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  ١١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ١٨/٩/٢٠١٤کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                       
  

  !آقای ستانيزی

  برای بی اعتبار ساختن استق�ل کشور،

  يريد؟ـگ میان انگليس وپاکست پول ازدر ــچق
  

  )قسمت چھارم(

  

  ١٩اثرات مھلک بازی بزرگ برجغرافيای سياسی  افغانستان در قرن 

  

   اکستان  گرديد ، بنام پشتونستان مايۀ نزاع بين افغانستان وپ از دست رفتن مناطق قبايل جنوب شرقی که بعد-١

  از دست رفتن مرو،پنجده،سرخس،پل خاتون، آق تيپه،شغنان وروشان پاميرنيز نتيجۀ بازی بزرگ است،-٢

 ساله برسرتقسيم آب ھيرمند بين ايران وافغانستان  ھم حاصل ١٥٠از دست رفتن سيستان وجنجال ھای -٣
  .بازی بزرگ است

نگليسھا،حفظ ھندوستان از خطر احتمالی روسھا بود، ،از نظرا١٩ھدف غائی اين بازی بزرگ  در قرن  -٤
  .وھدف روسھا رسيدن به آبھای گرم وخارج کردن انگليس از ھندوستان بود

 وت^ش اين دو ابرقدرت استعماری را در دفع يک کمی به عقب برگرديمموضوع بايد برای درک و اثبات اين 
  . در آسيای ميانه مورد توجه قرار دھيم١٩ديگر در قرن 

روس ھا که در بلعيدن زمين و شوق وذوق جھانگيرى دست کمى از انگليس ھا نداشتند، در ھمان موقعى که 
تحکيم مواضع خود در دراز مدت بودند، در برای مردم پراگندۀ انگليس ھا در افغانستان مصروف سرکوبی قيام ھای 

زى سوق داد، اما اين قشون قبل از  قشونى را  از اورنبرگ براى تسخير خيوا بسوى آسياى مرک١٨۴٠زمستان
 ١٨٦٥و ١٨٥٢و ١٨٤٤رسيدن به منزل مقصود دچار سرما و يخبندان شد و اکثريت آن تلف گرديد، ولى در سال 

 روس ھا تمام خان نشين ھای  آسياى ميانه را متصرف شده خود را تا کوشک در پشت دروازه ھاى ھرات ١٨٧٤و
  . رسانيدند

اى يسآ  سدۀ نزدھم  اقدامات تھاجمى روسيه در ٧٠ و ٦٠  ه ھای در  دھ:"انیداکتر زممحقق افغان بقول 
 سرزمين ھاى پھناورى از درياى اورال تا پامير و از درياى خزر تا کوه ھاى تيانشان را به يافت ومرکزى ادامه 

سياى مرکزى تنھا سه درين ھنگام تاجيک ھا، قزاقھا، ترکمن ھا قرغيز ھا دولت نداشتند و در آ. روسيه ملحق ساختند
روس ھا به سرعت شھر .  خان نشين خيوا، خان نشين خوقند و امير نشين بخارا: دولت فئودالى فرمانروائى ميکرد

اى مرکزى تاشکند را اشغال و در ماه جنورى يسآ بزرگترين شھر ١٨٦٥در ماه جون .  ھاى ترکستان را گرفتند
خود را زير فرمان  امضا و در ماه بعد خدايار خان  حاکم خوقند با خان نشين خوقند قرارداد تجارتى را ١٨٦٨

   رفته بطرف  بخارا نزديک ميشد، کهدر ماه مى ھمين سال جنرال کاوفمن  سمرقند را گ. امپراتور روسيه اع^م کرد

٢."امير بخارا ناگزير به جنگ خاتمه داده و تحت الحمايگى روسيه را قبول کرد
  

                                            
٢
  ٢٠١٢اپريل ٢٦ثور ، افغان جرمن آن�ين،ی توسعه طلبى  روس ھا قبل از کودتا داکتر زمانی، مقالۀ نگاھى به سوابق سياست -  



  
 

 

  ١١از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  :ه ساز جنگ دوم افغان وانگليسزميناز دست رفتن سيستان 

در ميان اميران قبل از شاه امان هللا،  فقط امير شيرعلی خان باسياست انگليس در افغانستان مخالفت ميکرد و 
از انگليس ھا متنفر بود و در ھيچ صورتی حاضر نميگرديد نمايندگان انگليس را در شھرھای کابل و ھرات و قندھار 

اميرشيرعليخان از انگليسھا متنفر بود وھيچگاه اين تنفر را مخفی « : محقق نامدار انگليس بقول داکتر بليو.بپذيرد
ی خارج اتخاذ کرد و فشار  در مقابل امير شيرعلی خانی رابه ھمين خاطر، دولت انگليس سياست خشن»  ٣.نمی داشت

  .ميتوانست عملی گردداين فشار از سوی ايران  و شدت بخشيد امير  بررا 

در اين موقع وبرای تنبيه او  با امير شيرعلی خان در پيش گرفت  یوخشن راين دولت انگليس سياست تندبنا ب 
روی اين دليل اينک موقع . از طرف دولت ايران عملی گرددميتوانست د و آن کن امير وارد رفشار خارجی بخواست 

وسل وزير امور خارجه وقت بريتانيا بدولت ر لھذا }رد،مناسب پيدا شده بود که به تقاضای دولت ايران توجه شود 
  :داايران اط^ع  د

 دولت متبوع ،در مشاجره و نزاعی که طبق اط^ع بين ايران و افغانستان بر سر خاک سيستان روی داده"
علياحضرت به ھيچوجه نميتواند در آن مداخله کند بلکه بخود طرفين آن را واگذاشت تا بزودی شمشير تملک 

  "٤ .١٨٦٤ جان روسل .بت نمايندخودشان را ثا

 حکومت ھندوستان نيز يک سياست نظير اين را راجع .افغانستانه اين بود سياست نوين دولت انگليس نسبت ب
 آنھم فقط در دو . اين سياست مخصوص سرجان }رنس فرمانفرمای ھندوستان بود.با افغانستان در اين سال اتخاذ کرد

  .٥ بزرگ منشانهبی اعتنايی  :کلمه خ^صه می شد

 امير شير علی خان بعد از مرگ پدرش راکهچ. بدون شک اع^م اين سياست و خط مشی برای ايران نافع بود
 جلوس کند و برای استقرار خود مصروف فرونشاندن اغتشاشات لامير دوست محمد خان می خواست بر تحت کاب

داخل و ديگرش از خارج زور آزمايی کند و از طرف ديگر  يکی از ،دو قوه داخلی بود و نيز قادر نبود در عين حال با
 بنابراين نتوانست در اول وھله از منافع ،حکومت ھند برتانوی نيز در بادی امر سلطنتش را برسميت نشناخته بود

  .افغانستان در خاک سيستان دفاع کند

را دچار آشوب افغانستان تعرض بريتانيا ايمن می ديد و از سوی ديگر دولت ايران که خود را يکطرف از 
 از اين فرصت ط^يی به نفع خود استفاده کرد و سياستش را بطور ثابت وجنگ ميان برادران برای اشغال کابل ديد،

بقول پرسی سايکس اين سياست عبارت از اين بود تا نفوذ و قدرت ايران را در سيستان آنقدر اعمال کند که . ادامه داد
  ٦. تحت کنترل و نظارت تھران در آورده شودديگر سکنه اين ايالت بکلی

