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  مرکزثقل بازی بزرگ افغانستان 

   چیست ؟ جاریحرانعلت اصلی ب
  )یک بررسی تاریخی (

  
   :حملۀ ایران برھرات

  
را برآن داشت تا بھ سفیر خودآقای الیس، ) الرد پالمرستون(تشبثات دولت تزاری در دربار قاجاری، وزیرخارجۀ بریتانیا

 الیس بھ جواب اما. درتھران،ھدایت بدھد کھ دولت قاجاری را از ھرگونھ آمادگی جنگی در برابر افغانھا ھشدار دھد
حاجى میرزا آغاسى وزیر اعظم محمدشاه قاجار و میرزا مسعود وزیر امورخارجھ ایران ھردو ادعا : پالمرستون نوشت

با  بخش بزرگى از خاک افغانستان از آن شاه ایران است و شاه مختاراست بھ ھرروشى کھ صالح بدانند « :کھ نددار
من اطمینان . ھ مرز کشورایران تا کجا ختم مى شود؟ پاسخ دادند کھ تا غزنى از ایشان پرسیدم ک.رعایاى خود رفتارکند

دارم کھ با توجھ بھ آرامش داخلى ھندوستان ھرگز دولت بریتانیا نمى تواند اجازه بدھد کھ افغانستان جزو خاک ایران 
  ) ٣٩(» .انیدباشد، زیرا بسط قلمرو ایران بى درنگ نفوذ روسیھ را بھ آستانھ امپراتورى ما خواھد کش

شھر ھرات را این شایعھ پرکرد کھ محمدشاه قاجار با لشکر گرانی بقصد حملھ برھرات پیش می ١٨٣٧در ماه اگست 
کامران ،حکمران ھرات کھ مصروف زد وخورد درجنوب ھرات با برادران قندھاری بود، با اطالع از موضع فورًا . آید

نخستین اقدام یار محمدخان .ان خود یار محمدخان  تدابیر دفاعی را بگیردخود را بھ ھرات رسانید تادر پھلوی وزیر کارد
سپس بھ روستائیان ھدایت داد تا . دستگیری تمام عناصری بود کھ آوازۀ ھواداری شان ازدولت فارس بگوشش رسیده بود

مواد خواربار حاصالت سردرختی وزیر درختی، یعنی غلھ جات ومیوه جات خود را ھرچھ عاجل ترجمع کرده با سایر
و بقیھ موادی کھ قابل انتقال بدرون شھرنباشند، مانند درختان مثمر وغیر مثمر، نابود . خود بھ شھر ھرات داخل شوند

ھمزمان با آن کارتحکیم .حقق دستوراتش بوی اطمینان بدھنداو دستھ جاتی از نیروھای دولتی را وظیفھ داد تا از ت. گردند
وتمام راه ھای خروجی شھر برای جلوگیری . میق خندق اطراف شھر را آغاز کردحصار وبرجھای دیده بانی وتع

  . ازخروج جواسیس و انتقال اخباربھ کمپ دشمن مسدود گردید
از راه کابل وقندھار وارد " پاتینجردالدر" سالۀ انگلیسی ازاستخبارات حکومت ھند برتانوی بنام٢۶دراین ھنگام یک افسر

پاتینجر میل . شھرباشد برلشکرکشی دولت فارس منتظرماند تاشاھد انکشاف اوضاع در آنھرات شده بود وبا شنیدن خ
در این اندیشھ بود کھ روزی دستی . داشت تجارب خود را  دراختیار یار محمدخان بگذارد ودرجنگ او را یاری رساند

  "شما انگلیسی ھستید؟:"برشانھ اش گذاشتھ شد وگفت
ازھمراھان کون ولی ب ود ک ھ ھف ت س ال قب ل ب ا وی ب ھ ھن د س فر ک رده ودر کلکت ھ پ اتینجر              اتقاقًا اویک داکتر ھراتی ویکی   

وی بھ پاتینجر م شوره داد ک ھ خ ود را ب ھ یارمحم دخان      . رادیده بود واینک پاتینجر را با وجود تغییر قیافھ توانست بشناسد       
کم ک  وی را در دف اع ش ھر خواھ ان     معرفی کن د و او ھمچن ان ک رد و ی ار محم دخان او را بخوش ی ونیک وئی پ ذیرفت و            

گرچھ مردم ھرات قبل ازاین ھم مورد حملۀ قشون فارس قرارگرفتھ بودن د وب دون کم ک ک دام ش خص خ ارجی از          . گردید
شاه ای ران ن ھ تنھ ا    . شھر خود دفاع کرده بودند، مگرمعلوم بود کھ این بار حملھ فارسھا با حمایت روسھا، بسیار جدی بود       

آنک  شور درخ  دمت داش  ت ، بلک  ھ ی  ک قطع  ھ از س  ربازان روس  ی را نی  ز دراختی  ار داش  ت ک  ھ از      ی  ک جن  رال روس  ی را  
 .رده بودندفرارکرده وبھ ایران پناه آو

 
  
  



   
  دورنمای شھر و مسجد جامع ھرات میالدی               ١۴عمرانات قرن   ،ازھـراتارگ 

  
ریان شھرکی غو١٨٣٧بت جام رسید و دراوایل نومبر بھ تر١٨٣٧اکتوبراجاری در ، سپاه ق   مرحوم استادعزیرنعیمبھ قول   

 فارس در پ شت   نومبرگارد پیش قراول سپاه٢٢در . این واقعھ تھدید برھرات راجدی  ترساخت.در مرزھرات سقوط کرد   
 ھزار نف ری قاج اری ب ا توپخان ھ ق وی      ٣۶ نومبرقشون ٢٣بنابر نوشتھ آقای نگارگر در تاریخ ) ۴٠(.دیوارھای شھر رسید 

  )۴١.(ا مشاورین روسی شھر ھرات را بھ محاصره کشیدھمراه ب
پایداری مردم ھرات بھ رھبری وزیربا تدبیر شان یارمحمدخان الکوزائی در دفاع از  پاتینجر کھ خود شاھد مقاومت و

 انعکاس داده است،" تاریخ جنگ درافغانستان"مورخ انگلیسی آنھا را در" جان کی"شھرخودبودند، یاد داشتھایی نوشتھ و
 نومبر، ھنگامی کھ نیروھای شاه بھ حمایت آتش توپچی حملھ شدیدی را از استقامت غرب ٢۴در: ار قول وی مینویسد کھ

وقوتھای سواره . قوتھای پیاده افغان باالی ھرانچ ازخاک خود می جنگیدند. باالی شھر براه انداخت، مخاصمت آغازیافت
الکن آنھا نتوانستند دشمن را از اراضی ایکھ بدست . حملھ مینمودندنظام ایشان ازجناح ھای مختلف باالی سپاه فارس 

