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 مقدمۀ مؤلف

  

ر سی سال اخير درکشور،نويسنده را برآن داشت  تا حوادث خونبا

پژوھشی را درزمينه بحران جاری درکشور به بررسی گيرد، وسعی کند  

علل آنرا وبازيگرانی که دراين بحران نقش محوری  ويا حاشيوی دارند، 

وطنان خود معرفی نمايد وراه برون رفت ازاين بحران را نيز حتی مبه ھ

 .المقدور نشان بدھد

 ميgدی درميان دول مقتدر ١٩که در قرن " ازی بزرگب"

برسرتصرف ھرات از سوی ايران ) روسيه تزاری وانگليس(استعماری 

، به تشويق وحمايت روسيه تزاری آغاز گرديد، وسرانجام ١٨٣٧در

ھريک ازدول مذکور ، بابريدن بخش ھای از پيکرکشور وبلعيدن 

ستان ،درخارج از ساحه نفوذ آن آن،با^خره به اين توافق رسيدند که افغان

ًباقی بماند،ظاھرا بازی )فاصل(در،فقط بحيث يک کشورحايل تمق دو بازيگر

  .را خاتمه يافته گرفتند

مگر  انگليس،بخشی را که بنام مناطق قبايل آزاد از پيکر 

افغانستان جدا کرده بود، چون خار درگلويش بند ماند و نگذاشت  اب 

به سخن ديگر قبايل آزاد بر خgف اين . ورودراحت از گلوی انگليس فر 

تصور انگليس که مردمان آنسوی خط ديورند ديگرباعث درد سر حکومت 
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ھند برتانوی نخواھند گرديد،دست به اسلحه بردند ودر مناطق مختلف  

جنگ چترال،  :قبايلی جنگ ھای شديدی با عمال انگليسی کردند ، مانند

ًری وجنگ افريدی تماما بعد از جنگ باجور ،جنگ مgکند ،جنگ وزي

معاھده ديورند رخ دادند وخسارت جانی ومالی فراوان به حکومت ھند 

  .برتانوی وارد نمودند

   قيامھا وشورش ھای پی در پی قبايل آزاد، انگليسھا رامجبور

ساخت ، آزادی عنعنوی قبايل را برسميت بشناسد وصرف بنام، مناطق 

انگليسھا با ھمين شرايط نيز . کنند قلمدادقبايلی را جزو قلمرواستعماری 

دلخوش بودند که يک کمربند ديگر در برابر خطرحمله احتمالی  روسھا  

بر ھند ايجاد کرده اند وعندالموقع اين کمربند ميتواند مانع بزرگ پيشروی 

ًروسھا بسوی ھندوستان گردد، چنانکه اين پيش بينی انگليس ھا تقريبا 

مناطق قبايلی از پيکر افغانستان ، بعد ازتجاوز يک قرن بعد از جدائی 

 ميgدی تجربه گرديد و روسھا ١٩٧٩  دسامبر٢٧روسھا برافغانستان در

باوجود تمرکز حمgت زمينی وھوائی خود برمناطق قبايلی جنوب وجنوب 

شرق افغانستان، نتوانستند از کمربند مستحکم قبايل پشتون عبور کنند 

  .ند برسانندوخود را به آب ھای گرم ھ

روسھا با آنکه يک ونيم ميليون افغان را درمدت ده سال تجاوز 

خود برافغانستان توسط بمبارانھای زمينی وھوائی خود کشتند وبه ھمين 

تعداد را معيوب وبی دست وبی پا ساختند درحالی که بيشتراين قربانيان را 

ر آوردن پشتونھا تشکيل ميدادند، مگر موفق به تسليم کردن وبه زانود

پشتونھا نشدند وسرانجام  ناکام وخجالت زده از افغانستان خارج گرديدند 

اگر از تجربه "وژنرا^ن روسی ازاظھار اين سخن  ابا نکردند که 
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  می آموختيم براين کشور حمله ١٩تجاوزات انگليس برافغانستان در قرن 

  ."نمی کرديم

 کشور ٤٤ به نظرميرسد که لشکرکشی کنونی امريکا با ھمراھی

 ھمان بازی دامۀديگر اروپائی بر افغانستان به بھانه مبارزه با تروريزم، ا

  آغاز يافته   و مرکزثقل آن ٢٠٠١  است،که در اکتوبر١٩بزرگ در قرن 

  پشتونھای مسکون درجنوب وجنوب غرب  افغانستان وبازی بازھم

مرزبا  ھم و^يتوجنوب شرق ،ازھرات تا نورستان در بيشتر از پانزده 

  .پاکستان است

قابل ياد آوری است که بازی بزرگ جديد از لحاظ مضمون خود با 

 از نظر ١٩مضمون بازی بزرگ درقرن .  فرق دارد١٩بازی بزرگ قرن 

روسھا پيشروی وتصرف سرزمينھای بيشتربخاطر رسيدن به ھند ودست 

يابی برثروتھای افسانوی آن بود،وتgش انگليس از پيشروی بسوی 

مرکز .  ميانه ، حفظ سرحدات ھندوستان از خطر روس ھا بودآسيای

درحالی که محتوا .کشش وجاذبۀ ھردو امپراتوری، افغانستان بود

ومضمون  بازی بزرگ جديد، تgش برای تسلط برچاه ھای نفت وگاز 

اسيای ميانه است وافغانستان کوتاه ترين راه برای رسيدن به اين چاه ھا 

براين نظارت از برنامه ھسته يی ايران و کنترول افزون . پنداشته ميشود

منطقه ازنفوذچين  در آسيای مرکزی وايران وپاکستان بخش ديگر اين 

  .مضمون را تشکيل ميدھد

بايد توجه داشت که درتمام يورش ھا وتجاوزات کشورھای 

ھم يژه گی بچشم ميخورد وآن اينکه ، استعماری برافغانستان، يک و

اين  ا واکنون ھم امريکا، قبل از تجاوز خود برانگليس ھا وھم روسھ
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وطن فروش افغان  کشور، گروھی از اشخاص ضعيف النفس،قدرت طلب و

را اجير کرده اند وبعد براين کشور يورش آورده اند، مگر باوجود 

ھمراھی وھمدلی گروه ھای وطنفروش  داخلی با متجاوزين خارجی، 

انه وسرسختانه مردم اين سرانجام تمام اشغالگران با مقاومت دلير

سرزمين روبرو شده، ناکام ونامراد مجبوربه ترک اين کشورشده  اند و 

چند پول آن عده افغانھای که خود را در بدل  روسياھی ابدی برای خود و

  .، باقی مانده استندسياه به اجنبی فروخته ا

امريکا، انگليس، : بازيگران عمده بازی بزرگ جديد ،عبارتند از

، چين،پاکستان، ھند، ايران، عربستان سعودی، ترکيه، روسيه

قرغيزستان، ازبکستان، المان، فرانسه، کانادا،وساير کشور ھايی که نقش 

به اينسو به بھانه ٢٠٠١  اين کشورھا از  اکتوبرسال.حاشيوی دارند

مبارزه با القاعده وطالبان، باوجوديکه ميدانند  مرکز پرورش واختفای 

 کشور پاکستان است، مگرپيوسته مناطق پشتون نشين القاعده وطالبان

افغانستان را در جنوب وجنوب شرق و غرب کشور بمباران ميکنند 

 نفر ١۴٠  تا٨٠ بطوراوسط  از روزانه ودرجريان عمليات محاربوی خود

مخالفان دولت : افرادغيرنظامی  را می کشند ونامش را ميگذارند

 است که دراثر بمبارانھای نيروھای  اما امروز به ھمه معلوم.افغانستان

امريکائی وناتو، تلفات وصدمات اندکی به طالبان می رسد و بيشترين 

پيرمردان  صدمات را مردم ملکی وغيرنظامی اعم از زنان واطفال و

متحمل ميشوند ووقتی داد وفرياد مردم محلی بلند گردد، نيروھای خارجی 

ه کشتارھای بيرحمانه خود با گفتن يک معذرت ، بارديگر وبارديگر ب

  .مبادرت ميورزند وھيچکسی ھم نيست که صدای فرياد شان را بشنود
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 ميgدی، ٢٠٠٩بارک اوباما،رئيس جمھور امريکا،دراواخرمارچ  

