
  

  

  

 
 
 
  

 

  

  انستان غس در افي انگلي استعمارياستهاي سيبررس
  

  ####سف متولي حقيقيدكتر يو

  

  1 انگلستان در افغانستاني استعماريهااستي به سينگاه

 منـابع   ي از برخـ   يك و برخوردار  يت استراتژ يموقعدارا بودن    رغم  به،  كشور افغانستان ِ
 هنوز نتوانسته از رشـد الزم  ،توسعهتوانمنديهاي ن دارا بودن  ي شناخته شده و همچن    يغن

ـ ا.  برخـوردار باشـد    ي و صـنعت   ي اقتـصاد  ،ي مختلـف اجتمـاع    يهـا  در عرصه   ـــ ن امـر    ي
  :داشته باشدعلت تواند چند  مي ــ يافتگين توسعه
  ؛ همواريها  جلگه كمبود افغانستان ويعت سخت و كوهستاني طب.1
  ؛ي جهانيها راه نداشتن به آب.2
   چون نفت و گاز؛ي نشدن منابع شاخص انرژيا شناسائي فقدان و .3
ـ    يهـا يريانمنـد و درگ   ي ز يهـا  رقابت ،جـه ينت و در    ،ي و نژاد  ي تنوع قوم  .4 ن ي متعـدد ب
  .ي و زباني مذهبيهاگروه

 
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد #
 در  1385 آذر   26 تـاريخ  كـه در     ،خالصه اين مقاله در همايش بررسي تحوالت افغانستان در يكـصد سـال اخيـر              . 1

 . قرائت گرديد،مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران برگزار شد
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نكـه  ي امـا بـا توجـه بـه ا    ؛ بوده باشند مؤثرد عوامل باال در كند كردن روند توسعه         يشا
ن عوامل را  ي امروزه ا  ، كرده اند  ير توسعه را ط   ي مس هايژگين و ي با دارا بودن هم    ييكشورها

ـ  ا  اين است كـه آنچـه        قدر مسلم .  به شمار آورد   يافتگين  توسعه يتوان عوامل اصل   مين ن ي
 در  ،نه از منابع موجود را نـداده و       ي فرصت استفاده به   د نموده و به افغانها    يت را تشد  يوضع

 مـسئله   ، گرفتـه  هـا  مختلف از آن   يها  را در عرصه   ي و بالندگ  يي شكوفا يها نهي زم ،مجموع
ر يـ  سـه قـرن اخ  ين كشور در طـ ي ا. در افغانستان بوده است ي استعمار يهاعملكرد قدرت 

.  در خاك خود بوده است     ي سه قدرت بزرگ جهان    ي و نظام  ياسيم س يشاهد حضور مستق  
 يها و در سـال يستم شـورو يمه دوم قرن بي در ن، انگلستان20مه قرن ي و تا ن19در سده  

 يامـر . اند  داشته ي در افغانستان حضور نظام    مستقيماً ،آمريكاكم  يستم و ين قرن ب  ينخست
 رقابـت دو قـدرت      ،انين م ي در ا  .دا كرد يتوان نمونه آن را پ     مي يگريه در كمتر كشور د    ك

ــتعمار ــياس ــ( س و روس ي انگل ــم از روس ــزارياع ــ و يه ت ــاهي ــاد جم ــوروي ر يا اتح ش
 در  ، و يت ملـ  يـ  را بـه اسـتقالل و حاكم       ها ن ضربه يتر  بزرگ ،در افغانستان ) يستياليسوس

ـ     ،استي س ،جهينت خ معاصـر   ي تـار  يبررسـ . ستان وارد نمـوده اسـت      اقتصاد و فرهنگ افغان
 در  ي تر از مجموعه عوامل داخل     مؤثر به مراتب    يدهد كه عامل خارج    ميافغانستان نشان   

  . ن كشور بوده استي ايافتگين روند توسعه
 افغانستان  ياست خارج ي س به كه   ين كشور ي اول ،يي استعمارگر اروپا  يهاان قدرت ياز م 

 افغانـستان دخالـت كـرد و    يگـران در امـور داخلـ   يدتـر از د    زو ،جهي در نت  ،وتوجه داشت   
 هنـد  يكمپـان . حكومت انگلستان بودداشت،   افغانستان   يماندگ ا در عقب   ر تأثيرن  يشتريب

زابت پادشاه وقت انگلـستان     ي به فرمان ال   يالدي كه در آغاز قرن هفدهم م      ،سي انگل يشرق
ـ    يسـ أن ت يزم  در مشرق  يو به منظور گسترش بازرگان     ن يم تـأ  ي در راسـتا   1 ،ودس شـده ب

 و ي نظـام ،ياسـ يداران خود تـا اواخـر سـده هجـدهم توانـسته بـود نفـوذ س                 ممنافع سها 
ن يـ كـارگزاران ا . ن هنـد توسـعه دهـد   ي از سـرزم يا  خود را در سـطح گـسترده   ياقتصاد
 به منافع هرچـه     يابي دست ي در راستا  ،س بودند يندگان دربار انگل  ي كه در واقع نما    ،شركت

 مقتـدر   يهـا  حكومت ، هند ي ساختن حكام  مغول    نشانده  دستبودند تا ضمن    شتر بر آن    يب

 
مجلـه دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه        ،» هندشرقي در ايران   سياني انگلي كمپ«غالمرضا ورهرام،    .1

 .469ص  ،)1364 (3ش ، 18س  ،فردوسي مشهد
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 نفوذ بـه هنـد   ي و محورهاهامسدود نمودن راه.  كنندل مخالف خود را نابود  ي و قبا  يمحل
 نفـوذ  يهـا ران و افغانستان هم راهيا.  بود19 انگلستان در قرن يياياست آس ين س يتر مهم

 انگلستان در هنـد   يب برا يك رق يتوانستند به    يمار داشتند و هم خود      يبه هند را در اخت    
 در هندوستان    هايسليمنافع انگ در مورد    كه از جانب افغانستان      يدي اما تهد  ؛ل شوند يتبد

يـابي زمانـشاه در آغـاز قـرن نـوزدهم در       قـدرت . تـر بـود    وجود داشت به مراتـب جـدي     
 كامل بر اقـوام و منـاطق       سلطه يبرا ها و اقدامات انگليسي   ها مقارن با اوج تالش    ،افغانستان

ك سـو و  يـ  حمله به هندوستان از ي آشكار زمانشاه برا   يها تالش 1.مختلف هندوستان بود  
 ي از سـو   ،رمـسلمان شـمال هنـد از او       ي مـسلمان و غ    يهال و حكومت  يكمك خواستن قبا  

ز يـ  ناپلئون بناپـارت ن    ، زمانشاه يزمان با تكاپوها   هم.  را آشفته كرد   هايسي خواب انگل  ،گريد
  .ش گرفتيران در پيق اي حمله به هند از طري را براييهاشتال

 را در افغانـستان در      يا هي چند ال  يهااستيدات س ين تهد ي با ا  يياروي رو ي برا هايسيانگل
 اقتصاد و فرهنـگ افغانـستان را تـا       ، اجتماع ،استي س ،خي كه تار  يهااستيس. ش گرفتند يپ

  : عبارت بود ازهااستين سيس ان رئويمهم تر.  خود قرار دادتأثيران سال تحت يسال
 با توجه به    ،ران كه يات انگلستان در هند و دولت ا      فرصن مت ي ب يل دولت حائل  ي تشك .1
منظـور را تـأمين   ن يتوانست ا مي افغانستان ،ينان احمدشاه دران  ي دولت جانش  يريگ شكل
  .كند

ات انگلـستان در هنـد و دولـت افغانـستان كـه             فرصن متـ  ي بـ  يل دولت حائل  ي تشك .2
نگ در  يت سـ  يـ  حكومـت رنج   ،ژهي به و  ، در پنجاب و   هاكي از حكومت س   هايسيت انگل ياحم

  .است جامه عمل بپوشاندين سيتوانست به ا مي يسر هند تا حد
 چون  يياست كوتاه مدت به جهت حذف رقبا      يك س ي به عنوان    ي تدافع يهااستي س .3

ن و افغانـستان و   رايـ ان ا يـ  م يريـ جاد درگ ي ا ؛ و رفع خطر ناپلئون از طرق مختلف       زمانشاه
ن يـ  ا ين نمودهـا  ين دو كشور از مهـم تـر       يك از ا  ي با هر    ي ضد فرانسو  يانعقاد قراردادها 

  .است بوديس

 
پژوهشي پيرامون روابط سياسي و چالشهاي مرزي از احمدشـاه درانـي تـا              ،  »افغانستان و ايران  « ،وسف متولي حقيقي  ي. 1

 .161 ص .1383 ،ميبنياد پژوهشهاي اسال، شهد م.شاه قاجار احمد
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 ياست دراز مدت كه منجر بـه حـضور نظـام   يك سي به عنوان  ي تهاجم يهااستي س .4
 يهـا   دهـه  ين كشور در ط   ي ا ياست خارج يار گرفتن س  يانگلستان در افغانستان و در اخت     

ق يـ  و چه از طر    يق نظام ي چه به طر   ،ديبا مي افغانستان   ،استين س ي مطابق ا  ؛مختلف شد 
ان بدون  يگرفت و افغان   ميار انگلستان قرار    ي در اخت  ،نشانده  دست يها كار آوردن دولت   يرو

ـ ا. افتنـد ي ميگر را ن  ي د يها با دولت  ياسيجاد رابطه س  يس حق ا  ينظر انگل   بـه   ،اسـت ين س ي
. شتر مـورد توجـه قـرار گرفـت     ي ب ، افغانستان يمرزهاه به   يك شدن روس  يژه پس از نزد   يو

تـوان   مـي اسـت   ين س ي به ا  يابي دست يگانه انگلستان و افغانستان را در راستا        سه يهاجنگ
  .مورد توجه قرار داد