ا نفرمای ھندوستان در لندن پيشنھاد م سرجان }رنس فر) ھجری قمری١٢٨٤ ( مي^دی١٨٦٧در اواخر سال 
 جواب .حا} موقع آن رسيده است که ما به ھمسايه خود افغانستان کمک ھای مادی و معنوی بکنيم« :شتنموده نو

 به ھندوستان می رسد و اين ھنگامی است که امير شير علی خان بر مدعيان و ١٨٦٨اين پيشنھاد در اوايل سال 
  ».٧مخالفين خود فايق آمده و در کابل امير مستقل افغانستان شده است 

 عوض شد و جای ،در اين موقع }رنس که سياست عدم مداخله در افغانستان را به مقتضای وقت تعقيب می کرد
لينسون و را.بنای مکاتبه دوستانه را با امير شيرعلی خان گذاشت مانفرمای تازه وارد فر.مايو گرفت او را }رد

 در اين تاريخ که امير شيرعلی خان در ايالت کابل بر قرار شده بوده ھيچ نظر موافق با دولت انگليس نداشت :گويدمي

                                            
٣
  ١٤ بليو، نژادھای افغانستان، ص داکتر-  

از )  م ١٩٠٧ - ١٧٩٣(افغانستان و ھند برتانوی ، ٦٨٦ص ، ٣ ج ،محمود،محمود ٥٦٢ص ، ٢چ ، ٢ ج ،تاريخ ايران، پرسی سايکس - ٤
  .١٦٢ ص ،١٣٦١اصغر حسن بلگرامی ترجمه عبدالوھاب فنايی طبع آکادمی علوم افغانستان 

  .٦٦٨ص ، ٣ ج ، مي^دی١٩گليس در قرن  تاريخ روابط سياسی ايران و ان- ٥

  .٥٦٣ ص ،٢ چ ،٢ ج ، پرسی سايکس تاريخ ايران- ٦

  .٨٩٠ص ، ٣ ج ، مي^دی١٩تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن  محمود محمود،- ٧



  
 

 

  ١١از  ٣ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 انگليس ھا :د می کرد و می گفتچونکه از دولت انگليس ھيچ خوبی نديده بود و سياست بی ثبات ما را ھميشه تنقي
 : اين عبارت را مدام با يک حرارتی اظھار می نمود و ع^وه کرده می گفت.جز منافع خودشان چيز ديگری نمی جويند

 ھر کس که در آن موقع دارای اقتدار است دنبال او می روند .انگليس ھا در افغانستان ھميشه طرف قوی را می گيرند
 من ھرگز وقت و عمر خود را در مذاکره با آنھا تلف نمی . طالب دوستی با من اند،دار می داننددارای اقت حال که مرا

  .نھا نمی بندم ه آکنم و اميد خود را ھم ھيچوقت ب

فرما نفرمای ھندوستان از موافقت امير شيرعلی خان اط^ع حاصل ، ھمينکه }رد مايو:می افزايدلينسون ورا
 مي^دی برابر سال ١٨٦٩قرار اين م^قات بماه مارچ . له م^قات را با او فراھم آوردمد وسيآ فوری در صدد بر،کرد

فوری وسايل بسيار مجلل و باشکوھی فراھم شد که در سالھای قبل باين اندازه مفصل  . ھجری قمری داده شد١٢٨٦
   ٨.نبود و سابقه ھم نداشته است

حاضر وست وارد شده بود او ھم نظرھای مخصوصی داشت اندازه يی در سيا در اين تاريخ امير شيرعلی خان تا
استقبال و پذيرايی از امير افغانستان بسيار مجلل و  .نبود کورکورانه پيشنھادھای فرمانفرمای ھندوستان را قبول کند

. ھای طرفين در وھله اول بسيار خوب بود ھمينکه وارد مذاکره شدند اخت^فات نظر پيدا شد  و م^قات باشکوه بود
مقصود عمده  }ردمايوفرما نفرمای ھندوستان اين بود که در مقابل يک مقرری نقدی ولو مبلغ آن زياد ھم باشد 

اما در مقابل ھيچ تعھدی را قبول نکند که در آينده يکنوع . وفاداری امير را نسبت به دولت انگليس بدست آورد
ر آينده ازتجاوز قشون مسلح داخلی يا خارجی عليه مسئوليتی برای حکومت ھندوستان ايجاد کند و مجبور شوند د

از طرف ديگر مقصود امير افغانستان از آمدن به ھندوستان و . امير شير علی خان با مارت افغانستان جلوگيری کنند
  . م^قات با فرمانفرمای آن اين بود که تضمينی برای حفظ امارت افغانستان بدست آورد

 يکی اينکه يک عھدنامه دفاعی عدم :ای ھندوستان دو تقاضای مھم داشتامير شيرعلی خان از فرمانفرم
دوم اينکه دولت انگليس فرزند کوچک او موسوم به . تعرض بين دولت انگليس و امارت افغانستان برقرار گردد

  . بوليعھدی امارت افغانستان بشناسد و تضمين کند راعبدهللا جان

اضر نبود در مقابل تقاضای امير  افغانستان تعھد کتبی بدھد حتی  اما فرمانفرمای ھندوستان به ھيچوجه ح
عبارت ذيل را روی کاغذ آورده برای اطمينان خاطر ) }رد دمايو(با}خره پس از چندين جلسه . ھای مالی را مساعدت

ی تزلزل مقام او دولت انگليس اقدامات دشمنان امير را که بر عليه او يا برا« :اين است آن عبارت تعھد. به امير داد
و راجع به کمک مالی و دادن مھمات جنگی تذکر رفته بود که در اوقات . باشد با عدم رضايت شديد تلقی خواھد نمود

مير ا ه}رد مايو در تاکيد اين قول و قرار ب» . البته باص^حديد رئيس حکومت ھندوستان ،معين تحويل خواھد گرديد
ای داشته باشد ھميشه آن تقاضا با توجه و احترام پذيرفته خواھد ضانستان ھر تقا امير افغ،شيرعلی خان اطمينان داد

 را بمعنی کمک مسلحانه دولت انگليس بر ضد دشمنان امير »عدم رضايت شديد«در اين تعھد کتبی عبارت ٩.گرديد
   ١٠.شيرعلی خان تفسير کرده بدست او دادند

کشور از قاين وکرمان  به اشغال بخشی از ايالت  توسط قشون ھای اعزامی آن ١٨٦٧ايران که در سال 
امير شيرعليخان بعد از بازگشت خود از ھندوستان ميخواست با توسل به شمشير خاک ھای . سيستان موفق شده بود

ر انگليسھا برطبق معاھدۀ پاريس،پای حکميت جلو گذاشتند و براثر گاز تسلط قشون ايرانی اعاده کند،ماشغال شده را 
  .ت بخشی از سيستان برای دايم از پيکر افغانستان جدا وبه ايران تعلق گرفتاين حکمي

علت عمده نارضايتی اميراز انگليسھا، حکميت انگليسھا در مسئله تعيين سرحد :" داکتر بيلومينويسد که 
منصفانه وظيفه اميرشيرعليخان درتعيين سرحد سيستان برانگليسھا اعتماد کرد، تا .سيستان بين ايران وافغانستان بود

