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 2021/ 27/6                                                     نی                اکادمیسین سیستاکاندید 
 

 ورندید ۀمعاهد لیزمان تحم یاسیبروضع س یدرنگ

 کشور یبا وضع فعل 

 

سرحدات افغانستان مغشوش ساختند و  اوضاع را در طول  ورند،ید ۀمعاهد یقبل از امضا ها سیانگل

اسباب ( 1۸۹2-1۸۹1.در داخل کشور شورش هزاره جات)دندیگرد یاریبس یها یزیباعث خون ر

 فراهم کرده بود. ررایام یشانیپر

 یوتوطئه ئ سهیدس جیمردم ودولت افغانستان از ه فیتضع یبرا سهایانگل:» شودکهیمتذکر م غبار

سبب بود که حکومت هند  نیها معدوم گردد، به هم سیتا مقاومت در برابر انگل دندیورز ینم غیدر

 ستانافغان یاغتشاش برا دیتول یفساد برا ۀانیرا آش رایطرف پشاور وکاکرستان و ت کیاز  یبرتانو

سردار  ،یمحمدخان الت یساخته بود و گماشته گان خود )سردارنورمحمدخان پسرسردار ول

خان، سردار محمدحسن  فیسردارمحمد شر ۀسرداربازمحمدخان نواس ،یالت ۀبرادر زاد رمحمدخانیپ

ً در رهیوغ لیکروخ یفتح خان،و سعدو ریوز ۀخان نواس ً فوقتا ( را با پول واسلحه واشتهارات وقتا

را مشغول  یشورش  دولت مرکز دیو تول کیتا با تحر فرستادیافغانستان م یحدود شرق خلدا

از مرکز را در داخل افغانستان  زندهیگر یوالهایف سهایانگل گرینگهدارند. از طرف د فیوضع

محبوس  رانیخان را از حکومت ا وبیسردار محمدا سهای. باالخره انگلکردندیبه اغتشاش م کیتحر

« قرار دادند. یگ شهیهم دیعبدالرحمن  خان را تحت تهد ریساختند و ام میالهور مق درخواستند و 

 (۶۸2ص خ،یتار ری)غبار، درمس

که هزاره  یهنگام یعنی ،ینازک اری:" حکومت هندوستان در موقع بسدیگویم خیتاج التوار ردریام

 یو خوف شورش عموم دیگردیشورش هر روز دامنه دار تر م نیجات به شورش برخاسته بود و ا

 یماتومیالت دیکه از هندوستان بمن رس یکمک یموقع نیمن شده بود، در چن یشانیدر مملکت باعث پر

 یمعلوم شما برامبهم  و نا یبه جهت وعده ها تواندیدولت هندوستان نم»مضمون که:  نیبه ا دبو

به کابل، انتظار بکشد، لهذا الرد رابرتس سپهساالر هندوستان با لشکر  سیدعوت نمودن سفارت انگل

 ." شودیجهت محافظت او به کابل فرستاده م یادیز

که مردم افغانستان  دانستمیوقت مشغول جنگ با هزاره ها بودم و م نیکه : "من در ا دیافزا یرمیام

 میبرا ادیکه آمدن جنرال رابرتس با لشکر ز دمیترس یندارند و م یخوش ۀاز جنرال رابرتس خاطر

 یخال دنیبه توافق رس یاست و با شخص نظام یچون شخص نظام  یشود و از طرف نیدرد سر آفر

مواجه باشم.  یاتبا شخص دپلوم یانجام مذاکرات سرحد یپس بهتر دانستم که برا ست،یاز اشکال ن

 Sir Salter"نینوشتم و درآن تذکر دادم که سرسالتر پا سرایبه و یی[ فوراً مراسله ماتومی]بجواب الت

Pyne( "به مالقات شما م نیدر ماش یسیانگل نیاز مستخدم یکی )باب سفارت  رتا د دیآ یخانه کابل
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را که  یاهش نمودم تا نقشه احال از فرمانفرما خو نیالزم را صورت بدهد و درع باتیمذکور ترت

بود که  نیمراسله ا نیبفرستد. مقصود من از ارسال ا میبرا کندیرا مشخص م یخطوط سرحد

، 2خ، جی. " ) تاج التواراوردیبه عمل ب یباب اقدامات بزرگ نیحکومت هندوستان را نگذارم درا

 (۴1۶-۴1۵ص

راه  ۀو چمن نو و استانس یریوز تیمن فرستاد، وال یفرمان فرما برا کهیدر نقشه ا: »دیگویم ریام

آنها واقع است، همه  نیکه ب یاتیو مومند و اسمار و چترال و تمام وال لیو بلند خ یآهن آنجا و چغائ

 فیطوا اببه فرمانفرما نوشته در ب یرا جزء هندوستان مشخص نموده بودند. لهذا مکتوب مفصل

مرا عنفاً  نی. دولت هندوستان ماموررفتندیمرا نپذ حتینص یلنمودم. و یشیاظهارات مآل اند یسرحد

