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 دوهم فصل
 

 :د هرات محاصره
ایران د افغانستان په تاریخ کي هیڅ وخت د افغانانو لپاره ښه ګاونډی نه وو؛ خو د نولسمي پېړۍ په لومړی نیمایي 

افغانستان د داخلي جنګونو او ښورښونو او د خپل ختیځ ګاونډي برټانوي هند د دسیسو او مداخلو په اثر له  چې کي،
انستان پر ضد د هیڅ ډول دسیسو، ګرېوان وو، ایران په دغو خرابو شرایطو کي، د افغسختو ستونزو سره الس او 

 ریو، ظلم او وحشت څخه مخ و نه ګرځاوه.تې
د هغه ملک په خاوره دعوه ولري. موږ ځکه ایران  چې د یوه هیواد په څنګ کي، تر ټولو خطرناک ګاونډی هغه وي

ه خپل ، او په ځینو لیکونو کي تر کابل او بلخ پوري،کندهار هرات اوهر وخت یې  چې ته خطرناک ګاونډی وایو
 خاوره بللې او هیڅ وخت یې د دغه خوب د ریشتیا کېدلو لپاره له دسیسو او قوې د استعمال څخه الس نه دی اخیستی. 

ږدو روسانو د خپلو او چې هرات، د خپل ستراتیژیک اهمیت له کبله، د هند دروازه بلل سوې ده؛ او دغه علت دی
روسیې پر هرات باندي د مستقیم یرغل کولو  چې . څرنګهپالنونو د عملي کولو لپاره سترګي ورته خړي کړي وې

او الندي کولو لپاره نه نظامي امکانات درلودل او نه یې په سیمه کي د مسلمانانو او په وروسته کي د برټانیې له پوځ 
په دغه وسیله سیمي ته الره  چې ات نیولو ته هڅاوه او غوښتل یېسره د مخامخ کېدلو توان درلود؛ تل یې ایران د هر

 نیولو او خپلولو لههرات له د  ، نه په پخوانیو زمانو کي او نه تر اوسه پوري،هیڅ وخت پخپلهاو ایران  پیدا کړي.
غه ښار د هکه دا مهم  چې . او په مقابل کي برټانیه هر وخت دې حقیقت ته متوجه وهدی کوښښونو څخه الس اخیستی

په تهران کي د برټانیې یو ډیپلوماټ  هیواد د دښمنانو السته ولوېږي نو په هند کي به یې ژوند هرو مرو ناکراره وي.
 د کیپټن کریسټي د سفرنامې په حواله د هرات د تجارتي او ستراتیژیک اهمیت په باره کي لیکي: 

هم برجونه او هم پر شاوخوا  چې خټین دېوال په واسطه،د یوه  چې ،دا ښار په څلور میله مربع ساحه کي پروت دی»
 چې دا یوه وړه څلورکونجه قال ده تر دېوال لوړه ده. چې باندي خندق لري، ساتل کیږي. د شمال خواته یوه قال ده

خوا د اوبو ډک خندق باندي را څرخېدلی دی او پر خندق باندي یو ودېوالونه یې له پخو خښتو څخه جوړ دي . شا
سړی بیخي تېرېدالی نه سي. د بازار  چې د بازار په ورځ په ښار کي دونه ګڼه ګوڼه ويک پل وجود لري... متحر

وداګر کاروبار پکښي کوي. په هرات کي اوبه پرېمانه دي. هر س چې پر دواړو خواوو باندي لوی لوی سرایونه لري
 د نولسمي پېړۍ په سر چې ي. داسي فکر کېدیله نورو ذخیرو سره اړه نه لر چې سرای د اوبو یوه لویه ذخیره لري

دا ښار د هندوستان، کشمیر، کابل، پښتانه، مغول، هندوان او یهودان ول.  چې کي د هرات ښار سل زره نفوس درلود،
هرات له تجارتي  چې کندهار، بخارا، مرو، خراسان، یزد او کرمان تر منځ یو لوی تجارتي مرکز دی. سره له هغه