سيستان را که از زمان احمدشاه تا آن روز جزو [اش را بسر برساند، مگرامير ھرگز فکر نميکرد که انگليسھا 

                                            
  .٦٩١ ص ،٣ ج ، مي^دی١٩ تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن - ٨

  .٦٩٣ ص ٣مي^دی ج ، ١٩ان و انگليس در قرن  تالريخ روابط سياسی اير- ٩

 . اين تعھد کتبی را نيز در کتاب خود نقل کرده است یمتن انگليس، ٦٩٤ص ، ٣ لد درجمحمود، محمود- ١٠



  
 

 

  ١١از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

] قلمروافغانستان بود وايران آنرا بعد از مرگ اميردوست محمدخان و در دوره کشمکش برادران اشغال کرده بود
اميراين فيصله را برضد امنيت قلمروخود دانسته وتجاوز .ھددوقسمت کرده وقسمت مھم وبيشتر آنرا به ايران بد
 اين حکميت که سبک شمردن وبی عزت کردن ،بيلوداکتربگفته .برتماميت ارضی افغانستان از سوی ايران تلقی کرد

 .دولت افغانستان شمرده ميشد، چنان روابط اميرو انگليس را خراب ساخت که سبب جنگ دوم افغان وانگليس شد
١١"  

فته نبايد گذاشت که تقسيم کردن سيستان  بدو قسمت و تعلق گرفتن سيستان اصلی به ايران، به معنی دوستی ناگ
با ايران نبود، بلکه ھدف انگليس اين بود تا در آينده اين بخش را که ميتوانست به  قشون ھای زياد آذوقه تھيه کند، 

مده حفظ سرحدات ھندوستان از خطر روسھا بود که سبب  مقصود ع.خود اشغال  وبه قلمرو ھند برتانوی ملحق نمايد
  .  اين ھمه دشمنی واخت^ف بين ايران وافغانستان

گرفتن مرو، گرفتن ھرات است . نزديک ميشوند در اين تاريخ انگليسھا تصورميکردند که روسھا به سوی مرو
 ودست يافتن به خليج فارس از راه وگرفتن ھرات ، گرفتن قندھار وگرفتن قندھار، مقدمۀ حمله به ھندوستان است

 بسيار آذوقه بدھد ھایًپس }زم بود قب^ محل ھای که اھميت نظامی دارند وميتوانند به قشون. سيستان وبلوچستان
  .بوسايلی در دست خودشان ويا دست نشانده خود شان باشد

 روس تزاری، از ھمان وھله اول به نظر دولت انگليس نيزبرای حفظ خليج فارس و ھندوستان از خطر احتمالی
ھمين نقطه يعنی سيستان اصلی بود و چنانکه بعد خواھيم ديد، ت^ش عمال انگليس برای بدست آوردن اين منطقه بعد 

  .از اين تاريخ به چه جاھايی ميکشد وچه رسوائی ھايی برپا ميکند

سعی  نمود تا روابط خود را با روسھا  سسپاميرشيرعليخان البته براين حکميت اعتراض نمود وآنرا ردکرد، و
، مکاتبات اميرشيرعليخان و کافمن ٧٠از آغاز دھه  .کام ببخشد و بنای مکاتبات دوستانه را با روسھا  گذاشتاستح
در . ته بود و اين آخرى نسبت به امير افغان روش احتياط آميز توأم با مدارا در پيش گرفته بودگذاشافزايش روبه 

مايندۀ انگليس در صدد کشف محتويات اين نامه ھا برآمد و با اينکه معلوم کردند که نامه ھا حاوى سنت پطرزبورگ ن
انگليس نزديک بود يک . مطالب حسن ھمجوارى بوده اند ، اما شگفتى توأم با خشم و تنفر به انگليس ھا دست داد

. ارى بر افغانستان، بھرقيمتى که تمام شوداجراى کنترول کامل و انحص: بار ديگر در برابر تصميم قاطعى قرار بگيرد
ولى بزودى متوجه ضعف سياست قبلى خود شدند و بھتر دانستند ابتدا از در صلح و مسالمت با امير افغان روبرو 

  .شوند

  :بريتانياى کبير در شرق افغانستان پاشنه آشيل

   گ^دستون جاى خود ١٨٧٣برورى در ف. ١٣ بود»بريتانيا درشرق ١٢پاشنۀ آشيل«، افغانستان }رد کرزن بقول 

}رد سالزبرى ، حکمرواى کل . را به ديزرائيلى ،کسی که در تحرک سياست امپراتورى انگلستان ميکوشيد، داد
بع^وه در . در لندن شروع به بررسى اقدامات روسيه در سالھاى گذشته کردند. ھندوستان شد و ارگيل به کنار رفت

در جانب مرو و ھمچنين اع^ميه دوماه بعد » ترکمن تکه «عدم تجاوز بسرزمين  بيانيه اى حاکى از ١٨٧٤مارچ 

                                            
١١

  ١٢٨ -١٢٧دمشرق په آسمان کی دمغرب ستوری، ص ،یږت پوھاند -  

١٢
در افسانه ھاى يونانى آشيل از پھلوانان و جنگجويان تروا است که مادرش از پاشنه پاى او گرفته در آب رودخانه :» پاشنۀ آشيل «-  

و سر انجام باتير زھردار پاريس که به . ستويس فروبرد و در نتيجه روئين تن شد و تنھا پاشنه ھاى او که تر نشده بود، آسيب پذير بود

و افغانستان نقطه ضعف بريتانيا در برابر پيشروى . است» نقطه ضعف«مد و در اينجا منظور از پاشنه آشيل پاشنه پايش خورد از پاى در آ

پيش بينى کرزن سرانجام درست از آب . ّروسھا بسوى ھند بودکه با ھرقدم پيشروى روسھا ، بريتانيا شديدا از خود عکس العمل نشان ميداد

درست يکصد سال پس از دومين ) ١٩٧٩دسامبر ( ، بلکه بر سراسر خاک افغانستان ھجوم آوردنددر آمد و روسھا باJخره نه فقط بر ھرات

 ١٩اما ديگر انگليس در ھند نبود و افغانھا ھمانگونه که انگليس ھا را از سرزمين خويش دوبار درقرن . تجاوز انگليس بر افغانستان

فبرورى (وحشت ناک شان با سر افگندگى از مرزھاى کشور خويش بيرون نمودندبيرون رانده بودند، روسھا را نيز با تمام جنگ افزار ھاى 

١٩٨٩ .(  
١٣

   ١٦٦س در ايران و افغانستان ، ص  رقابت روس و انگلي- 



  
 

 

  ١١از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ژنرال }ماکين به قبايل ترکمن ، خطر را جدى تر نمايان ساخت و در نوامبر ھمان سال موجب اعتراض شديد وزارت 
دى براى آن قايل اين روش نمى توانست مدت زيادى ھمچنان ادامه داشته باشد و }زم بود ح. خارجه انگليس گرديد

پس سالزبرى ابتکار عمل را بدست گرفت و با يک سلسله مراس^ت . شد و } اقل فھميد که حد نھائى بکجا ختم ميشود
خصوصى به نارت بروک ، نايب السلطنه ھند توصيه کرد کوشش بخرج دھد تا موافقت امير افغانستان را براى 

