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 ۰۶/۰۷/۲۰۲۱              بازجانغوث 
 

 چگونه آغاز می گردید؟« بازی بزرگ»
 

ً دو قرن پیش، برتانیۀ کبیر توانست طی سالهای  جنگ را میان روسیه و فارس دامن بزند.  ۱۸۲۸-۱۸۲۶تقریبا
برتانیه میخواست روسیه را درگیر جنگهای فرسایشی با فارس ساخته و به این ترتیب مانع پیشروی آن به طرف 

خورد و پالن برتانیه نقش بر آب  ایران امروزی( در جنگ با روسیه شکستآسیای مرکزی گردد. اما فارس )
مجبور به امضای معاهدۀ "ترکمنچای" گردید که در نتیجۀ آن خاکهای ارمنستان و  ۱۸۲۸گردید. فارس در سال 

میلیون روبل روسی نیز  ۲۰آذربایجان را به روسیه واگذار شد، افزون بر آن، مکلف به پرداخت غرامات معادل 
  .گردید

 
میان روسیه و فارس، تفاهمنامۀ تجارتی بین دو کشور نیز به امضاء رسید.  "ۀ ختم جنگهمزمان با انعقاد "معاهد

در اثر تفاهمنامۀ مذکور، تجار روسی مجوز فعالیت تجارتی را در تمام قلمرو ایران بدست آوردند. روسیه به این 
ر چه بیشتر تحکیم بخشید. ترتیب برتانیه را در این منطقه به حاشیه کشیده و مواضع خود را در آسیای مرکزی ه

 .تازه آغاز گردیده بود« بازی بزرگ»
 

ً به میدان جدید جنگ های جیو سیاسی میان روسیه و انگلستان در براعظم آسیا مبدل میگردید.  -افغانستان متدرجا
ها در افغانستان درگیر مناقشه ها میان سلسله های حاکم در کشور بود. مبارزه بین سلسلۀ سدوزائی  ۱۸۳۰طی دهۀ 

رأس شاه شجاع، و سلسلۀ بارکزی های تحت ریاست دوست محمد خان، به شدت جریان داشت. این دوگانگی 
حاکمیت در افغانستان که در آن زمان دروازه های شمالی هندوستان نامیده میشد، نگرانی های جدی انگلستان را 

  .برانگیخته بود. انگلیسها سرانجام از شاه شجاع حمایت کردند
 

ر دوست خان که در آن زمان بر تخت سلطنت افغانستان تکیه زده بود، احساس نمود که اوضاع مطمئن نبوده، و امی
 ۱۸۳۶هیأتی را به روسیه برای جلب کمک آن کشور اعزام داشت. هیأت مذکور صرف در سال  ۱۸۳۴در سال 

  .به والیت ارینبورگ در شرق روسیه رسید
 

  .سیه به نام "یان ویتکوویچ" در کابل هویدا گردیدیک سال بعد از آن فرستادۀ خاص رو
 

لیکن، انگلیسهای مکار و مخصوصاً نمایندۀ زرنگ آنها به نام "الکساندر برنس"، یک سال قبل از روسها به کابل 
  .رسیده بود، و توانست با امیر دوست محمد خان موافقتنامه های را به امضاء برساند

 
ویتکوویچ" به مرکز خواسته شد، و حکومت تزاری تمام توافقات ابتدائی وی را با در اثر فشارهای برتانیه، "یان 

افغانستان ملغاء اعالم کرد. خود ویتکوویچ به شکلی مرموزی در یکی از هوتل های سانکت پیتیرزبورگ به قتل 
 .رسید

 
امیر دوست محمد خان  به افغانستان حمله نموده و ۱۸۳۹هزار نفری هند برتانوی در سال ( ۲۱در نتیجه، لشکر )

نتوانست در برابر آن تاب مقاومت بیاورد. شاه شجاع از موقع به نفع خود استفاده نموده به کمک انگلیسها باالی 
تخت نشست. کنترول نسبی افغانستان توسط انگلیسها سه سال دوام کرد. در این میان مبارزه و مناقشه ها میان 