د دغه  چې ي او د تجارت له الري ډېر زیات عایدات ترالسه کوي؛ هرات د خپلو صنایعو له الري،پلوه اهمیت لر
دا ښار د افغانستان کیلي ده او له  چې ښار اوسېدونکي یې چلوي، ښه عایدات لري. مګر تر ټولو مهمه خبره دا ده

 (1۷۹-1۷۸واټسن ص ص )« دغه درکه یې اهمیت ډېر زیات دی... 
ایران د منظمو او په ښو توپونو او عصري وسلو او وسایلو سمبالو پوځونو او د ایران د جبار قاجاري سړی د  چې کله

د هرات د خلکو څه کم لس میاشتي مقاومت، قربانیو، تباهیو او لوږو کي،  کلونو 3۸او  1۸3۷، په نظام په مقابل کي
ته یې درناوی لس چنده سي. د هرات خلک له ګاللو په مقابل کي زغم او حوصلې ته ګوري نو د هغه ښار اولسونو 

 یوې خوا د قاجاریانو د ظالمانه حملو سره مخامخ ول او د بلي خوا د داسي بې رحمو واکدارانو په الس کي اسیر ول
د  سړی په هغه وخت کي چې کلهپه ژوند کي یې پرته له خپلو ګټو او ځان غوښتني بل هیڅ پرنسیپ نه درلود.  چې

اسي پر هرات به یو وخت د چې صب پوټینجر د سترګو لیدلي حاالت لولي نو زړه ته یې نه لویږيانګلیس صاحب من
 په ایران کي د برټانیې یو ډیپلوماټ د هرات د پرله پسې محاصرو په باب لیکي: هم راغلي وي. شرایط
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ېر د پرله پسې په دې وروستیو سلو کالو کي دي یې د هرات په څ چې په نړۍ کي ښایی بل داسي ښار نه وي» 
 (1۷۸واټسن ص )« محاصرو د کړاوونو مزه څکلې وي. 

هرات د نولسمي پېړۍ په دوهمه، دریمه او څلورمه لسیزه کي له یوې خوا د ډېرو ظالمو، عیاشو او بې صالحیته 
 نور یې تصور نه سي کېدالی وکړول. له بلي خوا چې ؛ او د هرات خلک یې تر هغي اندازېمشرانو السته ولوېدی

ایران پرله پسې حملې ورباندي پیل کړې، شاوخوا سمسور کلي یې ورته تباه کړل، اقتصاد یې ور فلج کړ، عسکري 
ټول ښار به یې د ګدایی پولي  چې او ملکي تلفات یې ور واړول او خلک یې څو ځله له داسي لوږي سره مخامخ کړل

به نه تسلمیږي. حتی ظالمو او بې مسوولیتو مشرانو ته  زورد ایران  چې ته ورساوه. خو د دې ښار خلکو پتېیلې وه
ر امی چې یې هم د ایران د غالمۍ ځنځیر ته غاړه نه ایښودل. د ایران دسیسو او تېریو تر هغه وخته پوري دوام درلود

د ایران  چې دوست محمدخان په هرات کي د ایران د دولت وروستی مزدور سردار سلطان احمدخان، یا سلطان جان،
اچاهانو او مشرانو د هرات د پکه په نولسمه پېړۍ کي د ایران  د سرکار لقب ورکړی وو، له منځه یووړ. حکومت

نو په شلمه پېړۍ کي د هغه هیواد منورینو او تاریخ خاوره باله  ایراناو دا ښار یې د نیولو لپاره پوځي حملې کولې 
له ې یپه هرات عوې د اثباتولو لپاره قلمونه چلولي او د دغې ناروا دد خپلو واکمنانو د خوشاللو لپاره، لیکونکو، 

دعوې کولو څخه الس نه دی اخیستی او دا ښار یې د ایران خاوره بللې او د هغه د بیرته نیولو لپاره پوځي حملې یې 
 د ایران د پاچاهانو او جنراالنو حق بللی دی.