شدت محاصره ارتباط داشت بھ  روحیۀ نفرت بی " کی"وبقول . از این پس محاصره آغاز یافت.آورده بودند،بیرون نمایند
وزیر یک طرف . اندازه و وحشی گری کھ در ھردو طرف بوجود آمده بود وبا ظلم وکینھ جوئی ادامھ می یافت

یارمحمدخان مدافعان شھر را تشویق میکردکھ  سرسربازان دشمن را قطع کرده باخود بیاورند، تا وی آنرا دیده، بھ 
آورنده یک سکھ طال ویک چپن مکافات بدھد و سپس او سرھای سربازان دشمن را برکنگره ھای حصار شھر میگذاشت 

 شاه وسپاه  فارس بھ مھاجمان دستورداده شده بود کھ ودرکمپ. تا بدین طریق رعب وترس در دل دشمن ایجاد کند
  .اسیران افغان را مثلھ بزنند و یا زنده شکم بدرند تا از مقاومت دست بکشند وتسلیم شوند
ودیوارھا وحصار شھر .  یافت ادامھمحاصرۀ شھر بدون اینکھ پیشرفتی نصیب سپاه قاجاری کرده باشد ھفتھ ھا وماه ھا

بقول کی،عالوه برآتش توپخانھ، یک نوع مرمی ھای ھاوان کھ . ورد آتش توپخانھ قرارمیگرفتاز طرف دشمن پیوستھ م
این امر جدًا سبب . از باالی دیوارمیگذشت  وبرخانھ ھای داخل شھر اصابت میکرد، نیز از طرف دشمن فیر میشد

بخواب رفتھ بود، مادر کودک باری یکی از این مرمیھا نزدیک کودکی اصابت نمود کھ . تشویش ساکنین شھر میگردید
چند ثانیھ بعد مرمی انفجار نمود وجسد بی سر مادرباالی . وحشت زده خود را میان نقطۀ اصابت مرمی وکودک انداخت

  .کودک بخواب رفتھ اش افتاد کھ اورا ھم خفھ کرده بود
حۀ  جنگ بھ جمع آوری دراطراف شھر ھنوز محصوالت زراعتی جمع آوری نشده بود وافغانھا مجبور بودند دربحبو

دشمن کھ نمیخواست ھیچ چیزی بھ شھر واردشود، متوجھ این امر شده بھ تکمیل  . محصول خود از طرف شب بپردازند
محاصره پرداخت، ومدافعین شھرچاره ای نداشتند بجز اینکھ ھرشب برمواضع محاصره کنندگان حملھ نمایند وباقبول 

 فارسھا با وجود مشاورین روسی شان نتوانستند تا در دیوار شھر رخنھ کنند و .ندلفاتی محصوالت خود را بھ شھر آورت
در این مدت البتھ پاتینجرافسر انگلیسی نیزدر پشت دیوار ھای شھر تجارب خود از تازه . یا بسوی شھر پیشرفت نمایند

  . مقاومت دعوت میکردترین تاکتیکھای جنگی اروپائیان را در اختیار مدافعین افغان قرار میداد وآنھا را بھ
 نیز Count Simonich ُکنت سیمونیچھنگامی کھ ھرات از سوی قشون قاجاری درمحاصره قرارداشت، سفیر روسیھ، 

 وبا توزیع مناتھای روسی لشکریان را برای فتح شھر تحریص مینمود وبخشی ازعملیات خود را بھ ھرات رسانیده 
نیز از تھران بھ ھرات آمده بھ شاه گوشزد نمود کھ عملیات جنگى برھرات مکنیل سفیر انگلیس . جنگى را بھ عھده گرفت

با حمایت روسھا و با اشتراک افسران روسى بر خالف معاھدات قبلى آن دولت با انگلیس است و مى باید این عملیات 
 داد و شاه را در گرچھ شاه نسبت بھ آینده جنگ متردد گردید، مگر سفیر روسیھ بھ تحریکات خود ادامھ. متوقف گردد

  . اجراى مقاصدش تشویق نمود
 ک  ھ س  فیرانگلیس الک  ساندربرنس وارد کاب  ل ش  ده ب  ود و ب  ا امیردوس  ت محم  د خ  ان  اش  تدھنگ  امى  جری  ان درای  ن پروس  ھ 

پیرامون مسایل تجارتى و بخصوص مسئلھ حملھ ایران بھ ھرات و دفاع از ھرات بوسیلھ نیروھاى کابل صحبت و گفتگو        
پیشنھاد برنس را براى دفاع از ھ رات پ ذیرفت، ول ى ش رط گذاش ت ک ھ انگل یس ھ م ب ر دوس ت خ ود رنجی ت              امیر  . میکرد

ب رنس نی ز موافق ت مق دماتى خ ود را ب ھ ای ن پی شنھاد امی ر          . سنگ فشار وارد نماید تا پ شاور را ب ھ افغان ستان م سترد نمای د      
فقت او را نیز مطالبھ نم ود، ام ا وی سرا ک ھ مکل ف ب ھ       ابراز نمود و طى مکتوبى عنوانى ویسراى کل ھند الرد اوکلند، موا  



تطبیق نقشھ ھاى لندن در مورد افغانستان بود، بھ این پیشنھاد امیر جواب رد داد و اطاع ت ب دون قی د و ش رط امی ر را ب ھ            
ھ اى را  امیر نیز از قبول چنین اوامرى انکار کرد و در خالل این احوال ھم ھ اطالع ات و وع ده    . اوامر انگلیس خواست  

 . کھ دولت ایران و دولت روسیھ بھ او براى استرداد پشاور از دست سیک ھا داده بودند ،بھ نماینده انگلیس فاش ساخت 
البتھ ھدف او از این کاریعنى از نزدیکى خود با ایران و روسیھ ، تھدید کردن انگلیس براى وارد نمودن فشار بر رنجی ت     

ما انگلیس ھاکھ خ ود نی ت پی شروى و توس عھ ح ریم امنیت ى ھندوس تان را داش تند، ب ھ          ا. سنگ در مورد استرداد پشاور بود 
  . گذاشتنداستھ ھاى امیر افغانستان وقعى نخو

در "میجرلیچ" خود از کابل بھ ١٨٣٧ دسامبر ٢۵دو ماه پس از حملھ ایران برھرات ، الکساندربرنس درنامھ مورخ 
  : قندھار اینطور نوشت 

 در آستانھ تنگھ بوالن قرار ،قندھار داراى مھمترین موقعیت نظامى در آسیاست. ران بسیار مھم استجدائى قندھار از ای"
بنابرین وظیفھ ویژه شما خواھد بود کھ با . دارد کھ بھترین مسیرى است کھ از طریق غرب بھ سند خاتمھ مى یابد
 بھ آنھا خاطر نشان . از ایران را روشن سازیدکھندلخان و برادرانش ، بى ارزش بودن تمام قول و قرار ھاى دریافت شده

