داشتن اين مستعمره خود از خطر تھاجم ساير امپراتوری ھای اروپايی مانند فرانسه ناپليونی و روسيه تز

می خواستند دولت بيمار درانی را از درون فرپاشنده و بر ويرانه ھای آن چند خان نشين و امير نشين و سردار 
از پشت پرده، روند فرپاشی اين ) نشين و بيگ نشين پراگنده و از ھم گسيخته متخاصم با ھم به وجود بياورند

  .امپراتوری را سرعت بخشيد
  
ميسور (يی برای ھند در پايان سده ھژدھم، با فرمانروايان سردارنشين ھای مستقل ھند ناپُليون با ريختن برنامه ھا«
)Mysore( حيدرآباد، گواليور ،)Gwalior (تماس ھايی برپا نمود و به آن ھا وعده فرستادن نيرو برای ...) و

رنشين ھا را آموزش می مقارن با اين زمان، مربيان فرانسوی، ارتش اين سردا. مبارزه با بريتانيايی ھا را داد
  . دادند

 
حاکم استان ميسور، برای کمک در  -بھانه برای يورش قريب الوقوع فرانسه به ھند، درخواست کمک تپو سلطان

، تيپو سفيری نزد شاه زمان با فراخوان آغاز جنگ 1796در ھمان زمان، به سال . مبارزه در برابر بريتانيا بود
ناپلئون در آن ھنگام به سختی می توانست مصر را  مگر،. ران انگليس فرستاددر برابر استعمارگ) جھاد(مقدس 

سر ھم  او (به پنجاب حمله کرده بود  1798نگھدارد و يارای پرداختن به ھند را نداشت و شاه زمان که به سال 
داشتن برتری عددی  در نتيجه، انگليسی ھا با. ؛ نيز ناگزير به عقب نشينی گرديد)چھار بار به ھند لشکر کشيده بود

و فنی بر سردار نشين ھای پراگنده و از ھم گسيخته ھند، به گستره جويی بيشتر استعماری در اين کشور ادامه 
با پارس، به برنامه ھای خود باز گشت، مگر طرح ھای  1807با اين حال، ناپلئون پسان ھا با امضای پيمان . دادند

  . او برای حمله به ھند تحقق نيافتند
  

امپراتور پاول يکم   1801در سال. روسيه نيز ت:ش می ورزيد از اوضاع پديد آمده در منطقه، بھره برداری نمايد
: پژوھشگر معاصر روسی می نويسد -زاگورودنيکوا. يگان ھايی از نيروھای قزاق را به سوی ھند گسيل داشت

توانست نقشه ھای چاپ روسيه را تنھا تا خيوه ، می )اکسپديسيون(پاول يکم، با گسيل قزاق ھای ُدن به ماموريت «
فرمانده اين  - رال سواره نظامجن -اورلف. پ. مسير و اقدامات بعدی را می بايستی و. به دسترس آن ھا بگذارد

  . راھپيمايی از روی نقشه ھای انگليسی يا فرانسوی که در دسترس داشت، تعيين می کرد
 

مگر طرح امپراتور پاول تقدير نبود تحقق . ش روی خود قرار داده بودتصرف ھند را پي -امپراتور ھدف راھبردی
الکساندر يکم که جانشين اوشده بود، واحدھای تشکل يافته قزاق ھا از نيمه راه بازگرداند، اما از جايی که آن .  بيابد

رزيابی کرد که اين ھا ھر چه بود پيشروی خود را به سوی مرزھای امپراتوری آغاز نموده بودند، می توان چنين ا
  1.»مارش بدون طرح روشنی به راه انداخته شده بود

  
: خاورشناس نامور در باره اين لشکرکشی در اوايل سده بيستم  چنين می نويسد -A. Snesarev)(سنيساريِف 

) Ataman(سرکرده  -جنرال ارلف 1801جنوری  12. ، گسيختن ما از انگلستان بود1800مميزه اواخر سال«
امپراتور گرفت که در آن به او فرمان داده شده بود به اورنبورگ  - نامه خاصی از پاول يکم -ُدن  1ان قزاقسپاھي

به وی پيشنھاد شده بود ھمه . برود و از آن جا از سه مسير از راه بخارا و خيوه به سوی رود سند يورش ببرد
مديده و در بند را آزاد سازد و جای انگليسی ھا کارخانه ھا و موسسات انگليسی را در ھند نابود کند، متصرفات ست

  ».را در آن سرزمين بگيرد و مسير بازرگانی را به سوی روسيه بگرداند
 

مگر ھنوز به اورنبورگ نرسيده بودند که . توپ مارش نموده بودند 24نفر و  22000روشن است که قزاق ھا با
   253.پادگان ھای استقرار دائمی خود دريافتندپيک  مرگ پاول و فرمان پادشاه نو را برای بازگشت به 

                                                 
ويکتور کارگون، : برای نمونه نگاه شود به . تاريخ نويسان روسی ھماره اين لشکرکشی را به باد نکوھش کرفته اند.  253

در واقع، ناسنجيدگی طرح «: ، ترجمه آريانفر سير تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در افغانستان: روسيه و افغانستان
اوضاع جغرافيايی، تاريخی و ملی منطقه، که از راه آن مسير پيشروی  لشکرکشی، گنگ بودن اھداف نھايی آن، ناآشنايی با

روشن است که مارش نيروھای روسی از راه . نيروھای قزاق می گذشت،  آشکارا آن را محکوم به شکست می گردانيد
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به ھر رو، آن چه انگليسی ھا را پريشان ساخته بود، قبايل جنگجوی کوچروی بود که در گستره ميان ھندوکش و 

از . ھنوز ھم دولت درانی به رھبری زمان شاه برای آن ھا تھديد بزرگی به شمار می رفت. سند بود و باش داشتند
ن قبايل جنگجو به دست فرانسوی ھا يا روس و يا ھم ايرانی ھا می توانست خطری جدی يی افتادسوی ديگر، 

از اين رو بر آن شدند تا امپراتوری روند فروپاشی امپراتوری درانی را سرعت . برای انگليسی ھا داشته باشد
  254.بخشند

  
به رھبری آقا محمد خان قاجار به در اين  ھنگام در ايران، پس از نزديک به نيم سده آشفتگی، دولت نيرومندی 

چيزی که در واژگونی پادشاھی او نقش مھمی را بازی . ميانه زمان شاه با قاجارھا نيز خوب نبود. ميان آمده بود
  . کرد

  
استراتيژی آقا محمد خان را در اين ھنگام بسيار خوب پرداز  255»ايران و افغانستان«آقای بھمنی قاجار در کتاب 

آقا محمد خان در صدد مطيع ساختن کليه خان ھا و اميران سرکش خراسان، تنبيه «: ی نگارداو م. نموده است
ترکمان ھا و امير بخارا، تسلط مجدد بر مرو و نيز توسعه حدود شرقی ايران حد اقل به وضعيت عصر صفوی بود 

  . که اين مساله او را به مقابله با حکومت ابدالی نيز ناگزير می کرد
  

در . ران در بدو امر ترکمان ھای گوک:ن را سرکوب کرد و پس از آن، رو به سوی مشھد آوردشاه جديد اي
اميران زعفران لو، کرد و بيات به حضور آقا محمد خان رسيدند تا اطاعت خود را از او به ) قوچان(خبوشان 

ميرزا از مشھد گريخت و نادر . در پی آن، آقا محمد خان بدون ھيچ مقاومتی وارد مشھد گرديد. اثبات برسانند
  . شاھرخ نيز ھمراه خانواده اش به او تسليم شد

  
آقا محمد خان در مشھد افزون بر تصاحب جواھر نادری، توانست نظم و امنيت را به اين شھر باز آورده و از 

ر خان وی ھمچنين تعدادی از اميران خراسان مانند جعف. حم:ت عوامل امير بخارا به اين شھر جلوگيری نمايد
در مدت اقامت آقا محمد خان . حاکم اسفراين را به تھران تبعيد کرد - حاکم نيشابور و ابراھيم خان کرد شاملو -بيات

در مشھد، اسحاق خان قرايی و برادر محمد خان ھزاره اويماقيه نيز نزد او آمده و به دولت جديد ابراز اطاعت 
  . کردند

  

                                                                                                                                                             
ه ويژه با توجه خاک افغانستان صورت می گرفت و روشن نبود که افغان ھا به چنين اقدامی چگونه واکنش نشان می دادند، ب

  . به آن که موضوع با آن ھا ھماھنگ نشده بود
  

می توان تنھا گمان زد که حاکمان افغان که درگير کشاکش ھای درونی بودند، بعيد بود از برنامه ھای گستره جويانه 
صرف ھند و مبدل پاول، درست مانند ناپلئون، شايد ھنوز در آن ھنگام در انديشه ت. امپراتور روسيه پشتيبانی می کردند

به احتمال زياد، ھدف نزديک او تضعيف مواضع بريتانيای توانمند در خاور و . ساختن آن به مستعمره روسيه  نبود
  ».جلوگيری از گستره جويی استعماری بيشتر آن بود

  
يتانيايی و نيمی نيمی در دولت سيک و پسان ھا ھند بر(فلسفه تبر تقسيم پشتون ھا به دو بخش در چھارچوب دو دولت .  254

. ، نيز بر ھمين اصل اتنوپوليتيک استوار است)در دولت مصنوعی يی که به وجود آوردند و نام آن را افغانستان گذاشتند
انگليسی ھا به ويژه از اتحاد پشتون ھای جنگجو و آزادی دوست چه ميان خود شان و چه با ايرانی ھا و در کل اتحاد ايران 

  .ن ھم زير حمايت روسيه ھراس داشتندو سرزمين ھای افغانی آ
را از پشتون ھای ...)  وزيری ھا، مسعودھا، توری ھا، افريدی ھا، ختک ھا و(از ھمين رو، سرنوشت پشتون ھای خاوری 

  .جدا ساختند تا بتوانند ھر يک را به آسانی رام ساخته و به دام بيندازند...) درانی ھا و غلزايی ھا و(باختری 
  

انگليسی ھا از تقسيم پشتون ھا در دو نوار جيواستراتيژيک، کشيدن ديوارھای استوار پدافندی برای ھدف راھبردی 
يکی از دxيل تشکيل کشور پاکستان در آستانه برآمدن انگليسی ھا از . جلوگيری از رسيدن روس ھا به آب ھای گرم بود

ھای بيستم و بيست و يکم، اين دور دور انديشی انديشه  رويدادھای آينده در سده. نيمقاره ھند ھم درست ھمين موضوع گرديد
  .پردازان سياسی انگليس را برای حفظ منافع شان در منطقه، بارھا به اثبات رساند

، 1386، چاپ مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی وزارت خارجه ايران، ايران  و افغانستانبھمنی قاجار، : نگاه شود به.  255
  57-55.  ص.ص
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يی به شاه مرادخان امير بخارا نگاشته و با تھديد وی از او خواست تا  آقا محمد خان برای تصرف مرو نيز نامه
به نظر می 256.مرو را به کارگزاران دولت ايران سپرده و از ھر گونه خرابکاری در خاک خراسان اجتناب نمايد
کشی به بخارا، رسد تعلل امير بخارا در پاسخگويی به نامه آقا محمد خان، شاه ايران را بر آن داشته بود تا با لشکر

  .شاه مراد خان را سرکوب نمايد
  

با .  حضور آقا محمد خان در مشھد، شاھزاده محمود ابدالی حاکم ھرات را نيز به اطاعت از وی مجبور کرده بود
اين حال، آقا محمد خان به اين مساله بسنده نکرد و برای اعمال حاکميت دولت خود در مناطق بيشتری از خراسان 

درخواست نامه دوستانه يی نگاشته از وی خواست تا ايالت بلخ را به دولت ايران واگذار نمايد که اين  به شاه زمان
و وی با گسيل داشتن سفيری به نام گدو خان به نزد آقا محمد  257.آقا محمد خان مورد پذيرش شاه زمان قرار گرفت

  . دولت ايران موافقت کرد خان در برابر دريافت دوصد ھزار تومان پول نقد با واگذاری بلخ به

                                                 
  .1، جلد .ق 1273، ناسخ التواريخ، تھران، چاپ سنگی، )لسان الملک(حمد تقی سپھر، ميرزا م.  256
آقا محمد خان بعد از الحاق خراسان به «در اين باره نوشته است  تاريخ تحوxت سياسی ايران  68. دکتر مدنی در ص.  257

واست بلخ را به ايران واگذار کند و با متصرفات خود، محمد حسن خان قراگوزلو را به دربار زمان شاه فرستاد و از وی خ
زمان شاه تقاضای اول او را با دريافت دو صد ھزار تومان پذيرفت و تقاضای دوم را . وی عليه خوانين ترکستان متحد شود

  . را ب: جواب گذاشت
  

شاه قاجار ...«: استدر اين زمينه چنين نگاشته  47. در ص  ايران در دوره سلطنت قاجاراستاد علی اصغر شميم در کتاب 
لذا از مشھد محمد حسن قراگوزلو را روانه . خيال داشت با زمان شاه متحد شده، بخارا را از تصرف بيگانگان خارج کند

کابل نمود تا فتوحات او را در خراسان به پادشاه کابل گوشزد و از او تقاضا کند که بلخ را به عمال ايران واگذارد و در قلع 
زمان شاه پيشنھادھای سفير ايران را پذيرفت و او را با گدو خان نامی از .  مير معصوم با وی مساعدت نمايد ازبکان و اتباع

امرای خود به مشھد روانه کرد و برادر او محمود نيز که حاکم ھرات بود، روابط دوستی با شاه قاجار برقرار ساخت و بدين 
در امور بخارا دخالتی بکنند، آسوده خاطر و مصمم به دفع بيگجان  ترتيب شاه از جانب امرای افغانستان که ممکن بود

ولی در ھمان ايام خبر رسيد که سپاه روسيه به دربند نزديک شده و قوای آن دولت برای حمله به سرحدات آذربايجان . گرديد
  »....از راه قفقاز در حال حرکت است

  
آقا محمد خان ... «: در زمينه چنين نگاشته است »ان و ايرانافغانست«کتاب  154 -152. ص. داکتر يوسف حقيقی، در ص

خلعت خاصيت محتوی بر بشارت تسخير خراسان و اظھار خواھش «سفيری به نام محمد حسن قراگوزلو را با نامه يی 
مراسله « و رسولی به نام اسماعيل آقا مکری يساول را نيز با» فرمانفرمای دارالملک کابل«به سوی زمان شاه » تفويض بلخ
: نگاه شود به(روانه کرد » صاحب اختيار ھرات«به جانب محمود برادر زمان شاه و » منشوری مھر انگيز«و » الفت دxله

  .).289. ، ص1371، انتشارات امير کبير،)احسن التواريخ(تاريخ محمدی
به عنوان بخشی از خاک  -و فراهوی در نامه خود به زمان شاه ضمن درخواست استرداد مناطقی ھمچون بلخ، ميمنه، ھرات 

زمان شاه بعد از گفتگوھای . خواھان ھمکاری او در خارج ساختن بخارا از دست خوانين ازبک شده بود -اصلی ايران
فراوان با سفير آقا محمد خان، حاضر به واگذاری بلخ به ايران در قبال دريافت دوصد ھزار تومان پول به منظور تھيه 

  .ار ھندی شد و گدو خان بارکزايی را به منظور اجرای مفاد اين توافق نامه روانه دربار قاجار کرداسباب جنگ بر ضد کف
  

، نام اين سفير را گدا محمد خان ذکر نموده »دره الزمان فی تاريخ زمان شاه«کتاب  68. عزيز الدين وکيلی پوپلزايی در ص
  .است که به لھجه قندھاری گدو خان خوانده می شده است

  
زان بودن موقعيت زمان شاه، از دxيل اصلی موافقت او با اين امر بود و گر نه وی پيشتر با پناه دادن به نادر ميرزا لر

يکی از دxيل لرزان بودن حکومت زمان شاه در اين برھه . تصميم گرفته بود به بھانه حمايت از او به خراسان لشکر بکشد
ف بين دو شخصيت صاحب نفوذ عمده دربار او يعنی پاينده محمد خان و وفادار ، اخت:)به گفته سيد قاسم رشتيا(از زمان 
زمان شاه که به تشکيل حکومت مرکزی تمايل داشت، با نفوذ کسانی ھمچون پاينده خان که حکومت ملک الطوايفی . خان بود

اين انتخاب . به وزارت برگزيد به ھمين دليل وفادار خان را که با سياست ھايش موافق بود،. را می پسنديد، مخالف بود
  . رقيب اصلی زمان شاه شد- باعث حمايت پاينده محمد خان و فرزندانش از محمود

    
حاکم ھرات نيز با اظھار اطاعت از آقا محمد خان تصميم به ھمکاری با وی گرفت و در ھمين راستا  - محمود.] گ- شھزاده[

مرزھای نگاه شود به عباس مخبر، . (انند و سکه به نام او ضرب کننددستور داد در ھرات خطبه به نام پادشاه ايران بخو
  ). 24. ، ص1324، تھران، کيھان، )ايران
آقا محمد خان در شرايطی که بعد از تصرف مشھد و تسليم کردن شاھرخ، خود را برای سفر به  بلخ و تصرف مرو و .... 

او که دفع اين تجاوز را مقدم . ن دوم به منطقه قفقازيه آگاھی يافتحمله به بخارا آماده می ساخت، از يورش جديد سپاه کاتري
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امپراتوريس روسيه به قفقاز، آقا محمد خان را وادار به ترک خراسان برای مقابله با  - با وجود اين، حمله کاترين

سپاھيان روسی در قفقاز نمود و وی نتوانست حاکميت خود را بر ھرات، ميمنه و بلخ اعمال کرده و نيز امير بخارا 
  . خر نمايدرا تنبيه و يا مرو را مس

  
فرزند وليعھد خود را به فرمانفرمايی خراسان  -شاه ايران پس از خروج از خراسان، شاھزاده محمد ولی ميرزا

آقا محمد در لشکرکشی به . منصوب کرد و دستور داد تا وی به ھمراھی ده ھزار سوار در مشھد اقامت نمايد
  . ره باغ در اين شھر به دست م:زمانش کشته شدمرکز ق - قفقاز، با وجود موفقيت ھای نظامی و تصرف شوشی

  
پس از کشته شدن وی، بار ديگر اميران و خان ھای خراسان بنای سرکشی و طغيان را گذاردند و نادر ميرزا 

.  افشار نيز با حمايت زمان شاه ابدالی که  تعھدات خود به آقا محمد خان را انجام نداده بود، مشھد را تصرف کرد
  . جعفر خان بيات و در سبزوار نيز الھيار خان قليچه از فرمان دولت مرکزی سر باز زدنددر نيشابور 

  
در برابر اين وضعيت، فتح علی شاه که پس از قتل عمويش به شاھنشاھی ايران رسيده بود، پس از سرکوبی 

ر جنگی به سوی خراسان حرکت کرد و در اين سف. ق 1213شورشيان در عراق عجم و آذربايجان در سال 
حاکم خبوشان را به اطاعت از خود  -توانست حاکمان نيشابور و سبزوار و ھمچنين امير گونه خان زعفرانلو کرد

وادار و مشھد را محاصره کند ولی نتوانست مشھد را بگيرد و پس از مدتی به تھران بازگشت و حاکمان شھرھای 
اين در حالی بود که مدتی پيش از اين لشکرکشی . ندمختلف خراسان نيز بار ديگر به نافرمانی از دولت پرداخت

                                                                                                                                                             
بر حمله به ترکستان می دانست، با به جای گذاشتن بخشی از نيروھای خود در خراسان، با شتاب ھر چه تمامتر به سوی 

کمبريج ھيستوری آف د اوری، : نگاه شود به . (تھران حرکت کرد تا نيروی کافی برای مقابله با روسيان جمع آوری کند
  )، به زبان انگليسی131. ، جلد ھفتم، صايران

  
گرديده، » به شرف تقبيل بساط سپھر قياط مستفيض«در آستانه حرکت آقا محمد خان به سوی جبھه قفقاز، گدو خان افغان 

بلخ از قرار خويش و  مشعر بر تھنيت خراسان و ازدياد حشمت و اقتدار خديو روزگار و قبول تفويض«نامه زمان شاه را که 
  ).اوری، ھمان جا: نگاه شود به. (بود، از نظر او گذرانيد» فرمايش

  
گدو خان در بازگشت به کابل، در گزارشی مغرضانه وبه دور از واقعيت، به زمان شاه .. ،]پس از کشته شدن آقا محمد خان[

بی ھنر و راحت طلب و پريشان حال و گمانم آن است  تمام قشون پادشاه ايران، مردمانی ھستند تن پرور و...«: گفته بود که
که اگر اعليحضرت پادشاھی يک دسته از قشون افغانی را که مشتمل بر دوازده ھزار باشد، به مملکت ايران بفرستد، تمام 

  . )  166. ، صتاريخ احمد شاه درانینگاه شود به . (»سپاه ايران تاب مقاومت نياورده، ھزيمت يابند
  
شايد گدا خان با ديدن سپاھيان درباری نمايشی تھران به برداشت . ت چنين چيزی بسيار به دور از واقعيت بودروشن اس[

کسانی که با تاريخ ايران آشنايی درست دارند، نيک می دانند که تير پشت نيروھای نظامی ايران را . نادرستی رسيده بود
می سازند، نه لشکريان درباری تھران و ھمانا ھمين جنگاوران قبيله  عشاير لر و کرد و بختياری و آذری و قشقايی و ترکمن

  .]گ-.يی اند که در ھمه جنگ ھا پاسداران مرزھای ايران بوده اند
  

وی ترجيح داد اين . زمان شاه زير تاثير اين گونه گزارش ھا، موقعيت را برای گسترش سلطه خود بر خراسان مناسب ديد
وزير شاه زمان ماموريت يافت از عباس  - حافظ شير محمد خان. در ميرزا بر مشھد آغاز کندکار را با حمايت از سلطه نا

در نتيجه حمايت اين وزير، نادر ميرزا . برای دستيابی به مشھد حمايت نمايد -نبيره ھای نادر افشار - ميرزا و نادر ميرزا
  .توانست مشھد را تصرف کرده، اداره کامل آن را به دست گيرد

  
برادر زمان شاه ھم که مقارن درگذشت آقا محمد خان در ھرات دم از استق:ل زده و مردم اين شھر را عليه حاکميت  -محمود

زمان شاه يکی از سرداران خود را مامور رويارويی با محمود . زمان شاه شورانده بود، با واکنش شديد برادر مواجه شد
، بدون جنگ به نيروھای زمان شاه »زبان داده، بل که دل نھاده بودند به کابلشاه«سپاھيان محمود که به طور ضمنی . کرد

  ).69، برگه »اشرف التواريخ«نگاه شود به نوری، . (پيوستند
  

زمان شاه بعد از رانده شدن محمود از ھرات، حکومت اين شھر را به فرزند خود قيصر ميرزا سپرد و محمود بعد از اين 
فيروز و کامران از راه سيستان و اصفھان روانه تھران گرديد و برای سلطه دوباره  -دشکست ھمراه با برادر و فرزند خو

  ).     106. ، ص1. نگاه شود به سپھر، ناسخ التواريخ، ج. (»بر ھرات از فتح علی شاه ياری خواست
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فتحعلی شاه به خراسان، زمان شاه به ھرات يورش آورد و به حکومت خودسرانه برادرش محمود در اين منطقه 
  . پايان داد

  
محمود پس از شکست از زمان شاه به دربار تھران پناه آورد و به امر فتح علی شاه اسماعيل آقا مکری و چراغ 

  . ی خان نوايی در کاشان به مھمانداری از او و پسر و برادر وی کامران و فيروز پرداختندعل
  

محمود به طرف ھرات حرکت کرد و به دستور فتح علی شاه، امير علی خان حاکم قائنات و امير  1213در سال 
از شکست دادن  حسن خان طبس به حمايت از او پرداخته و با تجھيز لشکری برای وی به فراه حمله و پس

سپاھيان طرفدار زمان شاه که يکی از فرماندھان ارشد آن ھا اسحاق خان قرايی بود، اين شھر را به تصرف در 
  . آوردند

  
پس از تسخير فراه، محمود به ھمراھی امير علی خان خزيمه، ھرات را محاصره کرد ولی موفق به گشودن اين 

و پس از سفری به . يز شکست خورده و از نزديک ھرات فرار کردشھر نگرديد و به قائنات بازگشت و محمود ن
امير بخارا بار ديگر به دربار فتح علی شاه آمد و تحت  - بخارا و ناکامی در جلب حمايت شاھمراد بيک ازبيک

  . حمايت وی قرار گرفت
  

ن خطه بود و زمان شاه در حالی که فتح علی شاه گرفتار ناآرامی خراسان و ياغی گری بيشتر خان ھا و حاکمان اي
ابدالی نيز از اجرای تعھدات خود به آقا محمد خان باز زده بود و افزون بر آن به حمايت از سرداران ايرانی 

  . ھمچون اسحاق خان قرايی و نادر ميرزا افشار برای مخالفت با فتح علی شاه اصرار می کرد
  
رت از کمپانی ھند شرقی نزد فتح علی شاه آمد و شاه مھدی علی خان بھادر جنگ به سفا] در اين ھنگام بود که[

حکومت انگليس ھند در آن برھه با خطر حمله شاه زمان به ھند رو . ايران را ترغيب کرد تا با زمان شاه جنگ کند
زمان شاه در آن ھنگام بنا به خواھش مسلمانان ھند و با ھدف مبارزه با نفوذ در حال گسترش مراھته به . به رو بود

xھور وارد شده بود .  
  

چنين اوضاعی فرمانفرمای انگليسی ھندوستان را بر آن واداشت تا در پی اتحاد با فتح علی شاه برای جنگ با 
زمان شاه برآيد و با ارسال نماينده يی به دربار فتح علی شاه، سعی در تحريک وی برای مبارزه با شاه زمان 

  . بنمايد
  
يری سياست ھای خصمانه خود در برابر فتح علی شاه و دولت ايران خود داری اما زمان شاه ھمچنان از پی گ 

نمی کرد و حتا سفيری به نام طره باز خان را نزد شاه ايران گسيل داشت و از وی خواست تا حدود نيشابور و 
رسمی و با   اين اقدام، فتح علی شاه را بر آن داشت تا به طور 258.مزينان را به کارگزاران شاه سدوزايی بسپارد

صراحت محدوده حاکميت دولت خود را برای زمان شاه مشخص و برای او اين نکته را روشن سازد که دولت 
مرکزی در ايران به وجود آمده که جانشين شاھنشاھی صفوی است و تمام سرزمين ھای آن شاھنشاھی را متعلق به 

  .خود می داند
  

مرو و بلخ و اندخو و شبرغان و «: به زمان شاه اع:م می دارد فتح علی شاه در مراسله يی رسمی در اين باره
بدخشان و ميمنه و ھرات و سبزوار و بست و نيشابور و طبس و قندھار و باميان و بلوچستان و ساير مضافات 
خراسان از ازمنه قديم در عھود ماضيه و دوران صفويه موسويه به اين ملک موروث مقرره مسند پيرايه من 

  . »چنان که بخواھيم در حالت انتزاع دولتين به زير سم ستوران لشکريان بار ديگر خواھيم آورد. ودوابسته ب
  

فتح علی شاه در ادامه اين نامه، با تاکيد بر اين که قصد جنگ و خونريزی بيھوده را نداشته و اميدوار است تا بدون 
در مملکت قديمه ايران «ياد آور می گردد  جنگ حاکميت دولت خود را بر خراسان اعمال نمايد، به زمان شاه

                                                 
کشور ھم وضع اين اقدام زمان شاه در آن برھه حساس و خطرناک که قصد لشکرکشی به ھند را ھم داشت و درون .  258

لغزش ديپلماتيک بزرگی که دشمنی ايران را بر انگيخت و در آينده به . بسيار لرزانی داشت، بسيار شگفتی بر انگيز است
  .بھای بر افتادن او از قدرت انجاميد

به ويژه . شتشگفتی بر انگيز اين که او در اين ھنگام توان نگھداری نه تنھا اين شھرھا، بل بخش بيشتر کشور خود را ھم ندا
  .گ-.پس از آن که سردار پاينده محمد خان را کشت، ارکان دولت وی نيز لرزان شده بود
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و حفاظت حدود ... زمين چشم حرص و حق تمکين نگشايد و ننمايد زيرا که اين ملک محروسه و موروثه من است
  ».و شرافت ناموس سلطنت از فرايض و شرايف انسانی ما بوده

  
به مبارزه فرا خواند و از او خواست تا مراسله فتح علی شاه با واکنش زمان شاه مواجه گرديد و وی شاه قاجار را 

اين نامه نگاری ھا، فتح علی شاه را ترغيب کرد تا برای دومين بار به . ادعاھای خود را با شمشير ثابت بنمايد
خراسان لشکرکشی کرده و با سرکوب خان ھا و حاکمان سرکش اين سرزمين، مقدمات يک رويارويی بزرگ با 

اين سفر جنگی فتح علی شاه نيز راه به جايی نبرد و وی که ھمچنان با تھديد ھای  اما. شاه زمان را فراھم کند
  . گوناگونی در مناطق ديگر ايران رو به رو بود، ناچار به تھران بازگشت

  
در پی اين وقايع، دولت انگليس، سر جان ملکم را به سفارت به دربار فتح علی شاه گسيل داشت و وی موفق شد با  

  . معاھده ھای سياسی و تجاری را منعقد نمايددولت ايران 
  

و فرانسه به سروری ناپليون ) پاول(عھد نامه ايران و انگليس در شرايطی بود که روسيه تزاری  به رھبری پل ... 
در انديشه مبارزه با انگليس و حتا حمله به ھند و نابودی حاکميت انگليس بر اين کشور بودند و زمان شاه چنان چه 

  . از اين ھم گفته شد، در صدد لشکرکشی به ھند بود پيشتر
  

عھدنامه ايران و انگليس در چنين اوضاعی برای انگليس ھا بسيار رضايت بخش و مفاد آن که حاوی ممانعت 
با وجود اين، . ايران از حمله زمان شاه و فرانسه به ھند بود، تھديدات مھمی را از دولت انگليسی ھند رفع می کرد

ی رسد اين معاھده تاثير چندانی عملی در سياست ھای دولت ايران نداشت و فتح علی شاه بدون توجه به به نظر م
  . چنين عھد نامه يی، سياست ھای قبلی خود را تعقيب می کرد

  
در باره حمايت از شاھزاده محمود نيز چنانچه پيش از اين اشاره شد، فتح علی شاه قبل از مذاکره با سفيری از 

ن و حتا پيش از ورود مھدی علی خان بھادر جنگ به ايران، از محمود حمايت کرده و به سرداران خود انگلستا
د و با توجه به چنين سايقه يی و افزون بر آن کننبرای پيروزی بر زمان شاه پشتيبانی  ازدستور داده بود تا محمود 

شرح آن رفت، حمايت فتح علی شاه از ت:ش مناسبات خصمانه زمان شاه با فتح علی شاه و نامه نگاری ھايی که 
اولين سفير فرمانفرمای  -محمود برای براندازی زمان شاه طبيعی و بنا به اذعان خود مھدی علی خان بھادر جنگ

  .انگليس ھند در دربار فتح علی شاه، بدون تحريک انگليسی ھا انجام شدنی بود
  

جنگی فتح علی شاه به خراسان صورت گرفت و در ھمين سومين و مھم ترين سفر . ق 1217به ھر رو، در سال 
ولی . سفر بود که بيشتر حاکمان و خان ھای خراسان از شاه اطاعت کردند و مشھد نيز بار ديگر محاصره گرديد

فتح علی شاه به درخواست ميرزا مھدی مجتھد از تصرف با قھر و غلبه مشھد منصرف گرديده و حتا خود نيز به 
ادامه محاصره را به شھزاده محمد ولی ميرزا فرزند چھارم خود واگذاشت که وی سر انجام در  تھران بازگشت و

توانست مشھد را تسخير کرده و بدين وسيله حاکميت دولت مرکزی را بر قسمت ھای وسيعی از  1218رمضان 
  . خراسان تثبيت نمايد

  
ا حمايت فتح علی شاه بار ديگر به سمت قندھار شاھزاده محمود سدوزايی ب. ق 1216پيش از اين وقايع ھم در سال 

حرکت کرده و اين بار با استقبال خان ھا و روسای طوائف افغان که از زمان شاه ناراضی بودند، رو به رو شد و 
  .توانست زمان شاه را از سلطنت خلع کرده و دستور بدھد تا وی را نابينا کنند

   
ی شاه از محمود سدوزايی، نقش خان ھای بارکزايی و در راس آن ھا در خلع زمان شاه، افزون بر حمايت فتح عل

سردار پاينده خان بارکزايی به وسيله شاه زمان اعدام گرديده بود، حائز اھميت  -وزير فتح خان نيز که پدرش
  259».زيادی بود

  
ن بزرگ و بانفوذ به  ھر رو، چنانی که ديده می شود، درگيری زمان شاه با برادرش محمود از يک سو، با خاندا

که به ويژه پس از کشته شدن سردار پاينده محمد خان بسيار تيره شده بود و به آن (بارکزايی از سوی ديگر 
و بازی نه چندان موفق ) انجاميده بود تا پسران او به رھبری وزير فتح خان به پشتيبانی از شھزاده محمود بپردازند

                                                 
   بھمنی قاجار: نگاه شود به.  259
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که منجر به (يران پس از کشته شدن آقا محمد خان قاجار از سوی ديگر او در بھره گيری از اوضاع تيره و تار ا
  . ، او را در وضع بسيار دشواری قرار داده بود)دشمنی ميان او فتح علی شاه گرديده بود

  
درست در ھمين ھنگام بود که دست ماھر ديپلماسی انگليس از آستين بيرون برآمد و توانست با فتح علی شاه 

بزرگترين دشمن خود را به راحتی به دست برادرش محمود و خاندان پر  -ياری او زمان شاهھمدست شده و به 
  .  شاخ و برگ بارکزايی به رھبری وزير فتح خان از ميان بردارد

  
در اين جا بايسته است ياد آور گرديم که در ميان گردانندگان دولت قاجار در آن برھه، تنھا دولتمرد آگاه و 

به رغم لغزش ھای (ينی که به ترفندھای انگليسی ھا پی برده و مخالف از ميان بردن زمانشاه سياسمتدار روشن ب
وله دپسر نيمه ديوانه اش بود، ميرزا ابراھيم خان اعتماد ال -و کمک به شھزاده محمود ديوانه و کامران ميرزا) او

سنگينی به خاطر اين کار  نخستين صدر اعظم پادشاھی قاجاريه معروف به ک:نتر بود که بھای –شيرازی
  . پرداخت

  
در باره  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نزدھمجلد نخست  125-124. ص. محمود محمود در ص

مردی مآل انديش و با تدبير بوده، فتوحات آقا محمد خان و موفقيت ھای او مرھون رای و ...«:  می نويسدشيرازی 
  . وده استتدبير و سياست ماھر اين مرد ب

  
گناه . ابراھيم خان اعتماد الدوله، نخستين شخصی است که گرفتار چنگال بی رحم سياست خارجی گرديد...

نابخشودنی اين مرد نامی آن بود که مانع گرديد فتح علی شاه پيشنھادھای مھدی علی خان بھادر جنگ فرستاده 
ن به افغانستان لشکر کشيده، آن قسمت از قلمرو ايران يعنی مانع شد شاه ايرا. فرمانفرمای ھندوستان را عملی کند

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

]  شده بود تا[اين گله را سال بعد سر جان ملکم از صدر اعظم ايران نمود و ايراد کرد که چرا مانع شھريار ايران 
سياست از مذھب جدا  ،صدر اعظم ايران جواب می دھد. ھای سنی بکشد انتقام شيعه ھای افغانستان را از افغان

ص:ح نبود شاه برای يک چنين کار کوچکی، يک قسمت از مملکت خود را ويران کند و سکنه آن را قتل . است
  . از اين جواب، سر جان ملکم، صدر اعظم ايران را شناخت و با افکار او آشنا شد. عام نمايد

  
  . م خان برای ھمين عقل و تدبير و مآل انديشی منفور گرديد و در دربار ايران غير xزم شناخته شدميرزا ابراھي...
  

وزيران کارآگاه و امنای ... «: چنين می نويسد] است که[خطی در باب کشتن اعتماد الدوله  صدر التواريخدر 
ور شدند که در روز معينی تمام آن دربار گردون جاه چنان ص:ح ديدند که به حکم ضل الھی و ساير بلدان مام

و ھر يک را مکفوف البصر و ... حکام را که بستگان حاجی ابراھيم خان بودند، گرفته، به کيفر و عقوبت آرند
  .  معدوم اxثر نمودند

  
 1215به ماموران وxيات از جانب اعليحضرت پادشاھی چنان اشاره شده بود که در غره ذی الحجه الحرام ...

شما ھر يک در کاشان و اصفھان و بروجرد و شيراز و . دگانی حاجی ابراھيم خان را بر ھم خواھيم زداساس زن
ساير ب:د در روز اول ذيحجه ھر يک از بستگان ابراھيم خان را که مرجع مشاغل ديوانی ھستند از پای در آوريد 

و س:مت نفس حرکت کنيد تا غره ذی و اگر زودتر از اين تاريخ به مقر ماموريت خودتان رسيديد، به م:يمت 
  ...الحجه بيايد و مواقع انجام ماموريت شما در رسد

  
ھجری قمری در تھران ماخوذ، ھر دو چشم او را برکندند و  1215ميرزا ابراھيم خان را در غره ذی الحجه 

ز آن جا به جھان ديگرش زبانش را بريدند و او را زبون ساختند و مغلوبا با زن و فرزندش به قزوين فرستادند و ا
  » .فرستادند

  
زيرا نيک می . اين گونه، انگليسی ھا به کمک دربار و شاه ايران، بزرگترين مخالف خود را از سر راه برداشتند

دانستند که مادامی که چنين مرد خردمند و آزاده يی سر رشته امور دولت ايران را در دست دارد، محال است 
  .را در منطقه پياده نمايندبتوانند برنامه ھای خود 
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يکم روسيه بسيار ) پل(در آن ھنگام، روابط ناپليون با  پاول : در اين جا بايد به يک نکته ديگر ھم بايد توجه کرد 
دست اين کشور را  ،نزديکی روسيه به ناپليون. نزديک بود و برای لشکرکشی باھمی به ھند به توافق رسيده بودند

ن اوضاع، ايران ھم به اتحاد با انگليس نياز يکيه و ايران باز نموده بود و درست در ھمبرای تاخت و تاز به تر
که در رويارويی  ار داد ميان دو کشور فراھم گرديد و شاه ايراناين بود که زمينه برای امضای نخستين قر. داشت

  .دن زمان شاه پاسخ مثبت دادمبنی بر کنار زآن کشور به خواست با روسيه، به شدت نيازمند ياری انگليس بود، 
   

. خطر برای انگليس بسيار جدی بود«: می نويسد 101. در ص تحوxت سياسیداکتر مدنی در جلد يکم تاريخ 
او در بھار آن سال از کوه ھای آلپ گذاشت و امپراتوری اتريش را . قدرت بی سابقه يی داشت 1800ناپليون در 
پاول يکم . انده قوای اتريش در وضع تسليم شرايط ناپليون را پذيرفتبه طوری که جنرال م:س فرم. شکست داد

] دادن[امپراتور روسيه که با ارتش بيکرانی به فرماندھی سوورف در ايتاليا در برابر ناپليون می جنگيد، پس از 
يس بود و چھل و پنج ھزار نفر تلفات، به روسيه عقب نشينی کرد و قسمت ديگری از قوای او که در اختيار انگل

  . برای تصرف ھند ت:ش می نمودند، يا کشته شدند و يا به اسارت درآمدند
  

پاول و ناپليون ھر . پاول که حريف را اين چنين نيرومند يافت، جذب او شد و راه اتحاد با ناپليون را در پيش گرفت
مين مخالف اند و يک حمايت دو می دانستند که حکمرانان داخلی ھندوستان با استقرار سلطه انگليس بر آن سرز

در . بنا بر اين، موافقت کردند به ھند حمله نمايند.  خارجی می تواند آن ھا را در قيام عليه انگليس موفق سازد
  .»پاول اول فرمانی صادر کرد و پرنس اورلف را مامور حمله به ھند ساخت 1800جنوری

  
پس از آن که : می نويسدxت سياسی ايران تاريخ تحو کتاب 59 -58. ص. استاد علی اصغر شميم در ص

انگلستان در جنگ ھای دريايی نيروی فرانسه را نابود ساخت، ناپليون برای آن که قوای دريايی آن دولت را از «
آب ھای اروپا دور سازد و در صورت امکان به جزاير بريتانيا حمله برد، نقشه ای طرح کرد به اين ترتيب که 

در اين صورت، انگلستان ناچار برای حفظ . عثمانی و از راه ايران به ھندوستان حمله ببردسپاه فرانسه به کمک 
آن گاه سپاه فرانسه . آن مستعمره نيروی دريايی و بيشتر قوای زمينی خود را در اقيانوس ھند متمرکز خواھد کرد

  . به کمک اسپانيا و ھالند به جزاير بريتانيا ھجوم کند
  

گی ناپليون اجرا می شد، ھمان طوری که حدس زده بودند، انگلستان را در برابر فرانسه اگر نقشه سياسی و جن
اما در ھنگام اجرای مقدمات نقشه، مشک:ت و موانعی پيش آمد که ناپليون را از انجام . مجبور به تسليم می کرد

  .مقاصدش مايوس نمود
  

اقدام او .  لزم جلب رضايت عثمانی و ايران بودمقدمات اجرای نقشه حمله به ھندوستان به وسيله فرانسه، مست
ناپليون می خواست راه حمله به .  موجب بروز رقابت شديد سياسی بين فرانسه و انگلستان در ايران گرديد

ھندوستان را در ايران به دست آورد و دومی کوشش می کرد با ايجاد موانع و مشک:ت از اجرای نقشه ناپليون 
ين ميان دربار فتح علی شاه می خواست برای دفع سپاھيان روس از سرحدات قفقاز يه متحدی در ا. جلوگيری نمايد

  ».بيابد
  

روشن است مادامی که ناپليون متحد روسيه بود، فرانسه نمی توانست ھمپيمان ايران که با روسيه بر سر گرجستان 
ست چنين نقشی را بازی نمايد، انگليس تنھا قدرت بزرگی که می توان. دشمنی داشتند و درگير نبرد بودند، گردد

  .بود
  

قرار داد ايران و انگليس بر ضد روسيه و شاه زمان به امضاء رسيد و شاه زمان از  1801ھر چه بود، به سال 
سوی شھزاده محمود و وزير فتح خان به ھمکاری آشکار ايران و با حمايت نھان انگليس بر افتاد و کشور وارد 

اک خانه جنگی و فروپاشيدگی گرديد که سر انجام به واژگونی خاندان سدوزايی و روی يک مرحله بسيار خطرن
  .کار آمدن خاندان بارکزايی منجر گرديد

  
زمان شاه خود به اين نکته برخورده بود و مايل بود پادشاه ايران « 260در آستانه اين ماجرا، به گفته محمود محمود،
. بين افغانستان و ايران به نفع انگليسی ھا و به زيان ھر دو تمام شودرا از خود راضی نگاھدارد و نگذارد جنگ 
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ھنگامی که انگليسی ھا به زور ط: فتح علی شاه را بر ضد افغانستان تحريک می نمودند، او نيز سعی می کرد 
عله ور فقط چيزی که بود، کار از کار گذشته و آتش فتنه در افغانستان ش. آتش غضب فتح علی شاه را فرونشاند

  . شده بود و زمان شاه خود در ميان آن آتش می سوخت و درد را خوب احساس می کرد  و تشخيص می داد
  

ولی چه سود، پس از مرگ حاجی ابراھيم خان اعتماد الدوله، نه فتح علی شاه و نه درباريان او ھيچ يک از 
ه بود، به ايران نيز سرايت نکرد، شايد کسی از موضوع باخبر نبودند و تا اين آتش فتنه که ھند و افغان را فراگرفت

خطر آن آگاه نگرديد و عمر فتح علی شاه ھم وفا نکرد که خود ثمره اين مجاھدت ھای خود را بچشد و بداند چقدر 
  .به ھر حال، اگر خود نچشيد، اوxد او چشيدند و با زھر آن نيز ھ:ک شدند. تلخ و ناگوار است

  
  :است آمدهنين در کتاب ناسخ التواريخ چ

از طرف ديگر، طره بازخان افغان نزد شاه زمان برسيد، معروض داشت که در مملکت ما مسموع افتاده که «
. شھريار آھنگ خراسان فرموده، ھمانا سفر شھريار به خراسان موجب آشفتگی و پريشانی امصار و بلدان است

فتح علی شاه در پاسخ او مکتوبی کرد که ما را . نباشداگر سفر خراسان به ديگر وقت افتد، از اشفاق شاھانه بعيد 
از طلب ملک موروثی و تسخير خراسان تقاعد نخواھد رفت و اگر کسی را در اين کار سخنی باشد از زبان 

  . شمشير جواب خواھد گرفت
  

اه برد و را ھمر] سدوزايی[فتح علی شاه  در اواخر سال دوم جلوس خود عازم خراسان گرديد و شاھزاده محمود 
در خراسان او را به امراء خراسان سپرد که در اسعاف و انجاح مقصودش که تسخير کابل و قندھار است، دست 
باز دارند، آن ھا نيز مساعدت xزمه را با او نموده به قاين آمد، اعداد لشکر کرده راه افغانستان پيش گرفت و در 

ھزاده محمود از شھريار ايران فتح علی شاه استمداد کرده و به اراضی قندھار اين خبر پراگنده شد که که اينک شا
حکم او لشکری ساخته بدين جانب تاخته، افغانان را از اين خبر آشفته خاطر گردانيد وجنگ او را از ص:ح و 

  . صواب دور دانسته xجرم او را پذيره شده به زحمت به قندھار در آوردند و کمر خدمتش بر ميان استوار کردند
  

با . پسر خود کامران ميرزا را در قندھار به حکومت بازداشت. شاھزاده محمود اين معنی به فال نيک گرفت
لشکری جنگجوی آھنگ کابل کرد و از آن سوی زمان شاه با سپاھی xيق از کابل بيرون شده در برابر برادر 

گرديد و شاه محمود بفرمود تا ھر لشکر زمان شاه شکست خورد و خود نيز گرفتار . صف برزد و جنگ در گرفت
  .دو چشم او را از بن برآوردند

قيصر ميرزا پسر شاه زمان که در ھرات نشيمن داشت، شھر ھرات را به فيروز ميرزا برادر شاه محمود گذاشته 
  .   »شاه پيوست.] گ-فتح علی[راه فرار پيش گرفت و در سمنان به درگاه 

  
آمدن انگليسی ھا به سوی سرزمين ھای اعماق قاره و ھمگام با آن، پيشروی  با فروپاشی امپراتوری درانی و پيش

روس ھا به سوی جنوب، رويارويی ھای بی پايان دو قدرت بزرگ جھانی در اين منطقه از جھان آغاز گرديد که 
که شرح جنگی . پسان ھا منجر به لشکرکشی انگليسی ھا به سرزمين ما و راه افتادن جنگ افغان  وانگليس گرديد

  .آن را در کتاب دست داشته می خوانيد
  
در اين جا بايسته می دانيم برای اين که تصور روشن تری از اوضاع جھان به دست بيايد و بتوانيم علل و عوامل  

جنگ و پيش زمينه ھای آن را در پرتو رويدادھای اروپا و جھان بھتر درک نماييم، اندکی به پس منظر تاريخی 
  261:سياست ھای جھانی  بنگريم اوضاع در پھنه

دوم، روسيه سياست پيشروی به سوی آب ھای آزاد و گرفتن تنگه ھای داردانل و ) ايکاترينای(در عھد کاترين «
در ھمين سال ھا بود که ). مساله نامنھاد خاور( -مديترانه در دستور کار داشت -بوسفور را در محور دريای سياه

در جنگ ھايی که در عھد کاترين دوم رخ داد، سووروف . رکيه روان بودنبردھای سنگينی ميان روسيه و ت
  .و سپتامبر ھمين سال به ترک ھا تحميل کرد 1789شکست خرد کننده يی را در ماه جون 

  
آن چه شگفتی بر انگيز است، اين است که در اين جنگ ھا، اتريش که در گذشته يکجا با فرانسه، ترکيه را در 

  . انگيخت، اين بار خود برای درھم کوبيدن ترکيه ھمدست روسيه بود برابر روسيه بر می
                                                 

  .نگاه شود به کتاب روسيه و خاور، ترجمه آريانفر.  261
، کوشيده ايم منظره روشن تری از آغاز بازی بزرگ، فروپاشی امپراتوری درانی و پديدآيی افغانستانتاب در ک: يادآوری

  . در اين جا تنھا به گونه فشرده آگاھی ھايی را پيشکش نموده ايم. اوضاع سياسی جھان در آن برھه پرداز نماييم
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ھمروند با آن در دريا، دريابد اوشاکف در ماه جوxی . دژ اسماعيل را از ترک ھا گرفت 1790سووروف در

و در ماه جوxی در نزديکی کاليکارکی نيروی » تندر«در نزديکی فئودوسی، در ماه اگست در نزديکی  1791
را مطرح کرد که بر پايه آن بايد » يونان«کاترين دوم در اين ھنگام طرح نامنھاد . ترکيه را در ھم شکست دريايی

  . مگر اين طرح نافرجام ماند. ترکيه از اروپا رانده می شد و امپراتوری يونان احيا می گرديد
  

ود بر ايران، به رغم ھشدارھای آقا محمد خان با پخش سيطره خ. اين بود که روسيه به محور قفقاز متوجه گرديد
به تفليس  1759چند باره روسيه و قرار داد امضاء شده گيورگييف در باره قيموميت روسيه بر گرجستان، به سال 

  . لشکر کشيد
  

روسيه با آقا محمد خان اع:م جنگ کرد و سپاھيانی به فرماندھی جنرال زويف به گرجستان  1796تابستان ... 
روسيه نبردھا را تنھا با حکام بومی پيش می برد که بخشی از آن ھا به سلطان ترکيه  و  ارتش. گسيل گرديد

پس از يورش پيروزمندانه بر گرجستان،  ،آقا محمد خان-خود مقصر جنگ. ديگران به آقا محمد خان متمايل بودند
  .از تصادم با ارتش روسيه کنار ماند

  
وسيه که مقارن با اين زمان دربند، باکو، گنجه و برخی ديگر از مرگ ايکاترينای دوم به پيشروی بيشتر ارتش ر

بخش اصلی ارتش از طريق رود اراک گذشته بود که پاول يکم . شھرھای قفقاز را گرفته بود، مزاحمت کرد
آقا محمد . که به امور اروپايی بيشتر دلچسپی داشت، دستور گسستن لشکرکشی به پارس را داد) 1801 -1796(

تصميم گرفت قاطعانه حاکميت خود را بر  1797چرخش نو رخدادھا به شور آمده بود، به سال  خان که از
  .گرجستان برپا و قره باغ را تصرف نمايد

  
وضع گرجستان نوميد . او از رود اراک گذشت و در دژ شوشی در انتظار بازگشت سپاھيان روسی اطراق کرد

غال شوش، آقا محمد  شب ھنگام به دست نوکران خود کشته شد مگر پس از گذشت چند روز بعد از اش. کننده بود
  .و از يورش به سرزمين گرجستان باز ماند) به گمان بسيار در نتيجه دسيسه(
  

در سياست ھای » مساله خاور«ايران در نتيجه وخامت در  -سده نزدھم نه به نوبه آخر در تاريخ پيوندھای روسيه
ھنوز . و سياسی دولت ھای اروپايی وارد تضاد حاد گرديد، سده جنگ ھا شدجھانی، ھنگامی که منافع بازرگانی 

ت:ش ھای ھمه ) ھر يک جدا از يک ديگر(در زمان فرمانروايی آقا محمد خان قاجار، فرانسه و بريتانيای کبير 
سيه و جانبه يی را برای برھم زدن مناسبات روسيه و ايران و در دامن زدن به جنگ به درازا کشيده ميان رو

  .   برای منحرف ساختن توجه روسيه از امور اروپا به خرج می دادند ،ايران
  
روسيه ھنگام فرمانروايی پاول يکم، پس از جنگ ھای پيروزمندانه با ترکيه وگرفتن جزير نمای کريما، مشی «

پاول  1800امبر در ماه دس. گرفتن گرجستان، ارمنستان و شماری از خان نشين ھای ماورای قفقاز را پيش گرفت
اع:ميه يی را در باره الحاق گرجستان به روسيه امضاء کرد و با ناپليون بناپارت در باره لشکرکشی باھمی به ھند 

  . مگر به زودی کشته شد و لشکرکشی صورت نگرفت. به موافقت رسيد ،از راه ايران
  

يفيستی را در باره اداره نو گرجستان تاييد پس از ترددھايی چند، مان) 1825 -1801(الکساندر يکم  –امپراتور نو
فرمانده کل نوگماشته در قفقاز دستور داده  شد تا در باره آرايش اردوگاه ضد  -کرد که سازگار با آن، به کنورينگ

در اين ھنگام، فتح علی شاه تدبيرھای پرشوری را برای تصرف . ايرانی با خان ھای ماورای قفقاز به سازش برسد
  . خانات مسلمان ماورای قفقاز به کار بستگرجستان و 

  
يولون و الکساندر و ديگر حاکمان گرجستانی متمايل به ايران،  -به خواھش شھزادگان گرجستانی 1803بھار سال 

نه تنھا حکام گرجستانی، بل نيز ارمنی و خان ھای . گرجستان يورش بياوردبه شاه در پی آن شد که با سپاه 
ميان روسيه و ايران اخت:ف پيدا می کرد و به اقتضای اوضاع، نظر به تمايل و خوش بينی مسلمان که منافع شان 

آغاز  1808جنگ روس با گنجه به سال . به اين يا آن جانب کشانيده می شدند، به ھماوردی سياسی حاد وارد شدند
رخورد ميان دو کشور را گرديد که پس از آن خان گنجه بی درنگ خود را وابسته به شاه ايران اع:م کرد و ب

ادامه پيدا کرد، با شکست کامل ايران و امضای قرار داد  1813روند و نتيجه جنگ که ظاھرا تا . ناگزير گردانيد
  .گلستان پايان يافت
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مناسبات روسيه و فرانسه آشکارا رو به خرابی گذاشت و در سياست خارجی الکساندر  1804در اين ميان، در 

  . نزديکی به انگليس برای آرايش اردوگاه تازه در برابر ناپليون ديده می شديکم گرايش به سوی 
  

ناپليون ت:ش . به شمول روسيه آغاز گرديد)  »ائت:ف مقدس«(جنگ ميان فرانسه و ائت:ف ضد آن  1805در 
يس و ھند زيرا می خواست از راه مصر و ترکيه به انگل. داشت مديترانه و دريای سياه را زير کنترل در آورد

از اين رو، پويا شدن سياست روسيه در بالکان و قفقاز، موجب بروز اخت:فات جدی ميان فرانسه . ضربه وارد کند
  .و روسيه گرديد و اين کار به سود انگليس بود

  
دو ھيات به  1806و سپس در  1805در گرماگرم اين پيشامدھا، ناپليون با بھره گيری از فرصت، نخست در 

چون پارس در اين ھنگام سخت زير فشار روسيه . تاد و در برابر روسيه به پارس پيشنھاد کمک کردايران فرس
که با شکستن پيمان و با زير پا نھادن قرار داد، ھيچ کمکی به ايران در رويارويی با روسيه (بود، و از انگليسی ھا 

ا ھمپيمان گرديد و سفير خود را به اروپا فرستاد نيرومند ترين دولت اروپ –نوميد شده بود، با فرانسه)  نکرده بودند
  . پيمان فينکن اشتاين را امضاء نمود 1807که در 

  
بر پايه اين پيمان، فرانسه متعھد گرديد از پارس در برابر روسيه پشتيبانی نمايد و در عوض پارس ھمکاری خود 

تحول اوضاع در اروپا مجال نداد اين پيمان مگر  262.را با فرانسه در اقدامات آن در برابر انگليس به گردن گرفت
امپراتور روس را شکست داد و پس از آن، فرانسه  -زيرا در ھمين سال ناپليون الکساندر اول. در عمل پياده گردد

  . و روسيه در تيلسيت شالوده يک پيمان تازه در برابر انگليس را طرحريزی نمودند
  

ناپليون بدون ھمکاری روسيه نمی توانست ) قاره يی(ستراتيژی کانتيننتال انديشه تاکتيکی اين پيمان چنين بود که ا
ناپليون می دانست که در دريا شکست دادن انگليس بسيار دشوار است و در خشکی بدون ھمکاری . موثر باشد

و روسيه بر پايه پيمان تيلسيت، فرانسه . روسيه نمی تواند به ھدف اصلی خود که دستيابی به ھندوستان است، برسد
ناپليون دست ھای روسيه را در ترکيه وپارس آزاد گذاشت و . گستره نفوذ سياسی در اروپا را تقسيم نمودند
  . مناسبات ديپلماتيک روسيه با انگليس قطع گرديد

  
از اين رو، انگليسی ھا بار ديگر در استراتيژی خود نقش ارزنده يی برای ايران قايل شدند و در برابر جلوگيری 

چون پارس نيز از کمک فرانسه نوميد شده . پيشروی فرانسه و روسيه به سوی ھند، به آن کشور رو آوردنداز 
   263.فراھم گرديد 1808بود، زمينه برای امضای دومين سازشنامه پارس و انگليس در 

  
پاھيان فرماندھی س. جنگ ھای سختی ميان روسيه و ترکيه در گرفت 1811تا  1806در اين ميان، در سال ھای 

 1812او شکست بزرگی به ترک ھا تحميل کرد ودر ماه مه . روس را فيلد مارشال کتوزف به دوش داشت
با امضای اين عھد نامه، اميدھای ناپليون در اتحاد با ترکيه در . سازشنامه بخارست را با آن ھا به امضاء رساند

  . برباد رفتندبرابر روسيه که مناسباتش بار ديگر با آن تيره شده بود، نيز 
  

با پروس و در ماه  1812او در فبروری . ناپليون آشکارا برای جنگ با روسيه آمادگی می گرفت 1812در اوايل
ناپليون در نظر داشت با گرفتن روسيه، . مه ھمين سال با اتريش سازشنامه ھايی را بر ضد روسيه به امضاء رساند

  . د بريتانيايی مبدل گرداندآن کشور را به تخته خيزی برای پرش به سوی ھن
  

                                                 
برادر شاه زمان که در پی يک  -ان با شاه شجاع درانیدرست در ھمين ھنگام بود که انگليسی ھا در انديشه بستن پيم.  262

رشته رويدادھا شاه محمود را از تختگاه کابل برانداخته بود، گرديدند و الفنستون را به دربار او فرستادند که با او عھدنامه 
ی که ھمپيمان ايران –حريف شاه شجاع که او را بر انداخته بود، ھوادار ايران بود –روشن است شاه محمود. يی بست

از ھمين رو، شاه شجاع به منظور جلب حمايت انگليسی ھا در مبارزه بر سر قدرت با . دشمن خونی انگليس بود - فرانسه
  .شاه محمود و برادران وزير فتح خان و ايران؛ با انگليس پيمان بست

ع الملک که به رغم داشتن پيمان با شايد ھم روی کار آمدن دو باره شاه محمود ھوادار ايران و بر افتادن شاه شجا.  263
. انگليس با سکوت آن کشور و تماشای واژگونی او از دور صورت گرفت، چونان رشوه سياسی يی بوده باشد برای ايران

مگر روشن است که شاه محمود از پشتيبانی . ھر چند در بر افتادن شاه شجاع بيشتر عوامل درونی موثر بود تا خارجی
  .ود و ايران او را بر شاه شجاع ھوادار انگليس ترجيح می داد و از او حمايت می کردايران برخوردار ب
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به ) متشکل بر چھار صد تا شش صد ھزار سپاھی -گراند آرمه(با ارتش بيکرانی  1812جون  12از اين رو در 
در حومه مسکو با روس ھا يکی از سنگين ترين و خونبار ) برودينو(نبرد ناپليون در برودين. روسيه يورش برد

ر اين جنگ با گراند ارمه خود در برابر سپاھيان روس به رھبری فيلد ترين جنگ ھای تاريخ جھان بود که او د
  . مارشال کتوزف قرار گرفت

  
ھر چند ناپليون موفق می گردد سپاھيان روس را شکست بدھد اما چنان تلفاتی سنگينی می بيند که به رغم تصرف 

، ناگزير به ترک آن و عقب نشينی مسکو و پاييدن دو ماھه در آن شھر، از ترس شکست کامل و افتادن به محاصره
ھنگام عقب نشينی، دسته ھا و گروه ھای چريکی روس ھا که ھمه راه ھای رسانايی . خفت بار به پاريس می گردد

خوار بار را به مسکو بسته بودند، پيھم بر ارتش او شبيخون می زنند و ھر باری شماری بسياری از سپاھيان 
می آورند و اين سان پيگرد سپاھيان ناپليون تا پاريس ادامه می يابد و ھنگامی که خسته و درمانده او را از پا در 

  . ناپليون به پاريس می رسد، ديگر آن جھان ستان سترگ نيست که آھنگ گيتی گشايی نموده بود
  

اين است که پس از شکست از روسيه و در پی آن با شکست در جنگ واترلو در برابر ارتش ھای ائت:ف ضد 
نسه، استراتيژی کانتننتال ناپليون با شکست رو به رو گرديده و فرانسه در سده نزدھم در رويارويی ھای جھان فرا

رويارويی که در آسيای ميانه نام . شمول در کار زار جھانگشايی ھا، جا را برای روسيه و انگليس وا می گذارد
  . را به خود می گيرد» بازی بزرگ«
  

زدھم، ناتوانی ترکيه برای کشورھای اروپايی آشکار گرديده بود و ھر يک از آنان می به ھر رو، در آغاز سده ن
را فرانسه ھدف دستيابی به سوريه، مصر و تسلط بر خاور ميانه . خواستند از اين زمينه به سود خود بھره بردارند

بود، در اين برھه ھدف ھای  رت انگليس که از ديدگاه اقتصادی بيشتر از ديگر کشورھا توسعه يافته. دنبال می کرد
  . بزرگی داشت و در نظر داشت امپراتوری بيمار عثمانی را به مستعمره خود مبدل نمايد

  
ھمچنان . ھدف روسيه اين بود که دست ترکيه را از قفقاز کوتاه ساخته و تسلط خود را بر دريای سياه پھن سازد

در اين ھنگام انگليسی . فر و داردانل از آرمان ھای روسيه بودراھيابی به دريای مديترانه و کنترل بر تنگناھای باس
ھا برای جلوگيری از افتادن ترکيه به دست روس ھا در پی آن بودند تا دست ھای روسيه را با سازشنامه در مساله 

  . دھيات ديپلماتيک را به رياست ويلينگتون به پتربورگ فرستادن 1826در اين راستا در فبروی . يونان ببندند
  

مگر در عين حال، در سازشنامه يی که به . نيک:ی يکم حاضر گرديد در مساله يونان با انگليس ھمکاری نمايد
اپريل در پتربورگ به امضاء رسيد، با بھره گيری از بی کياستی ويلينگتون، توانست يک بند را بيفزايد  4تاريخ 

  . سيه در ترکيه باز گذاشته می شدکه بر پايه آن در صورت بروز اوضاع بحرانی، دست ھای رو
  

حکومت انگليس که متوجه لغزش ويلينگتون گرديده بود، کوشيد راھيافت ھای ديگری برای زير فشار گذاشتن 
و به اين سان، توجه . از اين رو ت:ش ورزيد تا رويارويی روسيه و پارس را در قفقاز دامن بزند. روسيه پيدا نمايد

از اين رو، عمال انگليس در پارس کارزار گسترده يی را . ن به مسايل آسيايی برگرداندروسيه را از مسايل بالکا
او دستور داشت مناسبات . فرستاده ويژه روسيه شھزاده منشيکف به ايران آمد 1826تابستان سال . به راه انداختند

  . مگر نتوانست کاری پيش ببرد. روسيه و ايران را بھبود بخشد
  

سپاھيان سواره ايرانی به قره باغ يورش آوردند و اين گونه يک بار ديگر جنگ روس  1826ی جوx 23به تاريخ 
نفر  33000بر پايه طرحی که کارشناسان نظامی انگليس ريخته بودند، نيروھای اصلی ايران . و پارس آغاز گرديد

 - تفليس(ن روسيه و گرجستان به فرماندھی عباس ميرزا به دره کور شتافتند تا گنجه را بگيرند و راه اصلی ميا
. ھزار سوار ھمراھی می کردند 140عمليات منظم پارس را چھل ھزار رزمنده پياده و . را ببندند) آستراخان-باکو

  . ھدف اصلی سپاھيان پارسی اين بود که تفليس را بگيرند و روس ھا را از رودخانه تريک پس بزنند
  

سرباز روس به فرماندھی يرمولف توانستند چھل و ھشت روز  1300. سپاھيان روس تنھا ده ھزار نفر بودند
تنھا در ماه سپتامبر عباس ميرزا با دور زدن . نمايند بر جا ميخکوبآزگار در دژ شوش سپاه بيکران ايران را 

در اين ھنگام پاسکويچ به . به فراسوی اراک عقب نشست ،مگر شکست خورده. شوش توانست گنجه را بگيرد
  . اھيان روسی گماشته شد و با نيروھای تازه نفس  به ارمنستان يورش بردفرماندھی سپ

  



 134

اکتبر به تبريز رسيدند و تھران با  25روس ھا در ماه جوxی نخجوان و در اکتبر ايروان را گرفتند و به تاريخ 
. ری گرديدندانگليسی ھا با ترس از انھدام کامل نيروھای پارس، خواھان ميانجيگ. رو به رو گرديد خطر سقوط

ھيات صلح . مگر حاضر شد يکراست با عباس ميرزا گفتگو کند. پاسکوويچ ميانجيگری انگليسی ھا را رد کرد
  . الکساندر گريبايدف رھبری می کرد -روسيه را ديپلمات نامور روس

  
ه امضاء در ترکمانچای سازشنامه يی که از سوی گريبايدف تدوين گرديده بود، ب 1828به تاريخ دھم فبروری 