و وانه و ژوب اخراج نمودند. آنها گفتند که اگر تا فالن ساعت ]از محال  لیاز بلندخ دیوبه تهد

 سیدولت انگل باخواستم  ینمود. چون نم میخواه رونیشما را مجبوراً ب د،یمذکور[ حرکت ننمائ

اطالع فوراً از محال  نیخود، دستور دادم که بعد از وصول ا نیبجنگم و دشمن شوم، به تمام مامور

 ( ۴1۸-۴17، ص 2ج خ،ی." ) تاج التوارندیمذکور حرکت نما

 1۸۹2روز بروز خراب شده رفت تا آنکه در سال  یبا حکومت هند برتانو ریببعد روابط ام نیا از

 .دیبه قطع روابط انجام

 یبا مخالفت اقوام صاف ریگرفتن اسمار وکنر اقدام کرد اگرچه سپاه ام یهنگام  برا نیر همد ریام

راه عساکر را بازکرد و باسرعت    یاقوام صاف یباسرکوب درخانیجنرال غالم ح یول دیروبروگرد

کرد.وسپس کافرستان  یتصرف اسمار را خنث یاسمار وکنر را متصرف شد وتالش شاه چترال برا

جزو قلمرو   یبطور رسم  ورندیمعاهده د یمتصرف شد وهنگام امضا سیانگل یازدست اندازقبل  ار

 افغانستان شناخته شد.

تحت  سیو توطئه ها از طرف انگل سیاز مدتها قبل و به انواع دسا ریکه ام شودیم دهیسان د نیبد

جنگ با  نیدرع ریآماده کند و چون  ام ورندید ۀقبول معاهد یفشار قرار گرفته بود تا اورا برا

 ینائبود، توا لیشورشها دخ نیدر ا وبیهواداران سردار ا ۀلیبوس سیهزاره که دست انگل انیشورش

موافقت کرد  ورندیمردیسرت یبه سرکردگ سیانگل ئتیرا نداشت، به ناچار به آمدن ه سیمقابله با انگل

 . دیایتا غرض مذاکره  به کابل ب

: "عالوه براین، دولت روس، در باب والیت روشان و شغنان، مشغول فراهم آوردن دسینویم ریام

را به  یمن بود. به جهت قطع و فصل تمام همین مناقشات و زحمات بود که سفارت یاشکاالت برا

 یسرحد شمال شرق ۀنخست مسئل یسیانگل ئتیریاست سرمارتیموردورند به کابل دعوت نمودم.ه

قبالً به موافقه  سیو اظهار داشت که چون دو دولت روس و انگل دیکش شیرا پ هیبا روس نافغانستا

 دیبا ریافغانستان شناخته شود، ام یقسمت سرحد شمال نی( در اایعل یپنج )آمو ۀاند که رودخان دهیرس

اظهار داشت  ریکند. ام هیپنج در تصرف خود دارد، تخل ۀرا که در شمال رودخان یمناطق

کنند آنرا  میروسها مناطق درواز واقع در سمت چپ رودخانه آمو را به افغانستان تسل کهیدرصورت

 . افتی لیتسج 1۸۹۳نومبر  12 ۀو موضوع توسط موافقتنام رفتیشرط را پذ نیا ورندی. دکندیقبول م
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 یمذاکرات که با کند ۀجیافغانستان وهند را مطرح ساخت. نت نیسرحد ب نییموضوع تع ئتیسپس ه 

 یو جنوب ینومبر در مورد سرحد شرق 12مورخ  ۀسرانجام به موافقنام رفتیم شیپ یمانو بدگ

 هموافقت نام نی. بموجب اافتیشهرت  ورندیکه بنام خط د دیانجام رانیافغانستان از واخان تا سرحد ا

 ۀدر  سیوچمن صرف نظرکرد و در مقابل  انگل رستانیاز مناطق سوات،باجور، چترال، وز ریام

موافقت نمودند تا  نینمود. طرف قیراجزء افغانستان تصد  رستانیبرمل در وز ۀکنر تا اسمار وعالق

 -۴20، ص2.) )تاج التواریخ ،جردیمختلط صورت بگ یها ئتیدر خود محل توسط ه یحد بخش

 (2۶2-2۶1، ص۳خ،جیالتوار راج، س۴21

 

خان   رعبدالرحمنیخود را بر اممقاصد  سیبود که انگل ییدهایفشارها وتهد نیبا واردکردن چن 

خود با  یکشوروعدم توازن قوا یاسیبا نظرداشت اوضاع س زیعبدالرحمن خان ن ریکرد وام لیتحم

درواقع افغانستان موجوده را از خطر  ورند،یخط د یمناطق آنسو یبا واگذار ه،یو روس سیانگل

 و روس نجات داد. سیانگل شتریب وزتجا

که  یو درجنگ درحال کردیجنگ م دیبا کردیرا امضا نم ورندیمعاهده د ریاگر  ام  گریکالم د به

ممکن بود که قندهار تا جالل  یلیخ دیرسینم سیمتصرفه انگل یها نیاسترداد سرزم یزورش  برا