ن اهل سنت و    يژه ب ي  و اقوام ساكن در افغانستان و به و         هاان گروه ي م اندازي   تفرقه . 5
 ي اسـتعمار  يهااسـت يگـر س  ي از د  هـا  ر هزاره ي و غ  ها ره هزا ،هارپشتوني و غ  ها پشتون ،انيعيش

 خود  تأثير ي تا روزگار كنون   ي كه در دراز مدت و حت      ياستي س ،انگلستان در افغانستان بود   
  .را آشكارا نشان داده است

  .گان مسلمان ين افغانستان و همسايجاد اختالف بي ا.6
اســت ي كــه بــه س، انگلــستان در افغانــستان راياســت اصــلي س،ن مــوارديــمجمــوع ا

ل ي تـشك ،معـروف شـده بـود    1»له دفاع از هندوستانين وسيتر افغانستان سپر بال و مهم  «
 انگلـستان و    يج را بـرا   ين نتـا  يشتريـ  ب 5 و   4گانه فوق مـوارد      شان موارد ش  ياز م . داد يم

  .داشته استدر پي  مردم افغانستان ين ثمرات را برايتر تلخ
 زمانـشاه مقـارن بـا اوجگيـري        ، اشـاره شـد    ن بـه آن   يشيگونه كه در صفحات پ     همان

 چند سـال    هايسيانگل. دي سلطه كامل بر هندوستان به قدرت رس       ي برا هايسي انگل يهاتالش
. ر تمام هندوستان بـه وجـود آوردنـد        ي تسخ ي برا ي ارتش بزرگ  ،زمانشاه يابي بعد از قدرت  

 2.ودسور را هــدف قــرار داده بــيــ نظــام دكــن و م، مهراتــهي هنــديهــان ارتــش دولتيــا
 بر آن بودند   ،يسي انگل يروهاي در برابر ن   نه ضمن مقاومت سرسختا   ، هند ي محل يهاحكومت

 هايسيـ گر بر ضد انگلي دي استعماريها از قدرتيه و حتي مسلمان و همسا يهاتا از حكومت  

 
1. Rose Louise Greaves. Persia and the Defence of India ٍِA Study in the foreign policy of the 

third Marquis of  Salisbury.  London, University of London, the Atione Press 1959, 50. 
 .630 ص،2 ج .1375 ، احساني، قم. افغانستان در مسير تاريخ.محمد غبار ميرغالم .2
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ن فكر افتادنـد كـه بـا كمـك       ي به ا  ي هند يها  از راجه  يان گروه ين م يدر ا . رنديكمك بگ 
ـ ا. ن خود كوتـاه كننـد    ي را از سرزم   هايسي دست انگل  ،ان افغ زمانشاهگرفتن از     هـا  ن راجـه ي

 او ي لشكركـش يهـا  نهيهزپرداخت   ، كمك از او   ي و تقاضا  زمانشاه روابط با    يضمن برقرار 
   1.ز متقبل شدنديبه هندوستان را ن

 يگر آزادسـاز  ي د يطلبانه خود و از سو      به اهداف توسعه   يابي دست ي در راستا  ،زمانشاه
ـ  بر آن شد تـا بـا قبا        ،يحي مس يهايسيطره انگل ير س ين از ز  جماعت مسلما   از  ،ل مهراتـه  ي

 يهااسـت ي و س  ي هنـد شـرق    يو از مخالفـان سرسـخت كمپـان        ل هنـد  يـ ن قبا يرومندترين
ن يـ  هنـد از ا    يسي انگل يفرمانروا  2يز ولزل ي مارك يآگاه.  متحد شود  ، انگلستان ياستعمار

پـو  يگر بـا ت   ي د ي و از سو   هاي با مهرات  ك سو ي از   يسي انگل يروهايكه ن موقعيتي  م در   يتصم
ر يـ  درگ ــ و حكومت عمان بود      ي عثمان ،ت فرانسه ي كه مورد حما   ــسور  يسلطان حاكم م  

3. گرديدهايسيانگلموجب نگراني شديد  ،بودند
موقعيـت بـه چنـد علـت ـــ      ن يـ  در اهاآن 

 ي دشـوار  ،ل مختلـف هندوسـتان    يـ ر بودن در سركوب مقاومت حكـام و قبا        يازجمله درگ 
حملـه بـه قلمـرو    ـــ   كرد   مي به آنجا را مشكل      ي افغانستان كه لشكركش   يعيت طب يوقعم

ـ  از تهد  يبحـران ناشـ   . دنـد يد مي را صالح كار خود ن     زمانشاه  سـردمداران   ،زمانـشاه دات  ي
 در  آنهـا منافع دراز مدت    نسبت به   ك خطر بالقوه    ي انگلستان را از وجود      ياست خارج يس

 و  ياست تـدافع  ين راستا دو س   ي در هم  آنها.  آگاه كرد  ــ  افغانستان يعني ــشبه قاره هند    
. ش گرفتنـد ي در مـورد افغانـستان در پـ   ـــ  بـه آن اشـاره شد  قبالً كه ــ خود را   يتهاجم

 مـورد توجـه قـرار      آنهـا  بود كـه     ييها  مجموعه برنامه  ي مستلزم اجرا  هااستين س ي ا ياجرا
ـ  ا ، مـورخ معاصـر افغـان      ،غبار. دادند  انگلـستان در    يهااسـت يال س بـ  را در ق   هـا  ن برنامـه  ي

  :كند ميان ين بيافغانستان چن
ستم يـ ن بود كه خواه بـه جنـگ و خـواه بـه س             يس در افغانستان ا   ياست انگل يس
 مملكت را به ،يم و خواه كنترل توسط حكومات افغان  يه و تقس  ي و خواه با تجز    يولسل

. ارد نگـه د   يف و مجـزا از جهـان و متـروك و منـزو            يشكل پارچه پارچه شده و ضع     
از نشر تمـدن و فرهنـگ       . دي و ارتباط او را با دول جهان معدوم نما         ياسياستقالل س 

 
  .11 ص،1ج . 1362 ، اقبالتهران، .19تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس  در قرن  .حمود محمودم .1

2. M. Wellesley  

  .302ص، 1ج  ،1354 ، انجمن آثار مليتهران، .تاريخ روابط بازرگاني و سياسي انگليس و ايران .ابوالقاسم طاهري. 3
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تنفـر   را طـرف     ها دولت ، نگه دارد  يجنگ  ملت را در نفاق و خانه      ، كند يريد جلوگ يجد
س در يانگلـ سياسـت  ن يتـر  مخـرب ... دي به خود نما  مردم قرار داده مجبور به توسل       

 ياليرا در صـورت اسـت     يـ  ز ؛ آن بـود   ياسطه امـرا  افغانستان همانا كنترل كشور به و     
ر خود را در برابر او      يص كرده و خط س    ي را تشخ  يم مردم كشور دشمن خارج    يمستق

ن خـط   يـ  ا ،ير نقـاب داخلـ    ي در ز  ، كه نفوذ دشمن   يتوانستند در حال   مين كرده   يمع
ن جامعه افغانـستان  يبات دوامدار راه خود را در ب ي ساخت و تخر   ير را مغشوش م   يس

تـا اواسـط    ) زمانشاهدوره  (جدهم  يس از اواخر قرن ه    ين طرح انگل  يا.  رفت يده م گشا
 و  ياسي و چه روش س    يچه در عمل نظام   )  دوم ين الملل يختم جنگ ب  ( ستم  يقرن ب 

ق و  يـ  قـدم بـه قـدم در افغانـستان تطب          ،ي و باالخره با اعمال نفوذ مخفـ       يپروپاگند
  1».ازب و فريك گراف پر از نشيالبته با . ديب گرديتعق

 را در حملـه  زمانـشاه  را به كابل فرستاده تـا  يا ندهيع شد ناپلئون نما   ي كه شا  ي   زمان
ژه يـ  و بـه و هـا  افغان م ناپلئون در اتحاد باي از تصمهايسي انگليك كند و آگاهيبه هند تحر 

 فـشار   زمانـشاه ق ممكن بـه     ي بر آن شدند تا از هر طر       ها آن ،مردم قندهار در حمله به هند     
 از خراسـان بـزرگ بـا    يشاه كه بر سر مناطق  يران  و فتحعل   يك دولت ا  ي تحر 2.ندوارد ساز 
 كاسـتن از   ي دولـت انگلـستان بـرا      يهاحل  از راه  يكي داشتند   يزه و ناسازگار  ي ست زمانشاه

  . بودزمانشاهخطر 
 حـساس   ي به صورت امر   هايسي از انگل  يدگاه برخ يل مسئله خراسان از د    ين دل يبه هم 

ك از دو قـدرت قاجـار   يت هر ين باور بودند كه حاكمي بر اهارا آني ز؛ در آمده بود ياتيو ح 
 ،بنابراين و   ، خواهد شد  يگريتاج و تخت د   در خطر افتادن     بر خراسان منجر به      زمانشاهو  

ران و افغانـستان باشـد و   يـ  ايهـا دادند كه خراسان در دراز مدت صـحنه رقابت       ميح  يترج
دو كشور هـم نـژاد و هـم زمـان وهـم فرهنـگ               ن  يان ا ي به عنوان عنصر ثالث م     هاخود آن 

 يا  در نامـه ،راني  حاضر در ا يسيموران انگل  از مأ  يكي،   3كمبپل. واسطه صلح حكم باشند   
صـالح در آن     «د  يشـا » ايـ تانياز نظر مصالح بر   « باالدست خود نوشته بود كه         يهابه مقام 

 
 .727 ص ، غبار. 1

 .163ص , ي حقيقيمتول. 2
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 1.ابـد يد آن ادامـه     ران و افغانـستان در مـور      يو اختالف ا  » باشد كه خراسان مستقل بماند    
ـ  ا ياسيم روابط س  يك قرن و ن   ينزديك به    كه   ياختالف ران و افغانـستان را تحـت شـعاع         ي