 بااعgم  استراتيژی جديد مبارزه با القاعده وطالبان وتوظيف ريچارد

خواھد اين ھالبروک، نماينده ويژه برای امورافغانستان وپاکستان، مي

اعم ازامريکا وانگليس ( قصد ونيت ھمگی استعمارگران«: ذھنيت را که 

نابودی ) ائتgف شمال(وروس وپاکستان با ھمراھی نوکران محلی خود

، از کله  »واضمحgل قوم بزرگ پشتون در دوسوی خط ديورند است

 با پيشکش کردن سا^نه مبلغ يک ونيم ميليارد دالر به بزدايد و پشتونھا

. تا برمناطق قبايلی پشتون  يورش ببرد پاکستان، آن کشور را تشويق کند

اين درحالی است که حمgت طيارات بی پيلوت امريکائی بر مناطق قبايلی  

نام . خطرمواجه ساخته ميرود  آنکشور نيزحيات مردم  غيرنظامی را با

اين حمgت را ھرچه ميخواھند بگذارند، مگرھيچ فرقی در تحقق 

اتيژی استعمارمبنی بر نسل کشی پشتونھا در دوسوی خط ديورند استر

زيرا ھم انگليسھا وھم روسھا وھم امريکائيھا وھم پنجابی ھای . نميکند

پاکستان به اين نتيجه رسيده اند که تا اين قوم را مضمحل نکنند، 

قادرنخواھند شد به پياده کردن نقشه ھای استعماری خود درمنطقه نايل 

رين تصميم گرفته اند که اين  قوم را درشرايطی که يک زعيم بناب. شوند

ملی بادرايت  سياسی ندارند، درتحت حکومت يک پشتون ضعيف النفس و 

  .دست نشانده برای دايم مضمحل کنند

، ھمه جا رد )دومفصل ( اساسی اين کتاب بحثخواننده در  سراسر

ربی مروت نقش مخرب اين کشو پای انگليس را ميتواند ببيند وشاھد

واستعماری را برحيات سياسی و ثبات وبی ثباتی منطقه وبحرانھای جاری 

حضور پررنگ انگليس در و^يت ھلمند نه از روی انسان دوستی   .باشد



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

١٢

وآوردن امنيت  است ونه بخاطر باز سازی کشور ، بلکه برای گم 

 ذروی آنکشوردر جنوب افغانستان  وبردن ذخاير وگورکردن  فضله مواد

رانيم از کوه ھای خان نشين واقع درجنوب ھلمند خود را در آنجا محکم يو

باور کنيد که تا انگليس دراين کشورحضور داشته باشد،  .کرده اند

کتاب اين مطالع . واھد توانستافغانستان روی امنيت وآرامش را ديده نخ

خواننده را برای درک ريشه وعلل اين ھمه  تجمع  وتمرکز قدرت ھای 

  .ھان دراين  کشورکوھستانی و جنگ زده کمک ميکندبزرگ ج

ذيدخل در به اميد آگاھی بيشترافغانھا در برابر دسايس کشورھای 

       . بحران افغانستان

   ٢٠١٠جنوری٢١پايان

  سيستانیکانديد اکادميسين 

 سويدن/ شھرگوتنبرگ
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  اولفصل 

  

 ری افغانستاننگاھی به جغرافيای طبيعی، اقتصادی وبش

  

  :مقدمه 

، ف3تى است کوھستانى ، کم آب با اقليم صحرائى و نيز افغانستان

ھمين . يکى از دھليز ھاى مھم فتوحات بسوى جنوب وغرب وشمال

مشخصات ، نقش و اثرات دور و درازى برتاريخ و جامعه ما گذاشته است 

از پرابلم بر اثر خشکى و کم آبى ، مسئله آبيارى و کشت و زراعت يکى . 

وبر اثر کوھستانى . ھاى اقتتصادى و اجتماعى کشورما را تشکيل ميدھد

بودن، ما شاھد جدائى گروه ھای قومی مختلف و بقاياى زبانھا و لھجه ھا و 

کوه ھاى سر بفلک کشيده ، دره . آداب و رسوم و عنعنات متفاوت ھستيم

ويقى براى ھاى تنگ ، دشت ھاى فراخ دامن و طوفان زاى ، ھيچکدام تش

  .درھم آميزى فرھنگ ھاى مختلف نيست تا قوام ملى تسريع گردد

 خ3صه به علل مختلف طبيعی واجتماعی وسياسی اين کشور تا 

ھنوز به عنوان يک کشور عقب مانده زراعتی شناخته ميشود، مگر 

متاسفانه که درعرصه زراعت ھم بنابر تسلط مناسباط غيرعادcنه فيودالی 

ی تا ھنوزافغانستان  از لحاظ موادغذائی در سطح خودکفائی وماقبل فيودال
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خشکسالی ھای متواتردر سال ھای اخير بسياری از مردم را . نرسيده است

خاکستر نشين کرده و تلفات جبران ناپذيری براقتصاد روستائی مردم 

بنابرين اگر برای بسياری از کشورھای جھان . افغانستان واردنموده است

وجود ندارد و اين ماده حياتی مانند ھوا و آفتاب » آب « م مسئله يی بنا

فراوان و بيدريغ و رايگان است ، در برخی ديگر از کشورھا و منجمله 

کشور ما و سرزمين ھای مجاورآن ، آب در حکم اساسی ترين ضرورت 

زندگی است و رفع کمبود آب و ايجاد شبکه ھای آبياری مصنوعی از 

اما اين شبکه ھای .  ت3ش انسان اين سرزمين است بزرگ ترين نتايج کار و

آبياری بارھا براثر يورش وتخريب اقوام مھاجم برھم ميخورده ومردم را 

 .به خاک سياه  می نشانده است

 درنظر اقوام مھاجم ، ويران کردن شھرھا و شبکه ھای آبياری 

 يکی از وحشيانه ترين ھجوم ھا بر. نوعی فتح وپيروزی  بشمارمی رفت

سرزمين ھای افغانستان وکشورھای آسيای ميانه وايران، ھجوم 

وسپس مغوcن بسرکردگی چنگيزخان ) ُترکان غز،سلجوقی"(ترکمن"اقوام

مي3دی بودکه ع3وه برکشتار بيرحمانه مردمان قلمرو ١٢١٧مغول در

مفتوحه، شھرھا را نيز به آتش می کشيدند وشبکه ھای آبياری را ويران 

انه که اين روش در اخيرقرن بيستم نيز يکی ازراه ھای بدبخت. مينمودند

پيروزی بردشمن به حساب ميرفت، چنانکه در تجاوزشوروی برافغانستان 

، تمام ويا اکثريت قريب به اتفاق  شبکه ھای آبياری عصری وعنعنوی 

درکشور تخريب شدند و مردم ما تاھنوز موفق به احياء مجدد آن شبکه ھا 

ريکی از علل روی آوردن مردم به کشت خشخاش است نشده اند و اين ام

که به آب وزمين کمتری ضرورت دارد وعوايد حاصلش نسبت به 

اثرات اين عوامل در سطور زير . موادغذائی بيشتر وسھل الوصل تراست

  :به برسی گرفته ميشود

  

  :  وضعيت جغرافيائى-١
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   افغانستان کشوريست کوھستانى ، داراى اقليم نيمه صحرائى و

 ٢۶ ھزار کيلومتر مربع ، داراى تخمين ٨٠٠محاط به خشکه ، به وسعت 

درشمال آن کشورھاى تازه به . ميليون جمعيت واقع در شرق ايران٣٠تا 

استق3ل رسيده آسياى ميانه ، يعنى تاجکستان ، ازبکستان و ترکمنستان واقع 

وب و درجن. شده که رودخانه بزرگ آمو آن را از اين کشورھا جدا ميکند

شرق افغانستان کشور پاکستان قرار دارد که بيش از دوھزار کيلومتر با 

در انتھاى شمال شرقى افغانستان ،کشور . افغانستان، مرز مشترک دارد

طول مرزھای بين المللی افغانستان با . "چين با افغاستان واقع شده است 

 با  کيلومترو٢٠٨٧جمھوری ھای تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان 