نارت بروک نظر داد بھتر است جانب احتياط را . دھار بدست آورداستقرار نمايندگان دولت انگليس در ھرات و قن
ّمث^ چنانچه روسھا مرو را اشغال کنند، شايد مناسب باشد با امير افغانستان يک . رعايت کرده منتظر فرصت باشد

   ١٤ .يدگنجان قرار داد اتحاد دفاعى بسته شود و جزء شرايط قرارداد ميتوان موضوع استقرار نمايندگان سياسى را

در اين نامه .  گورچاکوف ، وضعيت روبه وخامت گذاشت١٨٧٥ اپريل ٥با وجود اين نامه رسمى مورخ 
اعليحضرت امپراتور روسيه به ھيچوجه قصد گسترش مرزھاى روسيه را از وضع فعلى « : بخصوص تاکيد شده بود 

   ١٥ ».رک نداردآن در آسياى مرکزى نه از جانب بخارا و نه ھم از جانب کراسناودسک و ات

 اکتبر ياد ٢٥و وزارت خارجه انگليس در . ولى درلندن ديگر به اين سخنان دلخوش کننده وقعى گذاشته نميشد
ھرقدر تماي^ت دولت روسيه به احتراز از « : داشت متقابلى براى پرنس گورچاکوف فرستاد و طى آن متذکر شد

لت عليا حضرت ملکه نميتواند خط سرحد يکنواخت روسيه را مسئوليت ھاى توسعه ارضى در ابتدا صادقانه باشد، دو
باز ھم حوادثى مشابه و بازھم تجديد نتايجى مشابه روى خواھد داد و دولت عليا حضرت ملکه . ثابت و }يتغير بداند

ئى تلقى نميتواند بيش از اين اشغال و جذب مناطقى را که ھنوز افغانستان را از خاک روسيه جدا ميسازد، با بى اعتنا
   ١٦ ».کند و مربوط بخود نداند

به حکمرانى ھند گماشته شده » }رد ليتن« استعفا داد و بجاى او حکمران ھند،نارت بروک ،،١٨٧٥در نوامبر 
ليتن به محض ورود خود موضوع اعزام ھيئت سياسى به کابل و برقرارى تماس با امير افغانستان را ، با وجود . است

  . ند ، با جديت ھرچه تمامتر دنبال کردمخالفت شوراى حکومت ھ

 روسھا به پيش روی خود درآسيای ميانه ادامه داده ١٨٧۶در سال  در آن زمان اوضاع روبه وخامت ميرفت،
امير افغانستان که می خواست روابط دوستانه با ھمسايه شمالی خود . رساندند) پامير(دريای آموسرچشمۀ خود را به 

شکارا با روسيه مذاکراتى انجام ميداد و در انگلستان پس از اع^ن جنگ روسيه با ترکيه در ماه ّبر قرار کند، تقريبا آ
اولين اقدامى که براى شرکت امير افغان در يک کنفرانس به عمل آمد، . ّاپريل علنا در حال قطع رابطه با اين دولت بود

.  نماينده خود را به اين کنفرانس به سم^ بفرستداموافقت نمود تبا عدم موفقيت مواجه شد، با وجود اين اميرافغان 
بزودى معلوم شد که امير خواھان انعقاد يک پيمان اتحاد رسمى با انگلستان است ولى او قصد داشت از بحران روابط 
ميان روس و انگليس و ترديد ھاى طو}نى ماموران سابق و تعلل ورزيدن آنھا براى بدست آوردن بھترين شرايط 

به ھمين منظور او کوشش ميکرد تا از ورود ھيات انگليس به کابل، يعنى آنچه در سرلوحه . بھره بردارى کندممکنه 
بر نامه انگليس ھا بود، جلوگيرى کند تا کنترول سياست خارجى کشورش تحت نفوذ انگليس ھا قرار نگيرد و بتواند 

  .  استفاده کندآزادى عمل خود را حفظ کرده از وضعيت موجود به نحو شايسته اى

مسئله .  تشکيل شد١٨٧٧ليتن شرايط پيشنھادى امير افغان را پذيرفت و سر انجام کنفرانس پشاور در جنوری
)  صدراعظمسيدنورمحمدشاه( فوت نماينده افغانستانبراثرھمانطور که از پيش حدس زده ميشد اعزام ھيات انگليسى، 

اين عدم موفقيت انگليس ھا . از آن گرفته شود به حال تعليق درآورددر ماه مارچ ، کنفرانس را بدون آنکه نتيجه اى 
 . موجب قطع روابط دوکشور تا مدت چند ماه گرديد

در اين زمان روسھا به اين نتيجه رسيده بودند که جنگ با انگلستان اجتناب ناپذير است و بايستى در آسيا او 
روسيه سعى ميکرد بازھم حربه قديمى  .سھلترى باوى کنار آمدرا مورد حمله قرار داد تا بتوان در اروپا با شرايط 

   »کراسناودسک«ّخود يعنى تھديد ھندوستان را مجددا بکار برد و در اجراى اين ھدف قواى بيشمارى را که در 

                                            
١٤

   ٧٠ رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، ص -  

١٥
  ٧١ ھمان اثر، ص -  

١٦
  ٧١ ھمان اثر، ص -  



  
 

 

  ١١از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

   ١٧. استقرار يافته بود بحرکت آورد

نکه سفير بريتانيا در ترکيه در بريتانيا نيزاز آمادگی ھای نظامی  روسھا بقصد حمله برھند مطلع بودند، چنا
اکنون کاروان يک قشون پنجاه :"  به وزيرخارجه انگليس Jردسالزبری خبرداد که١٨٧٨ اپريل ٣٠تلگراف مورخه 

از جمله اين قشون چھل ھزارنفر آن آماده شده .  پشاورآماده ميشوند–ھزارنفری سربازان روسی به استقامت کابل
سربازانی که اکنون جلب شده  و در راه استند بسياری آنھا . آن فرستاده خواھند شداند وبيست ھزار ديگر به تعقيب

چنانکه گفته ميشود اين کاروان . از جنوب شرقی اند وصاحب منصابان شان از ميان افسران قفقازی انتخاب ميگردند
" چير نيايف"   که جنرال  تصميم گرفته شده.  پشاور بحرکت خواھند افتاد–نظامی تا سال اينده به استقامت کابل 
 بتريه کوھی ويک فرقه سواره ۴ بتريه و٣فرقه و۴اين کاروان متشکل  از . بسرکردگی اين قشون،موظف شود

   ١٨ ."خواھد بود

ليتوف را برای تحت فشارگذاشتن اميرشيرعلی خان به کابل ا نشان ميدھند که روسيه جنرال استھمين اسناد
ه قصد دارد از طريق افغانستان برھند حمله کند وامير بايد به عبور قشون روسی از فرستاد تا به وی بگويد که روسي

خاک خوداجازه بدھد و ھرگاه از پذيرفتن تقاضای روسيه سرپيچی نمايد،آنگاه از عريضۀ امير عبدالرحمن خان به 
  .رعليخان بگيردوی خاطرنشان کند که از دولت روسيه طالب کمک شده تا تخت وتاج پدری خود را از امير شي

به  کابل مواصلت کرد ومذاکراتی با امير انجام )  جنرال ستاليتوف(  نماينده  روسيه ١٨٧٨درنيمۀ جوJی 
توسط شخص قابل اط�عات مھمی شاغاسی شيردل خان قبل از ورود نماينده روسيه بدربار کابل،والی بلخ  .داد