ف يكـه تـضع  بلف افغانـستان  ي تضعتنها نه ،استين سي بر اساس ا   ،هايسيانگل. خود قرار داد  
 ي بـه خـوب    هـا آن. كردنـد  مـي گان دنبال   ي با همسا  يريق اختالف و درگ   يز از طر  يران را ن  يا

ر ي را از مـس    يزيآم تي موفق يهاي لشكركش ،خي تار ي در درازنا  ،يرانيستند كه حكام ا   دان مي
هندوسـتان داشـته و در صـورت مـساعد بـودن      بـه  ن راه يتـر  يعيافغانستان به عنوان طب  

ا يـ  و   هـا مـساعد حملـه افغان    موقعيـت   ن بردن   ياز ب .  را تكرار كنند   هاتوانند آن  ميموقعيت  
ـ ا وابسته كـردن ا    ي ف و يق تضع ي تنها از طر   هايرانيا  2.ن دو حكومـت ممكـن بـوده اسـت         ي

 ،افتـه يد  است را مطلوب نظر خو    ين س ي ا ي به اهداف خود هر دو     يابي دست ي برا هايسيانگل
ب بـزرگ   يـ  دو رق  اشـتن چـشم د  . ش گرفتنـد  ي در پ  هال به آن  ي ن يرا برا اي    تالش گسترده 

ن يـ  حملـه بـه ا  ي بـرا آنها به هندوستان و تداركات     ــه  ي فرانسه و روس   ــ ها آن ياستعمار
پوسـلطان از حكومـت   ي كمك تين تقاضايا افغانستان و همچن  يران و   ير ا ين از مس  يسرزم

 يشان خـاطر  يـ  اوضـاع و پر    يدگيـ چيز بـر پ   يـ  بـه تهـران ن     يريق اعزام سـف   يران از طر  يا
ـ  هايسيـ انگلاوضاع و احوال    ن  ي در ا  3. افزوده بود  هايسيانگل  حملـه   .1 : سـه خطـر عمـده      ا ب

 يابي دست يفرانسه برا  ه و   ي روس يها تالش .3  و پوسلطانيام ت يق  .2 ؛وستان به هند  زمانشاه
ت را  ياولو ،سوريپوسلطان در م  ي پس از سركوب جنبش ت     هايسيانگل. بودندرو    روبه ،به هند 

يكـي   :ش رو داشـتند   ي دو راه در پ    زمانشاه مقابله با    ي برا هاآن. دادندخان    به مقابله با زمان   
 يگـر ي در داخل هنـد و د      زمانشاهشرفت  ي از پ  يري جلوگ يجاب برا  و پن  ياعزام قوا به دهل   

 تـر و كـم      كـه راه دوم آسـان      يي از آنجـا   4.دولت ثالـث  يك   از جانب    زمانشاهد دولت   يتهد
 كـه بـر سـر    ، قاجـار ي راه دوم را انتخاب كردنـد و بـا دولـت نوپـا       هايسيتر بود انگل   نهيهز

جـاد  يهـدف از ا   .  ارتباط برقرار كردند   ، اختالف داشتند  ها از شرق خراسان با افغان     يمناطق

 
. 1367 تهران، اميركبير، .گران ايران با دورويه ي تمدن بورژوازي غرب هاي انديشه  نخستين رويارويي. حائريعبدالهادي .1

 .235ص 

  .163 ص ،متولي حقيقي .2
. حمـدباقر بهبـودي   بـه تـصحيح و حواشـي م   .)سالطين قاجاريه (التواريخ  ناسخ.الملك سپهر ميرزا محمدتقي لسان . 3

 .107ص ، 1ج . 1353،  كتابفروشي اسالميهتهران،

 .190ص ،  ج اول.1371 ، درخشش،  مشهد. افغانستان در پنج قرن اخير.ميرمحمد صديق فرهنگ. 4
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 به  زمانشاه از حمله    يري حمله به افغانستان به منظور جلوگ      يران برا يق ا ي تشو ،ن رابطه يا
  .هند بود

ـ   ، به الهور منتشر شـد زمانشاهكه خبر ورود   ،  ق .ه 1798/1214در سال     ي لـرد ولزل
 هنـد   ي كمپـان  يتجـار نده  ي نما ،خان ملقب به بهادرجنگ    يعل ي مهد ، هند يسيحاكم انگل 

 بـه تهـران   زمانـشاه ختن دربـار قاجـار بـر ضـد        ي را با هدف بـرانگ     ،ج فارس ي در خل  يشرق
  : تقاضا كرده بود كهياز وشاه  ي در نامه خود به فتحعليولزل. فرستاد

ر ي باشد كه افاغنه قـصد تـسخ  يس موافقتيه انگليران را با دولت بهيه ايدولت عل 
فـارغ و آسـوده   ]  باشـد زمانشاهكه [فه را يآن طاشاه   نرايند و سپاه ا   يهندوستان ننما 

  1».مت هندوستان درافتندينگذارند كه در فكر عز

 ييها داسـتان  ،ران بر ضد افغانستان   يشتر دولت ا  ي ب هرچهك  ي تحر يخان برا  يعل يمهد
 ،خته بودنـد  ي به هند گر   زمانشاه كه از جور     ،يعه افغان يز هزاران ش  يانگ درباره سرنوشت غم  

 ي از شـاهزادگان افغـان  ي و نظامي مالياسيت سيران را به حماياشاه    ديرد و كوش  ف ك يتعر
كـات بـه   ين تحريـ  كه از ا،زمانشاه 2. متقاعد سازد،روزيژه محمود و في به وزمانشاهمخالف  

ـ   تـنش يران به جـا ي در مكاتبات خود با دربار ا   ، داشت ي آگاه يخوب  ضـمن تكـرار   ،يزدائ
  3.د دولت قاجار نمودياقدام به تهد ، خود نسبت به خراسانيادعاها

ان يـ  از حملـه بـه افغانـستان بـه م          سـخن  هر گاه در دربار قاجار       ،خين تار يتا قبل از ا   
 بـه صـراحت بـا آن مخالفـت          ،شـاه  ي صـدراعظم فتحعلـ    ،خان كالنتر  ميآمد حاج ابراه   مي
ته است باز كار كـش    يك س يك سو و حضور     ي از   زمانشاه ين گونه برخوردها  ي اما ا  ؛كرد مي
 بـه  هايريگ ميگر باعث شد روند تصمي دي در تهران از سو4ام سرجان مالكوم  به ن يسيانگل

 بـا  ي ـ تجـار  ياسي سيمانيق پ 1215  مالكوم توانست در سال5.گر رقم بخوردي ديا گونه
ران متعهـد شـده بـود هرگـاه پادشـاه افغانـستان بـه            يـ ران به امضا برساند كـه در آن ا        يا

 
 .31 ص،2 ج.1369 ، هماتهران، . ايران و جهان از قاجاريه تا پايان عهد ناصري.عبدالحسين نوايي. 1

 .86 ص .،1340 ،نا  بيتهران، . ترجمه عباسقلي آذري. تاريخ قاجاريه.رابرت گرانت واتسون. 2

 ،عزيزالـدين وكيلـي فـوفلزايي     : ك.شـاه ر    و فتحعلـي   زمانـشاه براي اطالع از متن مكاتبات رد و بدل شـده ميـان             . 3
  .142-137 صص .1337، لب مطبعه دولتي دارالسلطنه كا،كابلزمان تاريخ شاه الزمان فيةدر

  4. Sir John Malcolm  
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آن «بـه افغانـستان حملـه و    » كـر ي كـوه پ يقشون«ران با يادشاه ا  پ ،هندوستان حمله كند  
ـ  ا 1.كنـد » شاني مضمحل و پر   يبه كل ... ران و يمملكت را خراب و و     ن ين قـرارداد نخـست    ي

ك كشور مستقل نـام بـرده شـده         ياست كه در آن از افغانستان به عنوان         ي دن يسند رسم 
  2.است

را شـاه     يگـر فتحعلـ   ي د ي از سـو   هايسيـ كـات انگل  يك سو و تحر   ي از   زمانشاه يرفتارها
ـ ير ا ي دو وز  يشي اما دوراند  ؛ خراسان و هرات كرد    يمصمم به حركت به سو      ي و افغـان   يران

 يريـ  در مـورد خراسـان مـانع از درگ         زمانشاه يل ادعاها ي و تعد  ــخان     كالنتر و وفادار   ــ
ـ  ا يررسـم يتوافق غ پس از    3.ران و افغانستان شد   يا  يجمات تهـا  يـ  عمل ،ران و افغانـستان   ي

ر حكـام   ي از حكام سند و پنجاب و سا       يت برخ يحما.  افغانستان آغاز شد   ي به سو  زمانشاه
زدودن « بـه جهـت      زمانـشاه  از   آنها و دعوت    ،گوهري ك از قبيل حاكمان   ، هندوستان يمحل

 4. شـده بـود  زمانـشاه ن مناطق بـه قلمـرو   يوستن ايباعث پ» زنگ كفر از مرآت حال عباد    
ـ    ي را ناگز  هايسيدوستان انگل  در شمال هن   زمانشاه يشرويپ  ياسـت يش گـرفتن س   ير از در پ

 كـه مخـالف     ،كالنتـر خـان     مي چـون حـاج ابـراه      يتيحذف شخص . ران كرد يتر در ا   نهفعاال
 ي محلـ هايك خانيز تحر ي و ن  ،ران به افغانستان بود   ي بر حمله ا   ي انگلستان مبن  يهااستيس

  .د بودياست جدين سي ايهاافغانستان در زمره سرفصل
.  مواجـه بـود  يافغـ  افيها از گروهي برخيها در حمله به هندوستان با مخالفت     زمانشاه