 د سیاسياو انګلیس سمه پېړۍ کي یې د اېران په نول چې د اېران مشهور محقق او تاریخ لیکونکی محمودمحمود،
 زه» د هرات په باب بحث کوي نو هغه د ایران خاوره بولي.  چې اړېکو په نامه اته جلده کتاب لیکلی دی، هر ځای

انګلیسیانو په دغه وخت کي د ایران دولت پر هرات او کندهار باندي د حاکمیت له څرګند حق څخه د  چې دونه وایم
اره هم له پیسو څخه کار واخیست، هم یې د ایران بندرونو ته جنګي کښتۍ واستولې او هم یې ایران د محرومولو لپ

ایران د روسیې په تحریک پر افغانستان باندي پوځي  چې . او بهانه یې دا وهډیپلوماټیکو اړیکو په شلولو تهدید کړ
 3۹1(محمود ص )« حمله کړي ده.
انستان په ملت کي له اسالمي دیانت سره ډېره سخته مینه موجوده وه. د په دغه وخت کي د افغ» بل ځای لیکي

کافران بلل او له هغوی سره یې اړېکي درلودل لویه ګناه شمېرله. یې او هغوی  وافغانستان ملت انګلیسیانو ته په قهر و
نو ته ترجېح ورکوله او د ایران پاچا او د ایران ملت شیعه وه هغوی پر انګلیسیانو باندي ایرانیا چې سره له هغه

هر څه پیسې  چې پرته د سرو او سپینو زرو له شیندلو د ایران د پاچا اطاعت ومني خو انګلیسیانو چې حاضر وه
 (۴۴۷محمود ص )« ورکولې د هغوی اطاعت ته یې غاړه نه ایښودله 

وایی  چې ،باب یې د محمودمحمود ادعاوي خو د ردولو ارزښت نه لري خو د دې ورستی ادعا په چې که څه هم
ځایه نه یوه تاریخي سند ته اشاره کول بې افغانانو پر خپل وطن باندي تر انګلیسیانو د ایران تسلط ته ترجېح ورکوله،

ماته یوه ورځ د خبرو په ترڅ  امیرپخپله یې له امیر دوست محمد خان سره کتلي دي وایي  چې ري لمسډنیندي. ه
سیانو سره د اوسېدلو په وخت کي له هغوی څخه ښې خاطرې لرم خو که مي له انګلی چې سره له هغه» کي وویل 

دا کار مي په وس پوره  چې . مګر صاحب! څرنګهېپرې ایښ یوس رسېدالی ما به په دنیا کي د کافرانو ریښه نه وا
ي له م چې هغوی مي له لعنتي ایرانیانو څخه ساتي. او اوس چې نه دی نو ځکه مي د انګلیسیانو لمن ټینګه کړې ده

 (۶۶ریچرډز ص )« انګلیسیانو سره دوستي کړې ده، دا به تر مرګه پوري ساتم 
امیر له ایرانیانو سره د لعنتي کلمه استعمالوي او پر ایرانیانو باندي د انګرېزانو دوستی ته ترجېح ورکوي او له دې 

په کندهار کي یوه چا ته  چې لو ارزيدا خبره په یادو هغه له اېرانیانو څخه څونه ژور نفرت لري. چې څخه ښکاري
 د غجر)قاجار( زوی خطاب کول یو له تر ټولو بدو ښکنځلو څخه دي. 