بر پايه اين سازشنامه، پارس از ادعا بر آذربايجان شمالی، ارمنستان و نخجوان چشمپوشی کرد و از داشتن . رسيد
تسلط روس ھا بر . (ناوگان دريايی در دريای کسپين محروم گرديد و به اين سان روس ھا بر قفقاز دست يافتند

به مبارزه توفنده يی  1859-1834شيخ شامل در سال ھای  قفقاز، جنبش ھای آزادی خواھی را بر انگيخت به ويژه
  ). گرديدپرنس برياتينسکی اسير به دست   1859در برابر روس ھا دست يازيد تا اين که در 

  
روس ھا . به ھر رو، با امضای سازشنامه ترکمانچای، دست ھای روسيه برای اقدامات در برابر ترکيه باز گرديد

مگر انگليسی ھا و . ان و اس:و ھا در برابر ترک ھا، خواستند به ترکيه عثمانی يورش ببرندبه بھانه دفاع از يوناني
فرانسويان که نمی خواستند لقمه چربی چون ترکيه به تنھايی به دست روسيه بيفتاد، حاضر شدند يکجا با روسيه از 

انه ھای يونان فرستادند و به تاريخ يونان در برابر ترک ھا دفاع کنند و ناوگان دريايی خود را برای محاصره کر
  . فرانسه و روسيه  در ناحيه ناوارين آتش گشودند ،کشتی ھای ترکی به روی ناوگان متحد انگليس 1827اکتبر  26

  
در اين جنگ دريايی، نقش اصلی . نبرد سنگينی درگرفت که در نتيجه آن ناوگان ترکيه تقريبا يکسره نابود گرديد

انگليسی ھا و فرانسوی ھا که از شکست ترکيه . سيه به فرماندھی دريابد xرزيف بازی نمودرا ناوگان دريايی رو
قلباّ ناخشنود بودند، سلطان ترک را دxسا کردند و به او اطمينان دادند که در صورت درگيری جنگ ميان ترکيه و 

  . روسيه، از ترکيه پشتيبانی خواھند کرد
  

اين . اکرمان را پاره کرد و در برابر روسيه اع:م جھاد کرد 1826کنوانسيون  سلطان عثمانی بر پايه اين وعده ھا
ھزار سپاھی روس به فرماندھی  62در اين جنگ . بار ديگر جنگ روس و ترک درگرفت 1828بود که در بھار 

يران می در اين ھنگام عمال انگليسی در ا. (ھزار سپاھی ترک با ھم درگير شدند 165فيلد مارشال وينگشتاين و 
از سوی ديگر مردم پارس که نيز سازشنامه ھای گلستان . خواستند بار ديگر شاه را به جنگ با روسيه بر انگيزند

و ترکمانچای را نمی پذيرفتند، به شاه فشار می آوردند با روسيه اع:م جنگ نمايد و سرزمين ھای از دست رفته 
مختار روس و سخنور نامدار در تھران کشته شد و ايران وزير  -گريبايدف 1829در جنوری . پارس را پس گيرد

مگر فتح علی شاه که ترک ھا را در آستانه شکست می ديد، . و روسيه بار ديگر در آستانه جنگ قرار گرفتند
  .را برای پوزشخواھی به پتربورگ فرستاد )پسر عباس ميرزا(ترسيد و نوه خود خسرو ميرزا 

  
ديبيچ با  1829در بھار . ای وينگشتاين، ديبيچ را به فرماندھی سپاه روسيه گماشتنيک:ی يکم در اين ھنگام به ج

  . رسيد264)قسطنطيه(ھزار سپاھی آغاز به پيشروی نمود و در ماه اگست به شصت کيلومتری کنستانتينوپل 125
  
قاز نيز نيروھای زير در جبھه قف. در اين ھنگام، اس:وھای بالکان و يونانيان با پيروزی ھای روس ھا ھمنوا بودند 

. به پيشروی پرداختند) طرابيزون(فرمان پاسکويچ به سوی ارز روم تاخته، آن را گرفته و به سوی ترابيزوند 
کشورھای اروپای باختری برای جلوگيری از سقوط کنستانتينوپل از سلطان . ترکيه در آستانه نابودی قرار گرفت

  . عثمانی خواستند وارد گفتگوھای صلح گردد
  

روسيه به جزايری در دلتای دونای و . ، در ادريانوپل به امضاء رسيد1829سپتامبر  14سازشنامه صلح به تاريخ 
بر کرانه ھای دريای سياه در مصب کويان تا بريستان نيک:ی شمالی در آخاليتس و آخال قلعه دست يافت و 

آدريانوپل چالش ھای روسيه و انگليس را  سازشنامه. ميليون روبل ط:يی گرفت 33ھمچنان غراماتی برابر با 
  . به اين سازشنامه اعتراض کرد بخشيد و انگليس رسماّ  دامنهبيش از پيش 

  
به  265، از سويی امتيازی بود که دولت عثمانی در ازای کمک در برابر فشار محمد علی پاشای مصرینامهسازش 

عثمانی تعھدی بگيرد که در حاxت اضطراری تنگه بر پايه اين سازشنامه، روسيه توانست از . روسيه داده بود

                                                 
  .گ- اس:مبول و پسان ھا استانبول يا استامبول.  264
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چون انگليسی ھا از اين . ھای داردانل و باسفر را به روی کشتی ھای جنگی ھمه کشورھا به استثنای روسيه ببندد
سازشنامه آگاھی يافتند، در پی تعديل آن برآمدند، اما ھمزمان با آن نمی خواستند عثمانی را در برابر محمد علی 

  . زيرا با اين کار نفوذ فرانسه در مديترانه افزايش می يافت. صری که ھوادار فرانسه بود، ضعيف بسازندپاشای م
  

وزير خارجه انگليس به يک رشته مانورھای غير مستقيم دست يازيد که ھدف آن  -بنا بر اين، لرد پالمرستون
انگيختن سيک ھا به گرفتن پيشاور و تھديد بر . آوردن فشار بر روسيه و برھم زدن سازشنامه روسيه و عثمانی بود

در برابر آن، روس ھا نيز در پی آن افتادند تا انگليسی ھا را . حمله بر اميرنشين ھای افغانی از ھمين مانورھا بود
ھمين بود . در محور جنوب با درد سر رو به رو سازند تا در بالکان و دريای سياه برای شان درد سر به بار نياورد

علی شاه را به حمله بر سردار نشين ھرات برانگيختند و در پی آن رخدادھايی آمد که پای سردارنشين ھای  که فتح
  .بازی يی که در کتاب دست داشته به نخستين مرحله آن پرداخته شده است .افغان را نيز به بازی بزرگ کشانيد

    
زير فرمان انگليسی ھا ن ھايی که پيش از آمدن در اين بد نخواھد بود ھرگاه نگاھی به پيشروی سيک ھا در سرزمي

  :پادشاھان درانی بود، بيندازيم
  :در از دست رفتن اين سرزمين ھا دو نکته بسيار مھم بودند که سيک ھا ماھرانه از ھر دو بھره برداری کردند

 و خيانت ھای پی در پی سرداران افغانی کشاکش ھای درونی افغان ھا -3
 .سيک ھا که با اين کار برنامه ھای راھبردی خود را پيگيری می کردنداز پشتيبانی انگليسی ھا  -4

  
داستان قدرت گرفتن سيک ھا در پنجاب از اين قرار است که شاه شجاع درانی حکومت پنجاب را که در گذشته به 

سر انگليسی ھا در آغاز، مادامی که ھنوز بر سر تا . دست حکمرانان افغانی بود، به رنجيت سينگ سيک سپرد
ھندوستان سيطره نيافته بودند، از سيک ھا چونان حايلی ميان افغان ھا که خطر بزرگی را برای ھند بودند و ھند 

پسان ھا ازسيک ھا به عنوان جاده صاف کن خود به سوی . بريتانيايی بھره می گرفتند و آن ھا را تقويت می کردند
ا را از سر راه برداشتند و خود به سوی سرزمين ھای وانگھی به سادگی سيک ھ. اعماق قاره آسيا کار گرفتند

  . آسيايی تاختند
  

حکام «می توان در مقاله  جايیداستان افتادن کشمير و پيشاور و ديگر مناطق به دست سيک ھا را بھتر از ھر 
که در کتاب درانی نوشته اند، باز خواند  واقعات شاه شجاعنوشته روانشاد کھزاد که بر پايه کتاب » افغانی کشمير

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

-وزير کامران در ھرات -پدر يار محمد خان الکوزايی، ظھير الدوله[عبدهللا خان الکوزايی حکمران کشمير ...«
بود، پس از پايان يافتن سلطنت وی ھم به کار خود ادامه می داد تا اين که که از سوی شاه محمود گماشته شده .] گ

شاه . وزير شاه شجاع ملقب به مختار الدوله شکست نمود -ماھتابی در برابر شير محمد خان باميزايی. ه 1222در 
را احضار شجاع ھم به پاس اين خدمات، عطاء محمد خان پسر وزير را به حکومت کشمير مقرر نمود و خود او 

در اين ھنگام، کامران به ھمکاری . [کرد تا به مھم ديگری که عبارت از ظھور کامران در قندھار بود، توجه شود
شاه محمود  -وزير فتح خان قندھار را گرفته و می خواست به کابل حمله و شجاع را بر اندازد و دو باره پدر خود

  ].را بر تخت بنشاند
  

ير را به شمشير خود فتح نموده بود و پسرش ھم نائب الحکومه آن جا شده بود، وضعيت مختار الدوله که تازه کشم
فرمان شاه را مبنی بر ترک کشمير ناشنيده انگاشته و با و  شاه شجاع را در برابر کامران و فتح خان متزلزل ديد

رديد خود از پيشاور به کابل اين که اين امر تکرار شد، مدتی از کشمير حرکت نکرد تا اين که شاه شجاع ناگزير گ
و از آن جا به قندھار برود و پس از فرار کامران و عفو فتح خان و مقرر نمودن شاھزاده يونس در قندھار، عازم 

  .فرزند شاه زمان را به حکومت کابل نامزد نمود -بلوچستان افغانی و سند شد و پيش از حرکت شھزاده قيصر
  

کابل آمده، به علت بيمی که از نافرمانی امر شاه در دل داشت و حسادتی که از  آنگاه مختار الدوله از کشمير به
تقرب محمد اکرم خان امين الملک در غياب خود احساس می کرد، بھانه ھای ديگر ھم برای خود درست کرده، 

                                                                                                                                                             
در آن ھنگام محمد علی پاشای مصری به ياری برخی از کشورھای اروپايی از جمله فرانسه در برابر سلطان عثمانی .  265

اين بود که سلطان برای دريافت . ی به راه افتاد و نزديک بود سلطان عثمانی را از پا درآوردبه پا خاست و به سوی اناتول
  .گ-.در عوض، محرمانه به روسيه امتياز بھره گيری از تنگه ھای دار دانل و بوسفور را داد. کمک به روسيه رو آورد



 136

متفق  را در برابر شاه شجاع برانگيخت و ھر دو .]گ-پسر زمان شاه[ آغاز به تحريک نموده، شاھزاده قيصر
  . برای گرفتن پيشاور حرکت کردند

  
شاه شجاع از راه ديره جات رسيد و در جنگ سختی در حوالی پيشاور وزير شير محمد خان مختار  ،در اين ھنگام

کشته ... الدوله و برادرش خواجه محمد خان و چند نفر ديگر از سران باميزايی مانند يحيی خان و فيض هللا خان و
  . ه کابل بازگشتشدند و شاه شجاع ب

  
پسر مختار الدوله در اثر عداوت و استخوان شکنی يی که پيدا شد، بيشتر  -عطاء محمد خان باميزايی] اين گونه[

خود را در کشمير محکم نموده و خود را حکمران مختار آن حدود  دانسته و با رفتار نيکی که با مردم می کرد، 
. که شاه شجاع می خواست دست او را از اين خطه زرخيز کوتاه کند اين بود. کشميری ھا را از خود ساخته بود

  . کابل را بگيرد ،مگر در اين ھنگام شاه محمود توانست از راه قندھار
  

در اين حال، عطاء محمد خان باميزايی در جريان چند سال حکومت خود در کشمير، به قدرت خود افزوده بود 
ھم حاضر نبود سر تمکين خم ) بار دوم(شجاع و روی کار آمدن شاه محمود وحتا پس از پايان يافتن پادشاھی شاه 

چنان چه نه تنھا از فرستادن ماليه کشمير به کابل ابا می ورزيد، بل که در انديشه آن بود تا پيشاور را نيز به . کند
ه نمود تا پيشاور را برادران خود را از کشمير روان -اين بود که سمندر خان و جھاندادخان. قلمرو خود بيفزايد

کشته شد و پيشاور به دست ) برادر وزير فتح خان(در جنگی که رخ داد، عطاء محمد خان بارکزايی. بگيرند
  .سمندر خان و جھانداد خان افتاد

  
پسر وزير شير محمد خان باميزايی، به گونه يی که يادآوری  -[فراموش نبايد کرد که عطاء محمد خان باميزايی 

گذشته حکومت کشمير را در اثر فرمان شاه شجاع دريافت داشته بود و کنون که ديگر شاه شجاع  ، در]گرديد
سلطنت را از دست داده بود و بی نام و نشان در xھور می زيست و او با شکوه روز افزون حکمران خود مختار 

ايشان افتاده بود؛ چنان چه  مگر استخوان شکنی يی که ميان. کشمير بود، می شد اين دو نفر به ھم نزديک شوند
  ].   مانع از اين کار می شد[شرحش رفت 

  
به ھر رو، عطاء محمد خان نامه يی به شجاع الملک نوشت و او را از xھور به رفتن پيشاور و گرفتن تخت و تاج 

و  ولی عطاء محمد خان به سمندر خان. شجاع به اميدواری و آرزوی سلطنت به پيشاور درآمد. تشويق نمود
بدين ترتيب، طی مجلس . گرفتار و به کشمير بفرستند) شجاع را(جھاندادخان پنھانی ھدايت داد که قاتل پدرش را 

ضيافت خصوصی شجاع را گرفتار و به کشمير گسيل داشتند و در آن جا در باxحصار کشمير به زندان 
  266.افگندند

  
محمود را ھر طور که است، حاضر به تصفيه حساب  ھر چه بود، در اين ھنگام، وزير فتح خان برای اين که شاه

 –کشمير با عطاء محمد خان کند و سپس متوجه اقدامات رنجيت سينگ گردد، موضوع زندانی شدن برادرش 
شجاع الملک را به او گوشزد کرد و در نتيجه شاه محمود وزير فتح خان و سردار محمد عظيم خان و دوست محمد 

جھانداد خان و سمندر خان از شنيدن اين خبر فرار . بزرگ به سوی پيشاور حرکت کردندخان به اتفاق ھم با لشکر 
  . کردند و پيشاور به دست شاه محمود افتاد

  
ولی چون به نقطه . سال ديگر، فتح خان و دوست محمد خان به قصد فيصله مساله کشمير از کابل حرکت کردند... 

خراج ساxنه سه صد ھزار روپيه را پذيرفت و فتح خان به اين مطلوب نزديک شدند، عطاء محمد خان پرداخت 
اين . اما عطاء محمد خان عم: از دادن ماليه خودداری ورزيد. وعده شفاھی بسنده کرده، راه ملتان را پيش گرفت

ش بود که فتح خان و دوست محمد خان با آن که زمستان فرا رسيده بود، عزم مقابله با حکمران کشمير را بر خوي
  . جزم کردند

  
ناگفته نماند که پيش از آغاز جنگ کشمير، فتح خان در گجرات با رنجيت سينگ ديدار و دادن يک ثلث ماليات ...

ماھتابی در کوه ھای کشمير کاری . ه 1227اگر چند سپاھيان سيک در سرمای . کشمير را به وی وعده داده بود
با سردار ياغی باميزايی به جنگ پرداخت، با آن ھم مھاراجای ساخته نتوانستند و نيروھای فتح خان به تنھايی 

                                                 
  .گ-.اس کوه نور از نزد وی بودبنا به برخی از منابع، ھدف از زندانی ساختن شاه شجاع، گرفتن الم.  266
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فرمانده قوای امدادی سيک را با ھدايايی  -ولی وزير فتح خان محکم چند. سيک انتظار سھم موعود را داشت
  . يکی از برادران عطاء محمد خان رھسپار xھور گرديد -رخصت کرد و وی با غ:م محمد خان باميزايی

  
شکست خورده و [، و غ:م محمد خان باميزايی]اخشنود و آزرده که با وی پيمان شکنی شده بودن[رنجيت سينگ 

اين بود که سردار باميزايی خبط بزرگی را مرتکب شد و . ، با ھم سازش نمودند]رانده شده از کشمير و تشنه انتقام
ان حاکم پيشين کشمير به يک با وساطت او رنجيت سينگ دژ اتک را از جھاندادخان برادر ديگر عطاء محمد خ

   267.»صد ھزار روپيه خريداری نمود و به اين ترتيب پای قوای سيک به دروازه پيشاور رسيد و مستحکم شد
  

، برادر خود محمد عظيم خان را حاکم کشمير مقرر نمود و خود وارد )اشرف الوزرا(ھر چه بود، وزير فتح خان 
رفت و ) دشمن وزير فتح خان(از راه ديره جات به قندھار نزد کامران عطاء محمد خان ھم از کشمير . کابل گرديد

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

به ھر رو، جنگ ھای داخلی در دوره اول زمامداری شاه محمود و شاه شجاع سيک ھا را گام به گام جرئت 
مفت و رايگان کليد قلعه اتک را به دست رنجيت  بخشيده و خود سری ھای حکام افغانی کشمير و اغراض شخصی

مھاراجا از برج ھای جسيم قلعه از فراز پوزه سنگ:خ اتک به سواحل راست رودخانه بزرگ نگريست . سينگ داد
و آرزوھای بزرگی را که می خواست عملی کند و متاسفانه به علت خانه جنگی ھای کمرشکن ما و از سرگيری 

رنجيت سينگ که به کشمير چشم دوخته بود، موضوع يک سوم . بارکزايی عملی کردمخالفت ھای سدوزايی و 
xھمين  9در حمله اول به تاريخ . در برابر سردار عظيم خان لشکر کشيد 1814ی ماليات را بھانه گرفت و در جو

  . ماه  شش ھزار سپاھی سيک نابود شدند
  

شمير آگاه  بود، پيوسته سعی داشت تا شاه محمود را به فتح خان که از نقشه ھای تعرضی رنجيت سينگ بر عليه ک
ولی اين حرف ھا به گوش شاه راحت طلب نمی خورد تا اين که . دخالت در اوضاع و تخطی بيگانگان متوجه سازد

  . حم:ت رنجيت سينگ به کشمير چشم و گوش شاه را به حقايق باز کرد
  

رنجيت سينگ ھم از . با لشکر گران به سوی پشاور شتافتندبه ھر رو، وزير فتح خان و سردار دوست محمد خان 
ھر چه بود سپاه افغانی . طرف xھور و راولپندی حرکت نمود و ھر دو سپاه در کنار اتک با ھم رو به رو شدند

  . شکست يافت و وزير فتح خان و دوست محمد خان به پيشاور بازگشتند
  
تا برای جمع آوری ماليات کشمير حرکت و پول را صرف  وزير از شاه محمود اجازه خواست 1816در بھار 

سردار عظيم خان جنگ ھای خود را با رنجيت سينگ بھانه آورده، حاضر نمی . ترتيبات بر عليه سيک ھا نمايد
به ھرحال، پس از اين که وزير فتح خان و سردار دوست . شدکه پول ديگری به حکومت مرکزی به کابل بفرستد

روپيه  ماليات باقی مانده ) ميليون1.6(لک  16ور رسيدند، برادر خود اسد خان را برای گرفتن محمد خان به پيشا
  . مگر محمد عظيم خان مخارج جنگ ھای خود با سيک ھا را دليل آورده، از دادن پول ابا می ورزيد. فرستادند

  
. متوسل به اقدامات جنگی ھم شدندچنانچه . کار به جای باريکی کشيد و نزديک بود که ميانه برادرھا برھم بخورد

مگر وی . بدين معنا که فتح خان دسته عسکری يی را به قيادت دوست محمد خان بر عليه محمد عظيم خان فرستاد
شبانگاه از ميدان جنگ خود را به خيمه برادرش دوست محمد خان رسانيده و با پرداخت سه صد ھزار روپيه نزاع 

  » .مقام خود به مقام حاکم کشمير ماند برطرف شد و سردار عظيم خان به
  

درست در ھمين ھنگام که دژ اتک بايد از تصرف سيک ھا کشيده می شد، رويداد ديگری رخ داد که وزير فتح 
والی مشھد غوريان را گرفته، می  –تفصيل اين که حسن علی ميرزا . خان ناگزير به سوی ھرات گسيل گرديد

  . »محمود به وزير فتح خان دستور داد بی درنگ به سوی ھرات بشتابدخواست به ھرات داخل شود که شاه 

                                                 
غ:م محمد خان و جھانداد  –چون برادران باميزايی. روشن است در اين جا نمی توان با روانشاد کھزاد ھمنوا گرديد.  267

نخست اين که عزم رنجيت سينگ در گرفتن کشمير و پيشاور با پشتگرمی انگليسی ھا جزم بود و . خان راه ديگری نداشتند
. دو ديگر، اين که در صورت خود داری، رنجيت سينگ می توانست به زور اتک را بگيرد. ر در اتک بودکليد ھر دو شھ

گير » برمودايی«سه ديگر اين که پس از افتادن کشمير و پيشاور به دست فتح خان، جھانداد خان در اتک در ميان يک مثلث 
از اين رو چاره ديگری . وی ديگر آن رنجيت سينگ بودافتاده بود که در دو سوی آن برادران وزير فتح خان و در يک س

  .جز تن دادن به پيشنھاد رنجيت سينگ نداشتند
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دليل گسيل وزير فتح خان به ھرات اين بود که فيروز الدين در اين ھنگام برای باز پس گرفتن غوريان و نيز به 

نين بھانه کامران و شاه محمود که چ. خاطر عدم پرداخت ماليات ھرات به ايرانيان از شاه محمود کمک خواسته بود
آن ھا از يک سو نمی خواستند به گمان غالب، . يی را از خدا می خواستند، فتح خان را به اين ماموريت فرستادند

که مناسباتشان با ايران خراب شود و از سوی ديگر می خواستند تا فيروز ميرزا را به دست فتح خان کنار بزنند و 
در . سر راه بردارند و اين گونه با يک تير سه  فاخته را شکار کننددر پايان کار، خود وزير فتح خان را نيز از 

اين کار عطاء هللا خان باميزايی که از کشمير رانده شده بود و روشن است با وزير فتح  دشمنی داشت، نيز ھمدست 
د که عبارت مگر بھای گزافی را در ازای آن پرداختن. ھر چه بود، آن ھا به ھر سه ھدف خود رسيدند. کامران بود

  . بود از مخالفت برادران وزير فتح خان با آن ھا و بر افتادن شان ھا از اريکه قدرت
  

در آثار تاريخ نويسان ميھنی به دxيل مبھمی به علل و چگونگی لشکرکشی شھزادگان قاجار در اين برھه بر 
التواريخ به تفصيل آمده است که پسان تنھا در جلد يکم سراج .  پرداخته نشده است به گونه بايسته غوريان و ھرات

  .تر آن را می آوريم
  

نوشته داکتر حقيقی روشن تر از ھر جايی به دxيل اين لشکر  افغانستان و ايرانکتاب  182- 180. ص. در ص
محمود توانست از زندان شاه شجاع بگريزد و پس از مدتی با حمايت  1809در سال ... «: کشی پرداخته شده است

  . کابل حمله و حاکميت افغانستان را عھده دار شود ايران به
  

رقابت ميان اين دو . [در اثنای اين کشاکش ھا، ھرات ھمچنان در دست فيروز و قندھار در دست کامران بود
به دنبال رنجش خوانين خراسان از  1814در ]. عمو و برادر زاده به گونه روز افزونی دامنه می يافت -سردار

ھم از اين ] فيروز الدين( ، شورش ھايی بر ضد او در اين ايالت به وجود آمد و حاکم ھراتمحمد ولی ميرزا
فتح علی شاه برای آرام کردن خراسان، اسماعيل خان . وضعيت برای سر بر تافتن از اطاعت ايران سود جست

  .را روانه اين ايالت کرد -از برجسته ترين سرداران ايران در جنگ با روسيه  -دامغانی 
  

ملک قاسم ميرزا را مامور تصرف قلعه غوريان کرده بود، با آگاھی يابی از دعوت  -فيروز الدين که پسر خود
پسر شاه محمود برای تصرف ھرات و  -ابراھيم خان ھزاره و محمد خان و اسحاق خان قرايی از کامران ميرزا

ميرزا نيز با آگاھی از حرکت اسماعيل  کامران. خراسان، در نامه يی از کارگزارن دولت ايران عذرخواھی کرد
  . خان به سوی ھرات، ضمن درخواست پوزش از سرداران ايران، به قندھار عقب نشست

  
با ورود سپاه ايران، فيروز الدين سکه و خطبه به نام پادشاه ايران زد و خواند و پنجاه ھزار تومان نيز ع:وه بر 

  268.ب آن، قوای ايران به سوی مشھد بازگشتندماليات مقرر به دولت ايران پرداخت و متعاق
   

برادرش در ھرات بيم داشت، حاجی آقا خان وزير خود و ابراھيم بيک  -فيروز الدين که از مداخ:ت محمود
اين سفير خواھان حمايت دربار ايران از حاکم ھرات در برابر . روانه تھران کرد 1815بيگلربيگی را در سال 

. فتح علی شاه ھم ميرزا صادق وقايع نگار مروزی را به ھمراه آقا خان روانه ھرات کرد .حمله احتمالی محمود شد
فيروز الدين در پاسخ به اين سفارت، عبدالرشيد خان درانی را با ھدايايی روانه دربار ايران کرد و فتح علی شاه با 

ار را ھمراه با خلعتی برای صدور احکامی مبنی بر حمايت والی خراسان از حاکم ھرات، بار ديگر وقايع نگ
  ).نگاه شود به عين الوقايع(فيروز الدين روانه ھرات کرد 

  
 -از حکام سرکش خراسان در منطقه تربت حيدريه -حسين علی خان -به دنبال اعدام اسحاق خان قرايی و پسرش

رزا برای منع محمد ولی مي. به دستور محمد ولی ميرزا، بار ديگر خراسان دستخوش آشوب شد 1815در سال 
اما باز ھم . فيروز الدين از حمايت بازماندگان اسحاق خان، فردی به نام عبدالکريم مستوفی را به ھرات فرستاد

فيروز الدين تمرد کرد و ضمن زندانی کردن وقايع نگار، به خيال سرکشی افتاد و يکی از سرداران خود به نام فتح 
  . علی خان مروزی را مامور فتح غوريان ساخت

  

                                                 
  .540. ، ص9. ھدايت، روضه الصفای نادری، ج.  268
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با تصرف غوريان توسط اين فرد و عدم حمايت خوانين خراسان از محمد ولی ميرزا، فيروز الدين بر دامنه 
وی را  1816فتح علی شاه با توجه به شکايات خوانين خراسان از محمد ولی ميرزا در سال . عصيان خود افزود

  . جای او منصوب کرد از حکومت اين ايالت برکنار و حسن علی ميرزای شجاع السلطنه را به
  

با ورود شجاع السلطنه به خراسان، فيروز الدين فرستاده يی به نام رشيد خان افغان را برای عذر خواھی و تھنيت 
شجاع السلطنه بعد از مرخص کردن اين سفير، برای فيروز پيام فرستاد که . ورود او به خراسان روانه مشھد کرد

  . »ذاری و سکه و خطبه از نام پادشاه ايران بگردانی، نادم و پشيمان خواھی شداگر خراج ھرات را تا به پايان نگ«
  

اگر چه فيروز الدين وقايع نگار را پس از نه ماه از زندان آزاد کرد، اما در عمل به خواسته ھای دولت ايران تن 
  . در نداد و به ھمين دليل، شجاع السطنه مصمم به تنبيه او و حرکت به سوی ھرات شد

  
اقدام فيرور الدين در اعزام عطاء محمد خان افغان به سوی شجاع  السلطنه برای منصرف کردن او از حمله به 
ھرات، نتيجه يی نداد و شاھزاده قاجار بعد از تنبيه خوانين قرايی و آزاد خان ھزاره، به سوی ھرات حرکت کرد و 

خت پنجاه ھزار تومان خسارت و تعھد خواندن خطبه حاکم ھرات اين بار با پردا. اين شھر را به محاصره در آورد
و سکه به نام پادشاه ايران و تسليم کليد قلعه غوريان، شجاع السلطنه را وادار به ترک محاصره و بازگشت به 

حاکم کابل بر ضد شجاع السلطنه ياری  -فيروز الدين، به رغم اين مصالحه از براردش محمود .سوی مشھد کرد
  269 .]گ-که محمود وزير فتح خان را به ھرات گسيل داشت اين بود[. خواست

  
فيروز الدين از بيم آن که مبادا حکومت ھرات را نيز از دست بدھد، از فتح خان تقاضا کرد که به جای آمدن به 

اين درخواست مورد قبول وزير واقع نشد و فتح خان دوست . ھرات، اقدام به بازپس گيری غوريان از ايرانيان کند
د خان و کھن دل خان برادران خود را به ھرات گسيل داشت تا خزاين فيروز الدين را ضبط و ھرات را محم

  . تصرف و خود او را دستگير کنند
  

براداران وزير پس از تصاحب جواھرات و خزاين فيروز الدين، او را دستگير و روانه قندھار کردند و آقا خان 
با ورود و استقرار کامران ميرزا در ھرات، فتح خان به تشويق برخی از  .وزير و رشيد خان درانی را نيز کشتند

با  1817خوانين سرکش خراسان و به ويژه محمد خان قرايی، در صدد لشکرکشی به مشھد بر آمد و در نوروز 
چ و سی ھزار سوار مسلح مرکب از سپاھيان افغانی و قزلباشان کابل و قندھار، قبايل جمشيدی،  فيروزکوھی، بلو

  . سيستانی به سوی مشھد حرکت کرد
  

برخی ديگر از خوانين مگر . با حرکت فتح خان به سمت مشھد، محمد خان قرايی نيز با سواران خود به او پيوست
خراسان ھمچون رضا قلی خان زعفرانلو و نجف علی خان شادلو و بيگلر خان چاپشلو و سعادت قلی خان بغايرلو 

تا ھر که را نصرت يار شود، بدو «ند و در حصارھای خود نشستند و منتظر شدند در اين کشاکش بی طرف ماند
  . »يار شوند

  
فتح خان با دعوت رحيم خان ازبک حاکم خوارزم به اتحاد، او را برای حمله به اراضی سرخس و درگز و پيوستن 

تقاضای واگذاری غوريان و دادن  فتح خان قبل از رويارويی با شجاع السلطنه، از او. به سپاھيان افغان تشويق کرد
حکومت تربت حيدريه و باخزر به محمد خان قرايی و بخش ديگری از قلمرو خراسان را به ابراھيم خان ھزاره 

  . کرد که با پاسخ تند وی مواجه گشت
  

و متحدان افغانان  ،به دنبال رويارويی دو سپاه در کوسويه، لشکريان خراسانی به فرماندھی ذوالفقار خان دامغانی
افغانان که تاب تحمل . در اين درگيری ھا گلوله يی نيز به دھان فتح خان خورد. آن ھا را به شدت درھم کوبيدند

نيروھای ايرانی را در خود نمی ديدند، با به جای گذاشتن دوازده ھزار اسير و غنايم فراوان روی به ھزيمت 
لی شاه برای حرکت به سوی خراسان، ضمن عقب نشينی به رحيم خان ازبک نيز با آگاھی از قصد فتح ع. نھادند

محمد خان قرايی ھم که اوضاع را نامساعد ديده بود، بعد از پناھنده شدن . سوی خوارزم، از ايرانيان عفو خواست
  .با وساطت امير حسن خان زنگويی بخشيده شد» طويله شاھی«به 

                                                 
در اين حال به گونه يی که در باx يادآور شديم، کامران با فرستادن وزير فتح خان، برنامه ھای خود را داشت و آن . . 269

در گام نخست، از برانداختن فيروز الدين از ھرات و در انداختن وزير فتح خان با ايرانيان و سر انجام ھم کنار عبارت بود 
  .از اين رو، چنين بھانه يی را از خدا می خواست. زدن خود وزير فتح خان
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فتح علی شاه در خراسان، محمود و پسرش کامران که  يافتن با شنيدن خبر شکست فتح خان وزير و حضور... 

م: باشی درانی را با نامه  -ادامه دشمنی با ايران را به سود خود نمی ديدند، م: شمس مفتی ھرات و خان م: خان
ز پوزشخواھی به نزد شجاع السلطنه فرستادنده و آن دو را شفيع خود در دربار ايران ساختند و پيام دادند که ما را ا

  . جسارت فتح خان خبری نبوده و وی خود سرانه اقدام به جنگ کرده است
  

شاه . شجاع السلطنه اين رسوxن را به حضور فتح علی شاه که در اين زمان در ابادی بام اسفراين بود، فرستاد
نه نيز از شجاع السلط. ايران فرستادگان را به حضور نپذيرفت و پاسخ آن ھا را به شجاع السلطنه واگذار کرد

طريق آن ھا به کامران ميرزا پيام داد که اگر فتح خان را دست بسته به سوی ما بفرستی يا ھر دو چشم او را کور 
کامران ميرزا که در باطن با . کنی، بار ديگر با تو طريق م:طفت خواھيم سپرد و گرنه ساخته عذاب و عقاب باش

کور کرد و به زندان انداخت و سپس او را به قتل  نخست وی را 1818فتح خان دشمنی داشت، در سال 
   270».رساند

                                                 
افغانی در اين نبرد رفته در برخی از کتاب ھای تاريخ افغانستان نوشته شده در سده بيستم، سخن از پيروزی سپاھيان .  270
اين در حالی !. برای مثال، روانشاد فرھنگ می نويسد که شمار کشته ھای ايرانی ھا در اين نبرد، ده ھزار تن بود. است

است که به گواھی ھمه آثار داخلی و خارجی، از جمله سراج التواريخ که پسان ھا خواھد آمد،کل سپاھيان ايرانی در اين نبرد 
ھرگاه قول روانشاد فرھنگ را بپزيريم، بايد کسی از سپاھيان ايرانی از اين کارزار زنده بيرون . تن می رسيدندبه ده ھزار 
  . روشن است چنين چيزی درست نيست!. نرفته باشد

   
اد اين در حالی است که در کتب تاريخ ايرانی د. به ھر رو، در زمينه پيرزوی افغان ھا در اين جنگ، مدرکی ارائه نمی شود

واقعيت امر اين بوده است که در اين جنگ وزير فتح خان قصد تصرف مشھد را داشته است، نه . از پيروزی زده می شود
از سوی ديگر؛ با توجه . فقط رھايی غوريان از دست ايرانيان را و روشن است چون به مقصد نرسيده است، ناکام شده است

از غوريان عقب نشسته بودند، ھويدا است سخن از پيروزی راندن آن ھا نيز به اين که نيروھای ايرانی که در پايان نبرد 
  .گزافه يی بيش نيست

  
چيزی که می توان با ضرس قاطع گفت، اين است که در آن برھه حساس از تاريخ که از يک سو روس ھا و از سوی ديگر 

خون ھزاران جوان بيگناه، به جای متحد شدن در  انگليسی ھا از دو سو پيش آمده بودند، پرداختن به چنين جنگی و ريختاندن
  .البته، از ھر دو طرف. برابر دشمنان فرنگی، جھالت و حماقتی بيش نبوده است

  
در زمينه چنين  251- 249. ص. در ص  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نزدھممحمود محود در جلد نخست 

بنا بر . ھرات با ابراھيم خان ھزاره متحد شده به خيال تسخير غوريان می افتندوالی  -فيروز ميرزا 1230در سال: می نويسد
از آن طرف کامران به اميد تسخير خراسان به اطراف ھرات آمده، فيروز . اين، فرزند خويش بر سر غوريان مامور فرمود

. يل دامغانی مامور ھرات گرديدترسيده پسر خود را از غوريان خواست و به شھريار ايران متوصل شد و بار ديگر اسماع
قشون ايران وارد ھرات شده، والی ھرات پنجاه ھزار تومان نقد . کامران ص:ح در بازگشت ديده به قندھار رھسپار شد

  .پرداخت و متقبل شد خراج ھمه ساله و سکه و خطبه به نام شاه ايران شود
شرفياب و از تعدی شاھزاده محمود افغان شاکی و  وزير فيروز به حضور شاه ايران -حاجی آقا خان 1230در آغاز 

برگرفته (اسماعيل خان دامغانی بار ديگر به قلع و قمع اتراک و اکراد خراسان مامور شد . استدعای استمداد و استعداد نمود
  ).از تاريخ منتظم ناصری

  
در سال . يز با او ھمدست می شوندنيز فيروز ميرزا به فکر حمله به خراسان می افتد و امراء خراسان ن 1231در سال 

در جام، محمد خان افغان از . حسن علی ميرزای شجاع السطنه والی خراسان شده به عزم ھرات حرکت می کند 1232
شاھزاده حسن علی ميرزا چون اطمينانی به . جانب والی ھرات رسيده به تسليم  غوريان و اطاعت دولت ايران تقبل می کند

بعد از ورود به تل نقره، روشن شد فيروز الدين سرگرم مدافعه می . ز جام به طرف غوريان می روداحوال او نداشته، ا
آن ھا را متفرق نموده، حکم غارت اطراف ھرات را می دھد و فيروز الدين کليد غوريان را با پنجاه ھزار تومان تسليم . باشد

  . ران باشدمی کند و متقبل می شود خبطه و سکه کماکان به اسم خاقان اي
  

ھم در اين سال، محمود شاه افغان، فتح خان وزير خود را که مرد شجاع و بی باک بود، به عنوان معاونت فيروز به ھرات 
مامور نمود و او به ظاھر در ھرات نزول کرده، سپس فيروز الدين را بگرفت و به قندھار فرستاد و امراء او را برکنار و 

  . اموال او را تصرف نمود برادر حاجی آقاخان را کشت و
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کاتب در جلد يکم سراج  التواريخ رويدادھای اين برھه ھرات را به تفصيل آورده است که ما در اين جا فشرده آن 

 حسين خان قاجار ، قلعه غوريان را که در ھشت فرسنگی ھرات است، به امر محمد ولی ميرزا: ....را می آوريم
والی مشھد متصرف شد و محمد ولی ميرزا آن را به اسحاق خان قرايی سپرده، او يوسف علی خان، برادر زاده 

وی در خفا با حاجی فيروز الدين سازش کرده، به تسخير خراسانش ترغيب ھمی . خود را به حکومت آن گماشت
سه سال پيشتر از اين از خوف  ھجری، حضرت صوفی اس:م که 1222نمود تا که در خ:ل احوال مذکوره سال 

بيگ جان اوزبک گريخته، در کرخ اقامه گزيده بود و خواص و عوام آن مقام و نواحی ھرات دست ارادت به دامن 
  271.اطاعتش زده، طريق انقيادش را می پيمودند

  
                                                                                                                                                             

اتحاد کاملی بين حکمرانان کابل و آسيای ميانه خوارزم و امراء خراسان عليه دولت ايران بسته شد و ) 1817( 1233سال 
او برادر خود کھن دل خان را مامور نمود قلعه غوريان را به تصرف . رياست قشون ھای اين اتحاد به فتح خان محول شد

رف، حسن علی ميرزا با شتاب ھمه قشون خراسان را جمع آوری نموده به عده ده ھزار نفر برای از آن ط. در آورد
در نزديکی سرحد ھرات به فتح خان برخورد که با چھل ھزار نفر . جلوگيری  به سرعت به طرف غوريان رھسپار گرديد

  .ھا شکست فاحشی داددر اين جنگ، قشون ايران مردانه جنگيد و بر افغان . عازم تسخير خراسان است
  

در پی اين شکست، فرستاده شاه محمود افغان رسيده، و از حرکات فتح خان خود را به کلی بی اط:ع قلمداد کرد و برای 
شاه . جلب رضايت پادشاه ايران، حاضر شد فتح خان را تسليم عمال دولت ايران نمايد و يا اين که او را از دو چشم نابينا کند

  » .را عمل نمود و فتح خان را کور کردندمحمود شق اخير 
  

فتح خان نيز از دھان زخم گلوله برداشت و به عجله از ميدان جنگ فرار : می نويسد  تاريخ قاجاريه 195.  واتسون در ص
  . او در اثر خود بر پيروزی ايرانيان در جنگ اشاره داد. نمود

  
ليکن از ناسازگاری فلک آھنگ موافق به سازگاری نيامده بل که .: ...در زمينه چنين می نگارد نوای معارکشکارپوری در 

نوای مخالف جنگ برآمده و از نغمات اضطراب اتواب نغمه خونريزی طرفين بلند گرديده در اين حالت شير بيشه ج:دت و 
که گوره خر سردار شير دل خان از روی شير دلی پروای توپ و تفنگ نکرده بل  -بھادری و ھژبر کوه شجاعت و دxوری

پنداشته به جمعيت دو ھزار جوانان خوش اسپه کارآزموده از عمله خود پروانه وار بر شعاع شمع توپخانه قاجار جلوه ريز 
گرديده توپخانه به دست خود آورده بعد گرفتن توپخانه لشکر قاجار چون دود با ھم پيچيد که از بس دود توپخانه شش جھات 

  .و بر ھم می گرديدندھم به نظر نمی آمد و در ھم 
  

در عين اين ھنگامه رزم، از قضای الھی گلوله تفنگ بر خسار وزير فتح خان خورده مجروع گرديده و از ميدان جنگ عنان 
اشرف . و شاھزاده ميرزا عباس علی به جای خود، معه حشم صحرا نورد ھزيمت گرديد] شد[تاب گرديده رخ نھاد ھرات 

وازده پاس خود را از ميدان جنگ با قليلی سپاه در قلعه ھرات رسانيده مفتاح ابواب قلعه در عرصه د) فتح خان(الوزرا 
  . مذکور که به دست وک:ی سند بوده در ھمان وقت ابواب ھرات به روی وزير ممدوح گشادند

  
ست دو از آن جا که ملک ھرات سخت ملکی است و از ترک تاز جماعه ازبک مردم فروش خ:صی ندارد، و از اھل شک

باره در قلعه ھرات راه دخول نيافته به اسيری اوزبک و ترکمن می روند، ليکن اشرف الوزرا به سبب سپرد مکاليد قلعه 
ھرات به وک:ی سند از چنگ ترک تاز ازبک و ترکمن امان يافته، سالم در اندورن قلعه مذکور باز جای کامرانی و 

  . حکمرانی يافت
  

که وقتی که عساکر طرفين از ميدانگاه جنگ اسباب جنگ و خيام گلگون و غيره سامان  و عجيب تر نکته اين است...
گذاشته چنگ فرار در نوا آوردند، بعد مدتی چون نبردگاه از غبار و دود مصفا گرديد، در اين اثنا عيسی خان کوھی 

ی باشند، در ميدانگاه جنگ رسيده زد و برد م]  و دست اندر کار[ھزاره که ھميشه کوھنشين و صحرا نورد ... خرسواره و
چون زھر جنگ آن ھا چشيدند و می . تمام اسباب از خيام گلگون و غيره در چنگ غنيمت خود آورده، بار خران نموده بردند

  »... خشگوار غنيمت اين ھا نوشيدند
   

نه بر سپھر ميدان کارزار پھن به ھر رو، به گونه يی که ديده می شود، در اين جنگ از بس دود و غبار و خاک و آتش توپخا
به ويژه جنگجويان وزير فتح خان که شايد در آغاز به . گرديده بود، در ھر دو لشکر سراسيمگی و آشفتگی افتاده بود

پيروزی ھايی دست يافته بودند، پس از زخمی شدن و گريز او، شکست يافتند و نيروھای ايرانی نيز ھراسان به سوی پايگاه 
  .ه مشھد پا به گريز نھادندھای اصلی خود ب

نوشته است که صوفی اس:م دعوی  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نزدھممحمود محمود در جلد نخست .  271
  .نبوت نموده بود
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و الوسات  حاجی فيروز الدين که از مريدان سعادت قرين او بود، پنجاه ھزار کس از مردم اي:ت ،در اين وقت
ھرات و مضافات آن به نام جھاد جمع آورده، حضرت صوفی را در ھودج زرين برنشانيده، قائمه لشکر قرار داد 
و بعد ايام سال، سه صد و شصت و شش نفر از دليران رزمجوی به دور ھودجش محافظ گماشت و از ھرات با 

ايی و م: احمد خان و اعيان ھزاره و تايمنی و عبدالواحد خان بارکزايی و ابدال خان مستوفی و جبار خان نورز
  .جمشيدی و م: حکيم کاکری روی به مشھد نھاد و در قريه شکيبان واقع شش فرسنگی ھرات فرود آمد

  
از آن سوی، محمد خان قاجار به امر اعلی حضرت فتح علی شاه و اجازه محمد ولی ميرزا با لشکر آراسته به قلعه 

ھجری فئتين با ھم مقابل گشته،  1222يد و در روز پنجشنبه بيست و دوم ربيع الثانی شاه داد رسيده، منزل گز
جنگ در پيوست و بسيار تن از طرفين به قتل رسيده سر انجام ايرانيان ھجوم آورده، ھودج صوفی را در ميان 

به بالين شھادت  گرفتند و تا يک تن از محافظين ھودجش زنده بود، به او دست نيافتند تا که ھمه حارسين سر
آن گاه حضرت صوفی صافی را به درجه رفيعه شھادت رسانيده، جسدش را پاره پاره ساختند و به آن نيز . نھادند

اکتفا ننموده آتش زده بسوختند و شش ھزار تن از افراد اھل جھاد راه مينو برگرفته يک صد و پنجاه تن از ناموران 
به سوی بھشت .... خان و محمود خان و برادر يلنگ توش خان و  غازيان چون ابدال خان فوفل زايی و گدا

جاويدان روی نھادند و سه ھزار تن از آحاد و دويست تن از سران سپاه و اي:ت زنده به دست ايرانيان افتادند که 
  . دنداز آن جمله عبدالغياث خان فوفلزايی و برخوردار خان اسحاق زايی و برادر ديگر يلنگ توش خان جمشيدی بو

  
خ:صه ھزيمت غزات افتاده، تمام احمال و اثقال و اتواب ايشان به تصرف ايرانيان درآمد و محمد خان قاجار چيره 
دست شده، در بيرون شھر ھرات لشکرگاه ساخته، شھر را به محاصره انداخت و حاجی فيروز الدين از دفاع و 

اسيران را نيز به زر نقد از قيد رھا داد و . خان فرستاد ساله خراج ھرات را نزد محمد جھاد، به صلح رضا داده دو
مدت محاصره به چھل روز کشيده، بزرگان ھرات چون برادر اسحاق خان قادينی،  –به قول صاحب تاريخ سلطانی

محمد خان بيگلربيگی ھزاره، قليج خان تيموری، مير علم خان قائينی و مير حسن خان طبسی رای زده، با ھم قرار 
چنانچه به اسصتواب رای ھم ديگر . که دست تصرف قاجاريه را از ھرات به ھر واسطه که باشد، باز دارنددادند 

حاجی فيروز الدين را بدان راضی ساختند که يک زنجير فيل و صد طاقه شال کشمير و صد ھزار روپيه نقد داده و 
  . صره خ:صی يافتشھزاده ملک حسين پسر خود را به رسم گروگان فرستاده، از تنگنای محا

  
به ھر حال، محمد خان جانب مشھد مراجعت کرده، در ماه جمادی اxول وارد ارض قدس شد و پنجصد نيزه سر و 
خراج ھرات را با تعارف و تحايفی که حاجی فيروز الدين ادا کرده و فرستاده بود، با شھزاده ملک حسين گسيل 

لطانيه به اردوی او رسيده، شرف گزارش يافته، شھزاده را درگاه اعلی حضرت فتح علی شاه نمود و در چمن س
  .اعزاز و اکرام شاھانه فرموده، رخصت مراجعت داد

  
در خ:ل احوال مذکوره اعيان خراسان با محمد ولی ميرزا والی «: موضوع چنين پی می گيرد 122. کاتب در ص

اسان با شھزاده مذکور شادخاطر گشته، در قريه مشھد در منازعه افتاده، ابراھيم خان ھزاره از مخالفت بزرگان خر
ابدال آباد جام اقامه گزيده و با حاجی فيروز الدين حکمران ھرات طرح موافقت و مواxت انداخته به تسخير 

پسر خود را با حاجی آقا خان ھراتی و لشکر آراسته جانب  -چنان چه او شھزاده ملک قاسم. غوريانش ترغيب کرد
و شھزاده رفته، محمد خان قلعه دار غوريان ابن اسحاق خان قرايی را به محاصره انداخت و غوريان گسيل کرد 

قلعه دار مذکور نيز از راه محالفت دولت ايران با اسحاق خان پدر خويش، عرض پرداز حضور شھزاده کامران 
اه کينه خواه از قندھار جانب حاکم قندھار شده، برای صدق گفتار خود، مھر به قرآن مجيد نھاده، فرستادند که با سپ

مشھد راه برگيرد تا در چنين وقت که مردم خراسان با دولت ايران در نزاع اند، آن وxيت را بدون زحمت، 
  .متصرف آيد

  
شھزاده دعوت آن فرزند و پدر را پذيرفته، با لشکر راه برگرفته، از اين معامله حاجی فيروز الدين حکمران ھرات 

ھزاده کامران از ھرات جانب خراسان را ناگوار دانسته، شھزاده ملک قاسم را با لشکری که خبر يافته، عبور ش
ھمراه داشت از غوريان پس به ھرات طلبيد و ھم سردار اسماعيل خان دامغانی را به ذريعه مکتوب دعوت ھرات 

ن، دو لک و پنجاه ھزار کرد که شھزاده کامران را از ورود ھرات و رفتنش جانب خراسان باز دارد و به ازای آ
زر مسکوک از ماليات ھرات گرفته به خزانه دولت ايران نقل و تحويل نمايد و نير مرقوم داشته بود که به قرار 
قرار داد سابق، ماليات ھرات را به دولت مزبور رسانيده، نام پادشاه ايران را رونق افزای سکه زر و خطبه سر 

  .منبر نمايد
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ر طبق دعوت او، ذوالفقار و مطلب خان برادران خود را با لشکری که حاضر داشت در سردار اسماعيل خان ب
جانب ھرات گماشت و ايشان وادر پل نقره شده، بنه و گران بار خود را در آن جا گذاشته، با لشکر  1229سال 

شھزاده . ده حال نشستندوارد پل ماxن شدند و آن جا را لشکرگاه قرار داده،  به اميد وعده حاجی فيروز الدين آسو
کامران که در اين وقت در موضع روضه باغ سه منزلی ھرات فروکش کرده بود، از وصول اسماعيل خان در 
جلگای ھرات، مخاصمه دولت ايران را به تصويب رای زرين جايز نشمرده، نامه معذرت ھمدست نصير خان 

  . راجعت کردھزاره نزد اسماعيل خان فرستاده، از آن جا جانب قندھار م
  

فيروز الدين از بازگشتن شھزاده کامران شادکام گشته، سردار اسماعيل خان را با برادرانش به ھرات درآورده، آن 
  . جانب مشھد مراجعت کردند 1229چه را  که وعده داده بود، ادا و اجرا نموده، ايشان در نيمه ماه رجب 

  
ه کارگزاران دولت ايران به جای آورده، از راه انجاع مقاصد چون حاجی فيروز الدين از حسن کرداری که نسبت ب

نزد اعلی حضرت فتح علی شاه فرستاد و مومی  1229حاجی فيروز الدين وزير و مشير خود را در اواخر سال 
وارد تھران گشته بارياب حضور پادشاه شد و از تعدی شاه محمود حکايت و  1230اليه در روز بيست و ششم 

ی برده، خواھش دفع و رفع وی کرد و شاه ايران خلعتی با نامه به صحابت ميرزا محمد صادق وقايع شکايتی به پا
نگار به رسم رسالت برای حاجی فيروز الدين فرستاده رسول خودش را نيز با او رخصت بازگشت داد و حاجی 

خاطر گشته، قلع و قمع فيروز الدين از وصول خلعت و نامه و رسول اعليحضرت شاه ايران، قوی دل و شگفته 
شاه محمود را نظر به نامه او که مشتمل بر مضامين نصرت و امداد بود، سھل شمرده، فرستاده شاه ايران را جھت 
اسعاف حاجات خويش در ھرات، نگاھداشته از کثرت خرمی، عبدالرشيد خان درانی را با تحف و ھدايای شايان 

به تھران رسيده، سرای ميرزا محمد شفيع صدر اعظم  1230قعده سنه  باز نزد شاه ايران فرستاده، وی در ماه ذی
  .برای مسکنش معين گشت

  
مقارن اين حال، شھزاده محمد ولی ميرزا حکمران مشھد که اسحاق خان قرائی را با حسين علی خان پسرش از 

وزالدين را به فتنه بر سبب فتنه جويی ايشان کشته بود، بيمناک شد که مبادا کسان اسحاق خان مذکور حاجی فير
ميرزا عبدالکريم خان مستوفی خود را از مشھد نزد حاجی فيروز الدين به سفارت فرستاد و او فرستاده . انگيزند

محمد ولی ميرزا را اعتنا نکرده، در تسخير غوريان مصمم گشت و فتح علی خان مروزی ساکت قريه شکيبان 
  . مور کرد و او رفته  قلعه غوريان را متصرف شدھرات را با سه صد سوار به تسخير غوريان ما

  
از اين قضيه محمد ولی ميرزا آگاه گرديده، اسکندر خان حاکم و بيگلربيگی ھزاره را مامور تاخت و تاز غوريان 
فرمود و او غوريان را غارت کرده، بعد از دولت ايران رو بر تافته با بنياد خان ھزاره راه اتفاق برگرفت و بنياد 

که خواھان اين گونه قضايا بود، از قبايل ھزاره جمشيدی و مردم فيروز کوھی لشکری فراھم آورده، نصير  خان
خان برادر خود را از قندھار خواسته، با حاجی فيروز الدين نيز طرح معاھده و مراوده انداخت و او را با وجود 

ن روی گردان ساخت و در غوريان آماده از شاه ايرا -که عنقريب مذکور گشت -ارسال و مرسول نامه و رسول
  . پيکار شده، استوار نشست

  
محمد خان نائب خراسان از اين ماجرا آگاه شد، با وجودی که در دولت آباد گرفتار کارزار بود، روی به سوی 

ھرات غوريان نھاد و حاجی فيرور الدين حيلت انديشيده، به ميرزا محمد صادق وقايع نگار سفير شاه ايران که در 
بود، اظھار کرد که لشکری از ھرات به شبيخون عسکرگاه محمد خان نائب خراسان می گمارم تا دمار از 
روزگارش بر آرد و او اين حيله او را از در صدق دانسته به بھانه م:قات محمد خان رخصت حاصل کرد که رفته 

  . او را ديدار کرده کار از پيکار به اص:ح پيوند دھد
  
 
محمد خان که . داخل اردوی او شده، از شبخون زدن ھرويان او را خبر داده، به شھر مراجعت کردچنان چه 

اعتماد قوی به حاجی فيروز الدين داشت، از شنيدن اين خبر ھراسناک گشته، و حاجی فيروز الدين با خاطر آسوده 
ه از ورود شھزاده در غوريان قوی شھزاده ملک قاسم پسر خود را بی مانعی به غوريان فرستاد و بنياد خان ھزار

دل و مستظھر گشته، دست به غارت و تاراج مال و منال مردم محاف خواف برگشود و شھزاده محمد ولی ميرزا 
دو باره محمد خان نائب خراسان را با دو ھزار پياده و سوار افشار از راه مدافعه ارسال نمود و او در اطراف 

دقيقه يی از غارت و تاراج فرو گذاشت نکرد و غنائم بسيار با خود برداشته در غوريان تاخت و تاز آغاز کرده، 
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حين مراجعت به تربت شيخ احمد جام، اموال منھوبه را قسمت کرد و ھر کدام از پياده و سوار علی التفريق راه 
  . مشھد و مسکن خويش پيش گرفت

  
اد خان و نصير خان از کماھی حال آگاھی يافتند که در اين حال محمد خان قرائی و اسکندر خان حاکم ھزاره و بني

با محمد خان نائب از ھمراھانش جز اندکی نيست از عقب او راه برگرفته به دورش صف کشيدند و محمد خان پاره 
ای به محاربه کوشيده، آخر اxمر ھزيمت يافته، جانب مشھد گريخت و از ھمراھانش مصطفی خان استرآبادی 

ين فتح، قرائيان را قوت و مکنتی حاصل گشته، کس نزد فيروز الدين فرستاده، به تسخير مشھد از ا. دستگير گشت
دعوتش کردند و او به استدعای آن ھا مدد خان نائب ھرات را با حاجی آقا خان وزير خود و دوست محمد خان 

ف درآورد و اعيان و درانی با لشکری بفرستاد و به اندک زمانی مضافات غوريان و جام و باخزر را به تصر
بزرگان آن محال را کوچ داده، در ھرات نشيمن داد و ميرزا عبدالکريم مستوفی فرستاده محمد ولی ميرزا را بی 
نيل مقصود رخصت مراجعت مشھد فرمود و ميرزا صادق وقايع نگار فرستاده شاه قاجار را به زندان مقيد ساخته 

  .مرسلش را به اضطراب انداخت
  

اده محمد ولی ميرزا را از حکومت مشھد عزل کرده شھزاده حسن علی ميرزا را مامور حکومت آن چنان چه شھز
ھجری وارد مشھد شده کار خراسان را نظم و نسق داده راست کرد و  1232جا نمود و او در روز ھفتم محرم سنه 

يان به ھرات خواسته حاجی فيروز الدين نيز طريق آشتی پيش گرفته شھزاده ملک قاسم پسر خود را از غور
عبدالرشيد خان را که قبل بر اين چنانچه مذکور شد، نزد شاه ايران فرستاده بود، از راه تھنيت در مشھد فرستاد و 
ميرزا صادق وقايع نگار را بعد از حبس نه ماھه رھا  داده خلعت نيز عطاء کرده با فرستاده مذکور خويش ھمراه 

  . روانه ساخت
 

از «: اج التواريخ در باره لشکرکشی شھزاده حسن علی ميرزا به ھرات چنين می نگاردسر 126. کاتب در ص
مداخلت حاجی فيروز الدين در محال غوريان و جام که مذکور گشت، شھزاده حسن علی ميرزا والی مشھد را 

راسته از ھجری با لشکر آ 1232غيرت ايالت گريبانگير شده، در روز سه شنبه بيست و ششم جمادی اxخر سال 
مشھد روی به سوی ھرات نھاد و سرکشان قرائی و ھزاره را که در تحت حکومت، گردن اطاعت نمی نھادند تنبيه 
کرده، آن گاه که وارد تربت شيخ جام شد، عطاء محمد خان فرستاده حاجی فيروز الدين نزد شھزاده رفته، پيام 

می دارد به شرط آن که شھزاده از منزل جام پيشتر بگذاريد که حاجی فيروز الدين دست از تصرف غوريان باز 
  . گام نگذارد و طمع ھرات نکند و او شروط مذکوره را نپذيرفته فرستاده فيروز الدين را رخصت مراجعت داد

  
بعد از آن جا حرکت کرده، به کوھسان فرود آمد و در آن جا امير حسن خان حاکم طون و طبس با جمعيت خويش 

ن جا کوچ داده  در کنار پل نقره فرود گشته عسکرگاه ساخت و از اين سوی حاجی فيروز الدين بدو پيوست و از آ
جمعی از دليران را از در مدافعه در مصلی و تل بنگيان گماشته خود به قلعه داری پرداخت و روز ديگر افواج 

اکثر از اقامه گزينان تل مذکور به قاجاريه تا کنار آب انجيل رسيده، تل بنگيان را نيز از تصرف ھرويان کشيدند و 
  .قتل رسيده اندکی به شھر خزيدند

  
روز ديگر شھر را به محاصره انداخته شھريان را در تنگنای عسرت گرفتار کردند و پس از مدتی حاجی فيروز 

زاده الدين از راه دوربينی صلح اختيار کرده رقيمه واگذاری غوريان را با دو لک و پنجاه ھزار روپيه نزد شھ
حسن علی ميرزا فرستاد و او که فتح شھر ھرات را دشوار می دانست بھمين قدر اکتفا کرده و سکه و خطبه را نيز 

  » ...به نام شاه ايران اجرا داشته از راه قلعه نو و بادغيس مراجعت کرد
  

: نويسد سراج التواريخ در باره لشکرکشی فتح خان به سوی ھرات چنين می 129 -128. ص. کاتب  در ص
چون شھزاده حسن علی ميرزا از دور ھرات بازگشت، حاجی فيروز الدين شھزاده ملک حسين پسر خود را با ...«

ناظر حسن خان از ھرات نزد شاه محمود در کابل فرستاده معاونت خواست که به ياری او نيروی در بازوی خود 
د و ھم قوت و مکنتی به دست آورده، ماليات حاصل آورده، غوريان را از تصرف کارکنان دولت ايران باز کش

ھرات را ديگر به شاه ايران ندھد و شاه محمود که ھميشه تسخير ھرات نرکوز خاطرش بود، اين امر را از طلوع 
ھجری وزير فتح خان را با چندی از برادرانش که مامور خدمتی  1232اختر اقبال خويش دانسته، در اواخر سال 

وار جانب ھرات گسيل فرمود و در اين سفر وزير فتح خان، چنان دست به جود و احسان نبودند، و سی ھزار س
  . گشود که در مدت شش ماه وجوه عطايايش نود و شش لک روپيه به حساب آمد
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الغرض چون وزير فتح خان به فراه رسيد، حاجی آقا خان وزير حاجی فيروز الدين ورود او را در شھر ھرات 
اه استقبال بيرون شده در نواحی ھرات با او م:قات کرد و تسخير غوريان را از ورود در صواب ندانسته از ر

وزير فتح خان پس از چند روز که مردم را به دادن زر از خود . ھرات مقدم داشته، در خارج شھر فرودش آورد
م:قات کرده، بعد از حاجی فيروز الدين را به بھانه مشورت در برون شھر نزد خود طلبيده با ھم قدری  ،کرد

مجلس بيرون شده، امر کرد تا او را با بزرگانی که ھمراھش بودند، گرفته محبوس کردند و سردار دوست محمد 
خان و سردار کھندل خان برادران خود را به شھر فرستاد که خزائين و اندوخته حاجی فيروز الدين را به دست 

  .آرند
  

خود را در ارگ روانه کرده، امر کردند که در منزل شھزاده ملک قاسم  چنانچه ايشان غفلتا  بعضی از نوکران
ريخته، از خون بيگناھان خاک و لعل به ھم آميحتند و از آن جمله مير زينل خان و حسن خان که از امرای با نام و 

  . نشان بودند، کشته شدند و شھزاده دل از مال کنده بگريخت
  

وز الدين و پسرش ضبط گشت، شھزاده که بيرون شھرگريخته بود، به جنگ پس از آن که ھمه اندوخته حاجی فير
پيش آمده، چند جراحت يافته دستگير شد و حاجی آقا خان و عبدالرشيد خان به قتل رسيده، بعد وزير  فتح خان به 

ه، سردار شھر درآمده حاجی فيروز الدين را با زنان و فرزندانش روانه قندھار کرد و خود در ھرات اقامه گزيد
کھندل خان را به تسخير غوريان گماشت و محمد خان قرائی را با ابراھيم خان و بنياد خان ھزاره و غيره روسای 

يز نجمشيدی و خراسانی به ذريعه مکاتيب با خود متحد و متفق ساخت و با محمد رحيم خان حکمران خوارزم 
از اين سوی شاه محمود و شھزاده کامران خبر فتح ھرات  ھمداستان شده، آوازه تسخير ايران را در افواه انداخت و

  . را شنيده، از کابل راه ھرات برگرفتند
  

سردار دوست محمد خان از سبب افراط تسلط و اقتدار وزير فتح خان برادرش که در سلطنت شاه محمود يافته بود، 
ر او شھزاده کامران حسد برده، پدرش را بدان به خود انديشيده، در آيينه ضمير جای داد که از اين ارتفاع پايه اعتبا
پس صواب آن است که در کشمير نزد سردار . سر برد که رتبه وزير را کاسته بل در غل و زنجيرش خواھد کشيد

محمد عظيم خان برادر خود رفته، بار استراحت در ظل حمايت او گشايم و يا از سبب اين که در وقت داخل شدن 
ز الدين و شھزاده ملک قاسم جھت ضبط مال و منال ايشان زيورات سرادقات حرم ايشان در حرمسرای حاجی فيرو

را غارت کرده بود، از خوف وزير فتح خان که مبادا او را عتاب و عقاب نمايد و يا شاه محمود و شھزاده کامران 
  272...مير برگرفتبه پاس ھتک حرمت بانوان حرم برادر و دامادش در شکنجه عذاب اندازد، از ھرات راه کش

  

                                                 
موھن xل در جلد يکم زندگانی امير دوست محمد خان گرفتار شدن فيروز را پس از زخمی شدن و بازگشت وزير فتح  . 272

شھزاده حاجی فيروز الدين وزير زخمی را با حرمت زياد «چنان چه نوشته است که . جنگ با ايران می انگاردخان از 
پذيرايی کرد و به سرداران سپاه خود امر داد تا ھر روز بامداد پيش از آن که به دربار بيايند، نخست از ھمه به س:م و 

آن گاه وزير . ارجگزاری و سخاوت شھزاده بر وزير اثر مثبتی نگذاشت با اين ھم، اين برخورد آگنده از. احترام وزير بروند
به منظور انجام دستور پيشين شاه محمود به دوست محمد خان رھنمود داد تا ھمراه پيروان کوھستانی خود به بھانه اين که به 

ه ھای دوست ھا و اقارب داخل شھر می باشند، شب ھنگام داخل شھر شده، سپاھيان خود را به گروه ھای کوچک در خان
  . شان پنھان سازد

  
وزير افزود که به ھنگام بامداد که  افسران شھزاده از بيرون شھر به ديدن او می آيند، دوست محمد خان آن ھا را دستگير و 