 بـا   ، بودنـد  يفيالطـوا   ملـوك  ي كه خواهان نظـام    ،ي ابدال هايژه خان ينداران مقتدر به و   يزم
 بـه  يك روحانير علم ي كه ز، افغان يهااو در مقابل توطئه خان    . ردندك مي مخالفت   زمانشاه

 رغم به. م كـرد دا را در ارگ قندهار اعهاازده تن از آني ،ودندا غالم محمد گرد آمده بينام م 
ك يـ را بـه تحر يـ  ز؛ كنـد ي نتوانست اقـدام   ي در برابر مخالفان خارج    زمانشاه ،ن اقدامات يا

 5.كردنـد  مـي  حمله به هرات آماده      يخود را برا  شاه    ي برادرش محمود و فتحعل    ،هايسيانگل
 در داخـل   زمانشاهت  ي متزلزل شدن موقع    باعث ، افغان با محمود   هايسران و خان   يهمكار
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رو در قلعـه    يـ  ن ي گـردآور  يشاور بـرا  يـ ان حركت به سمت پ    ي در جر  يافغانستان شد و و   
 ،نـا شـد و    ير و به دستور محمود از دو چشم ناب        ي دستگ يشنوار به دست مال عاشق شنوار     

 بـا   ،س در حفـظ منـافع خـود در هندوسـتان          ي انگل ي و استعمار  ياسي طرح س  ،گونه نيبد
ك مـورخ   يـ  ي بنا بـه ادعـا     1.دي رس يروزيران و محمود به پ    ي دولت ا  ، افغان هايمك خان ك

 اسـتقالل كـرد و در       ي ادعـا  ينگت س ي رنج ي پنجاب به رهبر   ،زمانشاه با شكست    ،يافغان
 پس  يكي ،شاوريل و پ  يره اسماع ي د ،يره غاز ي د ،ري كشم ، مولتان ، قلعه اتك  ي بعد يهاسال
م را در   ي افغانـستان قـد    هايسيـ است انگل يد و سرانجام س    از افغانستان جدا شدن    ،يگرياز د 

 ،زيــ نيسيــاســتمدار انگليك سيــ بــه اعتــراف 2. درآورديقالــب كوچــك و فــشرده كنــون
 هند و سپس اسارت و كـور شـدن او و بـه قتـل                يها  از پشت دروازه   زمانشاه ينينش عقب

هندوسـتان   اي بـر  يار جد يك خطر بس  يس را از    يال انگل ي خ ، وفادارخان ،رشيدن وز يرس
   3.آسوده كرد

ه يق روسـ  1222 در سال    4تيلسيمان صلح ت  ي پ يه از ناپلئون و امضا    يبا شكست روس  
گر يكدي ي سپردند و بر آن شدند كه با همكار        ي گذشته را به فراموش    يهايو فرانسه دشمن  

پـيش  . ور شـوند  ران و افغانستان به متصرفات انگلـستان در هندوسـتان حملـه    ير ا ياز مس 
ن كـشور   ي ا ياست خارج ي كارگزاران س  هايسي انگل يار خطرناك برا  يت بس يضعن و ياآمدن  

ـ نامـساعد جد  اوضـاع    حفظ منافع خود و مقابله بـا         يرا بر آن داشت تا برا       يپلماسـ يد د ي
 جـان مـالكوم و      راعزام مجدد س  . رنديش بگ يران و افغانستان در پ    ي را در ا   اي  نهار فعاال يبس

ران و يـ  عهد نامـه مجمـل بـا دولـت ا    ي و امضا5هارد فورد جونز  چون سريگري د يسفرا
  بـا يا  عهدنامـه  ي امضا يبه افغانستان برا   6نستوني به نام مونت استوارت الف     يرياعزام سف 

ن يـ  در زمـره ا    ــاو را تصاحب كند     مقام    برادر محمود كه توانسته بود موقتاً      ــشجاع   شاه  
 كرد كه بر اساس     فغانستان امضا  را با دولت ا    يا نستون عهدنامه يالف. د بود ي جد يهااستيس
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ن است كـه    يجالب ا . كردند ميت  يران حما يدات ا ي از افغانستان در برابر تهد     هايسيآن انگل 
ران تعهد گرفته بودند كـه      ي از دولت ا   هايسي انگل ،سيران و انگل  ين ا يمان امضا شده ب   يپ در

 خـود   ، مقابـل  ن كشور به افغانـستان حملـه كنـد و در          ي ا ، به هند  هادر صورت حمله افغان   
   1.طرف بمانندي بهاران به افغانستان آنيتعهد نموده بودند كه در صورت حمله ا

جاد مناطق حائـل    ي ا ، كاستن از خطر افغانستان    ي انگلستان برا  يها گر از نقشه  ي د يكي
ن يـ  ايدر راسـتا . ات خود و قلمرو افغانـستان بـود  فرصن مت يو ب ) يهند شمال (در سرهند   

ت افغانـستان   يـ  تحت حاكم  ، كه اسماً  ك در منطقه پنجاب   ين س رمسلماياست حكام غ  يس
ك منطقه حائل در برابر دولـت افغانـستان         يت انگلستان و به عنوان      ي با حما  ،قرار داشتند 
ـ  توانـستند ا   ييهـا ماني پ ، با عقـد   هايسيانگل. قرار گرفتند  ن حكـام را تحـت سـلطه خـود          ي

ن يـ وان در چـارچوب ا    ت  ي مختلف م  يها را در زمان   ها و افغان  هاكين س ي ب يري درگ 2.درآورند
   3. مورد توجه قرار دادهايسياست انگليس

ه در  يه و حملـه نافرجـام نـاپلئون بـه روسـ           يفرانـسه و روسـ    روابـط   هـم خـوردن      بر
 را از   هايسيـ است اروپـا اگرچـه انگل     ي حذف ناپلئون از صحنه س     ،تي در نها  ،ق و 1227سال

ن يـ ك شـدن ا   يه و نزد  يران از روس  ي ا يهاخاطر كرد اما شكست     بزرگ آسوده  يجانب خطر 
س يه و انگل  ين روس ي ب ي طوالن يك دوره رقابتها  يجاد  ي افغانستان باعث ا   يكشور به مرزها  

  گـرم برسـانند و     يهـا ز آب يـ  مصمم بودند خـود را بـه هندوسـتان و ن           هاروس. ا شد يدر آس 
خـود  ن متصرفات ي واقع شده بيهانيق نفوذ در سرزميكردند تا از طر مي تالش  هايسيانگل

ـ    ،ن كـشمكش  يا. ب گردند ي رق يهايشروي مانع از پ   ،هيبا روس  ك قـرن دوام    يـ ش از   ي كـه ب
ـ  يـ  حا ي بر سرنوشت كـشورها    ،داشت  از جملـه    ،ن متـصرفات دو دولـت اسـتعمارگر       يل ب

 سـلطه بـر افغانـستان       ي بـرا  هايسيـ تالش انگل .  داشت يقي و عم  يات منف تأثير ،افغانستان
ـ   هايسي كه انگل  ،ها بهجناين   از   يكي.  داشت ي متعدد يها جنبه  آن  ياجـرا از   ي سود فراوان

نكـه  يبا ا.  مختلف مردم افغانستان بوديهان گروه يدن تخم تفرقه و نفاق ب     ي پاش ،بردند مي
ن يـ  درجامعـه افغانـستان وجـود داشـت امـا ا           يني و د  ي زبان ،ي قوم يهان تفاوت يش از ا  يپ

 
  .3ص ،محمود. 1
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 خـود اسـتفاده   يت ملـ يـ حاكم ، بر ضـد  اختالفات اناًي و اح  تها،ن تفاو يگاه از ا   چي ه هاگروه
  كـه بعـضاً   ي اختالفات ، مبدل به اختالفات شد    تها تفاو هايسينكرده بودند اما با اقدامات انگل     

 كه  ،ييحكام سدوزا .  افغانستان قلمداد شده است      ي لطمه خوردن به منافع مل     يدر راستا 
ـ تا ا   در  عيروان مـذهب تـش    يـ  از پ  ،ار داشـتند  يـ ت افغانـستان را در اخت     يـ حاكمزمـان   ن  ي

 ي چنـدان  يي بعـد از اهـل سـنت دلجـو         ين گـروه مـذهب    يتـر  افغانستان به عنـوان بـزرگ     
 بـه   ،ان افغانـستان  يعيشـ . داشتند مي روا   ها نسبت به آن   ييهايريگ  سخت كردند و بعضاً   مين

 ي آمـادگ  ، از حكام افغانستان   ي برخ يعي ضد ش  ياستهاي و س  ين تعصبات مذهب  يل هم يدل
 پنهـان   هايسيـ د انگل يـ ن نكته از د   يا. دنديد مي خود ن   را در حفظ حكومت    آنها با   يهمكار

 بـه نفـع خـود اسـتفاده         وضوعن م ي مصمم بودند در فرصت مناسب از ا       آنهانمانده بود  و     
  .كنند

 ياسـ ير تحوالت س  ي در افغانستان ن   ، از حذف ناپلئون   ي ناش يهمزمان با تحوالت جهان   
.  بـود  يكومـت سـدوزائ    ح ي بـه جـا    ئـي  حكومت بارك زا   ينيرخ داد و آن جانش    اي    عمده

رزا و يـ  كه از كور شدن و سپس قتل برادر خود به دست كـامران م         ،ريوزخان    برادران فتح 
دن ي و بـه قـدرت رسـ   ينه سقوط خاندان سدوزائ  ي زم ، بودند يناراضشاه    به دستور محمود  

خـان    ميرگ محمـد عظـ     مـ   با 1.فراهم ساختند را  از خانواده خود    خان    ميار محمد عظ  دسر
 سلطه بـر منـاطق افغانـستان شـروع شـد و هـر            ين برادران او برا   ي ب هايريدرگ از   يا دوره