ټول افغانستان د ایران  چې دونه مخته ځي ، هم د خپلو نور وطندارو څېړونکو او تاریخ پوهانو په څېر،محمودمحمود
و اواد خپل حق او د انګلیسیانو مداخلې ته د خارجي خاوره بولي. په افغانستان کي د ایران هر ډول مداخله د هغه هی

د ایران پاچا تقویه کاوه، ړوند او نا بینا  چې شاه له خوا، زمان شاه د خپل ورور محمود»یرغلګر په سترګه ګوري. 
شاه د افغانستان امیر سو. خو ډېر ژر د شجاع الملک په نوم د هغوی بل ورور د خارجیانو د دسیسو  سو او محمود

 (1۲۰محمود ص )« کال کي یې د کابل امارت تر السه کړ  1۸۰3اثر د محمود شاه په مقابل کي قیام وکړ او په  په
محمودمحمود له هراته تر کابله پوري د ایران خاوره بولي او د افغانستان په چارو کي د ایران مداخله پر حق  چې دا

د  چې ، د یوه مشهور مورخ په حیث، دونه بیخبره دیاو د نورو مداخله خارجي بولي، دا د هغه خپل حق دی. خو
د شاه شجاع سره د لومړي ځل پاچا  چې شاه شجاع لومړی ځل پاچا کېدل د پردیو په تحریک بولي. په داسي حال کي

د افغانانو په مالي او پوځي  کېدلو لپاره په جګړو او عملیاتو کي هیڅ خارجي قوت مرسته نه ده کړې بلکه یوازي
شاه شجاع د انګرېزانو په مالتړ او د  چې او هغه وخت و د شاه محمود د ناالیقی له امله قدرت ته ورسېدی.مرسته ا

کال کي کندهار ته ننووت، هغه وخت شاه محمود  1۸3۹او بل ځل په  1۸3۴انګرېزانو له پوځونو سره، یو ځل په 
 کال کي وفات سوی وو. 1۸۲۹مخکي په  ډېر

 ً  ،ځیني یې ،االن او مورخین، له ادمه تر دې دمه، د هرات والیت، غور او بادغیس او حتیټول لیکو د ایران تقریبا
 دا ټول لیکواالن ددا د لیکواالنو او د دوی د عالمانو خپل نظریات نه دي بلکه  ټول افغانستان د ایران خاوره بولي.
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موږ په خپله پاکه او پلرنۍ  چې نه وي خپلو پاچاهانو او دولتونو پالیسیو او نظر ته انعکاس ورکوي. دا به الزمه
عباس د ایران د پاچا محمدشاه قاجار د پالر  چې خاوره د دوی د ناپاکو او دروغینو دعوو بیا بیا ذکر وکړو خو کله

د افغان او انګلیس د لومړي جنګ د پیل کېدلو یوه پلمه سوه، یادونه  چې او د ده له خوا د هرات د محاصرو،میرزا 
ایران زموږ په لویو ښارونو او والیاتو دعوه لري او دې دعوې ته یې  چې دا ورسره ووایو چې ر یومجبوکوو نو 

کال کي د اسالمي  1۹۹1په  کتاب، چې« هرات در قلمرو استعمار»تر اوسه دوام ورکړی دی. په دې برخه کي 
ان د رضاشاه د پان ایرانیزم په زمانه کي او د ایرزموږ  او دا چې حکومت مطبوعاتو چاپ کړی دی، ښه مثال دی.

اېران ته  ن د منطق د حکم په اساس مجبور دی چېڅخه وروسته اسالمي نظام هم په دغه عقیده دی نو سړی د زما
 د یوه خطر ناک دښمن په سترګه وګوري.