کرد تا افغانستان موجوده را از  یکار ریآباد وکنر ونورستان را هم از دست بدهد. بنابربن ام

 .دینما حفظ سیانگل  شتریب خطرات

تجاوزگرانه پاکستان را خواهد  یمقاومت در برابر فشارها ی،توانائیدولت داکتراشرف غن ایآ 

 داشت؟

درمقابل  1۹درقرن  سیبرد که انگل یم شیرا درحق کشور ما به پ یاستیامروز پاکستان همان س  

 برد. یم شیعبدالرحمن خان به پ ریام

استخدام کرد   یریو وطن فروش را به پول ناچ سست عنصر یاز افغانها یپاکستان اول تعداد 

مشت وطن فروش از  نیفن شد که ایمت  ید .و وقتنموافغانستان شروع   بیوسپس توسط آنها به تخر

 نکیکنند، ا ینم غیسرکها در یاسفالت رو یو مسجد وپل و پلچک   وحت کیمکتب وکلن بیتخر

آغاز کرده است.  ورندیخاردار در امتداد خط د میس دنیبدون توجه به موافقت دولت افغانستان به کش

 تیایبرس خواهدیافعان است که پاکستان توقعات خود را باال برده وم انوطن  فروش نیهم  یبا دلگرم

 کنترول داشته باشد. زیافغانستان ن یخارج
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وتجاوز خود را برافغانستان عالوه بر اعزام طالبان  یببعد عمالً  تخط 2011از سال  پاکستان

با  سپس و زابل آغاز نمود و ایکنر وننگرها وپکت یسرحد اتیخود در وال یباحمالت توپخانه ا،

بداخل خاک افغانستان  لومتریک ۳0از پنج  تا ورندیخط د یاز نقطه صفرخاردار  میس دنیکش

 و همتعلق به افغانستان را اشغال نمود یهاجات و روستا هیننگرهار وکنر قر اتیدر والبجلوآمده و 

سازد. مردم کنر  کید را  به رود کنر وصل کرده است تا در آب رودخانه کنر خود را شرسرحد خو

کشور  یتیوامن یبگوش مسئوالن دفاع ونیزیتلو یرسانه ها  قیتجاوز آشکار پاکستان را ازطر نیا

ً وقتاً   اتیآنها به شکا  یتفاوت یناتو و ب یروهایدولت  افغانستان بعلت حضور ن یرسانده اند ول فوقتا

 مردم کنر توجه کرده نتواست. 

اقدام پاکستان بشدت عکس العمل نشان  نیخود در برابرا فهیافغان برحسب وظ  یسرحد یروهاین

وزارت خارجه افغانستان با ارسال  یکرده اند ول یخود را قربان نیریش یراه  جانها نیدادند و درا

 .کرده رفت یبه جانب پاکستان وقت کش کیپلوماتید  یامهایپ

وخوست وقندهار وهلمند بدون انتظار به اقدامات دولت  در برابر  ایکنرو ننگرها وپکت مردمان

کشوربرخاستند  یارض تیآن کشور به دفاع از تمام یتجاوزات پاکستان از همان آغاز تجاوز وتخط

 . شوندیخاردار  پاکستان شده وم میس دیمانع تمدبرای چندین روز  یوباجان باز

، دولت مجبور شده است تا  هایاز ولسوال یحمالت طالبان و سقوط برخ یریپس از اوج گ نکیا

 یتیامن یروهایاز ن تیو عزت وناموس وطن از مردم بخواهد تا  به حما یارض تیدفاع ازتمام یبرا

مردم  تیحما یکنون تی. در وضعرندیکشورکمر ببندند وجلوطالبان اعزام شده از پاکستان  را بگ

کشور دارد و  یتیوامن ینظام یومورال قوتها اتیبر روح یفوق العاده مثبت ریتاث یدولت یروهایناز

 روبرو خواهد کرد. زیدشمنان وطن را با شکست افتضاح آم  یبزود

شکي نیست که مردم افغانستان مردمان دلیر و آزادي دوستي اند و همانگونه که در  برابراتحاد    

ر دهـن شوروي ها کوبیدند، و آنها را از کشور شوروي با هم  متحد شدند و چون مشت کوبنده د

و آنرا از  دبیرون انداختند، اگر بازهم متحد شوند توانائي آنرا دارند که بر دهـن پاکستان نیز بکوبن

 حنتانیغالمان وا ریسال اخ ۴۴مرکب بلند پروازیهایش به زیر بکشند، اما  متاسفانه که پاکستان در 

هفتگانه جهادي در دوران اقامت شان در آن کشور براي خود  یمهایحلقه به گوشي ازمیان تنظ

رادر  غانستانتربیت کرده است، که ممکن است توسط همان نوکران زرخرید بتواند وحدت مردم اف

 نیدوباره مشتعل کند وازا 70را درکشور مثل دهه  یداخل یبرابر طالبان  برهم زند وآتش جنگها

 انی. پادیل نمانیات شوم خود را بر ما تحمی قیطر
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