سازید کھ تنھا امید آنھا براى حفظ شان در توسعھ روابط شان با سایر ھموطنان افغانى و کابل قرار دارد، در آنصورت 
  )۴٢ (".حکومت بریتانیا حاضر است ھمیشھ دوست آنھا باشد

 مسلم است کھ لیچ نتوانست سرداران قندھار  دریافت کرد،ولیدقیقًا معلوم نیست کھ لیچ در قندھار چھ جوابی از سرداران
بھ سخن دیگر سرداران قندھار فریب . را قانع بسازد بھ اینکھ آنھا از ھمکارى و ھمیارى با ایران صرف نظر کنند

ر انگلیسھا را نخوردند ومحاصره ھرات را برای انتقام کشی از کامران میرزا بھترین فرصت می شمردند، چنانکھ د
ھمین وقت نامھ ای از سردارکھندلخان حکمران قندھار بھ محمدشاه رسید کھ درآن ھمکاری واتحاد خود را بھ شاه اعالم 

در این زمان مکنیل نیز بھ شاه اخطار داد کھ درصورت سقوط ھرات، آن شھر دوباره با نیروی بریتانیا باز .داشتھ بود
  . گزفتھ خواھد شد

تشویق ورھنمائی میشد، درانتظار یک پیروزی فوری بود، مگربعد از حمالت " سیمونیچ کنت " شاه فارس کھ بوسیلۀ 
پی در پی ماه ھای نومبر ودسمبر بھ ناکامی خود در تصرف شھر با وجود برتری نیروھای جنگی اش بر مدافعین 

  .ھرات، باور پیدا نموده بود
در راس ھیئت برادر وزیر، .  تسلیمی شھرھرات واداردبنابرین شاه ھیتتی بھ داخل شھرفرستاد تا یار محمدخان را بھ

اما وزیر ازدیدن برادرش ابا ورزید واو را . شیرمحمدخان، قرارداشت کھ حاکم غوریان وقبًال بھ محمدشاه تسلیم شده بود
ه ھنگامی شیرمحمدخان دوباره بھ کمپ شا.خطاب نموده گفت از داشتن چنین برادری شرم داردونخواست ببیند" خاین"

بدار خواھد خواھد "مانند سگ"اگر نیروھای شاه ھرات را بگیرد، او وزیر را: باز میگشت، این پیغام را بھ وزیر فرستاد
اگرمحمدشاه ھرات را :" اینست جواب وزیر) ۴٣."(آویخت وزنان واطفال او را در محضر عام بی عزت خواھد کرد

اطاعت نمیکنم، افغانھا عادت بھ ) تسلیمی ھرات(ن دراین مورداما م. گرفت، او ھرچھ میخواھد با من بکند، آزاد است
  ) ۴۴."(تسلیم شدن ندارند

، فرستاده )Stodart(اونخست با کلنل ستودارت. باری پاتینجراز طرف کامران ویارمحمدخان عازم کمپ محمدشاه گردید
پیام .  با محمدشاه مالقات کردندانگلیس نزد محمدشاه، دیدارکرد وبعد باوی یکجا نخست با حاجی میرزا آقاسی وسپس

  ! کامران بال فاصلھ از جانب محمدشاه رد شد ونخستین ماموریت دپلوماتیکی پاتینجرناکام گردید
دوام محاصره از یک سوموجب خستگی گردید و از . محاصره برای دوماه دیگر بدون کوچک ترین موفقیت دوام نمود

تحت ھمچوشرایطی، صاحب . صوصًا این فشار متوجھ کمپ شاه بودجانب دیگر قحطی و گرسنگی را بار آورد و مخ
صاحب . منصبی ازکمپ محمدشاه بھ شھر فرستاده شد تا افغانھا را بھ پذیرش حاکمیت شاه قاجار برھرات وادارنماید

دی منصب مذکور بھ یار محمدخان وزیر خاطر نشان ساخت کھ حملھ برھرات اصًال در برابر افغانھا نیست، بلکھ تھدی
اگر ھراتیھا با او یکجا ومتحد گردنددر ان صورت ! کھ خود را در ھندوستان صاحب قدرت ساختھ اند" کفار"است برای 

این اشاره اخیر شاه، بھ عقیده  .شخصا انھا را علیھ ھندرھبری خواھد نمود وثروت ھای انرا بین ھم تقسیم خواھندکرد
ریارمحمدخان فریب این وعده ھای شاه را نخورد و این پیام را نپذیرفت اما وزی.پاتینجر،صدای سیموینچ سفیر روسیھ بود

  .و افزود بھترین ثبوت صداقت محمدشاه این است تا دست از محاصره ھرات بردارد ودوباره بھ تھران برود
ھرات شاه بار دیگرپیام فرستاد کھ آرزو ندارد .  فبروری ھیات دیگری از طرف محمد شاه بھ شھروارد شد٢٠در روز 

افغانھا بار دیگر جواب رد دادند . را تصرف کند، آنچھ اومیخواھد اینست کھ حاکمیتش را برآن جا برسمیت بشناسند
مذاکرات باردیگر آغاز شد، اما بھ زودی قطع . وخاطر نشان ساختند کھ تا پایان محاصره حاضر نیستند مذاکره کنند

  )۴۵.(ان بھ کمپ او حاضر گردد واین غیر قابل پذیرش بودگردید، زیرامحمدشاه اصرار میورزید کھ باید کامر
، سفیر )Mc Neill(لیچ، کھ از طرف الکساندربرنس از کابل بھ قندھار فرستاده شده بود، طی پیامی بھ مکنیلمیجر 

ھ عقب جدید انگلیس کھ تازه بھ عوض آقای الیس بھ تھران آمده بود،پیغام داد کھ طبق ھدایت گورنرجنرال، محمدشاه را ب
.  اپریل بھ کمپ شاه درحومۀ ھرات رسیده بود۶بھ روز " مکنیل"بھ اساس  این پیغام. نشینی قوایش از ھرات وادار نماید

بھ .  میالدی بین دولت فارس و بریتانیا میباشد١٨١۴وی بھ شاه خاطر نشان ساخت کھ کھ محاصرۀ ھرات مغایر معاھده 
مکنیل گفت کھ روسھا برضد منافع . ھیچ قدرت ضدمنافع بریتانیا کمک بخواھداساس آن معاھده ، دولت قاجاری نباید از 



درنھایت محمدشاه میانجی گری انگلیس را . برتانیھ در آسیای مرکزی دولت قاجاری را بھ تسخیر ھرات تشویق میکنند
  . دراین باره  نپذیرفت