محمد دوست . بازداشت نموده، سپس دروازه شھر را از درون ببندد و پس از آن ارگ را تسخير و شھزاده را بازداشت نمايد
خان مطابق ھدايت و طرح ياد شده، ھمراه با سپاه خود داخل شھر شد و پس از طلوع خورشيد که درباريان شھزاده يه ديدار 

آن گاه . وزير فتح خان آمدند، آن ھا را بازداشت نمود و سپس گارد محافظ ارگ را قتل عام و فيروز الدين را دستگير نمود
  .ای ط: و خزاين شھر را تاراج نماينددستور داد ھمه جواھر و انباشته ھ

  
حتا آن قدر گستاخی و زياده روی کرد که به اھل حرم شھزاده فيروز الدين تعرض و تجاوز صورت گرفت و در يک مورد 

عروش شھزاده فيروز را از بند تنبان  –به کار بی سابقه يی دست يازيد که کمر بند جواھر نشان ھمسر شھزاده ملک قاسم 
اين زن غارت شده خواھر شھزاده کامران بود که تنبان . آورد و کارھای ناشايسته ديگر ھم در حق او انجام داد وی بيرون

  ...تحقير شده خود را نزد برادر فرستاد و شھزاده کامران سوگند ياد کرد که از اين تحقير و تجاوز انتقام خواھد گرفت
  

  . ه ھايی بسياری را بر انگيخت که کشور را به آتش کشانيداين رفتار ناشايسته دوست محمد خان در آينده فتن
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. او در ص. به ھر رو، در اين جا روايت کاتب را در باره لشکرکشی وزير فتح خان به سوی مشھد پی می گيريم
تصميم عزم وزير فتح خان در باب «: جلد نخست سراج  التواريخ در زمينه چنين می نويسد 134 -132. ص

از پيش اشارت رفت و اين خبر سمر گشته به اعلی تسخير ايران و فرستادن سردار کھن دل خان را در غوريان 
حضرت فتح علی شاه رسيده و او تھيه لشکر کرده شھزاده حسن علی ميرزای شجاع السلطنه والی خراسان را امر 
حفاظت و حراست سرحد صادر فرمود و او محمد امين خان پازوکی کرد و قليج خان تيموری را پيشتر از ھمه به 

  .ان و محمود آباد  مامور نموده فوجی به تاخت و تاز محال باخزر و تربت نامزد کردنگاھداری قلعه غوري
  

از اين سوی، وزير فتح خان با لشکر بزرگی از مردم افغان و قزلباش کابل و قندھار و مردم ھرات و بلوچستان و 
ی ميرزا در روز ھشتم سيستان و قبايل جمشيدی و ھزاره و فيروزکوھی ترتيب دادن گرفت تا که شھزاده حسن عل

ھجری از نشھد جانب ھرات روی نھاده، در منزل کال ياقوتی ميرزا عبدالوھاب خان معتمد  1233ماه رجب سنه 
الدوله با ذوالفقار خان و مطلب خان به رکابش پيوستند و از طرف ديگر محمد رحيم خان حکمران خوارزم به 

وی اسپ رانده تا محال سرخس بتاخت و محمد خان قرائی و  ھواخواھی وزير فتح خان برخاسته از طريق موافقت
  .ابراھيم خان ھزاره در ھرات آمده به لشکر وزير فتح خان پيوستند

    
نجف علی خان شادلو و بيگلرخان چاپشلو و سعادت قلی خان  و از اين شور و آشوب، رضا قلی خان زعفران لو

ھجری  1233نشستند تا که روز بيست و ھشتم ذی حجه سال بغايرلو، در ق:ح خويش درآمده رھين خوف و رجاء 
شھزاده ايران نيز با ده ھزار پياده و سوار . با سی ھزار مرد پيکار از ھرات به غرب کھسان رسيده ھنگامه آرا شد

 آھنگ کارزار کرده، بقرب کھسان فرود آمد و وزير فتح کس نزد او فرستاده، پيام داد که غوريان را به شاه محمود
واگذار شده، محال تربت و باخزر را به محمد قرائی و ابراھيم خان ھزاره سپارد تا که کار به تيغ و سنان نکشد و 

  .اx زمين ايران را با پايمال دليران افغان بداند
  

چند تن قرائی و ھزاره را که از  ،شھزاده فرستاده وزير را رخصت معاودت داده پيام فرستاد که اگر ايمنی خواھی
 ،از رسيدن اين پيام. با دست بسته روانه دار ورنه ساخته جنگ باش ،دولت ايران رو برتافته جانب شما شتافته اند

کار از مکالمه به مقابله کشيد چنان چه وزير فتح خان صفوف سپاه خويش را بياراست و سردار شير دل خان 
و جمشيدی به ميمنه قرار داد و کھن دل خان برادر برادر خود را با سواره و پياده سيستانی و دليران فيروزکوھی 

ديگرش را با لشکر ھراتی و تايمنی و درزی به ميسره گماشت و بنياد خان ھزاره را با سوارانش در جناح ميسره 
  . بداشت و خود با خيل افغانان قندھار و ابراھيم خان ھزاره و توپخانه به قلبگاه جای گزيد

  
علی ميرزای شجاع السلطنه، ميرزا عبدالوھاب خان معتمد الدوله و فضل علی خان  شھزاده حسن ،از ديگر جانب

قوانلوی قاجار را با سواران خواجه و ندو عبدالملکی مقرر ميمنه فرمود و پياده استرابادی را با يک ضرب توپ 
عيين کرد و ذوالفقار مقدم ميمنه گماشت و حسين قلی خان بيات نشابوری را با پيادگان خراسانی به جناح ميمنه ت

خان حاکم سمنان را با افواج پياده سمنانی و سواره قزاچورلو جانب ميسره بداشت و مطلب خان حاکم دامغان و 
علی اصغر خان عجم يسطام و پيادگان دامغانی را پيش روی ميسره مقرر کرد و خود با سواران مانی و غ:مان 

  . رکابی به قلبگاه اقامه نمود
  
در ميان سردار شير دل خان را با جمعی از دليران . ره حرب شعله ور گشته جانبين به ھم در آويختندآن گاه نائ

افغان، اسب ج:دت بر انگيخته خون ھا بريخت و خود را به شجاع السلطنه که در قلبگاه سپاه جای داشت، 
لسلطنه به واسطه ای که سردار رسانيده، سوارانی که به دور شھزاده بودند از حربگاه روی برتافتند و شجاع ا

ذوالفقار خان پايداری کرد در آن گير و دار استوار ايستاده پای پس نکشيد تا که سواران سردار شير دل خان پلنگ 
آسا داخل پيادگان او شده سلطان محمد خان کاکری به شھزاده رسيده تيغ حواله تارکش نمود و شھزاده سر دزديده 

يکی از خدمه اش تيز دستی نموده کار سلطان محمد خان را تمام ساخته بروی خاکش  دم شمشير به اسپش رسيد و
انداخت و خود سردار شير دل به توپ ايرانيان رسيده از زبان تيغ، نشان نيک نامی به دھن توپ گذاشت و چھار 

  . ھ:ک ساخت زخم به تکاورش خورده شجاع السلطنه نيز کمال استقامت به پای برده، پنج نفر از ضرب شمشير
  

بقيه لشکر ايران از مشاھده حمله ھای دليرانه و دستبرد ھای نردانه سپاه وزير فتح خان پشت به جنگ داده، 
ھزيمت يافت و از ھمگنان ذوالفقار خان راه فرار جانب کنار رود ھرات اختيار کرد و در چنين وقت، از قضای 

ن رسيده، مجروعش ساخت و بزرگان افغان را نيز از صدور مبرم الھی، گلوله تفنگ بر لب و دھان وزير فتح خا
از اعيان . اين حادثه، مرغ دل از صندوق تن و روح از بدن رميده، با وجود فتح، طريق ھزيمت پيش گرفتند
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بنياد خان . اردوی شھزاده، ميرزا عبدالوھاب خان معتمد الدوله شتابزده روی فرار جانب کھسان آورده، دستگير شد
ه عنان از گريز باز کشيده در آن جا قرار گرفته بود، و شھزاده شب را در کافر قلعه به سر برده و محمد ھزاره ک

خان قرائی که با بنياد خان ھمعنان بود، او را ترغيب و تحريص بسيار نمود که ميرزا عبدالوھاب خان را در 
روی دل به سوی شھزاده حسن علی ميرزا ھرات بفرستد اما او از عاقبت کار انديشيده، به واسطه اسير مذکور 

آورده به استشفاع وی از تقصيراتی که نسبت به دولت ايران کرده بود، مفعو گشت و حکومت غوريان و باخزر و 
  .کھسان يافت

  
رانی که در دستش بودند، رھا داد و به واسطه يبنياد خان به ازای اين م:طفت ميرزا عبدالوھاب خان را با ديگر اس

ادن او خود را خادم دولت ايران ظاھر داشته، ھمه آنانی را که با وزير فتح خان ھمداستان شده بودند، چون رھا د
محمد خان قرائی و قليج خان تيموری و ندر محمد خان برادر بنياد خان ھزاره و يلنگ توش خان برادر سعيد محمد 

ده برده، اعزاز و اکرام يافتند و او ع:وه بر خان جمشيدی و غيره به گواھی و تصديق ميرزای مذکور نزد شاھزا
  . الطاف خويش رجوع باقی امر ايشان را موقوف و معطل به حضور شاه ايران داشت

  
محمد رحيم خان حکمران خوارزم که از راه ياری و مدد کاری وزير فتح خان تا سرخس اسپ معاونت تاخته، آن 

ح علی شاه در مشھد خبر گشته، جانب خوارزم مراجعت محال را متصرف شده بود، از ورود اعلی حضرت فت
کرد و ھم وزير فتح خان با دھن خسته وارد ھرات شده، دو باره به ترتيب سامان سفر و فراھم 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 

  . ش دگرگون شدفلک حقه ساز کار
  

شاه محمود با پسرش شھزاده کامران، خبر فتح ھرات را شنيده، از کابل جانب آن وxيت راه برگرفتند و آن گاه که 
از قندھار بيرون شدند، شھزاده کامران به امر پدرش مامور پيش رفتن شده، خود شاه محمود از سبب نظم و نسق 

شھزاده قبل از ورود پدرش، منصور خان را از . عد وارد ھرات گشتسيستان و قاين چندی در فراه درنگ کرده، ب
راه معذرت نزد شاھزاده حسن علی ميرزا فرستاده، پيام داد که لشکر کشيدن وزير فتح خان به امر دولت نبوده، 
خود سر جيش بدانسو در جنبش درآورده است و فرستاده مذکور با خوانين مزبوری که اجرای امور استقباليه 

شرفياب حضور فتح علی شاه که به نزديکی وارد مشھد شده بود، گشتند و ھمگنان به  -چنان چه آنفا ذکر شد -شاناي
خ:ع فاخره نوازش يافته، از جمله منصور خان فرستاده شھزاده کامران مورد احسان زياد شده، مصحوب او به 

ی وزير فتح خان را روانه مشھد کن و يا از شھزاده کامران مکتوب کرد که اگر سخن در صدق گفته و پيم داده ا
  .حليه بصرش عاری ساز

  
چون وزير موصوف به قرار ذکر شاه شجاع، می خواست که به حيله يی شاه محمود را بر پسرش شھزاده کامران 

ه اش ا تمسک کينه ديرينربدگمان ساخته، در زندانش اندازد، و او از مکنون ضمير وزير آگاه گشته، پيام شاه ايران 
که از حسد با وزير داشت، ساخته، در کمين کار و اضرار وزير فتح ھان افتاد و وزير بی نظير از روز ورود 

  . شھزاده در ھرات تا سه ماه از راه صداقت موذی خدمت بوده، گاه و بيگاه  به س:م شھزاده حاضر می شد
  

ز بدبينی و کج خيالی شھزاده تخويف و تخدير می ل را اآدر اين حال، ھر چند دوستان ستوده آمال، وزير سنجيده م
نمودند، او احتياط و احتراز را از رھگذر خدمتگزاری و صداقت شعاری xزم نشمرده اظھار و اصرار 

تا که روزی در محفل س:م شھزاده  ی نمی داد و حواله تقدير می نموداخ:صمندان خويش را در ضمير جا
امرای غرض جوی نکوھيده خوی، وزير بی نظير را گرفته، فورا از حيله بصر ناسنجيده فرجام به اغوا و القای 

  ]. ».عاريش ساخت و به غل و زنجير ش انداخته، به زندان فرستاد
  

در راس  -پس از اسير شدن و کور شدن وزير فتح خان، برادران او. برگرديم به کشمير که داستان آن ناتمام ماند 
ير بود ھمراه با دوست محمد خان برای گفتن انتقام از شاه محمود و کامران محمد عظيم خان که حکمران کشم

برادر ديگر  -آن دو کشمير را به سوی پيشاور و کابل ترک گفته و به جای خود نواب جبار خان. دست به کار شدند
خان پا به پس از چتدی رنجيت سينگ به کشمير لشکر کشيده، آن را گرفت و جبار . خود را در کشمير گذاشتند

  ».گريز گذاشت
  

  :پيشاوراينک در باره از دست رفتن 
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مانند سردار دوست محمد سرداران بارکزايی  ، به پيمانه بسياری نتيجه خيانت ھایبی ترديد، از دست رفتن پيشاور
 -پدر سردار يحيی خان( خان، سردار عظيم خان و سردار جبار خان و به ويژه سردار سلطان محمد خان ط:يی

  . بوده استو برادرانش  )ای نادر خانني
  

سرداران بارکزايی به پيشاور لشکر کشيد و آن را گرفت، ھنگامی که رنجيت سينگ با بھره گيری از دشمنی ھای 
کابل بود، اين اشغال را برنتافت و به سوی پيشاور لشکر کشيد و  برادر بزرگ که حکمران -سردار عظيم خان

قبايل پشتون دادند، به دليل خيانت برادرانش و نيز ی که فداکاری ھا و قربانی ھاي مگر به رغم. اع:م جھاد داد
  .بزدلی خودش شکست خورد

  
زندگی کتاب  143-140. ص. موھن xل در ص .را در اين راستا سردار دوست محمد خان برداشت گام نخست

 -محمد خان با داشتن حکومت غزنیسردار دوست ...«: می نگارد) ترجمه داکتر ھاشميان(امير دوست محمد خان 
با اين ھم، .  نخستين سنگر مستحکم افغانستان، شادمان و شادان بود و به تقويت بيشتر استحکامات خود متوجه بود

به آنچه در دسترس داشت، بسنده نکرده، آرام نمی گرفت و در انديشه اص:حات داخلی و بھبود اوضاع کشور ھم 
بل ) سردار  محمد عظيم خان(د تا شرمساری و رسوايی خارجی نه تنھا به برادر خود در پی آن بو ،برخ:ف. نبود

  .که به ھمه اعضای خانواده خود نثار کند
  

روی اين منظور، ھياتی را نزد مھاراجا رنجيت سينگ گسيل و اين گونه با دربار xھور مراوده و مکاتبه بر قرار 
ه موقف خود به عنوان حکمران نيرومند غزنی افزوده و در عين  نمود و با ايجاد چنين مناسبات می انگاشت ب

  . زمان برادران خود به خصوص محمد عظيم خان مقتدر را کوچک ساخته و کم زده است
  

چنان چه بی درنگ به منظور وارسی و مراقبت از . اين رفتار او، عظيم خان را سراسيمه و پريشان ساخت
لشکرھای افغانی و سيک آن قدر به ھم نزديک شده بودند که . ر گرديداوضاع و امور سيک ھا رھسپار پيشاو

  .گاھگاھی ميان شان آتشباری ھايی ھم می شد
  

آن گاه ھمه برادران بارکزايی ھمداستان شده يار محمد خان را به عنوان نماينده نزد مھاراجا رنجيت سينگ  
نامه  ،، به مشوره پيشوای سيک ھا يا بدون مشوره اواما يار محمد خان به اعتماد برادران خيانت کرده. فرستادند

خواھند راه ديگری را بر گزينند، يعنی خانواده و  یھايی به محمد عظيم خان گسيل و يادآور شد که سيک ھا م
بی ترديد، سردار دوست محمد خان نيز در اين مسايل با . خزانه اش را که در ميچنی عقب گذاشته بود، بگيرند

  .داشت و برای تخريب محمد عظيم خان سعی می نموده استدشمن ارتباط 
  

او از يک سو می . بروز اين اوضاع درد آور و ناگوار، بی ترديد غرور و شجاعت عظيم خان را متاثر ساخته بود
پنداشت که بايد از اسير شدن زن ھا و خزانه اش به دست سيک ھا در مينچی جلوگيری کند و از سوی ديگر باور 

يک حرکت بزدxنه  ،عقب نشينی بدون مقابله با دشمن و زدن ضربه نيرومند بر آن در ميدان جنگداشت که 
  .خواھد بود

  
زيرا دوست محمد خان با سيک ھا  ،در عين زمان، دل محمد عظيم خان از رفتارھای برادرانش سخت رنجيده بود

خود تصميم به  اتتصرفمگاه برای حفظ در چنين وضعی سر درگم، عظيم خان . و دربار xھور ائت:ف نموده بود
  .جنگ می گرفت و گاه به منظور حفاظت زن ھا و دارايی خود می انديشيد که بھتر است اردوگاه را برچيند

  
خرگاه خود  و ھر کدام آغاز به برچيدن خيمه ،چندی نگذشت که پيروان و سپاھيانش از بی تصميمی او خسته شده

در اين حال، عظيم خان . می شدند که کسی سبب اصلی اين ماجرا را نمی دانست کرده از اردوگاه در حالی بيرون
بسيار اندوھگين شده، و از شدت تاثر ريش خود را کند و از نامردی و عدم صداقت دوست محمد خان و برادران 

عاقبت اين ديگر که در اثر آن اين گونه، در برابر دشمن سيک ناگزير به عقب نشينی شده بود، شکوه سر داد و 
با دل خونبار به کابل بازگشت و پس از چندی  ،او پس از اين. ضعف و خجالت را در برابر دشمن وخيم خواند

  273.».بيمار و با دل پر حرمان درگذشت

                                                 
  .با اندکی ويرايش زندگی امير دوست محمد خانبرگرفته از کتاب .  273
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که کابل به دست دوست محمد خان افتاده بود، انگليسی ھا شاه شجاع را برای گرفتن قندھار  1832پسانتر، در 

، در اين ھنگام. دوست محمد خان ناگريز گرديد برای نجات قندھار با سپاه به آن شھر بشتابد که بوداين . فرستادند
و با بھره گيری ازخيانت سلطان محمد خان و برادرانش، در چھارچوب  سينگ در ھماھنگی با انگليسی ھا رنجيت

  . يک برنامه از پيش تدوين شده، پيشاور را گرفت
  

ز قندھار، برای بازپسگيری پيشاور اع:م جھاد کرد و با لشکر به سوی پيشاور دوست محمد، پس از بازگشت ا
    . مگر باز ھم در اثر خيانت بردارش سلطان محمد خان، شکست خورد و ناکام به کابل برگشت. شتافت

  
ار تيره بايد نشاندھی کنيم که روابط ميان دوست  محمد خان و ھمه برادرانش پيوسته بر سر دستيابی به قدرت بسي

زمانی دوست محمد خان، وی را با برادران  .].گ-نيای نادر خان[به ويژه با سردار سلطان محمد خان ط:يی . بود
پس از افتادن کابل به دست دوست  ،که از ھمين رو آن شھر رانده بوداز  ينی اش که بر کابل حاکم بودند،ع

  .وی آن، يک رشته اخت:فات ديگر ھم افزود گرديدلدر پھ .افتادميان ايشان دشمنی آشتی ناپذيری محمدخان، 
  

می ) ترجمه داکتر ھاشميان( جلد يکم کتاب زندگی امير دوست محمد خان 207. موھن xل در اين رابطه در ص
 - ھنگامی که زوال اين خاندان آغاز شد، دختر شھزاده عباس سدوزايی مورد توجه سلطان محمد خان«: نويسد

اين شھزاده خانم با ازدواج با . گرفت و ميان آن ھا نامه ھايی مبنی بر وصلت مبادله شدحکمران پيشاور  قرار 
سلطان محمد خان موافقت کرده بود و ترتيبات مسافرت وی  به سوی پيشاور  به ھمراھی گماشتگان خاص سلطان 

  . محمد گرفته شده بود
  

ته بود و ھمين که از عزم سفر وی آگاه شد، او را به اين شھزاده خانم زيبا دل باخ زاما امير دوست محمد خان ني
اين اقدام امير دشمنی شديد و دايمی بين دو برادر به ميان . دستگير و بی درنگ به زور به عقد نکاح خود درآورد

تا پای جان چيزی جز «از زبان سلطان محمد خان بارھا شنيده می شد که می گفت . آورد که تا پايان دوام کرد
  . »ن دوست محمد خان او را خشنود نخواھد ساختنوشيدن خو

  
روشن است، اين دشمنی، بارھا در مساله پيشاور و پيوستن سلطان محمد خان به رنجيت سينگ که سيطره او را بر 

به رغم (سلطه دوست محمد خان بر خود ترجيح می داد، نمايان گرديده، سر انجام به  از دست رفتن پيشاور 
  .، انجاميد)يی که مردم داده بودند ھزاران کشته و زخمی

  
ھمين دشمنی بود که دوست محمد خان در حساس ترين لحظه جنگ پيشاور، حاضر نبود در صورت پيروزی و 

کتاب زندگی امير  177. در اين پيوند موھن xل در ص. گرفتن پيشاور آن شھر را به سلطان محمد خان بسپارد
جيت سينگ ھنوز به اردوگاه خود نرسيده بود، ولی به فرمانده سپاه خود مھاراجا رن«: دوست محمد خان می نويسد

رھنمود داده بود که تا رسيدن او برنامه ھای تھاجمی امير دوست محمد خان را با مبادله پيام ھا و دوام گفتگوھا به 
  .تعويق بيندازد و تطبيق اين امر آغاز يافته بود

  
آقا حسين از سوی . خان و آقا حسين برای گفتگوھا گماشته شده بودنداز سوی امير دوست محمد خان، نواب جبار 

اما سيک ھا آقا حسين را با دادن رشوه راضی ساختند که . امير مقرر شده بود تا نواب جبار خان را مراقبت کند
  . صلح را بر امير بقبوxند

  
. مھاراجا به اردوگاه سيک ھا رفت سر انجام، سلطان محمد خان به قسم گروگان به منظور تضمين صلح تا رسيدن

در عين زمان، امير از سپردن حکومت پيشاور که ھنوز روشن نبود به صلح از سيک ھا گرفته می شود يا به 
حتا ھنگامی که سلطان محمد خان در عوض، تقاضای حکومت ج:ل . جنگ؟ به سلطان محمد خان ابا ورزيده بود

از اين رو سلطان محمد خان کنون که ديگر در اردوگاه سيک ھا بود، . دآباد را نمود، آن ھم از سوی امير رد ش
  .خود را آزاد و حق به جانب می دانست تا برای منافع شخصی خود کاری بکند

    
امير دوست محمد خان که از بابت حضور سلطان محمد خان در اردوگاه دشمن تشويش داشت، و برای خود 

يط صلح، پنھانی شماری از غازيان افغان را برانگيخت تا به منظور احساس خطر می کرد، بدون رعايت شرا
در نتيجه اين تصميم، چند . حمله کنند -که نامردانه ترين و خايينانه ترين ھدف بود –قصد جان سلطان محمد خان 
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ی غنايم که از حمله پراگنده و نامنظم از سوی افغان ھا بر اردوگاه سيک ھا به عمل آمد و چند سر بريده را با مقدار
  . خيمه ھای سيک ھا چپاول زده بودند، با خود آوردند

  
سپاه سيک که فقط منتظر ھمچو حمله يی بود، که تخطی از شرايط صلح به شمار می رفت، به فرمان مھاراجا به 

  . حالت دفاعی قرار گرفت
  

يی خود را بيمار اندخته، خنجر در  برادر تنی سلطان محمد خان که در اردوگاه امير بود، به بھانه -پير محمد خان
زيرا بر آن بود که تصميم امير در تخطی از شرايط صلح و ايجاد . دست منتظر بود تا آن را به سينه امير فرو ببرد

سلطان  -دشمنی با سيک ھا فرومايگی بوده، و فرمانده سپاه سيک ھا را بر می انگيخت به رسم انتقام، سر برادرش
  ...جدا سازد محمد خان را از تنه

  
حتا در واپسين لحظات زندگانی دوست محمد خان، ھنگام گرفتن ھرات، سلطان محمد خان به رغم بستن عھد و 
پيمان و مھر و امضا در  قرآن و سوگند خوردن با دوست محمد خان، مبنی بر پايان دادن به دشمنی ھا و وصلت 

بود، نامه محرمانه يی به شاه ايران نوشت و پيشنھاد کرد ھايی که برای آشتی ميان شان، بين فرزندان آن ھا شده 
  .که حاضر است دوست محمد خان را بکشد و مملکت افغانستان را ضميمه مملکت ايران سازد

  
پس از مراجعت «: در اين باره چنين می نويسد 38. در سراج التواريخ، جلد دوم، ص) رح(کاتب ھزاره 

-)برادر زاده امير دوست محمد خان[(بودند، چون سردار سلطان احمد خان سردارانی که روی از دولت بر تافته 
را دامن ضمير از آxيش کينه و عناد پاک نبود، سردار سلطان محمد خان را با خود متفق ساخته، ھر دو تن با .] گ

 دولت ايران نصرت و ياری.] گ-از سوی[ھم عرض حضور اعليحضرت ناصر الدين شاه قاجار شدند که اگر 
دوست محمد [(بديشان داده شود، ھر آينه مملکت افغانستان را به مدد لشکر ايران که برسد، از وجود امير کبير 

خالی نموده، ضميمه مملکت ايران کرده، بعد راه خدمت پيش خواھيم گرفت و اين عريضه ايشان از .] گ-خان
، به کارکنان حضور رسيده، اعليحضرت عرض راه به دست يکی از ھواخواھان و خدمتگاران امير کبير افتاده

  . »...امير کبير از کيد ايشان آگاه گشته،
  

پسر سردار  -چنان چه عبدالرحمان خان، يوسف خان. شان به ارث رسيدو نوادگان پسان ھا اين دشمنی به فرزندان 
ن و برادرانش سال ھا نادر خا –فرزندان خود با پسر سلطان محمد خان را به ھندوستان تبعيد کرد که (يحيی خان 

تا اين که در زمان حبيب هللا خان خواھر خود را به زنی وی دادند . در ديره دون با جيره انگليس زندگی می کردند
  .و دوباره به کشور برگشتند و به دربار راه گشودند و مقام ھای مصاحبان حضور را گرفتند

  
و با ھمدستی شھزاده امان هللا  شانپسرعم  - ر احمد شاه خاندر آينده، ھمين نادر خان و برادرانش به ھمکاری سردا

امان هللا خان را بر انداختند  ،خان و مادرش؛ حبيب هللا خان کشتند و سپس ھم به ھمکاری انگليس و ارتجاع داخلی
زمينه  به ھر رو، چون در کتاب در. تاج و تخت او را باز ستاندند ،و به ياری شبه نظاميان وزيری ھند بريتانيايی

  .چگونی افتادن پيشاور به دست سيک ھا روشنی انداخته شده است، بيشتر به آن نمی پردازيم
  

  .و اينک رشته سخن را به آقای داکتر بابا خواجه يف می سپاريم... 
  

  پيشگفتار
رگ ھای يکی از درخشان ترين ب –مبارزه خلق ھای افغانستان به خاطر استق:ل در برابر استعمارگران بريتانيايی

جنگ اول افغان [(جنگ اول انگليس در برابر افغانستان  -مھمترين رخداد اين مبارزه .تاريخ آن به شمار می رود
بود، ھنگامی که سپاھيان کمپانی ھند شرقی که مناطق جنوب خاوری  1842-1838در سال ھای .] گ-)و انگليس

رو به رو گرديدند و سر افگنده از کشور بيرون  ه ھاتودافغانستان را اشغال نموده بودند؛ با مقاومت سرسختانه 
  . رانده شدند

  
 ش ھایافغانستان دولتی بود فروپاشيده و از ھم گسيخته به چند خان نشين که با تن ،ھای نخست سده نزدھم هدر دھ

زمينداری  رشد. دولت نيرومند درانی، مقارن با اوايل سده نزدھم در عمل فروپاشيده بود. درونی درھم شکسته بود
قدرت مرکزی و مبارزه افت . بزرگ فئودالی منجر به تقويت توانمندی و خودسری فئودالی ھای بومی گرديده بود

  . می ساييد.] گ-به سان سوھانی[سھمگين درونی خان ھای افغان بر سر گسترش متصرفات شان کشور را 
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نوه   - زمان شاه. خان ھای بارکزايی از قبيله درانی به ويژه تقويت يافته بودند ،در روند خانه جنگی در افغانستان

مگر به . بر تخت نشسترھبر بارکزايی ھا  -.] گ-محمد خان[با پشتيبانی پاينده  1793به سال احمد شاه درانی، 
چون مشی . شيدندزمان شاه را از تخت به زير ک ،ھمان خان ھا درانی به کمک ترفندھای انگليسی ھا 1801سال 

  . را که او پيش گرفته بود، برای خان ھا خوشايند نبود
  

پسر پاينده محمد خان گرفته بود، پس از دو سال از سوی  -، که تخت را به حمايت فتح خانشھريار نو -دوشاه محم
رگانان و باز که بر سرشناسان قبايل خاوری افغان و نيز سوداگران ھندی(شجاع الملک  -برادر جوانتر خود

  .سرنگون گرديد) شکارپور تکيه داشت
  

آغاز به پخش پول از خزانه و دادن  ،ھوادارن خود به دست آوردن دلبا ت:ش برای ) 1809-1803(شاه شجاع 
 ھایاين کار از يک سو به ته کشيدن خزانه شاھی و از سويی ديگر به رشد آتيه نيرو. کردبه آنان زمين ھای شاھی 

از اين درآمدھايی که از زمين ھای شاھی جمع آوری می گرديد، پس از توزيع بخشی . نجاميداجدايی خواه افغان 
ھای  یجلو خودسر با آن نگھداری ارتش که شاه می توانست تا اندازه يی خان ھا، ديگر برای ھا برایزمين 

تخت پادشاھی بار ديگر شجاع سرنگون گرديد و  ،در نتيجه. بسنده از کار نبرآمدند ،سرشناسان فئودالی را بگيرد
  ).1818-1809(گرفت به کمک وزير فتح خان را محمود 

  
فتح خان با به دست آوردن کرسی وزارت پر قدرت شاه و با تمرکز قدرت در دست ھای خود، ت:ش ورزيد آن را 

ميخاييلويچ اين مشی به گونه يی که پروفيسور ايگور . برای سرکوب مبارزات ميان فئودالی در کشور به کار ببندد
جايی که زمينه تا  -اين مشی نياز اجتماعی کشور را بيان می کرد :ريسنر نشاندھی نموده است، تصادف ساده نبود

پولی و رشد  -شالوده اقتصادی آن را توسعه مناسبات بازرگانی. سياسی فراھم گرديده بود اسيونجايی برای کانسليد
  . اختندسبزرگ مانند قندھار، کابل، ھرات و پيشاور می مبادله داخلی در چنين نواحی يی چون شھرھای 

  
در . گرديده بود فراھمطبقاتی کانسوليداسيون با مبارزه دوامدار ميان دار و دسته ھای فئودالی گوناگون  زمينه ھای

ع از که برای دفا ندتقويت يافته بودبه پيمانه بسيار فوق العاده خانوداه ھای فئودالی برخی از  ،مبارزاتروند 
  .داشته باشد را مقاومت توده ھای زير ستمسرکوب  توانايی ناکه ھمچن ی xزم بودحاکميت مقتدر شاندارايی ھای 

  
او در  1818ناآرامی مقامات بومی را بر می انگيخت و به سال  ،وی) طائفه(تقويت قدرت وزير فتح خان و تيره 

فتح خان منجر به خشمگين شدن و بر افروخته  نکشته شد. حکمران قندھار کشته شد –ه شھزاده کامرانئنتيجه توط
ت:ش ھای مبنی بر سرکوب مسلحانه خيزش ھای بارکزايی ھا با . و وابستگان پر شمار او گرديد] برادران[شدن 

  .کامران به ھرات گريختند–ناکامی رو به رو گرديد و شاه  محمود با پسرش 
  

سر [ديرپايی بر سر قدرت ميان برادران فتح خان آغاز گرديد در کشور مبارزه  ،پس از سرنگونی شاه محمود
  .ابل تثبيت نمايدک توانست حاکميت خود را بر 1826دوست محمد به سال  -يکی از آن ھا] انجام

  
و تنھا ھرات کماکان به دست نمايندگان قدرت را تصرف کردند  274برادران دوست محمد در پيشاور و قندھار

  . ملتان و کشمير را سيک ھا تصرف نمودند. مود و کامران ميرزا مانده بودمحشاه  -خاندان سدوزايی
  

اين کار  .در گستره افغانستان سردار نشين ھای مستقل به وجود آمدند) 1818(با سقوط خاندان سدوزايی  ،اين گونه
گواه بود بر  هجداگان ھای )خان نشين( مگر تشکيل سردار نشين. منجر به تضعيف نيروی نظامی افغان ھا گرديد

مبنی بر روابط خويشاوندی به گونه نھايی جای  ه يیليرشد آتيه مناسبات فئودالی در جامعه افغانی و اتحاديه ھای قب
  . خود را به اتحاديه ھای گستره يی واگذار کردند

  

                                                 
در قندھار قدرت را برادران پر دل خان، شير دل خان، کھندل خان، مھر دل خان و رحم دل خان که در آستانه تھاجم .  274

عطاء محمد خان، يار محمد خان، سلطان  –در پيشاور قدرت را برادران -آن ھا زنده بودند به انگليس به افغانستان سه تن از
سده نزدھم سه تن از آنان از جمله سلطان  20محمد خان، سيد محمد خان و پير محمد خان گرفتند که در ميانه ھای سال ھای 

  .محمد خان زنده مانده بودند
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غال قلمروھای ھای بزرگ ايستاده بودند که ت:ش می ورزيدند قدرت خود را با اشفئودال  ،در راس اين اتحاديه ھا
  . تقويت نمايند ،جديد و نيز بھره برداری خشن از دھقانان

  
ی از راه ھای اصلی تجار گذشتنی کابل بود که به باx برآمدن آن به پيمانه چشمگير -نيرومندترين سردارنشين ھا

رکزی در م عيتافزون بر اين، کابل با داشتن موق .مساعدت نمودآن  از گسترهھای آسيای ميانه ھند وخان نشين 
  . دفاع می شد نی نسبتا بھتر از حم:ت دشمنان خارجیميان سردارنشين ھای افغا

  
بازديد نموده  جاسوس سرشناس انگليس که بارھا در سال ھای دھه سی سده نزدھم از افغانستان  -الکساندر برنس

بل که  ،ور دايمی دربارمرھون حض پيمانهآن به برجستگی خود را نه برازندگی و شھر کابل «: بود، نوشت
موقعيت . کابل از نقاطی است که راه ھای بازرگانی آسيا را به ھم پيوند می زنند: موقعيت سودمند خود است

سر پا بيستد و کنون  ،در ھنگام توفان ھايی که آن را می لرزانيدبه افغانستان اجازه می داد سودمندی که در گذشته 
  275.»که در کدامين پايتخت ديگر خاور به دشوار بتوان يافتد می دھنيز به آن چنين برتری ھايی 

  
 ،باميان ،ج:ل آباد ،کوھدامن ،ھستانوتوانست در جريان چندين سال ک ،دوست محمد با تحکيم يافتن بر تخت کابل

  . گرديز و نيز بخشی از سرزمين ھای ھزاره نشين را در جنوب باختری کابل بگيرد ،زرمت
  
زير حاکميت امير بود که از شمال به سرزمين گسترده يی ) 1838(گليسی ھا بر افغانستان در آستانه تھاجم ان 

کيلومتر پھنايی  322از باميان تا گذرگاه خيبر  -کيلومتر و از باختر تا خاور )5/273(جنوب از پروان تا مقر 
 15 –در غزنی. داشتندبود و باش  ،ھزار نفر 65-60نزديک به  ،کابل -در بزرگترين شھر سردار نشين. داشت

  . ھزار نفر 5 –ده ھزار نفر و در چاريکار -در ج:ل آباد ،ھزار نفر
  

مگر با دانستن آن که ساحات سه . کل باشندگان سردارنشين به دليل نبود داده ھای دقيق دشوار است شمارتثبيت 
عمدتا در ) کافرستان(تان به استثنای ھزارستان و نورس) ننگرھار و جنوبی ،کابل(معاصر استان افغانستان 

می توان گمان زد که روی ھم رفته در سردار نشين کابل نزديک به يک  ،متصرفات دوست محمد خان شامل بودند
  276.بود و باش داشتندنفر ميليون و سه صد ھزار 

  
). چی ھابيشتر کو( مومندھا، وردک ھا و ديگران ،غلزايی ھا: تشکيل می دادند ھا بخش بزرگ باشندگان را افغان

، می تبار بودندتاجيک  يکسرهآن ھا  ندگانشمنھای کوھستان و کوھدامن که با ،آن ھا در سراسر ساحه سردارنشين
   .زيستند

  
ھزار خانواده  200-100که در نيمه نخست سده نزدھم مشتمل بر غلزايی ھا بودند–افغانیبزرگترين قبايل 

 -و از باختر تا خاور -از رود کابل تا شھر ق:ت غلزايی -زمين ھای غلزايی ھا از شمال به سوی جنوب277.بودند
  . پھن بودند تا کوه ھای سليمان ؟از گل کوه

  
با آن که در ميان آن ھا تيره ھای جداگانه يی بودند که  .غلزايی ھا روی ھم رفته شيوه زندگانی کوچروی داشتند

احمدزايی (و يا تنھا دامداری کوچرو) عمرخيل ھا سلطان زی ھا،(زمينداری اسکان يافته بودند تنھا دست اندر کار 
  278.گروه ھای جداگانه غلزايی ھا در ميان فراه و ھرات در ناحيه سبزوار ديده می شوند) ھا

                                                 
275. A. Burens, Cabool: a personal narrative of journey to and residence in that City, in the years 

1836, 7 and 8, London, 1843, p. 369. 
. آ. از روی نفوس کنونی استان ھای مناطق افغانستان معاصر گرد آوری شده از سوی آ.] گ-سردارنشين کابل[نفوس.  276

، رساله دکتری، مسکو، ساختار اقتصادی افغانستان معاصر، پولياک. آ. آ: نگاه شود به(پولياک برآورد و سنجش شده است 
  ).146. ، ص1954

277 . Mac Gregor, Central Asia, Calcutta, 1871. p. 279, A. Burnes, Cabul: a personal narrative of 
journey.., p. 138 .  

ی کشور است که با آن نام مردانی بزرگ از مناطق قديمی و تاريخ -يا اسفزار) سبزه وار، سبزار، سبزه زار(سبزوار .  278
در عصر اولترا ناسيوناليسم، شماری از  –در نيمه دوم سده بيستم. با شھرت جھانی چون سبزواری و اسفزاری پيوند دارد

که تقريبا ترجمه پشتوی سبزوار است، به گونه رسمی » شيندند«دولتمردان تندرو و تبارگرای افغانستان، سبزوار را به 
  .فرھنگی است که بايد ويرايش گردد -دادند که لغزش بسيار بزرگ و نابخشودنی تاريخیتغيير 
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افزون بر کوھستان و کوھدامن که  ،به گواھی منابع. بودندسردارنشين کابل تاجيک ھا بخش چشمگير باشندگان 

 ،پغمان ،گرديز ،زرمت ،احی غزنیودند، گروه ھای کوچک تاجيک ھا در نباشندگان اصلی بو تاجيک ھا در آن
  . لوگر و ج:ل آباد ديده می شدند ،بتخاک

  
تيره يی را پشت سر گذاشته و در  –مدت ھا پيش تقسيمات قبيله يی ،تاجيک ھا به استثنای برخی از موارد نادر

   279.داشتند می شدند که در آن بود و باشمحلی نام  هبيشتر ينه موارد ب
  

عمول امير حاکمان آن را از فرزندان و يا مسراسر گستره سردارنشين به مناطق و حوزه ھا تقسيم می شد که طبق 
آن ھا در دست ھای خود ھم قدرت مدنی و ھم قدرت نظامی را . خويشاوندان نزديک و وابستگان خود می گماشت

  .رکی راماليات می گرفتند و محصوxت گم. متمرکز نموده بودند
  
  . امير دوست محمد فرمانروای بی چون و چرای سردارنشين بود و از قدرت بی حد و مرزی برخوردار بود 
  

منابع پولی چشمگير و زمين ھای بسياری در اختيار روحانيون بلندپايه مسلمان از نفوذ بزرگی برخوردار بودند که 
سود به دست  ،از زمين ھای وقفی موقوفات بزرگراندرآمدھای ناشی از بھره برداری برخورداری از  . داشتند

آمده از معام:ت رباخوری سودخوران و سوداگران و نيز ساير درآمدھا که برای دستگاه روحانيت گرفته می شد، 
  280.می افزودبه نيروی روحانيون بلندپايه 

  
دوست محمد . شتر می گردانيدو معارف نيز در دست روحانيت بود که نفوذ آن را از اين ھم بي ادخواھیددستگاه 

ناگزير بود منافع روحانيون بلندپايه را که به نوبه خود در پايدار شدن قدرت مرکزی ذينفع بودند و از او پشتيبانی 
   .، در نظر داشته باشدمی کردند

  
کردند سرشناسان مردم کوچی بيش از ھر کسی از قدرت مرکزی مستقل بودند و از امير تنھا آن ھنگام حمايت می 

تکيه گاه در ميان سرشناسان قبايل  يافتنان با ت:ش برای خدوست محمد . می بودکه برای شان اين کار سودمند 
جلب می کرد و آنان را به کرسی ھای برجسته می گماشت و به خدمت نمايندگان بانفوذ آن را به سوی خود  ،کوچی

  .رداختو به آنان مبالغ ھنگفتی را به عنوان معاش و حقوق می پ
  

دوست محمد بر تخت کابل محکم نشسته بود و ارتش به پيمانه  ،مقارن با اوايل سال ھای دھه سی سد ه نزدھم
  . بايسته نيرومندی داشت

  
امير می کوشيد فئودال ھای نامطمئن و جنگجويان قبيله يی زير فرمان سران قبايل را با سپاھيان منظم تعويض 

محمد خان بی ترديد از نيروی ديگر حاکمان افغانستان برتری داشت و موھن  نيروی نظامی امير دوست«. نمايد
ھرگاه اط:عات من درست باشد، پادشاھان سدوزايی ھيچ گاھی از چنين پارک توپخانه : xل در اين زمينه نوشت

ن می نشيراو عمده ترين وظيفه خود را تقويت توان رزمی سردا .ردار نبودندونيرومندی که امير داشت، برخ
  . »پنداشت

  
ارتش دوست محمد خان که عمدتا متشکل از سوارن نظام بود، بنا به مدارک موھن xل بيش از دوازده ھزار سپاه 

اين در حالی بود که خود  281.زنبورک داشت 200دستگاه توپ و  50توپخانه امير . داشت نفر پياده 3500سوار و 
  .و شمار سپاھيان پياده او به ده ھزار نفر می رسيدامير می گفت که شمار سواران او به بيست ھزار 

                                                                                                                                                             
  . گ–.ھنگام نوشتن کتاب، ھنوز نام سبزوار رسميت داشت

  ....مانند بدخشی، پنجشيری، بايانی، کابلی و.  279
  .گ-...مانند فطر روزه، ذکات، خيرات، نذورات، به راه خدا، خمس و سھم امام و.  280
گفته موھن xل، خود دوست محمد می پنداشت که شمار سواره نظام او به بيست ھزار تن و پياده نظامش به ده ھزار به .  281

  .تن می رسد
  :   نگاه شود به
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ياد می شد که سپاھيان ھر يک اسپ ھای » خود اسپه«يکی از آن به نام . سواره نظام به چند دسته تقسيم می شد

نام داشت که سپاھيان آن با اسپ ھای دولتی که از خزانه » عمله سرکاری«دسته ديگر . خود شان را داشتند
بر يگان ھای سواره نظام در بيشتر موارد پسران امير . ود، و شمار شان به سه ھزار نفر می رسيدخريداری شده ب

 - غ:م حيدرنفری و زير فرمان  2000يک دسته يی ،پسر او –برای مثال، زير فرمان محمد اکبر. فرمان می راندند
  . نفری قرار داشت 600ک دسته ي ،رشگپسر دي -]محمد افضل[يک دسته ھزار نفری و زير فرمان  ،پسر ديگر او

  
چنين بر می آيد که کوھستانی ھای تاجيک تبار به . پياده نظام از جمع غلزايی ھا و کوھستانی ھا گرفته می شد

  . بنام بودند» بھترين جنگاوران پياده«گواھی برنس در کشور چونان 
  

 282تيرباری که با تفنگ ھای موشکت دسته ھای -جزاير چی يا جزايل چی ھا از جمع غلزايی ھا گرفته می شدند
 ، اين تفنگ ھابه گونه يی که موھن xل می نويسد. بودند ناسبلوله دراز آسيايی مجھز بودند که برای تيرباری ھا م

بر جزايلچی ھا که شمار کل آنان بيش از . »بھتر از موشکت ھای انگليسی بودند و دور تر از آن ھا را می زدند
  . پسر امير فرمان می راند -کبرنفر بود، محمد ا 2000

  
، کمپبل .]گ-امريکايی[ھرxن -در آستانه جنگ زير فرمان افسران اروپايی) نفر 1500نزديک به (بقيه پياده نظام 

  . و عبدالصمد خان ھندی بودند
  

بله با مقابود، متوجه به تقويت مرکزگرايی و توحيد ھمه سردارنشين ھا در يک کشور  کهمشی فرمانروای کابل 
و ذينفع بودند سرسختانه فئودال ھای بزرگ و به ويژه استعمارگران بريتانيايی که در حفظ افغانستان پارچه پارچه 

  . رو به رو شده بودمنتظر فرصت مساعد،  تنھا برای اشغال سرزمين ھای افغانی
  

با سيک ھا  1834ه به سال در پيوند با جنگی ک. پديد آمده بود 1838چنين وضعی در سردار نشين کابل مقارن با 
 ،شھزاده شجاع المک -، و نيز مبارزه با مدعی تخت کابل)که پشت سر آن ھا انگليسی ھا ايستاده بودند(رخ داد، 

را وادار  و رباخوران ھندی او به شدت ماليات ھا را افزايش داد و تاجران. امير به منابع پولی بيشتری نياز داشت
حقوق و امتيازات خان ھا و  ،برای کاھش ھزينه ھا و افزايش وجوه مالی در خزانه.  گردانيد تا به او وام بدھند

  . وابستگان و نزديکان خود را کاھش داد و نيز از معاشات روحانيون کاست
  

، ضبط و او را بر می انگيخت گرانیبرخی از خان ھای درانی را که تقويت آنان ن جايدادھایاو  ،سر انجام
مگر . بر انگيختبرخ:ف خود با اين تدبيرھا بخش چشمگير سرشناسان افغانی و روحانيت را امير . مصادره کرد

موفق نشد نياز به منابع پولی xزم برای تقويت ارتش را در پيوند با خطر پش آينده تھاجم نظامی انگليسی ھا بر 
  . آورده سازد

  
دالی که پيوسته در ت:ش بودند ئوناسان فبه مقصد کمرنگ ساختن ناخشنودی سرش 1838دوست محمد خان به سال 

به منظور  ،و ھمزمان با آنافزايش بدھند » جھانگيرانه«از مدرک تاراج در لشکرکشی ھای  ی خود رارآمدھاد
سپاھيان خود را به تعداد شش ھزار نفر به فرماندھی شھزاده اکبر برای اشغال  ،جبران کمبود منابع مالی

 ،مگر اين لشکرکشی. گسيل داشت) در شمال ھندوکش(ی و تاجيکی ترکستان جنوبیکسردارنشين ھای پراگنده ازبي
تماي:ت خصمانه محافل حاکمه سردارنشين ھا را تضعيف ننمود و نتوانست تھديدات خيزش آن ھا را در برابر 

   283.امير از ميان بردارد
  
ن تکيه داشت، در آن سوی که دوست محمد بر آ) نزديک به شش ھزار نفر(در عين زمان، نيمی از ارتش  

نيرومندترين  -از تنش اوضاع داخلی در سردار نشين کابلاشغالگران انگليسی . برد یھندوکش به سر م
  . بھره برداری نمودند 1838ت نظامی در برابر افغانستان به سال اين افغانی، با آغاز نمودن اقدامشسردارن

                                                                                                                                                             
Mohan lal, Life of the amir Dost Mohammad khan of Kabul: with his political proceeding 
towards the English ,Russsian and Persian governments, including the victories and disastrers of 

the British Army in Afghanistan. Vol I-II, London, 1841., I. p. 239, 261.   
  .گ-.می خوانند موش کشاين تفنگ ھا را مردم عادی .  282
  .گ-.انگليسی ھا به خاک ما بود اين يکی از لغزش ھای بزگ و نابخشودنی امير دوست محمد خان در آستانه تجاوز.  283
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در اين . ھاجم استعمارگران انگليسی قرار گرفت، قندھار بودمورد ت 1838دومين سردارنشين افغانی که به سال 

زمين . ر دل خان فرمان می راندندمھ رحمدل خان و ،برادران کھندل خان ،حکمرانان بارکزايی –سردارنشين 
  . در شمال تا بلوچستان در جنوب و از بابه شير در باختر تا معروف در خاور پھن بود لگھای آنان از جلد

  
کل باشندگان اين سردار  شمار. شھرھای اين سردارنشين عبارت بودند از قندھار، معروف و گرشک بزرگترين 

بافتاری تباری سردارنشين قندھار درست ھمانند سردارنشين کابل .  ھزار نفر می رسيد 800-700نشين به
شندگان تاجيک ھا، درصدی بزرگی با ،)کوچی بيشتر(افغان ھا  -بر بخش عمده باشندگان افزون. رنگارنگ بود

  .بودند... ھندی ھا، ھزاره ھا، قزلباشان و
  

وار می نپر نفوس ترين گروه در سردارنشين قبيله درانی بود که در اوايل سده نزدھم شمار آنان به صد ھزار خا
  . رسيد

  
: ندرھبری می کرد» برادران قندھاری«سردارنشين قندھار به سه بخش تقسيم می شد که ھر يک را به ترتيب 

به ھر يک، . ھر يک از آنان کاخ ھايی داشتند که بسيار ھم بزرگ نبودند. کھندل خان، رحمدل خان و مھردل خان
يعنی عم: از آن ناحيه يی که . سال، سھم خود را از درآمد ھای سردارنشين به دست می آوردند ترتيب سن و

. اصلی را در اداره سردارنشين بازی می کردنقش  ،برادر ارشد –کھندل خان. ب:فصل بر آن فرمان می راندند
در دارن توطئه چينی و دسيسه سازی در برابر يک ديگر و کشاکش بر سر دستيابی به جايگاه نخست براميان 
  . پايانی نداشت ،اداره

  
نمندی خان ھای بزرگ درانی بود، اغلب شورش ھايی اسياست داخلی حکمرانان قندھاری که متوجه به تضعيف تو

چون ارتش آن ھا سرھم سه ھزار سوار . ر می انگيخت که بسيار به دشواری می توانستند آن ھا را فرو بنشانندرا ب
  . دستگاه توپ 20- 15روی ھم رفته  -و يک ھزار سپاھی پياده داشت و پارک توپخانه آن ھا کوچک بود

  
ھا با ايران ببخشند، با آن ھا خصومت  روحانيون سنی که مايل نبودند برادران بارکزايی را به خاطر پيوندھای آن 

تھديد به نمايندگان روحانيت بارھا فرمانروايان قندھار را  ،جاسوس انگليسی -بر پايه گزارش ليچ284.می ورزيدند
  .ھرگاه آن ھا مناسبات شان را با ايران برھم نزنند شورش نموده بودند،

                                                 
نخست، اين که . روشن است که نزديکی سرداران قندھاری با ايران، در آن برھه، به دxيل مختلف، امر ناگزيری بود.  284

دو ديگر، اين که کھن دل خان و برادرانش . ايران تنھا ھمسايه قدرت مند آن ھا بود و با آن کشور مناسبات بازرگانی داشتند
  . گری جز از دوستی با ايران که تنھا تکيه گاه خارجی شان شمرده می شد، نداشتندراه دي

  
شاه ھرات  -با کامران. مناسبات آن ھا با دوست محمد خان که پيوسته در پی گرفتن متصرفات شان بود، گرگ و ميش بود

صدد گرفتن ج:ل آباد بودند، ھم بس از آن سو، خطر سيک ھا که در پس از گرفتن پيشاور، در . نيز دشمنی ديرينه داشتند
بزرگ بود و بزرگتر از آن، خطر انگليسی ھا که در پی آوردن شاه شجاع درانی و گرفتن ھمه سردارنشين ھای بارکزايی و 

سايه يورش انگليسی ھا بر ھمه سردارنشين ھا . در گام نخست قندھار و ھمه سرزمين ھای سند و پنجاب و بلوچستان بودند
  .ن بودپيوسته پھ

  
سرداران تازه به بسيار دشواری، آن ھم به ياری ايران و نيروھای کمکی کابلی توانسته بودند، يورش سھمگين شاه شجاع 

در اين حال، ايران افزون بر کمک مالی و نظامی به سرداران، حاضر بود، کامران را که به سوی . درانی را دفع کنند
سفير  - ر افگنده، متصرفات او را بر پايه عھد نامه يی که از سوی کنت سيمونيچانگليسی ھا لغزيده بود، از تخت ھرات ب

  .اين عھدنامه از ھر نگاه به سود سرداران بود. روس در تھران تضمين شده بود، به آنان بسپارد
  

ه تعصب مذھبی، آن چه مربوط می گردد به دشمنی روحانيون سنی قندھار با سرداران به بھانه نزديکی با ايران شيعه بر پاي
بايد ريشه اين کار را در ترفندھای انگليسی ھا جستجو کرد که ھمواره با ھيمه انداختن در آتش اين اخت:فات، به سود خود 

در اين ھنگام انگليسی ھا توانسته بودند شبکه جاسوسی پر شاخ و برگی در ھمه سردارنشين ھای . بھره برداری نموده اند
وزير کھن دل خان را نيز استخدام کرده بودند و از نزد او اط:عات دست  -گونه يی که حتا م: نصوحبه . افغانی پھن نمايند

  .اول را دريافت می داشتند
  



 156

  
دارنشين حاکم بود، مناسبات xيه ھای گسترده خشونت و باجستانی از باشندگان که در سر ،رژيم خودکامگی

  . بود به شدت تيره گردانيدهباشندگان را با فرمانراويان بازکزايی 
  

ا يک ديگر داشتند، خود را بيخی تضعيف بکه ھمچشمی ھايی سرداران قندھاری با «ويتکيويچ گزارش داده بود که 
  . »ا از خود متنفر و منزجر ساخته بودندباشندگان سرزمين خود ر ،با فشارھا و تاراج ھا ونموده 

  
دxيلی در دست داشتند که به پيروزی سھلی بر  ،1838ليسی با آغاز نمودن جنگ در گاين گونه، استعمارگران ان 

تضعيف گرديده و تکيه گاه استواری ھم در ميان سران فئودالی  درونیکشاکش ھای که در اثر (فرمانروايان افغانی 
  . ، سنجش داشته باشند)له ھای گسترده مردمی نداشتندو ھم در ميان کت

  
******  

  
به ويژه پروفيسور . در آثار خاورشناسان شوروی مسايل گوناگون تاريخ افغانستان به بررسی گرفته شده است

با اين ھم، تا کنون علل و رويدادھای نخستين جنگ  افغان و انگليس . ايگور ريسنر کار بسياری انجام داده است
و نيز نقش توده ھای مردمی در پس زدن استعمارگران از سوی افغانستان شناسان شوروی به ) 1842 -1838(

مقاxت در اين زمينه و آثار عمومی در باره تاريخ افغانستان اين خ: را نمی توانند . پيمانه بسنده پژوھش نشده است
  . پر کنند

  
جانب دارانه  ،صاص داده شده به نخستين جنگ افغان و انگليسآثار خاورشناسان بوژوازی و به ويژه انگليسی اخت

به اين  .متوجه اند و يک جانبه گرايانه بوده و به توجيه تجاوزات سياست بريتانيا در افغانستان و آسيای ميانه
بھره جسته اند که ھمه » دفاع از ھند در برابر تھاجم روسی«استعمارگران انگليسی در کانسپت دروغين  ،مقصد

نويسنده کتاب تاريخ افغانستان  –تقريبا آثار تاريخ پردازان خاورشناس انگليسی به ويژه سر پرسی سايکس
  . و ديگران بر ھمين شالوده استوار اند) 1940لندن(
  
تا کنون مونوگرافی يی در باره موضوع نخستين جنگ افغان و انگليس  ،در آثار تاريخ نويسان افغانستان معاصر 

  . ديده نمی شود
  

برای مثال در کتاب . بخش ھايی که به اين موضوع پرداخته اند، آناليز کامل رخدادھا را نمی دھند ؛در آثار عمومی
در پيشاور به  1942نوشته قاضی عطا هللا که به زبان پشتو به سال ، )تاريخ پشتون ھا(» د پشتنو تاريخ«دو جلدی 

بريتانيا در افغانستان نتوانسته است علل راستين جنگ سال با فاش ساختن سياست تجاوزگرانه 285چاپ رسيده است،
  .افغان و انگليس را توضيح بدھد 1842 -1838

  
جای بزرگی را به رويدادھای نخستين جنگ   افغانستان در قرن نزدهتاريخ نويس افغانی در کتاب  -سيد قاسم رشتيا 

خصوصيت مثبت . داده است ،رهودر اين د ،غانستانايی در افيافغان و انگليس و افشای سياست استعمارگران بريتان
بار دوم با اضافات و بازنگری چاپ شد،  1956برآمده بود و سپس در  1950اين کتاب که چاپ نخست آن به سال 

و نيز تمايل او به اين که ارزيابی  دارد] در زمينه[به آثار تاريخی  اين است که نويسنده برخورد انتقادی يی نسبت
  286.ر قبال رخدادھا بدھدخودش را د

                                                                                                                                                             
در اين جا، فشار روحانيون سنی بر سرداران را، در واقع می توان چونان فشار غير مستقيم انگليسی ھا ارزيابی کرد که در 

تادن ھرات به دست شان که بی ترديد توان و وزن آن ھا را به پيمانه چشمگيری باx می برد، نزديکی سرداران با ايران و اف
چون خود شان در برنامه داشتند نه تنھا قندھار، بر کابل و سراسر گستره بازمانده از امپراتوری درانی و حتا . ذينفع نبودند

  .     گ-.خان نشين ھای آسيای ميانه را بگيرند
  . 1947و  1942، پيشاور، )تاريخ پشتون ھا( دپشتنو تاريخهللا خان،  قاضی عطاء.  285
شايان يادآوری است که . ، چاپ کابل بھره جسته است1136داکتر بابا خواجه يف در اين اثر از چاپ دوم کتاب، سال .  286

رشته آثار انگليسی  رشتيا در ژنو در واپسين سال ھای زندگانی، برای آخرين بار کتاب خود را با بھره گيری از يک
  . ، پيشاور چاپ گرديده است»ميوند«بازنگری و بازنويسی نمود که از سوی بنگاه انتشارات 
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با اين ھم، به رغم يک رشته خوبی ھا، کتاب رشتيا نتوانسته است از زير سايه تاثير تاريخ نگاری 

، »کليد ھندوستان است«و اين فرمول که ھرات » دفاع از ھند«و » دفاعی«انگليسی و کانسپت ) ھيستوريوگرافی(
  . برآيد

  
اج رس«مانند . نيز زير تاثير ھمين کانسپت نوشته شده اند] در زمينه[ آثار برخی ديگر از تاريخ نويسان افغانی

مبارزات « -، و رشتين»رجال و واقعات تاريخی افغانستان«-لی کھزادو احمد ع فيض محمد کاتبنوشته  »التواريخ
مانند  .افغان و انگليس پرداخته اند 1842-1838حال چه رسد به ديگر مقاxت که به جنگ سال ھای . »پشتون ھا

  ...نوشته غبار و» وxيات شرقی افغانستان«ميوند و . نوشته م، »آن علل و نتايج جنگ اول افغان و انگليس،«
  

پژوھش ھای علمی در باره تاريخ افغانستان و به ويژه تاريخ نخستين جنگ افغان و انگليس در آثار پيش از انق:ب 
رخدادھای جنگ افغان و انگليس   ،مفصل تر از ھمه. می دھندن روسيه بسيار اندک است و آناليز عميق را به دست

بازتاب يافته است و تجزيه و تحليل  گريگوريف. و. و» کابلستان و کافرستان«در کتاب  1842و  1838سال ھای 
سده نزدھم در زمينه تھديد امنيت  40-30بی پايگی ھراس انگليسی ھا را در سال ھای دھه ھای  وی. گرديده است

را که انگليسی ھا را بر  یبا اين ھم، نتوانسته است علل راستين .نشان داده است ز سوی روسيه و ايران ھند ا
  . توضيح دھد ،انگيختند تا دست به تجاوز آشکار در برابر خلق ھای افغانستان بيازند

  
  :مسايل زير را در برابر خود گذاشته است ،نويسنده کتاب دست داشته

خصلت سياست بريتانيا در اين  »و شگافتن باز نمودن«وز انگليس بر افغانستان و روشن ساختن دxيل تجا -
 کشور

ساختن حاکميت  پھن برم: ساختن پيوند ب:فصل ميان ت:ش ھای استعمارگران بريتانيايی مبنی بر -
 .افغانستان با سياست اشغالگرانه بورژوازی انگليس در خاورميانه در کلدر استعماری خود 

 رزه مردانه خلق افغانستان را در برابر استي:گران بريتانيايیامب نشان دادن -
  

  :عبارت اند از در کتاب دست داشته از آن بھره گرفته شده است، در گام نخستکه منابع اصلی روسی 
 مواد و مدارک از بايگانی ھای سياست خارجی روسيه -
 تاريخی -مرکزی دولتی نظامیبايگانی  -
برزی که در بر دارنده . پ. وی کميسيون آرشيوگرافی قفقاز به ويرايش آری شده از سواسناد گرد آ -

، کمکاتبات حکومت تزاری با حکومات کشورھای ديگر است، مراس:ت ديپلماتي و مراس:ت
 ....مقاxت چاپ شده روزنامه ھا و] نظامی-رجال سياسی[خاطرات

  
يخ مناسبات روسيه و افغانستان و رويدادھای ھا اط:عات ارزنده در باره تارننه ت ،و موادھمه اين مدارک 

ھاجم انگليسی سردارنشين ھای افغانی در آستانه تبل نيز اط:عاتی ھم در باره ساختار و بافتار درونی  ،ھرات
  . می دھند ھا
  

نوشته ميرزا » نوای معارک« ارزشمند ترين آن ھا ،از منابع افغانی يی که در اين کتاب بھره گرفته شده است
برای نخستين بار 287،اثر دست نويس که در موزه کابل نگھداری می شوداين . ء محمد شکارپوری استعطا

نويسنده آن شاھد و ناظر رخدادھايی است که به . به نشر سپرده شده است1953از سوی انجمن تاريخ به سال 
  . ی سند کار می کردو در خدمت حکمرانان افغاناو زمان درازی در شکارپور می زيست . شرح آن می پردازد

  

                                                                                                                                                             
مگر مانند بسياری از کتاب ھای تاريخ نوشته شده از سوی تاريخ نويسان . کتاب آقای رشتيا دارای اط:عات سودمندی است

برخورد  قيد احتياطايی ھای جدی  رنج می برد و بايسته است با آن با  ھم ميھن در نيمه دوم سده بيستم، از يک رشته نارس
  .گردد

  
- در مسکو به چاپ رسيده است که از روی چاپ اول کابل آن صورت گرفته است 1958ترجمه روسی اين کتاب به سال 

  .گ
  .استاين کتاب در سال ھای اخير از سوی بنگاه انتشارات ميوند در پيشاور دو باره چاپ شده .  287
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رحمدل  –او يکی از درباريان با نفوذ حکمرانان بارکزايی قندھار) 1818(پس از واژگونی خاندان سدوزايی 
از . بمرد و موفق به به پايان رساندن کتاب خود نشد 1855ميرزا شکارپوری در . گرديد خان خان و شير دل

  . ندپسرش کار را نافرجام او را به پايان رسا ،اين رو
  

از برکناری زمان شاه آغاز می گردد و دوره مھم تاريخ افغانستان  ،رويدادھای شرح داده شده در نوای معارک
مولف به گونه يی که اين کار برای ھمه  .در بر می گيرد) در اوايل سال ھای دھه چھل سده نزدھم(و سند را 

از xيه ھای فئودالی اند، مختص است، توجه  رکه بيشت) واقعه نگاران، گاھنامه نويسان( کرونولوژيست ھا
و خصلت توده  نگارنگ مبذول می داردراصلی را به تاريخ شاھان و دربارھا و کشاکش ھای درونی فئودالی 

او پيروزی رزمندگان توده يی بر انگليسی ھا در نبرد . يی نخستين جنگ افغان و انگليس را ناديده می گيرد
  . تنھا منوط به دليری و مردانگی دوست محمد خان می شمارد 1840پروان را در ماه نوامبر 

  
ت گفتگوھا سبرای نمونه، شک: ير می گرددسبرخی از رويدادھا به گونه نادرست تعبير و تف ،هماندر اين گاھ

حکمرانان قندھار تنھا عدم  -الکساندر برنس با دوست محمد خان و برادران او –نمايندگان کمپانی ھند شرقی
  . مبنی بر داشتن روابط دوستانه با انگليسی ھا برشمرده می شود] سرداران[تمايل 

  
در بر دارنده مواد و مدارک فراوان در زمينه نخستين جنگ افغان و انگليس  یمنبع واقعات شاه شجاع،کتاب 