شاغاسی به امير نوشته بود که . ده وبه امير گزارش داده بوداطمينانی بنام ميرزا ص�ح الدين از تاشکند بدست آور
درآن از دولت تزاربرای  عريضه ای عنوانی دولت روسيه بنويسد و روسھا ازسردار عبدالرحمن خان خواسته اند تا

شيردلخان به امير گوشزدکرده بود که روسھا برای حمله برھند . پس گرفتن تاج وتخت موروثی خود کمک بخواھد
و ھدف آمدن ھيئت روس به دربار کابل اينست تا  موافقت  امير راحاصل کند که در صورت  دگی گرفته اندآما

به اين خواست روسھا موافقت  ضرورت قشون روسی از خاک افغانستان بقصد حمله برھند عبورکند وھرگاه امير
ً  طبعا .١٩داد تا برمزارشريف حمله کندننمايد، آنھا سردار عبدالرحمن خان را مورد حمايت و استفاده قرارخواھند 

ًمل بود تا بداند که آيا واقعا روسھا چنين توقعی از أيرعلی خان سخت تکاندھنده وقابل تچنين گزارشی برای امير ش

  وی دارنديا خير؟

خبر ورود جنرال ستاليتوف به دربار کابل، وپذيرائی از وی، زمين را در زير پای حکومت ھند برتانوی به 
Jرد ليتن، تصميم به اعزام ھيئتى مرکب از سر نويل چمبرلين و ميجر جنرال سرلوئيس  آتشين مبدل کرد و تابۀ

 وليعھد در غم از دست دادنبه امير فرستاد، مگر چون اميرتقاضای خود را  به کابل گرفت وCavagnari کيونارى
افل ماند و پيک اب�غ ورود ھيئت اعزامى شھزاده عبد_ جان نشسته بود، از جواب دادن به موقع به انگليس غ

 سرحد دار افغانى ولیّولى ھيئت مذکور قب� بگردنۀ خيبر رسيده بود،. انگليس ، پاسخ رد مذاکرات را با خود برد
 اگرآشنائی شخصی :فيض محمدخان با بسياراحترام مگر بطور جدی از عبور آنھا ممانعت کرد و به رئيس ھيئت گفت

. در نتيجه ھيئت اعزامى انگليس نا چار به بازگشت به پشاور شد .شت ھيئت را به گلوله می بستکيوناری نميدا با
ّطبعا اين اقدام لطمه اى شديد به حيثيت انگلستان وارد آورد و با برگشتن ورق بر اثر دروغھاى روسھا به امير 

 .  را بخود گرفت١٨٣٨افغان، حوادث وضع سال 

 فرستاد که به استناد آن، نامبرده بايد در خطاريه ای به اميرشيرعليخان ا،ليتن Jرد ١٨٧٨ نوامبر ٢تاريخ در
ّمورد واقعه خيبر رسما معذرت بخواھد و با اعزام مجدد ھيئت انگليس به پشاور افغانستان موافقت نمايد و از اين 

ھلت اتمام حجت ھيچگونه  نوامبر يعنى تا آخرين روز م٢٠پس انگلستان را دوست و پشتيبان خود بشمارد، ولى تا 
پاسخى داده نشد، زيرا لحن اين اتمام حجت تند و خشن بود و امير ھم به پاسخ آن نپرداخت و در نتيجه جنگ دوم 

  ُو انگليس ھا از سه جبھه ،يعنى از جبھه قندھار و از جبھه کرم و از جبھۀ خيبر بر . انگليس با افغانھا رخداد

                                            
١٧

،سند ٩٨-٩۶پشاور، ص ١٣٨۵ی، چاپ، ڼزاگارودنيکووا، ترجمه پشتواز محمدطاھر کا. ن.ت: نی آسياکی لويه لوبه،مدونځ په من- 
  )١٨٧٨ اپريل ٢۵اوريجنال،٢۴ورق ۶٩٠٢،دوسيه نمبر ١۶ ،ليست٨۴۶ آرشيف تاريخی نظامی روسيه،ذخيره ١۵شماره 

١٨
  ٩٨ ھمان منبع ، ص -  

 ١٠١، ص ٢٠٠۶ی، چاپ ڼو ازمحمدطاھرکانی آسيا کی لويه لوبه،تاليف، زاگارودنيکووا، ترجمه پشتځ په من- ١٩



  
 

 

  ١١از  ٧ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  .افغانستان حمله کردند

وامبر اميرطی فرمانى از عزيمت خود جانب سنت پطرزبورگ  به سران ورؤسای اقوام  در  ن٢٢روز 
پسرش سرداريعقوبخان را از زندان رھا وبه حيث سران کابل، به خواست وبعد درھمان مجلس دربارکابل خبرداد 

و در اول  بيرون رفت، به اميد کمک روسھا از کابل اميرشيرعليخاندردھم  دسمبر.  والی کابل به آنھا معرفی کرد
امير . که روسھا او را به اميد کمک خود فريب داده انددريافت امير  بزودی. به مزارشريف رسيد١٨٧٩جنوری 

سال   ماه فبروری ھمان٢١در  مريض شد و١٨٧٩ازغم اين وعده ھاى دروغين يک دولت بزرگ، در اواخر جنوری
فبرورى ٢٢( و در روضه مزار شريف بخاک سپرده شد سالگی درمزارشريف  زندگى را پدرود گفت ۵۶به عمر
  ). م١٨٧٩

  

  : مکامير محمديعقوب خان ومعاھدۀ گند

را از  انگليسھا پس از آنکه کابل را اشغال کردند، امير محمديعقوب خان پسر بيمار وتازه از بند رھا شده امير
در  .ذارد که متن آنراخود تھيه کرده بودندمجبور ساختند در پای معاھده ای امضا بگ او را کابل به گندمک بردند و

 از سوی امير محمد يعقوب خان و كيوناري نماينده ھند برتانوي به ١٨٧٩مي سال٢۶ گندمك كه به تاريخ ۀمعاھد
  : امضا رسيد ، در ماده نھم آن چنين آمده است 

ھر ھاي قندھار و حكومت برتانيه ش. چون بين ھر دو حكومت طبق اين معاھده دوستي برقرار شده است« 
به استثناي . ج�ل آباد و ع�قه ھايي را كه اكنون تحت اشغال قشون برتانوي قرار دارد تخليه كرده و واپس ميسپارد

كرم، پشين و سيبي  كه تحت تسلط و انتظام برتانيه است، اما اين سلطه دايمي نبوده و ماليات آن بعد از وضع 
را كه بين » خيبر«و » ميچني« حكومت برتانيه انتظام . ان پرداخته خواھد شدمصارف داخلي ساJنه به امير افغانست

پشاور و ج�ل آباد واقع است ، در دست خود ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و آمد قبايلي را كه در اين دو منطقه 
   ٢٠ ».تعلق دارند، برتانيه به دست خود خواھد داشت

 یلقات آن متعھد است که در روابط با حکومت ھاتع افغانستان و مريام «:ميخواني مگندمکمعاھده ًع�وتا در
 نبندد و س�ح بر ضد شان نبردارد و در ی عھدحکومات ني بوده و با اهي پابند مشوره با حکومت برتانیخارج