وت بیشتر آغاز گردیده، و به قیام های وسیع مردمی انجامید، که در نتیجۀ آن سلسله های حاکم افغان مجدداً و با ق
 .دست نشاندۀ انگلیسها، شاه شجاع از تخت دور ساخته شد
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  .نمایندۀ انگلیسها "برنس" در اثر خشم توده های مردم به قتل رسید و قشون عظیم برتانوی ها عمالً تار و مار گردید
"آرتور کونولی" و تورن: دگروال "چارلز ستویارت"، امیر بخارا، دو دیپلومات انگلیسیاندکی بعدتر به امر نصرهللا

سر بریده شدند. تصادفی نبود که یک سال قبل از این حادثه به بخارا هیأتی از روسیه به ریاست جنرال "کنستانتین 
  .بوتیونوف" سفر نموده بود

 
هزار عسکر خود را از دست داده و در حدود ( ۵نها اضافه از )برتانوی ها بدینترتیب در جریان جنگ اول با افغا

  .میلیون پوند خساره دیدند( ۲۵)
 

میالدی پیاده ساختن پالیسی عظمت طلبانۀ خود را در حوزۀ آسیای  ۱۸۵۰از جانب دیگر، روسیه از شروع سالهای 
ت های قوقند، خیواء و مرکزی شدت بخشید. هجوم قشون امپراتوری روسیه بزودی باعث سقوط و تصرف امار

با خشم به  بخارا گردید. وضعیت مذکور "بنجامین دیزرایلی" صدراعظم آنوقت برتانیۀ کبیر را به عصیان آورده و
ملکۀ برتانیۀ کبیر، "ویکتوریا" نوشت: " مسکویتی ها )روسها( باید توسط قوای ما از آسیای میانه رانده و به بحیرۀ 

ثبوت عزم و جزم خویش، صدراعظم "دیزرایلی" ملکه "ویکتوریا" را معتقد ساخت تا کسپین انداخته شوند! " برای 
  .لقب امپراتور هند را بپذیرد و در ضمن افغانستان را نیز در حدود امپراتوری هند برتانوی شامل بسازد

 
در تابستان  در عکس العمل به تحرکات برتانیه، روسیه نیز خاموش نه نشسته، امپراتور روسیه "الکساندر دوم"

هزار نفری مستقر در ترکستان را در امتداد سرحدات با افغانستان متمرکز ( ۲۰امر صادر نمود تا قوای ) ۱۸۷۸
بسازند. همزمان با آن هیأت روسی به ریاست جنرال "نیکوالی ستالیتوف" به دربار امیر علی شیرخان اعزام 

پالن تعرض به چترال و کشمیر را که در قیمومیت برتانیه گردید. اسناد تاریخی گواهی میدهد که جنرالهای روسی 
  .قرار داشتند، آماده ساخته بودند

 
رخ داد. قوای برتانیه بالفاصله داخل کابل شد و امیر شیر علی خان  ۱۸۷۸انگلیس در سال  –جنگ دوم افغان 

بعد تمام مناسبات تجارتی و سیاسی موقع نیافت تا مقاومت الزم را در برابر اشغالگران سازماندهی نماید. از آن به 
  .امیر توسط انگلیسها نظارت می شد

 
  .در ناحیۀ "پنجده" نظامیان روسیه در نزدیکترین نقطۀ تصادم با قوای افغانی قرار گرفتند ۱۸۸۵در مارچ 

د که به قوای حکومت برتانیه با لحن جدی از روسیه تقاضا نمود تا سرحد افغانستان را نقض ننماید نماید و تأکید نمو
خود امر صادر کند تا "پنجده" و مناطق اطراف آن به افغانستان مسترد گردد. لیکن روسیه این تقاضا را رد کرد. و 

  .به این ترتیب افغانستان عمالً در میان عقاب برتانیه و خرس روسیه قرار گرفت
 

ز هم مجبور به ترک خاک افغانستان با اینهمه، اوضاع طوری چرخ خورد که انگلیسها در نتیجۀ قیام مردمی با
  .سال داخل افغانستان نشدند( ۴۰گردیدند، و این بار برای )

 
 

 : گرد آورنده
 (بخش از کتابغوث جانباز )
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