تاريخ نويس سرشناس معاصر افغانستان می پندارد که دو بخش نخست  –احمد علی کھزاد. است شسه بخ در
شجاع را  که زندگی نامه شاه(که بدنه اصلی گاھنامه را می سازد، به قلم خود شاه شجاع نگاشته شده است 

  ). شرح می دھد
  

ر ھراتی به نام محمد حسين می داند جمتعلق به يک تا -کھزاد مولف بخش سوم را که در باره خود جنگ است
 که به ھر رو، ھر کسی. ن شھر به سر برده بودبه کابل آمده بود و تا پايان جنگ در اي 1839که به سال 

او می  -بوده باشد، برای ما يک چيز مھم است) نوشته شده است 1862که به سال (نويسنده بخش سوم کتاب 
کوشد تصوير راستينی از مناسبات نيروھای افغانی و انگليسی در افغانستان اشغال شده بدھد و مبارزه 

  . را نشان دھدقھرمانانه ميھن دوستان افغانی 
  

که » پادشاھان متاخر افغانستان«زير نام  ،دلچسپی معينی را کتاب کرونولوژيک ميرزا يعقوب علی خان خافی
، )در دو جلد( اپ رسيده استچاز سوی انجمن تاريخ افغانستان به  1955تدوين شده و به سال  1912به سال 

تا اوايل  آغاز می گردد و 1839انگليسی ھا به سال  در کتاب از اشغال غزنی از سویرخدادھا . بر می انگيزد
معاصر نخستين جنگ  افغان و انگليس نبود، ارزش کتاب وی در  ،با آن که خافی.  سده بيستم کشانده می شود

  . آن است که او در نوشتن آن از بازگويی ھای شاھدان عينی و ناظران رويدادھا بھره جسته است
  

برای . يه و تفسير شمار کاملی از رويدادھا  لغزش ھا و بی دقتی ھا ديده می شودبا اين ھم، در پرداز و توج
تسليم شدن دوست محمد خان دليل و پروان ھيچ چيزی نيامده است  1840ر باره نبرد نوامبردر کتاب، د، نمونه

در  اشتراک به فراخوان امير مبنی بر حومه آن را چنين توضيح می دھد که باشندگان کابل و 1940در ماه می
  . مبارزه در برابر انگليسی ھا پاسخ ندادند

  
. ای ميانه يی نيز بس دلچسب استيع نگار آسايق -)طوره( توره حاجی محمد نوشته و» منتخب التواريخ«کتاب 

يک اثر تاريخی و  ،اين اثر. نوشته شده استبه زبان پارسی  1843 -1842اين کتاب به سال ھای 
يکی . ستا 1827-1822شرح سياحت و جھانگردی مولف به سال ھای اصلی آن، بخش . اتوبيوگرافيک است

ارزش کتاب در آن است که مولف آن که . تاريخ آسيای ميانه تخصيص داده شده است از بخش ھای کتاب به
خود با دوست محمد خان از نزديک آشنا بود و شناسايی داشت، اط:عات بسياری را در افغانستان در اواخر 

  . ب:فصل از نزد خود امير به دست آورده بود 1830ای دھه سال ھ
  
به  1839اين ھمان دوره يی بود که دوست محمد پس از تھاجم انگليسی ھا به قلمرو سردارنشين کابل، به سال  

  . بخارا گريخت و چندی در آن جا زيست
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چاپ » آبی«ت، به ويژه کتاب نامنھاد از اسناد ديپلماتيکی که به زبان انگليسی در اين اثر بھره گرفته شده اس
مکاتبات ميسيون بريتانيا در کابل با  ومربوط است به مراس:ت  که شايان توجه است 1859به سال شده 

  . حکومت ھند بريتانياييی و حکمرانان بارکزايی سردار نشين افغانی
  
به  1839نخست آن به سال  سند به چاپ رسيده است که بخش چشمگير آن در چاپ 254در کتاب آبی  ،سرھم 

  . گرديده بود» !ويرايش«وزير خارجه وقت بريتانيا  –دستور پالمرستون
  

مقصد توجيه و تبرئه سياست تجاوزگرانه انگليس در قبال افغانستان و آسيای ميانه و انداختن ، دستکاری اسناد
ه با برپايی دنبال می کرد کا رحکمرانان قندھار  -گناه آغاز جنگ به گردن دوست محمد خان و برادران وی

  . گويی تھديدی را برای متصرفات انگليسی در ھند متوجه گردانيده بود ،ران و روسيهروابط دوستانه با اي
  

به  را» کتاب آبی« 1839پالمرستون در سال  ،برای ثابت ساختن اين ادعا«: کارل مارکس در زمينه نوشت
مراس:ت و مکاتبات ميان سر الکساندر برنس به اجنت بريتانيايی در ئه کرد که در بردارنده عمدتا اار پارلمان

  288.»کابل وحکومت کلکته بود
  

را پالمرستون در عمل » کتاب آبی«آن ھم در حالی که اسناد آورده شده در «مارکس خاطرنشان می سازد 
مفھوم  ،کاریبا تحريف و جعل و دست«در چاپ پالمرستونی  و مکاتبات الکساندر برنس289»جعل کرده بود

آن مفھومی را که برای توجيه  يعنی290.»بيخی مغاير آن چه را که به شکل نخستين خود داشت، گرفته بود
  . سياست تجاوزکارانه کابينه انگليس xزمی بود

  
» کتاب آبی«س به شکل کامل تنھا پس از آن به چاپ رسيدند که دستکاری اسناد در ننامه ھای الکساندر بر

ه انگليسی آشکار شدند و برخی از نمايندگان پارلمان انگليس خواستار بررسی اين موضوع برای محافل عام
  291.گرديدند

  
 1838اظھارات نمايندگان گروه ھای مختلف و فراکسيون ھای پارلمان انگليس به سال ھای از سخنرانی ھا و 

دست داشته چوناِن منبع بھره به چاپ رسيده بودند، نيز در اثر » مناظرات پارلمانی«] رساله[که در  1842-
  .برداری شده است

  
مجموعه مدارک «از مجموعه قراردادھای گوناگون، اسناد و مدارک در باره نخستين جنگ  افغان و انگليس 

در کلکته به چاپ  1843که به سال  »1842-1838در باره اکسپديسيون نظامی به افغانستان در سال ھای 
گزارش ھا و که در آن در پھلوی شمار بسياری از مراس:ت ديپلماتيک،  تده اسشرسيده بود، بھره گرفته 

  . بازگويی اشتراک کنندگان نخستين جنگ افغان و انگليس را در بر دارد ھفدهساير اسناد رسمی  
  

 ،فرمان ھا ،سند مختلف 547به چاپ رسيد و مشتمل بربه فيصله پارلمان انگليس  1843مجموعه به سال 
مودھای گورنر جنرال ھند در دوره نخستين جنگ افغان و انگليس، مراس:ت و مکاتبات دولت دستورھا و رھن

  . است..... اشغالگر انگليس در افغانستان با حکومت ھند بريتانيايی و
  

آموزشگاه ھای «مانند روسی مج:ت و  مواد و اسناد از روزنامه ھا ،مدارک ،مقاxتاز در اثر دست داشته، 
پيک «، »پيک نظامی«، »فرزند ميھن«، »بايگانی روسی«، »روزنامه ادبی«، »شمالنسيم «، »حربی

                                                 
  ).266. کارل مارکس و فريدريک انگلس، کليات آثار، جلد يازدھم، بخش دوم، ص(؛ جنگ نوين چينکارل مارکس، .  288
. کارل مارکس و فريدريک انگلس، کليات آثار، جلد دوازده، بخش دوم، ص(، و لرد پالمرستون» تايمز لندن«مارکس، .  289
189 .(  
  .268. ، صجنگ نو چينکارل مارکس، .  290
دلچسپ است که پالمرستون حتا ھنگامی که تحريف اسناد آشکار گرديد، ت:ش ورزيد ھمه چيز را چونان سوء تفاھم .  291

در اين حال، او از نمايندگان پارلمان انگليس آن فاکت را که . سادگی الکساندر برنس رخ داده بود عادی جلوه بدھد که در اثر
  . می آورد تا گزارش ھا را تاييد نمايد، پنھان می کردبر برنس فشار  1839حکومت انگليس به سال 

  :نگاه شود به
Hansards parliamentary debates. Third series, vol. 153, London, 1840, 1860, p. 70-75, 93. 
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بھره ...و » مجله توپخانه«و » مجموعه مواد جغرافيايی و توپوگرافيک در باره آسيا«، »روسيه قديم«، »اروپا
  .گرفته شده است

  
ژورنال آف ايشيتيک « ،»تايمز«از رسانه ھای انگليسی، از مواد رسانه يی چاپ شده در روزنامه ھای 

مجله انجمن (» ژورنال آف رويال جيوگرافيک سوسايتی«و ) مجله انجمن آسيايی بنگال(» سوسايتی آف بنگال
  .بھره جسته ايم) ھمايونی جغرافيا

  
ھنوز چون اين روزنامه . بايسته است با دقت و احتياط بسيار برخورد کرد ،با مواد و مدارک روزنامه تايمز

بود و در بسا از موارد به سود و » ارگان با نفوذ کابينه بريتانيا« ،سده نزدھم به تعريف مارکس در نيمه نخست
  .ه چاپ می رسانيدمواد مختلفی را به اشکال تحريف شده ب ،افع باداران خودمن
  

ان نماينده پارلم –بخش بزرگی از سخنان دن لوپ  ،اين روزنامه در يکی از گزارش ھای پارلمان ،برای نمونه
با طرح پيشنھاد در باره گزينش کميته يی برای بررسی  ،را به چاپ نرسانده بود که وی به گفته کارل مارکس

، آغاز به يورش برده به پارلمان ارائه داشته بود 1839به سال  ناسناد مربوط به افغانستان که پالمرستو
   292»...بود

  
، آير، ابوت، برسلم، گرين ود، ناش و ديگر اتکينسون :در کتاب ھمچنين از خاطرات افسران انگليسی

در بر دارنده مواد حقيقی دلچسپی در باره نخستين جنگ  افغان  ،اين خاطرات. ، سود جسته ايمجنگ رزمندگان
برخ:ف فاکت ھا می کوشند تجاوز انگليس بر  ،چون مولفان .مستلزم برخورد انتقادی اند ،مگر. اندو انگليس 

  . توجيه نمايند 1842-1838ای سال ھ درافغانستان را 
  
  
   
  

  
  
  
  
  
  

  بخش يکم
  سياست انگليس در افغانستان

  در سال ھای دھه سی سده نزدھم و ميسيون ويتکيويچ
  

دليل اين . انگليسی ھا آغاز به پيش گيری سياست پويايی در افغانستان می نمايند ،در سال ھای دھه سی سده نزدھم
جايی که نه دھم دھقانان  ،از سوی استعمارگران انگليسی ورشکست شده ھند کار، روی ھم رفته، اين بوده است که

قرار می گرفتند، ديگر نمی توانست ھمه نيازھای روز افزون صنايع انگليس را که در سال  بھره کشیآن مورد 
  293.، برآورده سازدھای دھه سی سده نزدھم به تراز باxيی توسعه رسيده بود

  
. ل سده نزدھم يک سری قرار دادھای نابرابرانه را بر سند، پنجاب و ايران تحميل کردندھنوز در اوايانگليسی ھا 

ديپلماتيک نفوذ خود را بر ھای تا از راه دست يازيدند ھمانا در ھمين دوره آن ھا به يکی از نخستين ت:ش ھا 

                                                 
  . 189. ، صتايمز لندن و لرد پالمرستونکارل مارکس ، .  292
ين سال ھا در مقايسه با سال ھای پيش از آن، می توان دست کم از روی در باره تراز باxی توسعه صنايع بريتانيا در ا.  293

پوند بود، اين رقم به  109487به ميزان  1814ھرگاه در . داده ھا در باره صادرات کاxھای انگليسی به ھند داوری کرد
  .پوند استرلينگ رسيده بود 2445000به  1838پوند و به سال  2160936به  1837سال 

                 :بهنگاه شود 
 Hansards parliamentary debates. Third series, vol. 52, 153, London, 1840, 1860, p. 582  
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 گسيل گرديده بود، ايیاز سوی حکومت ھند بريتاني 1808ھيات الفنستون که در سال . افغانستان پخش نمايند
د به سوی خود توانست شاه شجاع را برای بستن پيمان در برابر تھاجم احتمالی فرانسوی ھا از راه افغانستان به ھن

  294.متمايل گرداند
  

به سال ھای بيست سده نزدھم از طريق کشمير و افغانستان با لباس جاسوسان بريتانيايی  -مورکروفت و تريبک
از سوی کمپانی ھند شرقی دو از روی يادداشت ھای آنان بر می آيد که آن . رخنه نمودند ای ميانهبه آسي بازرگانان،

با وظيفه گرد آوری اط:عات مفصل دارای بار سياسی و نيز اط:عات در باره وضعيت راه ھای بازرگانی و 
  295.گسيل گرديده بودند امکانات رخنه کاxھای انگليسی به کشورھای آسيای ميانه

  
که  1830 -1829به سال ھای  به افغانستان گسيل گرديد و کونولی 1828به سال اجنت بريتانيايی  -سترليينگا

  296.کوشيد از راه استراآباد به خيوه رخنه نمايد
  

به دستور حکومت  ،جاسوس مجرب کمپانی ھند شرقی -الکساندر برنس 1833 -1831به سال ھای  ،در پی آن ھا
او برای حکومت گزارش مفصلی را در باره وضعيت  .بازديد نمود بخارا و ايران ،نستانافغا ،از پنجاب انگليس،

که به تاکيد ورزيد، لزوم عقد پيمان با حکمران کابل بر و  ارائه نمود افغانستان و ايران ،انهيرھای آسيای مزابا
بر سر مسير بزرگ ) محمد دوست(او  قلمروچون مساعدت خواھد نمود، پنداشت او که اين کار به تجارت انگليس 

اين گزارش با  297.مقدار آن ھمه روزه باx می رود وتجاری واقع است که از سوی آن کاxھا ھمه روزه می گذرد 
 پيوست ھای جغرافيايی و توپوگرافيک آن، در باره کشورھای خاورميانه ارزش بزرگی برای حکومت انگليس

  .داشت
  

  298.فرستاده شده بود به افغانستان ت ديگر انگليساجن -)ميسن(ماسون. چ ،ھمزمان با برنس
  

در اواخر سال . »ھيات بازرگانی«در راس اين بار . برنس بار دوم به افغانستان آمد 1838-1836به سال ھای 
به  سرھنگ استودارت و کپتان کونولی - یانگليس انجاسوس چھل سده نزدھم،اوايل سال ھای دھه  –ھای دھه سی

  . گسيل گرديدند به خيوهير و ابوت کپتان شکسپو  بخارا
  

برای آمدن زير حمايت انگليس يا دست کم آن متقاعد ساختن خان «که به خيوه با وظيفه (پويايی ھای کپتان ابوت 
، به گونه آشکار در باره مساعی تجاوزکارانه انگليسی ھا گواھی می )، آمده بود»ميانجيگری در منطقه با روسيه

مقصد ايجاد ائت:ف ضد روسی خان نشين  ،سيسه ھای اجنت ھای انگليسی در خاورميانهبه سخن ديگر، د299.»دھد
  . ھای آسيای ميانه را دنبال می کرد

  

                                                 
294.C. U. Aitchison, A collection of treaties, engagements and sanads relating to India and 

neighbouring countries, vol. xiii, Calcutta, 1933, p. 203.  
295. W. Moorcroft W. and Trebek G., Travels in the Himalayan provinces of ahindustan and the 
Panjab, in Ladakh and Kashmir, in Peshawar, Kabul, Kundux and Bokhara by mr. William 

Morcroft and mr. George Trebek from 1819 to 1825, vol. I-II, London,1841, p.18, 34, 
R. R. Sethi, The Lahore durbar.., p. 95.    

يادداشت ھای انجمن (، و حوالی آن يادداشت توضيحی به نقشه دريای ارال و خان نشين خيوهخانيکف، . و. يا.  296
  . 338. ، ص1851، سانکت پتربورگ،5، کتاب شماره )گيتاشناسی روسيه

  .447. ، صسياحت در بخاراالکساندر برنس، .  297
  . اجنت آن گرديد 1835مگر پسان ھا از . ماسون، در آغاز از ارتش کمپانی ھند شرقی گريخت. چ . 298

  : نگاه شود به
Mohan lal, Travels in the Panjab, Afghanistan and Turkistsn, to Balkh, Bukhara and Heart,and a 

visit to Great Britain and Germany, London, 1846,  p. 334. 
Burnes A., Narrative of a visit to the court of Sinde and Hyderabad of the Indus, Edinburh- 

London, 1839 
سوبوليف، . آ. ؛ ل107-105. ص.، ص1848، مسکو، 1842 و 184افغانستان و انگليسی ھا در سال ھای نيمان، . ک.  299

  . 1353. ص ،1885، جلد چھارم، سانکت پتربورگ، نبرد افغان و انگليس
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چون اين امر می توانست نه تنھا به  .نگران بود حکومت تزاری از پويا شدن اجنتوری بريتانيايی در خاور ميانه
بازرگانی  گسترشضربه محسوسی به بل نيز منجر گردد، نستان تقويت نفوذ سياسی انگليس در آسيای ميانه و افغا

اجنت ھای انگليسی تکاپوھای برای ترصد «از سوی حکومت تزاری . بزند روسيه با خان نشين ھای آسيای ميانه
به آسيای ميانه اجنت ھای روسی را  1835متقابل در برابر آن ھا، تصميم گرفته شد به سال اتخاذ تدبيرھای  و

  300.»و برای رقابت در عرصه تجارات کمپانی روسيه را بنيادگذاری نمايند بفرستند
  

به ويژه (بايسته است به خاطر داشت که در پيوند با کاھش تجارت روسی در سال ھای سی در شمال ايران 
آسيای «) که قلم عمده صادرات روسيه به کشورھای خاور بود) پارچه ھای نخی(کاغذی  –مصنوعات پنبه يی

  301».ھمراه با دشت ھای قرغيزستان عمده ترين مصرف کنندگان اين کاx ھا به شمار می رفتند ميانه
  

کاروان ھای . کاxھا را از ھند به آسيای ميانه و بر عکس می آوردند) پوينده ھا(بازرگانان کوچرو افغانی رھپويان 
 بارھای بيشتر با(اشتر بودند  700-600بر ملمتش بيشترپويندگان که به سوی آسيای ميانه رھسپار می گرديدند، 

الکساندر . که از ملتان از راه غزنی و کابل به بخارا برده می شدند )انگليس رنگارنگ ساختکاxھای  متشکل از
سود به دست آمده از « ،و تکس ھای رنگارنگ بی پايان به رغم دشواری ھای راه: می نويسدبرنس در اين پيوند 

  302.ليسی چه بسا که به پنجاه درصد می رسدانگ) سيتس(پارچه ھا چيت 
  

رخنه  ،اين گونه، با تکيه بر اظھارات مولفان گوناگون، می توان گمان برد که در سال ھای دھه سی سده نزدھم
  303.کاxھای انگليسی به بازارھای آسيای ميانه به ابعاد چشمگيری رسيده بود

  
، کشميرهچيت، مخمل، ململ،  :ه می شدند، مانندھای انگليسی که به بازارھای کابل آورد) پارچه(تکه 
برای نمونه، از فروش  . نسبت به بازارھای کلکته بسيار سود آور بودند.... و) ساتن(، ابريشم، ساتين)ف:لين(ف:نيل

  . نود درصد بيشتر از کلکته سود بر می داشتند –بازاريان چھل درصد و در بخارا ،اين کاxھا در کابل
  

کاxھای روسی ديگر نمی توانند به رقابت «در عين زمان  :)راستش تا اندازه يی با گزافه گويی(د برنس می نويس
يگانه پارچه . به سرعت رو به افزايش استبه دليل برتری آن ھا با کاxھای ما بپردازند و فروش کاxھای انگليسی 

  304».که در انگليس توليد نمی شوندو چيت ھای پھن دو بََره  است  سانيند، آھايی که کنون از روسيه می 
  

اط:عات دقيق در باره درجه افت بازرگانی روسيه و توسعه بازرگانی انگليس در افغانستان در ربع نخست سده 
درآمد  1838طی سال   »gazetteerگازيتر «به نام انگليسی  نشريه مگر بنا به داده ھای .نزدھم در دست نيست

 200ھزار روپيه می رسيد و از محصوxت روسی به 478ليس در کابل به کل از فروش محصوxت نساجی انگ
   305.ھزار روپيه

  
ھرگاه به سنجش داشته باشيم که افغانستان در کل بازار چندان بزرگی برای . اين مبلغ چشمگيری برای کابل بود

رای انگليسی ھا بيشتر نه به با اين ھم، افغانستان ب. کاxھای نساجی مانند ايران و آسيای ميانه به شمار نمی رفت
   .عنوان بازار فروش کاx، بل نيز چوناِن تخته پرشی برای گستره جويی به آسيای ميانه و ايران دلچسپ بود

  
در اين پيوند، بايسته است بر رخدادھای ھرات در سال ھای دھه سی سده نزدھم درنگ کرد که در چھار راه جاده  

ای ميانه و ايران واقع است و از زمانه ھای قديم نقش مھمی را ھم در زمينه ھای بازرگانی از ھند به سوی آسي

                                                 
  . 118. ص ،1908جلد يکم، سانکت پتربورگ، خ استي:ی آسيای ميانه، تاري تيرينتيف،. آ. م.  300

نقدی بر انديشه ھای ( »پوکروفسکی. ن. م» در آيينه خميده«سياست خارجی دولت در سده نزدھم «پاپف، . ل. آ.  301
  . 313. ص سانکت پتربورگ، جلد دوم، - ، مسکو)مارکسيست ستيزانه پوکروفسکی

  . 561. ، صسياحت در بخاراالکساندر برنس، .  302
303. A. Burnes, Narrative of a visit to the court of Sinde and Hyderabad of the Indus, Edinburgh- 

London, 1839, p. 67, 68. 
  . در پيوست اين کتاب برخی از داده ھا در باره تجارت روسيه و انگليس جمع آوری شده است

به زبان  394و  393. ص. و نيز موھن xل، جلد يکم، ص. 543- 542. ص. ، صسياحت در بخاراالکساندر برنس، .  304
  . انگليسی

305. Ed. Thornton, A gazetteer of the countries adjacent to India on the north- west.., p. 24.   
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، )نمايد یپولياک نشاندھی م. آ. به گونه که آ(چون موقعيت آن  .بازی می نمايد بازرگانی و ھم در زمينه نظامی
ر می شد و بسيار خوب با موجوديت مقادير بسيار خوار بار و علوفه که در واحه حوضه ھری رود کشت و کا«

را می  ،ارتش ھای جھانگشايان کبير و نيز کاروان ھای بازرگانی يی را که از طريق ھرات ره می سپردند
  306».گره خورده است توانست تامين نمايد؛

  
ھرات را  ؛ھای تجاوزکارانه خود در خاور ميانه طرحبا ت:ش برای پرده پوشی بر  ،استعمارگران بريتانيايی

اھميت اين شھر را چونان عاملی که مھم ترين نقش اقتصادی را  ،ھند می خواندند و اين گونه »کليد«يا » دروازه«
يکی دارای اھميت غير قابل پيمايشی برای ارتشی که ژو دو ديگر چونان نقطه استراتي بازی می کرد در گام نخست

  . و ناچيز جلوه می دادند پنھان می کردند ؛سيای ميانه و ايران را داردآقصد تھاجم از سوی ھند به سوی 
  

مارش نمايند، می توانند بيشتر بر  از قندھار، کابل، و بلخ،«به پنداشت فريدريک انگلس، ستون ھای سپاھيانی که 
چون ] به سوی ھند به راه بيفتند[پبروزی سنجش داشته باشند نسبت به سپاھيانی که از آستراخان، خيوه و بخارا 

از کوه ھا به سوی ھمواری ھا است و در سر راه بيخی می توانند از بيابان ] يين آمدنپا[تھاجم از جانب افغانستان 
که (اين در حالی است که تھاجم از سوی دريای کسپين و رود اراکس امکان می دھد تنھا با يک ستون . ھا نگذرند

ديگر ناگزير اند از راه بيابان ھا ھمه سپاھيان و ستون ھای  .بتواند از بيابان نگذرد) از جانب استرآباد به راه بيفتد
  307.»ره بپيمايند و در نتيجه ھر گونه ارتباط ميان ھم را گم نمايند

  
مبدل  برای تھاجم به خان نشين ھای آسيای ميانه و ايران یانگليسی ھا با اين سنجش که ھرات را به تخته خيز

 ،از راه خريد و تطميع و ديگر وسايل گسيل داشتند که ت:ش ورزيدندبه شھر اجنت ھای بسياری را  نمايند،
در سال ھای سی سده . ی را پيش گيرند که برای بريتانيای کبير خوشايند باشدتحکمرانان آن را وادار گردانند سياس

در شھر پايگاه انگليسی ساخته شد که از . به ھرات آمدند ....نزدھم استودارت، کونولی، آبات، پاتنجر، شکسپير و
  . می فرستادند ا را به خان نشين ھای آسيای ميانهطريق آن اجنت ھ

  
ھنگام  1838-1837به سال . کار می کردند ھا برای تحکيم ھرات برای دفاع از سپاھيان ايرانی یانگليس ،ھمزمان

در که پنھانی به شھر آمده بود، ) پاتنجر(پوتنجر  –افسر توپخانه بريتانيايی ،محاصره شھر از سوی ارتش ايران
  308.قرار داشتع شھر راس دفا

  
آن می کوشيدند پويايی ھای اجنت ھای ) امه فھم نگارع(گليسی و نويسندگان پوپوليست خ نويسان بورژوازی انيتار

برای » پيشگيرانه«و » تدبيرھای احتياطی«چنين گويا که توجيه نمايند بريتانيايی را در ھرات با اين دليل 
  . ی بودندxزم »تھديد روسيه برای ھند«جلوگيری از 

  
از سوی » تھديد روسيه« با اين ھم،. ھيچ گونه تھديد واقعی برای ھند از سوی روسيه وجود نداشتدر واقع،  

بھره گيری می  مقاصد ارتجاعی انگليسی ھا در آسيای ميانهبر يی پرده پوشی  سان استعمار بريتانيايی به مداحان
که ت:ش می ورزيد به انگليسی ھا مزاحمت نمايد تا در  روسيه تزاری برخورد واکنشاين مشی انگليس با . شد

ھرات تحکيم يابند و ھر آن چه را که ممکن بود انجام می داد برای آن که در اين خان نشين حاکميت دولت قاجاريه 
  . ايران را تحکيم ببخشند

  
لت اصلی تضادھای اين نقش ع بازی می نمود،که ھرات در رقابت ھای انگليس و روسيه  یدر کنار نقش مھم 

  :عبارت بودند ازاين خان نشين  برتسلط  برایتمايل قاجارھا دxيل . و ايرانی ھا ھم به شمار می رفت افغان ھا
  .نخست اين که يک واحه بسيار پر بار را به دست بياورند-
  .دانندردو ديگر اين که خان ھای خراسان را از پشتيبانی حکمرانان سدوزايی محروم بگ -
  . پرستيژ خدشه دار شده ايران را در جنگ ھا با روسيه احيا نمايند ،ديگر اين که در صورت پيروزیسه  -
  

                                                 
  . 44. ، ص1948، مسکو، )رساله دکتری( وxيت ھراتپولياک، .  306
، جلد يازدھم، بخش کليات آثار، کارل مارکس و فريدريک انگلس، انگليس و روسيه در افغانستانفريدريک انگلس، .  307

  .134. يکم، ص
308. P. Sykes, A history of Afghanistan, vol I-II, London, 1940, vol. 1. P. 408,  

  . ماھتابی. ه 1231، کابل، سراج التواريخو نير کاتب، 
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با توانمندی از تضادھای شديد ميان حکمرانان ھرات کامران ميرزا و  ،قاجارھا ھنگام اجرای اين سياست
   .بھره گرفتند )دوست محمد خان و کھندل خان(حکمرانان بارکزايی کابل و قندھار 

  
د که می کوشيد افغاننستان را پراگنده و رھمين تضادھا بازی می ک ].گ-با بھره گيری از[کمپانی ھند شرقی نيز 

نقش  طرفه اين که در ھمه دعاوی ميان حکمران ھای ھرات و قاجارھا ھمواره انگليسی ھا که. چند پارچه نگھدارد
  .داور را بازی می کردند، حضور داشتند

  
 ھای وارد گرديد و به سال» ميانجی«دعاوی در ھرات با داشتن حق  »حل و فصل«برای  1833به سال جرارد 
ميان يی که می کوشيد تضادھا را کمرنگ بسازد و اتحاد دوستانه «(سفير انگليس در ايران  -کمپبل 1837-1838

  309..]گ-ظاھر گرديد[در نقش ھمانندی  !)»دو طرف درگير برپا نمايد
  

سخن بر سر چه ميانجيگيری يی است ھرگاه به خاطر بياوريم که انگليسی ھا رھبری  دشوار نيست دانست که
 1838به سال آن ھا  .ی کردندتامين م پيشکش ست داشتند و حکمرانان آن را با پول وتحکيم و دفاع ھرات را در د

از محاصره ھرات دست ھرگاه  که را تھديد به تھاجم مستقيم نظامی کردندشاه ايران  ،در آستانه سقوط ھرات
  310.نبردارد و سپاھيان خود را برنگرداند

  
راه ھای  ازحاکمان سدوزايی ھرات که در ادعاھای قاجاريه سوء قصد مستقيم بر حقوق خود را می ديدند، 

ھای جدايی خواھانه خان ھای خراسان پشتيبانی می کردند و ھمراه با آن، به آن پيمانه نيرومند گوناگون از گرايش 
  .، به دست خود بگيرندتابع افغانستان بود] احمدشاه و تيمورشاه[خراسان را که در دوره شاھان درانی  تا دندھم نبو

  
خود می شمردند و ادعاھای خود بر آن را بر شالوده شاھان ايرانی به نوبه خود ھرات را بخشی از خاک قانونی 

به گونه يی که فيض محمد کاتب . انی تعلق داشتآن بنا می کردند که افغانستان در گذشته به فرمانروايان اير
شھزاده کامران «تا خواست  ] يار محمد خان الکوزايی[از وزير ھرات  ايران وليعھد -می دھد عباس ميرزا گواھی
را به و ماليات  ايران اجرا دھدبه نام شاه و سکه را خطبه اين که و يا  آيدنزد شاه ايران را تخليه کرده، خود ھرات 

در غير آن، وليعھد تھديد نمود  ،»روانه داشته، آسوده حال شودگروگان رسم به ش را پسرو که برساند گيرد  عھده
  311.آورد دقھر و غلبه به تصرف خواھھرات را به 

  
محمد شاه با ارتش  1837در ماه جوxی  .نست با اين مطالبات موافقت نمايدروشن بود کامران ميرزا نمی توا

اين لشکرکشی با قاطعانه ترين واکنش انگليسی ھا رو به رو 312.يشروی به سوی ھرات کردپرشماری آغاز به پ

                                                 
309 . Mohan lal, Travels in the Panjab, Afghanistan and Turkistan, to Balkh, Bokhara and Heart.., 

p. 213, J. W. Kaye, History of war in Afghanistan, vol. I. p. 163. 
  

  .گ-)»بلخ«چاپ تھران، انتشارات  164. ص.(149. ، جلد يکم، صسراج التواريخفيض محمد کاتب، .  310
  :، و نيز117. مان جا، جلد يکم، صھ.  311

J. W. Kaye, History of the war in Afghanistan, vol. I-II-III, London-Calcutta, 1890,vol. 1, P. 220.   
حکمران قندھار بر  -حکمران کابل و کھن دل خان -اين لشکرکشی بنا به درخواست ھای پی در پی دوست محمد خان.  312

سفير ايران نزد کھن دل خان و  -صورت گرفته بود که عھد نامه از سوی کھن دل خان و قنبرخانپايه عھدنامه قندھار 
وزير مختار روسيه در تھران تضمين شده بود و بر اساس آن  - دوست محمد خان عقد گرديده بود و از سوی کنت سيمونيچ

محمد خان در بازپسگيری پيشاور و ديگر شاه می بايست ھرات را پس از گرفتن به کھن دل خان بسپارد و نيز به دوست 
  .سرزمين ھای از دست رفته از نزد سيک ھا کمک نمايد

آن چه مربوط می گردد به نامه ھای دوست محمد خان عنوانی دربار ايران، نامه يی که امير، عنوانی امير کبير، اتابک 
نوشته داکتر  »افغانستان و ايران«است، در کتاب  صدر اعظم ايران، نوشته -اعظم قائم مقام ميرزا ابوالقاسم خان فراھانی

  . ، آمده است 361-360. ص. ، در ص1383يوسف حقيقی، 
  

ايران و صدر اعظم ايران فرستاده بود که در کتاب  -ھمچنين نامه امير دوست محمد خان عنوانی حاجی ميرزا آقاسی
جار، چاپ مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی وزارت خارجه نوشته بھمنی قا از يگانگی تا تعيين مرزھای سياسی،:  افغانستان

  . آورده شده است 227-226. ص. ايران در ص
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حاجی ابراھيم خان که برای بيان وضعيت کابل روانه دربار ايران شده بود، نامه دوست محمد خان را از  -نخستين سفير او

   .نظر شاه ايران گذرانيد
 

دومين سفير او  -انی  محمد شاه قاجار نوشته بود که اين نامه دست محمد حسين خانھمچنين امير دوست محمد نامه يی عنو
نوشته داکتر يوسف حقيقی، » افغانستان و ايران«کتاب  213. گوشه يی از اين نامه در ص. به دربار ايران فرستاده شده بود

. ، ص1348، تھران، خوارزمی، ايران امير کبير وفريدون آدميت،  : ، آورده شده است که متن کامل آن در کتاب1383
» اميران مرز دار و مرزھای خاوری ايران«آقای پيروز مجتھد زاده در باره اين نامه در کتاب . آمده است 263 - 632. ص

  .می نويسد که اين نامه در آرشيو وزارت خارجه انگلستان وجود دارد
  :به ھر رو، دوست محمد خان در نامه خود نوشته بود

جا که از اوقات قديم، بزرگان خانواده اين بنده به صداقت و درستی مربوط و متوسل دودمان فلک بنيان اعليحضرت  از آن«
اين بنده نيز خود را يکی از متمسکين و متوسلين دودمان آن سلطنت عظمی انگاشته، چنان داشته ايم که شاھنشاھی بوده اند، 

سبب عريضه نگاری در اين وقت که اعليحضرت قوی ...ملکت ايران داردھم تعلق به م] کابل و مضافات آن[اين وxيت 
  .شوکت پادشاه اس:م است، در جميع اين وxيت فتنه و فساد و اغتشاش عظيم از طائفه شقاوت نژاد سيک است

  
رخواه اگر چه چھارصد ھزار خانوار از افغان و از طوائف حول و حوش و ھمسايه ھا، آثار و ع:مات اطاعت به اين خي

صميمی دارند و ليک به جھت عدم قدرت و توانايی من از برای مشغول ساختن و منظم نمودن اين چنين گروه عظيم، قشون 
، تا حال مغلوب آن ...من منحصر شده است به بيست ھزار سوار جرار و رشيد و خوب و ده ھزار پياده و پنجاه عراده توپ 

شھر قندھار که اشرف ب:د ...توانم در مقابل اين طايفه نجس و مردار مقاومت نمايم و ليک تا کی می...طايفه بی دين نشده ام
، و ب:د و نواحی که با خراسان ھم سرحد ھستند، و ھمچنين مملکت خراسان و شھر کابل که پايتخت افغانستان استو 

اھنشاھی، نيک و بد  اين مضافات و xيات مفصله فوق جزو ممالک محروسه ايران است و در جميع ممالک محروسه ش
وxيات نيز از نيک و بد ساير اجزای مملکت ايران نبايد جدا و سوا باشد و نبايد از منافع دولت عليه ايران محروم و بی 

بنا به نوشته پيروز مجتھد زاده، اين نامه در آرشيو وزارت خارجه انگلستان  633 - 632ھمان جا، صص ...(نصيب بمانند
  ).284. ل از مجتھد زاده، اميران مرز دار و مرزھای ايران، صبه نق. وجود دارد

  
دوست محمد خان در ادامه اين نامه خود افزوده بود که اگر محمد شاه به او کمک نکند، و او نيز نتواند از عھده سيک ھا 

ھا بر افغانستان نخواھد  برآيد، آن گاه مجبور به کمک گرفتن از انگليسی ھا خواھد شد و نتيجه آن، چيزی جز سلطه انگليسی
شعله ھای «وی ھمچنين در اين نامه خود، متذکر شده بود که بعد سلطه انگليسی ھا بر افغانستان معلوم نخواھد بود که . بود

  .»ظلم و تعدی آن جماعت تا در کجا و کدام مملکت خواھد شد
  

کرده می نويسد که تنھا مقصود دوست محمد خان  کنت سيمونيچ سفير روسيه نيز در خاطرات خود محتوای اين نامه را تاييد
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 

سيمونيچ، (. داده بود که نيروھای ايرانی به زودی به قصد نجات افغانستان از چنگ کفار به آن صوب عزيمت خواھند کرد
  )12. ، صخاطرات وزير مختار

  
نيز آمده است که   امير کابل -زندگانی امير دوست محمد خانھمچنين ترجمه انگليسی اين نامه در کتاب موھن xل زير نام 

جلد يکم  238-236. ص. اين نامه در ص. از سوی داکتر ھاشميان به زبان دری ترجمه و در امريکا به چاپ رسيده است
  .مده استکتاب آ

  
  :نامه ھای امير دوست محمد خان و ديگر سرداران افغانی را به دربار ايران، می توان در آثار زير ديد

  .، مشھد1383افغانستان و ايران، دکتر يوسف متولی حقيقی، -1
  .، تھران1386ايران و افغانستان، محمد علی بھمنی قاجار،  -2
  .1374نصيری مقدم، تھران، گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان، -3
  

در اين جا بايسته می دانيم ترجمه متن نامه شاه ايران عنوانی دوست محمد خان را از انگليسی که موھن xل در کتاب خود 
دردمندانه متن اصلی پارسی اين نامه تا کنون در جايی چاپ نشده . بياوريم) ترجمه ھاشميان با اندکی ويرايش(آورده است، 

ونه يی که موھن xل نوشته است، دوست محمد خان، وصول فرمان اعليحضرت شاھنشاه را نعمت بزرگی برای به گ. است
  :شايد اين رونوشت در موزه ھای آسيای ميانه موجود باشد . خود دانسته و يک نقل آن را به پادشاه بخارا فرستاد

  
  نفرمان اعليحضرت محمد شاه پادشاه پارس عنوانی امير دوست محمد خا

ج:لت ماآب، عزت و شرافت ھمراه، نجيب ترين نجيب زادگان، دشمن کافران، امير دوست محمد خان سردار کابل را با 
صدور فرمان شاھانه خود مفتخر می سازيم و به اط:ع شان می رسانيم که دو عريضه ج:لتماآب شما به وسيله حاجی 
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محتويات ھر کدام آن ھا که بيانگر نظرات واقعبينانه . نموده اند ابراھيم و محمد حسين خان شرف م:حظه شاھانه را حاصل

آن شرافت مآب می باشد، از جانب ما از سر تا پا به دقت مطالعه شده و اھداف و خواھش ھای ج:لت ماآب شما نيز توسط 
  . نمايندگان فوق الذکر تان به حضور ما گزارش يافته است

لوص نيت شما بوده و مورد قبول و طمانيت و عطوفت شاھانه قرار گرفته و تمام اين مراتب مصداق ثبوت صداقت و خ
  . احساس اطمينان به ارادت و صداقت شما بار آورده است

  
کابل به عنوان يکی از در باب تقاضای شما برای اتصال به اين دولت جاودان و علی الخصوص پيرامون اين نظر شما که 

، اين که شما به طور روز افزون مصروف جنگ با کفار می باشيد و با وجود شودممالک مربوط به سلطنت پارس شناخته 
اما از اين که . تفوق نسبی قوای دشمن تا کنون موفقانه مقاومت نموده و قلمروھای متصرفات ما را تسليم دشمن نکرده اند

نماييد تا که  بی نظمی ھا و  اگر به شما از جانب ما کمک نرسد، شما مجبور خواھيد شد از جانب ديگری کمک دريافت
  . خطرات کنونی به پايان برسند

  
مشاھدات شما واقعا صادقانه گزارش يافته و به نظر شاھانه ما واضح و مبرھن است که ج:لت ماآب شما يک مجاھد 

رزوی الحاق شما ھر آيينه، ھر دو معامله يعنی آ. برجسته اس:م می باشيد که برای حفظ دين شجاعانه و قھرمانانه می جنگيد
به اين دولت جاودان و ھم حراست از اس:م و دفاع از سلطنت ما و دين اس:م به خير و نفع شما می باشد و خداوند به شما 

سخاوت شاھانه ايجاب می کند و ما را مکلف می سازد تا التماس شريفانه شما را در تحت حمايت عالی خود . اجر خواھد داد
  . نه کمک به شما خود داری ننماييمقرار داده و از ھيچ گو

بنا بر آن، قبل از رسيدن نمايندگان ج:لت ماآب شما، ما مجدانه تصميم گرفتيم تا به عزم ھرات مارش نماييم و ھم اعطای 
  . ھر گونه کمک را به ج:لت ماآب شما منظور نموديم

  
دل خان نيز فرستاده شده بود، از اين رو، اين بخش چون عين نامه، با عين محتوی از سوی محمد شاه عنوانی کھن: يادداشت[

    .]گ-کتاب گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان نوشته نصيری مقدم بر گرفتيم 28-26. ص. نامه را از ص
   
بعد از ورود موکب جھانگشا به بسطام به . موکب ھمايون از دارالخ:فه الباھره به عزم صفحات ھرات به حرکت درآمد«

برای انتظار رفع ناخوشی وبا و با تغيير آب و . اکفان سده ج:ل رسيد که ناخوشی وبا در ب:د خراسان شدت داردعرض ع
ھوا به منزھات و يي:قات حرکت و چند روزی را در چمن کالپوش به سر برديم که در خ:ل اين احوال، به عرض مقيمان 

ھمداستان شده و با بيست ) زعيم خيوا.] (گ- ازبيک[ قلی خان دربار سپھر مثال رسيد که مخدوم قلی يموت ترکمن با هللا
ھزار سواره اوزبکيه و ترکمانيه، به موضع قارين قلعه که در سمت دشت واقع است، اجتماع نموده منتھز فرصت می باشند 

  . ش نمايندکه در ايام غيبت موکب ظفر آيت، مصدر شرارت و منشاء سرقت گردند و حوالی و حواشی آن حدود را مغشو
  

تنبيه آن ھا را اھم و از ساير مھام الزم دانسته، به مجرد استماع اين خبر، برادر اسعد کامگار و نور چشم مظفر نامدار 
فريدون ميرزا را با ھشت ھزار پياده نظام، چھار ھزار سواره و دوازده عراده توپ به تنبيه آن ھا مامور فرموديم، مفسدين 

از بيم سطوت ھژبران عرضه وغا » وقدف فی قلوبھم الرعب«شون حاصل شده به مضمون کريمه را اط:ع از ماموريت ق
آن طائفه دغا را پای قرار سست گشته، صرفه در جنگ و ص:ح در مکث و درنگ نديده آذوقه و احمال و اثقال خود را 

  . ريخته با عيال به صحاری بی آب و علف فرار نمودند
  

بدخواه را تعاقب نموده، در نزديکی چول، سواره عساکر منصوره و قدری از افواج نظام که  برادر معزی اليه آن طايفه
مرکوب داشتند به آن ھا دوچار شده الجائاّ پای ثبات فشرده از صبح الی شام آتش قتال و جدال اشتعال داشته، آخر اxمر 

دستگير گشته، بقيه السيف خود را به ريگستان بی شکستی فاحش به آن طائفه رسيده، اکثری از آن ھا قتيل و بعضی اسير و 
آب و علف دشت رسانيده از چنگ معرکه رھايی يافتند و بعد از تنبيه آن ھا چندی موکب اقدس در کنار گرگان متوقف و 
امور ساير طوايف آن حدود را منظم ساخته که فصل شتا در رسيد و ھنگام برف و برد پيش آمد، نھضت موکب ھمايون به 

  .  خير افتادتا
  

حسب اxمتثال امر اقدس با جمعيت خود به سمت سيستان و .] گ-کھندل خان[لکن چون مقروع سمع ھمايون افتاد که عاليجاه 
نزديکی ھای ھرات آمده منتظر وصول موکب ھمايون به آن حدود است، نواب ھمايون ما نيز معادل بيست ھزار پياده نظام 

رخانه روانه خراسان فرموديم که در ابتدای بھار به اتفاق جمعيت آن عاليجاه به امر تسخير و سواره و چھل عراده توپ و قو
ھرات پردازند و موکب ھمايون به صوب دارالخ:فه رخصت فرمود که به عون هللا آن وجود در اول بھار به عنوان جزم و 

آن عاليجاه با جمعيت خود در آن جاھا توقف صريح با بقيه سپاه نصرت پناه نھضت آرای ساحت ھرات خواھيم شد می بايد 
  »...کرده منتظر ورود سپاه منصور باشد
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و فرماندھان  کارگزارانسفارت انگليس در ايران با ت:ش برای برھم زدن محاصره ھرات بخشی از . گرديد
امن زدن به سرشناس ايرانی را خريد و آغاز به بازی با تضادھای برخی از خان ھای ايرانی با بذر نفاق و د

ھمچنين انگليسی ھا با دادن وعده ھای حمايت پولی و نظامی از سوی کمپانی ھند . نمود ھمچشمی ھا در ميان آن ھا
  . يار محمد خان را متقاعد ساختند تا آخرين امکانات بيستد -شرقی وزير ھرات

  
رو گرديد و روشن گرديد که  اصره ھرات با ناکامی رو بهمساعی مبنی بر پايان بخشيدن به محھنگامی که ھمه 

که گويا حکومت شاه  اردوگاه شاه را به بھانه اين ،ايران يا درنسفير بريتا -مکنيل ،شھر ديگر در آستانه سقوط است
ترک  ؛است از او پوزش نخواسته ،در رابطه با بازداشت پيک رسان ميسيون انگليس که راھی ھرات بوده است

  . گفت
  

ديگری ھم می کرد و به برخی از اتفاقات کوچک خرده گيری می کرد که گويا در ھای سفير ھمچنان بھانه گيری 
) کورير(در واقع، پيک رسان . آن ھنگام به ماموران رسمی بريتانيا اھانت و بی حرمتی صورت گرفته باشد

و ) بستهسر (و و پسته بدون آن که باز شود ش آزاد گرديده بود رنگ به محض تثبيت ھويتدسفارت انگليس بی 
دولت ايران رسما از مکنيل به خاطر . سپرده شده بود تستوداراسالم به سفارت انگليس در ايران به سرھنگ 

                                                                                                                                                             
از جايی که حرکت سپاه ظفرنمون ما به وقفه و معطلی مواجه شده، نماينده خود قنبر علی خان را نزد ج:لت ماآب شما 

سال کرديم تا به قسم تزيين به کمر اعزام نموديم و يک قبضه خنجر الماس نشان نيز تحفه گويا به ج:لت ماآب شما ار
ما به قنبرعلی خان ھدايت داده ايم تا مراتب عطوفت شاھانه را به ج:لت ماآب شما به تفصيل . صداقت اثر شما آويزان باشد

بيان کند و البته ج:لت ماآب شما نظرات و خواھش ھای خود را به قنبرعلی خان خواھيد گفت تا در مراجعت به حضور ما 
  » .ش داده شودگزار

 . 1252ماه شوال 
  

 68-67. ص. ھمچنين نامه کھندل خان عنوانی دربار ايران و مسوده پيشنھادھای وی برای عقد معاھده با ايران در  ص
  . آمده استگزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان کتاب 

  
  1253 سردار قندھار، شھر ذی قعده الحرام سنه -سواد نوشته پا به مھر کھندل خان

 -منظور از حاجی ميرزا آقاسی[بايد از جانب حضرت ضل اللھی عھدنامه به مھر مبارک و از جانب حاجی سلمه هللا تعالی 
  .و وزير مختار دولت روسيه بدين مضمون باشد.] گ-صدراعظم ايران است

  .اينداول آن کھملک ھرات را بنا بر خدمتگاری سرداران که از بدو دولت نموده اند، مرحمت فرم
  .تصرف نشوم. دويم آن که ملک ھايی که در تصرف خود سرداران می باشد، ضرر و نقصان و الوسات آن ھا نرسانم 

سيم آن که از طوايف افغان آنچه که از صغير و کبير می باشد، يکی را با خود ملحق نکنم و به خدمت عليحده نگمارند ھر 
  .نمايندمعامله که طايفه افغان را باشد، با سرداران 

  چھارم آن که با شھزاده کامران و يار محمد خان اص: و قطعا در ھيچ امری ص:حيت نکنند
پنجم آن که ھرگاه از طرف شجاع الملک و يا دولت انگريز و يا امير حرکتی شود، کمک و استمداد از طرف پادشاه 

  .مرحمت شود
خود سرداران به خدمت قبله عالم بيايند و يا سپاه ايشان با ما  ششم آن که ھرگاه يکی از سران سردار کھندل خان و يا يکی از

باشد، به ھيچ باب ضرر و نقصان جانی و مالی به ايشان نرسانم و کرھاَ در نزد خود نگاه ندارم اx يکی از پسران کھندل 
  .خان که مقرر در خدمت بوده باشد

و تدراک سرداران به جھت خدمت به ھرات مقررند جيره و  ھفتم آن که دوازده ھزار سوار و دوازده عراده توپ که سامان
  .مواجب و تدارک سوار و پول ھای سرداران را امداد کرده خدمتی که باشد، به انجام برسانند

  .ھشتم آن که بعد از رسيدن عھدنامه ب:توقف محمد عمرخان روانه حضور مبارک شود
به جھت مواجب و تدارک لشکر و توپخانه را عايد و واصل سرداران  نھم آن که بعد از شرفيابی سردار مذکور تنخواھی که

  . نمودند، سردار مھر دل خان با يک ھزار سوار به خاکپای مبارک مشرف شود
  

بعد از شرفيابی حضور و اطمينان قبله عالم از سرداران و اطمينان سرداران از قبله عالم به غير از خدمت ديگر تکليفی به 
من که قبله عالم می باشم، مقرر فرموديم که ھرگاه به ھمين شروط تفاوتی و تجاوزی از عھده برآيد، . باشمسرداران نداشته 

حاجی ميرزا آقاسی وزير و وزير مختار دولت روسيه ضامن سرداران به ھر باب بوده باشند به جھت دست آويز سرداران 
  .داده شد که سند باشد

  
  مھر سردار کھندل خان

  .گ-  
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ماموری که کورير انگليسی را به به آگاھی وی رسانيده بود که  پوزش خواسته بود ورخ داده رويداد ناگوار 
  313.ده استبازداشت نموده بود، به گونه يی که سزاوار است، جزا داده ش

  
 مدxيلی که انگليس را برانگيخته بود سفير خود را از ايران فرا بخواند و مناسبات ديپلماتيک با آن کشور را برھ

  : عبارت بودند از ،بزند
خود داری محمد شاه در برآورده ساختن تقاضای او در باره پايان بخشيدن به محاصره ھرات و پذيرفتن  -

از تاييد طرح سازشنامه تدوين شده از  ھا با کامران يعنی خود داری شاهميانجيگری بريتانيا در گفتگو
 ؛)سوی سفير انگليس

   ؛از سوی شاه ايران مبنی بر دادن امتيازات اضافی برای بازرگانان انگليسی 314رد تقاضای مکنيل -
ر پيوند با در گفتگوھای دوست محمد خان و حکمرانان قندھار با ايران دانگليس شکست ميسيون ميانجيگری  -

  . متحد آن ھا –و کامران ميرزا ] و نيز سيک ھا[بستن پيمان باھمی در برابر انگليسی ھا 
  

در راه از تھران به سوی ترکيه از وزير خارجه انگليس دستوری را به دست آورد که در آن به او به  مکنيل
اقدام «م نمايد که گرفتن ھرات ھمچون نمايندگی از حکومت بريتانيا ص:حيت داده شده بود تا به محمد شاه اع:

و نيز به آگاھی او برساند که جزيره خارک از سوی سپاھيان ارزيابی می گردد » خصمانه در برابر بريتانيای کبير
  315.بريتانيايی گرفته شده است

  
ستان را قرار در برابر خود مقصد برھم زدن  نفوذ روسيه در ايران و افغان ،انگليسی ھا با برداشتن اين گام قاطع

بل نيز به  ،داده بودند و نيز اين را که محمد شاه را وادار سازند نه تنھا از ادعای خود بر ھرات دست بکشد
  . ھرگونه مناسبات با حکمرانان بارکزايی کابل و قندھار پايان بدھد

  
 در حومه ھرات آمد و به نمايندگی از مکنيل به اردوگاه شاه ايران -سرھنگ استودارت ،اگست يازدھمبه تاريخ 

اگست فرمان  28محمد شاه زير تھديد جنگ ناگزير گرديد به تاريخ . آگاھی او رساندبه را  صميم حکومت انگليست
  . پايان دادن به محاصره شھر را بدھد

  
ايران طرح ھای تجاوزکارانه آن ھا در قبال  پيروزمندانه پياده نمودناستعمارگران بريتانيايی می دانستند که برای 

روی اين  .دننستان پھن نمايابل نيز بر سراسر افغ ،بايسته است سيطره سياسی را نه تنھا بر ھرات ،و آسيای ميانه
دولت نيرومندی  اين دولت در اوايل سده نزدھم .منظور  می کوشيدند از دولت پنجاب رنجيت سينگ بھره بگيرند

می کوشيدند به پھن سازی متصرفات خود  ،ن دولت بودندو فئودال ھای سيک که در راس رھبری اي مھاراجه. بود
  . مگر با واکنش سرسختانه کمپانی ھند شرقی برخوردند .بپردازند مناطق ھمسايه با ھند» کيسه«از 
  

                                                 
  . 25، برگ 18پوشه شماره   9-1گانی سياست خارجی روسيه فوند سانکت پتربورگ، آرشيو مرکزی پرونده ھای باي.  313

  
سفير روسيه در تھران برخاسته از  -سيمونيچ. بايسته است توجه داشت که در اين جا يک عامل شخصی نيز دخيل بود.  314

در حالی . و از ديدگاه رتبه رسمی جنرال ارتش تزاری بودداشت ) گراف يا ُکنت(يک خاندان اشرافی بود که لقب سرداری 
که مکنيل آدم عادی يی بود خودساخته که در گذشته در نمايندگی سياسی انگليس به وظيفه پزشکی اشتغال داشت و ھمين 

  .ی بگذاردموضوع باعث شده بود که دربار ايران به سيمونيچ توجه بيشتری داشته باشد و به او نسبت به مکنيل ارج بيشتر
  

از سوی ديگر، در اين ھنگام روس ھا با تحميل عھدنامه ننگين ترکمانچای توانسته بودند از ايران امتيازات بزرگی از جمله 
چون انگليس ھم در پی به دست آوردن امتيازات ھمانندی بود و روشن است ايرانی . در عرصه بازرگانی به دست بياورند

  . ين خواست آن ھا تن بدھند، در واقع مکنيل در انجام وظيفه خود در ايران ناکام شمرده می شدھا حاضر نبودند به آسانی به ا
  

سيمونيچ به شمار می رفت، او را از  - ناکامی ميسيون برنس در کابل و پيروزی ويتکيويچ که در واقع پيروزی حريف وی
اين بود . امی وی در اردوگاه ھرات ھم افزوده شده بودبه ھمه اين سرخوردگی ھا، ناک. اين ھم بيشتر بر افروخته می گردانيد

که مکنيل در برابر ايران و ايرانی ھا عقده گرفته و به يکی از دشمنان بزرگ اين کشور مبدل گرديد و زيان ھای فراوانی 
  گ-.به اين کشور زد

   
  .، به زبان انگليسی410. ، جلد يکم، صتاريخ افغانستانپرسی سايکس، .  315
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 یرا به نشر سپردند که اع:م می نمود که دولت ھاييی  بيانيه حکومت ھند بريتانيايی 1809به تاريخ نھم فبروری 
حمايت بريتانيا قرار دارند و ھرگونه تجاوز حکمران xھور در التحت  ،تلج واقع اندسُ ] رودخانه[که در آن سوی 

  316.»برابر آن ھا به کمک اسلحه در ھم کوبيده خواھد شد
  

بار  و نماينده کمپانی ھند شرقی را بر ھم زد -متکافگفتگوھا با  ،فرمانروای پنجاب -در پاسخ، رنجيت سينگ
زير تھديد جنگ ناگزير گرديد قرار دادی را که انگليسی  1809اپريل  25مگر به تاريخ  .بردتلج يورش ديگر بر سُ 

تصرف نموده است و وسال ھای  کهساحاتی را «بپذيرد که بر پايه شرايط آن تعھد سپرد  ،ھا بر وی تحميل نمودند
بر تصرف يا حق  وءقصدیو س دست درازی و کدامين .... «، »پاکسازی نمايدرا خود در کرانه چپ رود ستلج 

  317.»دنماياين مناطق ن یحکمران
. دندتحريک کرقبايل افغان بود و باش انگليسی ھا رنجيت سينگ را به تصرف مناطقی در عين زمان  با اين ھم،

به دست آورد که او را مستقيما به اشغال پيشاور بر می  نامه يی از حکومت ھند بريتانيايی مھاراجه 1823به سال 
  318.انگيخت

  
روشن [. استعمارگران انگليسی ت:ش ورزيدند سرزمين ھای مرزی افغانی را به دست سيک ھا اشغال نمايند

خود سيک ] .گ-تا نه تنھا اين زمين ھا را از نزد سيک ھا بگيرند، بل[در آينده آن ھا در برنامه داشتند ] .گ-است
  . ھا را نيز برده بسازند

  
سده نزدھم، به گونه عينی زمينه را برای  30-20ستان در سال ھای دھه ھای در افغان همدآپديد اوضاع داخلی 

رنجيت سينگ که از سوی انگليسی ھا پشتيبانی و . ھای تجاوزکارانه سيک ھا فراھم می گردانيدطرح تحقق 
بل نيز  د،وبه خاک خود الحاق نمنه تنھا کشمير و ملتان را که در گذشته تابع دولت درانی بودند،  ،تشويق می گرديد

 ،او دست به لشکرکشی به سوی پيشاور يازيد 1823به سال . سرزمين ھای خود افغان ھا نيز نمودگرفتن اقدام به 
تنھا خيانت حکمرانان ). بيشتر از سوی يوسف زايی ھا(مگر با مقاومت سرسختانه افغان ھا رو به رو گرديد 

  .به پيروزی دست يابند )يا نوشھره نوشھر(نوشير  به سيک ھا امکان داد در نبرد حومه 319بارکزايی پيشاور
  

خردورزانه پنداشت تا سپاھيان خود را از پيشاور  بيرون  ،به رغم دستيابی به پيروزیرنجيت سينگ با اين ھم، 
سرپرده خود بر جا ....چونان تيول ھای سلطان محمد خان و برادران او را  -ببرد و در شھر حکمرانان پيشين

مساله حفظ وxيت به دست سيک  ھا را دشوار ، دشمنی باشندگان«به گونه يی که کانينگھام نوشت چون  .بگذارد
  320.»می گردانيد

  
 ،تنش ھا ميان سيک ھا و افغان ھا بر آن سنجش داشتند تا به ياری رنجيت سينگ] آتش[انگليسی ھا با در دادن 

نگه داشته بودند و با  )لوديانه( در لودھيانهکه  )را دست نشانده خود(فرمانروای پيشين کابل  - شجاع الملک
  .بر تخت پادشاھی افغانستان بنشانند ،را مستمری شان می زيست

  
. عقد شد با توافق و مشارکت پنھانی انگليسی ھاميان شجاع و رنجيت سينگ قرار دادی  1833مارچ  12به تاريخ 

 تا لک کمک نمايدنجاب تعھد می سپرد به شجاع المفرمانروای پ» دوستی و اتحاد«اين قرار داد در باره  بر پايه
مگر بدون پيشاور، کشمير ملتان و ديگر مناطق که شاه پيشين می بايستی  .ز دست رفته خود را باز يابدپادشاھی ا

انگليس ھا با ت:ش به « دنونه يی که رشتين نشاندھی می کبه گ. می پذيرفتبر آن ھا رسما حاکميت سيک ھا را 
برانگيختند و از سوی ديگر  به اشغال پيشاور لت افغانی و اشغال قلمرو آن از يک سو دولت سيک رافروپاشی دو

  321.»با شاه شجاع بازی می کردند
  

                                                 
316. J. D. Cunningham, Anglo-Sikh relations, Chapters from j. D. Cunninghams History of the 

Sikhs, Calcutta, 1949, p.174.   
  . ، به زبان انگليسی485. ، جلد يکم، ص1890، در سه جلد، لندن، تاريخ جنگ در افغانستانجان کئی، .   317
 .، به زبان انگليسی199. ، صمناسبات انگليس و سيککانينگھام، . دی. جی.  318
  .گ- پدر يحيی خان، نيای نادر خان و برادرانش به ويژه يار محمد خان است - منظور از سلطان محمد خان ط:يی.  319
. و نيز سر پرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد يکم، ص 201. ، صمناسبات انگليس و سيککانينگھام، . دی. جی.  320
  .، به زبان انگليسی394
  .1940، کابل، )مجادله پشتون ھا(» د پشتنو مجادله«هللا رشتين،  صديق.  321
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آن ھا می . شجاع و دست نشانده خود را برای تسخير سند ھل دادند سيک ھا انگليسی ھا پس از عقد قرار داد ميان
 ين ماجرا جويی که از سوی شجاع الملک روی دست گرفته شده بودب:فصل خود را در ا دست داشتنخواستند 

و نشان بدھند که ت:ش فرمانروای پيشين افغانستان برای بازگردانيدن تاج و تخت گو اين که بدون  پنھان نگه دارند
 .... سند به عنوان) ميران(از اميران ) با کمک سيک ھا(مطلقا با پول ھايی که شجاع و کمک حکومت انگليس 

  . است ، صورت گرفتهگرفته
  

ھمزمان می کوشيدند رھبران افغانی را در  ،از شجاع و برانگيختن او به گرفتن قندھارپشتيبانی انگليسی ھا با 
خانه جنگی ھا را ميان آن بيندازند و با اين کار، گماشتن دست نشانده خود را  ،برابر دوست محمد خان برانگيزند

  . ندکابل آسان تر بساز تبر تخ
  

ھرگاه با شجاع الملک مناسبات دوستانه  وعده دادند حکمران ھرات -.]گ-کامران ميرزا[به  1833به سال آن ھا 
روشن است انگليس ھا گمان می زدند نيروھای ھرات و شجاع الملک را در . ، به او کمک نمايندداشته باشد

که پسان ھا به دست  یغنايمدر ميان . ازندسبمتحد .] گ-برادرانش در قندھار و[ مبارزه با دوست محمد خان
  322.پيدا شد اوييد -دوست محمد خان افتاد، مکاتبات شاه شجاع از جمله نامه اجنت سياسی بريتانيا در لوديانه

  
 اجنت انگليس آن ھا را متقاعد می گردانيد تا به پا خيزند و« ،در نامه ھا عنوانی سرداران فزونشمار افغانی

 بنمايند، شجاع -شاه مشروع خوداز ومت او می داند که چگونه حمايتی را که آن ھا می توانند که حک اطمينان داد
  323.»ارزيابی نمايد

  
ماه  6شجاع با بھره مند گرديدن از مساعدت ھای سيک ھا و با به دست آوردن حمايت پنھانی انگليسی ھا به تاريخ 

  324.کارپور رھسپار قندھار گرديداز ش) ھزار نفر 22نزديک به (با سپاه بزرگی  1834مارچ 
  

تھديد  ،با آگاھی يافتن از آماده گيری شاه شجاع برای اين لشکرکشی 1832جون  دوست محمد ھنوز در اوايل
کابل و  ،و کوشيد نيروھای قندھارمی ديد مستقيمی را برای دولت خود و نيز موجوديت خاندان بارکزايی در کل 

  . پيشاور را توحيد ببخشد
  

اقدامات باھمی با امير سر باز زدند، بل از نه تنھا  ،حکمرانان پيشاور -و برادران او325ان محمد خانمگر سلط
آن ھا به دوست محمد پيشنھاد کردند تا با . تصميم گرفتند با بھره گيری از لشکرکشی شجاع، کابل را بگيرند

ت به موقع با زرنگی به حيله و مکر آن ھا مگر امير توانس. سپاھيان خود به سوی قندھار بشتابد و به دفاع بپردازد
او به سوی ج:ل آباد تاخت و آن را  1833دسامبر  31به تاريخ . پی ببرد و متصرفات خود را مصوون بگرداند

  . گرفت
  

                                                 
   123. فيض محمد کاتب در سراج التواريخ  جلد يکم، ص.  322

دوست محمد پيش از آن که در برابر شاه شجاع به جنگ بپردازد، از کپتان اوييد پرسيد «: موھن xل در زمينه می نگارد
وی حکومت ھند بريتانيايی حمايت می شود؟ يا اين که به ابتکار خود شاه انجام راست است که لشکرکشی شاه پيشين از س«

حکومت بريتانيا در اين لشکرکشی شاه شجاع در برابر بارکزايی ھا شرکت «در پاسخ اوييد با بی حيايی گفت که » می شود؟
  .»مگر در آرزوی پيروزی او است. نمی ورزد

  .، به زبان انگليسی158. ، نوشته موھن xل، جلد يکم، صامير کابل -د خانزندگانی امير دوست محمبرگرفته از کتاب 
323. J. P. Ferrier, History of the Afghans,London, 1858, p. 200 

   . 163 -162. ص. و نيز موھن xل، زندگانی امير دوست محمد خان، جلد يکم، ص
يل می دادند که با پول کمپانی ھند شرقی جمع آوری شده و تشک» سپاھی«ھسته اين سپاھيان را يگان ھای پياده نظام .  324