 ،ان بـرادران يـ  از م2. افتادي از برادران و سرداران افغانيكيافغانستان به دست  از   اي  گوشه
بعـد  .  كابل را تصرف كنـد     هايريك سلسله درگ  يتوانست بعد از     دوستمحمدخان ،سرانجام

كـه   ،دوسـتمحمدخان . دنـد ي به سلطنت افغانستان برگز     او را  ير دران ياز تصرف كابل عشا   
 ي خواهـان واگـذار  هايسيشاور بود از انگلي پيكي در نزدهاكي از متصرفات س  ي قسمت يمدع

روابـط   او موافقـت نـشود در      ين تقاضـا  يد كرد كه اگر با ا     ين مناطق به خود شد و تهد      يا
   3.د نظر خواهد كرديه تجديخود با روس

 
 .6 ص ،حقيقي متولي. 1
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خواسـتند   ي مـ  هاروس.  آشكار بود  ير منطقه اكنون به روشن    س د ياست روس و انگل   يس
توانـست   ي هرات و قندهار ميران بر شهرهايك كنند و تسلط ا    يخود را به هندوستان نزد    

ران در حملـه بـه      يـ ل مـشوق ا   ين دل ي كند و به هم    يارين هدف   ي به ا  يابي را در دست   هاآن
 بـه  هاك شدن روسيخواستند از نزد ي م، در مقابل ،زي ن هايسيانگل. هرات و افغانستان بودند   

ران در  يـ ت ا يـ ف موقع يتـضع .  كننـد  يري جلـوگ  ،مت ممكن ي به هر ق   ، هندوستان يمرزها
 هايسيـ توانـست انگل   مي در افغانستان    نشانده  دستك دولت   ي كار آوردن    يافغانستان و رو  

  . كندياريدن به اهداف خود يرا در رس
 ـــ  حاكم هرات    ــرزا  ي از كامران م   تي بر آن شدند تا ضمن حما      ،لين دل ي به هم  ،هاآن

 بـه  يابي دستي برا،ديگذران ميانه روزگار يوسانه در لودهيأ كه م،شجاعشاه  گر ازيك بار د ي
  1.ت كننديقدرت در افغانستان حما

ت خـود را در  ي حاكم، عالوه بر كابل،ق توانسته بود1252كه تا سال   ،دوستمحمدخان
شاور هـم شـد و      يـ  پ ي مـدع  ،ز گسترش دهد  ياد ن آب  لوگر و جالل   ، كوهستان ،يمناطق غزن 

 ي اعالن جهـاد كنـد از علمـا    ها آن يسيان انگل ي و حام  هاينكه بتواند در مقابل پنجاب    ي ا يبرا
ـ   از علمـا بـا ا       يگروهـ .  خود شـد   ين برا ير المومن يافت لقب ام  يافغانستان خواهان در   ن ي

ـ   ياشاه    ن سال از  ي او در هم   2.خواسته او موافقت كردند    ز خواهـان   يـ ه ن يت روسـ  ران و دول
ان يـ را در جر   دوسـتمحمدخان  يها كـه درخواسـت    ،هيدولت روس . ت شد ي و حما  يهمكار

چ ويكتـور يان و يـ  سـتوان    ، گرفتـه بـود    يتخـت خـود جـد     يبـه پا  خان    ينقليسفارت حس 
 4چيوومونير نظـر كنـت سـ      ير افغانستان به تهران فرستاد تا ز      ي سف  با  را همراه  3چيو  سهيتو

 لـرد  5. كنـد يه عملـ يت دولـت روسـ  يـ ل و قنـدهار را تحـت حما  ه تهران كاب يطرح اتحاد 
 دوسـتمحمدخان ك  يـ پلماتين اقدامات د  ي هندوستان كه از ا    يسي انگل ي فرمانروا ،6اوكلند
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 از  يريخـود و بـه منظـور جلـوگ        طـرف    از   يندگي را به نما   1 الكساندر بارنز  ،آگاه شده بود  
 مأموريـت ن  يـ  عـالوه بـر ا     ،بارنز 2.ه روانه كابل كرد   يران و روس  يبا ا  دوستمحمدخاناتحاد  

د و از رودخانـه سـند و   ايـ ان انگلستان و افغانستان منعقد نم     ي م يداشت تا قرارداد بازرگان   
   3. كنديبردار ز نقشهي آن منطقه نيهاراه

 ي او در مـورد واگـذار      يهـا   به علت حـضور بـارنز در كابـل و وعـده            ،دوستمحمدخان
ت يران الهـور و بـه رسـم       مـ ينگ حك ت س يا رنج  ب گو  و  گفتق  يشاور به افغانستان از طر    يپ

 ابتـدا   ، از انگلـستان   يافت كمك مال  ين در يانگلستان و همچن  از سوي   شناختن حكومتش   
 بـارنز  يهـا   كه متوجه شد لرد اوكلند وعدهي اما وقت ؛ نشان نداد  ي خوش يچ رو يتكوويبه و 
 اتحـاد بـا     يا خـود را بـر     يه شد و آمادگ   ير روس يگر متوجه سف  ي نكرده است بار د    تأييدرا  

شـاه    محمديه و به فرماندهيك روسيز با تحريران ني ايروهاي ن 4.ه اعالم كرد  يران و روس  يا
 هـرات را بـه محاصـره        ،انيقاجار به جانب هرات حركت كردند و پس از تصرف قلعه غور           

ران و بـه  يـ  منعقده خود بـا دولـت ا    يها س برخالف عهدنامه  ي دولت انگل  5.خود در آوردند  
 ،طرف بماند يران و افغانستان ب   ين ا يرفته بود در جنگ ب    يكه پذ ،   . ه1229سالمان  يژه پ يو

رزا حـاكم   يـ ت از كـامران م    يـ حما. ش گرفت يران در پ  يابر ضد    را   يا اقدامات گسترده راه  
ب يـ  بـه قنـدهار و ترغ      7نچي فرسـتادن مـسترل    ،  بـه هـرات     6نجر  ي اعزام الدرد پـوت    ،هرات

ران بـه اعـالم   يـ د ا يره خارك و تهد   يخره اشغال جز  ران و باال  ي با ا  ي دشمن يان برا يقندهار
ن اقدامات بود كه منجـر بـه   يدن از محاصره هرات در زمره ا     يجنگ در صورت دست نكش    

   8.ران از هرات شدي ايروهاي ننشيني عقب
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 يمور امـضا  أ را مـ   1ام مكناتن يليد شده بودند و   ي ناام دوستمحمدخان كه از    ،هايسيانگل
ـ     . ق1254ن معاهده در سال   يا. دشجاع كردن شاه     با يمانيپ ن حكومـت  يدر شـهر الهـور ب

 يشجاع در مقابل همكـار    شاه    .دينگ به امضا رس   ي س يتشجاع و رنج   شاه   و  هند يسيانگل
ن عهد نامه تعهد كـرده بـود        ياش به قدرت در بند هجدهم ا        دوباره دستيابي در   هايسيانگل

 2.ر كشورها نداشـته باشـد     يا سا  ب يچ گونه رابطه خارج   يكه بدون اجازه دولت انگلستان ه     
ن جنـگ خـود را بـا افغانـستان و           ي نخست ،هيبا صدور اعالم   ، .ق1254  سال  در هايسيانگل

  . حاكم آن آغاز كردند
 د خود به افغانستان و سپس دوران اشـغال در صـد           ي در آستانه تجاوز نظام    هايسيانگل
 ارتبـاط بـا     ين برقـرار   برآمدنـد و آ    يجاد شكاف در صف مبـارزان افغـان       ي ا يبرااي    توطئه

 از مـاموران  3وتنان  يل.  مذهب بود  ي بر ضد حكام سن    آنهاك  ي و تحر  هاع آن يان و تطم  يعيش
س در جنـگ  ي انگلـ ي از سـران نظـام  يكـ ي بـه  اي نامـه  حاضر در افغانـستان در       يسيانگل

  : شديادآورن يافغانستان به او چن
ه  يـ عه را عليتمام ش د كه   يوعده بده خان    نيريه به ش  يك لك روپ  يد  يتوان ميشما  

عه اسـتفاده   يتـوان از شـ     مي است كه    ين موقع يان مسلح كرده و اكنون بهتر     يشورش
 محلـه   ، غلبـه كننـد    هاين موقـع سـن    يـ  خاطر نشان كن كـه هرگـاه در ا         هابه آن . كرد

 وعده كن و به من اطـالع        هاهر قدر ممكن است به آن     . ان را غارت خواهند كرد    يعيش
  4.ديندازيان نفاق بيورشان شيد در ميت كنيبده و جد

 يعلما  از يمذهب و برخ   ي سن نامكا كه از ح   ييهاي همه نامهربان  رغم  به ،انيعيالبته ش 
 يوطنـان سـن   هم بـر ضـد      ي با دشمن خـارج    ي حاضر به همكار   ،دنديد مي آنهامتعصب  

طلـب و   عه وحـدت ي شـ ي از علمـا   ي قنـدهار  ي قاضـ  ،به عنوان مثـال   . مذهب خود نبودند  
جـاد  يان ايعي شي براي كه حكام افغانييهاي و كاست  هايي با همه نارسا   ،رز قندها ياستعمارست
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ان را  يعي ش ، نفاق يها سهي كردن دس  ين و نجات مملكت و خنث     ي حفظ د  يكرده بودند برا  
مـذهب افغانـستان بـه منظـور طـرد           ي بـا مبـارزان سـن      ي وحـدت و همـدل     ،يبه همكـار  

 يگـر بـر رو    ي د يهاسيـ ه انگل كـ  گونه برخوردها باعـث شـد      ني ا 1.استعمارگران دعوت كرد  
  .ان افغانستان حساب باز نكننديعي شيهمكار

