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!است در آن ذکر شده »افغانستان«اولین معاهده ای که واژه   

 

۸۱۸۳جون  ۲۶معاهده برتانیه، رنجیت سنگهه و شاه شجاع در   
============================================= 

 (افغانستان یعنی کابل و کندهار)

 

در آن ذکر شده است. این معاهده  »افغانستان«این اولین معاهده ای خارجی است که واژه 
...بار به کار رفته است ۴نستان آن، واژه افغا ۱۷و  ۹، ۷ماده است و در ماده های  ۱۸دارای   

 

برقرار  »کابل و کندهار«ر اقتدار خود را د )شجاع(هنگامی که شاه  :گفته می شود ۵در ماده 
...دمی ساز  

 

در باره بازرگانان افغانستان و پنجاب است که به خاطر تجارت به قلمرو های  ۹و  ۷ماده های 
...یکدیگر سفر می کنند  

 

هنگامی که شاه شجاع امللک در برقراری اقتدار خود در  :گفته می شود ۱۷در ماده 
...موفق می شود »افغانستان«  

 

 »افغانستان«به این ترتیب با وضاحت کامل دیده می شود که هدف انگلیس ها از کاربرد واژه 
!بوده است »کابل و کندهار«فقط  )ها(در آن سال  	

 

معاهده ای با  ۱۸۳۹اگست  ۱۳ر هرات نیز شامل افغانستان نمی باشد. زیرا انگلیس ها د
ماده است و چگونگی مناسبات  ۱۱امضا می کنند که شامل  »اعلیحضرت کامران شاه هرات«

!تعیین می کند )بشمول شاه شجاع(او را با دیگران  »سرحدی«سیاسی و حتی مسایل  	

 

 تعداد زیادی فکر می کنند و حتی می نویسند و تبلیغ می کنند که وقتی انگلیس ها واژه
است؛  »افغانستان کنونی«افغانستان را در آن زمان ها استفاده کرده، منظور شان قلمروی 

!در حالیکه هنوز تولد یا ایجاد نشده بود  
+  +	 + 



معاهده امضا  »شاه کابل«با شاه شجاع به نام  ۱۸۰۹قابل یاد آوری است که الفنستون در 
...نشان می دهد »سلطنت کابل« را در جنوب »افغانستان«می کند و در نقشه اش موقعیت   

 

به کار رفته، در سفر نامه  )انگلیسی(اولین باری که واژه افغانستان در مطبوعات خارجی 
به هنگام سلطنت تیمورشاه از شهر های جالل آباد، کابل،  ۱۷۸۳جورج فاستر است که در 

برده، کابل را پایتخت غزنی، کندهار و هرات عبور کرده... چندین بار واژه افغانستان را به کار 
گفته... حدود آن را ذکر نمی  »ازبیک های ترکستان«و بلخ را پایتخت  »امپراتوری افغان«

را در نقشه اش نشان می دهد که دقیقا برابر با موقعیت کوههای  »افغان«کند، اما موقعیت 
!سلیمان در پاکستان امروزی است 	

 

 

 
 با شاه شجاع ۱۸۳۸در جون معاهده سه جانبه 



 
 

 
 

 با کامران شاه هرات ۱۸۳۹معاهده اگست 
 



 
 ۱۸۰۹نقشه الفنستون در 

 
 

 ۱۷۸۳نقشه جورج فاستر در 
 