تقریبًا ازپنج ماھی کھ از محاصره سپری :" اپریل بھ پالمرستون، وزیر خارجھ انگلیس گزارش داد کھ ١١مکنیل در 
شده،نیروھای شاه شدیدًا نیازمند اکماالت اند وبھ سربازان بزور تحمیل میگردد تا با استفاده از گیاھان وحشی خود را 

گاه گاھی . قطعات شب وروز درمیان مواضع حفرشھ میگذرانند. بدون معاش، لباس وھرنوع اعاشھ واباتھ.زنده نگھدارند
ھ افرادش روحی.  نفر میرسد٢٠ تا ١٠ تا زانو درمیان اب وگل قرارداشتھ ومیزان مرگ ومیردر میان شان روزانھ آنھا

. اینکھ شاه قادر شود تا اکماالت منظم مواد غذائی اعاشھ والبسھ قطعاتش را سازمان دھدمگر.روز بروز سقوط مینماید
)"۴۶ (  

با طوالنی . مردم بھ کمبود شدید موادغذائی وسوخت روبروبودند.در خود شھر نیز وضع معیشت چندان تعریفی نداشت
مردم .شدن مدت محاصره ،گرسنگی ومریضی حیات مردم شھر را بیشتراز مرمی ھای دشمن با خطرمواجھ ساختھ بود
ی بد بو.خانھ ھا را ویران میکردند تا ازچوب آن غرض سوخت استفاده کنند واسپھا را میکشتند تا گوشت آنھا را بخورند

برای کاھش مشکالت این .تودۀ ھای کثافات واجساد دفن ناشده خطر بروز طاعون وسایر امراض را بیشتر ساختھ بود
زیرا مشکالتی کھ مردم را در داخل شھر تھدید میکرد،کمتر از .شھر پرنفوس بھ بخشی از مردم اجازه ترک شھرداده شد
باری بیک دستھ شش صد نفری از زنان ومردان وکودکان اجازه . خطراتی نبود کھ در بیرون شھر آنھا را تھدید میکرد

داده شد از شھر خارج شوند، اما ازسوی مھاجمان برآنھا با سالح ثقیل شلیک شد با وجود آنھم  مردم پیش رفتند، دشمن 
. یش میرفتندسعی نمود با چوب وسنگ وسرنیزه مردم  را بھ بازگشت بھ شھر وادارکند، اما مردم باز نمی گشتند وبھ پ

در چنین وضعیت افغانھا از فرازحصار وفصیلھای شھر بردشمن آتش کشودند، مگر اینکار بیشتر سبب تلفات مردم 
  . عادی میگردید کھ با دشمن در زد وخورد بودند

ین درا. نمایندۀ روسیھ، کنت سیمونیچ، عالوه برآموزش نظامی بھ قوای محمدشاه، تمویل امور نظامی را نیز متعھد شد
بھ ما گفتھ شد کھ کنت سیمونیچ با کسب اطالع مقدماتی، ازباالی مصال اوضاع داخل : " ارتباط از پاتینجرنقل قول است

یگانھ نقطۀ کم زور . نقاطی کھ مورد حملھ قرارگرفتھ بسیار محکم است کھ گرفتھ شود: شھر را مشاھده کرد وگفت 
  ...."درسمت شرقی شھر میباشد

تعرض با آتش ثقیل توپخانھ کھ . ، کنت سیمونیچ ، تعرض بزرگ خود را برشھر عملی کرد١٨٣٧ جون٢۴ درتاریخ 
برتمام جناح ھا ونقاط شھرھدف گیری شده بود، آغاز یافت وبا تعرض دستھ جمعی پیاده نظام بطور ھمزمان از پنج 

ین را  بھ عقب بزنند، الکن در  مھاجما با شدت می جنگیدند وتوانستنددرچھار استقامت افغانھ. استقامت تعقیب گردید
جنگ کوتاه بوداما ": » کی«بقول.توسط آتش توپچی در دیوار شھر رخنھ ایجاد کند استقامت پنجم دشمن موفق گردید

و قسمت رخنھ  عده ای از مھاجمین جسورانھ پیش آمدند.  مدافعین  تا آخرین فرد از پای درآمده بودند"بسیار خونین
بار دیگر مھاجمین . گرفتند،اما دستھ ای ازافغانھا برآنھا حملھ کرده ، ھمھ را بھ پائین انداختنددیوار را در تصرف  خود 

درساعاتی کھ . بطور دستھ جمعی یورش کردند ونقطۀ رخنھ را تصرف کردند، مگر روز بعد بسختی عقب زده شدند
  .جنگ شعلھ ور میگردید، سرنوشت ھرات بھ تار موئی بستھ می بود

نجر با شنیدن خطر فورًا خود را بھ آن نقطھ رساندند و چون دیدند کھ مھاجمین خود را بھ شھر نزدیک ساختھ وزیر و پاتی
سپس وزیر چوب بزرگی بدست گرفتھ وبسوی ! اند، وزیریار محمدخان برمدافعین فریاد زد کھ تا سرحد مرگ بجنگید

مورد ضرب وشتم قرارمیداد کھ مردن بدست قصد فرار داشتند، حملھ میکرد وآنھا راچنان کسانی کھ ازصف جنگ 
بقول پاتینجر، مدافعین کھ نسبت بھ دشمن از وزیر بیشتر . دشمن بھ مراتب آسان تر ازلت وکوب بدست وزیر بود

میترسیدند ، دوباره بھ سنگرھای خود جست زدند وباچنان حرارت جنگیدند کھ دشمن تاب مقابلھ با مدافعین را درخود 
  ) ۴٧. (دندیده  عقب نشستن

 تن مرده وزخمی بھ جانب ایرانی تلفات ١٨٠٠تقریبًا :گفتھ میشود ایرانیھا دراین لشکرکشی برھرات تلفات سگینی دادند
بخصوص کشتھ شدن جنرال .بھ تناسب تلفات عمومی تعداد زیادی از صاحب منصبان عالی رتبھ نیز کشتھ شدند.وارد شد

البتھ  قوای ایرانی حمالت . را بر روحیھ قوای ایرانی وارد ساختپولیندی سخت ترین صدمھ" مونسیورپیروفسکی"
دالورانھ ای برقلعھ ھرات نمودند وسھ بارپرچم ایران رابر برج تخریب  شده قلعھ برافراشتند، مگر نتوانستند این برج را 

دق ھای پیرامون قلعھ را افغانان برمھاجمین با شمشیرھای آختھ بشدت حملھ ور میشدند و از مرده ھای آنھاخن. نگھدارند
پالن این حملھ در تھران .گفتھ میشد از ھرچھارتن کشتھ ایرانی سھ تن آنان با شمشیرسربھ نیست شده بودند.پرمیساختند