 د نولسمي پېړۍ د دوهمي لسیزي په سر کي د روسیې او اېران ترمنځ په سرحدي جنګونو کي اېران څو ځله ماته
کال کي ایرانیان د ګلستان په نوم تړون السلیکولو ته مجبور کړل او په هغه تړون کي یې  1۸13وخوړه. روسانو په 

کال په پای کي د روسانو او ایرانیانو ترمنځ یو ځل بیا جنګونه  1۸۲۷له اېران څخه ډیري مځکي الندي کړې. خو د 
د سختي ماتي خوړلو  د شهزاده عباس میرزا په الس کي وه،قومانده یې د ولیعه چې، پېښ سول او دا ځل ایرانیانو

د ګلستان تړون ورسره نوی کړي او دا  هم ولیدل. روسانو ایران مجبور کړ چېترڅنګ سخت ځاني او مالي تلفات 
پېشنهاد سوي مواد  کال د فبروري پر لسمه د ترکمان چای تړون ورباندي السلیک کړ. د دې تړون 1۸۲۸ځل یې د 
که په پنځه  نلو نه وه. خو روسانو اخطار ورکړ چېد ایران ولیعهد شهزاده ته په هیڅ توګه د م نه وه چېدونه درا

ي د روسانو په مقابل ک وی به تهران ونیسي. ایران پوهېدی چېورځي کي د تړون السلیکولو ته حاضر نه سي نو هغ
کمان چای تړون یې السلیک کړ او د دې تړون نه سي ټینګېدالی او باالخره حتی تهران هم ساتالی نه سي. نو د تر

داغستان، ګرجستان، ړونونو کي تیریوان، نخیچیوان او ټیلسیټ له السه ورکړل. ایران په دواړو په اساس یې 
ه کي مه مادږآذربایجان، ارمنستان او په شمال کي ډیري حاصلخیزي سیمي روسیې ته پرېښودلې. د دې تړون په شپ

ی سي. په اوومه ماده کي راغلي زړه یې وغواړي قونسالن لېږال چې ایران هري سیمي تهروسیه د  راغلي وه چې
 .متن یې روسیې ترتیب کړی دی، السلیکوي چې ایران به له روسیې سره هغه تجارتي تړون وه چې

فارت سد تړون د السلیکېدلو څخه یوه ورځ وروسته د فبروري پر یوولسمه په تهران کي قهرېدلو خلکو د روسیې پر 
باندي حمله وکړه او د روسیې د سفیر ګریبایدوف په شمول یې د سفارت ټول غړي ووژل. ایران له روسیې څخه 

 بخښنه وغوښتله او مسله ډېره ژر حل سوه.
څه موده وروسته روسانو عباس میرزا د خراسان نیولو ته تشویق کړ. عباس میرزا پر خراسان باندي حمله وکړه او 

د  یولو مشوره ورکړه نو عباس میرزا، چېهغوی د هرات د ن ډېره اساني ونیولې. او کله چې یې پهیاغي سیمي 
افغانستان د حکومت په بې اتفاقیو او کمزوریو ښه خبر وو، د هرات په مسله کي چنداني تشویق ته ضرورت نه 

 درلود.
هغه هم ښار محاصره کړ.  میرزا ته وسپارله او عباس میرزا د هرات د محاصره کولو وظیفه خپل زوی محمد

د هرات محاصرې چنداني دوام ونه کړ او د هماغه کال په مني کي عباس میرزا په مشهد کي وفات سو. محمدمیرزا 
ه ز چې محاصره پرېښودله او د مشهد پر لور روان سو. د محاصرې د پرېښودلو په وخت کي یې سوګند یاد کړی وو

 (1۵3کې ص )د افغانانو په وینو مینځم. به د هرات د محاصرې د ماتېدلو رسوایي 
یاشتي م د ولیعهد په توګه وټاکل سو. څو له رسېدلو سره سم د خپل نیکه فتحعلي شاه قاجار له خواته محمدمیرزا تهران 

  محمدمیرزا د روسانو او انګرېزانو په ګډو هڅو پر تخت کښېناست. وروسته یې نیکه هم وفات سو او
 

 نور بیا
 

 او د هرات مسله: محمدشاه قاجار
 

  عبدالباري جـهاني
 خان او برټانیه, پنځلسمه برخهشاه شجاع، امیر دوست محمد 
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