  . آموزش ديده بودند و رھبری می شدند از سوی افسران انگليسی به ويژه کمپبل
G. Vigne, A personal narrative of a visit to Ghazni, Kabul and Afghanistan, and of a residence at 
the court of Dost Mohammaed, with noties of Runjit Sing, Khiva and the Russian expedition, 

London, 1843, p. 388-393 
  . 395. و نيز سر پرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد يکم، ص

 
  .گ-پدر يحيی خان، نيای نادر خان -سلطان محمد خان.  325



 171

با اين سوء ظن که لشکرکشی شجاع در ھماھنگی با انگليسی ھا و با پشتيبانی آن ھا به راه افتاده  دوست محمد خان
او به آن ھا . تماس گرفت–اجنت سياسی در لوديانه  -اوييدو  اجنت بريتانيا در کابل -ير کرامت علیاست، با م

اطمينان داد که نسبت به انگليسی ھا دوستانه ترين احساسات را دارد و آماده است با آن ھا پيمان ببندد و در 
وانست جلولشکرکشی شجاع را به افغانستان نتبا اين ھم . صورت لزوم حتا سپاھيان خود را در اختيار آنان بگذارد

  .بگيرد
  

 1834در اواخر ماه جون او، . به خواھش برادران قندھاری به ياری آنان شتافت  1834اپريل  17به تاريخ  امير
بر سپاھيان شجاع يورش برد و نيروھای به کمک کھن دل خان ) در نزديکی قندھار(در محل قلعه عظيم خان 

خود شجاع در لحظه سرنوشت ساز از ميدان جنگ با رھا کردن سپاھيان خود با . کوب کرددشمن را به شدت سر
مشاور انگليسی خود را، زخمی به دست  -ھمه جنگ افزارھا، ساز و برگ و بار و بنه خود گريخت و کمپبل

   326.سرنوشت سپرد
  

برای آنان بر تخت افغانی با  شنو و دلبخواه برای نشاندن فرمانروای گپ 1834ت:ش انگليسی ھا در ،اين گونه
  . ناکامی رو به رو گرديد

  
 مھاراجه .کوشيدند رنجيت سينگ را آله دست خود بسازند ،در طرح ھای نو برده سازی افغانستانانگليسی ھا 

در سال ھای بعدی بارھا  ،تلج نگذارد و شکارپور و سند را برای پنجاب نگيردسيک که تعھد سپرده پا فراتر از سُ 
مگر انگليسی ھا به بھانه ھای . بپذيرد) به ويژه بر شکاپور(ورزيد تا حکومت انگليسی حاکميت او را برسند ت:ش 

مبنی بر اين که گستره جويی سيک ھا را به  شانکه مغاير با خواست ھای (را او گوناگون و رنگارنگ ادعاھای 
   .، رد می نمودند)، بودگشايندب يابريتانسوی افغانستان سوق بدھند و حوضه سند را به روی بازرگانی 

  
پوياتری در برابر  اتاقدامانجام فرمانروای پنجاب که انگليسی ھا جلو او را در محور خاور گرفته بودند، آغاز به 

به او نشان داده بود که افغان ھا می توانند پاسخ  1823در حومه نوشھر در سال  ھابا آن که نبرد .افغانستان نمود
ا شاه شجاع ب رو نگذاشت تا از قرار دادف ،، بدھندکه بر آزادی آن ھا دست دارزی کند یبه دشمن شکنانبايسته و دند

  . بھره جويد، )در ازای کمک ناچيزی که به او ھنگام لشکرکشی بر قندھار ارائه نموده بود(تسلط بر پيشاور برای 
  

قرار داد ھمپيمانی را زير پا مبادا  ،شاھیاو با ھراس از اين که شاه شجاع پس از تاجپوشی و نشستن بر تخت 
ميان  جنگ بر سر قندھارھنوز در آستانه پايان  ،شودپيشاور او در گرفتن  و به ياری انگليسی ھا مزاحم شتهگذا

بر آن شد که به گونه  ،]رسيدخواھد فرجامی ھنگامی که ھنوز روشن نبود به چه [ شاه شجاع و دوست محمد خان
  327.يردنھايی پيشاور را بگ

  
 اين آن ھا از سلطان محمد خان و برادران او به بھانه. سپاھيان سيک به اين شھر نزديک شدند 1834در ماه اپريل 

حکمرانان بارکزايی بی چون و  .، خواستند تا شھر را ترک گويندآرزو دارد از پيشاور بازديد کند مھاراجهکه نوه 
  328.سپاھيان سيک به شھر در آمدند 1834می  6تاريخ  بهاين بود که . چرا به اين خواھش تن در دادند

  
از سوی رنجيت ، )دندبوافغان ھا  بيشترکه باشندگان آن را (اشغال منطقه پيشاور با دوست محمد نمی توانست 

افغان ھا و سيک ھا شمرده می شد و به پيمانه بسياری سياست  اين امر دليل اصلی دشمنی. سازگار گرددسينگ 
  . ان را در سال ھای آتيه می ساختخارجی افغانست

  
خواست تا پيشاور را در ازای پرداخت باج و  مھاراجهاز «در آن  وبه رنجيت سينگ نامه يی فرستاد  کابل، امير

در غير آن، تھديد کرد در راس نيروھای متحده افغانی به سوی شھر خواھد تاخت و به . »به او باز پس بدھد خراج
  329.»ز او انتقام خواھد گرفت، ابا حمله به ساحل ديگر رود سند نموده اندخاطر اھانتی که سيک ھا 

                                                 
  . 1298، 247. سلطان محمد خالص، تاريخ سلطانی،ص. 326

  .شکارا به آن اشاره می کرد که خود را پابند قرار داد با رنجيت سينگ نمی داندخود شاه شجاع آ.  327
R. R. Sethi, The Lahore durbar (In the light of the correspondence of sir C. M. Wade, 1823-

1840), Simla, 1950, p. 176.  
  .178. ھمان جا، ص.  328
  .ھمان جا.  329
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مگر دوست محمد خان با . جنگ افغان و سيک به پختگی می رسيد ،اين گونه .رنجيت سينگ قاطعانه پاسخ رد داد

کانات ، به مقصد بسيج ھمه امندکه ارتش نيرومند و با انضباطی داشتھا  سيک با ھای نبرد درک ھمه دشواری 
  .اع:م جھاد کرد در برابر بيخدايان 1834سپتامبر  18خود به تاريخ 

  
او نامه ھايی به  1834در اواخر . ھمزمان امير تصميم گرفت از حمايت حکومت ھند بريتانيايی برخوردار گردد

به گونه غير  اوييد و جنرال گورنر ھند گسيل داشت که در آن ھا به آگاھی آن ھا رساند که در برابر سيک ھا که
  .از اين رو از انگليسی ھا کمک می خواھد. قانونی پيشاور را اشغال نموده اند، اع:م جھاد شده است

  
به حکومت بريتانيا  ،در باره وضع بس دشوار امير افغان) ميسن(اوييد با به دست آوردن اط:عات از نزد ماسون 

گانه فرصت مناسب اين ي«او خاطر نشان ساخت که . ايدبھره برداری نم] به سود خود[پيشنھاد کرد تا از وضع 
  330.»دنتا نفوذ خود را بر افغانستان پھن نماياست برای انگليسی ھا 

  
صلح آميز مساله پيشاور را ھای تا از راه  کردسفارش .] گ-ھند بريتانيايی[به حکومت  ،برای اين مقصداوئيد، 

را وادار گردانيد رنجيت سينگ  تا سريع تر آن بايسته است او می پنداشت که برای حل ھر چه. حل و فصل نمايد
باشندگان افغانی شھر و حومه آن مخالف سيک ھا اند و در  چون .پيشاور را به دوست محمد خان بسپارد که

می تواند با تھديد خطر خيزش در مناطق زير حاکميت خود رو  مھاراجه ،صورت پيروزی حکومت کابل در جنگ
  . به رو گردد

  
او نماينده با به عنوان امير کل افغانستان به رسميت شناخته شود و به دربار پيشنھاد کرد تا دوست محمد وئيد ا

انگليسی ھا آرزوھای امير را بايسته است تا خاطر نشان ساخت که  در اين حال،و ص:حيت بريتانيا گسيل گردد 
موافقت او در زمينه حصول  گذاشته،مه مسايل ھدر روشنی را و مشوره داد تا رنجيت سينگ ند برآورده گردان

می  سفارش ھای اوئيد برای استعمارگران بريتانيايی که برای تابع ساختن کامل افغانستانبا اين ھم، . گردد
زير کنترل  بگذاری آن ھا را دورنمای متحد شدن سردارنشين ھای افغان .کوشيدند، ناپسنديده از کار برآمدند

بريتانيای کبير ترجيح می داد با افغانستان پارچه پارچه در چند دولت کوچک تضعيف  .رسانيدمی تھم، انگليسی ھا 
   .، سر و کار داشته باشدکه توانايی دفاع از استق:ل خود را نداشته باشدشده در روند جنگ با سيک ھا 

  
ھاد در برابر سيک ھا دوست محمد خان حتا به رغم آرزومندی انگليسی ھا مبنی بر حمايت ھم حاضر نبود از ج
خود او از سوی ھمه . دست بردارد و دست به ھر گونه ت:ش می يازيد تا به آن دامنه ھرچه گسترده تری بدھد

  .را گرفته بود» غازی«و » امير المومنين«مردم باxترين لقب مذھبی 
  

که (ھزار روپيه  500اری به بسيار دشو. جنگ ھزينه داشت و در خزانه چيزی نبود .]گ-روشن بود[با اين ھمه، 
پرداخته بودند، جمع ) ، برخی از خان ھا و حتا برخی از ھمسران امير)غير پشتون(بيشتر آن را اتباع غير افغانی

برخی از خان ھا  دسته ھایآراسته شد که متشکل بود عمدتا از  یشتابان ارتش ،با اين پول. آوری گرديد
. ، ھمه گريختندن پس از چندی بی آن که با سيک ھا به نبرد بپردازندمگر اين سپاھيا. وجنگجويان قبايل افغانی

که در خدمت او بود، ھنوز پيش از آغاز ]  امريکايی[ھارxن ماجراجوی ] داکتر[رنجيت سينگ توانست به کمک 
و بر نبردھا بسياری از خان ھا و سران قبايل افغانی را بخرد و آنان را در برابر دوست محمد خان و برادران ا

  .انگيزد
  

حسادت آن ھا در برابر تحکيم  را با تحريکمير من برخی از برادران ا«: ھارxن خود در اين باره می نويسد
  . توجه سران را به اميد بخش بودن سودھای سرشار پولی جلب نمودم بر انگيختم و وی بر ضد وا حاکميت 

  
نفر او ھمراه با ده ھزار . گون شده بود، رام ساختمحکمران پيشاور را که چندی پيش سرن -من سلطان محمد خان

مرا تا اردوگاه سيک  وی. برون جستناگھانی از اردوگاه دوست محمد  ،از ھواداران خود پيش از فرا رسيدن شب
   331.»ھواداران او به دژھای کوھی می گريختند ،در اين ھنگام .ھا ھمراھی کرد

                                                 
  .184. ھمان جا، ص.  330

331 . I. Harlan, A memorir of India and Afghanistan, with observations on the present exciting 
and critical state and future prospects of those countries, Philadelphia, 1842, p. 124, 125.   
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در برابر سيک  دوست محمد خان«: برجسته ساخته بودرا ] ين ماجرادر ا[نانه ھارxن يمارکس نيز نقش خا لارک

. دست يابد پيروزیمگر نتوانست به  .به سوی پنجاب به راه افتاد با ارتش بزرگی اع:م جنگ مذھبی نمود و ھا
به اردوگاه  به عنوان سفير او. ھارxن که در خدمت رنجيت سينگ بود، به او مزاحمت کرد -جنرال امريکايی

نيمی از . غانی آمد و با دسايس و توطئه ھای خود به آن دست يافت که در سراسر ارتش نارضايتی آغاز گرديداف
به کابل ] محمد[دوست ] اين بود که[  .خانه ھای خود شتافتندآن، پا به گريز گذاشتند و از راه ھای گوناگون به 

  332.بازگشت
    

از دست دادن منطقه پيشاور سر سازش داشته باشد و به تاريخ داشت با ندر نظر  ،مگر امير با متحمل شدن شکست
ستار او با نشاندھی تجاوز سيک ھا خوا333.گورنر جنرال نو ھند گسيل داشت -اوکلند نامه يی عنوانی 1836مه  31

                                                 
  . 134. ، ص1947، مسکو، ددر باره تاريخ ھن) کرونولوژيک(يادداشت و برداشت ھای گاھنامه يیکارل مارکس، .  332
شايد اين نامه در .  در جايی چاپ نشده است اوکلندنامه دوست محمد خان عنوانی تا کنون متن اصلی پارسی دری .  333

امير  -زندگانی امير دوست محمد خان«ترجمه انگليسی اين نامه در جلد يکم کتاب . بايگانی ھای ھند يا انگليس موجود باشد
. ص. در اين جا ترجمه دری آن را از ص. جاسوس ھندی تبار بريتانيايی ھا در کابل آمده است –xل نوشته موھن » کابل
 :، با اندکی ويرايش می آوريم)داکتر ھاشميان(  228 -227

  پس از القاب و تعارفات معمول،«
ام،  پيک رسيدن عالی  چنانچه از مدت درازی به اين سو، با رشته ھای دوستی و مودت، با حکومت بريتانيا متصل بوده

جناب شما فرصت ميمونی برای اشغال کرسی حکومت و انتشار تدبير و فراست بر کشور ھندوستان به شمار می رود و 
موجبات خوشی و مسرت بی نھايت ما را فراھم آورده و قلمرو توقعات من که قب: در اثر وزش بادھای سرد زمستان، 

  . مواصلت عالی جناب شما به گلستان بھشت مبدل گرديده است يخبندان شده بود، با پيام مسرت بار
    

من و کشورم نيز . به عالی جناب شما مبرھن است که اتکاء به اصول شفقت و کرامت بشری خاصه دولت بريتانيا می باشد
افت نموده ام، خود را بسيار صادقانه و مجدانه متعھد به اين اصول می شماريم و نامه ھايی که من از دولت انگليس دري

ھمگی مبين احساسات دوستانه و لطف و مودت و بيانگر اين واقعيت اند که در موقع ضرورت معاونت ھای دوستانه 
  . صورت خواھد گرفت

  
واقعات اخير اين منطقه، در رابطه با کردار سيک ھای سرتنبه و گمراه و تخطی آن ھا از قرارھا و تعھدات، به عالی جناب 

  . ن استشما خوب تر روش
  

ھر چه عالی جناب شما در مورد حل و فصل قضايای اين کشور صواب می دانيد، لطفا نظر تان را به من بنويسيد تا آن را 
اميدوارم عالی جناب شما شخص خودم و کشورم را از آن خود بدانيد و مرا ھميشه با . سرمشق اجراآت خود قرار دھم

ھر طوری که در مورد اداره کشور من تصميم بگيريد، موجب اطاعت . زيددريافت نامه ھای دوستانه تان سر فراز سا
  .»خواھد بود

  
امير دوست محمد خان نامه ھای ديگری ھم در پی اين نامه به حکومت ھند بريتانيايی «: موھن xل در ادامه می نويسد

تی ھنگامی افزايش يافت که لشکر پنجاه پريشانی امير به راس. فرستاد و نگرانی و ترس خود را از سيک ھا اظھار داشته بود
اين لشکر می خواست انتقام حمله ناگھانی افغان ھا بر جمرود را بگيرد که . ھزار نفری سيک از xھور به پيشاور رسيد

  . سپه ساxر سيک در آن جنگ کشته شده بود - سردار ھری سينگ
  

خان گسيل و او را از ناحيه ھراس پيوسته يی که از حمله عالی جناب اوکلند پاسخ بسيار دوستانه يی به امير دوست محمد 
  .سيک ھا داشت، فراغت داد و در بدل آن امضای يک قرار داد دوستانه تجاری را با امير پيشنھاد نمود

  
  گورنر جنرال ھندوستان عنوانی امير دوست محمد -متن نامه آرل آف اوکلند

  1836اگست   22
  بعد از القاب و تعارفات معمول«

نامه دوستانه شما را که از طريق سر کلود ويد فرستاده بوديد، با مسرت دريافت نمودم و از فرصت مساعدی که متصل 
اشغال کرسی حکومت ھندوستان برايم ميسر گرديده، کمال مسرت دارم تا بھترين تمنيات و احترامات خود را برای تان 

  . تقديم نمايم
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ھرگاه مساعدت حکومت ھند بريتانيايی در حل و فصل مناسبات افغانی ھا و سيک ھا گرديد و ابراز آمادگی کرد 
  . بپذيردرا حاکميت سيک ھا بر کشمير ور به او داده شود، پيشا

  
مگر سر باز زدن انگليسی ھا . بازپسدھی پيشاور برای افغان ھا در سنجش ھای حکومت ھند بريتانيايی شامل نبود

از اين رو، اوکلند  .از مساعدت در حل رسيدگی تضادھای افغان ھا و سيک ھامی توانست دوست محمد را برنجاند
در عين حال، . انگليس در امور کشور ھای ديگر مداخله نمی نمايد« :به امير پاسخ سردرگمی بدھدگرديد زير ناگ

   ».گسيل بدارد آماده است به افغانستان نماينده خود را برای بررسی ھمه مسايل مربوط به توسعه تجارت
  

برپايی بذل ھمه مساعی خود را  ،اتباع خود اوکلند ابراز اميدواری کرد که امير با غمخوری در باره رفاه و آسايش
  334.روابط بازرگانی ميان دو دولت خواھد نمود

  
دليل دلچسپی آشکاری که حکومت ھند بريتانيايی به برپايی مناسبات پايدار بازرگانی با افغانستان تبارز می دادند، 

  . سيای ميانه بودآتمايل آن ھا به سنگ اندازی در راه گسترش نفوذ روسيه در 
  

که بايد تدبيرھايی عاجلی را رھنمود اوکلند دستور العمل ويژه يی دريافت داشت با اين  1836جون  25به تاريخ 
  335.روی دست بگيرد در برابر توسعه ممکنه نفوذ روسيه در کشورھای ھمسايه با ھند

او . (انستان گسيل داشترا به افغ» بازرگانی«پس از به دست آوردن اين دستور العمل، ھيات گورنر جنرال ھند، 
 ،به گونه رسمی. )عنوانی دوست محمد خان يادآوری نموده بود 1836اگوست  22در اين باره در نامه تاريخی 

بود که به  اينمگر در واقع، ھدف آن . افغانستان گسيل گرديده بود بازرگانی با پيوندھایميسيون برای تحکيم 
  . ه سوی کمپانی ھند شرقی متمايل گردانداکتشاف سياسی بپردازد  و دوست محمد را ب

  
                                                                                                                                                             

لت واحد و مرفه داشته باشند و با تمام ھمسايگان خود در حال صلح قرار داشته از آرزوی من اين است که افغان ھا يک م
چون که از . طريق مناسبات گسترده تجاری از ھمه مزايا و منافعی که ساير دولت ھا بھره مند می باشند، برخوردار گردند

  . وده اندطريق ھمين مناسبات مضاعف تجاری است که ساير دول مدارج پيشرفت و رفاه را پيم
  

سلف من با آگاھی کامل از اين حقيقت که ھيچ اقدام سنجش شده برای رونق تجارت، بھتر و موثر تر از گشايش و توسعه 
مسير وادی سند نمی باشد، ھمه مساعی خود را برای تامين اين مجرا به منظور توسعه صنايع و تجارت به خرج داده بود و 

ف سودمند  و تکميل اين طرح که سلف من موفقانه آغاز کرده بود، ھدف و وظيفه من اکنون حمايت و توسعه بيشتر اين ھد
  . قرار گرفته است

  
چون که ھر . اطمينان کامل دارم که جناب شما غير از ع:قه مفرط برای موفقيت اين طرح، موقف ديگری نخواھيد داشت

احتمال دارد که . مد که شما بر آن ھا حکومت می کنيدآيينه اين پروژه خاصتا برای تامين ثروت و رفاھيت مردمی می انجا
من به زودی چند نفر را به دربار شما مقرر نمايم تا در مورد مسايل تجاری با شما مذاکره نمايند و ھدف اين گفتگوھا تامين 

  .منافع مشترک ھر دو طرف می باشد
  

  . :فاتی ظھور کرده استبا تاثر عميق آگاھی يافتم که ميان شما و مھاراجا رنجيت سينگ اخت
  

دوست من، به شما بھتر روشن است که مداخله در امور کشورھای مستقل سنت دولت بريتانيا نمی باشد و روشن است من به 
  طور آنی درک نمی توانم که مداخله حکومت من چگونه می تواند به سود شما بينجامد؟ 

  
ه فکر می کنيد از چه راھی به شما کمک کرده می توانم؟ در عين با اين ھم مسرور خواھم شد اگر از جانب شما بشنوم چ

اين کار نه تنھا به . زمان، تنھا می توانم اميدوار باشم خود شما بتوانيد روشی را برای رسيدن به تفاھم با سيک ھا ارائه دھيد
وستانه و توافق باھمی را حفظ سود خود تان، بل که به سود ھمه کشورھای منطقه خواھد بود که دو ملت ھمسايه مناسبات د

  .نمايد
  

  .التجا دارم تمنيات دوستانه و احترامات مرا بپذيريد
  ».اوکلند -امضاء

334. Correspondence relating to Persia and Afghanistan, London, 1939, p. 396, 397.   
335.The Cambridge history of  British foreign policy,1783-1922, Cambridge, 1923, voll. II, p. 203 

    .، به زبان انگليسی197و 196. ، صدربار xھورسيتی، . آر. و نيز آر
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افغانستان جلوگيری نمايد ] سردارنشين ھای[که شده، از اتحاد طوری  افزون بر اين، در وظيفه ميسيون بود تا ھر
زمينه [می توانست به باور انگليسی ھا  وکه در برنامه بود (کابل و قندھار با تھران  شدن نزديکامر و نيز در 

  .، مزاحمت نمايد)روسيه در افغانستان گرددنفوذ .] گ-ساز
  

به خاطر خدمات  ،رھبری ميسيون به دوش الکساندر برنس بود که به گونه يی که مولف انگليسی لو می نويسد
ياد می » برنس بخاری«داده شده بود و به نام » شيِر زمان«يا» شيِر عصر«ويژه برای حکومت بريتانيا به او لقب 

  . شد
  

می خاطرنشان ساخته شده بود که برنس بايد افزون بر جمع آوری  15مل گورنر جنرال ھند تاريخی در دستور الع
به حکومت ھند بريتانيايی اط:عاتی دارای بار سياسی را  ،اط:عات در باره تجارت در آسيای ميانه و افغانستان

  . ارائه بدھد
  

در پھلوی اط:عات در باره « که نشاندھی می کردبه برنس ) سکرتر امور خارجی دولت ھند بريتانيايی(مکناتن 
اط:عات در باره ھمه تغييراتی را دارد که در کشور .] گ-گرد آوری[انتظار ) اوکلند( مھربان جناب، بازرگانی

در باره  ،اداره داخلی ،در باره وضع کنونی کشور .سترخ داده ا ،]1832در [ از زمان آخرين بازديد شما از آن
که شما از آن بازديد می نماييد و  سرزمين تار نظامی و منابع، قدرت سران، تماي:ت مردم در ھرساخ ،درآمدھا

  .نيز اط:عاتی در باره کشورھای ھمسايه تا جايی که می توانيد
  

 برپا گرديده است و اين که با آن روابطی که چندی پيش ميان حکمرانان سردارنشين ھای افغانی و ايرانبه ويژه 
گونه تھاجم ايرانی ھا به ھرات چ فرجامکدام اجنت ھا اين مناسبات پيش برده می شود و نيز اين که از طريق 
  336. »، آشنا شويدخواھد بود

  
تماي:ت عمومی مردم را نسبت به روسيه و انگليس ارزيابی نماييد و ھم اين را که مردم چه شناختی از توان و «

که بايد روشن سازيد که به چه پيمانه حدس و گمانه زنی ھا در باره بر شما است . منابع ھر يک از آن ھا دارند
  و اثباتيه ھای اين گمانه زنی چه ھا اند؟ تاييد می گردد اتحاد ميان ايران و حکومت روسيه 

  
آن چه را که ممکن است در رابطه با تجارت روسيه و در باره تدبيرھای اتخاذ شده  -اين، ھمه اط:عات افزون بر
  337 ».جمع آوری نماييد آن کشور برای گسترش نفوذ خود در آسيای ميانهاز سوی 

  
با فرستادن ميسيون برنس  1836نوامبر  26ريخ ادستور العمل اوکلند تاييد می نمايد که حکومت ھند بريتانيايی به ت

  . را مد نظر داشت گستره جويی به افغانستان تدارک قصدم ،در گام نخست ،به افغانستان
  

و  او جايی با تھديد. به گفتگو پرداختھا تجاری با آن  ھایاميران سند ديدار و در باره مساله عقد قرار داد برنس با
اميران سند قرار دادھايی را با شرايط سودمند برای انگليسی ھا  اخواست ب تحبيب،تخويف و جايی ھم با نرمش و 

دنبال کمپانی ھند شرقی که يگانه مقصدی را که  فشرد پا میاو  ،در اين حال. .)]گ-)در واقع تحميل نمايد[( ببند
تجارت را در رود سند گسترش بدھد و ھيچ مبنايی در دست نيست از مداخله انگليسی .] گ-اين است که[می کند، 

  338.ھا در امور داخلی سند ھراس داشته باشند
  

ھيات پس از . ا زير پا گذاشته شدندھمه اين اطمينان دھی ھا در آينده با خشونتبارترين وجه از سوی انگليسی ھ
جايی که پسر دوست  -پايان گفتگوھا با اميران سند، از راه پيشاور به سوی قلمرو حکمران کابل رھسپار گرديد

  . محمد اکبر خان به پيشواز شان شتافت –محمد خان 
  

                                                 
336. Copies of the correspondense of Sir A. Burnes with the governor-genral of India during his 
mission to Cabul in the years 1837 and 1838 or such part there of as has already been published, 

1858, p. 14.  
  ھمان جا،.  337
   .4. ھمان جا، ص. 338
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 )موھن xل کشميری بود -و سکرتر آن که در ترکيب آن افزون بر برنس، وود، ليچ و داکتر لرد شامل بود(ھيات 
و به کابل رسيد و با شکوه  1837سپتامبر  20کابل ھمراھی می شد، به تاريخ  اناز سوی اکبر خان و درباريو 

  339.از سوی دوست محمد خان پذيرايی گرديدشور و ھنگامه 
  

پشتيبانی دست آوردن به چون آرزومند ( گفتگوھا که امير اميد فراوانی به آن بسته بود 1837سپتامبر 24به تاريخ 
  .آغاز گرديد) در آن بودانگليسی ھا در مبارزه در برابر سيک ھا 

  
که در آن درست مانند پيام پيشين گورنر جنرال ھند خاطرنشان سپرد به دوست محمد نامه اوکلند را نماينده بريتانيا 

من کپتان برنس را می «: می برنداز گسترش تجارت با انگليس بسيار که مردم افغانستان سود و امتيازات  شدمی 
اين نامه را به شما بسپارد و با شما تدبيرھايی xزمی را برای تحکيم مناسبات بازرگانی ميان افغانستان و  تافرستم 

  340».به بررسی بگيرد ھند
  

ی انگليسی در تدبيرھای بازرگان پويايیامير با نامه آشنا شد و به برنس گوش فرا داد که پيشنھاد نمود تا مشارکت 
اشاره نمود که حل موفقانه ھر مساله مربوط به  ،با ھمه پيشنھادھا برخورد مثبتی داشتکه دوست محمد . ھا ورزد

  .مرتبط است پيشاور وضوعبه گونه تنگاتنگ با حل و فصل م ،تجارت
  

می  رگیبزھستم که به تجارت زيان  و سردچار دست به گريبانمشک:تی با من «: دوست محمد اع:م داشت 
دشمنی با سيک ھا منابع مرا محدود می گردانند و مرا ناگزير می سازند تا از تاجران پول بستانم و حتا . ندنرسا

ھرگاه حکومت انگليس توصيه نمايد من . ... باشمپول ھا را افزايش بدھم تا برای پيشبرد جنگ داشته ماليات 
به و در آزای آن، تعھد مساعدت ھا نيازی نخواھم داشت  يگر ھمسايهچگونه رفتار نمايم، ديگر به مشوره ھای د

  341».بر عھده خواھم گرفت تجاری و سياسی انگليسی ھا را انجام مقاصد
  

در ھمچو موارد چگونه برخورد نمايد، می  تا برنس که دستور مشخص حکومت ھند بريتانيايی را در زمينه نداشت
، سودمند خواھد بود به دوست است گذاشته شدهر برابر ميسيون او دوظايفی که  پيروزمندانهپنداشت که برای انجام 

  . وعده بدھد مساعدت حکومت ھند بريتانيايی را در حل و فصل مساله پيشاورخان محمد 
  
ھا و  افاده داد که کمپانی ھند شرقی با ت:ش به برپايی مناسبات حسن ھمجواری ميان سيکبه امير  از اين رو، 

پيشاور را در موافقت امير با گرفتن پيشاور تحت شرايط وابستگی تيولی تحت الحمايگی سيک  حل مساله ،افغان ھا
  342.خراج به آن می بيند وھا يعنی پرداخت باج 

                                                 
نويسنده  -سيتی. در آستانه آمدن برنس به کابل، حکومت ھند بريتانيايی افغان ھا را به جنگ با سيک ھا بر انگيختند.  339

در سال عروسی نونھال سينگ،  1837 در اوايل«: ھندی با تکيه بر اسناد انگليس اين گونه به شرح  اين رخداد می پردازد
ميستر ھاست که  در کمپانی ھند شرقی کار می کرد، با مسافرت از طريق جمرود در راه ج:ل آباد که به آن جا به ديدار 

سست بودن ديوارھای دفاعی سيک ھا، .] گ-برشمردن[پسر امير می رفت، با ديدن وضع دژ جمرود، و  –محمد اکبر خان
  )، به زبان انگليسی190. ص ، دربار xھور،سيتی. آر.آر: نگاه شود به. (يب نمود تا بر جمرود يورش ببردپسر امير را ترغ

  
در نتيجه برخورد در نزديکی . اين آتش افروزی ھای انگليسی ھا برای سيک ھا و افغان ھا به بھای بسيار گزافی انجاميد

  .  ھزار کشته و زخمی بر جا گذاشتند 11ن ھا سيک ھا شش ھزار و افغا 1837اپريل   30جمرود به تاريخ 
  

انگليسی ھا با اين کار، از يک سو سيک ھا ضعيف ساختند و از سوی ديگر، با توجه به برنامه يی که : يادداشت گزارنده
ای در اين ميان، ترفندھ. برای اشغال سردارنشين ھای افغانی داشتند، کوشيدند نيروھای جنگی امير را نيز تضعيف نمايند

را بخرد و او را از دوست محمد خان ) پدر يحيی خان و نيای بزرگ نادر خان(ھارxن که توانست سلطان محمد خان ط:يی 
  . ، نيز بر پايه ھمين سناريو بوده است)که با ده ھزار سپاھی به سوی سيک ھا شتافت(جدا و به سيک ھا متمايل بگرداند 

  
رکشی با چند ھزار سپاھی زبده به شمال ھندوکش در  آستانه لشکرکشی انگليس بر به گمان غالب، بر انگيختن امير به لشک

  . کشور نيز می تواند با ھمين گونه سناريو صورت گرفته باشد
340. Correspondence relating to Persia and Afghanistan, p. 401.  

341. Copies of the correspondence of sir A. Burnes with the governor- genral of India.., p. 31.   
در مراس:ت برنس با گورنر جنرال ھند، سندی نيست که مويد آن باشد که به دوست محمد پيشنھاد شده باشد تا پيشاور .  342

بل تنھا پيشنھاد برنس به حکومت ھند بريتانيايی در باره آن . بگيرد) تيولی(را با شرايط وابستگی تحت الحمايگی و وسالی 
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 به کمپانی ھند شرقی ،آن را در نظر داشت که حل و فصل صلح آميز مساله پيشاور ،برنس با ارائه چنين پيشنھادی

افزون براين، مساعدت در حل و . را ببيند یمحمد ھمچنان سرسپرده و مطمئن تا در سيمای دوست امکان می دھد
ی تحکيم خواھد ر ديگر کشورھای آسياينفوذ انگليس را نه تنھا در افغانستان بل نيز د ،فصل صلح آميز مساله

  . بخشيد
  

خواه خلق ھای خاور خير به پنداشت برنس در اين کشورھا چنين تصوری پديد خواھد آمد که انگليسی ھا به راستی
  . اند و به توسعه بازرگانی سودمند برای ھر دو کشور می کوشند

  
امير می . دوست محمد پيشنھاد برنس را در مورد پيشاور پذيرفت و به مشوره او نامه يی به رنجيت سينگ فرستاد

در شرايط وابستگی  حتا اگر .پنداشت که او برد بسياری خواھد داشت ھرگاه پيشاور را از نزد سيک ھا بگيرد
  .باشد) وسالی(تيولی 

  
و دو ديگر اين که  آسان می سازد نخست، اين که گرفتن پشاور برای او دفاع از سردارنشين را از حم:ت سيک ھا

  . آغاز نمايد ش مبنی بر متحد ساختن ھمه زمين ھای افغانی در يک کشور واحدبرنامه ااجازه می دھد به تحقق 
  

 و به حکمرانان بارکزايی قندھارسفير ايران به قندھار رسيد  -قنبر علی خان کهد روان بودنوھا کابل گفتگ ھنوز در
  . پيمان ببندند با ايران در برابر خان نشين ھرات پيشنھاد کرد تا

  
از  ،و از سوی ديگر[ دشمنی ديرينه داشتند.] گ-و نيز دوست محمد خان[حمکرانان قندھار که با کامران ميرزا 

با ايران قرار  .]گ-شاه شجاع و انگليسی ھا بر قندھار و از دست دادن دار و ندار خود ھراس داشتندو باره دحمله 
می بايستی در تصرف ھرات ارائه می .] گ-سرداران قندھار[شاه ايران در ازای حمايتی که . داد را امضاء کردند

به آن ھا ، )اعلی قاجارھا را بر خود بپذيرند حاکميتسرداران به شرط اين که (اين شھر را تعھد سپرد، کردند، 
  . واگذارد

  
فرماندھی حکمرانان توپ که می بايستی  با دستگاه  24ھزينه يک ارتش دوازده ھزار نفری را با شاه موافقت کرد 

   343.، به عھده خود بگيردقندھار در لشکرکشی بر ھرات شرکت می ورزيدند
  

متحد وفادار کمپانی ھند شرقی، نگرانی  –قندھار بر ضد کامران ميرزا .]گ-سردارنشين[ بستن پيمان ميان ايران و
برای جلوگيری از لشکرکشی باھمی را  شتابانیبرنس تدبير ھای اين بود که . جدی انگليسی ھا را برانگيخت

بر سرداران [ و در اين حال، از نفوذ دوست محمد خان روی دست گرفت ايرانی ھا و قندھاری ھا بر ھرات
  . بھره جست.] گ-ھاریقند
  

                                                                                                                                                             
، )که به باور او اين کار منجر به گسترش نفوذ بريتانيا در افغانستان خواھد گرديد(امير در گرفتن پيشاور کمک نمايد  که به

با اين ھم، در آثار اروپای باختری و در گام نخست انگليس، استدxل می نمايند که برنس به امير وعده . يادآوری شده است
اجنت  - )ميسن(چنين چيزی را ماسون. به دست بياورد.] گ-در زمينه برای او[ايی را داده بود تا حمايت حکومت ھند بريتاني

  . در افغانستان به سر می برد، نيز تاييد می نمايد 1838-1832بريتانيايی که در سال ھای 
  

را در مساله که به باور او ھمه ترديدھای او (برنس، به گفته ماسون حتا از امير خواھش کرد که تا رسيدن پاسخ اوکلند 
  .، شکيبايی پيشه نمايد)پيشاور را برکنار خواھد کرد

Sh. Masson, Narrative of various journeys in Belochistan, Afghanistan and Panjab, inculuding a 
residence in those countries from 1826 to 1838, vol. I-II-III, London, vol. 3, p. 444-457, 459   

فريه نيز نشاندھی کرده اند که برنس به  امير پيشنھاد کرد که می تواند  -سايکس و مولف فرانسوی -يخ نويس انگليسیتار
  . پيشاور را با شرايط وابستگی تيولی از سيک ھا به دست بياورد

، به زبان 271. و نيز فريه، تاريخ افغانستان، ص 402. ، جلد يکم، صتاريخ افغانستانسر پرسی سايکس، : نگاه شود به
  .انگليسی

343. Copies of the correspondence of sir A. Burnes with the governor-general of ndia…, p. 62, 
196.    
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در اين لشکرکشی شرکت  زد کهايشان را متقاعد سا تا نوشت نامه ھايی به حکمرانان قندھار ،امير زير فشار برنس
 ،زيرا نظر به برداشت او. می تواند تاثير ناگواری بر ھيات انگليسی بگذارد شاندر غيرآن، اقدامات . نورزند

   344.و در بازپسگيری پيشاور کمک نمايدحکومت ھند بريتانيايی می خواھد به ا

                                                 
به دليل تجاوز به خواھر او و ربودن جواھرات (روشن است دوست محمد خان با کامران دشمنی آشتی ناپذير داشت .  344

ست کم دو بار از شاه پارس خوسته بود تا به ھرات حمله و کار کامران را تمام و و از ھمين رو، خود د) گرانبھايش
ادعای شاه «جالب است ببينيم که چرا در گفتگوھا با برنس خواستار کمک دولت انگليس در برابر . سرزمينش را بگيرد

 می شود؟ »پارس بر ھرات
  

به اين پرسش پيچيده پاسخ ) ترجمه داکتر ھاشميان( نزندگی امير دوست محمد خاکتاب   243-241. ص. موھن xل در ص
سفير پارس ھمراه  -در اين ھنگام قنبرعلی خان...«: داده است که فشرده آن را با اندکی ويرايش در اين جا بازتاب می دھيم

پارس تنھا با  سرداران قندھای که می خواستند دولت. نماينده دوست محمد خان به قندھار رسيده بودند -با محمد حسين خان
آن ھا که به امير دوست محمد حسادت . آن ھا پيمان ببندد، سفير را در قندھار نگه داشته و مانع رفتن او به کابل گرديده بودند

داشتند، می خواستند سفير پارس قرار داد را تنھا با خود شان امضاء نمايد تا از امتيازات مجھول پادشاه و دولت پارس به 
از اين رو، مانع رفتن سفير به کابل تا زمانی شدند که خود شان قرار داد عليحده با سفير منعقد . ار شوندتنھايی برخورد

  . کردند
  
در بند يکم  قرا دادی که قنبرعلی خان در قندھار با سرداران کھندل خان، رحمدل خان و مھر دل خان به امضاء رسانيده  

له قدرت سپاھيان دولت فارس اشغال شود يا توسط لشکر سرداران، در ھر دو سرزمين ھرات، چه به وسي«بود، آمده بود که 
مگر خدمت و . صورت به سرداران واگذاشته خواھد شد و شاھنشاه در برابر آن ھيچ چيزی از آنان تقاضا نخواھد کرد

  .»اطاعت و نيز شاھنشاه ھيچ نوع مداخله يی به کشور و قوم آن ھا در افغانستان نخواھد کرد
  

شاھنشاه به سرداران قندھار مصارف تنظيم سپاه دوازده ھزار نفری سوار و پياده «چنين در بندھای پنجم آن آمده بود که ھم
ھمچنان مصارف اضافی لشکرکشی برای تسخير ھرات را می پردازد و اگر . نظام را ھمراه با دوازده پايه توپ می پردازد

  .»را حتما پرداختنی است جنگ به درازا بکشد، شاھنشاه تمام مصارف جنگ
  

ھجری ماھتابی نامه يی به شاه پارس نوشته بود، که در آن شرايط اتحاد  1253در ھمين پيوند، کھن دل خان در ماه ذيقعده 
، چاپ دفتر گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستانکتاب   67. اين نامه در ص. با محمد شاه قاجار را بازتاب داده بود

در اين نامه شرط اصلی بستن پيمان، واگذاری ھرات به . و بين المللی وزارت خارجه ايران آمده است مطالعات سياسی
  .ما اين نامه را در کتاب دست داشته نيز بازتاب داده ايم. سرداران قندھاری برشمرده شده است

  
. شاه ايران امضاء و تضمين می شد سفير روسيه به در بار -گذشته از اين، پيش نويس قرار داد بايد از سوی کنت سيمونيچ

اصل . آمده است) داکتر ھاشميان(کتاب زندگی امير دوست محمد خان،  259- 258. ص. ترجمه دری آن از انگليسی در ص
  :کتاب گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان آمده است، چنين است 65- 64. ص. سند که در ص

  
  1353 سردار قندھار، شھر ذی قعده الحرام سنه - انسواد مراس5ت پا به مھر عاليجاه کھندل خ

  :که در نزد وزير مختار روس مھر کرده گرفته شود بايد بدين مضمون باشد] يی[عھد نامه 
من که مختار دولت روسيه می باشم، ضامن امورات و معام:ت و بند و بست مھمات سرداران که خدمتگذاری با بندگان 

  . ، شده اماقدس مظبوط و مربوط کرده اند
  .اول آن که ملک ھرات را بنا بر خدمتگزاری سرداران که از بدو دولت نموده اند، مرحمت فرمايند

دويم آن که ملک ھايی که در تصرف خود سرداران می باشد، ضرر و نقصان به ام:ک و الوسات آن ھا نرسانند و تصرف 
  .نشوم

باشد يکی را با خود بندگان اقدس ملحق نکند و به خدمت عليحده  سيم آن که آن چه از طوايف افغان از صغير و کبير می
  .نگمارند ھر معامله که طادفه افغان را باشد، با سرداران نمايند

  .چھارم آن که با شاھزاده کامران ميرزا و يار محمد خان اص: و قطعا در ھيچ امری بندگان اقدس ص:حيت نکنند
و يا دولت انگريز و يا امير حرکتی شود، کمک و استمداد از طرف پادشاه پنجم آن که ھرگاه از طرف شجاع الملک 

  .مرحمت شود
ششم آن که ھرگاه يکی از پسران سردار کھندل خان و يا يکی از خود سرداران به خدمت قبله عالم بيايند، و يا سپاه ايشان با 

ا در نزد خود بندگان اقدس نگاه ندارند اx يکی از بندگان اقدس به ھيچ باب ضرر و نقصان مالی و جانی ايشان نرسانند وکرھ
  .پسران کھندل خان که مقرر در خدمت بوده باشد

ھفتم آن که دوازده ھزار سوار و دوازده عراده توپ که سامان و تدارک سرداران به جھت خدمت ھرات مقررند، جيره و 
  .ده خدمتی که باشد، به انجام برسانندمواجب و تدارک سواره و توپ ھای سرداران را بندگان اقدس امداد کر



 179

  

                                                                                                                                                             
  ھشتم آن که بعد از رسيدن عھدنامه ب:توقف محمد عمر خان روانه حضور مبارک شود

نھم آن که بعد از شرفيابی سردار مذکور تنخواھی که به جھت مواجب و تدارک لشکر و توپخانه را عايد و واصل سرداران 
  .ر به خاک پای مبارک مشرف شودنمودند، سردار مھر دل خان با يک ھزار سوا

  
بعد از شرفيابی حضور و اطمينان قبله عالم از سرداران و اطمينان سرداران از قبله عالم به غير از خدمت ديگر تکليفی بر 

  .سرداران بندگان اقدس نداشته باشد
  

انحراف نمايد، من که وزير  ھرگاه احيانان به ھمين شروط مفصله حضرت ضل اللھی رفتار نکند، و از اين عھود تجاوز و
مختار دولت روسيه می باشم، از عھده آن برآمده، به ھر نحو که باشد، نگذارم که محمد شاه از اين اقوال و عھود و ميثاق 
خود تجاوز نمايد و اx اين جانب از عھده آن نداريم اين چند سطور بر سبيل قرار دادنامچه که معمول در اروس است، به 

  .يز سرداران قلمی و داده شده است، ھرگاه تفاوت فيمابين افتد، کاذب باشمجھت دست آو
  .مھر کھن دل خان

  
نماينده دوست محمد خان که  ھمراه با قنبرعلی خان به قندھار آمده بود، آگاھی يافت که  -به ھر رو، وقتی محمد حسين خان

راسر منافع خود شان را مطمع نظر قرار داده اند و منافع قرار دادی با او امضاء نموده و س.] گ-پنھانی[سرداران قندھاری 
امير ولينعمت او را کام: فروگذاشت کرده اند، و به قنبرعلی اجازه رفتن نزد دوست محمد خان را نمی  دھند، از قندھار 

  .گريخته، به کابل آمد و موضوع را به آگاھی دوست محمد خان رسانيد
  
ارش کرد که در نظر دارد، در اين باره در دربار سخنرانی يی ايراد کند  و ھرگاه در دوست محمد خان، به حسين خان سف 

بيانات او به ارتباط نتايج سفر او به پارس، چيزھايی بشنود که واقعيت نداشته باشد، نبايد مشوش و سراسيمه شود، زيرا اين 
فت شود که امير در پی ھمپيمانی با شاه پارس نبوده بيانات به خاطر متيقن ساختن نماينده انگليس صورت می گيرد تا او ملت

و آرزومند ائت:ف با انگليس است و اين خدعه تا زمانی دوام خواھد کرد که پاسخ نامه امير از سنت پترزبورگ روسيه 
  . برسد

  
بگذارند قنبرعلی به ھر رو، به خواھش محمد حسين خان، نامه پنھانی يی به سرداران قندھار گسيل و از آن ھا خواھش نمود 

امير در نامه خود از سرداران قندھار گ:يه نموده بود که بدون مشوره او قرار دادی برای برآورده . خان به کابل بيايد
  . ساختن مقاصد و منافع خود شان با سفير پارس منعقد ساخته اند و بايد حد اقل او را نيز در اين قرار داد شامل می ساختند

  
ر به اساس تفاھم و ترتيباتی که با نماينده خود گرفته بود، چنين وانمود می کرد که به نتايج ماموريت او به در اين وقت، امي

  . حتا شخص محمد حسين خان را نيز از نظر انداخته بود. فارس چندان اھميتی قايل نمی باشد
  

ر داد که از شرايط فرمان پادشاه فارس که به آقای ميسن اغواگرانه تذک -امير به حضور نماينده بريتانيا و خبرنگار انگليس
در حالی که پنھانی وصول فرمان اعليحضرت شاھنشاه را نعمت . جواب عريضه او ارسال کرده، خوش و راضی نمی باشد

  . »بزرگی برای خود دانسته و يک نقل آن را به پادشاه بخارا که با او به اساس رويه متقابل مراودت دوستانه داشت، فرستاد
  

، آمده است زندگی امير دوست محمد خانکتاب  245 -243. ص.فرمان محمد شاه  به عنوان امير دوست محمد خان در ص
  . که ما آن را در اثر دست داشته نيز بازتاب داده ايم

  
چيزی که روشن است، اين است که دوست محمد خان در گام نخست در پی بازپسگيری پيشاور بود و برايش مھم نبود که 
اين کار به کمک کدام کشور انجام می شود و ھويدا است که در اين موضوع با توجه به حضور نيرومند انگليس در 

  . مگر وقتی از انگليس نوميد شد، به روسيه و ايران رو آورد. ھمسايگی اش، اولويت را به کمک انگليس می داد
  

شمن خونی خود و بيرون کشيدن ھرات از دست او بود و د -از سوی ديگر، روشن است او خواھان سرنگونی کامران ميرزا
در اين حال او به ھيچ رو، خواستار آن نبود که ھرات به دست برادران . چه بھتر که اين کار به دست ايران انجام می شد

موده و خود او چون در اين صورت وزن آن ھا باx رفته و آن می توانستند به کمک ايران کابل را تھديد ن. قندھاری اش بيفتد
از اين رو، حاضر بود ھرگاه انگليسی ھا پيشاور را به او باز پس بدھند، با آن ھا ھمپيمان شده، قندھار و . را بر اندازند

  .ھرات را بگيرد و از چنگ برادران قندھاری خود و ايران بيرون بکشد
  

ه او کمک ھای بسياری کردند که نه تنھا قندھار و ھرات در آينده، ھر چند ھم انگليسی ھا پيشاور را به او ندادند، با آن ھم ب
  .گ–. را، بل که خان نشين ھای شمال را ھم بگيرد
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روشن [پس  حمايت می کنند، خوب، ھرگاه انگليسی ھا در وضعی اند که از او در مبارزه اش در برابر سيک ھا
البته، اگر آن ھا از اتحاد با ايران سر باز (ا رحکمرانان قندھار می توانند در وضعی ھستند که ھمچنين ، .]گ-است
  345.بسازند آسوده خاطروی ھرات ز خطر از س، ا)بزنند

  
حکمرانان قندھار با ھراس از اين که دوستی با کمپانی ھند شرقی می تواند به تحکيم حاکميت امير  با اين ھم،

اين کار برنس را به آن وا  . ادامه دادند بينجامد، به نامه او پاسخ مثبت ندادند و به پيوندھای تنگاتنگ با دربار ايران
د که حکومت بريتانيا با ندر آن آشکارا نشاندھی ک و به قندھار بفرستدنامه يی  1837دسامبر  22يخ داشت تا به تار

  . سقوط ھرات و تھاجم سپاھيان ايرانی به افغانستان نظر منفی دارد
  

ن حتا دست به اين م ،تھديد می نمايدبا خاطر نشان ساختن خطری که حکمران قندھار را «: برنس به مکناتن نوشت
رسانم که ھرگاه ھرات سقوط نمايد و او دوست ملت انگليس بماند، برادر او دوست محمد بر زدم که به آگاھی او کا

خواھد شتافت و من خود او را ھمراھی خواھم کرد و آن گاه ھزينه و مصارف مربوط به دفع ايرانی  اش به ياری
  346».ھا پرداخت خواھد گرديد

  
که می بايستی در محل  نيز به آن شھر فرستاد عضو ھيات را -ليچ ،ه به قندھاربرنس با بسنده ننمودن به گسيل نام

   .دنحکمرانان قندھار را متقاعد بسازد تا به روابط با ايران پايان بدھ
  

افغانستان را تابع خود گردانند، در  تا محافل حاکمه انگليس که از مدت ھا به اين سو، می کوشيدند ،در اين حال
آن ھا می پنداشتند که می توان حکمرانان . ند که به ھيچ مفاھمه يی با حکمرانان کابل و قندھار برسندانديشه آن نبود

ارزش آن را ندارد که صرف دست به  .را بپذيرندايشان ھرگونه شرايط تا  وادار گردانيد بارکزايی افغانستان را
ستقل از يک ديگر و تضاھای حاد ميان به حکوماتی ماز ھم گسيختگی کشور آن ھم در حالی که  .تھديد بزنند

  .به اين کار مساعدت می کرد ،حکمرانان آن
  

از اقدامات نماينده خود در کابل با اع:م به برنس  1838نوامبر  20از اين رو، گورنر جنرال ھند در نامه تاريخی
  . ، ابراز ناخشنودی کرداين که او پا از دايره ص:حيت ھای خود فراتر گذاشته است

  
رد شود و با قاطعانه ترين شکل رھنمود داد تا ادعاھای دوست محمد خان بر پيشاور  در ھمان نامه به برنسوکلند ا

 رنجيت سينگ را - آن خشنود باشد که حکومت ھند بريتانيايی جلو فرمانروای پنجاب يد بانشاندھی گردد که او با
که می توانند برای حکمران يی از اقدامات خصمانه  می گيرد و را) داردکه ارتش بسيار خوب مسلح و با دسپلين (

  ..]گ-برحذر می دارد[، کابل تباھکن و سھمگين باشند
  

ھرگاه امير افغان با ايران و روسيه روابط ھمچنين به برنس دستور داده شد تا به دوست محمدخان گوشزد نمايد که 
جويی سيک ھا به افغانستان پشتيبانی خواھد شکارا از گستره آحکومت ھند بريتانيايی  دوستانه برپا نمايد،

  347.».کرد
  

بر ميانجيگيری با روسيه و ايران و با تحميل  .]گ-امير[ انگليسی ھا با پافشاری بر برھم زدن ھرگونه روابط
در بازپسگيری دوست محمد خان از کمک به به گونه قاطعانه  ،در عين زمان ،افغان ھا در گفتگوھا با سيک ھا

  .داری می ورزيدندخود  پيشاور
  

نامه  ،در اين باره. ن که چيزی در عوض وعده بسپاردآبی  .حکومت ھند بريتانيايی خواست ھای بسياری داشت
را مکلف می مآن چه مربوط می گردد، به پيشاور، صادقانه « :دھد آشکارا گواھی میاوکلند به دوست محمد خان 

شما .... انديشه مبنی بر استي: بر اين کشور صرف نظر گردد د به شما بگويم که بايسته است از ھر گونهنگردا
   .از کمک من محروم خواھيد شدديگر دولت ھا گرديد، ھرگاه بدون فيصله حکومت ما وارد روابط با 

  

                                                 
  .51و  50. ص.ھمان جا، ص.  345
  95و  94. ص. ھمان جا، ص.  346
  .111. ھمان جا، ص.  347
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پس بايد بر آن اعتماد کنيد و تنھا بر بھره مند گرديد،  حکومت انگليسبا ز مناسبات دوستانه ھرگاه شما بخواھيد ا
  348.»آن

در امور سردارنشين ھای مستقل افغانی و ت:ش ھای آنان را استعمارگران بريتانيايی  مداخله آشکار ،اين مطالبات
  .تاييد می نمايند زير کنترل کمپانی ھند شرقی را مبنی بر در آوردن سياست خارجی سردار نشين کابل

  
از غجنگ اشغالگرانه را در برابر افغانستان آاوکلند آشکار و بی پرده اع:م داشت که اين مساله که آيا سيک ھا 

برنس با عمل نمودن به دستور العمل حکومت ھند بريتانيايی از . مربوط کمپانی ھند شرقی است ،می نمايند يا نه
  :دوست محمد خان زير تھديد برھم زدن گفتگوھا تحقق بی چون  وچرای شرايط زير را خواست

 .ايی نپذيرديدھد و نمايندگان آن ھا را بدون اذن حکومت ھند بريتانبه روابط با روسيه و ايران پايان ب -4
 . بيرون نمايداز کابل نماينده روسيه را  -ويتکيويچ بی درنگ -5
 . از ھمه ادعاھا بر پيشاور دست بردارد و استق:ل پيشاور و قندھار را به رسميت بشناسد -6

  
ميان سيک ھا و افغان ھا صلح برپا  تاھد بخوا دولت خوداز  ،در صورت پذيرفتن شرايطبرنس وعده داد 

امير که استق:ل کشور برايش از ھر چيزی مھم تر بود، مطالبات اولتيماتوم گونه انگليسی ھا را نپذيرفت 349.گردد
  350.و گفتگوھا برھم خوردند

  
دوست محمد با درک اين که پشت سر سيک ھا . کابل را ترک گفت 1838اپريل  26به تاريخ ميسيون برنس 

 ازد  و از رقابت ھای انگليس و روسيهبه ايجاد وزنه متقابل سياسی دست ينگليسی ھا ايستاده اند، تصميم گرفت ا
  .بھره بگيرد

  
  :  ھيات ويتکيويج

پيروفسکی فرمانفرما  ،در ماه می. به روسيه گسيل داشته بود نمايندگان خود را 1836 امير پيش از اين به سال
با  و آن ھا را يیحاجی حسين علی و ميرزا محمد پذيرا -فرستادگان امير کابل ازاورنبورگ  ی)جنرالگورنر(

   .به پتربورگ فرستاد.] گ-)ويتکويچ([ھمراھی آجودان خود
  

، چون ھرگاه سيک ھا کرد کابل حمايت رانبايسته است از حکم«: نوشت در اين حال به امپراتور نيک:ی يکماو 
اميدواری ھا بر مناسبات بازرگانی با اين کشور برباد خواھد رفت و ھرگاه  آن گاه ھمه ،کنند رخنهبه افغانستان 

آسيای ميانه زير تاثير . دنما انگليسی ھا تا بخارا يگ گام خواھدافغانستان زير اطاعت انگليس برود، آن گاه برای 
در برابر روسيه ايی را آن ھا می توانند مردم ھمسايه آسي. بازرگانی آسيايی برھم خواھد خورد .رفتآن ھا خواھد 

  351».جنگ افزار و پول برسانند ،بارود ن ھاآمسلح بسازند و به 
استع:می در باره افغانستان به دست آورده  سانکت پتربورگروسيه در ايران که از  وزير مختار -سيمونيچ] کنت[

او کمک خواھد کرد نفوذ روسيه بود، پيشنھاد نمود بايسته است پيگيرانه به مسايل افغانستان پرداخت که به پندار 
  352.تحکيم بخشيد را در خاور

  

                                                 
  . 28. اخير، ص افغانستان در دھه ھای برگرفته از مقاله.  348
  ).به زبان انگليسی( 177. بات سر الکساندر برنس با گورنر جنرال ھند، صرونوشت ھای مراس:ت و مکات.  349
داکتر لرد و وود، دست  –در ھنگامی که برنس با دوست محمد خان سرگرم گفتگو بود، دو تن از اعضای ديگر ھيات او  350

  .اندر کار اکتشاف موشگافانه در خان نشين ھای ازبيک شمال ھندوکش بودند
  

چيزی که گواه بر تماي:ت اشغالگرانه  –را به وضعيت راه ھا برای گذر توپخانه مبذول داشته بود وود توجه ويژه يی
انگليسی ھا نسبت به کرانه ھای جنوبی رود آمو بود که می توانستند با زير سيطره در آوردن نواحی آن ھا تخته خيز مناسبی 

  .يای ميانه تامين نمايندرا برای خود برای پھن سازی و راه اندازی اکسپديسيون به آس
Reports and papers political, geographical and commercial submittel to government by sir A. 