  )۴٨.(توسط سفیرکونت سیمونیچ طرح شده بود
پس از این شکست با اینکھ نیروھای فارس از . این واقعھ نقطۀ عطف یا چرخشی درمحاصرۀ ھرات بھ نفع افغانھا بود

دوام محاصره و تقلیل خواربار . طرف روسھا بھ دوام محاصره ترغیب میشدند، اما آنھا ازدوام اوضاع دلسرد گردیدند
ه، گرچھ از ھرنگاه نسبت بھ قوای ھرات مجھز تربود بخصوص قوای محمدشا. برای ھردو طرف مشکالتی ببار آورد

  .وھم درموقعیت بھتری قرارداشت، بیشتر از این فشار رنج می بردند
 تصمیم گرفت تا ایران را از طریق اعزام نیروھاى خویس در خلیج الرد اوکلیند،ویسرای ھند سرانجام بھ پیشنھاد مکنیل،

گزارش مبالغھ .  و بوشھر پیاده شدند خارکۀجزیربھ ١٨٣٨در جوالی س  نیروھاى انگلی.فارس مورد تھدید قرار بدھد
تا دست از محاصره   ایران را تھدید نموداین عملیات واین افواه کھ گویا انگلیس بھ سوی شیرازپیش خواھد رفت، آمیز



تودارت را با پیامی بھ مکنیل کھ اکنون بھ تھران بازگشتھ بود، بنابرھدایت وزارت خارجھ بریتانیا، کلنل س.ھرات بردارد
کمپ شاه بھ حومھ ھرات فرستاد وبھ شاه اخطارداد کھ اشغال ھرات توسط نیروھای فارس یک عمل دشمنانھ در برابر 
! منافع بریتانیا تلقی میگردد وقوای انگلیس از خلیج فارس بیرون نمیشود تا وقتی کھ محاصره ھرات دوام داشتھ باشد

 تصمیم بھ ختم عملیات در ھرات گرفتھ بود، بھ عقب نشینی خویش بعد از دریافت پیام محمدشاه کھ قبل از این اخطار
ما بھ ھمھ خواھشات حکومت بریتانیا موافقھ : " شاه قاجار بھ کلنل ستودارت در آن موقع گفت. مکنیل سرعت بخشید

  ما اصًال بھ ھمچو عمل مبادرت نمیدوستی بریتانیا را از دست میدھیم،) ھرات(اگر می دانستیم با آمدن بھ اینجا. داریم
  )۴٩."(ورزیدیم

 .لشکر ایران بھ استظھار عساکر داوطلب روس ھا ومناتھای روسی، ھرات را محاصره نموده بودند:" بنابرتاج التواریخ
اب بعد از آنکھ ایرانیھا  ومعاونین آنھا یعنی روسھا، شش روز متوالیًا بھ قلعھ ھرات با توپ شلیک کردند، ولی کامی

لھذا پادشاه ایران افسرده خاطر گشتھ مصمم گردید کھ محاصره ھرات را ترک . نشدند واتالف زیادی ھم از آنھا شد
بھ تاریخ نھم ماه سپتامبر، شاه اسپ ... ورود کلنل استودارت در اردوی فارس، اسباب قوت این عزم شاه گردید . نماید

  )۵٠. "(خود را سوار شده از ھرات مراجعت نمود
صورت گرفتھ بود، مگر در دولت قاجاری  نیز از جانب ١٧١٧در یعنی  سال قبل ٢٠ک چنین لشکرکشى بر ھرات ی

   .موفق بھ فتح ھرات نشدندقاجاری ھردو بار قشون 
  

بھ ھرحال اگر مقاومت مردم ھرات و تدابیر بجای وزیر شجاع آن، یار محمدخان برای دفاع از آن شھر نمی بود، شرایط 
بر اثر پایدارى  این بار نیز مگر. ھرات وقندھار با دولت قاجاری، بیش از ھروقت دیگری مساعد شده بودبرای الحاق

پیروزی از آن افغانان شد  وبھ روسھا وانگلیسھا ثابت گردید کھ افغانان مردمانی دلیر ووطن پرستی ھستند مردم ھرات 
مقاومت مردم ھرات ودفاع از زاد وبوم . نھ نمی سپارندکھ سرمیدھندولی وطن ازدست نمیدھند وآنرا دردست تجاوز بیگا

میھن باید درسی می بود کھ قبل از ھرکس دیگرانگلیسھا وروسھا از آن عبرت میگرفتند، مگر متاسفانھ کھ انگلیسھا 
 اندکی بعد ازحادثۀ حملھ فارس برھرات با غرور وسرتمبگی قصد تجاوز برافغانستان را نمودند وبا لشکری گران مجھز
با عصری ترین سالح ھا برافغانستان ھجوم آوردند وشاه شجاع راچون عروسکی برتخت کابل برقرارساختند، ولی سھ 

  .سال بعد با سرنوشت بسیار بدتر از ایرانیھا روبروشدند وآنھمھ قشونش درافغانستان بجز یک نفرنابود گردید
شان برافغانستان درس گرفتند ونھ از شکست وناکامی روسھا نیزنھ از شکست فضیحت بارانگلیسھا در تجاوز اول ودوم 

ایرانیھا برھرات ویکصد سال بعد از شکست دوم انگلیس درافغانستان، این باربا مدرن ترین جنگ افزارھای کشتار 
  ).١٩٨٧(وسرانجام بھ حال بدترازانگلیسھا مجبوربھ ترک این کشور شدند )١٩٧٩دسامبر(جمعی برکشورما تجاوزکردند

 مستقل نگھداشت ، چون اگر ایران برآن مسلط میگردید  باید ھرات را معتقد بودند کھ ھاانگلیس » کونولى.رتورا« بقول 
بودند کھ دولت   بھ عالوه آنھا معتقد.نیز دست یابد) منجملھ قندھار( ود تا بھ نقاط دیگر افغانستانبدون شک سعى مینم

 اداره ھرات ۀرا آنقدر قوى نمى دیدند کھ از عھدفارس  و چون .در اثر تشویق روسھا بھ ھرات نظر دوختھ استفارس 
 در ضمن معتقد بودند کھ قشون روسھا بھ آسانى خواھد توانست از .رآید، خواھى نخواھى پاى روس بھ میان مى آمددب

 ) ۵١ (.ھرات بھ ھندوستان حملھ نماید
تراتیژیکى و سوق الجیشى راى چھ اھمیت مھم اسبدین سان دیده مى شود کھ در این ھنگام ھرات از نظر انگلیس ھا دا

از ھمین جاست کھ . ، بمنزلھ حملھ روس ھا بھ ھندوستان تلقى میشده استفارسو تصرف آن از جانب . بوده است
انگلیس ھا بھ اعزام یکى از صاحب منصبان با تجربھ و کارکشتھ خود بنام الکساندربرنس بھ دربار کابل مبادرت 