 کيلومتر و با چين ٢٤٣٠ کيلومتر، با پاکستان ٩٣٦جمھوری اس3می ايران 

بيشترين فاصله بين شرق و غرب افغانستان از تنگه .  کيلومتر می باشد٧٦

 کيلومتر ١٢٤٠خيبر در مرز پاکستان تا تنگه ذوالفقار در مرز ايران حدود 

قابل ذکر . ست کيلومتر اندازه گيری شده ا٨٥٥و از شمال تا جنوب حدود 

است که مرز مشترک ايران و افغانستان از دھانه  ذوالفقار در شمال شرق 

سايت  (" .ايران شروع و تا کوه ملک سياه در جنوب شرق ادامه می يابد

  )٢٠٠٩نويدروز

 در صد خاک افغانستان را کوه ھاى سر بفلک کشيده تشکيل ٨٨ 

کوه ھاى . يا بلندى داردميدھد که از سه ھزار تا شش ھزار متر از سطح در

ھندوکش در وسط کشور با طول شش صد کيلو متر و بلنداى سه تا پنج 

ھزار متر واقع شده که از دره ھريرود در غرب کشور بسوى شرق تا 

سلسله کوه ھاى سليمان و سفيد کوه از . سطح مرتفع پامير ادامه مى يابد

متداد يافته است شمال شرق کشور بسوى جنوب تا حوزه سند و بلوچستان ا

کوه ھاى سليمان و سفيد کوه . که بيش از ششصد کيلو متر طول دارد

مسطور از جنگ3ت انبوه است که داراى ذخاير مھم در ختان صنوبر و 

  . کاج و منبع بزرگ درآمد مردم محل است 

 اما سلسله کوه ھاى ھندوکش از پامير در منتھا اليه شرقى،تا سياه 
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، فاقد ھرگونه پوشش گيائى است ،ولى داراى کوه در بخش جنوب غربی

اين .يخچالھاى بزرگى است که منبع دايمى  رودخانه ھاى افغانستان است

، دريای پنج، )جيحون(رودخانه  آمو: رودخانه ھا عبارت اند از

رودسمنگان،رود بلخ، رود سفيد، رود قيصار، رود مرغاب، ھريرود، رود 

بل، رود پنجشير،رودتگاب و رود علی ھيرمند، خاشرود، فراه رود، رود کا

  . نگار، رود اليشنگ و رود کنر می گردد

 : شامل سه درياچه(درياچه ھامون: درياچه ھای کشورعبارت اند از

، گودزره، درياچه آب ايستادۀ )ھامون پوزک، ھامون سابوری،ھامون ھلمند

  .غزنی، غديرداغ نمدی، نمک سارھرات و درياچه زرکول

سلسله کوه بابا و شاخه ھای آن منبع  ،ليم فوگيلسنگويبنابر نوشتۀ 

: مولف متذکرميگردد که.اکثر رودخانه ھای افغانستان شناخته شده است

، بلخاب، ھريرود، ھلمند، ارغنداب و )يا دريای کندز(اينھا شامل سرخاب 

سرخاب يا دريای کندزبطرف شمال جريان داشته و از . دريای کابل است

بلخاب که درجانب غرب آن قراردارد نيز . يا ميرودشھرکندزبطرف آمودر

بطرف شمال جريان داشته و از طريق بلخ عبورميکند، اما آب آن قبل از 

ھريرود بطرف غرب جريان . رسيدن به آمودريا تبخير و خشک ميشود

نموده و پس ازعبوراز شھرھرات بطرف شمال رفته، بحيث دريای تجند، 

ھلمند بطرف جنوبغرب . فعلی تخليه ميشوددر دشتھای قراقوم ترکمنستان 

جريان نموده و ازطريق دشت ھای جنوب غرب افغانستان درآبھای ايستاده 

سيستان تخليه ميشود که بنام ھامون ھلمند ياد شده وآبھای يکتعداد رودھای 

کوچک ديگرنيزدرآن ميريزد، ازقبيل خاشرود، فراه رود وھروت رود که 

بعضی اوقات ھامون ھلمند . ه ميگيرندازکوھھای مرکزی شور سرچشم

بطرف آب ايستاده ) رودسرشيله(لبريزشده و آب اضافی آن ازطريق کانال 

شاخه عمده ھلمند رود . ياد ميشود" ِگود زره"بزرگ جوارآن ميرود که بنام 

ارغنداب است که ازنزديکی سلسله کوه بابا سرچشمه گرفته و بطرف شرق 

وراز شھر کندھار درساحه باستانی قلعه ھلمند جريان نموده و پس ازعب
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دريای کابل بطرف شرق جريان داشته وبا . بست با رود ھلمند يکجا ميشود

عبور از شھرکابل و يکجا شدن با يکتعداد شاخه ھای ديگربطرف اندوس 

تاريخ قديم اقوام و سرزمين ھای افغانستان امروزی،ترجمه سھيل سبزواری، (."ميرود

 )سايت آريائی ٢بخش 

کوه ھای ھندوکش، کشور را بدو قسمت شمالى و جنوبى تقسيم 

نموده است که از طريق تونل بزرگ سالنگ پايتخت کابل را باشھرھای 

با .  شمال چون بلخ وکتدز وتالقان وميمنه وشبرغان وسمنگان وصل ميکند

وجودى که با شندگان افغانستان از نژادھاى مختلف ميباشند، مگر بصورت 

 ميکنند، ولى در جنوب ھندوکش بيشتر پشتونھا و بعضى مختلط زندگى

در شمال ھندوکش درى زبانان و . گروپھاى درى زبان تجمع کرده  اند

باشندگان افغانستان مرکزى راکه . ترک زبانان و اندکى پشتون تمرکز دارند

در . در دامنه ھاى ھندوکش حيات دارند، ھزاره ھا و تاجيکھا تشکيل ميدھند

» بام دنيا«ه شمال شرقى کوه ھاى پامير که مارکوپولو آنراانتھاى گوش

شھرھاى کابل . ناميده، تاجيسکتان ، چين و پاکستان باھم اتصال پيدا ميکنند

و غزنى و قندھار و ھرات وگرديز و ج3ل آباد درجنوب ھندوکش واقع 

و جوزجان وشبرغان و ميمنه در شمال ) کھندژ(شده و شھرھاى بلخ و کندز

  . قراردارندھندوکش 

 

  :معادن افغانستان

افغانستان دارای معادن سرشار از سنگ ھای قيمتی و نيمه قيمتی، 

و فلزات گوناگون است؛ اماحکومت ھای افغانستان بنابر ضعف بنيۀ 

از . اقتصادی  تا کنون نتوانسته اند ازاين معادن به گونۀ بايسته استفاده کنند

گاز طبيعي، نفت، زغال سنگ، مس، توان به  منابع طبيعي ديگر كشور، مي

، )ھاي سفيد و سبز و خاكستري نوعي كاني شفاف به رنگ( كروميت، طلق 

ھاي قيمتي،  سولفات باريم، گوگرد، سرب، روي، آھن، نمك طعام و سنگ
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ًاستخراج اين ھمه ثروت از خاك، قطعا به امنيت . اشاره كرد... اورانيوم و 

. بھره است اضر افغانستان از آن بيو آرامش نيازمند است كه در حال ح

جامعۀ افغان اكنون با عوارض و پيامدھاي سه دھه جنگ و نا امني در اين 

ھا و ناامني ھا، حاصلي جز عقب ماندگي  اين جنگ. كشور روبرو است

بيشتر و سيل مھاجرت اتباع اين كشور به ساير كشورھا در پي نداشته 

آرامش و دركنار آن تغيير الگوي افغانستان براي توسعه، نياز به . است

  . كشت دارد

 وحيد هللا شھرانی وزير معادن افغانستان، ھمراه ٢٩/١/١١درتاريخ 

 معاون وزارت دفاع امريکا در بخش اقتصادی در يک پال برينکلیبا 

ما ت3ش ميکنيم تا  معدن ط3 در غزنی و ليتيوم در : نشست خبری گفت

 مسووcن . به بھره برداری بسپاريمھرات را به اساس معيار ھای جھانی

 معدنی ٢٨وزارت معادن افغانستان ميگويند قرار است  شش معدن ازجمله 

که از سوی اداره جيولوژی وسروی اياcت متحده امريکا محل و ارزش 

 . آنھا تعيين شده است به دواطلبی گذاشته شود

نقطه اقتصادی به ارزش سه ٢٨گزارش ھای قبلی ازموجويدت 

 ميليارد دالر  در افغانستان  خبر ميداد، اکنون  تحقيق جديد  شش نقطه ھزار

را  توانسته  شناسائی نمايد که شامل معدن ط3 و مس در زرکشان غزنی 

 ميليارد دالر، ليتيوم در ھرات و غزنی  و نيمروز به ارزش ٣٠به ارزش 

ھلمند به در ولسوالی خانشين ) يورانيم: ظ( ميليارد دالر، منرال ناياب ۶٠

 ميليارد دالر، معدن ٢٩ مليارد دالر، مس در ھرات به ارزش  ٨٨ارزش 

مس در شمال مس عينک در کابل و معدن مس سرپل که بزرگترين معدن 

مس معرفی شده است، ميباشند  که به کمک مالی وزارت دفاع امريکا 

  . صورت گرفته است

ه اين معادن به ، معاون وزير دفاع امريکا در مورد اينکپال برنيکلی

ما ت3ش ميکنيم که ظرفيت :گونۀ شفاف استخراج خواھد شد يا خير، ميگويد
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رھبری را در وزارت معادن بلند ببريم تا مردم بتوانند از اين ثروت استفاده 