شجاع حـاكم   شاه   ت از ي حما ي خود به افغانستان برا    يان حمله نظام  ي در جر  هايسيانگل
ـ    جـالل يـي لزايرسـك كـالت ق    ي در ج  ييهانشانده خود پادگان   دست كـار  ي و چاريآبـاد غزن

ز وارد قندهار   يشجاع ن  شاه    در افغانستان  هايسيه انگل ي اول يهايروزيبعد از پ  . كردند سيسأت
 يروهـا يز پـس از شكـست از ن       يـ ن دوستمحمدخان. ديشد و خود را پادشاه افغانستان نام      

قـسمت اعظـم منـاطق      .  ه1240-56 يها سال  در .ختي گر اشجاع به بخار  شاه     و يسيانگل
 يرارداد بـا دولـت كابـل قـ        هـا ك سال بعـد آن    ي در آمد و     هايسيهندوستان به تصرف انگل   

 ،ن سـال يـ در ا. افتنـد ي در افغانـستان را  يمنعقدكردند كه بر اساس آن اجازه مانور نظـام  
اگرچـه   دوسـتمحمدخان  2. نفر بـود 000/50س در افغانستان بالغ بر     يان انگل يتعداد نظام 

 يروهـا يافـت كمـك توانـست دوبـاره بـه افغانـستان برگـردد و ن       يد قوا و در  يپس از تجد  
 يروهـا يب خـود را بـه ن  يـ  عجيمي در تـصم  ي امـا و   ؛ شكست دهـد    را در پروان   يسيانگل
  .ه1241-75 يها سـال  در 3.د شـد  يـ م كـرد و سـپس بـه هندوسـتان تبع          ي تسل يسيانگل

 16000ارتـش   .  افغانـستان را فـرا گرفـت       ي همه جا  هايسي انگل بر ضد  ي عموم يهاشورش
ن يـ  به سـمت ا  در جالل آباديسي انگليرويوستن به ني پي كه برا ،س در كابل  ي انگل ينفر

ـ  بـه جـز      ها آن ي قرار گرفت و تمام    ي مورد هجوم مبارزان افغان    ،شهر حركت كرده بود    ك ي
 بـه افغانـستان     يشتريـ  ب يروهـا ين اقدام باعث شد انگلستان ن     يا. نفر پزشك كشته شدند   

ـ ،محمـداكبرخان  ي غـاز  ي بـه رهبـر    يام عمـوم  يـ ك ق يـ  در   هـا  امـا افغان   ؛اعزام كنـد   ر س پ
 كـار را بـر      ،شـجاع  شـاه   ام مكناتن و  يلي الكساندر بارنز و سر و      بعد از قتل   حمدخاندوستم

   4. سخت نمودندهايسيانگل
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 دسـت بـه   ، به منظور رفـع خطـر از خـود   ، از قندهارنشيني عقبان ي در جر  هايسيانگل
د يمـذهب را در منـزل سـ        يحنفـ اي     پـسربچه  هـا  از عمال آن   يكي.  زدند آميزي  فتنهاقدام  

ر كاه انـداخت تـا اهـل    ي در زبودان قندهار يعيز رهبران ش   ا يكي ، كه جهانشاه    محمد نور 
ز در يـ  ني هـرو ياضـ ي ر1.ان بـشوراند يعيس منحرف و بر ضد شـ يسنت را از جنگ با انگل   

  :است كه   نوشتههايسي انگليزيانگ ن فتنهيخصوص ا
ر قنـدهار   ي هند از مـس    ي و فرار از افغانستان به سو      نشيني  عقب هنگام   هايسيانگل
ن ي داد و طـرف    ي رو يان پرداختند و نـزاع سـخت      يعيف اهل سنت و ش    ي طوا يبه اغوا 

 هايسيـ ن فتنـه را انگل    يا.  شد ياد با هم نمودند و قتل و غارت فراوان        يجنگ و جدال ز   
س از آن  ي انگلـ  ي آن برپا كردند كه مجاهـدان بـه خـود مـشغول شـوند و اردو                يبرا

  ». به طرف قندهار بالممانعت عبور كنندينواح

اما قبـل  . شدندآن كشور هار سال اشغال افغانستان مجبور به ترك چ از  بعد هايسيانگل
ـ ا كـه در   دوستمحمدخان،.  سپردند دوستمحمدخان افغانستان را به     ياز رفتن پادشاه   ن ي

 قصد داشت قلمرو حكومت خـود       ، حسنه كرده بود   هايسيد روابط خود را با انگل     يدوره جد 
ــرا از پ ــا آمودري ــشاور ت ــا هــري ــدهار گــسترش دهــدا و از بدخــشان ت ــالش 2.ات و قن  ت

 كـه   ،رزا حاكم هـرات را    يوسف م ي محمد   العمل  عكس تصرف هرات    يبرا دوستمحمدخان
.  هرات را تـصرف كردنـد      يراني ا يروهاي او ن  يخت و با تقاضا   يران بود برانگ  ي ا نشانده  دست

 هايسيـ  منجر به دخالت انگل     .ه1273-75 يهاران در سال  ي ا يروهايتصرف هرات توسط ن   
زان يـ س به همـان م    يعهدنامه پار . س شد ي عهدنامه پار  يران و سرانجام امضا   ي جنوب ا  در

در دوران . افـزود  به نفـوذ انگلـستان در افغانـستان        ،ران در افغانستان كاست   يكه از نفوذ ا   
ك دولـت   يـ ده بودنـد كـه وجـود        يجه رس ين نت ي به ا  هايسي انگل ،خانسلطنت دوستمحمد 

 حفاظـت   يتواند برا  ي م ،س باشد ي انگل يهااستيسپرده س  كه سر  ، در افغانستان  ي قو اًنسبت
 از دولـت  هايسيـ ل انگليـ ن دليبـه همـ  . ار سودمند باشـد  يس درهند بس  ياز متصرفات انگل  
 انگلـستان بـا     57 و   51 يمعاهـدات سـالها   . نـد كرد مـي ت  يـ حماسخت   دوستمحمدخان

ن اقوام  ي ب افكني  است نفاق ين دوره س  ي در  ا   3.ن ادعاست ي ا مؤيد دوستمحمدخانحكومت  
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 دوسـتمحمدخان .  بـود يسيـ استمداران انگليمختلف افغانستان همچنان در دستور كار س   
ـ  ا ي به اجرا  ياديز تا حد ز   ين  كاسـتن از قـدرت نفـوذ        ياو بـرا  . اسـت كمـك كـرد     ين س ي

ان يعيمتفـرق سـاختن شـ     .  از اقدامات شد   يبرخدادن  ان افغانستان مصمم به انجام      يعيش
   1.ن اقدامات بودي اازجملةان هزاره يعياشان و شن قزلبي بيريجاد درگيكابل و ا

 و  دوستمحمدخانبعد از مرگ    . درگذشت  .ه1279 سال  سرانجام در  دوستمحمدخان
 فرزند سوم او بـه امـارت        يرعلي ش ، سرانجام ،يني پراكنده جانش  يهاك دوره جنگ  يپس از   

 ير به روشـن   را در دوره حكومت پد     هايسيخان كه نقش انگل    يرعليرشيام. ديافغانستان رس 
 در ي و 2. دراز كرد  هايسي انگل ياز به سو  ي حكومت خود دست ن    تأييد ي برا ،درك كرده بود  

د ين زمان بود كـه سـ  يدر هم. السلطنه هند رفت بي نا3ويبه مالقات لرد ما .  ه1285سال  
 در  ، جهـان اسـالم    يسيـ  ضـد انگل   يهـا   از چهره  ،ي معروف به افغان   يآباد ن اسد يالد جمال

بـه   اصـالحات انجـام شـده        يبرخـ . افتيخان راه    يرعلير شد و به دربار ش     افغانستان ظاه 
ن ي ا ماًاما مسل . اند ن بر او دانسته   يالد د جمال ي افكار س  تأثير از   يخان را ناش   يرعليشدست  

تـر جهـان اسـالم مثـل اتحـاد       ي كـه بـه مـسائل كلـ    ،د جمالي سيها هياصالحات با توص 
   4.طبق نبودتوجه داشت، منبا استعمار انگلستان  مردم و مبارزه يداري ب،مسلمانان جهان

بـر   . ه1265-81هاي   در سـال   ي مركـز  ياي خـود در آسـ     يهايشرويـ پدر طـي     هاروس
ـ الحما ر بخارا را مغلوب و تحت     يافتند و متعاقب آن ام    يتاشكند دست    ه خـود سـاختند و      ي

به وجود   به نام تركستان با هدف گسترش قلمرو خود          يك واحد ادار  يدو سال بعد از آن      
 دولـت   ،ن راسـتا  يـ در ا .  داشـت  در پـي   را   هايسيـ انگلشديد   ي نگران هايشروين پ يا. آوردند

 موافقـت   ي آن دو دولـت اسـتعمار      ،جـه ي و در نت   ،انجـام داد   . ه1285در سـال    انگلستان  
ـ    يك منطقـه ب   يكردند كه افغانستان به عنوان       ن متـصرفات دو كـشور وجـود      يطـرف در ب

 ي از سـو ، امـا ؛ردي را در افغانستان بگها روس يشروينست جلو پ  ن توافق توا  يا. داشته باشد 
ـ  افغانستان را با توجه بـه نظر       ي شمال ي حدود مرزها  هايسي انگل ،گريد ن يـي  تع هاات روسـ  ي
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ق مـذاكرات دو كـشور      يـ ه نـه از طر    ي افغانستان با روس   ي شمال ي مرزها ، در واقع  ،كردند و 
   1.بلكه در لندن مشخص شد