تالش ھا و جانفشانى ھاى . وست محمد خان را وادارد، با نیروھاى کابل بھ صوب ھرات حرکت نمایدمیورزند تا امیر د
، بھ معنى ھمدردى و غمخوارى انگلیس بھ افغانستان و تمامیت لشکرفارسانگلیس بخاطر دفاع از ھرات در برابر 

 بدر آورند و آنگاه  فارسھا چنگ آنرا از ارضى و حاکمیت سیاسى آن نیست ، بلکھ بخاطر آنست کھ مبادا روس ھا
روس ھا از طریق قندھار بر ھند و آن وقت تصرف ھرات بدست روس ھا بھ معنى ، تصرف قندھار بدست آنھاست و 

اھمیت ھرات نزد . قلمرو استعمارى انگلیس حملھ خواھند نمود و این چیزى بود کھ انگلیس ھا ازآن سخت ترس داشتند
نیز انگلیسھا  ماده یی را درآن گنجاندند کھ در صورت اشغال افغانستان ) الھور(ھده مثلث انگلیسھا بحدی بود کھ در معا

توسط شاه شجاع بکمک انگلیسھا، ھرات باید مستقل بماند و ھیچگونھ کوششی نباید از جانب شاه شجاع بھدف الحاق 
  ).ماده ھفدھم(ھرات با کابل صورت گیرد

  
 
 
 
 
 
 



 
 

  :نخستین تجاوز انگلیس برافغانستان
کرد، افغانستان برپایھ ھای یک مثلث قشونش را صادرمارش دستورھنگامی کھ دولت فارس بقصد اشغال ھرات در

قدرت قرار داشت کھ دوپایھ آن یعنى کابل و قندھار در دست سرداران بارکزائى و پایھ سومى در دست شاھزاده کامران 
این وضعیت طبعّا براى آنانى کھ خواھان . دشمنى داشتسدوزائى بود و این پایۀ سومى با آن دوپایھ اولى سر مخالفت و 
 . نفوذ سیاسى و نظامى در کشورما بودند، مساعد و مناسب مینمود

کامران سوگند خورده بود کھ با سرنگون کردن امیردوست محمدخان درکابل حکومت خانوادگی خود را دوباره احیاء 
داشت تا ھرات را بھ این بھانھ کھ درعھد صفویان مربوط آن مگر دولت فارس با تشویق وحمایت روسھا،تالش  .میکند

باری  شاه قاجاربھ کامران پیشنھاد نمود کھ بھ او کمک مینماید تا امیردوست محمدخان . کشور بوده، بدست آورد
قبًال رادرکابل از قدرت بزیرکشد وباکمائی تاج وتخت  خاندانی خود، ھرات را بھ ایران واگذارنماید، ولی کامران کھ 

ازجانبی امیردوست محمدخان شخصًا خود را مکلف . ضرب شصت او را دیده بود، این پیشنھاد را ردکرد قوت امیرو
میدانست تا نھ تنھا عظمت سابق افغانستان را دوباره احیاء نماید، بلکھ بسیارتالش میورزید تا والیت حاصلخیز وثروتمند 

او ھنوزھم آرزومند دریافت کمک از . بود، با زور دوباره بدست آوردپشاور را کھ توسط رنجیت سنگ اشغال گردیده 
  .انگلیس بود، باوجودیکھ برنس برایش گفتھ بود کھ برتانیھ نسبت پیمانی کھ با رنجیت سنگ بستھ، متعھد میباشد

 با روسھا ،امیردوست محمدخان با بسیار احتیاط١٨٣۵در اکتوبر:  مینویسد کھ)پیترھاپکیرک ("بازی بزرگ"کتابمولف 
با نگرانی روزافزونی در مورد فعالیت ھای برتانیھ درافغانستان وآسیای میانھ، ویتکوویچ "تزارنیکالی. "داخل تماس شد

 ؟ درعین ھایی داردرا بھ کابل اعزام نمود تا ببیند کھ امیر دوست محمدخان برای تامین روابط دوستی با او چھ پیشنھاد
 در آن استرداد هکھ تازه مقرر شده بود نیز پیامی فرستاد) اوکلیند(نرجنرال ھندزمان امیر دوست محمدخان بھ گور

اما مدعیان قدرت درافغانستان تنھا امیر دوست محمدخان وکامران نبودند، . پشاوررا از چنگ سیکھا تقاضا کرده بود
توطئھ علیھ فغانستان ومصروف بلکھ شاه شجاع سدوزائی کھ در لودیانھ ھند در تبعید بسر میبرد، نیزمدعی تاج وتخت ا

 ١٨٣٢چھ وی درسال،با آنکھ دورنمای بدست آوردن قدرت برای او بسیار بعید بھ نظرمیرسید. امیردوست محمدخان بود
 ھزارنیروی تھاجمی کھ شخصًا ٢٢او دراین جنگ با . شکست تحقیرآمیزی از دست امیردوست محمدخان خورده بود

  . شکست خورد وخود شاه شجاع در پیشاپیش فراریان قرارداشتآنرا رھبری میکرد درقندھار شدیدًا
یکی اینکھ بعد از شکستن شاه : امیردوست محمدخان با انکھ شجاع را شکست داد اما دوچیز او را سخت متاثر ساخت 

ز شاه را یافت کھ حاکی از حمایت انگلیس ا" کلودوید"شجاع در قندھار در میان اموال وغنایم شاه شجاع نامھ ای از 
وخبر دیگر این بود کھ  رنجیت سینگ از درگیری امیربا شاه شجاع  . شجاع بود و این امر برتنفر او از انگلیسھا افزود

 از دست دادن پشاور واقعھ غم .درقندھار استفاده کرده پشاور را از چنگ برادرش سلطان محمداشغال کرده بود
  .وش نکرد آنرا فرامچگاهیدوست محمد ھامیر ھ بود کیزیانگ

 انگلیس نماینده خود برنس را بھ کابل فرستاده بود تا با  کھ ھرات مورد حملھ ایران قرارگرفتھ بود،١٨٣٧در سال
امیرظاھرًا در موردتجارت صحبت نماید، اما ھدف اصلی از فرستادن برنس بدربار کابل، تشویق امیربرای دفاع 

کھ اوحاضراست بھ مقابلھ با دولت فارس حرکت کند، بشرطی کھ امیر نیزشرط گذاشت . ازھرات در مقابل فارسھا بود
امیر واقعًا .حکومت ھند برتانوی  بردوست خود رنجیت سنگ فشار آورد تا پشاور را دوباره بھ افغانستان مسترد نماید
لھ داشت، اما میخواست با ھمسایھ خود بریتانیا مناسبات  سیاسی خود را مستحکم نماید تا روسیھ کھ از کابل بسیار فاص