Burnes, p. 25. 
، 787. ، ص»روسکايا استارينا«مجله  8-7، شماره ھای 1833-1836فرستادگان افغانستان به روسيه به سال ھای .  351
  .1880سال 
  110. ، ص249، شماره 1839، »بايگانی روسی«سفير روسيه در ايران، مجله  -ديوگاميل. او. فی آاتوبيوگرا.  352
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ويتکيويچ  .گسيل دارد به افغانستان به عنوان نماينده با ص:حيت خود را353ويتکيويچ حکومت تزاری تصميم گرفت
خيوه و  ،قرغز -نقشه دشت ھای قيسک ،)1836-1835در ( ردھنگام مسافرت خود از اورسک به بخارا و بازگ

به حکمرانان قندھار تا ويتکيويچ رھنمود داده شده بود به  ،بنا به دستور العمل وزارت خارجه. تيب دادبخارا را تر
  .را برساند 354و کابل ھدايا و به دوست محمد ھمچنان نامه تزار

  
سفير روسيه در  -سيمونيچ) ُکنت( به ويتکيويچ پيش از آن که به افغانستان برود، رھنمود داده شده بود نزد گراف

شما را به افغانستان  ،سيمونيچ به گونه يی که انتظار می رود امکان بيابد و سودمند ُکنتھرگاه «برود و ايران 
  . »راھنمايی خواھد کردآن گاه او شما را  .خواھد فرستاد

آنان با ھم آشتی بدھد و به را ) دوست محمد خان کابلی و کھندل خان قندھاری(حاکمان افغانی « تابر ويتکيويچ بود 
ھای آشوب  در تفاھم زيستن و داشتن پيوندھای تنگاتنگ برای حفاظت شان از دشمنان بيرونی و کهتوضيح بدھد 

  ».ھای شانو ھم برای امنيت قلمروبرای خود شان ھم  ،سودمند استبرای شان به چه پيمانه  ،درونی
  

ننماييد به آن ھا توضيح بدھيد که روسيه  شما فرو گذار ،در اين حال«: در دستور العمل خاطر نشان ساخته شده بود
مشارکت صادقانه يی کمکدھی ھا نظر به دوری مسافه نمی تواند به آن ھا کمک راستينی بنمايد مگر با اين ھم در 

  .ارائه خواھد نمودپشتيبانی دوستانه ميانجيگيری پارس ھا خواھد ورزيد و ھمواره از طريق 
  

توضيح بدھيد که چه بھتر خواھد بود  ی از بازرگانان و تجارتخانه ھاخبرای بر بی فايده نخواھد بود ھمچنين ھرگاه
ھای دوم و  تاز نزد بخارايی ھا از دسرا کاxھای ما تا اين که با روسيه داشته باشند  يکراستیآنان تجارت ھرگاه 

  . به دست بياورند سوم
  

 ا، ببيابند به بھای ارزان خود رانياز ھای مورد چيزھمه  ،ما] کارهمبازارھای [ »يارمارکاھا«در آن ھا می توانند 
به معام:ت نزديک تجاری با بازرگانان و کارخانه  ،و نيز می توانند با آمدن نزد ما .]گ-پذيرايی شوند[مھربانی 
مطابق نمونه ھای خود و  -بدھند ،که دارندرا و به آن ھا ھرگونه سفارش ھا و فرمايش ھايی وارد شوند داران ما 

کاxھای خود شان را به روسيه برای  ،مطابق خواست ھای ماعين زمان  باشندگان خاور و در طابق ذوق خودِ م
فروش بياورند که ھمه اين ھا می تواند به پيمانه چشمگيری به گسترش دوران ھای تجاری دو جانبه مساعد 

  355.».نمايد
  

جمع  لف را در باره افغانستان و حکومات ھمسايه آنبه ويتکيويچ رھنمود داده شده بود اط:عات مخت ،در پھلوی آن
  .آوری نمايد

  
اھداف زير را دنبال می  ،يی که از دستورالعمل بر می آيد، حکومت تزاری با گسيل ميسيون ويتکيويچبه گونه 

  :کرد

                                                 
در چھاردھسالگی از سوی حکومت تزاری به خاطر 1824به سال ) پولندی(از درباريان لھستانی  -ايوان ويتکيويچ.  353

  . اورنبورگ تبعيد گرديدعضويت در انجمن انق:بی زير زمينی پولند، به عنوان سرباز عادی به سپاه 
  

توانمندی شگفتی بر انگيز او در فراگيری زبان ھای خاوری، توجه حکومت اورنبورگ را به او جلب کرد و به زودی او را 
به . چونان کسی که اين زبان ھا را می داند، با رھنمودھای مھم نزد سلطان قرغز اردوھای ميانه و کوچک گسيل نمودند

يری يی که نشان داده بود و نيز به خاطر دانستن زبان ھای خاوری، لقب درباری او برايش اعاده شد به خاطر دل 1831سال 
داده شد و به عنوان مترجم در کميسيون مرزی اورنبورگ  )حمايل دار(» پيک رسان«و بازگردانيده شد و به او رتبه 

که چند (ارشد پيروفسکی گماشته شد ) ياور(ودان را به دست آورد و به سمت آج» پيک بر«رتبه  1836به سال . گماشته شد
  ).بار با او به لشکرکشی ھا به آسيای مانه رفت

  
. محتوای نامه امپراتور روسيه به امير دارای بار سياسی نيست«: ارزيابی موھن xل از اين پيام بسيار دلچسپ است.  354

اد که از ھمه بازرگانان افغانی در روسيه پذيرايی خواھد شد و اين نامه دريافت نامه امير را تاييد می کرد و به وی اطمينان د
  . »از آنان حمايت و دفاع خواھد شد

  ).به زبان انگليسی(، 263. ، جلد يکم، صزندگانی امير دوست محمد خانموھن xل، : نگاه شود به
» ميسيون باستانشناسی قفقازاسناد جمع آوری شده از سوی ک« 1837ماه می  14دستور العمل به ويتکيويچ تاريخی .  355
  . 944. ، ص1881، 8جلد 
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در برابر  و کھن دل خان قندھاری و بستن پيمان از سوی آنان با ايران] کابلی[دستيابی به آشتی دادن دوست محمد 
امکانات گسترش بازرگانی  نو نيز روشن ساخت کشورھا دست درازی نموده بود اين که به استعمارگران انگليسی

   .روسيه و افغانستان
  
سيستان و قندھار و  ،و از راه نيشاپوربه دست آورد سيمونيچ رھنمودھای بيشتری ُکنت ويتکيويچ از  ،در تھران 

  . غزنی رھسپار افغانستان گرديد
  

با  ،، باور داشت)که با وی در اين ھنگام سرگرم گفتگوھا بود(دوست محمد که ھنوز ھم به وعده ھای برنس 
مگر به زودی روشن گرديد که حکومت ھند بريتانيايی نه تنھا در پی . بسيار به سردی برخورد نمودويتکيويچ 

بل نيز در برابر دوست محمد خان  ،نيست .]گ- با سيک ھا[در حل و فصل مناسبات افغان ھا  کمک به امير
  . مطالبات اولتيماتومی يی نيز مطرح می نمايند

  
گفتگوھا با ويتکيويچ آغاز گرديد که به . مشی نزديکی با روسيه را پيش گرفت ،اين بود که فرمانروای کابل

دو ] به ميزان[ و يد نمايندگی از حکومت تزاری به دوست محمد وعده سپرد دو ميليون روبل نقد به وی کمک نما
می توان گمان زد که درست ھمين گفتگوھای موفقيت آميز، دوست محمد خان را 356.ديگر کاx بدھد ميليون روبل
داشتن گام ھا برای بررا مبنی بر  وتمايل ا تانزد سيمونيچ بفرستد  357سفير خود را به حومه ھرات کهبر انگيختند 

  . او برساند برپايی مناسبات دوستانه با روسيه به آگاھی
  

قندھار که با عقد پيمان .] گ-سردارنشين[در گفتگوھای ايران و  ،و در برگشت به قندھارويتکيويچ در راه کابل 
سفير روسيه در  -[ سيمونيچکنت پس از آن که . ، حضور داشتدر برابر حکومت سدوزايی ھرات پايان يافت

ويتکيويچ بار ديگر به مقصد سرعت بخشيدن به تھاجم قرار داد ايران و قندھار را تاييد نمود،  .]گ-تھران
  . به قندھار رفت ،ھرات برحکمرانان بارکزايی 

  
ھرگاه کھندل خان بتواند ھرات را پيش از اشغال قندھار از سوی سپاھيان «: در آن ھنگام، ويتکيويچ گزارش داد

در غير آن، از  .ر اين جا از دست خواھند داداميد خود را مبنی بر احيای نفوذ خود د ھا بريتانيايی ،بگيرد انگليسی
حال چه  به فروش برسانيم،فرآورده ھای فابريکه ھای خود را در آسيای ميانه که اين امکان محروم خواھيم شد 

  . »رسد به نفوذ ھمسايه ھا بر مرزھای شمال خاوری امپراتوری
  

به کار ببرد برای آن که او ھر  بر محمد شاه ويتکيويچ از سيمونيچ خواھش کرد ھمه نفوذ خود را ،در عين زمان
اين (پادگان در غوريان  دهبفرستد و نيز به فرمانبه قندھار  ،استوعده داده  که ی رانچه زودتر ده ھزار توما

د نآماده باشفرمان بدھد تا ) جا مستقر گرديده بودآن پادگان پس از عقب نشينی سپاھيان ايرانی از حومه ھرات، در 
  358.ه قندھاری ھا به سوی شھر ھرات می روند، به ياری آن ھا بشتابندھنگامی ک

  
مساله ھرات عقب در  به ويژه خاورميانه وحکومت تزاری ناگزير بود در  ،مناسبات روسيه و انگليس يابیبا بھبود

چ را از سيموني ،تزاری حکومت ،در پيوند با اين. خود را در افغانستان تغيير بدھدنشينی ھايی بکند و سياست 
فرا در ھنگام منازعه ايران و افغان » شپا فراتر گذاشتن از دايره ص:حيت ھاي«کرسی سفير در ايران به دليل 

سفير نو تدبيرھای بايسته را برای آن که از حکمرانان بارکزايی قندھار . و به جای او ديوگاميل را گماشتخواند 
تا ده ھزار تومان موعود ھد خواببسنده کرد که از حکومت ايران  او تنھا به اين .، روی دست نگرفتپشتيبانی نمايد

متوقف  تد را به سوی ھراقندھاری ھا که بدون کمک مانده بودند، پيشروی سپاھيان خو. را برای آنان بفرستد
  . در ميان حکمرانان آن اخت:فاتی بروز نمود گردانيدند و در اين حال

  
ه ديو گاميل گزارش داد که مھردل خان از راه ھای گوناگون می کوشد در ب 1839فبروری  23ويتکيويچ به تاريخ 

با پيوند  راه لشکرکشی برادران خود به ھرات سنگ اندازی کند و به روابط انگليسی ھا و بازرگانان ھندی در
 تا دمساعدت کن افسر انگليسی که در اين ھنگام در ھرات به سر می برد، –لغ بزرگ پول به پاتنجرامب رساندن

                                                 
  . 108. اتوبيوگرافی ديوگاميل، ص.  356
سفير  –در اين ھنگام محمد شاه قاجار به ھرات لشکر کشيده بود و آن شھر را در محاصره خود داشت و کنت سيمونيچ . 357

  . روس ھم در اردوگاه شاه به سر می برد
 .44، برگ 18، پرونده9- 1فوند سانکت پتر بورگ، کارتن ھای  بايگانی سياست خارجی روسيه،.  358
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 .]گ-يار محمد خان[و ابتواند در دفاع از ھرات که کامران ميرزا و وزير  ،در صورت آمدن سرداران قندھاری«
  359.»برای آن آماده می شد، از آنان حمايت کند

  
نتوانستند ، بل حتا جام برسانندربه فقندھاری ھا نه تنھا نتوانستند لشکرکشی به ھرات را  ،در چنين اوضاعی

در  ،دسامبر 26در بازگشت از قندھار به سوی ايران به تاريخ ويتکيويچ  .بودند، نگھدارند گرفتهه يی را کجاھا
  360.»با سپاھيان خان قندھار رو به رو شد که بس پريشان و ھراسان بودند«فراه 

  
يايی را تا با آن که با نھايت احتياط مشی پو(حکومت تزاری . اين گونه، دستاوردھای ميسيون ويتکيويچ برباد رفتند

زير فشار ديپلماسی بريتانيا ناگزير  ،)پيش گرفته بود در برابر گستره جويی انگليسی ھا در خاورميانه 1838
در مساله ھرات در برابر انگليسی ھا دست به يک رشته عقب  1838گرديد به گونه يی که يادآوری شد در اواخر 

  . نشينی ھايی بيازد
  

را از افغانستان بازخواند و به محمد شاه و حکمرانان قندھار اع:م داشت که تزار  ويتکيويچ ،ديو گاميل -سفير نو
  .تضمين شده بود، خود داری ورزيده است] سيمونيچ[و قندھار که از سوی سفير پيشين تصويب قرار داد ايران از 
  

. بررسی کرد اور نزديکعقب نشينی روسيه در مساله ھرات را نبايد جدا از اوضاع بين المللی در آن دوره در خ
از ھيچ چيزی در اين ھنگام  ،ترکيه دست يابد داردانل و بوسفور) بغازھای(می کوشيد به تنگناھای که تزاريسم 

  . با انگليس در مبارزه با فرانسه نزديک شودتا  فروگذاشت نمی کرد
  

استعمارگران انگليسی  ھای دست ،و ناکامی ايران در جنگ ھرات] در مساله ھرات[عقب نشينی ديپلماسی روسيه 
با زور اسلحه افغانستان را تابع خود سازند و  ،]در کابل[ را که در نظر داشتند پس از شکست ميسيون برنس

که پس از شکست (شجاع الملک را  -دست نشانده خود خته،کابل بر اندا] پادشاھی[دوست محمد خان را از اورنگ 
جون  26به تاريخ  .باز نمود بگمارند؛ به جای او )به ھند پناه برده بودبار ديگر  1834در حومه قندھار به سال 

پس از گفتگوھا با  ،)مدت ھا پيش از عقب نشينی سپاھيان ايرانی از حومه ھرات(حکومت ھند بريتانيايی  1838
تا  نيدرا وادار گردا مھاراجه شرکت ورزد، رنجيت سينگ که نمی خواست در لشکرکشی انگليسی ھا در افغانستان

  .را به امضاء برساند» دوستانه«قرار داد سه جانبه 
  

تا شاه شجاع را بر تخت  به عھده گرفتند رنجيت سينگ و انگليسی ھا در عمل تعھداتی را ،بر اساس اين قرار داد
  361.گردانند ازافغانی ب

  
سوی سيک ھا در شاه شجاع به نوبه خود می بايستی حاکميت رنجيت سينگ را در زمين ھای اشغال شده از 

ط قرار داد در نظر گرفته شده بود يدر شرا. کشمير، ملتان و ديگر مناطق به شمول پيشاور به رسميت می شناخت
، )بند چھارم( دعوت می نمايد افسران انگليسی را برای سازماندھی ارتش افغانی ،که شجاع پس از نشستن بر تخت

گليسی ھا تعيين خواھند کرد و آن را بعدا اميران سند به وی از ادعای خود بر سند در ازای مبلغی که خود ان
  .)16بند ( پرداخت خواھند نمود، دست بر می دارد

  
از گفتگوھا با ديگر کشورھا بدون موافقت دولت ھای « ،خاطر تصرف ھرات نيز دست بر می دارد از ت:ش بهاو 

بر سيک ھا يا قلمرو انگليس ت:ش ورزد دست انگليس و سيک خود داری می ورزد و نيز در برابر ھر دولتی که 
  362).18بند . (».به تجاوز مسلحانه بيازد، مقابله خواھد کرد

                                                 
  .56و  55، برگ ھای 20ھمان جا، پرونده .  359
  .55ھمان جا، برگ .  360
ھزار روپيه از آن کمپانی در يافت  50شجاع بيست و نه سال با مستمری کمپانی ھند شرقی در ھند می زيست و ساxنه .  361

  .می داشت
  ).  1840، 1، 25 ،»مجله سيورنايا پيچ:«

362. J. Hobhouse, East India, Copy of the treaty with Runjeet Sing and Shah Shujah-ol-Moolk, 
concluded at Lahore on the 26-th June 1838, and of the treaty between Runjeet Sing and Shah 
Shujah of the 12-th March 1834 there in referred to, also of the governor- general of India, dated 



 185

  
بايسته است سپاھيان شجاع و رنجيت سينگ  ،انگليسی ھا می پنداشتند که برای جنگ پيروزمندانه با کابل و قندھار

ا در کشورھای که تقويت نفوذ بريتانيا ر مگر رنجيت سينگ. انگليس متحد گردانيدفسران را زير فرماندھی ا
  .نداشت نيکخواھانهرد وبا طرح انگليسی ھا برخ ،خطرناک می پنداشت با قلمرو خود ھمسايه

  
تا حکومت ھند بريتانيايی را برانگيختند  ،)1834(اين وضع و نيز درس لشکرکشی ناکام شجاع الملک بر قندھار 

با يگان  مشارکت ورزند، که می بايستی در لشکرکشی بر افغانستان ینسپاھيا. ابتدايی خود را تغيير دھند طرح
   .ھای منظم انگليسی اکمال گرديدند

  
. و. و -گورنر جنرال ھند مانيفيستی را پخش کرد که به گفته خاور شناس روس 1838اکتبر  1به تاريخ 

  363.»روف استسراپا مع دروغين اظھارات درھم آميختگی گريگوريف در تاريخ ديپلماسی چونان
  
کلند نشاندھی می کرد که دوست محمد با رفتارھای خصمانه خود ھم در قبال انگليس و ھم در قبال متحد ديرين وا

آشکارا  نشان داد که مادامی که کابل زير اداره او باشد، انگليسی ھا نمی توانند در امنيت  ،آن رنجيت سينگ
  . باورمند باشند متصرفات ھندی خود

  
آشکارا  ،به شاه ايران در جنگ در برابر ھراتقندھار متھم می شدند که با کمک  حکمرانان بارکزايی در عين چيز

    . دادند ننشا خود را ھمچون مخالفان انگليس
  

 متصرفات ما در خاور مستلزم آن است که ما در مرزھای باختری خود متحدی را کرد که رفاه اوکلند نشاندھی
که خود را با برده منشی  یبه جای حکمرانذينفع باشد در برابر تجاوز و استقرار آرامش که در مقابله  داشته باشيم

  . »و می کوشد با برنامه ھای استي:گرانه مساعدت نمايد پيوند می دھد با دولت مخاصم ما
  

  . دحکومت ھند بايسته پنداشت به شاه شجاع کمک نمايد تا تخت از دست رفته خود را باز پس گيرکه  اين بود
  
ھد برد و ارتش انگليس تنھا اان خود يورش خويدر مانيفست نشاندھی شده بود که شاه شجاع در افغانستان با سپاھ 

بر تخت خود قايم شد، » قانونی«خواھند  کرد و به محض اين که شاه » دفاع» «خارجی«او را در برابر سپاھيان 
  .آن کشور را ترک خواھند گفت

  
ھمه اين ھا بی ترديد به وحدت بخشيدن و رفاه مردم افغانستان «: اع:ميه چنين پايان بخشيد به با دورويیاوکلند با 

  364».مساعدت خواھند کرد
                                                                                                                                                             
Simla, 1October 1838 and of an order by his lordship, datet Camp de Buddee, 8 November, 

1838, 1839,  p. 3.  
  . 886. ، صسرزمين شناسی و گيتاشناسی کشورھای آسياريتر، . ک.  363

364. J. Hobphouse, East India. Copy of the treatynwith Runjeet Sing and  Shah Shujah-ol-Moolk, 
concuded at Lahore on the 26-th June 1838, and of the treaty between Runjeet Sing and Shah 
Shujah of the 12-th March 1834 there in referrd to, also of the governor- general of India, dated 
Simla, 1 October 1838 , and of an oder by his lordship, dated Camp de Buddee, 8 November, 

1838, 1839, p. 6. 
  :يادداشت گزارنده

که چوناِن نماد دورويی و نيرنگبازی و دروغگويی و لجن پراگنی در تاريخ ديپلماسی جھان بنام  اع5ميه اوکلندمتن کامل  
نوشته موھن xل، ترجمه داکتر ھاشميان و  زندگانی امير دوست محمد خاناب است، ھم در برخی از آثار روسی، ھم در کت

نوشته محمود محمود آمده است که از کتاب سر جان  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نزدھمھم در جلد نخست 
  :مه آن را می آوريمدر اين جا با توجه به اھميت اين سند، ترج. ترجمه شده است جنگ در افغانستانويليام  کی 

  
با ميران سند، نواب بھاولپور و مھاراجه  1832پوشيده نيست که يک رشته قرار دادھا که از سوی حکومت بريتانيا در سال 

رنجيت سينگ بسته  شده بود، ھدف گشايش کشتيرانی در رود سند به منظور گسترش بازرگانی را داشت تا برای ملت 
  . ذ مشروعی را بار آرد که از مبادله کاxھا به گونه طبيعی تامين شده می تواندبريتانيا در آسيای ميانه نفو
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به منظور برخوردار شدن از ھمکاری زمامداران بر سر اقتدار افغانستان، برای عملی ساختن درست اين قرار دادھا، ھياتی 

ھدف اصلی ماموريت . ابل گسيل گرديدنزد دوست محمد خان به ک 1836بازرگانی به رياست سر الکساندر برنس در اواخر 
  . اين ھيات تنھا مقاصد تجاری بود

  
ھنگامی که سر الکساندر برنس در راه کابل بود، به فرمانفرمای کل ھند اط:ع رسيد که سپاه دوست محمد ناگھانی و بدون 

  .رنجيت سينگ يورش آورده است –دليل بر کشور دوست و متحد ديرين ما 
  

واxحضرت مھاراجه در دفاع و جلوگيری  - م، اين انديشه برای ما پيش آمد که دوست با وفا و ھمپيمان ماالبته، در آن ھنگا
از اين حمله تعلل و سستی نخواھد نمود و در اين صورت برای حکومت ھند اين ترس وجود داشت که شعله ھای جنگ در 

جا رونق بخشيم و در نھايت مقاصد صلح آميز و سود منطقه يی مشتعل می گرديد که ما می خواستيم تجارت خود را در آن 
  .که برای منافع عمومی می باشد، زيانمند می گرديدبخش دولت بريتانيا 

  
از پيامدھای زيان آور جنگ، گورنر جنرال کل ھندوستان به سر الکساندر برنس ھدايت و ص:حيت داد تا  برای جلوگيری 

رای جلوگيری از خصومت، شرايط عادxنه و معقولی به مھاراجه پيشنھاد کند، به دوست محمد خان حالی سازد که اگر او ب
در آن صورت xرد عاليجناب نيز از مساعی جميله خود با مھاراجه به منظور برپايی روابط دوستانه ميان دو طرف دريغ 

  . نخواھد کرد
  

براز می دارد، بی درنگ از پيشنھاد گورنر جنرال مھاراجه با صفات حميده دوستی صادقانه يی که ھميشه در برابر بريتانيا ا
  . استقبال نمود مشروط بر اين که به رفتار خصمانه و عمليات جنگی از سوی امير پايان داده شود

  
يک . در ھمين ھنگام به آگاھی فرمانفرمای کل ھندوستان رسيد که سپاھيان ايرانی شھر ھرات را به محاصره کشيده اند

در سراسر افغانستان به مقصد پھن ساختن نفوذ و گستره قلمرو دولت ايران تا کرانه ھای رود سند چه  رشته دسايس جدی ھم
که به ماورای رود سند آغاز شده است و دربار ايران نه تنھا رفتار اھانت آميز و جبران ناپذيری را نسبت به ماموران و 

ه است، بل که به موجب ع:يم و آثاری که به دست آمده، در ميسيون دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان در ايران پيش گرفت
  .پی پياده ساختن نقشه ھايی است که کام: مخالف با روح و اساس دوستی و اتحاد آن کشور با بريتانيا می باشد

  
که امير چون  . پس از آن که کپيتان برنس مدت زيادی در کابل سرگردان و معطل ماند، از گفتگوھای خود نتيجه يی نگرفت

دوست محمد خان به م:حظه اعتماد و اطمينانی که به مساعدت و تشويق دولت ايران داشت، در موضوعاتی که با مھاراجه 
مورد اخت:ف بود، پافشاری می ورزيد و ادعاھای بدون دليل و منطق داشت و اين ادعاھا طوری بودند که فرمانفرمای کل 

انصاف و م:حظه دوستی و وفاداری مھاراجه رنجيت سينگ نمی توانست وسيله ھندوستان نظر به رعايت اصول عدالت و 
انجام ادعاھای امير کابل باشد و در ھمان حال، حاضر بودند نقشه ھای گستره جويی ارضی امير را که تنھا برای جاه طلبی 

، امير کابل تھديد نمود که سر انجام. بود، ھرگاه صلح و امنيت سرحدات ھندوستان دچار خطر و خسارت نشود؛ بپذيرند
  .  چنانچه مقاصد او با اين وسائل تامين نشود، او به ھر دولت خارجی متوسل خواھد شد

  
در اين ميان، نيات باطنی امير کابل روشن گرديد که مقاصد دولت ايران را داير به موضوع افغانستان دارد، تقويت می کند 

فوذ و اقتدار دولت انگليس در ھندوستان خصمانه است و عاقبت آن زيان آور می و طريقی را اتخاذ نموده است که نسبت به ن
  . باشد

  
در نتيجه بی اعتنايی ھای امير دوست محمد خان به پيشنھادھای کپيتان برنس و عدم توجه او به منافع دولت انگلستان، کپتان 

  . ، کابل را ترک کندبرنس ناگزير  شد بدون اين که بتواند از ماموريت خود نتيجه يی بگيرد
  

در اين صورت، واضح بود که ديگر ھيچ نوع دخالتی از سوی دولت انگليس برای ايجاد روابط اتحاد و دوستی ميان امير 
پنجاب و دوست محمد خان ممکن نمی باشد و سياست خصمانه امير کابل آشکارا نشان می داد که  کام:  زير نفوذ دولت 

دامی که کابل در تحت فرمان امير دوست محمد خان می باشد، ھرگز نمی توان اميدوار شد ايران است، در اين صورت ما
که امنيت و آسايش در ھمسايگی ھای ما وجود داشته باشد و يا اين که بتوان منافع امپراتوری ھندوستان ما را از دستبرد و 

  . تجاوز مصوون داشت
  

که به موضوع محاصره ھرات و رفتار ملت ايران نسبت به اين شھر  فرمانفرمای کل ھندوستان در اين جا xزم می داند
حمله دولت ايران به شھر ھرات يک رفتار . محاصره اين شھر چند ماه است به توسط قشون ايران ادامه دارد. اشاره کند

تھران  بارھا به دربار غير عادxنه و يک نوع فشار ظالمانه است و در عين حال که نماينده مختار دولت انگليس مقيم دربار 
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ايران داير به ھرات اعتراض نموده است، دولت ايران ھر نوع پيشنھاد عادxنه و مناسبی را که برای پايان محاصره از 

  . سوی وزير مختار انگليس شده، رد نموده است
  

ايسته اين قبيل دفاع ھای بايد در اين جا، اين را نيز بيفزاييم که محاصره شدگان ھرات، رشادت و شجاعت تمام را که ش
مشروع است، از خود نشان داده اند و فرمانفرمای کل ھندوستان شجاعت و رشادت آن ھا را که يگانه وسيله دفاع آن ھا 
است، می ستايد و اميدوار است بتوانند از ھرات پيروزمندانه دفاع کرده، آن را حفظ کنند تا اين که دولت انگليس از 

  .مک برساندھندوستان با آن ھا ک
  

در اين ميان، مقاصد ديرينه دولت ايران به واسطه اتفاقات متواليه اخير که در منافع بريتانيای کبير موثر بود، رفته رفته 
  .روشن گرديد

  
وزير مختار دولت انگليس در تھران آگاه گرديد که  - فرمانفرمای کل ھندوستان چندی پيش به واسطه مکاتبات مستر مکنيل

برآورده نشدن تقاضاھای مشروع اش و به دليل رفتار مخالف و جدی دربار ايران که نسبت به او پيش گرفته  وی به خاطر
شده بود، ناگزير شد دربار ايران را ترک کند و اع:ميه يی صادر نمايد که روابط حسنه ميان دو دولت ايران و انگليس 

  . مقطوع می باشد
  

اين اقدام نموده است، تجاوز قشون دولت ايران است که در افغانستان پيشروی نموده دليلی که دولت انگلستان را وادار با 
اين اقدام دولت ايران نشانه دشمنی با دولت انگلستان می باشد و ھمين موضوع را بر حسب دستور رسمی دولت . است

  . انگليس به پادشاه ايران اط:ع داده است
  

محمد خان، سر تسليم پيش پادشاه ايران فرود آورده اند و قوای خود را در اختيار امرای قندھار يعنی برادرھای امير دوست 
در ھر . دولت ايران گذاشته اند، در صورتی که اط:ع دارند اين اقدام آن ھا مخالف منافع و حقوق ملت انگليس می باشد

  . حال، کنون امراء قندھار در محاصره ھرات، به دولت ايران مساعدت می کند
  

اثر پيشامدھای بحران آميز کنونی، ميسيون اعزامی به کابل ناگزير شد کابل را ترک کند و فرمانفرمای کل ھندوستان بی در 
درنگ اھميت موقع را درک نمود و برای جلوگيری از پيشرفت ھای سريع دسايس و تعديات خارجی، که داشت به طرف 

  . ثری بکندسرحدات متصرفات ما جلو می آمد، مجبور شد اقدامات مو
  
. در اين ھنگام، توجه ويژه فرمانفرمای کل ھندوستان به سوی اھميت مقام شجاع الملک و تقاضاھای مشروع او جلب گرديد 

شاه شجاع الملک زمانی که در افغانستان دارای قدرت و عظمت بود، صميمانه حاضر شد قوای خود را به مساعدت دولت 
ت مصمم شد با دولت انگليس متحد شده به عمليات خصمانه بر ضد دشمنان دولت انگليس آماده کند و از روی عزم ثاب

متاسفانه کشور او  از سوی يک عده غاصب از دست او بيرون گرديد و او . انگليس تا ھر جايی که xزم باشد، جنگ کند
ستان مھمان عزيز دولت انگليس ناگزير شد به کشور ھندوستان به دولت انگليس پناه بياورد، اين است که ھم اکنون در ھندو

  .است
  

با اين ھم، تا موقعی که امرای افغان از اين عمليات مخالف منافع اساسی ما احتراز می نمودند، دولت انگلستان نيز نفوذ و 
اقتدار آن ھا محترم می داشته است، ولی پيش گيری سياست خصمانه امراء افغان که حاليه خوب مکشوف شده است، برای 

سعادت و ترقی . در اين صورت وسائل ديگری بايد برای امنيت و حفظ منافع خود اتخاذ نمائيم. ر قابل تحمل می باشدما غي
  .متصرفات ما در شرق نيازمند اتخاذ يک چنين وسائل موثر می باشد

  
غانستان که ما می بايست در سرحدات باختری مستعمرات خود يک ھم عھد و متحد ع:قه مندی به عوض امراء کنونی اف

حاليه مطيع و فرمان بردار دول مخالف ما ھستند، داشته باشيم و اين متحد ما بايد کسی باشد که بتواند در برابر سپاھيان 
  .دشمن که می خواھد به وسيله قوای خود به قلمرو خود توسعه ارضی بدھد، مقاومت کند

  
با . د شده است که محتاج به يک چنين متحدی صميمی می باشدبعد از مطالعات زياد و دقيق، فرمانفرمای کل ھندوستان معتق

م:حظه سياست کنونی و رعايت عدالت به اين نتيجه رسيده است که با فکر و قصد شاه شجاع الملک که در تمام افغانستان 
  .مورد پذيرش عامه است، موافقت کند

  
لک بھترين کسی است که بتواند دوست متحد و به موجب تصديق عده ای از معتمدين مسلم شده است که شاه شجاع الم

صميمی دولت انگلستان گردد بنا بر اين، فرمانفرمای کل ھندوستان تصميم گرفت که با رفتن شاه شجاع الملک به افغانستان 
  . از سوی حکومت ھندوستان مساعدت کند
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بل  ،را به گردن نه تنھا دوست محمد و حکمرانان قندھاری اوکلند کوشيد گناه به خاطر آغاز جنگ افغان و انگليس

  . نيز به گردن ايران و روسيه بيندازد
  

و ثابت توجيه و تبرئه نمايند اقدامات اشغالگرانه خود را در افغانستان  سان،ن انگليسی می کوشيدند اين استعمارگرا
با دستاويز ساختن ] آن ھا. [است» توطئه ھای روس ھا«سازند که تدبيرھای نظامی حکومت انگليس برخاسته از 

حساب افغانستان، ايران و آسيای ميانه  تھاجم روسيه بر ھند، می کوشيدند قلمرو خود را از» افسانه يی«خطر 
  . گسترش بخشند

                                                                                                                                                             
  

رنجيت سينگ نيز در اين عزم و اقدام ھنگامی که اين تصميم گرفته شد، xزم بود که دوست باوفای صديق ما مھاراجه 
شرکت نمايد و داخل در اتحاد دولت انگليس و شاه شجاع الملک باشد، لذا مکناتن در ماه جون گذشته به دربار مھاراجه 
اعزام گرديد و نتيجه گرفته شد که يک اتحاد سه گانه بين دولت انگليس، شاه شجاع الملک و مھاراجه رنجيت سنگ برقرار 

به موجب اين معاھده متصرفات مھاراجه تامين گرديد و او ھم در مقابل تعھد نمود که در استرداد تاج و تخت شاه گردد و 
  .شجاع الملک عم: مساعدت نمايد

  .در اين معاھده سه گانه قيد شده که دشمنان و دوستان يکی از اين سه دولت متحد دشمنان و دوستان دو دولت ديگر می باشد
  

نکات مھم که بين کمپانی شرقی انگليس و مھاراجه اسباب گفتگو بود، اينک حل شده و موضوعاتی که با  بعضی مسائل و
تامين استق:ل امارت سند به موقع مناسب . منافع کمپانی تماس داشت و به ممالک مجاور مربوط بود، معلوم و معين گرديد

  . کام: مورد احترام قرار گرفته استمحول شده و تماميت ارضی ھرات در تحت حکومت امير کنونی آن 
  

البته تا موقع اجرای اين مسايل و يا در حين عمل از روی دxيل عقلی، می توان اميدوار شد که آزادی و امنيت تجارت به 
طور کلی تامين شده، رو به ترقی خواھد رفت و نام نيک و نفوذ عادxنه بريتانيای کبير مقام مناسب خود را در ميان ملل 
آسيای ميانه به گونه يی که درخور شان آن است، به دست خواھد آورد و امنيت و آسايش عمومی در اين موقع در قسمت 
ھای مھم سرحدات ھندوستان برقرار خواھد شد و يک رشته سدھای محکم و دائمی در مقابل دسايس و تجاوزات دشمنان 

  . برپا خواھد گرديد
  

له قشون ھای خود وارد افغانستان خواھد شد و برای اين که از دخالت ھای اعلی حضرت شاه شجاع الملک به وسي
کشورھای خارجی و از اخت:فات دسته ھای مختلف داخله ايمن باشد، قشون دولت انگليس به حمايت او عازم افغانستان می 

لملک به زودی به کمک و شود و فرمانفرمای کل ھندوستان از روی ايمان کامل اميدوار است که اعلی حضرت شاه شجاع ا
  . مساعدت رعايا و اتباع خود بر تخت پادشاھی افغانستان جلوس خواھد نمود

  
زمانی که شاه شجاع الملک به مقصود خويش نايل آمد و دارای نفوذ و اقتدار شد و استق:ل و تماميت مملکت خدا داد 

  . غانستان را تخليه نموده به ھندوستان باز خواھد گشتافغانستان تامين گرديد، در آن ھنگام قشون دولت انگلستان نيز اف
  

آن چه که فرمانفرمای کل ھندوستان را ناگزير با اتخاذ اين تصميم نموده است، ھمانا وظايف و تکاليفی است که انجام آن ھا 
، نھايت خرسندی در عين حال. به عھده او می باشد، يعنی تھيه وسايل امنيت و حفظ متصرفات اعلی حضرت ملکه انگلستان

  . را دارد که در ضمن انجام وظيفه می تواند با ايجاد اتحاد و يگانگی ملت افغانستان مساعدت نمايد
  

در تمام اوقاتی که اين قضايا در حال انجام است، تمام نفوذ دولت انگليس برای پيشرفت ھر مقصود سودمندی که برای خير 
ف نظری پيش آمد، به رفع آن خواھد کوشيد و اگر خسارتی فراھم گردد، جبران عامه است، به کار خواھد رفت، ھرگاه اخت:

افزون بر ھمه اين ھا، اخت:فات و مشاجراتی که در اين چند ساله اخير در افغانستان پيش آمده و . آن را تامين خواھد نمود
حتا نسبت به آن . را رفع خواھد نموداقدامات فعلی، آن ھا . سعادت و نيک بختی ملت افغانستان را دچار خطر نموده است

عده امرايی که در افغانستان عمليات خصمانه آن ھا اسباب خسارت و دشمنی نسبت به دولت انگلستان شده است، در 
صورتی که تا فرصت باقی است، تسليم شده به دشمنی خود شان پايان دھند و برخ:ف سابق به خير و ص:ح وطنشان عمل 

  ».نيز از روی عدل و انصاف رفتار شده، حيثيت و شرافت آن ھا محفوظ خواھد ماندنمايند، با آن ھا 
  . حسب دستور فرمانفرمای کل ھندوستان اع:م گرديد

  مکناتن. امضاء و
  1838يکم اکتبر 

پيش  ، ھنگامی پخش گرديد که سپاھيان ايرانی بيست روز.]گ-شرم آور و سراپا آگنده از کذب و ريا[اين اع:ميه : يادداشت
در حالی که لشکرکشی به سوی کابل و قندھار به بھانه آمدن محمد شاه قاجار به ھرات . از آن ھرات را ترک گفته بودند

  .گ-.سازمان داده شده بود
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که به باور آن (ھاجم روس ھا گفته ھای جعل کنندگان و تحريف گران انگليسی تاريخ در باره آن که گويا ھند را ت

  . بيخی بی اساس استتھديد می کرد،  ،)انتظار می رفت ھا از سوی آسيای ميانه و ايران
  

عنوانی حکومت تزاری به پويايی  1838وزير خارجه انگليس در يادداشت ماه اکتبر  - ونپالمرستکه (سيمونيچ را 
با اين زمان از ديوگاميل  ويتکيويچ مقارن. فرا خوانده بودند] از ايران[، )اد می کردناو است» هنخرابکارا«ھای 

اين که روسيه دست به چنين عقب مگر به رغم . تا از افغانستان برآيد ه بوددستور گرفت] سفير نو روسيه در تھران[
انگليس از گسيل اکسپديسيون نظامی به افغانستان خود داری نورزيد  يازيده بود، در مساله افغانستان365نشينی ھايی

                                                 
چون روسيه در اين ھنگام فرانسه را بزرگترين خطر در اروپا در برابر منافع خود می پنداشت؛ در پی بازآرايی .  365

از ھمين رو، . نياز داشت» خاور«برابر فرانسه بود و روشن است به پشتيبانی انگليس در مساله نامنھاد در » اتحاد مقدس«
اين اتحاد در اثر . نمی خواست مناسباتش با انگليس بر سر يک سرزمين دور افتاده که منافعی در آن نداشت؛ تيره شود

را بزرگترين خطر در اروپا می دانست، حاضر بود به خاطر روسيه که فرانسه . از ھم فروپايده بود» بحران خاور«پاگيری 
 . تشکيل دوباره اردوگاه ضد فرانسه از بسياری از منافع سياست خارجی خود چشمپوشی نمايد

  
درد سر «مسايل بالکان و پيروزی روسيه بر ترکيه مانع شکلگيری دوباره اين اتحاد بود و روس ھا مايل نبودند که 

  .فزود گرددبه آن ا» افغانستان
در سياست جھانی مطرح گرديد، تنش ھا ميان انگليس و روسيه بسيار  1939در آينده، پس از آن که مساله افغانستان در 

چون روس ھا به ھيچ رو خواھان جنگ با انگليس نبودند و از سوی ديگر رويارويی با خطر فرانسه در اروپا . افزايش يافت
در واقع عقب نشينی در افغانستان، .  بر آن شدند در برابر انگليس در افغانستان کوتاه آيند به ھمکاری انگليس نيازمند بودند،

  . يک رشوه سياسی به انگليس بود
  

اسکليسک با  - نيک:ی يکم حاضر گرديد از سازشنامه سودمند اونکيار 1840در . روس ھا تنھا به اين کار بسنده نکردند
که بر پايه آن ترکيه زير ) روسيه، اتريش، انگليس و پروس(ا اشتراک چھار کشور ترکيه نيز بگذرد وکنوانسيون لندن ب

  .کنترل باھمی اين چھار کشور قرار می گرفت، بپذيرد
  

. رويدادھای آينده اروپا نشان دادند که به چه پيمانه سنجش روس ھا در زمينه ھمپيمانی با انگليسی ھا نادرست بوده است
دند که انگليس به وعده ھای خود در زمينه دست يابی روس ھا به تنگه ھای دار دانل و يوسفور روس ھا تا آخر باورمند بو

مگر، انگليسی ھا که به ھيچ رو خواستار رھيابی روس ھا به مديترانه و دستيابی آن ھا به تنگناھای ترکی . وفا خواھد کرد
  .شمول فرانسه و ترکيه را در برابر روسيه بر انگيزندنبودند، نه تنھا چنين نکردند، بل برعکس توانستند ھمه اروپا به 

  
از اين جا بر می ايد که عقب نشينی روسيه در برابر انگليسی ھا و رھا نمودن افغانستان به دسن سرنوشت بی دفاع در برابر 

سرزمين ھای سند و  بخشيدن(روس ھا می پنداشتند که با رشوه دادن به بريتانيايی ھا . تجاوز انگليس لغزشی بيش نبوده است
  .خواھند توانست به آرمان ديرينه خود يعنی دست يابی به تنگناھا برسند) پنجاب و کشمير و افغانستان

  
معاون نخست وزير و وزير خارجه روسيه است که  -گناه ھمه اين اشتباھات در سنجش ھا بر دوش کنت کارل نسلرودی

  .ختمنافع روسيه را قربانی گرايش ھای باوری خود سا
  

  :در زندگی نامه او چنين آمده است
با کار در ھيات  1801خدمت را از  1856تا  1816وزير خارجه روسيه از ) 1862-1780(کارل نسلرود ) ُکنت(گراف 

او با روحيه ستايش از مطلق گرايی پروس پرورش . عضو شورای دولتی روسيه بود 1856از . روسيه در برلين آغاز کرد
ھمکاری با دولت ھای اتريش و پروس را استوار ترين تضمين در برابر خطر انق:ب . ھوادار مترنيخ بوديافته و شاگرد و 

  .می دانست و در ھمه پويايی خود از اين انديشه پيروی می کرد
اتريش بارھا منافع روسيه را با عقب نشينی در برابر » اتحاد مقدس« به خاطر تحکيم و در آتيه به خاطر بازآرايی دو باره  

مگر سنجش ھای او در ھمکاری با اتريش و پروس و ھمچنان تضاد ميان انگليس . قربانی کرد» مساله خاور«و انگليس در 
روسيه در عرصه بين المللی تجريد ) 1856- 1853(و فرانسه با شکست رو به رو شد که در نتيجه در آستانه جنگ کريما 

  ).کبير روسيه) دانشنامه(برگرفته از دايره المعارف(شسته شد نسلرود پس از اين جنگ برکنار و بازن. گرديد
  

کارل نسلرود بعد از سقوط ناپليون جزء ھيات سياسی الکساندر اول «در باره او می نويسد که  فرھنگ معينداکتر معين در 
عاھده پاريس م) 1856-1854(او بعد از جنگ ھای کريمه . عضويت کنگره وين را داشت 1815-1814بود و در سال ھای 

  گ -» .را منعقد ساخت و از کار کناره رفت



 190

در برابر تجاوز » مانع دايمی«نيستاند و بار ديگر به بھانه لزوم برپايی  زو تھاجم سپاھيان خود را بر افغانستان با
  . شمال باختری ھند اقدام نمودممکنه بر مرزھای 

  
 ،)کشيده می شد» مانع دايمی« می بايستیکه در برابر آن (ھرگاه انگليسی ھا به راستی از مداخله روسيه به ھند 

پيشنھادھای  بايد ھای اشغالگرانه نمی داشتند، در آن صورت برنامهھيچ گونه در قبال افغانستان و  ھراس داشتند
، امير ابراز آمادگی آخر .رد نمی کردندپيشاور  همسال آميز صلحبرای حل و فصل را دوستانه دوست محمد خان 

کمک به او  ،شرطی را که گذاشته بود تنھاو  مساعدت نمايد ھمه تدبيرھای سياسی و بازرگانی انگليس هنموده بود ب
  .به زور گرفته بودند پيشاور بود که سيک ھا آن رادر بازپسگيری 

  
بايسته است بازانديشی کرد که چرا ما نمی توانيم با دوست محمد «: به مکناتن نوشت ،از کابل برنس پس از رفتن 

خان  ھمکاری نماييم؟ او آدمی است که بی ترديد دارای توانايی ھای بزرگی است و در ژرفای روانش نظر بسيار 
  . باxيی در باره ملت انگليس دارد

  
ی ارائه نماييم که يبرای ديگران بکنيم، برای او می شد و ھرگاه پيشنھادھا ھرگاه نيم آن چه را که ما در نظر داريم

با ] خود را روابط[او فردا  ،ارزيابی نمايد را چونان پيشنھادھايی که با منافع او ھمخوانی دارند، ھا او بتواند آن
  366».ايران و روسيه به ھم خواھد زد

  
که استي:گران انگليسی با دستاويز ساختن است آن گر تاييد ، يک بار ديگر)که در باx آورديم(اظھارات برنس 

پارلمان انگليس ھم در سخنرانی ھای خود برخی از نمايندگان  ،که به بی پايگی اين بھانه(» خطر تھاجم روسيه«
می کوشيدند مشی آشکارا گستره جويانه خود  ،]با انگليسی ھا[ » خصومت دوست محمد«و ) عتراف نموده بودندا

  . سيای ميانه و به ويژه تجاوز بر افغانستان را توجيه نماينددر آ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بخش دوم

  )1842-1838در سال ھای (افغان و انگليس ] اول[جنگ 
  

 در فيروز پورتمرکز سپاھيان ھندی و انگليسی  ،1838به تاريخ يکم اکتبر  مانيفست اوکلند پس از چاپ و پخش
در کويته . نفر  6070به »سپاه شاھی« -نفر رسيد و دسته شخصی شاه شجاع 9700بهدسته بنگال  .آغاز گرديد
اين جنرال پسان ھا فرماندھی کل ھمه سپاه اکسپديسيون (فرماندھی جنرال کين  هب) 3630به تعداد(دسته بمبی 

ر بود به بريتانيايی که قرا -روی ھم رفته در ترکيب ارتش ھندی. به آن ھا پيوستند )را به دوش گرفت) اعزامی(
  367.نفر سرباز و افسر شامل بودند 19400قندھار يورش ببرند 

                                                 
  . 242. رونوشت ھای مراس:ت و مکاتبات سر الکساندر برنس با گورنر جنرال ھند، ص.  366

367. W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus, in the expedition 
to Afghanistan in the years 1838-1839, London, 1841, p. 3, 6, 34. 

دسته ھای بنگال و . سپاھيانی که چونان پادگان ھا در نواحی مختلف سند مانده شده بودند، شامل اين گروھبندی نمی شدند
  ..... نفر نشانزن 690دستگاه توپ و  50نفر توپچی و   800نفر سواره نظام،  3630نفر پياده، 7910: بمبی مشتمل بودند بر
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دبير حکومت ھند  –مکناتنگروه بزرگی از اجنت ھای بريتانيايی به رھبری  ،ھمراه با دسته شخصی شاه شجاع

نترل کابل را ک» قانونی«که به عنوان رزدنت در دربار شاه شجاع می بايستی پويايی ھای فرمانروای (بريتانيانی 
  . برنس را به سمت معين مکناتن گماشتند . ، حضور داشتند)دھدبو نيز رھبری سياسی را انجام 

  
تنھا . ھمراھی می کردندخدمه اردوگاھی نفر  38000نام گرفته بودند،» ارتش سند«انگليسی را که  –سپاھيان ھندی

  368.در اختيار دسته بنگالی نزديک به سی ھزار راس جانور بارکش قرار داشت
  
از ديدگاه شمار نفرات به پيمانه چشمگيری از  ،انگليسی که محل تجمع آن پيشاور بود –ارتش ھندی] آن بخش[
نفر و ) 6146(سرباز و افسر شامل بود و متشکل بود بر دسته سيکی  10886در آن . کوچک تر بود» ارتش سند«

  369).نفر 4740(پسر شاه شجاع -دسته شھزاده تيمور
  

نظر به پ:ن . فرمان می راندانگليس و مشاور شھزاده تيمور اجنت سياسی  -سرھنگ اوييد ،اوربرگروھبندی پيش
 -ج:ل آباد -گذرگاه خيبر - پيشاور: که نيروھای اصلی سپاه اعزامی در محور بود فرماندھی بريتانيا در برنامه

] ارتش[يگان ھای بزرگ به ه فرمانروای پنجاب ک –مگر در نتيجه خود داری رنجيت سينگ. نمايندکابل پيشروی 
  . پ:ن اوليه تغيير کردطرح  نداد،اجازه عبور از طريق قلمرو خود را  کمپانی ھند شرقی

  
به سوی شکارپور  ه،ھندی می باستی از سند آغاز به راھپيمايی نمود - کنون ديگر نيروھای اصلی سپاھيان انگليسی

ی کمکی به فرماندھی سرھنگ اوييد از سوی پنجاب به راه و گروھبند می رفتندک ژکتل خو–کويته –گذرگاه بوxن
  . نددافتمی ا

   
  :آغاز تھاجم

 دسته ھای بنگال به فرماندھی جنرال کوتون ،در روزھای نخست دسامبر. آغاز گرديد 1838تھاجم در اواخر 
وی شکارپور به و دسته شاه شجاع فيروزپور را ترک گفتند و در راستای جنوب کرانه ھای رود سند به س )کاتن(

در ريزشگاه رود سند در ويکور پياده شدند و به سوی دادور رھسپار ] با کشتی ھا[ھمزمان دسته بمبی . راه افتادند
  . گرديدند

  
نقض آشکار قرار داد  ،بدون اجازه حکمرانان آن ،انگليسی از طريق اين سرزمين ھا -پيشروی سپاھيان ھندی

. د مداخله ننمايدکمپانی ھند شرقی تعھد سپرده بود در امور داخلی سن ،آنبود که بنا به شرايط  1836اتحادی 
حتا تا آن جا پيش  ،استعمارگران انگليسی با پشت پا زدن به تعھداتی که به گردن گرفته بودند و زير پا نھادن آن ھا

 ان بارکزايی کابل و قندھاربرای مبارزه با حکمرانمبلغ بزرگی را به شاه شجاع  خواستند تارفتند که از اميران سند 
  . بپردازند

  
و کوشيدند از حضور غير قانونی سپاھيان انگليسی در خاک  خود داری ورزيدند اميران از انجام اين تقاضا ،مگر
دسته بمبی و بخشی . اقدام نمايند آن گاه استعمارگران بريتانيايی تصميم گرفتند با زور س:ح .جلوگيری نمايند خود

ميران سند جايی که  -دبال فرمان يافت داشتند تا مسير خود را عوض نمايند و عاجل به سوی حيدر آاز دسته بنگا
  .، مارش نمايندنيروی اصلی خود را در آن متمرکز گردانيده بودند

  
به . پياده شدندانگليسی ) ديسانت(ی کماندويی ھانيرو ،مھم ترين بندر سند –در نزديکی کراچی ،در ھمان ھنگام

د ناگزير گرديدند قرار حکمرانان سن ،که پس از آن اشغال کردند انگليسی ھا اين بندر را 1839فبروری  3تاريخ 

                                                                                                                                                             
  
متشکل از دو ھنگ سواره نظام، پنج ھنگ پياده و يک بطريه توپچی که با اسپ ھا کشيده می شدند » يگان ھای شاھی«
  . بودند) چھار دستگاه توپ(

368. Ch. Low, The Afghan war 1838-1842, from the journal and correspondence of the late 
maior-general Augustus Abbott. London, 1879, p. 67.   

دستگاه توپ شامل  4و  .....تن  200نفر پياده و 3500نفر سوار،  1000تن توپچی،  40در دسته شھزاده تيمور، .  369
  دستگاه توپ 12و ..... نفر  50نفر پياده،  4929نفر سوار،  1067نفر توپچی،  100دسته سيکی مشتمل بود بر . بودند

W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 33. 
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به کشتی ھای بريتانيايی حق کشتيرانی آزاد در  ،و اسارتباری را به امضاء برسانند که نظر به شرايط آن داد ننگين
و بخشی از ھزينه آن را به دوش اجازه دادند  حضور دسته کمکی انگليس در قلمرو سندبه رود سند را دادند و 

 را) ميليون روپيه) 8/2(لک روپيه  28موافقت نمودند به شاه شجاع ] )ميران[(افزون بر اين، آن ھا . گرفتند
   .»بپردازند

  
   370.ر نيز ھمين گونه پيشامد نمودندپو حکمرانان بھاول -انگليسی ھا با ديگر ھمپيمانان خود

  
از آن جا از راه گذرگاه  از راه شکارپور به سوی دادور راھی گرديد و ،اطاعت در آوردن سندستون بنگال با به 

و » سپاھيان شاھی«در ماه اپريل . به آن شھر رسيد 1939مارچ  26بوxن به سوی کويته به راه افتاد و به تاريخ 
  . دسته بمبی نيز به اين جا رسيدند

  
حکمران  –خان برنس با مھراب، »نزديک می شدبه سوی کويته  را »ارتش سند«ھنوزی که فرماندھی سه دسته 
چون و چرا از شجاع اطاعت نمايد و سپس  یانگليسی ھا از او می خواستند تا ب .ق:ت گفتگوھا را پيش می برد

سپاھيان  خواربار منظم علوفه ورسانايی و  کندرا تامين امنيت خطوط مواص:تی ميان شکارپور و کتل خواژک 
موافقت کرده بود، پس از چندی از  خواست ھامھراب خان که در آغاز با اين 371.دريگب انگليسی را به گردن ھندی

ا به ريی دسته نظامی  ،سازندبه  فرمانبرداری پذيرفتن آن سر باز زد و انگليسی ھا ھم برای اين که او را وادار 
  .ق:ت گسيل داشتند

  
  .به سوی قندھار به راه افتادند 1839مقارن با اپريل  ،ساندن تمرکز سپاھيانرھا با به پايان  ھر چه بود، بريتانيايی

  
حتا گذرگاه دشوار گذر بوxن . برنخورد از سوی افغان ھا با ھيچ مقاومتی می شود گفتارتش آن ھا  ،بر سر راه

تکيه بر بازگويی متعدد با » سيورنايا پيچ:«با آن که به گونه يی که روزنامه روسی . از سوی آنان گرفته نشده بود
  . »دزير بگيرنارتش را در دره ھای بوxن  ندمی توانست ...« نوشت شاھدان و ناظران اين لشکرکشی

  
 کوبنده يیانگليسی را بگيرند و حتا برآن ضربات  -حکمرانان قندھار توان آن را داشتند جلو پيشروی ارتش ھندی

نت کارمندان بلندپايه اين سردارنشين که از سوی انگليسی ھا مگر کشاکش ھا ميان آن ھا و خيا. وارد بياورند
حاجی خان کاکری  -يکی از خان ھای سرشناس افغانی. خريده شده بودند، کار را به سود استي:گران به پايان بردند

خود  انگليسی به قندھار با دسته -که از انگليس ده ھزار روپيه به دست آورده بود، ھنگام نزديک شدن ارتش ھندی
  372.از او پيروی کردند ھم بسياری ديگر از سران افغانی. به شاه شجاع پيوست

  
بنا به ياددھی «وزير کھندل خان به جای آن که در لحظه بحرانی به سرور خود کمک نمايد، برعکس  –م: نصوح
ار را متقاعد وی سپس ھم حکمرانان قندھ .در ميان افغان ھا درز می انداخت و تخم نفاق می پاشيدموھن xل 

  373 .»ساخت تا کشور را ترک بگويند
  

                                                 
370. J. Atkinson, The expedition into Afghanistan, London, 1842, p. 7. 

سيورنايا «مجله(، »انگليسی به افغانستان) نيروھای اعزامی(اکسپديسيون « مقاله : در باره شرايط قرار داد نگاه شود به
  :زو ني 249، شماره 1839، )»پيچ:

   . 397. ، جلد يکم، صتاريخ جنگ در افغانستانسر جان کئی، 
371. H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri  1812-1877(), Lahore, p.123,  

 ).به زبان انگليسی(،  425. ، جلد يکم، صتاريخ جنگ در افغانستانو نيز سر جان کئی، 
372
. W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 88 

J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 150, 151 
J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan:being state papers official documents, dispatches, 
authentic narratives, ets. Illustrative of the British expedition to, and occupation oa Afghanistan 

and Scinde between the years 1838 and 1842, Calcutta, 1843, p. 26.   
 

373 .H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri.., p. 125.  
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حکمرانان  ،در اين ھنگام. شجاع به ھمراھی دسته پيشاھنگ بنگال وارد قندھار شد ،1839اپريل 25به تاريخ 
يک دسته انگليسی به تعقيب آن ھا به فرماندھی سرھنگ . بارکزايی شھر را رھا کرده و به گرشک گريخته بودند

گر برادران بارکزايی توانستند به ايران بگريزند و سيل با گذاشتن يک پادگان کوچک در م. سيل فرستاده شد
   .به قندھار بازگشت ،گرشک

  
از . انگليسی ھا شجاع را به امضای يک قرار داد اسارتبار، ننگين و شرم آور وادار ساختند ،به تاريخ ھفتم ماه می

  374.آن جلب می نمايند 7، و 6، 4، 3ھشت بند اين قرار داد توجه ويژه يی را بندھای 

                                                 
اريخ چاپ کابل برگرفته و برشمرده جلد يکم سراج التو 143. در اين جا مولف برخی از بندھای اين عھدنامه را از ص.  374
. چون بايسته دانستيم با بھره گيری از فرصت، کل متن قرار داد يا عھد نامه را بياوريم، از تکرار آن جلوگيری کرديم. است

اينک متن عھدنامه را از کتاب واقعات شاه شجاع بخش سوم زير نام افسوس ناظرين به قلم ميرزا حسين ھروی را بر می 
   :گيريم

نقل عھدنامه دوستی و محبت فی مابين سرکار دولتمدار کمپی انگريز بھادر و شاه ذيجاه شجاع الملک پادشاه که به معرفت «
جی مکناتن صاحب بھادر ايلچی و وزير انگليس از طرف دولت باھره ھندو پادشاه ذيجاه شجاع الملک شاه ممدوح برای 

ھجری  1255عيسوی مطابق بيست و ودم شھر صفر  1839يخ ھفتم ماه می ذات واxصفات و اخ:ف شاه مفخر اليه به تار
  .به مقام قندھار زيب توفيق يافت

فيمابين سرکار دولتمدار  1838روشن و مبرھن باشد که جميع شرايط عھدنامه که به تاريخ بيست و ششم جون : دفعه اول
زيب نفاذ يافته به حال و برقرار خواھد بود، سرکارات  انگليسيه و شاه ذيجاه شجاع الملک و مھاراجه رنجيت سينگه بھادر

  . ث:ثه به موجب شرائط عھدنامه مذکور کاربند خواھند شد
  

به مد نظر ارتباط و استدامت اتحاد واقع فيمابين سرکار دولتمدار انگليسيه و شاه مفخر اليه يک صاحب ايلچی : دفعه دوم
ت شاه محتشم اليه حاضر و موجود خواھد ماند و در صورت مناسب و انگريز از طرف سرکار انگليسيه ھميشه به خدم

مصلحت متصور ساختن پادشاه ممدوح نيز ايلچی از طرف خود جھته اقامت به خدمت گورنر جنرال گورنر جنرال بھادر 
  . معين و مامور خواھند فرمود

  
مله مستقيميه که از جانب سرکار دولتمدار به عوض و بدل معاونت و مواحدت ديرينه و نظر اتحاد و محبت کا: دفعه سوم

انگليسيه و کيفيت شاه ذيجاه شجاع الملک رو به ظھور آورده است و به لحاظ يگانگی و يک جھتی ھر دو سرکار ين شاه 
محتشم اليه گاھی احدی را از قوم اھل فرنگ در زمره نوکران منتظم و منسلک نخواھند کرد و کسی اھل فرنگ را اجازت 

  ».به ملک افغانستان بدون اط:ع و استرضای سرکار انگليس عطاء نخواھند فرمود استقامت
  

فوجی منتظم و مرتب که صاحبان انگليس انگليس سرکرده و سرداران آن باشند برای حفاظتملک و ذات پادشاه : دفعه چھارم
معين خواھد شد و ھر خدمتی که به مفخر اليه و ھم جھت آن دفاع اعدای بيرونی علی الدوام در ملک افغانستان مقرر و 

  . صوابديد شاه و ايلچی مذکور مناسب و ضرور متصور گردد از فوج مزبور گرفته آيد
  

خرج فوج مذکور طوری که الحال است، آينده ھم به ھمان اسلوب خواھد ماند و تعداد سرداران انگليس متعينه : دفعه پنجم
  .به شرطی که پادشاه مفخر اليه خواھش ازدياد آن و ازدياد فوج مذکور نکندلشکر مذکوره زياده از پنجاه نفر خواھد بود 

  
  .شاه شجاع الملک مفخر اليه مشاھره فوج مذکور حتی الوسع و اxمکان از خزانه خود مودی سازند: دفعه ششم

  
مايند و ھر تدبيری در خصوص امر تجارت شاه ممدوح در صورت پيش آمدن موانع بيجا انسداد و ارتفاع آن فر: دفعه ھفتم

که در رای صواب انتمای شاه مفخر اليه به ص:ح ايلچی انگليس برای رفاه مردم تجار قرار پذيرد جلوه ظھور خواھد 
  . گرفت

  
مضامين دفعات ھفتگانه مرقومه باx ابدا دائما تا بقای حکومت سلطنت خاندان سدوزايی به حال و برقرار و : دفعه ھشتم

  ».ھد ماندمستقل و پايدار خوا
  

عيسوی مطابق بيست  1839تحرير ھفتم ماه می : در پايان اين عھدنامه در جلد يکم سراج التواريخ چنين آمده است: يادداشت
  . ھجری در دارالقرار قندھار، فقط 1255و دوم شھر صفر سال 

  
  .  است 1838درست آن . تباه استمي:دی آمده است که اش 1839ھمچنين در بند اول نقل عھدنامه بيست و ششم ماه جون سنه 
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دست نشانده خود بر تختگاه باشکوه نشاندن روز ديگر مراسم ، قرار داداسارتبار  انگليسی ھا با ديکته کردن شرايط
» انهبی آxيش«کمک  و سخاورزانه نشاندھی می شد که شاه شجاع به ياری ،در اين حال. افغانی به راه انداختند

ديگر تخت نياکان خود را باز گيرد که گويی به گونه غير قانونی از سوی نمايندگان  ارحکومت انگليس توانست ب
مگر باشندگان قندھار به استثنای يک مشت از سران افغانی خريده شده از سوی . تيره بارکزايی غصب گرديده بود

  . اشتراک نورزيدند» تاج پوشی شاه شجاع«انگليسی ھا در اين کميدی شرم آور و ننگين 
  

  . کابل نمود -انگليسی آغاز به تھاجم به سوی غزنی -ارتش ھندی 1839جون  29به تاريخ 
  

 افغانی بر سر راه کابل دژ نيرومند ترين –شتابان به سنگربندی غزنی ،دوست محمد با آمادگی گرفتن برای دفاع
پسر ارشد خود را  -يدر خانامير ح. در شھر و حومه آن متمرکز گردانيد بخش اصلی سپاھيان خود رااو  .پرداخت

به فرماندھی دسته سواره نظام در نزديکی شھر  سر ديگر اوپ -افضل. در راس پادگانی سه ھزار نفری دژ گذاشت
   .مستقر شد و می بايستی در ھماھنگی با حيدر عمل می کرد

  
در از پسران خود خود دوست محمد در کابل سرگرم جمع آوری نيروھای اضافی بود که با آن ھا در نظر داشت 

  . حمايت کندراه غزنی 
  

پارتيزان  ،مگر در ھنگام مارش. گرفتند غلزايی و معروف را تق: -انگليسی ھا بدون کدام دشواری دو شھر ديگر
که پيوسته بر دسته ھای آنان شبيخون می زدند و در ھر بار چندين تن از سپاھيان انگليس را از پا در  ھای غلزايی
گروھی از غلزاييان دلير در نزديکی غزنی حتا به اردوگاه . سرھای بسياری برای آنان آفريدند، دردمی آوردند

   .شجاع نيز يورش بردند
  

آغاز جنبش گسترده  ،اين اقدامات. پارتيزان ھا گواه بر عدم محبويت شجاع در ميان افغان ھا بود کارروايی ھای
  . گرديدند ،که در آينده سراسر کشور را در بر گرفتضد انگليس 

  
به غزنی نزديک شدند و ھزار نفر  دوازده انگليسی متشکل از -يگان ھای پيشتاز ارتش ھندی ،جوxی 21به تاريخ 

 ادامه می يافتچند روز روشن نيست محاصره دژ غزنی . با آتش نيرومند تفنگ ھا و توپخانه رو به رو گرديدند
خيانت نمی کرد و  .]گ-از سوی موھن xل خريده شده بودکه [ عبدالرشيد –خواھر زاده دوست محمد خانھرگاه 

را به فرماندھی » دروازه کابل« -دژ باxحصار هبا خاطر نشان ساختن آسيب پذير ترين نقط مفصل شھر را نپ:
  375.بريتانيا نمی داد 

  
چنين ريخته  حمله طرح. انگليسی ھا تصميم گرفتند دروازه ھای شھر را منھدم کنند و سپس به آن ھجوم بياورند

توجه تا می يازيدند جنوب دژ  محورفريبنده از  یمی بايستی دست به يورش ھاانگليسی چند گروھان : شده بود

                                                                                                                                                             
دلچسپ است که اين قرار داد که بندھايی از آن را «: داکتر مراد باباخواجه يف در زير نويس در اين پيوند نشاندھی می کند

از سراج التواريخ برگرفته ايم، از سوی حکومت بريتانيا نشر نگرديده بود و در ھيچ مجموعه اسناد مربوط به جنگ اول 
اين قرار داد ھمچنين در آثار و منابع انگليسی و روسی يی که به اين يا آن پيمانه به مساله جنگ . و انگليس نيامده استافغان 

  . ربط می گيرد،  بازتاب نيافته است 1842 - 1838سال ھای 
  

لف سراج التواريخ بوده با اين ھم، اين کار مبنايی را به دست نمی دھد که چنين بپنداريم که قرار داد ساخته و پرداخته مو
چون در باره چھار بند آن در تاريخ سلطانی نيز سخن به ميان آمده است که سی سال پيش از سراج التواريخ نوشته شده .باشد
  ».بود
  

نگرديده  واقعات شاه شجاعچنين بر می آيد که آقای باباخواجه يف متوجه بازتاب اين معاھده در کتاب : يادداشت گزارنده
  . بودند
  :و نيز) به زبان انگليسی(  225. موھن xل، زندگانی امير دوست محمد خان، جلد دوم، ص.  375

Ch. Nash, History of the war in Afghanistan from its commencement to its close, London, 1843, 
p. 161, 

Ch. Low, The Afghan war 1838-1842, from the journal and correspondence of the late maior-
general Augustus Abbott. London, 1879, p. 101 
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 راھا يد دروازه باکه (مين گذاران  دسته دسته اصلی می بايستی به ياریآن گاه  .پادگان را به خود جلب نمايند
  376.می نمودندبه شھر رخنه  ،شدهايجاد  درزھای..... از طريق  ،)می دادندانفجار 

  
و باشندگان آن ھا با مقاومت سرسختانه پادگان شھر . دجوxی به شھر رخنه نمودن 23سپيده دم سپاھيان انگليسی 

سرنوشت ..... برتری چشمگير و چندباره انگليسی ھا از ديدگاه نفرات و تسلحات  با اين ھم، .رو به رو شدند
  . پس از نبردھای خشونتبار دو ساعته شھر را گرفتندآن ھا  –د مبارزه را از پيش رقم زده بو

  
که را که دم دست شان می آمد، می  ھرشفته و خشمگين شده بودند، آکه از آشتی ناپذيری شھريان برتجاوزگران 

محاصره «: تاريخ دان انگليسی چگونه شرح می دھد -کئی.] گ-سر جان[را  سرکوبیبياييد ببينيم که اين . کشتند
گريز از راه دروازه ھای شھر به آتشسرای سوزان ساخته شده از برخی با ت:ش .... غزنی به پايان رسيده بود

ديگران را با سر نيزه ھا  .می سوختند شماری زخمی شده و به آھستگی. سوی سپاھيان ما می افتادند و می گداختند
دويدند و گير می آوردند و سپس آن ھا را تيرباران می  ی ھاردنبال آدم ھا مانند سگ ھا. »ميخ می زدند« به زمين

  ...می کردند
  

بسياری از افغان ھا . به ايستادگی ادامه می دادندھمچنان حتا پس از آن که پادگان دست از نبرد برداشت، باشندگان 
و از  مه می دادندادا با آن که زخمی شده بودند و از پا در آمده بودند، به تبارز انزجار و تنفر خود نسبت به دشمن

  377.».نثار زندگانی گرانبھای خود صرفه نمی کردند
  

  378.افسر 18از جمله   -زخمی دادند 165انگليسی ھفده نفر کشته و  -ھنگام محاصره غزنی سپاھيان ھندی
   

ن در ميا. نفر می رسيد 1600به ھزار تن و شمار اسيرانی که داده بودند، به افغان ھاھا و زخمی ھای کشته  شمار
افضل خان که می بايستی در راس دسته سواره در  –پسر ديگر امير کابل. شھزاده حيدر خان نيز بود ،اسيران

از برادر خود حمايت  ،با به ظھور رساندن جبن و ترسمی پرداخت، برابر انگليسی ھا در ھماھنگی با حيدر خان 
شھين خانه و زراد خانه برای  ،بنه ار وب با بر جا گذاشتن آگاھی يافت، سقوط غزنیاز و ھنگامی که نکرد 

دوست محمد خان برھم خورد  طرح ،افضل خان ترسويی و بزدلی اين گونه، به دليل. به کابل گريخت ،انگليسی ھا
  379.و با شکست رو به رو شد

                                                 
376 . Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 161-169, 

J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 208.   
377. J. W. Kaye, History of the war in Afghanistan, vol 1. P. 465.  

378.W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 186, 
 Ch. Low, The Afghan war 1838-1842.., p. 102.  