 ، كه او با دولت انگلستان بسته بـود   ييها خان و در عهدنامه    يرعليت ش يدر دوره حاكم  
 2.ر نظر انگلـستان همچنـان وجـود داشـت         ي افغانستان ز  يشرط قرار داشتن روابط خارج    

ه بـدون توجـه بـه نظـر         ين تعهد و مذاكرات افغانستان با روس      ي از ا  يرعلي دولت ش  يتخط
 ي با اتكا  ،يرعليش. راهم ساخت  را ف  يرعلي با دولت ش   هايسي انگل فتنه مخال ي زم ،هايسيانگل

موجـب  ن امـر  ي كـرد و همـ  ير بار تعهدات نسبت به انگلستان شـانه خـال  ي از ز  ،هابه روس 
ـ  . شـد .  ه1878/1295 س با افغانستان در سـال     يروع جنگ دوم انگل   ش ن مرحلـه   يدر اول

 كمـك او  ي صورت نگرفت و تقاضـا ير علي شي نظامي از طرف اردو   اي  يچون مقابله جد  
 ي از مقاومتهـا   ي برخـ  رغـم   بـه  ، توانـستند  يسيـ  انگل يروهايپاسخ ماند ن   يز ب ينه  ياز روس 

 در سـال  يرعلي شـ هـاني مـرگ ناگ . نـد ي افغانستان را اشغال و كابل را محاصره نما    ،يمحل
.  آغـاز كنـد    هايسيـ  مذاكره را با انگل    ،خان  عقوبي ،ن او يباعث شد تا جانش   .  ه1879/1296

ل يـ  ضـمن تحم ،هايسيـ مك شد كه مطابق آن انگل عهدنامه گنديمذاكرات منجر به امضا  
 ،بـر ي خيهـا   كنتـرل گردنـه  ، افغانستانياست خارجيل و تسلط بر س   ابسفارت خود در ك   

 افغانـستان بـا     ين و كرم را در دست گرفتند و در منـاطق سـرحد            يشي پ ،يبي س ،ينيمش
 يازاتيـ ت به دست آوردن ام.ه باشندي گماشتند تا مراقب اقدامات روس يمأموريتز  يه ن يروس
 مطابق عهدنامه گنـدمك     هايسي بود كه انگل   يازاتيگر امت يل احداث خط تلگراف از د     ياز قب 

ـ  ا ي از بنـدها   يكـ ين مطـابق    ي همچنـ  3.به دست آوردند    ي از اراضـ ين عهدنامـه قـسمت    ي
نـده  ي بـه عنـوان نما     5ين عهدنامه كـوگنر   ي ا ي بعد از امضا   4.افغانستان به هند ملحق شد    

 اما  ؛ از كابل عقب نشستند    يسي انگل يروهاي شد و به دنبال آن ن      يانگلستان در كابل معرف   
ـ اپـس از    .  و همراهـانش را كـشتند      ي كـوگنر  يام عمـوم  يك ق يمردم كابل در   ن حادثـه   ي
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خـان   عقـوب ي به كابل حمله نمـوده و  1ك رابرتسي سرفردر ي مجدداَ به فرمانده   هايسيانگل
 آنها 2.د كردند ي به هندوستان تبع    از سلطنت افغانستان بركنار و     ،شا  ي عذرخواه رغم  به ،را
 قندهار و هرات    ،ن كشور را به سه واحد مستقل كابل       ي ا ،افغانستانبر  بهتر  حاكميت   يبرا

  3.واگذاشتند» يالت«و » ييزا يمنارك« را به سرداران معروف به ها و اداره آنندم كرديتقس
، پـسر ديگـر   خـان  وبيـ  محمـد ا ي به رهبـر  ياميان ق يام مردم افغانستان و از آن م      يق

پ يك ت ي يرين درگ يدر ا .  شد هايسيق باعث شكست انگل     .ه1298در سال خان،    شيرعلي
ار يت خـود را بـس     ي كه وضع  هايسي انگل 4.دي در قندهار به طور كامل نابود گرد       هااز ارتش آن  

 كـه در    ،خـان   يرعلي برادرزاده شـ   ،را با عبدالرحمن  اي    دند مذاكرات محرمانه  يد مي يبحران
رفت كـه قنـدهار از حكومـت     ين مذاكرات پـذ   يعبدالرحمن در ا  .  آغاز كردند  ،سمرقند بود 

 رابطـه  .ا حـل شـود  يـ تانيله وزارت خارجـه بر يز به وس ي هرات ن  موضوعكابل مجزا باشد و     
   5.ديمان گندمگ استوار گرديه پيز بر پايانگلستان و افغانستان ن

شـد بـه افغانـستان       مـي ت  يـ  عبدالرحمن كه از طرف انگلستان حما      ،ن توافق يبعد از ا  
بـا   6.ديرا شكست داد و خود به مقام امارت افغانستان رسخان   وبي ا يروهايحمله كرد و ن   

رومند و خود كامـه و موافـق بـا    ي ني حكومتيانگذاريسلطه عبدالرحمن بر افغانستان و بن     
در خان    حضور عبدالرحمن . خ افغانستان آغاز شد   ي در تار  يدي جد ه دور ،هايسياست انگل يس

 بـا   يكتـاتور ي همـراه بـا د     ، قدرتمند ،ي مركز ي حكومت تأسيسه قدرت افغانستان و     صحن
  . داشتي هند همخوانيسي حكومت انگليهااستيس

 در حـد فاصـل   ،ل داشتندي تما،ايه به آمودريدن قلمرو روسي با توجه به رس    ،هايسيانگل
. ديـ جود آ به ونشانده دستن حال يرومند و در ع ي ن ي دولت ،ه و هندوستان  يمتصرفات روس 

 حاضر شـد    ،هايسي مردم افغانستان با انگل    يها و جنگ  ها بدون توجه به مخالفت    ،عبدالرحمن
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 ، خود ي مخالفان داخل  ي سركوب ي از انگلستان برا   ينظام  و ي مال يهاافت كمك يدر قبال در  
روشن نگه داشتن آتش    . ن كشور بگذارد  يار ا ي افغانستان را در اخت    ياست خارج يم س يتنظ

ن ي از مذهب و زبان ب     ي دامن زدن به اختالفات ناش     يران و افغانستان و حت    ين ا ياختالف ب 
س در افغانستان بود كه عبـدالرحمن       ي انگل ياست خارج ي از اصول س   يكيمردم افغانستان   
 خــود در ي دوران حـضور نظـام  ي در طـ هايسيـ  انگل1.رش آن شـده بـود  يمجبـور بـه پـذ   

ن كـشور بـه   ي در اها آنيبي و تخرياسي س يهاتيده بودند كه فعال   ي فهم يافغانستان به خوب  
 دوره  ،دوره عبدالرحمن . دهد يجه م يست و بهتر نت   آنها ي نظام يهاتيتر از فعال  مؤثرمراتب  

ـ     ياسـت ا  ين س يـ  ا ين نمودهـا  يتر  از مهم  يكي 2. بود هاتين نوع فعال  ياوج ا  ن يجـاد تفرقـه ب
اد يـ  را بني خـود بـدعت خطرنـاك     ياست داخل يعبدالرحمن در س  . كان بود ي و تاج  هاپشتون

 ي و اجتمـاع   ياسـ يده انگاشتن حقوق س   ي پشتون و ناد   يتيد بر عنصر جمع   ينهاد و آن تاك   
ـ  .  افغانـستان بـود    ي و زبـان   ي قوم يهاگر گروه يد  كـه در    ،اسـت ين س يـ ش گـرفتن ا   يدر پ

 دو گـروه بـزرگ      ، از حاكمان افغانستان قرار گرفـت      يز مورد توجه برخ   ي ن يروزگاران بعد 
، يعنـي  ز بودنـد يـ  مـشترك ن ي و زبـان يشه نـژاد  ي ر ي دارا اتفاقاً افغانستان را كه     يتيجمع

 ،گرايـي  است پشتون يعبدالرحمن در تداوم س   .  را در برابر هم قرار داد      ،كاني و تاج  هاپشتون
افغانـستان  ي غيرپـشتون    هـا  مصمم به سـركوب قوميت     ، همراه بود  هاكه با تشويق انگليسي   

د و سپس به سـراغ      يتان را در هم كوب    ن افغانس ينش  مناطق ترك  يها ابتدا مخالفت  يو. شد
البتـه  . مذهب بودند  عهي ش هاب به اتفاق آن   يت قر يزبان و اكثر   ي فارس ها هزاره.  رفت ها هزاره
ـ ا ز دريـ عه ني شـ يهـا   متعصب اهـل سـنت بـر ضـد هـزاره          ي از علما  يكات برخ يتحر ن ي
   3.ثر بود مؤهايريگ ميتصم

بـه منطقـه   .  ه1308/ 1890 سـال  در، هـزاره از او  ي اطاعت امـرا   رغم  به ،عبدالرحمن
 يام عمـوم يـ اگرچـه ق . دين منطقه را با آتش خشم خود سـوزان يجات حمله كرد و ا   هزاره

 او  ي را بـرا   يمشكالت  .ه1893/1311 تا 1891/1309يمنطقه هزارستان در فاصله سالها    
 هـا امين قيـ اش در سركوب ا يابي از او باعث كامهايسيت كامل انگلي اما حما  ؛به وجود آورد  
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 كابـل   يفروش  برده ي بازارها ها  با شكست دادن هزاره    يو.  شد ها عام هزاره  جه قتل يو در نت  
 از يارين گونه اقـدامات باعـث شـد تـا بـس     يا. و ورارود را از زنان و دختران هزاره پر كرد        

 كـه عرصـه را از هـر جهـت بـر خـود تنـگ               ،ر نقـاط  ي و ارزگان و سـا     ي جاغور يها هزاره
تـه در  يران و كويـ  مـشهد در ا   يده با همسر و فرزندان بـه سـو         وطن كر  ي جال ،دنديد مي