 مناسب داند، استعمال سي انگلکهي بغرض دفاع، طورسي و اسلحه و پول انگلی امداد نظامی خارجۀصورت حمل
 ٢١»...د شدخواھ

حصار کابل يورش بردند   برباJ وحومه اما شش ماه بعد از تجاوز دوم انگليس برافغانستان مردم کابل
 از آنسواز ھرات ،سردار ايوب خان پسر امير .وکيوناری سفير انگليس را با تمام محافظين وی در آتش سوختند

  .بسختی شکست داد وقندھار را درمحاصره گرفتانگليسھا را در جنگ ميوند ١٨٨٠شيرعليخان ، در اوايل جوJی 

  

  :امير عبدالرحمن خان وپذيرفتن  شرايط انگليس

ھنگامی که وضع در افغانستان براثر دومين تجاوز انگليس رو به وخامت نھاده بود، سردارعبدالرحمن خان از 
 سر راھش تدبير ازجاعت وشپنجۀ  مشک�ت را با سر تاشکند به عزم شرکت در جھاد مردم افغانستان کمر بست و

گريفن نمايندۀ ، در اينجا.خود را پادشاه افغانستان اع�ن نمود وارد چاريکار شد وھوادار خودپس کرد و با نيروھای 
  : حکومت ھند برتانوی را به وی روشن ساخت که تصميم سياسی انگليس به م�قات او رفت و 

 مستقلی  که تمام وJيت قندھار به حکمرانھار بدارمدر باب مملکت افغانستان به من امر شده است اظ" 
عليھذا دولت انگليس دراين . دتفويض شده غير از محاJت پشين وسيبی که به تصرف خود دولت انگليس خواھد بو

نميتواند تجديد ) منظور معاھده گندمک است(ل و در باب قراردادی که با امير محمد يعقوب خان داده است ئمسا
  با اين مستثناآت دولت انگليس مايل است شما اقتدار کامل و مبسوط خود را بر افغانستان .  شما بنمايدمذاکراتی با

                                            
٢٠

  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-  

٢١
  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-  



  
 

 

  ١١از  ٨ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  "  ٢٢.ًچنانکه قب� امرای خانوادۀ شما داشته اند، مستحکم نمائيد

  :گريفن ع�وه کرد

 قبول نميکند دول فرمانفرمای ھندوستان بمن اجازه داده اند به شما اظھار بدارم از آنجائی که دولت انگليس"
خارجه در افغانستان حسن مداخله داشته باشند و نيز دولت ايران و دولت روس قول داده اند که از مداخله نمودن در 
امور افغانستان احتراز نمايند، واضح است که حضرت واJی شما نميتوانيد غير از دولت انگليس با ديگر دولت 

     ٢٣ "...خارجه روابط پوليتيکی داشته باشيد

گريفن در ھمين ديدار اظھار ميکند که جنرال رابرتس عازم قندھار است و خودش با بقيه سپاه خود عازم 
اميرکه ديد انگليسھا از در مذاکره و . پشاور ميگردد و از امير ميخواھد به کابل آمده زمام امور را بدست گيرد

 به او و خروج خود از افغانستان اع�م ميدارند، او مصالحه پيش آمده و آمادگی خود را برای تسليمی تخت سلطنت
امور مشورت با انگليس درھم که از خدا چنين چيزی را ميخواست، شرايط انگليس را مبنی برقبول معاھدۀ گندمک و

 از چاريکار به کابل رفت و در يک م�قات پانزده دقيقه ئی از نمايندۀ انگليس گريفن تقاضا نمود تا سی ،خارجی
 لک ١٩ توپ موجود در شيرپور را با پولی که انگليسھا به عنوان ماليات از مردم گرفته بودند و بالغ به عراده

گريفن اين . روپيه ميشد به او تسليم نمايند و نيز قلعه ھای که انگليسھا در شيرپور ساخته بودند، تخريب نکنند
نيمه اگست ( ھجری ١٢٩٧سران خود در اوايل رمضان ًخواھش امير را قبول نموده  و متعاقبا با بقيه سربازان و اف

  ٢٤ .عازم پشاور شد) ١٨٨٠

  : روسھا جانباز اشغال مرو، پنجده  و پامير

را  از پيکر افغانستان جلو افتاده اند و با تحميل معاھدۀ گندمک بخش ھايی انگليس ھا از آنھا روسھا که ديدند
مرو، سرخس و پل خاتون و قزل تيپه را قوتھای نظامی خود با اعزام  ١٨٨٤آنھا نيز در سال ، متصرف شده اند

کشان وميران  مخالفان وسرجنگ باھنوز اميرعبدالرحمن خان در داخل افغانستان مصروف چون  .اشغال نمودند
 و آق تيپه، چمن بيد  پنجده بر ١٨٨۵ سالدر  روسھا بار ديگر دست تخطی  دراز کردند و،بود مرکز گريزوخوانين 

 به قلمرو تصرف سربازان افغانی خارج ساختند و کوتاه، اما خونين از ی نبرد پس از حمله کردند وليم و چشمۀ س
  .امپراتوری تزاری ملحق نمودند

دو ابر قدرت وقت به حالت تيارسی در آمدند ولی بعد از مدت کوتاھی   با اشغال پنجده نيروھای نظامی ھر"
بودند و برتانوی ھا معتقد پنجده معنی که روسھا خواھان اشغال واحه وارد نوعی از سازش و مصالحه شدند، بدين 

 کميسيون مشترک . باشد بين بدون اينکه پای ھيچ افغانی در،دکرد ناشغال پنجده، روسھا بسنده خواھ بودند که با
 ديار خورا در اخت  خويشۀبا ھم توافق نمودند که ھرکدام ساحات متصرفه موجود  برتانيه–تحديد سرحدی روسيه 

يث خط مبنای ھمين توافق بود که سرحد دايمی شمال افغانستان خط کشی شد و دريای آمو منح بر. داشته باشد
.  بدين ترتيب افغانستان قسمت ھای زياد خاک خود به خصوص پنجده را از دست داد.سرحدی افغانستان شناخته شد

انگليس ھا . سرحدی واخان به وقوع پيوستبخش دوم منازعه سرحدی زمان اميرعبدالرحمن خان در دھليز 
رفت قرغز   دور افتاده را که محل آمد وۀاميرعبدالرحمن خان را زير فشار ھای شديد قرار دادند تا استق�ل اين ناحي

 برتانيه پيرامون –ديد سرحدی روسيه ح ديگر نداشت مگر اينکه به تصميم کميسيون تۀھا بود بپذيرد، امير چار
 اين نقطه را منحيث نقطه ١٩۶۴چين تا سال (  است  ھمسرحدچينبا شمالی کشور تن در دھد که  ۀدورترين نقط

  ٢٥»).سرحدی به رسميت نه می شناخت

ارزش اين منطقه ھنگامي . است ارتفاعات پاميرافغانستان يكي از ساحات مرتفع، و صعب العبور بدخشان 
 تزاري حدود ۀاز طرف ديگر روسي قي دست يافت ومورد توجه قرار گرفت كه از يک طرف چين بر تركستان شر

اين . رفتند  چترال پيشۀمتصرفاتش را تا مبداء رود آمو وسعت بخشيد و از جانبی ھم انگليسھا درھند تا منطق