انگلیسھا کھ اھداف درازمدت خود را تعقیب میکردند وخود میخواستند برپشاور تسلط پیدا کنند، ھرگز حاضر نشدند بھ 
امیرمی پنداشت کھ اگر انگلیسھا از کمک بھ اوخود داری کنند ، روسھا شاید مساعدت .تقاضای امیر جواب مثبت بدھند

 نمود برنس یک پیشنھاد مصلحتی بحکومت خود. نگلیسھا بھ خواست اوگردن نھندنمایند و این امر سبب خواھد شد تا ا
مبنی بر اینکھ بھ امیر دوست محمد بطور پنھانی وعده داده شود کھ بعد از مرگ رنجیت سینگ پشاور بھ او داده خواھد 

  .الکن این پیشنھاد او از جانب ویسرای ھند رد گردید.شد
کرات طوالنی، گونرجنرال شخصًا بھ امیر نوشت کھ امیربا این امیدواری کھ برتانیھ ، بعد از مذا١٨٣٨ جنوری ٢٠ در 

را بھ حیث آلۀ فشار بررنجیت سنگ قراردھد، کامًال وداع بگوید وافزود  از ھرنوع مفکوره برای بدست آوردن پشاور 
ظرداشت اتحاد طوالنی بارنجیت بنابر طبیعت سخاوتمندش وبا در ن:"گونرجنرال ھند بھ امیر نوشتھ بود! صرف نظر کند

سنگ، مھاراجھ بھ این خواھش من رضائیت نشان داده است کھ در صورتیکھ شما ازشیوه ھای اشتباه آمیزخود نسبت بھ 
نامھ مذکورکھ بسیار توھین آمیز ) ۵٢." (او صرف نظر نمائید، درآنصورت او بخاطر صلح، بھ دشمنی ھا خاتمھ میدھد

در " کپتان ویتکویچ"چون الرد اوکلیند فھمیده بود کھ . غرورامیر را سخت جریحھ دارسازدوطوری تنظیم شده بود تا 
راه رسیدن بھ کابل است، او بھ امیر ھوشدار داد ھرگاه باروسھا،کدام معاملھ ای  بدون توافق قبلی اوانجام دھد، 

بھ برنس ھدایت داده . نگ را بگیرددرآنصورت برتانیھ خود را بھ ھیچ صورتی متعھد نمیداند تا جلو اردوی رنجیت س
یا ھرقدرت دیگر،  درنامھ نوشتھ شده بود کھ امیرھرنوع اتحاد با روسھا و. شده بود تا نامھ را شخصًا برای امیربخواند

  .کھ بھ منافع بریتانیا صدمھ بزند، درآنصورت او بزودی از تاج وتخت برانداختھ خواھد شد



ھنگامی کھ امیر ازمحتویات نامھ مطلع شد، . مکتبی را بخواھد تنبیھ کندطفل گریزپای لیند  مثل این بود کھ نامھ الرداوک
 از این موضع گیری یتانیاشدیدًاعصبانی گردید، ولی متانت و آرامش خود را حفظ نموده،اظھار امیدواری نمود کھ بر

وی کرد وآن وعده ھای کمک روسیھ  قطع شد، آخرین قطعھ را رجام چون تمام امیدھایش از بریتانیاوسران. خود برگردد
  )۵٣.(بھ وی بود کھ توسط نمایندۀ آن کشور ویتکوویچ اظھار شده بود

بھ کابل رسید ، امیردوست محمدخان " ویتکوویچ"ھنگامی کھ :رک، میگویدیگرمسایل سیاسی انگلیس، پیترھاپکاما تحل
از افسران .وزھم درباالحصار در اوج درخشش بودنس ھن دریافت نکرده بود وستاره بخت برھنوز اولتیماتوم اوکلیند را

وطوریکھ سیمونیچ قبًال بھ ویتکوویچ پیش بینی نموده بود درحقیقت فرستاده . روسی استقبال سرد وغیر رسمی بعمل آمد
حتی امیر دوست محمدخان با برنس درباره صحت وسقم اعتماد نامھ اش مشورت . روس در اقامتگاھش زندانی شده بود

 آیا ویتکویچ واقعًا از جانب تزار فرستاده شده است؟ و آیا نامھ حقیقتًا از امپراتور روسیھ است؟ او نامھ را جھت .مینمود
تدقیق بھ برنس فرستاد وبدون کدام شک وتردید میدانست کھ از نامھ نقل گرفتھ میشود وطی یک ساعت ترتیبات ارسال 

  .آن بھ اوکلیند گرفتھ خواھد شد
میر دوست محمدگفت کھ او بھ این عقیده است کھ نامۀ مذکور بیش از یک پیغام حسن نیت چیزدیگری برنس اینقدر بھ ا

  . نیست و در حقیقت از تزار نیکالی است
امیرکھ درآغازبطور محتاطانھ با سفیرروسیھ دیدار . بدنبال مواصلت اولتیماتوم اوکلیند بھ امیر، ھمھ چیزتغییر خورد

 رسمًا ویتکوویچ را در قصر باال حصار ١٨٣٨ اپریل٢١فت اولتیماتوم الرداوکلیند،روزوگفتگوکرده بود، بعدازدریا
ویتکوویچ اکنون آماده شده بود تا بھ امیر اخراج نماینده انگلیس را از کابل پیشنھاد کند وبا این . بحضورپذیرفت

ر شده میرود،جز ترک کابل چاره برنس کھ متوجھ شده بود موقعیتش روزبروز بدت. کارشکست رقیب خود را اعالم نماید
 اپریل آخرین دیدارتودیعی را با امیر بجا آورد و با ابراز تاثر از نتایج مذاکرات ٢٧بنابرین برنس در تاریخ . ای نداشت

  )۵۴.(خود از کابل بیرون رفت و بھ ھند برگشت و جریان چشمدیدھای خود را بھ ویسرای ھند گزارش داد
ویچ پیام قیصر کوتناکامى انجامید و نماینده روس ویدر قندھار بھ » لیچ«در کابل و از آنکھ ماموریت برنس پس از

روسیھ را بھ امیر دوست محمدخان در کابل پیش کرد، براى انگلیس ھا این سرخوردگى دست داد کھ روس ھا در 
ھار و کابل را نیز متحد خود ، امراى قندقاجاری نفوذ خود بردولت ۀگرفتھ و اینک بدنبالپیشی از آنھا دیپلوماسى خود 

قرار گیرد و آنگاه متصرفات بریتانیا در فارس ، قندھار نیز در دست فارسساختھ و ممکن است با فتح ھرات از جانب 
  .ھندوستان از طریق کابل و قندھار مورد تھدید و حملھ قرار خواھد گرفت

