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 سه صد سال قبل جورج واشنگتن افغانستان وفات کرد
 

 بزرگ جهان قد علم کرده یرهبر قوم افغان در مقابل دو اردو کیچگونه 
 !افغانستان را بدست آورد استقالل

 کیفیو پس ایآس یدپلومات برا یانترنت مجله
 2۰1۵اکتوبر  2۸

 
از نادرات، چشم از جهان بست. او –در قندهار در صلح  رومندیفرد ن کیم 1۷1۵صد سال قبل در نوامبر سال  سه

 آنکه داد، با رییفارس و هندوستان را بطور قابل مالحظهٔ تغ خیانداخت که تار انیرا به جر یسلسلهٔ حوادث کی
 لهٔ یقب سیئهوتک ر سیرویواقف نبود. م دیشا دیکشیرا م نفس خود نیآخر کهیدر هنگام ریثأ ت نیموصوف خودش از ا

. نجات دهد عهیاسالم به مذهب ش یمذهب سن رییتغ یفشار متداوم فارسها برا ریرا از ز شهر خود خواستیم یغلزائ
 .دیدر عوض، موصوف به جورج واشنگتن افغانستان معاصر مبدل گرد

 

 یو صفو یمغول یهایبود. امپراطور دهیگرد میسال تقس 2۰۰ یبرا یافغانستان امروز تیآغاز قرن هژدهم، اکثر در
که عبارت از خان  ی. دولت سومدکردنیکشور را اداره م نیاز ا یهند و فارس هرکدام بخش مقارهیمتمرکز در ن

 یمرکز قو کی. کابل کردیاداره م فیشرکشور را در اطراف مزار یازبک در بخارا بود مناطق شمال ینهاینش
 یدو دست بدست شده و اقوام محل نیا انیبار م نیچند یبودند. قندهار برا یصفو یمرکز قو کیو هرات  یمغول

 یتصادبا ارزش اق زهٔ یجا کی. شهر قندهار شدندیداشت همدست م شتریمنفعت ب شانیبر کهیبا هر جانب پشتون معمولً 
سال  یهند قرار داشت. ال مقارهٔ یفارس و ن انیم یو تجارت یآنکه در سر راه نظام یبرا دیگردیمحسوب م یو نظام
 .قرار داشت هایادارهٔ صفو ریقرن ز کی یم قندهار برا1۷۰۰

 

سالم ا عهٔ یبه مذهب ش یرا در فارس از بستگ خود تیمشروع یبود. سلسلهٔ صفون هایبر وفق مراد صفو زیهمه چ اما
 هعیبه مذهب ش یرا از مذهب سن نفوس خود تیخود اکثر تیو آنها موفق شدند در طول دوصد سال حاکم گرفتندیم

. کردیم یم( در صلح زندگ1۷22-1۶۹۴) یصفو نیافغانستان تا زمان حکومت شاه حس یقسمتها شتری. بندینما لیتبد
استحکام موقف  یبرا دیدر زمان او رو به زوال نهاد. شا یصفو یالخمر بود و امپراطور میفرد دا کی نیشاه حس

امر سبب  نیداده بود که ا ادیز اراتیاخت عهیها به مذهب ش یسن لیتبد یبرا عهیش یها خود او به آخوند یاسیس
 .شده بود یتمام امپراطور رفراوان د یهایناآرام

 

که به اسالم  یگرجستان کیخان  نیگرگ د،یجد یوال کیم 1۷۰۴آغاز شد که در سال  یدر قندهار زمان هایمناآرا
 استیقوم پشتون منطقه را، به ر نیبزرگتر ها،ییخشن، او نتوانست غلزا یاستهایبود، به قندهار آمد. با وجود س دهیگرو

 کرده به اصفهان یرا زندان سیرویخان م نی. گرگدیمان عهیمذهب ش یخان تابع ساخته و مجبور به قبول سیرویم
 یصفو یامپراطور یخان با شاه دوست شد. در اصفهان او متوجه فرسودگ سیرویمرکز فارس فرستاد اما در آنجا م

 میمداوم دربار در شرف سقوط قرار دارد. او تصم یهایباز سهیبه اردو و دس یتوجه یب جهٔ یشده و مطمن شد که در نت
ور به اطاعت مجب هایسن ایفتوا گرفت که "آ کی یسن یدر مکه بود از علما کهیو وقت دیضعف استفاده نما نیا زگرفت ا

مسلحانه  امیفرصت مناسب ق کیحق دارند در برابر او در  ای( هستند و عهیاسالم )اسالم ش یموروث ریام کیاز 
ابع متفق حمله )من ای افتیض کی بیو با ترت تمناسب به قندهار برگش یفتوا کیبعد از گرفتن  سیروی". مندینما

  .دیم منجر گرد1۷۰۹سال  لیدر ماه اپر یفارس یگرجستان یاردو یخان و نابود نی( که به قتل گرگستندین
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" اعالن شد و یمل یهوتک به عنوان "شهزاده قندهار و قوماندان اردو سیروی. مافتیگسترش  یبحران بزود نیا
ً بیعج  1۷۵۳' چاپ رانیمولف کتاب "انقالب در ا یرا قبول نکرد. )به قول جوناس هانو یپادشاه)در آنزمان( عنوان  ا