                                            
٢٢

  ٢٠٠، ص ١تاج التواريخ،ج-  

٢٣
  ٢٠٤ -٢٠٣، ص ١تاج التواريخ،ج-  

٢٤
  ٢٠٤تاج التوارخ، ص-  

٢٥
  ٢٠١١خان، امير آھنين، افغان جرمن آن^ين، فبروری  رحمت آريا، اميرعبدالرحمن-  



  
 

 

  ١١از  ٩ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 مورد منازعه ميان روسيه ۀصفت يك مساله ببعد، ب) دھه ھفتاد قرن نزدھم(انكشافات، از زمان اوج بازی بزرگ 
  .ند برتانوي كسب اھميت كردحکومت ھ تزاري و

 روسھا تنھا به اشغال ارتفاعات پامير قناعت نکردند، بلکه در سالھای بعد برای اشغال مناطق روشان و

 دولت روس، در باب وJيت روشان و.  . .    "خان ميگويد امير عبدالرحمن .شغنان پامير نيز اشکال تراشی ميکردند

زحمات بود که  فصل تمام ھمين مناقشات و به جھت قطع و. ی من بودشغنان، مشغول فراھم آوردن اشکاJت برا
   ٢٦." به کابل دعوت نمودم»دوراند مارتيمور سر«سفارتی را به رياست 

امير متذکر ميشود که روسھا در نظر داشتند مرغاب را نيز متصرف شوند، و ميدانستم که اگر روس ھا را به 
ت سرھم گرفته و به عساکر من که در سرحدات می باشند حمله خواھند کار خود شان واگذارم، شھر به شھر را پش

نمود و آنوقت جلوگيری از آنھا اشکال دارد، ولی خوشبختانه اين مرتبه مامورين افغانستان، چنان درسی به روسھا 
عساکر خود جنرال سيد شاه خان با آتش فشانی زياد . آموختند که ھميشه نميتوانند به ميل خود شان رفتار نمايند

جواب توپ روسھا را داد، روس ھا ھمين که ديدند سربازھای من آماده کارند و اين دفعه بازيچه نيستند، عقب 
اين فتح بر شئونات لشکر افغانی خيلی افزود و از آن وقت معلوم ميشود روسھا . نشسته فتح را به افغانھا دادند

  ٢٧ .زد و خورد طرفين بود] نتيجۀ[ و اين اتفاق آخرين،تخطيات خود را در خاک افغانستان موقوف نموده اند

 قشون به تزار روس، يسانگل  تلگرام تھديد آميز ملکۀارسالوباشدت گرفتن بازی بزرگ، روسيه وانگليس 
دارى نموده حاضر شدند نمايندۀ خود را براى مذاکرات   بيشتر به خاک افغانستان خودپيشروی تجاوز وروسى از 

 بين ھند بريتانوی و ١٨٨٧مذاکراتى که   به قرارداد سال .  غربى افغانستان به لندن بفرستندين سرحد شماليتع
 تثبيت وع�مه گزاری شد، و دولت روس در ١٨٨٧تا  شمالیروسيه تزاری  انجاميد و به اساس آن خط سرحدى 

  .داخل سرحدات جديد خود  متوقف گرديد

 

   :١٨٩٣معاھدۀ ديورند درتحميل 

سرحدات افغانستان مغشوش ساختند  ل از امضای معاھدۀ ديورند، اوضاع را به نفع خود در طول انگليسھا قب
 .و باعث خون ريزی ھای بسياری بين مردم سرحد گرديدند

حکومت ھندوستان در موقع بسيار نازکی، يعنی ھنگامی که ھزاره جات به : اميرعبدالرحمن خان ميگويد
وز دامنه دار تر ميگرديد و خوف شورش عمومی در مملکت باعث شورش برخاسته بود و اين شورش ھر ر

  : پريشانی من شده بود، در چنين موقعی کمکی که از ھندوستان بمن رسيد التيماتومی بود به اين مضمون که

دولت ھندوستان نميتواند به جھت وعده ھای مبھم  و نامعلوم شما برای دعوت نمودن «
بکشد، لھذا Jرد رابرتس سپھساJر ھندوستان با لشکر زيادی جھت سفارت انگليس به کابل، انتظار 

  " .محافظت او به کابل فرستاده ميشود

من در اين وقت مشغول جنگ با ھزاره ھا بودم و ميدانستم که مردم : امير به ھمين ارتباط متذکر ميشود
 رابرتس با لشکر زياد برايم درد سر افغانستان از جنرال رابرتس خاطرۀ خوشی ندارند و می ترسيدم که آمدن جنرال

آفرين شود و از طرفی  چون شخص نظامی است و با شخص نظامی به توافق رسيدن خالی از اشکال نيست، پس 
ًفورا مراسله ] بجواب التيماتوم ويسرا. [بھتر دانستم که برای انجام مذاکرات سرحدی با شخص دپلوماتی مواجه باشم

يکی از مستخدمين انگليسی در " (Sir Salter Pyne"تذکر دادم که سرسالتر پاينيی به ويسرا نوشتم و درآن 
به م�قات شما می آيد تا در باب سفارت مذکور ترتيبات Jزم را صورت بدھد و درعين حال از ) ماشين خانه کابل

من از ارسال مقصود . فرمانفرما خواھش نمودم تا نقشه ای را که خطوط سرحدی را مشخص ميکند برايم بفرستد
  ٢٨ .اين مراسله اين بود که حکومت ھندوستان را نگذارم دراين باب اقدامات بزرگی به عمل بياورد

                                            
٢٦

  ٤١٨، ص ٢ تاج التواريخ، ج-  

٢٧
  ٢٧١، ص ٢ تاج التواريخ، ج-  

٢٨
  ٤١٦-٤١٥، ص٢ تاج التواريخ، ج-  



  
 

 

  ١١از  ١٠ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

شغنان، مشغول فراھم آوردن اشکاJت   دولت روس، در باب وJيت روشان و،ع�وه براين: "امير ميگويد
ارتی را به رياست سرمارتيموردورند به زحمات بود که سف فصل تمام ھمين مناقشات و به جھت قطع و. برای من بود

افغانستان با روسيه را پيش کشيد و اظھار داشت شمال شرقی ھيئت انگليسی نخست مسئلۀ سرحد .کابل دعوت نمودم
در اين قسمت سرحد ) آموی عليا(ًکه چون دو دولت روس و انگليس قب� به موافقه رسيده اند که رودخانۀ پنج 

امير . شود، امير بايد مناطقی را که در شمال رودخانۀ پنج در تصرف خود دارد، تخليه کندشمالی افغانستان شناخته 
اظھار داشت درصورتيکه روسھا مناطق درواز واقع در سمت چپ رودخانه آمو را به افغانستان تسليم کنند آنرا قبول 

روسھا سه سال بعد . سجيل يافت ت١٩٩٣ نومبر ١٢ديورند اين شرط را پذيرفت و موضوع توسط موافقتنامۀ . ميکند
ً مواضع تنگی، کوفا، واھان از مضافات درواز، روشان و شغنان بدخشان که قب� غصب کرده بودند به ١٨٩٦در 

نتيجۀ مذاکرات . سپس ھيئت موضوع تعيين سرحد بين افغانستان وھند را مطرح ساخت. ٢٩افغانستان مسترد نمودند
 نومبر در مورد سرحد شرقی و جنوبی افغانستان ١٢انجام به موافقنامۀ مورخ که با کندی و بدگمانی پيش ميرفت سر