 و قن دھار ق رار داش ت و    ھ رات ن کیل ومتر دور ت ر از  ، ھ زارا لمرو انگل یس در آن سوى س ندو پنج اب    با آنکھ در این زمان ق 
 افغانستان ، مردى نف رین ش ده و   ر بجھت تجاوزروس ھا نیز ھزاران کیلومتر دورتراز قندھار و کابل قرار داشتند، معھذا  

مول  کھ براى دسترسى بھ تاج و تخت افغانستان تن بھ ھرپستى و خفت ، ب ش ن شاه شجاع را پیدا کردند و او   آواره یى چو  
مورد حمایت خود قراردادن د  ،ان وارث سلطنت سدوزائى افغانستانواگذارى نیمى از افغانستان را بھ دشمن میداد ، بھ عنو   

 : می  ان١٨٣٨ ج  و ن ٢۶ ب  ھ ت  اریخ ای  ن پیم  ان،. وقب ل از لشکرک  شی او را در ی  ک پیم  ان س  ھ جانب  ھ بخ  ود واب  ستھ س  اختند  
  .  و شاه شجاع در الھوربھ امضا رسیدم پنجابزعیت سنگ تمكناتن نمایندهء وایسراي ھند، رنج

 روي آب س  ند م  ذكور ك  ھ در تح  ت  آنآن چ  ھ ممال  ك متعلق  ھ ای  ن روي آب س  ند و  « : ب  وداد اول و چھ  ارم آن آم  ده ودر م  
چون صوبھ كشمیر با حدود شرقي و غرب ي و جن وبي و ش مالي    .  است"نجیت"تصرف و داخل عالقھ سركار خالصھ جي  

ر و مچن ي و كوھ ات و   غو پشاور با یوسفزایي و غیره و ختك و ھ شت  انت و غیره توابع آن  و كنبل واتك و چچھ وھزاره     
ه وغی ره ب ا تواب ع آن و دی ره     ر وزیر و تانك و گرانك و كال ھ ب اغ و خوش حال گ     وھنگو و سایر توابع پشاور تا خیبر و بنو   

و غیره با جمیع تواب ع آن و س ھنگر و اروات من د    ن و عمركوت یاسمعیل خان و توابع آن و دیره غازي خان و كوت مشھ     
 س ركار . ي ملك میسنگره با تمام ح دود آن، و ص وبھ ملت ان ب ا تم ام مل ك آن      چواجل و حاجي پور و روح پور، و ھر سھ كی   

و سایرخاندان سدوزایي را در ممالك مرقوم ھ ال صدر، ھ یچ دع وي ن سال بع د ن سل و بطن ا بع د           › شھ شجاع ‹شاه موصوف   
  . ه و نخواھدبودبطن نبود

 شكارپور وعالقھ ھ اي س ند ك ھ در راس ت دری اي س ند واق ع اس ت، ھ ر فی صلھ ی ي ك ھ ب ین رنجی ت و                  درباره -ماده چھارم 
  . كالدوید بھ عمل آید، طرف قبول شاه شجاع خواھد بود

ھور بھ آن متعھد  شجاع پس از واگذاري این امتیاز و امتیازات دیگر براي انگلیس و رنجیت سنگ، كھ درعھد نامھ الشاه
و در  بحرک ت افت اد    ھ زار ک شنده و خورن ده و چرن ده ، ل شکر پنج ابى و ھن دى و انگلی سى        ٨٠ اردوى ۀ ب ھ دنبال   ش ده ب ود،  

ح  الى ک  ھ ھ  زاران زن رقاص  ھ و فاح  شھ از پ  س و پ  یش ش  اه نگ  ون بخ  ت دھ  ل و س  رنا و دف و س  ارنگ م  ى نواختن  د و        
برقن دھار وس پس برکاب ل چی ره       ابت دا .چستان ب ر افغان ستان ھج وم آوردن د     از طریق سند و بلو   ١٨٣٩میرقصیدند، در بھار    

شدند و شاه ش جاع را چ ون عروس ک م ضحک برتخ ت کاب ل درباالح صار جل وس دادن د و اط راف او را ب ا ک ار گ زارى                     
  )۵۵( .) م١٨٣٩ اگست ٧(یساوالن و اردلیان ھندى و انگلیسى حصار کشیدند

لى تمام متصرفات افغانى را در دوطرف رودخانھ سند، بشمول کشمیر و پشاور و شاه شجاع در ازاء این حاکمیت پوشا
کھ بجز از انگلیس با ھیچ قدرت داخلى و خارجى  دیره جات بھ رنجیت سنگ واگذار شد و بھ انگلیس ھا تعھد سپرد

رچھ در افغانستان دیگرى داخل روابط دوستى و اتحاد نگردد و دوست و دشمن انگلیس را دوست و دشمن خود بداند و ھ
 بدیسان انگلیس ھا نخستین تجاوز خود .)ماده چھاردھم پیمان الھور(انجام میدھد بھ اجازه و مشورت انگلیس خواھد کرد



را بر افغانستان کھ تا آن روز از ملت و دولت افغانستان ھیچ بدى و سوء نیتى ندیده بودند ، عملى ساختند و با این کار 
کھ انگلیس ھمانگونھ کھ بر قلب آسیا   خود روسھا نشان دادند و وانمود کردندۀھ رقیب دیریند ظاھرّا زھر چشمى بخو

 . تسلط یافتھ است ، میتواند قلمرو نفوذ خود را تا سرزمین ھاى دور دست ترى ، یعنى آسیاى میانھ توسعھ وگسترش دھد 
حدات ھند را تا دریاى آمو پیش کشد و در غیر اما ھدف انگلیس از تجاوز بر افغانستان این بود تا در صورت امکان سر

 بدھد، ولى بھ این رھند در برابر روس ھا قراپذیر این صورت کوه ھاى ھندوکش را بھ عنوان سرحد طبیعى و تسخیر نا
 با دادن تلفات سنگین و بر باد دادن حیثیت بین ١٨٤٢ جنورى و١٨۴١دسامبر، در و سھ سال بعد.آرزوھایش نرسید

 اما انگلیس ھا مفت افغانستان را ترک نگفتند، بلکھ چند ماه پس از .مجبور شد افغانستان را ترک بگویدالمللى خود 
 خود ١٨٣٢خروج کامل خود از افغانستان ، سند را بھ بھانھ تعقیب دزدان دریائى از چنگ میران سند برخالف تعھدات 

 جانشین رنجیت سنگ حملھ برده ، بر) ١٨٤٥(عد و دوسال ب) ١٨٤٣(با خاندان تالپورسند و شاه شجاع متصرف شدند
را تا پشت دربند  پنجاب را مسخر و بھ قلمرو ھند بریتانوى ملحق ساختند و خود ١٨٤٨شاور را متصرف شدند و در پ

    . بوالن در مرزھاى افغانستان رساندندۀخیبر و در
  باقیدارد

  
  

 