سردار افضل خان با مستقر «: در اين باره چنين می نويسد زندگانی امير دوست محمد خانموھن xل در  جلد دوم .  379
خود سردار حيدر خان پيام فرستاد تا به او ) اندر(ژ غزنی متوجه ضعف خود شده به برادر ناتنی شدن سپاه خود به بيرون د

اجازه بدھد با سپاه خود داخل قلعه گردد و قصد داشت بر انبارھای علوفه انگليسی ھا و کسانی که علوفه را تھيه و حفاظت 
. ين حال با برادر مھتر حسادت داشت، ھمچنين از او می ترسيدبرادر کھتر که در ع. می کنند، حمله نموده، آن ھا نابود نمايد

از اين رو، در اثر بی  اعتمادی و احساسات شخصی مانند ساير افغان ھا که به برادر اندر اعتماد نمی کنند، به افضل خان 
  . اجازه ورود به قلعه را نداد

  
گز  از سوی نيروی نظامی تسخير يا ويران شده نمی گذشته از اين، سردار حيدر خان می پنداشت که دژ مستحکم غزنی ھر

تواند، بل که در ورای محاصره وقتی فرا می رسد که آذوقه و علوفه قوای دشمن کاھش می يابد و نمی توانند در برابر 
ب آنگاه سپاه داخل قلعه غزنی موفق می شود دشمن را نابود سازد و پيروزی نصي. جنگاوران خشمگين افغان مقاومت کنند

  . او می گردد  و از اين پيروزی و نيکنامی سھم او بيشتر از برادر اندرش خواھد بود
  
از سوی ديگر، سردار حيدر خان تشويش داشت که شايد برادر اندرش سپاه زير فرمان او را در درون دژ در برابر او بر  

اين بود که شک و تريدھای حيدر خان،  افضل  .انگيزد تا او را اسير سازند و اين گونه، رھبری دژ را به دست خود بگيرد
چون در آن ھنگام حساس و خطرناک که امکان تباھی سپاھش را در برداشت، . خان را در بيرون قلعه سخت آزرده ساخت

اجازه دخول به قلعه نيافت، از اين رو به جايی دور تر از غزنی شتافت و طرح حمله و رويارويی يی را که با سپاه انگليس 
  . شت، ترک داد و دژ غزنی را به دست سرنوشت خودش سپرددا

  .گ–.متن با اندکی ويرايش بازآوری شده است: يادداشت
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ار آن ناگزير خواھند بود از کن ،ناپذيری غزنی تسخيرانگليسی به دليل  -سپاھيان ھندیامير چنين سنجيده بود که 
از پيش رو  و پسرانش آن ھا بر تا که اين کار برای وی امکان خواھد داد  بتازندو يکراست به سوی کابل  رندگذب

  . از پشت سر ضربه وارد نمايند
  

دوست محمد خان با توجه به توانايی پايين رزمی بخش چشمگير سپاھيان خود که چندی پيش پس از با اين ھمه، 
و با آگاھی يابی از توطئه خيانت در دست  بازگشته بودند380از ترکستان جنوبی ..... رسادشوار و توانفلشکرکشی 

  . بر آن شد تا تسليم شود ،پياده شدن در ميان سران افغانی
  
وزير  در کرسی.] گ-که شوھر خواھر او بود[دربار شاه شجاع  را در ویاميدوار بود که انگليسی ھا  ميرا

اع:م  ،به غزنی آمده بودبه نمايندگی از وی که برادر او  -جبار خان] نواب[ به مگر انگليسی ھا. خواھند ماند
تنھا به وضعيت يک بازنشسته تشريفاتی با زندگی در  ،به شرط تسليم شدن داوطلبانهمی تواند داشتند که امير کابل 

  381.ھند سنجش داشته باشد
  

برای اين  .بر آن شد تا به جنگ بپردازد ،می پنداشتن پذيرفتنیانگليسی ھا را برای خود  پيشنھادمحمد که  دوست
مگر . سنگر گرفت) در ميدان(او با دسته شش ھزار نفری از کابل برآمد و در نزديکی روستای ارغند  ،مقصد

 و قزلباش) پشتون(ھنوز نتوانسته بود آمادگی خود برای جنگ را به پايان برساند که خيانت آشکار سران افغانی 
آن ھا که از سياست ھای دوست محمد خان ناخشنود بودند، درست مانند سران قندھار فرصت طلبانه . روشن گرديد

ز بخشی از آنان ا. خود خيانت نماينده به امير تا بچشم انتظار لحظه مناسب بودند و برای آن کمين گرفته بودند 
  . ندسوی انگليسی ھا خريداری شده بود

  
برپا گرديده بود که از سوی اجنت ھای بريتانيايی بر ھايی شورش ر کوھستان در پشت جبھه امير د ،گذشته از آن

  . ته شده بودانگيخ
  

 به آن سوی کوه ھای ھندوکش -تن از نزديکان خود به شمال 350با  ،خان با درک ناگيری شکستدوست محمد 
-به ھمراھی[ پتان اوترام وبه فرماندھی ک] شبرای دستگيری و بازداشت[انگليسی ھا پشت او دسته يی را  .گريخت

را ) شياد خاور(» تاليران خاور«لقب  ھايشخباثت و ھا که انگليسی ھا به او به خاطر خيانت ( یحاجی کاکر .]گ
او ھر آن چه را که در توان . اين بار حاجی کاکر به خاور زمين خيانت نکردبا اين ھم،  .فرستادند) داده بودند

زير فرمان  قلمروناکامی رو به رو گرداند و به امير امکان بدھد موفقانه به  اداشت، انجام داد تا پيگرد را ب
او متھم به خيانت گرديد و به زندان  .کاکری نبخشيدنداين کار را بر حاجی انگليسی ھا  .رسدحکمران ازبيک خلم ب

  382.افگنده شد
  

اروپايی او  شاه و حاميان« . ت رسيدبه ھمراھی سپاھيان ھندی و انگليسی به پايتخ 1839اگست  7به تاريخ شجاع 
. گيختنسراسری را بر ني رژه شادمانی مگر اين. رسيدند] باxحصار[از کوچه ھای شھر گذشتند و به کاخ دژ 

باشندگان از خانه ھای شان برآمده . »ھيچ خوشامدگويی يی از سوی مردم شنيده نمی شد: کئی در اين باره نوشت

                                                 
ترکستان افغانی، وxيات شمالی کشور يعنی ھمان بلخ و سمنگان و گوزگانان و  - پسان ھا(منظور از ترکستان جنوبی .  380

  ).باستانی است... فارياب و تخارستان و بدخشان و
اين بزرگترين و نابخشودنی ترين ! است يکی از صحنه ھای دراماتيک، آموزنده و رنجبار تاريخ خونبار کشور ما اين

ناآگاھی از روندھای . لغزش استراتيژيک دوست محمد خان بود که ھرگز تاريخ او را به خاطر اين کار نخواھد بخشيد
امير کار می کردند، او را به دست يازيدن به چنين عمل پيرامون و نيز دست ھايی که در زير پرده در درون دستگاه 

درست در ھمين ھنگام، می بايستی نيروھای امير در يک نبرد فرعی و حاشيه يی . ناراويی به سود انگليس برانگيختند
  .گ- .سرگرم می شدند

  .225. ، صتاريخ سلطانیسلطان محمد خان خالص، .  381
W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 222 

J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 230 
  و نيز 255. ، صتاريخ سلطانیسلطان محمد خان خالص،  :در باره حاجی کاکری نگاه شود به.  382

J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 293-302 
W. Hough, A narrative of the march and operation of the army of the Indus.., p. 242, 243, 256, 

Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 188-197. 
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مگر آن بيشتر به سوی ناآشنايان اروپايی می نگريستند تا اين که به . بنگرند ن منظرهايتنھا برای آن که به بودند 
  . سوی شاھی ببينند که خارجيان وی را به کابل آورده بودند

  
به مراسم خاکسپاری ھمانند اين بيشتر  .آن ھا حتا ابراز تمايل ھم نمی کردند به شھزاده سدوزايی س:م عادی بدھند

   383.»اشک پادشاه به پايتخت قلمرو بازپس گرفته بود تا به آمدن ي
  

دسته شھزاده تيمور  ،انگليس به شھر) اعزامی(پس از چند روز، پس از رسيدن نيروھای اصلی سپاه اکسپديسيونی
به خاطر تعلل (انگليسی ھا زمان بسياری را برای تشکل اين دسته . سرھنگ اوييد ھم از راه رسيدبه فرماندھی 

، صرف )درنجيت سينگ که شتاب نمی ورزيد به تعھد خود در قرار داد سه جانبه عمل نماي -بفرمانروای پنجا
  . کردند

  
ھيچگاھی اميدواری خود را از رنجيت سينگ که از سر ناگزيری و ناچاری اين قرار داد را امضاء نموده بود، 

به رغم آن که فرمانروای پنجاب . شدرانده خواھند دست نمی داد که انگليسی ھا با سر افگندگی از قلمرو افغانی 
انگليسی سنگ  -ه پيشروی سپاھيان ھندیاان کمپانی ھند شرقی شمرده می شد، ھرگونه می کوشيد در رھمپيم

  .اندازی نمايد
ب علی الخصوص سر باز زدن او از راه دادن نيروھای اصلی سپاه اعزامی از طريق قلمرو پنجا ،در اين باره

  384.گواھی می دھد
  

ھندی ناگزير گرديد بيابان ھای سند و بلوچستان را درنوردند و  –انگليسی يانارتش ،ھمانا به اين دليلدرست 
  . متحمل شوند لوفهو ع خوارباردشواری ھای جدی يی را به خاطر کمبود آب، 

  
در  عدم تمايل او مبنی بر مشارکتنيز مردم سيک و ستيزانه تماي:ت انگليسی تصميم رنجيت سينگ ھمچنان  بر

ھنگامی که پيک مرگ مھاراجه به  .تاثير گذاشت ،ماجراجوی يی که در برابر افغانستان به راه انداخته شده بود
بخشی از سيک ھا خودسرانه اردوگاه خود را در حومه رسيد، ) 1839جون  27به تاريخ (سيکی  -دسته انگليسی

  . انجام می شداری جايی که مراسم خاکسپ -و به سوی xھور شتافتندترک گفتند اتک 
  

جوxی  20سيکی را سر از نو جمع کند و به تاريخ  -سرھنگ اوييد به بھای مساعی بزرگی توانست دسته انگليسی
اوييد با گذاشتن بخشی . متروک دژ علی مسجد را گرفتند جوxی آن ھا پادگان 26تاريخ به . به لشکرکشی بپردازد
  . کابل به راه افتاد -گندمک -ج:ل آباد -بربه سوی گذرگاه خي ،از سپاھيان خود در آن

  
چون سران قبايل افغانی که در ناحيه گذرگاه خيبر می . رو به رو نگرديددسته با ھيچ مقاومتی  ،در سراسر راه

که می بايستی به فرماندھی ر دوست محمد خان سپ –ھا خريده شده بودند و اکبر خاناز سوی انگليسی  ،زيستند
از پس از افتادن غزنی به دست انگليسی ھا عاجل از سوی امير  می رفت،ری به پيشواز دشمن ھزار نف 5/2دسته 

شتابان به ياری پدر  ،دستگاه توپ 14گذاشتن بنه و زرادخانه و برجا او با  .فرا خوانده شدج:ل آباد 
بود اميد بسته جايی که  –گريخته بود مگر دوست محمد خان در اين ھنگام ديگر به آن سوی ھندوکش385.شتافت

  .ه دست بياوردب ازبيک و روسيه را برای ادامه مبارزه با استعمارگران بريتانيايیپشتيبانی خان نشين ھای 
  

                                                 
  ).به زبان انگليسی( 479و 478. ، جلد يکم، صتاريخ جنگ در افغانستانسر جان کئی، .  383
از سوی . انگليسی ھا با گذشتن به سوی سردارنشين ھای افغانی، کشور او را نگيرندرنجيت سينگ شايد می ترسيد که .  384

ديگر، او ھراس داشت که با گسيل سپاھيان به طرف اين سردارنشين ھا، نيروھايش به تحليل بروند و انگليسی ھا با بھره 
  . گ-.گيری از فرصت، سرزمين ھای او را نگيرند

385. J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 45, W. Hough. A narrative of the march and 
operations of the army of the Indus.., p. 233, 234,  

Shahamat Ali, The Sikhs and Afghans in connection with India and Persia immediately before 
and after the death of Ranjit Singh, from the journal an expedition to Kabul, though the Panjab 

and the Khaibar Pass, London, 1874, p. 456.  
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در اين  خود داری ورزيدند وھرات  گرفتناز  ،انگليسی ھا با اشغال قلمروھای سردارنشين ھای قندھار و کابل
را بفرستند و پويايی سرھنگ استودرات و ميجر پاتنجر  –تصميم گرفتند به آن جا اجنت ھای سياسی خود حال،

  . ھای حکمران ھرات را زير کنترل بگيرند و به ھمين بسنده نمايند
  

ع ھمه قدرت در سردار قکه در واوزير کامران ميرزا  -.] گ-الکوزايی[يار محمد خان از استودارت و پاتنجر 
به خصوص  .نمودندمی مطالبه  ھای شان رامه دستوربود، انجام بی چون و چرای ھ دست اودر  نشين ھرات

از کمپانی ھند .] گ-اترھنگام لشکرکشی ايرانی ھا به ھ[که او يی کمک پولی «در ازای  خواست پاتنجر از وزير
  386.»واگذار نمايد )به اجنت ھای بريتانيايی( کنترل بر اداره ھرات را به آن ھا به دست آورده بود، شرقی

  
يار محمد خان را نگران ساخته بود و او  ،در امور داخلی خان نشين ھرات.]گ- اسوسان انگليسج[مداخله آشکار 

، از )مناسبات دوستانه برپا نمايدبا او مايل بود که (تنھا منتظر فرصت مناسب بود برای آن که به کمک شاه ايران 
سپاھيان ھندی و انگليسی به سوی مگر پيشروی سريع . سردار نشين ھرات اجنت ھای بريتانيايی را بيرون براند

. و دست به عقد يک پيمان با انگليسی ھا بيازد را کنار بگذارد طرحاو را ناگزير گردانيد برای چندی اين  ،قندھار
امکان بخشيد تا خزانه خود را به پيمانه  به يار محمد خان نظامی نجات بخشيد واشغال ] شر[ھرات را از ، اين کار

   .پر نمايد وبسايدی ھای پولی کمپانی ھند شرقیچشمگيری از مدرک س
  

و از بفرستد ايسته پنداشت پيام شادباشی به شاه شجاع به مناسبت تخت نشينی او وزير ب ،با توجه به اين نکات
نماينده يی را گسيل دارند که از ص:حيت ھای گسترده تری نسبت به پاتنجر کرد تا به ھرات انگليسی ھا خواھش 

  ).شده بود ھنگام ميانه او با پاتنجر بسيار تيرهمقارن با اين . (شدبرخوردار با
  

 -به ھرات ميسيون نظامی 1839و در ماه جون بھره گرفتند بی درنگ از پيشنھاد يار محمد خان انگليسی ھا 
برای  اھداف سياست بريتانيا را«که به او دستور داده شده بود تا  فرستادند را به رياست ميجر تود یديپلماتيک

به کابل باز گردند و ميجر پاتنجر را به عنوان نماينده  ،پس از انجام وظيفه، حکمرانان خيوه و بخارا توضيح داده
  387 .»انگليسی در ھرات بگذارد

  
کمپانی ھند  ،عقد نمود که بنا به شرايط آنيی  »دوستانهقرار داد «تود با يار محمد خان  1839اگست  13به تاريخ 

افسران را برای دفاع از و نيز کمک نمايد حکومت ھرات با پول اسلحه و ديگر وسايل به ده بود شرقی تعھد سپر
که وزير به نمايندگی از او گفتگوھا را پيش می برد، کامران ميرزا  .)4بند (گسيل دارد ھرات از دشمنان خارجی 

توافق حکومت ھند بريتانيايی  از برپايی ھرگونه روابط با ديگر کشورھای خارجی بدون مشوره و«سپرد تعھد 
و به حضور آن ھا در  به خدمت نگيرد یھيچ کس را از اتباع کشورھای ديگر اروپاي). 6بند(» خودداری ورزد

  388.)8بند (اجازه ندھد سردار نشين 
  

زير [وزير ھرات در انديشه آن نبود تا ھمه شرايط را که در واقع سياست خارجی سردار نشين را  ،با اين ھم
مگر ھمراه با آن می کوشيد به بھانه ھای گوناگون تا جای امکان از . بپذيرد ،می برد.] گ- رل بريتانياکنت
انگليسی ھا را تنھا به اين خاطر تحمل می «به گفته فريه، وزير ھرات . خود بيشتر بچاپد یانگليس» ھمپيمانان«

  389.»زر برآورده می ساختند اکرد که آن ھا آزمندی او را ب
  

سردارنشين و کارمندان بلندپايه ھزار پوند استرلينگ طی دو سال و نيم برای خريد  300ھا با برباد دادن انگليسی
سرشناسان ھرات به  .در سر انجام نتوانستند ھيچ چيزی به دست بياورند ]ھرات[دن سوبسايدی ھا به حکومت دا

  390.، ادامه  دادند)توطئه می يازيدکه کماکان در برابر انگليسی ھا دست به (پشتيبانی از يار محمد خان 
  

                                                 
386. J. Ferrier, History of the Afghans, p. 404, MacGregor, Central Asia, 377.  

 .407. ، صھمان جا.  387
388. C.U. Aitchison, A collection of treaties.., p. 201 

  )به زبان انگليسی( 407. ، صتاريخ افغان ھا فريه،.  389
، سر پرسی سايکس نشاندھی می کند که انگليسی ھا در ھرات دوصد ھزار پوند استرلينگ ھزينه 411. ھمان جا، ص. 390

 .17. پرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد دوم، ص: نگاه شود به. کرده بودند
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و نشاندھی کرد که » ادامه مناسبات دوستانه با دربار شاه کامران ديگر ممکن نيست«تود به مکناتن نوشت که 
اخراج تود در  391.»متصل نمود سردار نشين ھرات را به قلمرو شاه شجاع«سودمند است به کمک نيروی نظامی 

   392 .به برای چنين تھاجمی باشدبھانه يی ت می توانس ،از ھرات 1841ماه مارچ 

                                                 
391. J. Ferrier, History of the Afghans, p. 404, MacGregor, Central Asia, 411,  

  Mohan lal, Life of the amir Dost Mohammad khan of Kabul.., vol. II, p. 331, 
B. Imlan, Lord  Ellenborough. A biography of Edward Law, earl of Ellenborough, governor-

general of India. London, 1939, p. 87,  
  :اسوس انگليس از ھرات قرار زير استداستان راندن ج.  392

که در اثر درخواست ھای پيھم دوست محمد خان و کھندل خان و عقد (پس از شکست لشکرکشی محمد شاه قاجار به ھرات 
سفير روسيه در تھران،  - فرستاده محمد شاه و سرداران قندھای با تضمين کنت سيمونيچ  -پيمان ميان ميرزا قنبرعلی خان

ود و قرار شده بود تا محمد شاه پس از تصرف ھرات، آن شھر را به سرداران قندھای واگذار نمايد و سپس صورت گرفته ب
ھم ھمراه با سرداران قندھای و امير دوست محمد خان برای بازپسگيری پيشاور از نزدسيک ھا داخل اقدامات شود، مگر با 

سوی نيروی دريايی انگليس برھم خورد و به عقب نشينی نظامی انگليسی ھا و اشغال جزيره خارک از  –فشارھای سياسی
 -در ھرات پيمانی را با کامران ميرزا 1839ماه اگست  13، نمايندگان بريتانيا در )سپاھيان ايرانی از ھرات انجاميد

  :فرمانروای دولت ھرات بستند به اين شرح
  

  1839ست اگ 13پيمان بين اعليحضرت کامران شاه ھرات و کمپانی ھند شرقی در 
  . صلح دايمی بين حکومت بريتانيا و اعليحضرت شاه کامران و وارث و جانشينان ايشان برقرار خواھد بود  -ماده اول
حکومت بريتانيا حکومت ھرات را با تشکي:ت کنونی آن را اعطايی به شاه کامران و وارث و جانشينانش می  - ماده دوم

  .لمرو اعليحضرت ايشان دخالت نکندشناسد و تعھد می کند که در امور داخلی ق
برای تحکيم مبانی، يک نفر نماينده بريتانيا در دربار اعليحضرت مستقر خواھد بود و ھمچنين نماينده  -ماده سوم

  .اعليحضرت ايشان در دربار فرمانروای کل ھند مستقر خواھد بود
حتاج به شاه کامران قرض بدھد که مردم و قلمرو حکومت بريتانيا تعھد می کند که پول و افسر و ساير ماي -ماده چھارم

کشورش را محفوظ دارد و حفاظت نمايد و با اعليحضرت ايشان در دفاع از حقوق ومنافع شان در برابر خارجی ھا با تمام 
  .قدرت و قابليت کمک کند

حضرت شاه کامران می پذيرد که با برای اين که حکومت بريتانيا بتواند تعھدات ماده چھارم را انجام دھد، اعلي  -ماده پنجم
ھر گونه دزدی و زور و جبر گرفتن اشخاص برای فروش و بردگی مبارزه نمايد و ھرگاه چنين اشخاص در قلمرو ايشان 

  . باشد، با تمام وسايل ممکنه سعی در استخ:ص و آزادی اشخاص بنمايد
نيا و ھمچنين اعليحضرت شاه شجاع الملک تا حد امکان اعليحضرت شاه کامران تعھد می کند که با حکومت بريتا - ماده ششم

در مقابل تجاوزات خارجی ھا در قلمرو ايشان ھمکاری کند ولی در عين حال اعليحضرت شاه کامران تعھد می کند که از 
  . اتحاد با ھر قدرت خارجی بدون مشورت و ترضيه حکومت بريتانيا و اعليحضرت شاه شجاع الملک خود داری نمايد

  
شاه کامران می پذيرد که اخت:فات حاصله بين او و شجاع الملک به وساطت دوستانه و تصميم حکومت بريتانيا  -اده ھفتمم

واگذار شود و ھمچنين حکومت بريتانيا تعھد می کند که سعی دوستانه اخت:فاتی که بين اعليحضرت شاه کامران قبول می 
  . ع و رضايت نماينده بريتانيا مقيم در دربار او خود داری کندکند از مکاتبه با ھر حکومت خارجی بدون اط:

  
) اھل فرنگ(برای کسب و پذيرفتن حمايت بريتانيا شاه کامران قبول می کند که ھيچ وقت ھيچ کس از اقوام اروپا  -ماده ھشتم

  . اروپاييانی مقيم مملکت او بشوندسوای آن ھا که وابسته بريتانيای کبير ھستند در خدمت نپذيرد و اجازه نخواھد داد که چنين 
  

شاه کامران تمام موانع آزادی تجارت را از بين خواھد برد و ھمچنين در باره ترتيباتی برای ازدياد تسھي:ت به  -ماده نھم
  .قوت کامل خواھد بود

  .در ھرات به تاريخ فوق الذکر انجام شد
  مھر شاه کامران و امضای دارسی تاد فرستاده به ھرات

  . به تصويب فرمانروای کل ھندوستان رسيد 1840ماه مارچ  16پيمان در  اين
  

، متن گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستانسی و ھشت و سی و نه کتاب . ص. متن پارسی اين پيمان در ص: يادداشت
  : انگليسی آن در

C. U. Aitchison. A Collection of treates….v XIII, Calcutta, 1933. P. 235-236 
 

، مراد بابا خواجه يف، چاپ مبارزات مردم افغانستان در راه استق:لکتاب   95-93. ص. و متن ترجمه  روسی آن، در ص
  .، مسکو؛ آمده است 1959بنگاه انتشارات ادبيات خاور، 
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 ند که از راه خريد ناممکن است کامران ميرزا و وزير او را زير فرمان ومکناتن و اوکلند که متقاعد گرديده بود

ماه می  4ه تاريخ ب» تايمز«وزنامه ر. اشغال نظامی ھرات نمودندريختن  برنامه انگليس بياورند، آغاز به  ديکته
که به زودی در برابر حکومت ھرات نيروھايی گسيل گردد و آن حکومت بسيار احتمال دارد «: نوشت 1841

مگر مردم  .»پادشاه افغانستان رفتار نمايد -ناگزير خواھد گرديد تا با احترام و ارجگزاری نسبت به سرور خود
تانيايی به پا خاسته بودند، ھمه افغانستان که برای مبارزه به خاطر آزادسازی ميھن خود از يوغ استعمارگران بري

  . برنامه ھای حکومت ھند بريتانيايی را نقش بر آب کردند
  

  :نبردھای حومه باميان
اشغال سردارنشين ھای قندھار و کابل و واگذاری قدرت به شاه شجاع چنين می نمود که گواه بر تحکيم استوار 

شاه با نشاندن شاه شجاع به عنوان « :نگليسی نوشتتاريخ نويس ا –کئی.ھا در افغانستان بودند انگليسینفوذ 
پادگان ھای از سرزمين ھای خود بيرون رانده شده بودند، بارکزايی سرداران . انجام شده بوددر ظاھر ... افغانستان

اين گونه دگرگونی . ارتش زير ديوارھای کابل استقرار يافته بود. بريتانيايی در قندھار و غزنی برپا شده بودند
  393.»امپراتوری درانی را احيا کرده بوديمما . يافته بود انجامرگی بز
  

بارکزايی به دست آورده بود، بر  انحکومت ھند بريتانيايی سرمست از باده پيروزی سھل که در جنگ با حکمران
ھيان خود سپاشمار می بايستی انگليس  چون. را بخواندآن شده بود که حتا بخشی از سپاھيان خود را از افغانستان ف

افزايش می داد و رشد تماي:ت ضد بريتانيايی  1839در چين در پيوند با جنگ اول ترياک آغاز شده در اواخر  را
  . کردمی   بلزوم تقويت ارتش انگليسی را در رود سند ايجا ،در سند و پنجاب

  
باقی مانده در  انگليسی -ندیسپاھيان ھ. دستور داده شد به ھند باز گردند بمبی و بخشی از دسته بنگالبه دسته 
کابل،  -در چند پادگان در نقاط اساسی کشور جا به جا شده بودند) کاتن(به فرماندھی جنرال کوتون  افغانستان

  ...ق:ت غلزايی، استالف، چاريکار و  –قندھار، غزنی
  

بل  ،حفاظت قدرت در کشور استعمارگران بريتانيايی می پنداشتند که تقريبا ارتش شانزده ھزار نفری نه تنھا برای
   .بيخی بسنده است نيز پھن ساختن گستره جويی در خاور ميانه

  
در اين ھنگام آغاز  ،)نمايندگی می کرد انگليسیکه از منافع محافل ارتجاعی (حکومت اشغالگر به رھبری مکناتن 

برای بررسی راه ھای  .]گ-کهاين بود [ .کرد آمادگی برای تھاجم نظامی به خان نشين ھای آسيای ميانگرفتن به 

                                                                                                                                                             
  

وسان انگليسی به ھر رو، وزير يار محمد خان الکوزايی که از دست عھد شکنی ھا، دست اندازی ھا و زورگويی ھای جاس
به ستوه رسيده بود و از تجاوز احتمالی انگليسی ھا به ھرات که بسيار محتمل ھم بود، بيم داشت؛ مدتی ناگزير با آن ھا به 

تا اين که . کجدار و مريز گذرانيد و ھمواره در کمين فرصت بود تا به دولت ايران پيوسته و خود را از شر آن ھا رھا سازد
ھره گيری از شورشی که در سراسر افغانستان در برابر انگليسی ھا برپا شده و شکست ھای فاحشی که به با ب...«سر انجام، 

وی در نامه . ھياتی را به مشھد فرستاد. ق. ه 1257نيروھای  انگليسی وارد شده بود، با ايرانيان ارتباط برقرار کرد و در 
ن پناه است و اگر با انگليسی ھا ھمراه شده ايم، به اقتضای زمان و تمام اميدھای ما به شھريار جھا«: يی به محمد شاه نوشت

  .»مصلحت روزگار بوده است 
   

وقتی ميجر دارسی تاد از اين جريان به وسيله سفارت انگليس در تھران آگاھی يافت، مقرری ماھانه کامران ميرزا را قطع 
. ق. ه 1258ا در شرق افغانستان استفاده کرد و در از طرفی، يار محمد خان از وضع نامساعد نظامی انگليسی ھ. کرد

نخستين اقدام امير نو، اخراج ھيات نظامی . کامران ميرزا را دستگير و کشت و خود بر مسند امارت ھرات جلوس نمود
  . انگليس بود و سپس سکه به نام محمد شاه قاجار زد و دستور داد در مساجد خطبه به نام پادشاه ايران خواندند

  
» ...ن وقايع، ھر چند موجب خوشحالی پادشاه قاجار گرديد و طی فرمانی يار محمد خان  را به ظھير الدوله ملقب کرداي
 .گ-).سی و نه و چھل کتاب گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستان با اندکی ويرايش. ص. برگرفته از ص(
  
  

  .479. ، جلد يکم، صتاريخ جنگ در افغانستانسر جان کئی، .  393
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برسلم و  –].گ-کشاف[ دو افسر ،کارآيی آن ھا برای گذشتن ارتش بزرگچگونگی  ثبيتسيای ميانه و تآمنتھی به 
راه ھا را تا خلم بازتاب دادند و حتا کتل ھای کمتر آشنا از طريق ھندوکش  ،آن ھا روی نقشه. فرستادندرا استرت 

  .نمودند بررسیرا 
  
برای  ،استودارت از ھرات و کونولی از کابل و ابوت، شکسپير -اجنت ھای انگليسی 1840- 1839 یھا به سال 

گسيل  به خان نشين ھای آسيای ميانه ائت:ف ضد روسی آرايشو کشف امکانات  ط:عاتیآوری داده ھای ا گرد
از افکار  بال آسيای ميانهدر قشان ھای اشغالگرانه  ودن طرحرای پنھان نماستعمارگران بريتانيايی ب. گرديدند

  .نمودند »ھند گرفتن بهتمايل روسيه «در باره انديشه آغاز به بخش با پويايی ، عامه
  

گسيل گرديده بود،  خيوه به 1839که از سوی روسيه تزاری به سال يی آن ھا به اکسپيدسيون نظامی در اين حال، 
برنس . اين اکسپيديسيون گويا اشغال ھند بوده است و می کوشيدند ثابت بسازند که مقصد نھايیمی کردند تکيه 

 بخارا و ديگر خان نشين ھای آسيای ميانه يی را ،بلخ بايد.] گ-انگليسی ھا[ ،به مقصد مقابله با روسيهپيشنھاد کرد 
  394 .اشغال نمايند

  
خيوه به  ونيساکسپيدي. بودندبی پشتوانه سياست استعمارگرانه انگليس  »سخن پراگنان« برنس و ديگر آوندھای

گستره  شده پھن جلوروسيه، که می کوشيد در بازارھای آسيای ميانه جای پای خود را قايم کند و سود بورژوازی 
يادداشت گزارشی وزير حربيه در اين باره به ويژه  .د، روی دست گرفته شده بودبگير بريتانيا را در آن جاجويی 

گواھی .] گ-وزير خارجه[و عاون نخست وزيرم -نسلرودی] .گ -کنت[عنوانی  1839مارچ  11روسيه تاريخی 
احيا و تحکيم نفوذ روسيه در آسيای «ھدف  ،خيوهبه اکسپيديسيون  ]گسيل[ ده است کهاين گزارش آمدر . می دھد

به زيان صنايع ما و تجارت ما  که حکومت انگليس »پيگيرانگی«با آن به ويژه  ...ميانه را که تضعيف گرديده است
  395.دنبال می نمايد است؛ گسترش حاکميت خود در آن نواحی.] گ-در پی[ وشد می کو

  
نسلرودی نوشت که اکسپيديسون خيوه ھيچگاھی مقصد لرزان ساختن متصرفات انگليس در خاور  ،چندی پسانتر

  396. »ھند را نداشته است
  

تھديد مداخله «نيايی را در باره نه تنھا دxيل استعمارگران بريتا ،رسمی وزارت ھای تزارینامه نويسی ھای اين 
 تجاوز شان  توجيهان برای شورژن دروغين برای اين د که نمی سازثابت د، بل نيز نتکذيب می نماي »روسيه به ھند
  . »زانه جا بزنندخردور نياز آن را چونانِ  ضرور بود تا

  
 سيمایکه ھر چه بيشتر  افته بودي دامنه انگليسناخشنودی از حاکميت  ،در افغانستان اشغال شده ،در اين ميان

انگليسی ناگزير گرديدند استعمارگران  1839در ماه سپتامبر  .خيزش ھای آشکارا مسلحانه را به خود می گرفت
خيزشی که در آن جا از سوی  فرونشاندنسرکوبگری را به فرماندھی اوترام برای به ناحيه معروف اکسپيديسيون 

   .بود، گسيل دارنددر گرفته گل محمد و عبدالرحمان  ،رھبری مھتر موسی بهغلزايی ھا 
  

غزنی و قندھار بسته ه ھای مواص:تی ميان را. به پا داشتند ھايی را غلزايی بارھا ديگر خيزش 1840در ماه اپريل
غلزايی و کاربرد نيروی مسلح توانستند برای زمان کوتاھی تنھا از راه خريد برخی از سران انگليسی ھا . شد

  .ميان اين دو شھر را دو باره برقرار بسازندت مواص:
  

تنھا از جنوری تا «] چاپ لندن[»تايمز«به نوشته روزنامه  .رخ داده بود يینا آرامی ھا در ديگر نواحی کشور نيز
بار  سيزدهما . بار با قبايل جنگجوی کشور وارد نبرد گرديدندبيست و سه  روی ھم رفته سپاھيان ما 1840مارچ 

                                                 
  37و  36. ص. ھمان جا، جلد دوم، ص.  394
  .  1166بايگانی مرکزی دولتی تاريخ، فوند آسيايی، پرونده  395 .
مواد و مدارک (کپتان ستاد کل -به نيکيفروف.] گ-و وزير خارجه[معاون نخست وزير  -دستورنامه ُکنت نسلرود.  396

  )15تاريخ استي:ی منطقه ترکستان، سند شماره 
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سرباز و  1400ما . ديمدي) افغان ھا(در شھرھا و يا در برابر دژھای طبيعی آن ھا  یکوچک و بزرگ ھایشکست 
  397.».افسر را از دست داديم 17

  
استعمارگران بريتانيايی با خشونتبارترين شيوه ھا اين شورش ھا را سرکوب نمودند و بی رحمانه با ھمه کسانی در 

به آن ھا خودداری می ورزيدند، تسويه حساب می  خواربار ادن علوفه وسر فرو نمی آوردند يا از د شانبرابر 
  . کردند

  
چندين  ،برای آنان... انگليسی در پاسخ به خودداری ھزاره ھای باميان در تامين  دژخيمان 1840در ماه مارچ 

زجار افغان ھا در تنفر و انکه  پيداست398.کردندزنده به گور  و و باشندگان آن را سوختاندنددر دادند روستا را 
  . دامن می زدی بيشتر از اين ھم يگری به چنين وحشيبرابر استي:گران بيگانه، 

  
ازبيک ھا و تاجيک ھای . در شمال افغانستان پديد آمده بود انگليساوضاع بس ناگواری برای استعمارگران 

در به انگليسی ھا که آشکارا  تاترکستان جنوبی که در پيرامون دوست محمد خان گرد آمده بودند، آماده بودند 
  . بدھندبايسته يی پاسخ  بودند؛به آن سوی ھندوکش لشکرکشی تدارک 

  
خلم، آيبيک و کندز به  –در برابر اشغالگران در راس سپاھيان سه خان نشين ازبيکامير در نظر داشت  ،در آغاز

حمايت کند، او را  یده داده بود از وبخارا که وعمگر گفتگوھای موفقانه فرستاده او با امير . جنگ بپردازد
  . به تاخير بيفگند] به اميد رسيدن کمک از بخارا[برانگيختند برای چندی لشکرکشی به سوی کابل را 

  
را خود انجام بدھد، از امير خواھش کرد  بعدینصرهللا که آرزومند بود گفتگوھای  - مقارن با اين زمان، امير بخارا

مگر، چنين بر می  .به آن جا رفت 1839اين بود که دوست محمد خان در ماه نوامبر . مايدتا از پايتخت او بازديد ن
به دوست محمد نصر هللا نه تنھا از کمک بخارا به سر می برد، اين ھنگام در اجنت انگليس که در آيد که زير تاثير 

امير افغان توانست از شھر  تنھا به ياری زرنگی و محيلی. خان سر باز زد، بل حتا او را بازداشت ھم نمود
  399.، رسيدخلم که حکمران آن ھمواره از او حمايت می نمود بهاو موفقانه  ،ه بودچھر . بگريزد

  
زير  نفری يی راھزار توانست دسته شش  ،حکمران خلم و نيز ديگر خان ھای ازبيک ياریبه دوست محمد 

که با آن ھا امير در ماه 400غان ھا و تاجيک ھااف ،متشکل بودند از ازبيک ھاکه گرد بياورد  خود فرماندھی
دن گارنيزون ھای انگليسی از اناو با بيرون ر. اقدامات نظامی را در برابر انگليسی ھا آغاز کرد 1840اگست

فرماندھی  ی تقويتی به ھاھا شتابان نيرو ين گارنيزونبه ياری ااز کابل . به باميان نزديک شد ،باجگاه و شيخان
  . يل گرديدسرھنگ دئنی گس

  
سپتامبر سپاھيان دئنی توانستند با ھماھنگ سازی آتش نيرومند توپخانه و يورش ھای سواره نظام و  17به تاريخ  

محمد را وادار دوست  ،ناکامی در حومه باميان با اين ھم،401.دسته خراب مسلح امير را شکست بدھند ،پياده
تاجيک ھا را  ،به کوھستان شاز پيرواند به ھمراه گروھی او با رسانيدن خو. نگردانيد اسلحه به زمين بگذارد

 -ویمتحد  ،در اين ھنگام. کرد با مداخله گرانمتحد گردانيد و سر از نو آغاز به تدارک به جنگ پيرامون خود 
که به  نمود قرار داد صلحبستن ھا پيشنھاد  ه آنب ،شبا ترس از پيشروی انگليسی ھا به سوی قلمرو ،حاکم خلم

                                                 
برای اين که به گونه يی شکست استعمارگران انگليسی در افغانستان را توجيه  10/8/1841، شماره »ايمزت«روزنامه .  397

نمايد، کوشيد ثابت سازد که جنگ افغانستان تنھا به اين دليل اين ھمه قربانی داشته است که شاه شجاع که کمپانی ھند شرقی 
  . که در ميان مردم از محبوبيت برخوردار نيست به او کمک نمود تا به تخت بنشيند، چنين از کار برآمد

  
برای ھمين بود که کمپانی ھند شرقی ناگزير گرديد، ساxنه سه ميليون پوند برای ادامه جنگ بی پايان در حمايت از حاکميت 

  .  متحد بی ھرزه خود ھزينه نمايد
  . 15. پرسی سايکس، تاريخ افغانستان، جلد دوم، ص.  398
  . ، چاپ کابل157. تواريخ، جلد يکم، صکاتب، سراج ال.  399

400 . J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 93 . 
دسته متشکل بر ازبيک ھا و تاجيک و شماری کمی ھم پشتون ھا . شماری از منابع تنھا ازبيک نوشته اند که درست نيست

  .گ- .بود
  .  پرداخت که تنھا يک توپ سبک در اختيار داشت دوست محمد در حالی با دسته انگليسی دئنی به جنگ.  401
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با دوست را تعھد سپرد ھرگونه مناسبات خلم  به شرايط آن، حکمرانبنا . به امضاء رسيد 1840سپتامبر 25 تاريخ
  402.و ھيچگاھی به او پناھگاه ندھد برھم بزندمحمد 

  
  ):تسليم شدن دوست محمد خان و پاگرفتن جنبش ضد انگليسی در افغانستان(نبرد در پروان 

، )ه اع:م جھاد نموده بودکه در برابر استي:گران بيگان(کوھستان پويايی تکاپوی ھای دوست محمدخان در 
 ،دگان کوھدامنننفوذ امير در ميان باش کمرنگ ساختن برایاين بود که . نگران ساخته بود سخترا  انگليسی ھا

  .خريد و توطئه چينی ھا يازيدند –خود ھميشگیدست به دامان دستاويز 
  

برنس و من با پويايی می کوشيديم ھر چه بيشتر پيروان دوست محمد خان را  سر الکساندر« :می نويسدموھن xل 
مبالغ کمی پخش  برایما خدمتگذاران خود و برخی از باشندگان کابل را با پول به دژھا و دھکده ھا . تطميع نماييم

محروم  او و اين گونه امير را از سرازير شدن سيل ھواداران نو زير درفش فرستاديم باشندگان یبراپول 
  403.»ساختيم

  
توانست با متحد ساختن بخش او  .ھمه مساعی انگليسی ھا برای برھم زدن تھاجم امير نقش بر آب گرديد با اين ھم،

  .زدچشمگير کوھدامنی ھا برای رويارويی با تيپ سيل به پيش تا
  

دوست محمد با  ،ن رسيدندبه پروااز راه غوربند بی درنگ پس از آن که انگليسی ھا  ،1840نوامبر 2به تاريخ 
کافران را از کشور می ! به نام خدا و پيامبر به پيش«: رگی به وادی فرود آمد و فرياد برآوردزدسته نه چندان ب

  .او به دسته پيشاھنگ سواره نظام دشمن يورش برد 404.»!کشيم
  

بر  چھارنعلاسپ ھای خود با به جای آن که «سواران انگليس : يکی از رزمندگان نبرد پروان می نويسد -برسلم
می ت:ش نوميدانه افسران آن ھا . دشمن بتازند و پيروزی استواری به دست بياورند، شتابزده رفتار را کند ساختند

سربازان را ترس  .سپاھيان را به حمله فرا می خواند بيھوده ھاشيپور آوای .دل بدھندورزيدند سربازان خود را 
  . فرا گرفته بود ھولناکی

  
رو به  ،شرف افسران خود و ينسربازان با فراموش کردن رسالت، دَ . نشينی به گريز شتابانی مبدل گرديد عقب

  . »فرار گذاشتندبه پا گريز گذاشتند و سراسيمه و دست و پا گم کرده 
  

ه گوسفندان از پيش دسته يی می رميدند که از نگاه شمار به پيمانھای به سان رمه آنان «برسلم ادامه می دھد
  405.»چشمگيری کمتر از آنان بود

  
پياده نظام نيز پشت آن ھا رو به گريز گذاشت و ھنگام عقب نشينی کشته و  ،با رو به گريز نھادن سواران انگليس

  . اين بود که بريگاد در ھم کوبيده شده سيل به چاريکار رسيد. زخمی ھای بسياری برجا گذاشت
  

الکساندر برنس که در ھنگام نبرد در ستاد سيل بسر . ت ترسانده بودانگليسی ھا را بسيار سخ ،شکست در پروان
و با پافشاری از او خواست تا بی درنگ ھمه دسته ھا را « پيام فرستاد می برد، شتابان به مکناتن در باره شکست

  406.»آماده بسازد و آن ھا را برای مقاومت در برابر دشمنمتمرکز گرداند در کابل 
  

نوامبر پس از دستيابی به سوم ھنگام  بل شب ،به کابل يورش نبرد اھراس انگليس ھا نه تنھبه رغم دوست محمد 
  . نزد مکناتن آمد و تسليمی خود را اع:م کرد شبه ھمراھی خادم ،پنھانی از سپاھيان خود ،پيروزی

  
 سترده افغانی،ترس او از مشارکت توده ھای گ ،دليل برداشتن چنين گامی از سوی امير چه بود؟ در گام نخست

 ،ھا یدر برابر انگليسيعنی ترس از اين که پس از پيروزی [ازبيکی و تاجيکی کشور در جنبش ضد انگليسی 
                                                 

402. J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 350   
  .354. موھن xل، زندگانی امير دوست محمد خان، جلد دوم، ص  403.

404 . J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 134.  
405. R. Burslem, A peep into Toorkistan, London, 1839, p. 233, 234.   

406. J. Atkinson, The expedition into Afghanistan.., p. 354. 
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امير از خيانت و پيمانشکنی خان  ،در عين زمان] . ديگری را به جای او بگمارندکنار بزنند و کس مردم او را 
آن ھم در حالی که حکومت اشغالگر پس از شکست در . سيدمی ترھای افغانی و کوھستانی که پيرامون او بودند، 

  .برای آوردن سر او تعيين نموده بود) ر روپيهاھز 200به ميزان (جايزه بزرگی را  ،پروان
  

، او را به ھمراھی از تسليم شدن بعدپس از ده روز  ،ھا با ترس از ماندن امير محبوب در افغانستان یانگليس
   407.تعيين شد )حقوق بازنشستگی(برای او ساxنه دو صد ھزار روپيه پانسيون و تادندافظان بسيار به ھند فرسمح
  

در برابر استي:گران فروکش نمايد پيکار  نگذاشتند که از رھبر محروم شده بودند،] با آن[افغان ھای آزادی دوست 
اکسپيديسيون ھای پيوسته انگليسی ھا ناگزير گرديدند . مبارزه خشونتبارتر شدبرعکس، . و رنگ ببازد

، سرکوبگرانه يی را برای فروخوابانيدن خيزش ھا که يکی پی ديگری در نواحی گوناگون کشور در می گرفتند
ق:ت  ت،زرم ،ناآرامی ھايی در نواحی گرشک 1841تنھا طی دوره ميان جنوری و سپتامبر  روی دست بگيرند

  408.غلزايی و ج:ل آباد رخ داده بودند
  

سياست داخلی انگليسی ھا بود، که می کوشيدند با افزايش ماليات ھای پيشين و  ،افغان ھا دیخشنومنبع اصلی نا
ارتش اشغالگر و اداره دستگاه را بر شانه ھای xيه ھای رنجبر ھزينه ھمه سنگينی بار  نو،ماليات ھای وضع 

ھرگاه «نوشت که » تايمز« روزنامه. با خشونتبارترين روش ھا پيش برده می شد ،اين مشی. باشندگان بيندازند
از سوی سپاھيان پشتيبانی می شد که  ،آوری ماليات از اين يا آن سرکرده کوھیگردشجاع در زمينه  دستور شاه

  409. »قلعه ھا را مورد حمله قرار داده و آن را به تاراج می بردند
  

 غرور ملی افغان ،بر افغانستانی اشغالگران بريتانيايمحروم ساختن قبايل آزادی دوست افغان از آزادی و حاکميت 
چوناِن لگدمال در کشور را » کافران«در عين حال، روحانيون که برپايی حاکميت . خدشه دار می ساخترا  ھا

نام شاه  ،در خطبه ھا. بر می انگيختنددر برابر انگليسی ھا  تعصب مردم را ،می پنداشتند شدن باورھای مومنان
  410.دست نشانده نامسلمانان می شمردندچون او را شجاع برده نمی شد، 

  
که پس از اشغال به شدت تضعيف گرديده (افغانی در ميان خان ھا و رھبران قبايل  ناخشنودی از انگليسی ھا

گرديدند نوميد  به زودی ناگزير ،اکثريت آنانی که به سوی انگليسی ھا پيوسته بودند .نيز روز افزون بود ،)بودند
  . پرداخت ننمودندرا ه آنان پاداش موعود به پاس خيانت ھا و ميھن فروشی شان چون اشغالگران ب .شوند

  
 حکومت اشغالگر، بودر افغانستان دھزينه ھا  خواستار کاھش دادن بهچون لندن از کمپانی ھند شرقی  ،برآن افزون

را کاھش  ت بريتانياشان از حکوم پشتيبانیبه دادن سوبسايدی ھا به خان ھا و سران قبايل در ازای وفاداری و 
  411.بيخی قطع نمودندحتا دادند و در برخی از موارد 

  
امتيازاتی که از آن در به از سر گيری برخورداری از  ،نماينده خاندان سدوزايی بازآيیسرشناسان درانی ھم که با 

  .ھيچ چيزی به دست نياوردندسنجش داشتند،  احمدشاه و وارثان او بھره مند بودند، دوره

                                                 
407. Afghanistan and inhabilatants, p. 39, Translated from the Hayat-I Afghan by Henry Priestly, 

Lahore, 1874, 
J. W. Kaye, History of the war in Afghanistan, vol. II, p. 98.  

   
408 . J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 141-153, 159, 163, Ch. Nash, History of the 

war in Afghanistan.., p. 259-261. 
409 .The Times, 10/8/1841,  

  .اع بيندازنداستعمارگران انگليسی ھر آن چه را که ممکن بود انجام می دادند تا ھمه گناه را به گردن شاه شج
  .332. فريه، تاريخ افغان ھا،  ص.   410
، کمپانی ھند شرقی »تايمز«بنا به گزارش روزنامه . 146-145. ، جلد دوم، صتاريخ جنگ در افغانستانجان کئی، .  411

 1842 ميليون پوند ھزينه می کرد و از آغاز جنگ تا فبروری 5/1ساليانه برای نگھداشتن سپاھيان اشغالگر در افغانستان 
نشاندھی شده بود » تايمز«در شماره ديگر ). 18/11/1842شماره (مخارج آن در اين کشور به ھفت ميليون پوند رسيده بود 

ميليون پوند می رسيد و کل ھزينه آن از آغاز جنگ تا ماه  3که مصارف ساليانه کمپانی ھند شرقی در جنگ افغانستان به 
  ). 10/4/1841شماره (د ميليون پوند می رسي 9به  1841اگوست 



 205

  
و ھيچ چيزی برخوردار نبود قدرت راستين  از شجاع که دست نشانده استعمارگران بريتانيايی شمرده می شد،شاه 

امتيازات پيشين انگليسی ھا ھم اص: در پی آن نبودند که به رسيدگی به  .بکندبرای خان ھا  نمی توانست
  . سرشناسان افغانی بپردازند

  
در برابر انگليسی ھا مبارزه . متحد گرديدند در برابر حاکميت بريتانيا تاناين گونه، ھمه xيه ھای باشندگان افغانس

پيش می بردند،  ھا به خاطر منافع گروھی و محدود طبقاطی خودتنگاتنگ با مبارزه يی که نمايندگان طبقه فئودال 
   .در ھم آميخت

  
 هدر گام نخست ب ،رگران بريتانيايیاز تنفر خلق نسبت به استعماتمايل سرکردگان فئودالی مبنی بر بھره برداری 

رھايی بخش ملی در دوره نخستين جنگ افغان  يکی از ضعيف ترين جوانب جنبش شان،خود خاطر منافع آزمندانه
  . و انگليس بود

  
مقاصد راستين  به فاش ساختنصمم ھنوز ھم م ،انگليسی ھا با پيش گرفتن مشی استعماری در قلمروھای اشغالی

  .پرده پوشی می شد ھمه تدبيرھا با نام شاه شجاع. ندنبود ،افغانستان به مستعمره بريتانيای کبيرمبدل ساختن  -خود
  

. خود گرفتيم و نه آن را بيخی به دست شاه شجاع داديم شته و کيان اداره را نه در دستما سرر«: موھن xل نوشت
  412.»ھر بيطرفی نشان می داديمبا آن که در ظا. .. ما آشکار و  نھان در ھمه امور مداخله می کرديم

  
انگليس پشتيبانی می  هسلطاز از ناراضيان شاه شجاع که می خواست از زير دست انگليسی ھا رھايی يابد، پنھانی 

. تخم نارضايتی را در ميان افغان ھا در برابر حاميان خود می پاشيد 413م:شکور -خود به کمک وزيراو . کرد
را  پرداخت پاداش ھااو  .گفتگوھايی را پيش می برد حفيظی -م:ی با نفوذ آنانم: شکور  با سران کوھستانی و «

 ،که از انگليسی ھا حمايت می کردندو با کسانی داد می افزايش  ،برای آنانی که با انگليسی ھا ميانه خوب نداشتند
  . »بدرفتاری می کرد

  
که شورش در کوھستان از سوی خود شاه  تنددرياف«و رفتن دوست محمد خان به ھند،  میانگليسی ھا پس از تسلي

 ،مگر حکومت اشغالگر .، رد نمايدشاه توانست اتھامی را که به او بسته شده بود414.»سازماندھی شده بود
تمايل ساختن انگليسی ھا به پيشگيری موزير نو با  با اين ھم،. وزير را از کرسی اش برکنار نمود -م:شکور
تر فزونبيگانگان دست يازيدن به انتريگ ھا از اين ھم بيشتر تنفر مردم را نسبت به  و بی موقع و بيھودهتدبيرھای 
  . می ساخت

  
که گوش فرا داديم محمد عثمان خان  بلھانهما چنان به مشوره ھای ا« :نوشت گورنر جنرال ھند دبيرموھن xل به 

 ،قزلباشان ،غلزايی ھا ،نيز درانی ھا و نوميد گردانيديمھم دوستان خود را ، بل ا خشمگين ساختيمرشاه  نه تنھا
  415 .»کوھستانی ھا را دشمنان آشتی ناپذير خود ساختيم و کابلی ھا

  
از سوی  خود داری از پرداخت ماليات و افزايش ناخشنودی مردم ،به ھر رو، به رغم خيزش ھای پيوسته و پيھم

 .تبارز می دادند راخود اين کار استق:ل عمل اشغالگران می پنداشتند که وضع آن ھا مستحکم است و با  باشندگان،
به گونه يی که  .»کشور بيخی آرام است«: که : در آستانه قيام در کابل نوشت 1841اگست  20مکناتن به تاريخ

سفير ت:ش ورزيد خود را با اين باورمندی که «حتا يک ھفته پيش از رويدادھای کابل  ،دھدمی ليدی سيل گزارش 
  416.»، فريب بدھداست و رو به راه آرام در کشور ھمه چيز

  

                                                 
  . 313. موھن xل، زندگانی امير دوست محمد خان، جلد دوم، ص.  412
  .گ–. م: شکور سالخورده در اين ھنگام بينايی و شنوايی درستی ھم نداشت.  413

414 . H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri.., p. 145, 146. 
  .149. ھمان جا، ص.  415
  و  نيز 130. تاريخ جنگ در افغانستان، جلد دوم، صجان کئی، .  416

Lady Sale, A journal of the disasters in Afghanistan 1841-1842, vol. I-II, Paris, vol. 1, p. 22. 
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به تاريخ اول  .کابل به عنوان رزدنس کار می کرد، ھم با مکناتن ھمنوا بود که در آن ھنگام درالکساندر برنس 
ايراد کرد، ) مکناتن(برنس در سخنرانی يی که به افتخار آمر خود  ،يک روز بيش از رفتن مکناتن به ھند -نوامبر

گذشته از 417».بسر می برد، ترک می گويد» حالت آرامش مطلق«و کشور را ھنگامی که در نشاندھی کرد که ا
نيز  اتخاذ ننمود، ساختمان ھای دفاعی در کابل اعماررا برای يی ه فرماندھی انگليس تدبيرھای جدی کاين، آن امر 

  . دال بر خود فريبی حکومت بريتانيا می باشد
  

خود نگرفتند و آن را برای حرم شاه را انگليسی ھا حتا با سپاھيان  فاع بوددژ باxحصار که بھترين سنگر برای د
جايی پستی  -واقع بود) در حومه کابل(اردگاه تحکيم يافته سپاھيان انگليسی در شيرپور . شجاع واگذار نموده بودند
  . يی که برای توپخانه و سواره نظام کارايی نداشت مردابی محله -که برای دفاع مناسب نبود

  
در دژھای کوچک بيرون از پادگان به آن وابسته بود،  که ھستی ارتش ماسررشته داری  یانبارھا«: کئی نوشت

  418.جا داده شده بود »ما
بود که  بزرگدر افغانستان به آن پيمانه  شانباورمندی اشغالگران بريتانيايی در پايداری و استواری حاکميت 

  .خانه ھا و باغ ھا ساختندو کناتن خانواده ھای خود را از ھند آوردند بسياری از افسران انگليسی از جمله م
  

و آن ھايی اعاده نکرده بودند که انگليسی ھا پرستيژ و امتيازات شان را يی خان ھا و سران افغانی  ،در اين ميان
به   يتانيايی تصميمکه حکومت ھند بر اينبا آگاھی يابی از  بود، نگرديده پرداخت ايشانکه  پاداش ھای موعود به 

با آن ھا  .به ترديد افتادند.] گ-در تداوم وفاداری خود به حکومت[ست، گرفته اقطع پرداخت مستمری ھا به آنان 
و آغاز يازيدند  نیتوطئه چيدست به xيه ھای گسترده باشندگان که از برده سازان بريتانيايی تنفر داشتند، تکيه بر 

  .به تدارک خيزش مسلحانه نمودند
  

ميان خيزشی را برپا داشتند و راه  1841اين توطئه، در ماه سپتامبر  دست اندرکاران –سران غلزايیاين بود که 
ل که در يرامسازی غلزايی ھا را به جنرال س، فرماندھی بريتانيايی. کابل و پيشاور را به روی انگليسی ھا بستند

می به ھند باز  پيشاور –آبادل د خود در مسير کابل  ج:می بايستی با بريگا ،پيوند با کاھش سپاھيان اشغالگر
  .يد، سپردگرد

  
از سوی غلزايی بر تيپ جنرال سيل چند بار  ،در راه به سوی گندمک. اکتبر سيل به وادی تيزين رسيد 20به تاريخ

بود که اکتبر  30تنھا به تاريخ . ديد زيان بزرگی ھم از نيروی انسانی و ھم از ساز و برگکه  شبيخون زده شدھا 
  . سيل توانست با سپاھيان خود به گندمک برسد

  
  419.به پا برخاستند کوھستانی ھا و قبايل ميان کوھستان و قندھار ،در پی غلزاييان

  
دسته  ،از جمع شورشيان. بود سازه واه بر افزايش تنفر خلق نسبت به بيگانگان بردگ ،گسترش جنبش ضد انگليسی

ند، بود ]شھيد شدن[بل برای کشته شدن  ،تا پای جان نه برای زنده ماندن به رزميدنصمم مميھن پرستان که ھای 
با کاربرد شورشيان . اشتندد با مردم تنگیپيوندھای تنگا آن ھا با محل بسيار خوب آشنا بودند و .تشکيل می يافت

  .رجسته بودندبا تحرک شگفتی برانگيزی ب ودر دسته ھای کوچک عمل می کردند  ،تاکيک جنگ پارتيزانی
  

                                                 
برخی از افسران روشن بين انگليسی که به رويدادھا در افغانستان با ديده ھای بازتر و خردورزانه تر می نگريستند، با . 417

« :افسر بريتانيايی از قندھار گواه بر اين است 1841اگست  20نامه تاريخی. ديدگاه ھای آمران خود در زمينه ھمنوا نبودند
خيبری ھا، غلجی ھا، درانی ھا س:ح در دست . در ھمه جا در سراسر کشور با گذشت ھر روز ناآرامی افزايش می يابد

  . دگرفته اند و بر پاسگاه ھای ما يورش می آورن
آيا ما می توانيم افغانستان را در اين وضع رھا نماييم؟ و از سوی ديگر، آيا اين . سربازان را در برابر چشمان ما می کشند

در سخن نمی گنجد . دست کم ما تا چنين روزی نخواھيم زيست. ھيچ گاھی. ھيچ گاھی. کشور می تواند تغيير کند و آرام شود
  . »به شمار می رود) غازی(ھرکسی که يک اروپايی را بکشد، مقدس : که چگونه مردم از ما متنفر اند

  .محتوای اين نامه را به عين کلمات نايمن نيز می آورد
  ).138، 137. ، مسکو، ص1842، 1841نايمن، افغانستان و انگليسی ھا در . ک(

  141. جان کئی، تاريخ جنگ در افغانستان، جلد دوم، ص.  418
  .124-123. ص.، جلد سوم، ص158-157. ص. صھمان جا، جلد دوم، .  419
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. سپاھيان ھند بريتانيايی از قدرت مانور بزرگ برخوردار نبودند و برای عمليات در شرايط کھستانی عيار نبودند
 چونانِ تنفر داشتند و آنان را از ايشان افزون بر اين، با عمل کردن در دسته ھای کوچک در کشوری که مردم آن 

  .ناک بودبسيار خطر ،اشغالگران بيگانه می پنداشتند
  

نمی توانستند پيروزمندانه با شورشيان که از رسيدن خواربار  ،انگليسی ھا که در اردوگاه ھا و شھرھا مستقر بودند
ناگھانی  ھم پسسو دست به يورش ھای ناگھانی و غير منتظره می يازيدند و به آنان جلوگيری می کردند  و علوفه

  .مبارزه کنند ناپديد می شدند،
  

ما از تجربه اين خيزش ھا يک «: نوشت 1841اکتبر  26ھند بريتانيايی تاريخی  حکومت زارش به در گمکناتن 
درس مھم گرفتيم که بر سپاھيان منظم اروپايی و ھندی ما جنگ در برابر افغان ھا در کوه ھای آن ھا بسيار دشوار 

لوله دراز آن ھا با دقت مرگ آوری به می دھد تا از پيگرد بگريزند و تفنگ ھای امکان تحرک باx به آن ھا  .است
  420.»يی آتش می گشايند که موشکت ھای ما به پای آن نمی رسند همساف

  
موھن xل گزارش داد که در کابل قيام آماده می شود مگر حکومت . جنبش ضد انگليسی آغاز به گسترش داشت
ھای  آن ھا حتا رھبران اصلی يی را که نام. اتخاذ کنندبرای ھشدار او اشغالگر xزم ندانست تدبيرھای بايسته را 

آن باور داشته باشند که توفان  برنس و مکناتن نمی خواستند به .بازداشت نکردند شان برای موھن xل روشن بود،
  .در راه استموج فشان 

  
  :خيزش مردمی در کابل

به پا زادی و استق:ل آخاطر باشندگان کابل برای مبارزه در برابر اشغال کشور به  1841به تاريخ دوم نوامبر
. که شورشيان خانه ھای برنس و ديگر افسران بريتانيايی را محاصره کردند آغاز گرديد از آن جنبش. خاستند

به  ھمزمان با آن برنس کوشيد با قيام کنندگان. را نزد الفنستون با خواھش کمک فرستادند پيکیمحاصره شدگان 
  . نمايدو پول وعده فرا بخواند  رامشآو آنان را به  گفتگو بپردازد

  
زير تاثير احساسات ملی بل که  نه، به خاطر پول ،آمده بودندبه اين جا که  یمردم«رشتيا خاطر نشان می سازد که 

  421.»از اين ھم بيشتر به خاطر اھانت متنفر شدند و دليرانه به باغ ھجوم بردند آمده بودند که برانگيخته شده بود،
  

و از  مگر. محافظ با گريختن خود را نجات دھدھندی لباس زنانه کوشيد زير پوشش سپاھيان برنس با پوشيدن 
بسياری از افسران . خانه او را آتش زدند و محافظانش را کشتند .کشته شدو دستگير  ،شناسايی سوی انبوه مردم

  . به سرنوشت ھمانندی دچار شدند ،ديگری که در نزديکی برنس بود و باش داشتند
  

مکناتن  الفنستون و. در برابر شورشيان گسيل داشترا  ه شجاع ھنگ سپاھيان گارد شاھی به فرماندھی کمپبلشا
از تنھا ھنگامی که . نمی دادند چندانیاھميت » ناآرامی ھا در شھر«به چون . اين را بيخی بسنده می پنداشتند

به سلتون را ) کلنل(ستون دسته سرھنگ الفن آگاھی يافتند، شکست کمپبل و عقب نشينی وی به سوی باxحصار
  . را زير پوشش گرفت) باxحصار(که عقب نشينی سپاھيان به سوی دژ گسيل داشت ياری او 

  
پياده که در دره خرود کابل مستقر بود، دستور داده  37و ھنگ سيل که در گندمک استقرار داشت ) بريگاد(تيپ به 

فرمانده گارنيزون قندھار ) نات(، فرمانده کل نيروھای انگليسی از نوت ھمزمان با آن. شد بی درنگ به کابل بيايند
به  و ر راه کابل ناگزير گرديد حمله غلزايی ھا را دفع نمايددپياده  37ھنگ . خواستار گسيل نيروھای تقويتی شد

  . نمايداين کار به الفنستون امکان بخشيد گارنيزون باxحصار را تقويت . نوامبر به شھر رسيد 3تاريخ 
  

آنان بی وقفه از جمع شھريان و کشاورزان که از روستاھا و دھکده ھای حومه کابل به شھر  که شمارشورشيان 
  .سرازير می گرديدند، افزايش می يافت

  

                                                 
420. Papers relating to military operations in Afghanistan.., p. 9.  

  .188. رشتيا، ص.  421
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انبارھای خواربار گارنيزون بريتانيا را که از سوی دسته ھای کوچک سپاھيان پاسداری می  نوامبر 5به تاريخ 
چون در اردوگاه شيرپور  .تھديد می کرد گرسنگیبا از دست دادن اين انبارھا گارنيزون انگليس را . ، گرفتندگرديد

به «يکی از افسران گارنيزون کابل نوشت  -به گونه يی که آير. روزه مواد خوراکی مانده بود تنھا ذخاير دو
ود، از دست رفته است، ما چند که ھستی ما به آن وابسته بسررشته داری محضی که آشکار گرديد که گدام ھای 

  422.»ندمگر ھمه ت:ش ھای ما بيھوده از کار برآمد. بار ت:ش ورزيديم تا اين گدام ھا را دو باره به دست بياوريم
  

 ،توطئه ھا ،تطميع ،کوشيدند از راه ھراس افگنی ،انگليسی ھا که نيروی کافی برای سرکوب خيزش نداشتند
رھبران آنان را به سوی خود  ؛زی کشتار تخم نفاق را در ميان شورشيان بپاشنددسايس و ترفندھا و با راه اندا

  . بکشانند و خطرناک ترين آنان را از سر راه بردارند
  

شيرين خان و  -قزلباش اناز سر«: به موھن xل نوشت 1841نوانبر  5 معاون مکناتن به تاريخ  -جون کونولی
به شيرين خان شما می توانيد . رشيان به پا خيزندويد تا در برابر شنائب شريف و ھمه رھبران شيعه خواھش نماي

به شيعيان . روپيه وعده بدھيد ھرگاه او شورشيان را بکشد و ھمه شيعيان را مسلح بسازد )صد ھزار( يک لک
ا به آنان توضيح بدھيد که ھرگاه سنی ھا در شھر قدرت ر. امکان داده شود تا به خدمات خوبی را ارائه بدھند

به سرانی که . بدھيد هآنان وعد ھرگونه پاداش ھا را به. بگيرند، بی درنگ به تاراج محله ھای آنان خواھند پرداخت
تا نمايندگان طرف اعتماد شان را نزد سفير بفرستند و بکوشيد در ميان  نسبت به ما حسن نظر دارند، پيشنھاد نماييد

  423.»شورشيان درز بيندازند
  

اجير دو تن از پوياترين رھبران  آدمکشانا توانستند بخشی از سران افغانی را بخرند و به ياری با آن ھم انگليسی ھ
جای رھبران  .اين کار جنبش را تضعيف نمود. بکشندرا 424ھدامنیوو عبدهللا خان ک] خان[مير مسجدی  -جنبش

  .مين ھای بيگانه ادامه بدھندکشته را رھبران نو گرفتند که آماده بودند مبارزه را با اشغالگران آمده از سرز
  

محمد حکيم : رسيد و به مبارزه با اشغالگران پيوستبه کابل  از بخارا شھزاده اکبر خان 1841نوامبر 29به تاريخ 
مردم افغانستان آمدن او را به فال نيک گرفتند و از ته دل با تمام اعتقاد آغاز به «: توره در اين پيوند می نويسد

  . »خدمت به او نمودند
  
و روحيه باخته انگليسی گارنيزون کابل در وضعی نبودند که دست به اقدامات پويا در  درمانده و کوفته سپاھيان 

سيل . سيل و جنرال نات نبود) تيپ(اميدواری يی ھم به به دست آوردن حمايت از بريگاد  .برابر شورشيان بيازند
باد آناگزير بود از گندمک به ج:ل  ،ام محاصره غلزاييانبا متحمل شدن تلفات بزرگ و با ھراس از افتادن به د

  .عقب بکشد
  

 ،تيپ مکليرن که نات آن را از قندھار فرستاده بود، در راه کابل با مقاومت سخت افغان ھا رو به رو گرديده
رکه دسته وود بورن در سيد آباد و ھنگ گو .نتوانست حتا به غزنی برسد و ناچار دو باره به قندھار بازگشت

از اين ھنگ تنھا دو افسر نجات . کيھنگ که در چاريکار استقرار داشت، کام: از سوی شورشيان نابود گرديده بود
رم تا سيزدھم نوامبر از سوی کوھستانی ھا کشته اديگران در روند ده روز از چھ. يافته خود را به کابل رساندند

   425.شدند
  

                                                 
422 .V. Eyre, The military operations at Kabul, which ended in the reteat and destruction of the 

British army January 1842. With a journal of imprisonment in Afghanistan, 2 ed., London, 1843, 
p. 44.  