باcرفتن ظرفيتھا سبب ميگردد تا اين دارائی ھا در ما حول مسووليت .کنند

درمدت يکسال انجام شده است و اين تحقيق . پذيری اجتماعی اداره گردد

قرار است بعد از فيصله حکومت افغانستان ھمه معادن تثيبت شده به مزايده 

کشور ھندوستان يکی از ع3قه مندان استخراج اين معادن . گذاشته شود

  . ميباشد

وزير معادن وحيدهللا شھرانی تأمين امنيت غرض استخراج معادن  

 :ر و عوايد محلی ارتباط داده ميگويدرا به ع3قه مردم برای ايجاد کا

استخراج معادن نه تنھا که به مردم زمينه کار و عوايد را برابر ميسازد 

راديو صدای (. بلکه عوايد ملی را در خزانه ھای حکومت نيزبلند ميبرد

   )١١/ ٢٩/١/امريکا

" عينک"دوسال پيش دولت افغانستان، قرارداد استخراج معدن مس 

 ماه ٩وروز . ًا رسما با يک شرکت چينی امضا کرددر وcيت لوگر ر

گفته . ً ، بھره برداری از اين معدن رسما آغاز گرديد٢٠٠٩جوcی 

. ميشودافغانستان از اين مدرک ساcنه ھشتصد ميليون دالر نفع خواھد برد

در يک حمله خصمانه چھارتن از محافظين اين معدن به قتل رسيدند وآقای 

بمناسبت قتل چھارنفر از محافظين معدن مس کرزی طی يک سخنرانی 

تروريستھا چند نفری را خواھند کشت، اما دزدان و : عينک گفت 

در .( قدرتمندان اطراف شما با چور و چپاول منابع ملی، ملتی را کشته اند

  )٢٠٠٩/ ٧/ ٩تلويزيون آريانا کابل ) (٢٠٠٨/ ۶/ ٢۴راه صلح 

جيولوجيست ھای «که م،خبرداد ٢٠١٠ جون ١٤شپيگل آن3ين،روز 

امريکائی در افغانستان نظر به مطالعات، موجوديت بی حد مينيرالھا را به  

  » . دالر کشف کرده اندتريليونارزش تخمين يک 

  ، قوماندان امريکائی در منطقه از امکانات جنرال ديويد پتريوس

  ذخاير مس، ليتيوم، آھن، طg و .زياد اين کشفيات به خوشی می گويد



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

٢٠

کافی خواھند بودند تا اين کشور ويران شدۀ جنگھا و خانه جنگی ھا ت کوبال

که نشانه ٢٠١٠در ماه فبروری . را، صادر کنندۀ جھانی مواد خام بسازند

ھای اولی مطالعات ديده شد، رئيس جمھور حامد کرزی، در يک کنفرانس 

من برای افغان ھا پيامی نيک دارم؛ ارقام «:مطبوعاتی در کابل گفت

تی نشان می دھند که ذخاير مينرالھا به  ھزارھا ميليارد دالر،می مقدما

ديويد پتريوس، نيز به نيويورك تايمز گفته است كه پتانسيل بالقوه و » .رسد

  . عظيمي در افغانستان نھفته است

نتايج مطالعات جيولوجی درافغانسنان گواھی ميدھد که آنقدر 

 بوليويا حال فقط کشورذخايرليتيوم دراين کشور وجود دارد که تا 

نيويارک تايمز از يک راپور وزارت . قادر برآن بود) درامريکای جنوبی(

دفاع امريکا نقل قول می کند که افغانستان به اين وسيله ظرفيت ِ را دارا 

ليتيوم برای . ليتيوم گردد" عربستان سعودی ئی"می شود که می تواند 

يا موتر ھای ) لپ تاپ( سيارساختمان باطری ھای تلفون موبايل،کمپيوتر

ھمچنان راپور می . برقی  که دوباره چارج می شوند بکار برده می شود

رساند که رگه ھای آھن و مس کافی وجود دارند تا کشور را پيشآھنگ 

  ) ٢٠١٠/ ٦/ ١٤ جرمن آن3ين،مقاله کريم عطائی-افغان(."مارکيت جھانی بسازد

معدني فراوان افغانستان از ھفته نامه نيوزويك با اشاره به منابع 

جمله ط3، آھن، مس، كوبالت و ليتيوم با استناد به يك تحقيق آمريكايي به 

 يك تريليون دالرمنابع معدني افغانستان تقريبا :نقل از نيويورك تايمز نوشت

  . ارزش دارد

گزارش داخلي وزارت دفاع آمريكا، پنتاگون، تصريح كرده است كه 

ز جھت داشتن ذخاير ليتيوم با عربستان سعودي از افغانستان مي تواند ا

  . لحاظ ذخاير نفتي مقايسه شود

امريكا يكي ازچندين كشوری است كه در بحبوحۀ منافع جغرافياي 

روابط آمريكا با پاكستان، روسيه و چين در . سياسي به افغانستان نظر دارد



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

٢١

ه گذاشته شرايطي كه ھر چھار كشور براي دست يافتن به اين منابع مسابق

تواند،  در چنين شرايطي ثروت طبيعي مي. اند، بسيار پيچيده خواھد بود

به زبان ديگر، ثروت معدني تازه يافت . آيينه نگون بختي افغانستان باشد

شده به جاي آوردن صلح به اين كشور، مي تواند باعث شود كه گروه 

گيري  ھاي ديگر با شدت بيشتري به جنگ براي بازپس طالبان و قدرت

  . كنترل منطقه دست بزنند

به نوشته روزنامه امريكايي نيويارک تايمز، زمين شناسان امريكايي 

اي را كشف  اخيرا در افغانستان، منابع معدني و زيرزميني استخراج نشده 

  . اند كه ارزشي بالغ بر يك تريليون دcر دارد كرده 

ھن، مس، منابع گستردۀ آ:  نويسد  روزنامه نيويورك تايمز مي

ماده خام اصلي در ساخت باطري موبايل و ( كبالت، ط3، ليتيوم 

تواند به شكل اساسي، وضعيت  و نيوبيوم ، مي) كامپيوترھاي لپ تاپ است

ھاي امريكايي به  مقام. اقتصادي و حتي جنگ در اين كشور را تغيير دھد

 مراكز اند كه افغانستان در نھايت به يكي از مھمترين اين روزنامه گفته

  . شود معدني مھم جھان تبديل مي

ھاي مردم اين كشور از طريق تقويت آموزش  باc بردن سطح آگاھي

كشورھاي . و پرورش دردانشگاه ھا، يك ضرورت غير قابل انكار است

خارجي حاضر در افغانستان، چنانچه ع3قه مند به حل معضل قاچاق مواد 

ذاري موثر و ھوشمندانه در اين گ مخدر دراين كشور ھستند بايد به سرمايه

ھدف در افغانستان راه به جايي نمي  گذاري ھاي بي سرمايه. كشور بپردازند

گذاري در جھت عكس خود، مورد  برد و حتي ممكن است اين سرمايه  

تواند تمام  ثباتي در افغانستان مي مشكل نا امني و بي . استفاده قرار گيرد

بنابراين . ور را با اخت3ل روبرو كندبرنامه توسعه و بازسازي اين كش

مشاركت ھمه كشورھا بويژه كشورھاي ھمسايه در ثبات و بازسازي واقعي 

  . افغانستان يك ضرورت است
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، ضمن يک تحليل ١٥/٦/٢٠١٠دويچه ويله نيز در تاريخ سايت 