 يان و حتـ   يعي عبدالرحمن به سـادات كابـل و شـ         يري سختگ 1.بلوچستان مهاجرت كنند  
   2.افتيت يز سراي هرات نيسادات سن

 3.انـد   نـسبت داده هايسيـ ان از طرف عبدالرحمن را به انگل      يعي ش  تكفير  توطئه ها يبرخ
 در افغانـستان  يام مردمـ يـ  خود با حـدود چهـل ق      يهااستيسعبدالرحمن در مخالفت  با      

 بـا   ،يو. ستكـ شرحمانه درهـم     ي ب هايسيت انگل ي را با حما   هاامين ق يمواجه شد كه همه ا    
 يل گروهـ  ين دل يجاد كرد و به هم    ي در افغانستان ا   ي نسب يتي امن ،رومندي ن ي ارتش تشكيل

 يهايده انـد وابـستگ  ياند و كوش ش قرار دادهيش را مورد ستا ي او و كارها   ياز مورخان افغان  
   4. انگلستان كمرنگ جلوه دهنديهااستياو را به س

مه كابل كرد و تمام سران      ي ضم هايسيقندهار و هرات را با كمك انگل      خان    عبدالرحمن
 از  ،رومند مخـالف بودنـد    ي ن يك حكومت مركز  يل  ي كه با تشك   ،الت افغانستان را  يمقتدر ا 

 و  5 درگذشت يست سال پادشاه  ي بعد از ب    .ه1901/1319 سرانجام در سال     يو. ن برد يب
 ،زيـ اهللا ن  بيـ حب. ه زد يـ  افغانـستان تك   ي او بر تخت پادشاه    يبه جا خان    اهللا بيپسرش حب 

 ،او.  بر سياست خارجي افغانستان روي خوش نـشان داد      ها سلطه انگليسي   به ،همچون پدر 
عهدنامـه نـوروز      .ه1905/1323 در سـال     ، حفظ روابط حـسنه بـا انگلـستان        در راستاي 

 بـه هنـد   يز مـسافرت يـ  امضا كرد و دو سال بعـد ن هايسيمعروف به عهدنامه خال را با انگل   
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 خواهـان  يت آزاديـ اهللا كـه مـورد حما    فرزنـدش امـان  ،اهللا خان بي بعد از قتل حب  1.دنمو
درهمـان آغـاز سـلطنتش      خان    اهللا امان.  بود قدرت را در افغانستان به دست گرفت        يافغان

ن گونه اقـدامات ضـد      يا.  اعالم كرد  يس را ملغ  يافغانستان و انگل    . ه1905/1323مان  يپ
 كـه از شـروع      يبعد از مدت  .  سوم انگلستان به افغانستان شد     ي او باعث لشكركش   يسيانگل

 شـد و    هايسيـ  حاضر به مذاكره بـا انگل      يازغخان    اهللا  امان ، سرانجام ،گذشت ين جنگ م  يا
بر طبـق  . دين دو طرف به امضا رس   يب  .ه1919/1338 در سال    يمان صلح راولپند  ي پ عدب
ــا ــستان را بــه رســمهايسيــ انگل،مــانين پي ــه ني بــد2.ت شــناختندي اســتقالل افغان  ،گون

ـ  ا يو. كشورش را از حوزه نفوذ انگلستان خارج كـرد        خان    اهللا امان ون ي را مـد   يروزيـ ن پ ي
سـال كـه از      بعـد از چهارصـد       ،مردم هندوسـتان  .  جامعه هندوستان بود   ياسيتحوالت س 
. ده بودنـد  ياسـتعمار را شـدت بخـش      با   مبارزه   ،گذشت ي در كشورشان م   هايسيحضور انگل 

 تا آن اندازه بود كه دولت انگلستان تمام تـوانش را صـرف فرونـشاندن               يرين درگ يفشار ا 
 مقابلـه بـا   ي بـرا ي كـاف يي توانـا  هـا  آن ،نيبنـابرا . كرد ميطلب   ان استقالل ي هند يهاشورش

 اول يس پس از جنگ جهـان  ي انگل ي به وجود آمده برا    يجهانموقعيت  . تندافيان را ن  يافغان
را واداشـت كـه در    دولت ه آنيروس.  ه1917/1336 يكيو به خصوص وقوع انقالب بلشو     

 هـا آن. ك باشند يپلماتي د يهاراهدر صدد يافتن     ،ي نظام يياروي رو يمورد افغانستان به جا   
گـر  يك بـار د   يـ نستان بـر آن شـدند تـا          متناوب در افغا   يكصد سال حضور نظام   يپس از   

 صـدور   يه بـرا  يتالش رهبران روسـ   .  كنند ياست تهاجم ين س يگزي را جا  ياست تدافع يس
 يستيـ الي كه دولـت سوس ين كشور ي به عنوان نخست   ، و اقدام افغانستان   يسيانقالب كمون 

اسـت  ي بود كه باعث شد انگلـستان س يگر عوامليز از د ين ،3ت شناخت ي را به رسم   يشورو
ماننـد  خـان دولـت افغانـستان     اهللا  امـان   در زمان . ل كند ي خود را در افغانستان تعد     خشن

در  ،خـان   اهللا امان.  به خود گرفت   يعملكرد انگلستان حالت تهاجم   در برابر    زمانشاهروزگار  
بـر ضـد     ي را بـه اتحـاد اسـالم       آنهـا  ،ي اسـالم  ياش به كـشورها    ي متعدد خارج  يسفرها
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 كـه در  ،ن راسـتا از جنـبش خالفـت   ي در همـ   يو. كـرد  يم دعوت   يسياستعمارگران انگل 
 وي در مـساجد مختلـف      .  حمايـت كـرد    ، به وجود آمده بود    ،هاهندوستان بر ضد انگليسي   

 مسلمانان را   ،راد خطبه يستادن به عنوان امامت نماز و ا      ي ضمن ا  يمثل مسجد جامع بمبئ   
 ي و 1.خوانـد  يفـرا مـ    هايسيـ است تفرقه افكنانـه انگل    ي س  و مبارزه با دشمنان   به وحدت و  

ـ  يا كـرد تـا موازنـه      يتالش م  . جـاد كنـد  يس در افغانـستان ا   ياسـت روس و انگلـ     ين س ي ب
ـ  نتواننـد از طر    هاكيبلـشو ، براي اينكه    اهللا  امان يسي اقدامات ضد انگل   رغم  به ،هايسيانگل ق ي

مـدارا    اسـت ي س ،توسعه و صدور انقالب خود به افغانستان و سپس هندوستان نفوذ كنند           
ـ    با افغ   از  ي بـه برخـ    يابي دسـت  يخـان در راسـتا     اهللا ش گرفتنـد و از امـان      يانستان را در پ

 به خـصوص پـس از بازگـشتش از        ،خان اهللا  امان ياصالحات داخل . ت كردند ياهدافش حما 
ـ ا. ارو سـاخت  يـ  رو يان افغـان  يـ گرا  افغانـستان و سـنت     ي او را با جامعه سنت     ،سفر اروپا  ن ي

 مشهور به بچـه     ياهللا كلكان  بي حكومت حب  ييداي پ  منجر به سقوط حكومت او و      ييارويرو
ن تحـوالت   يدر روند ا  انگليسها  دهد كه    مي از اسناد دولت انگلستان نشان       يبرخ. سقا شد 

ل يكفخان    قي غالم صد  يعني ،خان  اهللا  ادعا شده كه دو نفر از رجال دولت امان        . مؤثر بودند 
را خـان     اهللا  دولت امـان   هايسيل به دستور انگ   ،رمعارفيوزخان    ض محمد يوزارت خارجه و ف   

 افغانـستان پـس از      ي زمامـدار  ي بـرا  هايسيـ رسـد انگل   ي بـه نظـر مـ      2.به سقوط كشاندند  
 يبـرا اي  لهي به مثابه وسهاحكومت بچه سقا در نظر آن  .  داشتند ينظر مشخص خان    اهللا امان

 اهـ ت آنيـ فـرد مـورد نظـر و حما     .  بـود  ي افغانستان در مرحله انتقال    ياسي س پر كردن خأل  
ـ نادرخـان بـا حما    .  نبـود  ،ي از كـارگزاران دولـت امـان       يكي ، جز محمد نادرخان   يكس ت ي
د و با عنوان نادرشاه بر تخـت سـلطنت افغانـستان            ي توانست بر بچه سقا فائق آ      هايسيانگل
.  افغانـستان بـاز گذاشـت      ياسـت خـارج   ي را در س   هايسيگر دست انگل  ياو بار د  . ه بزند يتك

از روي  خـواه را    ي از مخالفان آزاد   ياري بس ،سال سلطنت خود   در مدت چهار     ،ياند و  نوشته
 در م، سـرانجا ،وي 3رسـاند  گرفت به قتـل مـي   مي كه از سفارت انگلستان   ياهيفهرست س 

را بـه پـسرش      خـود     به دست مخالفـان خـود كـشته شـد و جـاي             .خ1933/1312سال  
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 افغانـستان   ،و به خصوص پـس از اسـتقالل هندوسـتان          ،شاه  در دوره ظاهر  . دادشاه    ظاهر
 ظهـور  ،گري دياز سو.  از دست دادياديتا حد زارزش استراتژيك خود را براي انگلستان   

قدرت يك  ل به   ي انگلستان را تبد   ،دوم ي پس از جنگ جهان    ،آمريكا و   يقدرت شورو ابردو  
ت دولـ ل بـه صـحنه رقابـت دو     ي افغانستان تبد  ، دوم يپس از جنگ جهان   . درجه دوم كرد  

مانـدگي    عقـب  يهـا  نهي كه در كامل كردن زم     ي رقابت ،دي گرد آمريكا  و يو شور يستعمارا
  . بود انگلستاني استعماريهااستيفغانستان مكمل سا