زد که در آن نوشته بود: سکه زد بر درهم  دکرد و سکه بنام خو یخان اعالن پادشاه سیروی، م۵۷در لندن ص 
 در بغداد یوقت زین یاز منابع عراق یلیمتن را استاد خل نینامدار. ا سیرویخان عادل شاه عالم م-دارالقرار قندهار

نشر کرد. مترجم، افغانستان در پنج قرن  زیمقاله ن کیم در مجله ژوندون در 1۹۷۴بود بدست آورد و در سال  ریسف
 ینفر ۳۰،۰۰۰ یاردو کیباز گرفتن قندهار،  یاقدام محتاطانه برا نیبعد از چند(. 1۰۵فرهنگ، ص  قیصد-ر،یاخ

. تا زمان دیم نابود گرد1۷1۳در سال  گریبزرگ د یاردو کی اً ست خورد، و متعاقبم شک1۷11فارسها در سال 
ق مناط تیخان دولت مستقل افغانستان را در قندهار )که مشتمل بر اکثر سیرویم، م1۷1۵خود در سال  یعیمرگ طب

 کیاره به مثابه م دوب1۷۴۷افغانستان معاصر است که در سال  شهٔ یر نینمود. ا جادیغرب افغانستان( بود ا-جنوب
  .شد سیتآس یتوسط احمدشاه دران عیوس یامپراطور

 

را پادشاه  خود سیرویندارد. محمود پسر م تیدر افغانستان اهم دیدولت جد کی جادیتنها بخاطر ا یهوتک سلسلهٔ 
 نیدر اصفهان ا یچکسیحرکت کرد. ه یشورش یاردو کیبا  رانیم بجانب غرب به ا1۷2۰اعالن کرده و در سال 

و  ادیبرخورد کردند. بنابر آن با تعجب ز ییعمل داره  کینکرده و با آن به مثابه  یخطر عمده تلق کیاشغال را 
شهر اصفهان شکست  رونیفارس را در ب یم قوا1۷22افغان در سال  یبالتر از تصورات شاه محمود هوتک، قوا

ً دادند. متعاقب  .دکر میرا به محمود هوتک تسل یتاج شاه نیشاه حس ا
 

 یمحمود هوتک قادر نبود تمام مناطق امپراطور رایو بحران در منطقه حاکم شد ز یثبات یب یاساس دهه ها نیا بر
 یمتعدد مواجه شد و همچنان با حمالت و اشغال ترکها یامهایبا ق جهیرا تحت اطاعت خود در آورد که در نت یصفو
تان و افغانس رانیدر تمام ا یو انارش دیبه قتل رس خود یتوسط پسر کاکا زی. خود او ندیو روسها مواجه گرد یعثمان
د افسر خوش طالع، نادر شاه، بوجود آم کیبا  یطرفداران صفو وستنیاز ثبات با پ یی. بالخره درجه دیگرد یمستول

ان یاشغال ابدال نیا. اورا در ردیو افغانستان را بدست گ رانیا یافغان و ترک زمامدار یو او توانست با شکست قوا
 عهٔ ی. بنابر شاکردندیم تیشکست خورده بودند، حما هاییبود و از غلزا هاییغلزا فیقوم پشتون حر کیهرات، که 

مرکز  یم شهر دهل1۷۳۹و در سال  کندیکابل حمله م یمغولها از افغانها، نادر شاه بعد از گرفتن قندهار بال تیحما
 یو اراض یتعهدات مال کسلسلهیرا بعد از گرفتن  یاآنکه موصوف دولت مغولب کندیرا تاراج م یمغول یامپراطور

ً قیعم یمغول یحمالت قدرت امپراطور نی. متعاقب اگذاردیبحال خود م . رودیفراتر نم یشده و از حدود دهل فیضع ا
و قوماندان افغان  دیمبدل گرد یبه انارش یپنجاه سال بعد یدوباره برا رانیم ا1۷۴۷بعد از قتل نادرشاه در سال 

 دیجد یامپراطور کیو در آنجا او  گرددیبه قندهار بر م یهمراه با خزانهٔ سلطنت ،یاو، احمد شاه دران یقوا یدالاب
و  رانیا یتوسط سلسلهٔ قاجار نکهیتا ا دهدیادامه م یمدت یفارس و هند برا رییکه به تسخ کندیم جادیافغان را ا
بزرگ  یاز قدرت ها هٔ یزمان در هند و فارس سا نیا ر. دگرددیوادار م ینیشهند به عقب ن یکهایس یامپراطور

 .برجا مانده بود
 

را در هندوستان  یثبات یقرن ب کیدولت مستقل افغان را گذاشت و  کیم تهداب 1۷۰۹شورش کوچک در سال  کی
شروع به نفوذ در منطقه نموده  یاستعمار یقدرتها کهیمهم اتفاق افتاد زمان اریزمان بس کیواقعه در  نی. ارانیو ا

 قارهٔ میو فعال در فارس و ن یقو یهایبا امپراطور هدر منطق انییهرگاه اروپا بودیم یگریطور د خیتار دیبودند. شا
 .بردندیبسر م یدر سرحدات در حالت انارش یثبات یبنابر ب کهیبه عوض مناطق شدندیهند مقابل م

 
 پایان
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