سياسی اظھارکرد که، مقامات اياcت متحده امريکا اع3م کرده است که 

.  مليارد دالر وجود دارد١٠٠٠ير زيرزمينی ای به ارزش درافغانستان ذخا

اکنون اين سوال ھميشگی وجود دارد که آيا اين ذخاير معدنی برای 

  ؟ ]زحمت[افغانستان مايه رحمت اند و يا موجب 

تبصره ھای اکثر روزنامه ھای مشھور اروپايی به ھمين موضوع 

  درشماره  سايتونگ روزنامه آلمانی   نويه اوسنا بروکر.اختصاص دارند

اينکه افغانستان مالک ذخاير زيرزمينی :  "پانزدھم ماه جون خود می نويسد

. ًشوروی ھا قب3 اين را می دانستند. غنی است، کدام مسئله جديدی نيست

يک شرکت بزرگ دولتی چينی دوسال قبل امتياز بھره برداری يکی  

ذخاير . ست آوردازبزرگترين معدنھای مس جھان درافغانستان را به د

اين معادن عبارت . ديگری وجود دارند که منتظر استخراج شدن می باشند

اين ثروتھا می توانند برای . ط3، کوبالت ، ليتيوم  ونيوبيوم : اند از 

  . کشوربه شدت فقير افغانستان ھم رحمت باشند وھم ذلت

نمونه بسيار خوف انگيز داشتن معادن غنی، کشورھای نايجريا 

دراين کشورھا جنگ داخلی، اخت3فات قبايل ونخبگان حاکم . گو اندوکان

فاسد موجب آن شده اند که قشرھای وسيع مردم زندانی فقر واغتشاش 

اما بالمقابل آسترليا، ناروی وھمچنان بوتسوانا کشورھايی اند که . گردند

ان بھره برداری ازمعادن می تواند ھزار. افغانستان می تواند ازآنھا بياموزد

بدين رتيب . مشغله و کار ودرآمد متنابھی ازناحيه صادرات را تامين کند

افغانستان به مثابه ی کانون بحران يک امکان واقعی دارد تا ازچنگال فقر 

يک مشکل ديوآسا ھمان وضع بد امنيتی می باشد که براثر . درامان گردد

ع3وه .  استدھشت طالبان والقاعده در بخشھای ازافغانستان فاجعه آفريده

براين فساد اداری، خويشخواری اقتصادی وبی ثباتی سياسی برحکومت 

نکته ديگر اين است که پيدا شدن معادن می تواند . کابل حاکم است
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خونی نبايد : "دربسياری کشورھای غربی موجب دامن زدن اين شعارگردد

  ". برای مس ريخته شود

رتباط به ھمين  دراويست دويچه الگيماينه سايتونگروزنامه  

حامد کرزی رئيس جمھور افغانستان ازکشف معادن : موضوع می نويسد

با اينھم اينکه آيا ليتيوم يا مس می تواند کشور . زيرزمينی مسروراست

معادن يک . جنگزده افغانستان را به پيش براند، خود قابل سوال است

ھايی  می ًاکثرا مردم آن کشور. کشورمی توانند ھم رحمت باشند وھم ذلت

توانند ازاين معادن غنی گردند که  برعلوم وفن آوری ای که مستلرم چنين 

اما مردم کشور دارنده ی معادن ازآن بھره .معادن اند، دسترسی داشته باشند

يا . نفت درنايجريا يک نمونه ی خراب چنين حالتی می باشد. مند نمی شوند

 کشورھا ھمه معادنی دراين. اينکه معادن کانگو موجب بدبختی شده است

يعنی دراين کشورھا . وجود دارند که بازارھای جھانی بدان ضرورت دارند

اما ازسالھا بدينسو براين . ط3، نقره، الماس، جست وکوبالت وجود دارد

ًمث3 . اما می تواند شکل ديگری ھم باشد. کشورھا جنگ حاکم است

امعه برنامه درناروی که يک حکومت قوی برسرکاراست وبرای رفاه ج

اين درحالی .ھای عاق3نه ای دارد، ھمه مردم ازاين معادن مستفيد می شوند

واين . است که افغانستان  ازداشتن يک حکومت باثبات وصلح به دور است

. اما برای امريکاييان اين معادن ارزش زيادی دارند. ع3مت خوبی نيست

اری رای دھندگان جنگ پرتلفات درسرزمين کوھپايه ھای ھندوکش ازجانبد

اما البته دسترسی به منابع غنی معدنی به . امريکايی برخوردار نيست

جنرال ديويد . حضور نيروھای امريکايی درمنطقه يک وزنه جديد می دھد

با " پتريوس فرمانده ستاد مرکزی اياcت متحده امريکا، اين کشف را 

  ". خوانده است"  اھميت

  به جنبه ديگری ازکشف اين معادن "cستامپا"  روزنامه ايتاليايی

اکنون ترس زياد :" اين روزنامه می نويسد .درافغانستان اشاره کرده است

ازاين ناحيه وجود دارد که پيداشدن غيرمنتظره معادن ھدفی برای منازعات 
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اکنون اينھا منابع مالی شان را از راه تجارت . مسلحانه جنگساcران گردد

ھمچنان بيم آن وجود دارد که ليتيوم، آھن و مس  . مواد مخدر تامين می کنند

  ".فساد اداری ای را که دراين کشور وجود دارد تشديد کند

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، به گفته کارشناسان 

افغانستان بيش از ھزار ميليارد دالر ذخاير معدنی در  زمين شناسی امريكا،

لت، آھن، ط3 و نيوبيوم اين کشور می کوبا اختيار دارد و ذخاير ليتيوم،

صادرکنندگان سنگ ھای معدنی در جھان  تواند آن را به يکی از بزرگترين

  .بدل کند

، علت ع3قۀ امريكا به »ايزوستيا«بنابر گزارش از روزنامه 

افغانستان باcخره بيش از پيش روشن گرديد و اكنون ديگر مشخص شده كه 

 و مبارزه با مواد مخدر، در كار نبوده و صحبت از اھداف انسان دوستانه

در افغانستان معادني از كان ھاي . طرح اين مسائل تنھا جنبه تبليغاتي دارد

. بسيار قيمتي كشف شده است كه ارزش آنھا به يك تريليون دcر مي رسد

پنتاگون از مدتھا قبل فعاليتھاي زمين شناسان در افغانستان را تقويت كرده 

لب توجه آن است كه اين معادن دقيقا در مناطقي پيدا شده اند بود و نكته جا

به نوشته اين . كه بيشترين درگيريھا با نيروھاي طالبان رخ مي دھد

روزنامه، بعيد نيست كه ارزش اين ذخاير طبيعي افغانستان از مدتھا قبل 

در ھر صورت زمين شناسان امريكايي كه از سال . مشخص شده باشد

تان فعاليت دارند، تازه موفق شده اند به اسناد مربوط به  در افغانس٢٠٠٤

ھمكاران خويش از اتحاد جماھير شوروي در اين زمينه در آرشيو 

به نظرمي رسد افغانستان باcخره مي تواند . اط3عات كابل دست پيدا كنند

سطح زندگي مردم خود را باc ببرد و موقعيتھاي شغلي ايجاد كند، ولي 

 اين كشور به گونه اي نيست كه استخراج اين معادن فع3 روند اوضاع در

امكان پذير باشد و بدين ترتيب صحبت از يك تريليون دcر ارزش اين 

  .معادن فع3 تنھا در حد فرضيه باقي خواھد ماند
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به نوشتهء نشريه يور آيشيا، استخراج معادن، سريع ترين راه 