بموجب اين موافقت نامه امير از مناطق . از واخان تا سرحد ايران انجاميد که بنام خط ديورند شھرت يافت
ر تا سوات،باجور، چترال، وزيرستان وچمن صرف نظرکرد و در مقابل تصديق انگليس را در مورد اينکه درۀ کن

طرفين موافقت نمودند تا حد بخشی در خود . اسمار وع�قۀ برمل در وزيرستان جزء افغانستان می باشد بدست آورد
در برابر اين گذشت ھای امير، حکومت انگليس حاضر گرديد کمک . محل توسط ھيئت ھای مختلط صورت بگيرد

  . لک روپيه در سال باJ ببرد١٨ لک به ١٢خود به امير را از 

با آنکه در ھردو تجاوز و  برافغانستان تجاوز کردند١٩انگليس ھا دوبار درقرن ^صه چنانکه شرح داده شد، خ
خود، انگليسھا سرانجام براثر مقاومت وجانبازی مردم افغانستان مجبور به ترک اين کشور شدند، اما در ھردو مرتبه 

  .دست خالی از افغانستان برنگشتند

ين ھای افغانستان را که شاه شجاع قبل از رسيدن به تخت سلطنت کابل ، بموجب در مرتبۀ اول،تمام سرزم
برای دايم از ،ديره جات وغيره  ملتان،شاور،پکشمير،  : به سيکھا واگذار شده بود، مانند١٨٣٨معاھده اتحادمثلث در 

  .افغانستان جدا و درتصرف انگليس باقی ماند

 پشين، ، سرزمين ھای سيبی، با اميرمحمديعقوب خان١٨٧٩ی  ودر مرتبۀ دوم، براثر معاھدۀ گندمک درم
 به شمول کويته وچمن در دست انگليس ھا باقی ماند و  باشگل، وزيرستان،دارو وچاگی،،چترال باجور، کرم،سوات،

  . با امير عبدالرحمن خان برآن جدائی مھرتائيد زده شد١٩٩٣در قرارداد نومبر 

 اط^ع دقيقی ١٩بگويم که متاسفانه شما از تاريخ کشور ومنطقه در قرن اکنون بايد خطاب به آقای ستانيزی 
: ًنداريد، وا} حتما می دانستيد که اشغال سرزمين ھای قبايل  آنسوی خط ديورند، ونيزآنسوی امودريا، مثل

نتيجه  واز دست رفتن نيمی از سيستان در غرب کشور،مرو،سرخس،پل خاتون، آق تيپه،شغنان و روشان پاميرپنجده،
است که ھدف عمده انگليس ازمعاھدات گندمک " بازی بزرگ"رقابت بين دو قدرت استعماری روس وانگليس در

  .وبعد ديورند ايجاد کمربند دفاعی برای ھند برتانوی در برابر خطر احتمالی روسيه بود

 دول استعماری  در ھدف من از شرح اين ھمه وقايع و نشان دادن اين ھمه تخطی ھا و تجاوزات واشغالگريھای
 از لحاظ نظامی و اقتصادی وسياسی توان مقابله و جنگ ھای ابت کنم که دولت ھای افغانستان ، اين است تا ث١٩قرن 

تا اکنون ھم   وورنه می بايد سرزمين ھای از دست رفته را اعاده ميکردندمنظم را با قدرت ھای استعماری نداشتند،
خود ندارد، بنابرين نه علی احمدخان رئيس ھيات مذاکرات راولپندی توان تحميل در برابر ھمسايه ھای قوی تر از 

نه محمودطرزی وزيرخارجه در  خواسته ھای جانب افغانی، جھت اعاده سرزمين ھای انسوی خط ديورند را داشت، و
اشد، از لحاظ تين ھم نب ادعای آقای ستانيزی ولو از روی تف.نه پس ازآن تا امروز مذاکرات دوسالۀ خود با انگليسھا و

  . اھميت ندارد پشيزیعملی به اندازه

  بانظامی وسياسی خود را  توان علمی و مالی و بايد خود را با واقعيت ھای جھان پيرامون آشنا ساخت  و 

                                            
٢٩

  ٦٨٠،٦٩١ غبار،افغانستان درمسير تاريخ، ص-  



  
 

 

  ١١از  ١١ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

سخن زد، تا به اصط^ح بيجا پورته  وسياسی ديگران به مقايسه گرفت وآنگاه درست وبجا  نظامی وعلمی ھایتوانائی
  .د وخود را مسخرۀ جھانيان جلوه ندھيمنشو

  افغانستان دوقرن تمام است که از سوی قدرتھای سھيم در بازی بزرگ، به بھانه ھای مختلف ودر اوقات متفاوت، 

ھرکه  .مورد ظلم وتجاوز قرار گرفته است وضربات مھلک  را متحمل شده و پيکرش سخت زخمی وخون چکان است

اين مادر شريف ، توسط . طن ميشمارد، بايد در التيام زخمھای اين مادر پير بپردازدخود را فرزند شيرپاک اين و

ميليونھا .  ھمه دار وندار خود را از دست داده است وساير کشورھای متجاوزھای نظام ھای ايدئولوژيک، بمباردمان

از اعضای بدن خود را از  عضومعلول ووشده يا کشته انسان اين وطن مجبور به ترک وطن شده  وميليونھای ديگر 

 ھر روز با خطر عمليات ھا بدبختی با وجود اين ھمه مصيبت ھا و. دست داده اند وبار دوش جامعه فقيرخود شده اند

، حيات خود را از دست ميدھند،ھزاران شورشیار جاده و يا حم^ت نيروھای انتحاری طالبان و انفجار مين ھای کن

 کردن يک لقمه نان زباله دانی ھا را می پالند، ھزاران جوان از بيکاری  وفقر کودک يتيم از گرسنگی برای پيدا

ی  نان خانواده  صباحًجانسوز،حيات خود را در بدل پول ناچيزی به افراط گرايان انتحاری ميفروشند تا اق^ برای چند

ھای جنگ زده، نامردانه برتاريخ خود را تھيه کرده باشند، ولی جناب ستانيزی بجای نشان دادن راه نجات به اين نسل 

ھای پوچ خود  روزجشن ملی آنھا را به تمسخر ميگرد ويگانه  وافتخارات اين ملت شکيبا ، حمله ميکند و با اتھام

 ريشۀ احساس ملی که جز سر افرازی وتعالی اين وطن آرزويی نداشت،خاين ميشمارد، وميخواھدکشوررا ناجی 

 جشن استق^ل شادمانی کند، مانھرکس ب« ومثال می آورد که .دان کشور  بخشکاند و دماغ فرزنوجودوآزادگی را در 

ک تراوش کند، نه از دماغ پو اين مثال،فقط ميتواند از يک مغز گنده و »!مثل اينست که به عروسی مادر خود برقصد

چنين کسی  که از پول بيوه به حال ً ميگذارم به بحث اينده وعجالتا »مادر«به او را يک دانشمند، جواب اين بی حرمتی 

زن اين ملت به درجۀ دکترا نايل شده ولی برای خوشی دشمنان اين مردم، تيشه بريشۀ اين ملت صبور 

  . که تقديم کنم ندارم بيش چيزی وتنفرخودجز تاسفوغيورميزند،

  ٢٠١٤/ ٩/ ١٨پايان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