  . 170. ، صزندگانی و تکاپوی موھن xل کشميریگوپتا، . آر. اچ.   423
شايد اشتباه . اين که چرا نويسنده او را کوھدامنی خوانده است، روشن نيست. منظور از عبدهللا خان اچکزايی است.  424

  . گ-.چاپی بوده باشد
425. Papers relating to military operations in Afghanistan, presented to both Houses of Parliament 

by command of Her Majesty, London, 1843, p. 4, 
 V. Eyre, The military operations at Kabul.., p. 68-82. 
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خدمه . کردند خوراکگاه شيرپور آغاز به احساس نمودن کمبود شديد سپاھيان به محاصره افتاده انگليس در اردو
سرمای .  فزونشمار اين اردوگاه ناگزير شدند از گوشت جانورانی که از گرسنگی از پا در می آمدند، سد جو نمايند

  . سوزان زمستان فرارس وضع گارنيزون را از اين ھم بدتر نموده بود
  

الفنستون و افسران ارشد . ناکامی رو به رو گرديده بود ااصره شورشيان بھمه ت:ش ھايی مبنی بر شکستن مح
نشينی آن ھا به سوی ھند می در کل ھمه سپاھيان اشغالگر در افغانستان را در عقب  و يگانه راه نجات گارنيزون

ھمه سپاھيان  و ھنگامی که افغان ھا پيشنھاد نمودند گفتگوھا را با حکومت اشغالگر در رابطه با گذاشتن ديدند
ما سه ھفته است که «: الفنستون از مکناتن خواست از اين پيشنھاد بھره بگيرد آغاز نمايند،بريتانيايی برای خروج 

. اميدی ھم به اکمال آن با مواد تازه نيست .ستانه به ته کشيدن استآخواربار در . در محاصره بسر می بريم
  .سپاھيان بسيار با تلفات ضعيف شده اند

  
با توجه به دشواری دفاع از . مار بيماران و زخميان با گذشت ھر روز افزايش می يابد و بيشتر و بيشتر می شودش 

 :تی ما قطع شده اند ونزديک شدن زمستان و نيز با توجه به آن که راه ھای مواص ،مناسبنااردوگاه گسترده و 
سر کشور س:ح در دست در برابر ما به پا خاسته ھنگامی که سرا -اميدی ھم نيست که نيروی تقويتی به ما برسد

می پندارم که سفير با  از اين رو،. است، من ممکن نمی پندارم از مواضع کنونی بتوانيم در اين کشور دفاع نماييم
   :بھره گيری از فرصت

  .آغاز به گفتگوھايی خواھد نمود که برايش پيشنھاد شده است-1
پيشنھاد آغاز مذاکرات که به او صورت گرفته است، بھره برداری خواھد  از اين رو، بر آنم که سفير از -2

  426.کرد
  

به شواری نظامی گارنيزون پيشنھاد نمود تا  و خودداری ورزيد مگر مکناتن از پيشبرد گفتگوھا با افغان ھا و
 .ند می بودندجايی که می بايستی در انتظار رسيدن نيروھای تقويتی از ھ -سپاھيان را به باxحصار بياورند

رد کردند که آمدن سپاھيان بريتانيايی از اردوگاه شيرپور به  دليلالفنستون و ستاد او پيشنھاد رزدنت را به آن 
وضع پادگان بھتر نمی  ،از تغيير جا باxحصار با دشواری ھای بسياری رو به رو می باشد و افزون بر اين،

   427.»شود
  

که به خاطر گذاشتن آزاد سپاھيان آغاز نمايد رديد گفتگوھا را با افغان ھا مکناتن ناگزير گ نوامبر 27به تاريخ 
اع:م تسليمی بی قيد و شرط و تسليم دادن ھمه س:ح ھا،  :بريتانيايی به ھند خواستار اجرای شرايط زير بودند

  .دن شاه شجاع و اعضای خانواده اوتسليم دا
  

  . د و اين بود که گفتگوھا برھم خوردندمی پنداشتننانگليسی ھا اين شرايط را پذيرفتنی 
  

. دسامبر گفتگوھا را از سر گيرند 11تاريخ  گارنيزون کابل آن ھا را ناگزير ساخت بهو زار با اين ھم، وضع ابتر 
  :س سازشنامه تدوين شده از جانب بريتانيايی را پيشکش کردبه افغان ھا پيش نويمکناتن 
امنيت ند و به ھند باز می گردند؛ سرداران افغانی می بايستی سپاھيان انگليسی کشور را ترک می گوي  - ت

  .تضمين نمايندحرکت سپاھيان انگليسی را 
علوفه و وسايط باربری  ،سرداران تعھد می سپارند در ازای پرداخت پول به سپاھيان بريتانيايی خوار بار  - ث

 . در سراسر مسير بازگشت آن ھا به ھند برسانند) چارپايان(
که يا در افغانستان : شاه شجاع مورد عفو و بخشايش قرار گيرند و به او حق گزينش داده شودھوادارن -پ

  . بماند و يا با سپاھيان انگليسی به ھند باز گردد
ھرگاه شجاع آرزومند اين باشد که در ميھن بماند، برای اعاشه و اباته او بايد ساxنه مبلغی نه کمتر از صد 

  . ھزار روپيه پرداخت گردد
دوست محمد و اعضای خانواده او ھمراه با افغان ھايی که در ھند بسر می برند، به افغانستان باز می -ث

  .گردند

                                                 
426. V. Eyre, The military operations at Kabul.., p. 123. 

427.  H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri.., p. 123. 
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افغان ھا نبايد با کدامين کشور خارجی بدون موافقت دولت انگليس که متعھد می گردد در صورت  -ج
  .به گفتگو بپردازند ،لزوم به افغان ھا کمک ھمه جانبه يی ارائه دھد

  428.دو طرف به مبادله اسيران می پردازند ،برای تضمين تحقق قرار داد-چ
  

حرکت گارنيزون انگليس . سرداران افغانی بدون آن که چيزی بگويند، ھمه شرايط پيش نويش انگليس را پذيرفتند
  .آغاز می گرديد پس از سه روز بايد

  
فرماندھان پادگان ھای . رپور را پاک کردندو پاسگاه ھای ميان آن و اردوگاه شي) باxحصار(انگليسی ھا شھر 

. مگر ھمه اين ھا صرف مانور بودند. غزنه و قندھار دستور گرفتند سپاھيان خود را به ھند ببرند ،ج:ل آباد
  . د و قندھار نبرآمدند و اين گونه شرايط عقد قرار داد را عملی ننمودنداسپاھيان بريتانيايی از ج:ل آب

  
و ت:ش خواھند کرد پادگان ھای کابل و  ندنپشت پا نز که انگليسی ھا در آينده به قرار داد داشتندن ھا که باور افغان

و مکناتن از الفنستن  ؛متحد بگردانند ج:ل آباد را با سپاھيان بريتانيايی که از ھند به کمک آن ھا به راه افتاده اند،
   .خلع س:ح قسمی گارنيزون کابل را خواستند

  
نديشه عملی کردن شرايط موافقت نامه نبود و می کوشيد صرف در کابل تا رسيدن نيروھای تقويتی از مکناتن در ا

روی اين منظور کوشيد در ميان سران افغان درز بيندازد و با نفوذ ترين آن ھا و در گام نخست . ھند سرپا بيستند
تصميم گرفت  ،را می ديدند نیخريدناو  مگر اکبر که شورشيان در سيمای او رھبر مردانه. را بخرد اکبر خان را

رسانيد که آماده است مکناتن او به آگاھی . مکناتن را دستگير نمايد و از رو اين موافقت نمود با او ديدار نمايد
  :پنھانی با او گفتگو نمايد و پيشنھادھای زير را به او پيش کرد

 –از ھم بپاشاند و با نفوذ ترين رھبر شاناو تعھد می سپارد به انگليسی ھا کمک نمايد تا شورشيان را  -4
 .را دستگير نمايد] لوگری[امين هللا خان 

 .آينده در افغانستان می مانند انگليسی ھا تا بھار سال -5
روپيه بدھند و ھمزمان با آن،  )سه صد ھزار( لک انگليسی ھا تعھد می سپارند به عنوان پاداش به او سه  -6

  429.مارنداو را به عنوان وزير شاه شجاع بگ
  

آدم ھای خود با مکناتن و سه افسر که او را  ھمراهدسامبر  23اکبر موفق شد پ:ن خود را پياده نمايد و به تاريخ 
اکبر مکناتن را خود در . کشته شدند ،مکناتن و کپتان تريور که مقاومت نمودند .، ديدار کردھمراھی می کردند

به گونه يی که . دورتر از محل ديدارگاه ايستاده بودند، با تفنگچه زدبرابر چشمان دسته انگليسی يی که چند ده متر 
  430.ھيچ توپی روی آن ھا آتش نگشود و ھيچ سربازی از جای خود تکان نخورد«آير نشاندھی کرده است، 

  
تاريخ بايد خاطرنشان بسازد که جنرال بريتانيايی که در راس يک ارتش پنج «: افسر ديگر انگليسی نوشت -ناش
و  او بکشند تقريبا در حضور خودکه سفير انگليس را داد کشور وحشی اجازه يک ر نفری قرار داشت، در ھزا

و ھرگاه اين کار ديگر دير می بود، به خاطر کشته شدن  نبرداشت ،ھيچ گامی برای آن که زندگی او را نجات بدھد
  431.».او انتقام می گرفت

  
  :عقب نشينی و نابودی گارنيزون انگليسی کابل

مطابق شرايط قرار داد نو که به تاريخ يکم . شورشيان قرار داد قبلی را فسخ کردند ،کشته شدن مکناتن پس از 
لک  14.5بخشی از خزانه ارتش به ميزان  ،به امضاء رسيد، انگليسی ھا با دادن تقريبا ھمه توپخانه 1842جوزا 

 6به تاريخ  ،فسر با ھمسرانشان و پول ھای شانزخمی ھا و چند ا ،روپيه و با به به اسارت گذاشتن بيماران
  . به عقب نشينی به سوی ج:ل آباد نمودند آغاز 1842جنوری 

  

                                                 
428. J. H. Stocqueler, Memorials of Afghanistan.., p. 91, 92.    

  180. جلد دوم، ص تاريخ جنگ در افغانستان،جان کئی، .  429
430. V. Eyre, The military operations at Kabul..,   

431.  Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 310.  
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بدون احتساب زنان و (ھزار خدمه  12 ھزار سرباز و افسر با نه دستگاه توپ و 5/4از  ستون انگليس متشکل 
 و نيروھای اصلی ،)پيشاھنگ(آوانگارد  -وده بدر سه گروه به راه افتاد ستون432.به راه افتاداز کابل ) کودکان

اين امر به . دسته ھای کوچک با بار و بنه به ھم آميختند. مگر در راه نظم حرکت برھم خورد). ساقه(اريرگارد 
  . چريک ھای افغان امکان داد بخشی از بار و بنه و دو توپ را بگيرند

  
 خسته و مانده شده بودند و نيمه گرسنه ،يی دور و درازانگليسی ھا که از راھپيما] گ-بگرامی[در روستای بگرام 

صدھا جسد يخزده را بر جا  ،روز ديگر .نخسيتن کتل بزرگ را از ميان راه ھای يخبندان پشت سر گذاشتند بودند،
ھفت و نيم بامداد، دسته پشاھنگ «ليدی سيل که در کاروان حضور داشت، نوشت که روز ھفتم نوامبر . گذاشتند

  . ھمه ت:ش داشتند پيش بروند.....آغاز به حرکت کرد، بدون زيگنال  ،افت دستوربدون دري
  

ھرگاه از آنان پرسيده می شد چرا آن ھا ھمه با دسته ھای ... بودند» سپاھيان«در ميان آن ھا شمار بسياری از 
انسته است ھنگ خود در پاسخ يکی لنگيدن پاھای خود را دليل می آورد، ديگری می گفت که نتو ،خودشان نيستند

  . سومی ھم  می گفت که تفنگ موشکت خود را گم کرده است ،را پيدا نمايد
  
  433....به  دامن ھر بھانه يی دست می بردند تا از دسته خود جدا باشند اين که شردهف
  

ختند؛ انگليسی می تا) اريرگارد(به ستون عقبی شورشيان به گونه مصنوعی با کاربرد شيوه ھای جنگ پارتيزانی 
بار و بنه را می ربودند و کسانی را که از ستون عقب مانده بوند، می  ،نيروھای اصلی را پريشان می ساختند

  . کشتند
  

  . کشته شده بودند) ساقه(ارد ،  ھمه افراد اريرگديگر در روز دوم عقب نشينی
  

سنه که به سرما و يخبندان در کتل ھا سپاھيان ھندی که بخش بزرگ دسته را می ساختند خسته، درمانده و گر
ک:ه ھا، اشيای شخصی و «عادت نداشتند، برای اين که حد اقل برای يک دقيقه ھم که شده، خود را گرم بسازند، 

  434.»جامه ھای خود را در می دادند
  

. با فرا رسيدن ھرکتل بيشتر و بيشتر می شد.... کشته شدگان از سرما، گرسنگی و گلوله ھای افغان ھا،  شمار
جايی که  -ديدند جنوری ھنگام گذشتن از دره خوردکابل مھشترا به تاريخ  یه ويژه تلفات بزرگانگليسی ھا ب

اين . ستون انگليسی شتافتند و نزديک به سه ھزار نفر را کشتند» پيشواز« هخشونت آميزی بغلزاييان با آتشباری 
اشتند و بسيار خوب با تفنگ ھای نشان زن شان چون افغان ھا مواضع بسيار استواری د. شگفتی برانگيز ھم نبود

  . آتشباری می کردند
  

سربازان پياده ما چه اروپايی ھا و چه سپاھی ھای ھندی می توانند درس سودمندی از افغان ھا در «: آير نوشت
ی شان آن ھا ھميشه بدون شتاب ھدف را نشانی می گيرند و بسيار کم تيرھا. بگيرند کاربرد جنگ افزارھای آتشبار

بدون اين که کسی را نشان  .اين در حالی است که سربازان ما کورکورانه آتشباری می کنند. به خطاء می رود
  435. »بگيرند

  
گفتگوھا با اکبرخان و ديگر سران شورشيان نجات  راهالفنستون چند بار کوشيد دسته را از نابودی محتوم از 

برای مبارزه بی رحمانه با  که مردمیخ:ف اراده  نمی توانستندافغانی ھم رھبران سرشناس ترين مگر حتا  .بخشد
  .به ھند را تضمين نمايند عبور نيتھا ام یبه انگليس به پا خاسته بودند، برده سازان بيگانه

  
ه پايان دادن بی به مساعی برای گرمجوشروزی تنی چند از پيروان اکبر خان پيش رفتند و با «: می نويسدآير 

توانستند جلو غلزايی ھا را که بيخی جدی تصميم گرفته نمگر  ،، ادامه دادند)وی دسته ھای انگليسیر(آتشباری ھا 
  . »، بگيرندمزاحم شکار آن ھا گرددکه ھيچ کسی نبايد  بودند

                                                 
432. V. Eyre, The military operations at Kabul.., p. 196.   

433. Lady Sale, A journal of the disasters in Afghanistan.., vol. II, p. 10, 11.  
 . 14. ھمان جا، ص.  434

435 . V. Eyre, The military operations at Kabul.., p. 66. 
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زايی ھا را که تا اين غلاو نمی تواند جلو «به خواھش انگليسی ھا برای گرفتن جلو غلزايی ھا پاسخ داد که اکبر  

  436. »، بگيرده تحريک شده اند که حتا به رھبران خود گوش فرا نمی دھندانداز
  

از ترس نابودی تحمل نمايند، شمار بسياری از سربازان انگليسی که نمی توانستند دشواری ھای اين راھپيمايی را 
به گريز  ،دره خورد کابلپس از گذشتن از عقب نشينی . از دست پارتيزان ھای افغانی پا به گريز می گذاشتند

 9توپ از  8 ،ھزار نفر 12جنوری دسته به دره تيزين رسيد و بيش از 11به تاريخ  .سراسيمه وار مبدل گرديد
  437.از دست داد  توپ و ھمه بار و بنه خود را

  
اکبر خان بر . با اکبرخان آمدبه گفتگو  خوداو . مانده را نجات دھد زندهالفنستن برای آخرين بار کوشيد دسته ھای  

آن سنجش داشت که خواھد توانست با افزايش دادن به شمار گروگانان انگليسی نه تنھا نيروھا را از ج:ل آباد و 
اين بود که   .تامين نمايدرا در ھند  و اعضای خانواده اشبل نيز امنيت دوست محمد خان  ،ديگر جاھا برون بکشد

  . بازداشت کرد ،ندو دو افسر ارشد ديگری را گه با او آمده بودالفنستن 
  

سرباز و افسر  200فرماندھی دسته ھای انگليسی را که کنون ديگر متشکل بر ،پس از به اسارت رفتن الفنستون
جنوری از جگدک به سوی گندمک  12 شامگاهستون . به دست گرفتجنرال انکتيل  بودند، خدمهنفر  1500و

. بخش بزرگی از اين دسته را نابود کردند ،کتل جگدلک مگر افغان ھا با انداختن آن ھا به دام در ستيغ. راھی شد
مگر اين گروه ھم با برآمدن . برسند توانستند خدمهتن از  300افسر و نزديک به  25سرباز و  45تا گندمک تنھا 

   .يکسره نابود شدندبه استثنای يک نفر  از سوی شورشيان محاصره شده، از گندمک
  
آدمی ) ان پورھدر نزديکی شاه ج(پاسبانان در برج ھای دژ ج:ل آباد ن و کشيکچيا 1842جنوری  13به تاريخ «

ھم سوار و ھم اسپ . اسپ ھم رمقی در بدن نداشت. نيمجانی را ديدند در يونوفرم انگليسی که روی اسپ افتاده بود
  438.»او از گرسنگی در حال نزع بود. و اين داکتر برايدن بود.... بودندھر دو به شدت زخمی 

  
 ھمزمان. سپاھيان خود در افغانستان گسيل داشتياری  رایب يک تيپ را به فرماندھی ويلدمت ھند بريتانيايی حکو

ه رغم داشتن نظر که بوردند آفرمانروای سيک رو  -کمک به مھاراجه شير سينگدريافت برای ، انگليسی ھا آن با
دستور داد تا به .] گ-که در خدمت او بود[ )ايتاليايی(439آويتاييل -به گورنر پيشاور ،نگليسی ھاخصمانه به ا

  440.کمک نمايد حکومت ھند بريتانيايی
  

به پيشاور  1841فرستاده شده بود، در ماه دسامبر  ه برای تقويت گارنيزون محاصره شده ج:ل آبادتيپ ويلد ک
ھا که به دسترس دسته سيک  .نددخودداری ورزياين تيپ از ھمراھی بيشتر در ج:ل آباد  خدمه ھندی مگر .رسيد

   .کردند خود با انگليسی ھا را پنھان نمی ومتخصنيز ويلد گذاشته شده بودند، 
  

سپاھيان کمکی مسلمان در پيشاور آشکارا خودداری ورزيدند « نوشت به کميته زيرزمينی کمپانی ھند شرقی اوکلند
به آن ھا . د، گماشتندا از ايشان نگيرنبرای اين که آن ھا ررا از اردوگاه برآيند و پيش توپ ھای خود کشيکچيانی 

  .»آن ھا موافقت ننمودند که حتا تا جمرود بروند. مگر اين کار نتيجه نداد .پاداش ھای پولی پيشنھاد گرديد

                                                 
  . 219. جا، صھمان .  436

437. Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 325. 
  141 -140. ص. ،  صيادداشت ھای کرونولوژيک در باره تاريخ ھندمارکس، . ک.   438
  .گ-.او در ميان مردم به ابوطويله شھرت داشت.  439
  .35. جان کئی، تاريخ جنگ در افغانستان،جلد سوم، ص .440

جيت سينگ، پسر بزرگ او مھاراجه کرخ سينگ حکومت را در پنجاب گرفت که آرزومند به دست پس از درگذشت رن
او به سپاھيان بريتانيايی اجازه داد تا به قلمروش . آوردن حمايت انگليسی ھا بود در مبترزه با ديگر مدعيان تاج و تخت

سينگ با آن نسبت به انگليسی ھا نظر خصمانه شيرسينگ پسر دوم رنجيت  -جانشين او. مگر پس از چندی کشته شد. بيايند
دااشت، و حتا پنھانی به تھاجم در برابر آن ھا آمادگی می گرفت، با اين ھم، نه تنھا نتوانست تصميم به نقاضا از آن ھا برای 

  . ک ھم کردبرون برد سپاھيان شان از پنجاب بگيرد، بل در آينده حتا به ويلد و پالک با دادن سپاھيان خود به آن ھا کم
  

  . شير سينگ بر آن سنجش داشت که انگليسی ھا در ازای کمکی که او به آن ھا کرده، ج:ل آباد را برايش خواھند داد
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اين . سربازان سيک در قبال اشغالگران انگليسی اعتراف نمايد روزنامه تايمز ناگزير بود به برخورد خصمانه

ای سيک طرف ما نيستند و کشور برای انگليسی ھا حتا در نزديکی اردوگاه ھای نظامی دسته ھ«: روزنامه نوشت
حتا پس از  .رديد برانگيز است که سپاھيان سيکی در جمرود مواضع خود را رھا کنندتبسيار . امن نيست بزرگ
  441.»ستچون ارتش سيک در خدمت منافع ما ني. به آن ھا داده شد یمبلغ گزاف از سوی حکومت ما آن که

  
د و دژ علی مسجد را در ناز پيشاور به راه بيفت نددو ھنگ از تيپ ويلد توانست 1842جنوری  15تنھا به تاريخ 

نمودن کمبود  اسحساشدند و آغاز به  مگر به زودی از سوی شورشيان به محاصره گرفته. دنگذرگاه خيبر بگير
 مبنی بر کمک به گارنيزون اين دژ ته ديگر سيک ھاا دوھنگ و دسبت:ش ھای ويلد  .شديد خواربار و آب نمودند

گارنيزون انگليسی علی . تلج عقب زده شددسته با تقبل تلفات سنگين به سوی سُ اين بود که  .به موفقيت نينجاميد
جنوری دژ را رھا کرده و با دادن تلفات  24به تاريخ ناگزير گرديد نيز مسجد که حمايت به دست نياورده بود، 

تيپ ويلد که در برخوردھا با افغان ھا شکست يافته بود، وظيفه يی را  .انی و ساز و برگ به ستلج برودبزرگ انس
  . که در برابر آن گذاشته شده بود، نتوانست انجام دھد و به پيشاور عقب نشست

  
را پالک  پتي انشتاب ،به گارنيزون ھای بريتانيايی مانده در افغانستان رساندن برای ياریحکومت ھند بريتانيايی 

بريگاد  هسپاھيان خود ببا تا به جنرال پالک دستور داده شد . به قندھار گسيل داشت دسته انگلند را وبه ج:ل آباد 
با رسيدن در اوايل فبروری به پيشاور پالک مگر . و به سوی ج:ل آباد به پيشروی بپردازدبپيوندد ويلد در پيشاور 
بريگاد در بيمارستان بستری اند و ديگران بی روحيه و از نبرد با افغان ھا سر  نفر از اين 1800ديد که بيش از 

  . باز می زنند
  

ه ج:ل با رسيدن ب 1841امبر ون 13جنرال نمی توانست به سپاھيان جنرال سيل که به تاريخ  ،در چنين اوضاعی
   .، کمک نمايده افتاده بودندا دادن تلفات چشمگير انسانی و ساز و برگ از سوی افغان ھا به محاصرآباد ب

  
او . دوست محمد را رھا کردند تا به ميھن باز گردد ،سپاھيان از افغانستانبرونبری انگليسی ھا پس از  ،به ھر رو 

ھرات و ديگر نواحی پخش  قندھار ،حاکميت خود را بر کابل) 1843-1863(در سال ھای پادشاھی دوره دوم خود 
  . سردارنشين ھای فروپاشيده افغانی را به پايان رسانيد کرد و در واقع يکپارچه سازی

  
با به دست آوردن دستور از پاتنجر و الفنستون مبنی بر بازگشت به ھند و با تحمل دشواری ھای جدی جنرال سيل 

کتر مگر پيک دا. از نگاه خواربار، آماده بود گفتگوھا را با افغان ھا در باره بازگشت آزاد به پيشاور آغاز نمايد
او را  از پيشاور، با ذخاير سه ماھه خواربار یکشته شدن نيروھای ستون کابل و رسيدن کاروان در بارهبرايدن 

  . برانگيخت تا به دفاع از ج:ل آباد ادامه بدھد
  

شورشيانی را که به شھر  1841دسامبر  1نوامبر و  16تاريخ ھای  پيروزمندانه  به ترفندھایبا دسته او توانست 
اکبر خان را که به او توانست حتا سپاھيان شش ھزاری  1842اپريل 7به تاريخ . آورده بودند، پس بزند يورش

  442.ج:ل آباد يورش آورده بودند، شکست بدھد
  

. ، سر به شورش برداشتنددر وادی ھيرمند مستقر فرماندھی انگليسی ھا زيريگان ھای افغانی  ،دسامبر در اواخر
جنگ مقدس در شوراندن باشندگان برای نماينده کابل که برای  -ود به دسته عطاء محمدن ھا با کشتن افسران خآ

  . ، پيوستندبه نواحی قندھار آمده بودبرابر بيگانگان 
  

قندھار با به دست آوردن پيک رسيدن دسته پنج ھزار نفری افغان ھا به فرمانده پادگان بريتانيايی  -اتنجنرال 
کيلومتری قندھار در  9جنوری در  12انگليسی ھا به تاريخ . واز دشمن شتافتبه پيش ،فرماندھی عطاء محمد

  . نزديکی روستای قلعه گوک پس از نبرد سنگينی توانستند سپاھيان عطاء محمد را در ھم بکوبند
  

                                                 
 .5/9/1842تايمز، .  441
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به  یانگليس سپاھيان .بيرون راندند] از شھر[ھمه باشندگان آن را  ،ھا با ھراس از خيزش در حومه قندھار یانگليس
يورش افغان ھايی را که به شھر قندھار  ندبه تاريخ دھم مارچ توانست ،فرماندھی نات به دليل اين شگرد پيشگيرانه

  .ندنيورش آورده بودند، پس بز
  

به تاريخ ھفتم مارچ نيروھای گارنيزون : در ناحيه غزنی، اقدامات افغان ھا به پيمانه چشمگيری پيروزمندانه بود
پالمر و ھفت افسر که به اسارت  -ستند محاصره را برتابند و تسليم شدند و به استثنای فرمانده پادگانبريتانيايی نتوان

   443.گرفته شدند، تقريبا بيخی سر به نيست شدند
  

در پی فاجعه يی که دسته الفنستون با آن رو به رو گرديده بود، فرماندھی  ،نابودی سپاھيان انگليسی در غزنی
در اوايل اپريل يگان ھای پالک که در . گردانيد پالک را در رھا ساختن ج:ل آباد شتاب دھندبريتانيا را وادار 

ھنگام حضور در پيشاور به استراحت پرداخته بودند و به پيمانه چشمگيری به خاطر رسيدن نيروھای تقويتی از 
  .فيروزپور به توان خود افزوده بودند، به سوی ج:ل آباد به راه افتادند

  
مساعی اکبرخان برای سازماندھی دفاع از گذرگاه خيبر و ت:ش ھای مبنی بر متحد گردانيدن ] اين مياندر [

در يکی از گزارش ھای حکومت ھند . انجاميدبه ناکامی نيروھای افغان برای يورش قاطعانه به ج:ل آباد 
] بتواند[گر او در وضعی نبود که م. ج:ل آباد با تھديد محمد اکبر خان رو به رو بود« -بريتانيايی آمده بود

سران بومی و قبايل در ت:ش ھای او مبنی بر برانگيختن . نيروھای کافی يی را برای حمله جدی گردآوری نمايد
آن ھا به او . ھای خيبر را به دست بياورداو ھمچنين نتوانسته بود پشتيبانی مالک . برابر ما موفقيت چندانی نداشتند

  444.».ی مسجد را در گذرگاه بگيرداجازه ندادند دژ عل
  

از  ،مدت ھا پيش از تھاجم پالک ،دليل اين ناکامی ھا تا جايی آن بود که سران قبايل افغانی باشنده گذرگاه خيبر
علی  ،نيروھای پالک تقريبا بی آن که با مقاومتی رو به رو گردند از اين رو،. سوی انگليسی ھا خريده شده بودند

  .اپريل به ج:ل آباد رسيدند 17گذرگاه خيبر گذشتند و به تاريخ  از ،مسجد را گرفتند
  

مارچ ھنگام ت:ش  28به تاريخ . وضع بريگاد انگلند گسيل شده از سند به کمک نات در قندھار به گونه ديگری بود
اين بود  ھم انسانی و ھم از ناحيه ساز و برگ و -واژک اين تيپ متحمل تلفات بزرگی گرديدکبرای گذشتن از کتل 

اين تيپ پس از يک  ماه با حمايت سپاھيان نات توانست از اين کتل . که ناگزير به عقب نشينی به کويته گرديد
  . ماه می به قندھار برسد 9بگذرد و به تاريخ 

  
 ھنوز دسته ھای رسيده از ھند به پادگان ھای ج:ل آباد و قندھار درست جا نگرفته بودند که نات و پالک از گورنر

نات بايد با  ،مطابق اين دستور. افغانستان را ترک بگويندتا ائلن بورو دستورھايی دريافت داشتند  –جنرال نو ھند
اسيران انگليسی از راه و پالک با آزادسازی ... ويران کردن دژھای ق:ت غلزايی و قندھار از راه کويته به 

سيران اخان و ديگر رھبران افغانی به خاطر آزادسازی  گفتگوھای پالک با اکبر. پيشاور به ھند باز می گرديدند
اين بود که  .دستاوردی به ھمراه نداشتند چون افغان ھا در ازای آزادسازی اسيران دو لک روپيه می خواستند

   445.جنرال پالک پيشنھاد آن ھا را بيخی رد کرد
  

رھاسازی گارنيزون به محاصره افتاده  نات تيپ وايمر را به ق:ت غلزايی فرستاد که با ،میماه  19به تاريخ 
  . بريتانيايی و ويران کردن شھر به قندھار بازگشت

  
  
  

  :خانه جنگی ھای سران افغانی
اوکلند گماشته که به جای (ھنوز بيرون بری سپاھيان بريتانيايی از افغانستان در دست تدارک بود که لرد ائلن بورو 

» افغان ھای پيمان شکن«ی که خواستار به سزا رسانيدن بی رحمانه زير فشار حلقات ارتجاعی انگليس) شده بود
  . تاويل می نمود را برونبریدستور العمل ھای ديگری به نات و پالک فرستاد که  به گونه ويژه يی دستور  ،بودند

                                                 
  . 263و 183. ھمان جا، ص.  443
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نی و غز ،ھرگاه شما بتوانيد ھنگام بازگشت«: نوشت به نات 1842جوxی  4گورنر جنرال ھند در نامه تاريخی 

  446 .»کابل را بگيريد، می توانيد ھرگونه که بايسته بپنداريد، رفتار نماييد
  

با گسيل سپاھيان از ج:ل  ،پيشاور -کابل -به پالک دستور داده شده بود در صورت پيشروی نات در مسير غزنی
اين کار دادن  ،در عمل که ،به ھند باز گردند ،با او ھمکاری نمايد و سپس با پيوستن به ستون نات ،به کابلآباد 

  . دستور به انجام عمليات سرکوبگرانه بود
  
شورشيان نتوانسته بودند . ينه را برای پيشبرد عمليات سپاھيان انگليسی فراھم می گردانيدماوضاع در افغانستان ز 

دبيرھايی برای سران آن ھا به جای روی دست گرفتن ت. و ھماھنگی را بياراينددر برابر آن ھا ارتش سازمان يافته 
رسيدن نيروھای تقويتی از باد و قندھار و جلوگيری آج:ل  ،از ميان بردن پادگان ھای انگليسی در ق:ت غلزايی

در مبارزه بر سر قدرت دست به  ؛برای آن ھا از ھند و نيز متحد ساختن نيروھای خود برای سازماندھی مقاومت
  . گريبان بودند

  
 -شانبارکزايی ھا به رھبری محمد زمان خان و حريفان  -گروه فئودالی درگرفت اين کشاکش ميان دو ،در آغاز 

  . به شاه شجاع پيوسته بودند ،غلزايی ھا و ديگران که پس از عقب نشينی دسته الفنستون از کابل ،پوپلزايی ھا
  

آن شاه شجاع که ھر دو گروه سازشنامه يی را ميان خود به امضاء رساندند که مطابق  1842جنوری  30به تاريخ
حصار خزيده وپناه در باx) متشکل از سيک ھا و گورکه ھا(پنج ھزار نفری  از آغاز شورش کابل با سپاھيان اجير

کرسی  -به عنوان شاه می ماند و محمد زمان خان که در ھنگام شورش اع:م پادشاھی نموده بود ،گرفته بود
يکی از سرشناس ترين سران افغانی که نقش به سزايی را در  –.] گ-خان لوگری[امين هللا . وزارت را می گرفت

  447.گماشته شد) ون وزيرامع(به عنوان نائب  ،آشتی دادن گروه ھای رنگارنگ بازی کرده بود
  

آشتی دھی جوانب از ترس نيرومندشدن روز افزون اکبرخان که با مشارکت پويای خود در مبارزه با اشغالگران 
سران افغانی ترجيح می دادند  .بر می خاست ،ه يی در ميان باشندگان به دست آورده بودبريتانيايی محبوبيت گسترد

اکبر خان  ببينند تا ،در راس قدرت شاه کودن و بی ھرزه يی را که در عمل بيرون از دژ باxحصار نفوذی نداشت
زر و جواھر فراوان انباشته فزون بر اين، به رسميت شناختن شاه شجاع که در خزانه او پول و ا. را پويا و پرشور

   .بود، در برابر سران و خان ھای حريص و آزمند افغان دورنمای زراندوزی شخصی را می گشود
  
ھمچنين اميدوار بودند خود را در برابر انگليسی ھا به خاطر نابودی ارتش  ،سران فئودالی با پيوستن به شاه شجاع 

 بازپسگيریبارکزايی ھا که اميدھای خود را برای . ديری نپاييدمگر مصالحه . الفنستون مصوون و ايمن بدارند
د تا بتوانند به ناز باxحصار به بھانه يی بيرون بکش کوشيدند شاه را می ،قدرت خاندان خود از دست نداده بودند

  . حساب او برسند و او را سر به نيست کنند
  

يا کشته و  ،ھرگاه شجاع از باxحصار برآيد«ی کند که کابل بسر می برد، نشاندھی م موھن xل که در آن ھنگام در
  448.»يا نابينا ساخته خواھد شد

  
در واقع می کوشيدند از احساسات مگر  ،بارکزايی ھا برای اين که خود را مبارزان منافع راستين ميھن نشان بدھند

ھا  یبا انگليس] از سوی شجاع[خواستار اع:م جھاد ، ميھن دوستانه خلق برای منافع آزمندانه خويش بھره بگيرند
  . و لشکرکشی به سوی ج:ل آباد بودند که او می بايستی در راس نيروھای متحده افغانی افغانی قرار می گرفت

  
که (از آن ھراس داشت که شيادان افغانی » دادگرانه«فئودالی اعتماد نداشت و شاه شجاع به ھيچ يک از گروه ھای 

او با اع:م جھاد در برابر  .در فرصت مساعد او را نکشند) اورندينگفت را به دست بموفق شده بودند از او پول ھ
از  ، با فريبھای گوناگون و رنگارنگخود می کوشيد به بھانه  ،انگليسی ھا زير فشار توده ھای مردمی

                                                 
  .328. ھمان جا، ص.   446
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، سه آباد نسازندبارکزايی ھرگاه آن ھا او را وادار به لشکرکشی به سوی ج:ل باxحصار  نبرآيد و حتا به سران 
  449».لک روپيه بپردازد

  
چشم به راه رسيدن کمک انگليسی ھا که پنھانی با آن ھا سرگرم نامه  ،او با نشستن به برج عاج دژ باxحصار

ناگزير گرديد به لشکرکشی به سوی ج:ل  ،مگر بی آن چنين کمکی به او برسد. به آن سنجش داشت و نويسی بود
تماي:ت توده ھای ملی و با برنامه ريزی  از در حالی که سرشناسان بارکزايی با آگاھی آن ھم. باد موافقت نمايدآ

اپريل آشکارا به او  3بل به تاريخ  ،ندبرای گرفتن قدرت نه تنھا از رسيدن به تفاھم با شاه شجاع خود داری ورزيد
متحد سرسپرده انگليسی ھا خواھند  به او ھمچون يک ،ھرگاه آغاز به يورش به ج:ل آباد ننمايد«اع:م داشتند که 

  450».نگريست
  
اپريل شاه شجاع با گروه کوچکی از پاسبانان مسلح خود از باxحصار به سوی اردوگاه لشکريان  5به تاريخ  

و پاسبانان  و شجاع الدوله با گروھی از ھواداران خود بر سر او ريختند –پسر محمد زمان. افغانی رھسپار گرديد
امين . بار ديگر مبارزه ميان گروه ھای فئودالی از سر درگرفت ،پس از کشته شدن شاه شجاع .داو را کشتنخود 
 -اپريل  فتح جنگ 19به تاريخ  ،که از سوی پوپلزاييان پشتيبانی می شد و ديگر سران درانی] خان لوگری[هللا 

رسميت شناختن او سر باز زدند و  از بهھا بارکزايی «مگر  .شاه شجاع را به پادشاھی بر افراشتپسر دوم نابخرد 
  451.»نواب محمد زمان را پادشاه خواندند

  
ميان گروه ھای مخاصم درگيری رخ داد که در نتيجه آن ھواداران محمد زمان خان چيرگی  ،يکم ماه می به تاريخ

  . اين بود که امين هللا خان به باxحصار پناه برد. يافتند
  

يه ج:ل آباد سرگرم گفتگوھا با جنرال پالک در باره شرايط برونبری سپاھيان در ناحکه اکبر خان  ،در اين ھنگام
به بی درنگ  ،با آگاھی يابی از رويدادھای کابل ،انگليسی از افغانستان و رھايی دوست محمد خان از اسارت بود

و متحد ساختن افغان  آشتی دادن گروه ھای فئودالی ،او در انديشه دستيابی به ذخاير نظامی باxحصار. پايتخت آمد
  452.ھا  برای مبارزه با انگليسی ھا بود

  
اکبر خان با ھمدست ساختن امين هللا خان لوگری با خود کوشيد فتح جنگ را متقاعد سازد تا او را به باxحصار راه 

 از برآوردن خواھش اکبر خودداری ورزيد و ،مگر فتح جنگ با ترس از دچار شدن به سرنوشت شاه شجاع. بدھد
او با گرفتن باxحصار برای اين که حسادت لگام گسيخته سران  .اکبر ناگزير گرديد به باxحصار يورش ببرد

  .و خود را وزير او ساخت بر تخت ماند )چونان يک شاه دست نشانده خويش( رافتح جنگ  ،افغانی را برنيگزد
  

جوxی ميان آن  2اين بود که به تاريخ . دبازگشت وزير اکبر خان، واکنش سخت محمد زمان خان را برانگيخته بو
مگر وزير اکبر خان در وضعی نبود که . درگرفت که با پيروزی اکبرخان به پايان رسيد.] گ-سھمگين[دو نبردی 

بتواند از پس جدايی خواھی ديگر سران افغانی که بسياری از آن از سوی انگليسی ھا و نيز به دليل تنفری که از 
د و به ھمين دليل با دشمنان پنھانی سرگرم نامه نويسی بودند و شورش آشکاری را برپا داشته بارکزايی ھا داشتن

   . بودند، بر آيد
  

  :نات واکسپيديسيون سرکوبگرانه پالک 
به سوی کابل  1842و نات که در ماه اگست لک سازماندھی مقاومت نيرومند در برابر دسته ھای پا ،در اين وضع

ھزار سرباز  8مل بر ستون پالک که متشکل از دو لشکر، و دسته سيک ھا که مشت. ناممکن بود به راه افتاده بودند،
اگست از ج:ل آباد برآمدند و با درھم کوبيدن مقاومت دسته ھای کوچک افغانی بر سر  20به تاريخو افسر بودند، 

  453.ندسپتامبر به کتل جگدلک رسيدند و به محاصره غلزايی ھا افتاد 8به تاريخ  ،راه
  

                                                 
  و نيز   180. ،  صسراج التواريخفيض محمد کاتب، .  449

H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri.., p. 206. 
 .207ھمان جا، .  450
  208ھمان جا، .  451

  .225. ھمان جا، ص 452. 
453. Ch. Nash, History of the war in Afghanistan.., p. 364.  
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به کمک توپخانه و نيز يورش ھای تفنگداران توانستند افغانی ھا را از مواضع شان برانند و وادار به انگليسی ھا 
  .دعقب نشينی بسازن

  
و اميدوار بودند بتوانند جلو  اکبر خان و ديگر رھبران افغان ھا کوشيدند گفتگوھا با پالک را از سر بگيرند

مگر پالک از پرداختن به گفتگوھا سرباز زد و با سپاھيان خود به . ابل را بگيرندپيشروی ارتش انگليس به سوی ک
افغان ھا نتوانستند . ، پيشروی کردجايی که اکبر با دسته سيزده ھزار نفری خود تمرکز يافته بود –سوی دره تيزين

خوب مسلح و با نظم به رغم برخورداری از داشتن مواضع مستحکم و پيکار مردانه در برابر سپاھيان بسيار 
  . اکبر با دسته کوچکتر به دره پيشين عقب نشينی کرد. انگليسی ھا بيستند و درھم کوبيده شدند

  
 16به کابل رسيد و به تاريخ  ،خوردبدسته پالک بی آن که با کدامين مقاومتی بر ،پس از نبردھا در تيزين دره

  . سپتامبر وارد شھر گرديد
  

. امبر دژ قندھار را ويران ساخت و در راس دسته ھفت ھزار نفری روانه کابل گرديدسپت 9به تاريخ جنرال نات 
، ندبخشی از سپاھيان او به فرماندھی انگلند که وظيفه اسکورت بار و بنه لشکر بيماران و زخميان را به دوش داشت

  . ندکويته راھی ھند گرديد-از مسير قندھار
  

اگست ھنگامی  28مگر به تاريخ . مانعی از راه ق:ت غلزايی به مقر رسيدستون نات تقريبا بدون برخورد با کدام 
  .لشکر او تاختند و زيان سنگينی به آن رساندند) ساقه يا ستون عقبی(افغان ھا بر اريرگارد  ،که ستون از مقر برآمد

  
مگر . يورش بردندوالی غزنی بار ديگر به سپاھيان نات  –اگست افغان ھا به فرماندھی شمس الدين 30تاريخ به

  . حمله را عقب بزنند) ھرچند ھم به بھای تلفات بزرگی(انگليسی ھا توانستند اين بار 
  

نات بدون آن که به افغان ھا مجال بدھد که دو باره به بازآرايی نيروھای خود در برابر او بپردازند، به سوی غزنی 
با گرفتن دروازه ھای سومنات و آتش زدن به سپتامبر لشکر نات غزنی را  9به تاريخ . رفت و آن را گرفت

ساختمان ھای اصلی شھر و ويران گردانيدن کام: باxحصار غزنی و کاويدن زير ديوارھای شھر که در ھر آن 
  . ترک گفت ،می توانستند فرو بريزند

  
به جايی که . رسيدندسپتامبر به وادی ميدان  14باد به ھمين گونه، به تاريخ آھمچنين با ويران نمودن سيد  آن ھا

شمس الدين نيروھای چشمگيری را در آن جا متمرکز گردانيده و در برابر دشمن مقاومت سرسختانه يی را به راه 
مگر او با به دست آوردن پيک شکست اکبر خان و نزديک شدن سپاھيان پالک به کابل، با ھراس از . انداخته بود

  . ن خود را از ميدان بيرون کشيدافتادن به محاصره دو دسته انگليسی سپاھيا
  

دسته ھای کوچک چريکی يی که در ] با اين ھم[ھر چند نيروھای اصلی قيام کنندگان از ميدان عقب نشينی کردند 
نات که ناکامانه . اين ناحيه عمل می کردند، دست به شبيخون ھای دليرانه و بسياری بر سپاھيان انگليسی يازيدند

اشندگان بومی را درھم بکوبد، چند دھکده را به آتش کشيد و به سوی کابل به راه افتاد و ت:ش می ورزيد مقاومت ب
  . سپتامبر به سپاھيان پالک پيوست 17به تاريخ 

  
پيک پيروزی دسته ھای پالک و نات مبنی بر گرفتن کابل به ھند رسيد، ائلن بورو اع:ميه يی را به محض اين که 

او . اعتراف نمود ،پيش گرفته بوددر افغانستان آن به مشی ناکامی که اوکلند  عنوانی مردم ھند پخش کرد و در
کوشيد تاثير نيرومندی را که نابودی کامل ارتش الفنستون از سوی افغان ھا بر خلق ھای آسيايی و در گام نخست 

  . بر خلق ھای ھند بر جا گذاشته بود، کمرنگ سازد
  

ر ميدان جنگ و گرفتن شھرھا و دژھای غزنی و کابل انديشه شکست پيروزی دوباره د«-در مانيفست آمده بود
 .تلج باز می گردندکنون به سُ  ،سپاھيان انگليسی با اشغال افغانستان. ناپذيری اسحله انگليس را زنده ساخت

ن برای اين که افغان ھا خود شا .به آن ھا دستور می دھد تا آن کشور را ترک بگويند) گورنر جنرال(فرمانفرما 
  454.»....حکومت بسازند

                                                 
  .376. ، جلد سوم، صتاريخ جنگ در افغانستانجان کئی، .  454
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مانيفيست بر . موفقيتی در بر نداشت» اسحله انگليس«مبنی بر احيای پرستيژ  با اين ھم، ت:ش ھايی ائلن بورو

تاثيری نگذاشت و تنھا آبروی خود  ھيچ ،ھندی که عنوانی آنان اين مانيفيست صادر شده بود» برادران و دوستان«
گرفتن کابل تدبيرھای عاجلی را برای رھاسازی اسيران انگليسی روی دست پالک با  ،در اين ميان. را برداو 

دسته يی از قزلباشان که با پول انگليسی ھا استخدام شده بودند به فرماندھی سرھنگ ريچارد و به دنبال آن . گرفت
   .ندجايی که اسيران به آن برده شده بودند، گسيل گرديد -تيپ سيل به باميان

  
ترور خونباری را  ،اسيران و با نشاندن دو باره فتح جنگ بر تخت پادشاھی ليسی ھا با رھاسازیانگاستعمارگران 

 باشندگان کوھستان و باميان –فعال نابودسازی ارتش الفنستون رزمندگانويژه با به  .در کشور به راه انداختند
  .تسويه حساب کردند

  
می  از ميان بر ،سربه نيست کردهآمد، می سر راھش دسته سرکوبگر با آتش و شمشير تقريبا ھمه آنچه را که 

کوھستان و استالف و باميان را کشتند و خود اين شھرھا و روستاھا را به تاراج  ،باشندگان مردينه چاريکار. داشت
   455.بردند و به آتش کشيدند

  
مسجد و بازار . آتش زدندبسياری از خانه ھا را به تاراج بردند و . گرديدنکابل نيز کمتر از اين جاھا زيانمند 

شھريان را که موفق به ترک . منفجر گرديد) يادمان زيبای معماری بازمانده از سده ھای ميانه(سرپوشيده شھر 
  .شھر نشده بودند، تيرباران کردند

  
: ھم ميھنان خود نوشت و بيدادگری ناروارفتارھای افسری که در جنگ شرکت داشت، با بازگويی در باره  –آلن
برای ] در يک سخن[فرمان برای ويرانی بازار برای سربازان اروپايی، سپاھيان ھندی خدمه اردوگاه و  رصدو«

دست تاراج  يری بود تا به شھر سرازير شوند وژچونانی آ ،ھمه کسای که می توانستند اردوگاه را ترک بگويند
  ....بگشايند

  
گاه را از اردوگاه ديگر جدا می ساخت، ديدم که چگونه بامداد روز ديگر، با برآمدن بر سر تپه ھايی که يک اردو

  ...دود و خاکستر فراز شھر را فرا گرفته و پوشانده بود و چگونه زباله ھای آتش ھرچه پھن تر پھن تر می گرديد
  

 ھايیچيزتاراجگران در ھر دو اردوگاه . دکان ھا به تاراج برده شده بودند. بيدادی نمانده بود که بر شھر نرفته باشد
  456.»درست مانند بازار. را که ربوده بودند، به معرض فروش گذاشتند

  
خود در ويران کردن کابل اشتراک داشت، اط:عات از اين ) گروھان(افسر ديگر بريتانيايی که با تولی  -گرين وود

يسی ھا در ی را که سرھای مکناتن و ديگر انگل» سته ھای بازاررما دژ باxحصار و «: ھم مفصل تری می دھد 
پس از چندی، بسياری از خانه ھای تھی از . آن ھا آويزان شده بود را منفجر کرديدم و چند جای شھر را آتش زديم

از ميان  ،شده بودند هکه از آن ھا کشيد کاxھا و ديگر اشيای گوناگون بسته ھا و عدل ھایباشندگان شان شدند و 
  ...برده می شدند

  
به ] ديگر ھمه جاھا[تقريبا  ،به استثنای باxحصار و محله قزلباشان. ی ديگری درآمدندبه شھر دسته ھا ،روز ديگر

با توجه به آن که در ساختمان ھا چوب ھای خشک و باريک فراوان به کار رفته . کلی ويران گرديد و آتش زده شد
  .جلوگيری از دامنه يابی آن ناممکن بود ،بود، ھرگاه جايی را آتش می گرفت

  
  457»...که ما کنار شھر ايستاده بوديم، آتش لحظه يی ھم فرو نمی نشست مادامی

                                                 
455.  H. R. Gupta, Life and work of Mohan Lal Kashmiri.., p. 275-277. 

456 . A. N. Allen, Diary of a march through Sinde and Afghanistan.., p. 321. 
457. Greenwood  Narrative of the late victorious campaingn in Afghanistan, with the troops under 

command of general sir W. Nott, London, 1843, p. 242, 243. 
پيش از برآمدن از کابل، من بازار بزرگ شھر را که به نام «: ھند بريتانيايی گزارش دادپالک به حکومت 

ياد می شد و در دوره پادشاھی اورنگ زيب به دست علی مردان .] گ- چھار چته)[»چھار سطحه«(چھارسته 



 219

  
فتح جنگ که می . اکتبر به سوی ھند رھسپار شدند 12سپاھيان بريتانيايی با ويران نمودن و تاراج کابل، به تاريخ 
يسی ھا نه تنھا جلو انگل. ھمراه با ستون پالک گريخت ،دانست که بدون پشتيبانی انگليس ھا نمی تواند بر تخت بماند

  . بل حتا به ھمه اعضای خانواده شاه کشته شده اجازه دادند تا به آنان بپيوندند ،رفتن او را نگرفتند
  

انگليسی ھا در راه ھند، ج:ل آباد و دژ علی مسجد را ويران کردند و ده ھا دھکده و روستا را آتش زدند و تاراج 
  .کردند

  
تا يورش ھای افغان ھا را گاھگاھی ناگزير می گرديدند  ،تر به گريز ھمانند بودبيشيگان ھا که عقب نشينی آنان 

اين دسته . به سختی زيانمند گرديدراه می پيمود، ستون پالک ) اريرگارد(که در ساقه به ويژه دسته نات . دفع نمايند
  .تلفات بزرگی انسانی و جنگ افزاری داد و بخش چشمگير بار و بنه آن برباد رفت

  
او در سال ھای دوره  .رددميھن بازگرا گذاشتند تا به ، دوست محمد خان افغانستان ازسپاھيان از برونروی  پس

حاکميت خود را برکابل، قندھار، ھرات و ديگر مناطق پخش کرد و در واقع، ) 1863-1843(دوم فرمانروايی اش 
     .به توحيد سردارنشين ھای پراگنده افغانی را به پايان رسانيد

  
  
  
  

  پايان سخن
 

در قدرت  ،و فروپاشی افغانستان به سردارنشين ھای مستقل 1818پس از سرنگونی خاندان سدوزايی به سال 
کابل و قندھار بزرگترين و . ھا رسيد بسياری از نواحی کشور به دست نمايندگان خاندان نو بارکزايی

که کشور  یرنشين ھا، خانه جنگی ھای فئودالبا تشکيل اين سردا .نيرومندترين سردارنشين ھا در کشور بودند
را در سال ھای اخير موجوديت امپراتوری درانی تضعيف نموده و شيرازه آن را از ھم گسيخته بود، به پيمانه 

  .چشمگيری کاھش يافت
  

حکمران کابل که متوجه توحيد ھمه سرزمين ھای افغانی بود، به دليل تفاوت  –با اين ھم مشی دوست محمد
برخی از حکمرانان افغانی مبنی بر محروم  ھراس ،اقتصادی قبايل مختلف -در تراز توسعه اجتماعیشديد 

مانع مستقيمی را در برابر پياده  ،شدن از قدرت و به دليل مخالفت انگليسی ھا که در يکپارچگی افغانستان
  . به ماکامی انجاميد ،ساختن پ:ن ھای استي:گرانه خود می ديدند

  
فزاينده سياسی و اقتصادی انگليس در اوايل سده نزدھم در کشورھای خاورميانه به ويژه در  گستره جويی

افغانستان به گونه پيوسته يی با آھنگ تقويت يافته نرخ توسعه صنايع انگليس که نيازھای عظيم آن بورژوازی 
رفات استعماری می نامحدود متصگسترش  به تصرف بازارھای نو برای کاxھای صنعتی خود وبريتانيا را 

 - متصرفات ھندی آنتنگدستی و ورشکستگی ھمچنين  بورژوازی انگليس را اين امربه . پيوند داشت ،کشانيدند
  .بر می انگيخت ،قرار می گرفتند پاوپيريزاسيونھقانان به گفته مارکس در آن ھنگام مورد  جايی که نه دھم

  
تر ھموار برای پھن ساختن نفوذ انگليس در کشورھای کمپانی ھند شرقی به منظور اکتشاف و گسترانيدن بس

اجنت ھای خود را  ،منظم در طی سی سال به افغانستان و خان نشين ھای آسيای ميانهخاور ميانه به گونه 
به سوی ائت:ف ضد می کوشيدند حکمرانان اين کشورھا را  ،فزون بر کار اط:عاتیاگسيل می داشت که 

  .گليسی بکشانندروسی با مشارکت و رھبری ان
  

                                                                                                                                                             
مھم ترين  بازار پرجنب و جوش ترين بخش کابل شمرده می شود و چونان. مصروف ساخته شده بود، ويران کردم

  . »مرکز بازرگانی اين بخش آسيای ميانه به نام است
Papers relating to military operation in Afghanistan.., p. 421. 
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استراتيژيک برای  –بل نيز ھمچون تخته خيز نظامی ،افغانستان برای انگليسی ھا نه تنھا چونان يک مستعمره
  . پھن سازی گستره جويی به سوی آسيای ميانه و ايران دلچسپ بود

  
د از دولت سيک می کوشيدن ،ھا برای انجام موفقانه پ:ن ھای استي:گرانه خود در قبال افغانستان انگليسی

رنجيت سينگ که در سه دھه نخست سده نزدھم متصرفات خود را از کيسه مناطق ھمسايه ھند گسترش 
  . بخشيده بود، بھره بگيرند

  
انگليسی ھا با ت:ش برای منحرف ساختن توجه رنجيت سينگ و فئودال ھای سيک از مداخله در امور ھند، 

و با بھره گيری از ھرگونه  ا به سوی افغانستان سمت دھی نمايندتماي:ت استي:گرانه آن ھا ر می کوشيدند
دامن می زدند تا در آينده امر برده سازی ھر دو را برای خود دستاويز ھا به دشمنی ميان سيک ھا و افغان ھا 

  . آسان تر بسازند
  

بر تخت افغانستان شاه شجاع را  -آن ھا سنجش داشتنند تا به ھمکاری سيک ھا دست نشانده خوددر عين حال، 
که در افغانستان با پشتيبانی مستقيم کمپانی ھند  1834بگمارند و اين گونه، مشارکت خود را در ماجراجويی 

  .به راه انداخته بودند، پنھان نمايند) با پول، سرباز و افسران(شرقی 
  

  . را می توان تمرين عمومی نخستين جنگ افغان و انگليس ناميد 1834رويدادھای 
  
به افغانستان گسيل گرديده بود،  1836که از سوی حکومت ھند بريتانيايی به سال  »ميسيون بازرگانی برنس«

اکتشاف سياسی را  ،حکمرانان کابل و قندھار با شاه ايران در واقع می بايستی در باره نزديکی در دستور کارِ 
افغانستان به سردارنشين ھای جداگانه  ن چه را که ممکن بود برای حفظ از ھم گسيختگیآانجام می داد و ھر 

  .انجام می داد و نيز دوست محمد خان را به اتحاد با کمپانی ھند شرقی متمايل می گردانيد
  

بسياری از تاريخدانان انگليسی کوشيده اند خ:ف حقايق و واقعيت ھا ثابت بسازند که گناه برھم خوردن 
حکمرانان قندھار بوده است نه به  -ردن دوست محمد و برادران اوگفتگوھا ميان افغان ھا و بريتانيايی ھا به گ

تقصير حکومت ھند بريتانيايی که آرزومند پيشبرد گفتگوھا با سردارنشين ھای افغانی بر مبنای برابرانه 
  . حقوقی نبودند و به گونه اولتيماتومی از آنان خواستار اطاعت بی چون و چرا از ديکتات خود بودند

  
يکی از تدبيرھای واکنشی روسيه تزاری بود که در راستای ضد گستره  1837تکيويچ به سال ميسيون وي

دليل موفقيت ويتکيويچ در کابل و . جويی روز افزون اقتصادی و سياسی انگليس در خاورميانه متوجه بود
ان بخشيدن به آرزومندی انگليس مبنی بر پاي قندھار در گام نخست آن بود که دوست محمد و برادرانش که به

افغانستان متقاعد شده بودند، در جستوی تکيه گاه دفاعی در برابر تجاوز بريتانيا بودند و آن را در استق:ل 
  . نزديکی با ايران و روسيه می ديدند

  
اين اقدامات مشروع دفاعی سردارنشين ھای مستقل افغانی بھانه يی شدند برای استعمارگران بريتانيايی تا در 

  .ردم افغانستان جنگ را آغاز نمايندبرابر م
  

با به راه انداختن جنگ در برابر خلق افغانستان بخش جنوب خاوری  1838انگليسی به سال استعمارگران 
  :دxيل موفقيت انگليسی ھا در مرحله نخست جنگ از اين قرار بودند. کشور را به اشغال درآورند

  .فنی -ش منظم و نيرومند با تامينات خوب مادیبرتری آن ھا در منابع مادی و داشتن ارت نخست
  

فنی بارھا نسبت  -آموزش و تامينات مادی ،دسته ھای نظامی سردارنشين ھای افغانی از ديدگاه نظم و انضباط
دولتی  –ھندی پسمان بودند که ھمين موضوع موجب ضعف و ناپايداری سازمان فئودالی –به ارتش انگليسی

  . افغان ھا می گرديد
  

مشی خريد و تطميع نمايندگان طبقه حاکمه فئودالی سردارنشين ھای افغانی از سوی انگليس نيز به پيمانه  ،دوم
بسياری از خان ھا و سران قبايل که از حاکميت استبدادی و  .چشمگيری مبارزه شان را آسان تر می گردانيد

  .ندشکار قرار گرفتآمشی حکومت بارکزايی ناخشنود بودند، در مسير خيانت 
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اين که توده ھای مردمی افغانستان که مورد بھره کشی خشونتبار فئودالی قرار می گرفتند و از ستم سه ديگر،  

مديرتی زيانمند می شدند و به ھمين علت در  -کارگزاران دستگاه اداری و خودکامگی حاکمان بارکزايی و
، ذينفع نبودند و بسياری از آن ھا در بيشتر دفاع از منافع طبقه بھره جو که مورد تنفر و انزجار آن ھا بود

و تنھا اشغال کشور از سوی انگليسی ھا و خودکامگی  آغازين جنگ در آن شرکت نورزيدند موارد در مراحل
  .جنبش توده يی ضد انگليسی گرديدآن ھا در سرزمين افغانستان موجب افزايش 

  
ت:ش ورزيدند  ،روس ھا» تھاجم«ھند از » فاعد«به بھانه پشتيبانی از حکومت شاه شجاع و  انگليسی ھا

سيای آ بر راھبردی برای استي: -ه پرش نظامیتافغانستان را به مستعمره خود مبدل گردانند و از آن چونان تخ
اين برنامه ھا را  ،مگر جنگ توده يی برپا شده در افغانستان در برابر اشغالگران. ميانه و ايران بھره بگيرند

  .برھم زدند
  
مگر . کوشيدند به طبقه فئودال ھا تکيه بزنند اشغالگران می ،ر اوضاع دامنه گيری مبارزات ضد بريتانيايید

تدبيرھای حکومت اشغالگر که با منافع سرشناسان ھمخوانی نداشتند، آن ھا را در برابر  يک رشته از
  .پا خيزاندند بريتانيايی ھا به

  
اين ارتش در وضعی نبرآمد که بتواند مقاومت توده  ،انگليس ارتش استعمارگرچه مربوط می گردد به  نآ 

در کابل به راه افتاده بود، سرکوب نمايد  1841نوامبر  2را که به تاريخ ھای مردمی افغانستان و قيام مردمی 
  . که شالوده مرحله رھايی بخش ملی جنگ را گذاشت در ھم بشکناند

  
توده ھای مردمی  ،در اين ميان. فرو می پاشانيدندانی گاه روارتش انگليس را از ديد ،تاراجگریددمنشی و 

با آن که شماری از ملحوظات نيرو و  -آزادی و استق:ل ميھن می رزميدند –افغانستان به خاطر امری به حق
  .دامنه جنبش ضد بريتانيايی را تضعيف می نمودند

  
جدايی خواھانه را پيش گرفته بودند و که سران فئودالی که در راس جنبش قرار داشتند، مشی  اين -نخست

  .برخی از آن ھا حتا با دشمن به سازش رسيده و به خائنان مبدل گرديده بودند
  

با آن که در مبارزه در برابر اشغالگران گرايش ھايی به  .ميان برداشته نشده بوداز تضادھا  -اين که دو ديگر،
ضعيف جنبش ضد انگليسی آن بود که قبايل  روی. يدسوی ھمکاری متقابل در ميان آن ھا به مشاھده می رس

ھم دور و بسيار پراگنده از قبيله يی بسيار نيرومند بود،  -مناسبات تيره يیرسوبات افغانی که در ميان آن ھا 
  . بودند

  
با ھراس از رھا ساختن زمين ھای خود برای دراز مدت معموx پا از چھارچوب نيروھای مقاومت ملی 

ھمه اين علل و نيز نبود رھبری عمومی سراسری برای . باش خود فرا تر نمی گذاشتندگستره بود و 
  . مبارزه افغان ھا را در برابر اشغالگران بيگانه دشوارتر می ساخت ،خيزشگران

  
در مبارزه  ،ملی و مانند آن ،به ھر رو، ھر چه بود، خلق ھای افغانستان به رغم موجوديت تضادھای مذھبی 

بخش بزرگی از قيام کنندگان به رھبری دوست محمد خان . نمودند باھم تناتنگ ھمکاری غالگراندر برابر اش
در نبرد . اقدام به يورش به کابل نمودند، متشکل از ازبيک ھای ترکستان جنوبی بودند 1840که  در سپتامبر

تانی مشارکت پويا ھم جنگاوران افغانی و ھم تاجيک ھای کوھس 1840نوامبر  2در حومه پروان به تاريخ 
  . داشتند

  
سری جنبش ضد انگليسی بود که در آن اگواه بر خصلت راستين توده يی و سرت ،نمونه ھای چنين ھمکاری ھا

  . مذھبی خود مشارکت داشتند –xيه ھای گسترده باشندگان کشور بدون تفاوت تباری و باوری 
  

ادی دوست افغانستان به راه انداخته بودند، نه تنھا جنگ استعماری يی را که انگليسی ھا در برابر خلق ھای آز
اميدواری ھايی بورژوازی بريتانيا را که بر گسترش بخشيدن به متصرفات خود سنجش داشتند بر آورده 

ھزار نفر  20در روند جنگ، اين کمپانی. نگردانيد بل که ضربه محسوسی به کمپانی ھند شرقی وارد آورد
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جنگ اشغالگرانه آبروی انگليس را . ميليون پوند استرلينگ را بر باد ھوا داد 20کشته و زخمی داد و بيش از
   .ارتش آن را به پايان برد» شکست ناپذيری«جامعه جھانی و افکار عامه برد و افسانه  ندر برابر چشما

  
منجر به آشوب ھای ضد استعماری در ھند گرديد و يکی از  1842-1838شکست بريتانيای کبير در جنگ 

دxيل شکست پ:ن ھای انگليس در زمينه آرايش ائت:ف ضد روسی از جمع خان نشين ھای آسيای ميانه 
  458.گرديد

  
با آن که در نتيجه تجاوز انگليس تلفات بزرگی  .ميھن خود دفاع کردندخلق ھای افغانستان از استق:ل و آزادی 

کشاورزی برای مدت . ی درھم کوبيده شدنددر روند جنگ نيروھای مولده کشور به پيمانه چشمگير. ھم دادند
بسياری از شھرھا و . ھمچنين پيشه وری و بازرگانی افت بسياری داشت .ھای زيادی با رکود رو به رو گرديد

  .آتش زده شدند روستاھا ويران گرديدند و
  

چشمگيری کاھش  شمار باشندگان در نتيجه کشتار گروھی و نابودی در مبارزه با برده سازان بيگانه به پيمانه
  .بيشترين تلفات را قبايل غلزايی ديدند که در پيشاھنگ جنبش رھايی بخش ملی قرار داشتند .يافت

  
بود که جنگ به رشد خودآگاھی ملی  1842-1838يکی از مھمترين نتايج جنگ رھايی بخش ملی سال ھای 

  . ر را سرعت بخشيدخلق ھای افغانستان مساعدت کرد و به پيمانه چشمگيری روند استحکام کشو
  
سنت ھای ميھن دوستانه خلق ھای افغانستان تحکيم يافت که نقش تعيين کننده يی را در  ،در روند اين جنگ 

سازماندھی دادن پاسخ به استعمار گران بريتانيايی که ت:ش می ورزيدند سر از نو کشور را در زمان جنگ 
  . بازی نمود بع و مطيع خود سازند؛تا انگليس و افغان) 1919(و سوم ) 1880-1878(دوم 
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