لست . رازمدت استعايداتی حکومت برای تمويل رشد اقتصادی در د

ط3، : معادن که در افغانستان تا حال شناخته شده است، طويل می باشد

نقره، مس، آھن، زمرد، ليتوم، نيکل، مگنزيم، ياقوت و يورانيم از جمله 

انتظار می رود که در کنفرانس . معادنی است که در افغانستان وجود دارد

را مشخص نمايند که به کابل وزرای ماليه و معادن اقدامات اص3حی شان 

ھدف . نوشتهء يور ايشيا، اين اقدام شفافيت و حساب دھی را رشد خواھد داد

اين اص3حات، استفادهء موثر از کمک ھا و ايجاد محيط صميمانه به خاطر 

  . سرمايه گذاری خواھد بود

به نوشتهء يورايشيا، در شرايط فعلی، بيروکراسی ھا و نا امنی 

يان، مشکل و مانع تجارت و سرمايه گذاری شده ناشی از حم3ت شورش

ولی با آن ھم، سرمايه گذاران در افغانستان از مزيت ھای برخوردار . است

به طور مثال، شرکت . ھستند که در ساير جای ھا در منطقه ميسر نيست

ھای داخلی و خارجی نياز ندارند تا در برابر شرکت ھای دولتی که از 

ع3وه بر اين، .  بر خوردار ھستند، رقابت کنندکمک مالی و اعانه حکومت

ادارهء حمايت از سرمايه گذاری، سھولت ھای را فراھم کرده که سرمايه 

گذارن می توانند، اجازه نامهء فعاليت شان را از يک محل واحد به دست 

  . آورند

به نوشتۀ يور ايشيا، سرمايه گذاری خارجی در افغانستان، می تواند 

به نوشته . خاطر مغلوب ساختن مليشه ھای اس3می باشدس3ح موثر به 

نشريه، يک تعداد از افغان ھا به دليل مشک3ت اقتصادی و از روی 

ناچاری به طالبان روی آورده اند، زيرا آن ھا برای اين افغان ھا معاش می 

يک تعداد مردم به خاطر بقای خود و فاميل شان به کشت کوکنار . پردازند

ولی به نوشته روزنامه، تعداد مردمی که با طالبان پيوسته . دروی آورده ان

 در صد نفوس ١٥اند و يا به کشت کوکنار روی آورده اند، کمتر از 
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روزنامه می نويسد، اگر حکومت برای اين افراد . افغانستان می باشد

شرايط کار را فراھم کند، بسياری آن ھا به طرف حکومت جذب خواھند 

  )٢٠١٠ /٧/ ٧ی  راديوی آزاد(. شد

متخصصين می گويند در صورت زمينه سازی برای استخراج 

قانونی معادن از سوی دولت افغانستان، اقتصاد اين کشوررا متکی به خود 

،چندی قبل در يک )وحيدهللا شھرانی(وزير معادن افغانستان . خواھد شد

پنج کنفرانس مطبوعاتی اظھار داشت که ارزش معادن افغانستان به بيش از 

  .ھزارميليار دالر تخمين ميشود

 دراين زمينه مقاله انجنيراحسان هللا آرينزیھموطن صاحب نظر ما 

نوشته که به " ذخاير عظيم مواد معدنی افغانستان "جالبی تحت عنوان 

درين تازگى ھا نيويارك تايمز ":نکات بسيار دلچسپی اشاره ميکند ومينويسد

 و مركز سروى جيولوجيك اياcت به نقل از منابع مشترك وزارت دفاع

متحده امريكا اع3م نموده كه كشور جنگزده  وعقب ماندۀ افغانستان داراى 

  .ذخاير عظيم انواع مختلف مواد معدنى ميباشد

اين خبر خوش و تكان دھنده در شرايطى پخش ميشود كه بيش از 

نيم كشور متأسفانه در آتش جنگ ميسوزد و نا اميدى محسوسى سراسر 

تا . ًمعه و خاصتا قشر تحصيل يافته و چيز فھم مملكت را فرا گرفته استجا

كه مقامات امريكايى اين موضوع را بعنوان يك جريان  حال معلوم نيست

علمى، تحقيقى مھم جلوه ميدھد، يا اينكه ميخواھد به حالت ركود و نا اميدى 

ارى فعلى در بين مردم و دولت افغانستان، كشورھاى مصروف در جنگ ج

و نظاميان بى روحيه آنھا پايان داده  و ھمه را با يك روحيه جديد وارد 

  !معركه سازند

در گذشته ھا وقتيكه متخصصين اتحاد شوروى و انجنيران جوان 

كشور در گوشه و كنار افغانستان مصروف سروى معادن بودند ميگفتند كه 

ند جھان است افغانستان از نظر داشته ھاى معدنى يكى از كشورھاى ثروتم
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كه اگر روى پروژه ھاى سروى علمى، استخراج، پروسس و تجارت مواد 

معدنى ان سرمايه گذارى و كار صورت بگيرد ميتواند كه به يكى از كشور 

  . ...ھاى پيشرفته و مرفۀ دنيا مبدل گردد

 در حاليكه افغانستان از نظر داشتن زير بنا ھاى اقتصادى يك كشور 

 آن از نظر قدرت رھبرى، شفافيت، حسابدھى و ضعيف و دولت موجودۀ

تخصصى بودن يك دولت ناكار آمد ميباشد، سالھا و شايد دھه ھا نياز 

جگ . تا كشور بتواند از ذخايرعظيم طبيعى خود استفادۀ مطلوب نمايد باشد

مادلين، يكى از جيولوجست ھاى مركز سروى جيولوجيك اياcت متحده 

يگويد كه افغانستان كشورى است كه صنعت، امريكا در بخش بين المللى م

وى ميگويد اين . دانش و فرھنگ استخراج معادن در آن بوجود نيامده است

كشور تا كنون به منابع طبيعى بسيار محدودى دسترسى داشته است؛ اما 

اكنون ذخاير طبيعى عظيم درين كشور موجود است كه به ظرفيت بھره 

  .دبردارى بسيار باc ترى نياز دار

. ًذخاير معدنى افغانستان تقريبا درتمام جفرافياى كشور پراگنده است

بدخشان cجورد دارد، تخار نمك دارد، صفحات شمال نفت و گآز دارد، 

ھرات تېل دارد، قندھار و غزنى ط3، باميان آھن، وردك كرومايت، 

كټواز تېل، لوگر مس، بغ3ن و پروان ذغال سنگ، ننگرھار تلك، جگدلك 

  وت، پنجشير زمرد، كنر و نورستان ھمه چيز و خ3صه ھر نقطۀيا ق

يا چند چيز گرانبھا دارد كه اگر استخراج شود، مردم  افغانستان يك

افغانستان ازين سيه روزى، فقر، فاقگى، آوارگى، دربدرى، مھاجرت  و 

جنگ رھايى يافته و مانند مردمان ساير كشورھاى دنيا شاھد رفاه و 

  . شدخوشبختى خواھند

تحقيقات جديد اداره سروى جيولوجيك اياcت متحده امريكا نشان   

ًميدھد كه مناطق جنوبى و شرقى افغانستان، خاصتا در ساحات ھم مزر با 
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ًكشور ھمسايه جنوبى نيز معادن فراوان دارد، جاييكه تا حاc فكر ميشد كه 

  !از نظر داشته ھاى معدنى فقير ميباشد

وھی از جيولوجست ھاى امريكايى، در  مي3دى، گر٢٠٠٩در سال 

آنھا . چارچوپ فعاليت ھاى كلى براى باز سازى به افغانستان اعزام شدند

در كتابخانۀ مركز زمين شناسى در كابل با نقشه ھا و اط3عات كھنه ای 

مواجه شدند كه بصورت حيرت آورى از وجود ذخاير بزرگ طبيعى در 

ريافتند كه اين اط3عات در دھۀ نود  آنھا بزودى د. افغانستان حكايت داشت

و قبل از آن در زمان حضور اتحاد شوروى و توسط متخصصين آنھا جمع 

  .آورى شده بود

مركز سروى جيولوجي اياcت متحده امريكا كه نقشه ٢٠٠٩در سال

ھا و اط3عات گرد آورى شده توسط متخصصين اتحاد شوروى را بدست 

ل پيشرفته اندازه گيرى قوه ثقل و قوه جاذبه، آورده بودند، با استفاده از وساي

اين وسايل پيشرفته . يك سلسله تحقيقات گستردۀ ھوايى را شروع كردند

تحقيقات جيولوجيكى دريك طياره نصب شده بود كه سه حصه خاك 

اط3عات بدست آمده .افغانستان را تحت پوشش پرواز ھاى خود قرار ميداد

 كننده بود و متخصصين معدن شناسى ازين پرواز ھاى اكتشافى اميدوار

اياcت متحده امريكا را تشويق مينمود تا كارھاى اكتشافى خود را با وسايل 

كار دور دوم جيولوجيست ھاى . پيشرفه تر و تحقيقات جامع تر ادامه بدھند

امريكايى جالب بود، آنھا اين بار از دستگاه ھاى پيشرفتۀ بھره بردند كه 

گفته . موجوده در طبقات پايينى زمين را ارايه مينمودنماى سه بعدى ذخاير 

ميشود كه اين تحقيقات گسترده ترين و جامع ترين تحقيقاتى است كه تاكنون 

  .در بخش مواد معدنى در كشور انجام شده است

اين گروه در ھمان وقت نتايج تحقيقات جامع شان را در اختيار 

. بسيار مورد توجه قرار نگرفتمقامات افغانستان و امريكا قرار دادند كه 

راقم اين سطور در ھمان وقت يك كاپى راپور رنگى چند صد صفحۀ مركز 
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سروى جيولوجيك اياcت متحده امريكا را روى ميز وزارت معادن و ضايع 

كشور ديده بود كه اگر به آن توجه مبذول ميشد، تا حال كار ھاى انجام ميشد 

 مردم - اياcت متحده امريكا( قضيه كه ممكن نتايج آن براى ھر سه طرف 

  .مدد گار واقع ميشد) ودولت افغانستان

محترم محمد اعظم بعد از ارايۀ راپور مذكور بجانب افغانستان 

 متخصص معدن افغان ميگفت كه نتايج حاصله ازين راپور براى كارگر

ًوى ميگفت كه مث3 ساحۀ بين . تمام مردم كشور دلچسپ خواھد بود

 مليون تن گچ قابل استخراج ۶٠ چك و دايميرداد وردك حدود ولسوالى ھاى

وى ميگفت كه با اساس اين راپور ساحات بين وcيت وردك و لوگر . دارد

وى ميگفت كه وcيات بدخشان، ! از سنگ گرانبھاى كرومايت پر است

پنجشير، نورستان و كنرھا روى كمربند ط3يى آسيا موقعيت دارند و سنگ 

  !د به ديدۀ يك سنگ قيمتى و نادر ديده شودعادى آن ھم باي

آقاى محمد اعظم كارگر از ط3 و نقره و يورانيوم  و ذغال و آھن و 

 به يك دنياى   مس و كرومايت و تيل و گآز چنان قصه ميكرد كه شنونده را

آرمانى فرو ميبرد و ھر كسى را بزعم خود به يك افغانستان مرفه و آباد و 

  .آرام اميد وار ميساخت

جيمز ريزن نويسنده يك مقالۀ مستند دراين مورد ميگويد كه حتى 

اط3عات تخنيكى جمع آورى شده به زنان قابل استفاده نيز ترجمه نشده بود 

تا ميزان باالقوه ارزش اقتصادى ذخاير طبيعى ومعدنى افغانستان مشخص 

اما به مجرديگه گروپ فوق الذكر از عراق به افغانستان آمد، . گردد

وھى از متخصصين زمين شناسى امريكايى را به كابل آورند تا اعتبار گر

وقتيكه ت3ش فوق به ثمر نشت و اين . تحقيقات انجام شده را مشخص بسازند

گروه متخصصين نتايج تحقيقات قبلى را تاييد نمود، راپور اكتشاف ذخاير 

ر و ًبزرگ تقريبا سه حصه خاك افغانستان به آقاى حامد كرزى رييس جمھو

  .رابرت گيتس وزير دفاع امريكا گزارش دا ده شد
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اين راپور حاكى است كه بزرگترين ذخاير مكشوفۀ فعلى آھن و مس 

مقدار اين ذخاير بحدى بر آورد شده كه ميتواند افغانستان را به يكى . است 

. از بزرگ ترين كشور ھاى صادر كنندۀ اين دو ماده در جھان مبدل سازد

ى راپور فوق مركز سروى جيولوجي ايا^ت متحده به اساس يافته ھا

 مليارد ٢٧۴ مليارد دالرو مس ۴٢١امريكا ارزش آھن مكشوفۀ افغانستان 

 ٨١ راپور مى افزايد كه افغانستان به ارزش   .دالر تخمين گرديده است

نيوبيوم فلز نرمى است كه در توليد پو^د استفاده . مليارد دالر نيوبيوم دارد

 مليارد دالر و كوبالت ٢۵ر ارزش ذخاير طgى افغانستان را راپو. ميگردد

راپور ميگويد كه ذخاير بزرگ طg  در مناطق .  مليارد دالر ميداند۵١را 

ًراپور بعدا در مورد موجوديت ذخاير بزرگ . جنوبى افغانستان وجود دارد

لتيوم در ساحات رودخانه ھاى خشك نمكى غرب كشور و ھمچنان غزنى 

  .ايدصحبت مينم

 تحقيقات ابتدايى در يك منطقۀ غزنى  مقامات پنتاگون ميگويند،

نشان ميدھد كه ذخاير لتيوم درين ساحه به اندازۀ ذخاير لتيوم در كشور 

بوليويا است كه تا حال بزرگ ترين صادر كنندۀ لتيوم جھان محسوب 

  .ميگردد

ان از در حال حاضر امريكايى ھا به ولع زياد تبليغ ميكنند كه افغانست

لتيوم اساسى .  ميتواند با عربستان سعودى برابرى كندلتيومنظر ذخيره 

ترين ماده اوليۀ صنعت توليد باطرى ھاى تلفون ھاى موبايل، لپ تاپ ھا 

Blackbaarryدر نشرات امريكا ارزش مواد طبيعى .  بشمار ميرود

ه افغانستان كه شرح آن در راپور تيم مركز سروى جيولوجيك اياcت متحد

و مقامات پنتاگون حدود يک تريليون دالر ذكر شده، كه استخراج ھمه آن 

ميتواند كه افغانستان را به يك كشور ارام، آباد، مرفه و پيشرفتۀ دنيا مبدل 

  .سازد

 فقط دو روز بعد از اع3ن اين دست آورد بزرگ مركز سروى 
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نس جيولوجي و پنتاگون، وزير معادن و صنايع افغانستان طى يك كنفرا

مطبوعاتى اين رقم را كافى ندانسته  و گفت كه احتمال دارد اين ذخاير تا 

سه تريليون دالر ارزش داشته باشد و خاطر نشان ساخت كه اولين واگذارى 

ھاى قانونى ذخاير معدنى را به کمپنى ھاى بزرگ بين المللى طى چند ماه 

سرمايه رييس جمھور در توكيو شركت ھا و .  آينده آغاز خواھد كرد

گذاران جاپانى را تشويق و ترغيب نمود تا در قسمت استخراج، پروسس و 

تجارت ذخاير عظيم معدنى افغانستان سرمايه گذارى نمايد و به ايشان وعده 

سپرد كه تمام امكانات خود را براى تحقق اين آرمان بكار خواھد 

  )٢٠١٠/  ٢٣/٧ جرمن آن3ين،جوcی-افغان!(انداخت

 UrgentReport . MONEY"(منی مارننگ"درگزارش عاجل

MORNING ( تحت عنوان راز پوشيده ثروت ھای افغانستان

)Afghanistan,s Secrret Wealth (که توسط جسن سمپکنزJason 

Simpkins به نشر رسيده خبر " منی مارننگ" مسئول نشريۀ انترنتی

g ثروتھای معدنی افغانستان شامل ذخاير عظيم آھن، مس، ط"ميدھد که 

 " .وليتيوم ميباشد

امروز ھمه برنامه ھا، پ3نھا وعمليات نظامی :گزارش ميگويد

قدرت ھای سرمايه داری جھان برمحور اھداف پنھانی سلطه برذخاير 

،وليتويم )Uranium(در سطح جھان ،معادن يورانيم . انرژی، می چرخد

)Lithium(ونفت وگاز از جمله اق3م با ارزش انرژی بشمار می آيند .

يورانيم دردرجه اول نيرومندترين، مخرب ترين وقيمت بھاترين مواد 

انرژی است که گفته ميشود در افغانستان ذخاير کافی آن در ولسوالی 

ليتويم . خانشين وcيت ھلمند  ونيز در کوه ھای شرق کابل وجود دارد

)Lithium ( بعد از يورانيم با ارزش ترين ماده انرژی بشمار می ايد که

ش ومفاد آن  از ط3 و يورانيم کمتر نيست، ولی مفيديت آن نسبت به ارز

گفته ميشود که ليتيوم انق3بی را در . ط3 ويورانيم به مراتب بيشتر است
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اين ماده کمياب در جھان به عنوان . جھان تکنالوژی رونما کرده است

خواص ومفيديت اين مادۀ شگفتی . انرژی سبزدرجه اعلی شھرت دارد

در طبابت امراض روانی،بم اتوم، شيشه سازی، چينی سازی، در انگيز 

محلول مب3يل، در ذخيره کردن وانتقال برق توليده شده در جنريتورھای 

باطريھای ليتويم در کمپيوترھای .بادی و توليد برق آفتابی بکاربرده ميشود

کامره ھای ديجيتال عکاسی، وويدئوئی، تيلفونھای ) لپ تاپ( سبک سيار

يل وديگر وسايل الکترونيکی سيار وديگر ساحات علمی وتخنيکی به موبا

گزارش ھا حاکی است که مادۀ ليتيوم در ترکيب .پيمانۀ وسيع کار برد دارد

شرکت ھای موتر .سنگھا، چشمه ھا، ومخاذن آبھای معدنی پيدا ميشود

. سازی ھم بدنبال اين ماده برای ساختن موترھای برقی چشم دوخته اند

يش . جھت است که قيمت اين ماده روز بروز بيشتر شده ميرودازھمين 

بينی شده است که قيمت اين ماده در يک سال صد در صد افزايش می يابد 

در ساالھای آينده . ودر سه سال بعدی چھارصد در صد صعود خواھد نمود

بنابرين مصئونيت معدن ليتويم افغانستان بايد . بازھم بلندتر خواھد رفت

زيرا درفضای نامنی وجنگ باتروريزم  امکان دستبرد به اين .دتضمين شو

چھارگنجينه عظيم : مقالۀ.(ماده گرانبھای افغانستان بسيار احتمال دارد

  )١٣٨٩ قوس ٢٩افغانستان، بقلم آقای اطرافی،

آقای انجنيرآرينزی در بخش پنجم مقالۀ قبل الذکرخويش يادآور 

مقامات . ن  افغانستان نياز داردپاكستان به بسيارى از معاد:" ميشودکه 

امريكايى در عين حال نگرانى دارند كه چين به عنوان كشورى داراى 

منابع مواد خام، ت3ش خواھد كرد ]برای دسترسی به[عطش سيرى ناپذيرى 

تا سلطه خود را از طريق پاكستان، بر انكشاف منابع زيرزمينى افغانستان 

 فقط از طريق ادامه جنگ، ترك به ثمر رسى اين ت3ش ھا. گسترش دھد

افغانستان از طرف قواى نظامى امريكا و شركا و بقدرت رسيدن حكومتى 

مقامات امريكايى . در كابل است كه با پاكستان ھمسويى بيشتر داشته باشد
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فكر ميكنند كه چين بعد از برنده شدن در مزايده بھره بردارى معدن مس 

  .منابع طبيعى افغانستان استعينك، در جستجوى استي3ى بيشتر بر 

فعال شدن پاكستان وچين براى دسترسى به قرار داد ھاى ذخاير 

عظيم مواد معدنى افغانستان رقابت ھند، دشمن ديرينه پاكستان و كشورى 

ھند كه از استقرار . را برخواھد انگيخت كه باچين نيز مشك3ت بسيار دارد

ان در كابل ھراس زياد دارد، مجدد طالبان يا ھر گروھى دگر طرفدار پاكست

ًطبعا با تمام امكاناتى مبارزه و مجادله خواھد كرد كه باعث تحقق اين 

ھند و پاكستان دو كشورى ھستند كه ھم اكنون نيز . روياى پاكستان مى شود

ميخواھند كه دعواى تاريخى كشمير را در افغانستان حل و فصل بكنند و 

ردند كه به دھل انھا ميرقصند و خون ھر دو در افغانستان سرسپردگانى دا

ايران يكى دگر از كشورھاى . مردم بيچاره ى ما را به اسانى ميريزانند

فعال در امور داخلى افغانستان است كه نميخواھد امريكا و شركا درينجا 

 ايران در مورد تصورات و رويا ھاى امريكا و شركا در .ماندنى باشند

سپين حساباتى دارد و ميداند كه امريكا اينجا افغانستان و منطقه تا بحيرۀ ك

  )ھمان منبع"(براى چه آمده و چه ميخواھد؟

  :مينرالھای کريمه

 تاريخ قديم اقوام و سرزمين ھای(،مؤلف کتابويليم فوگيلسنگ

، معدن cجورد ]مينرالھا[مشھورترين :" مينويسد) افغانستان امروزی

. الشرق افغانستان استنزديک سرای سنگ در وادی دريای کوکچه در شم

دراين اواخر، موجوديت cجورد درکوھھای چاگی درغرب کويته بامتداد 

cجورد فقط درچند نقطه دنيا . پاکستان نيزگزارش شده است-مرزافغانستان

يافت شده ومعادن افغانستان و بخصوص بدخشان از زمانھای بسيار قديم 

اين سنگ . م. چھارم قازاواخرھزاره. مورد بھره برداری قرارداشته است

نيمه گرانبھا به سرزمينھای ماحول و تا دورترين نقاط، مانند مصرصادر 

: بعين ترتيب معادن مس درچندين نقطه کشورگزارش شده. ميشده است
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وادی لوگراز اھميت خاصی بر خورداراست؛ ھمچنان )مس(معدن 

ر و دربعضی مح3ت جنوبغرب ھرات؛ بامتداد دريای ارغنداب شمال کندھا

ط3 نيزدرنزديکی مقر، شمالشرق . نزديک اندراب شمال وادی پنجشير

مخازن ھنگفت سنگ آھن . کندھار و در دريا ھای بدخشان يافت ميشود

غرب درنزديک کوتل حاجيگک، 

. کابل يافت شده است

ذخايرگازطبيعی درجوارشبرغان و 

از اواخر ) شمالغرب کشور(سرپل 

 بدينسو جھت ١٩٦٠سالھای 

مال مورد بھره برداری صدوربش

مقاله،تاريخ قديم اقوام و (." بوده است

ترجمه  سرزمين ھای افغانستان امروزی،

 )٢سھيل سبزواری، 

 استخراج و خريد و فروش 

غيرقانونی سنگ ھای قيمتی 

 بدخشان زمرد و^جوردبخصوص 

ارمنطقه کران ومنجان، وديگر مواد 

ولت ميگويد ت3ش دارد اين معدنی در افغانستان ھنوز ھم ادامه دارد و د

افرادی که اين گونه سنگ ھا و مواد معدنی . روند را تحت کنترل درآورد

را استخراج ميکنند ميگويند آنھا کار استخراج را به صورت غيرحرفه ای 

خالد، يکی از کسانی است که مشغول استخراج معادن زمرد . انجام ميدھند

شکل درست استخراج نميشود؛ سنگ به : "در وcيت پنجشير است ميگويد

به گفته ." ده در صد ھم سنگ به دست نمی آيد. ضايعات آن بيشتر است

خالد، کسانی که دست به استخراج معادن ميزند، معادن را بر اساس تجربه 

ھای شخصی خود و به ھمکاری ساکنان محل شناسايی ميکنند و تامين 

ھر منطقه از : "او گفت. امنيت شان را به فرماندھان محلی واگذار ميکنند
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خود بزرگ قومی و قوماندانی دارد و ميتوان از طريق آنان مشکل امنيتی 

را حل کرد؛ در ھر ساحه يک قوماندان موجود است و يک کوه مربوط وی 

در راه . (است؛ ولی قوماندان ديگری حق ندارد در آن منطقه مداخله کند

  )٢٠٠٨/ ۶/ ٢۴صلح 

ن در بدخشان، cجورد داراى درجه به گفته مسوول وزارت معاد

 دالر و ٥٠٠ھاى اول تا دھم است، که يک کيلوگرام cجورد درجه اول  

يک کيلوگرام درجه دھم يک دالر قيمت گزاری شده است، اما به علت نبود 

امکانات درجه بندى در ساحه معدن و آمريت عمومی معادن بدخشان در 

تشخيص نوعيت و کيفيت، از پايين فيض آباد، از ھمۀ انواع cجورد، بدون 

گفته می شود نبود . ترين درجه يعنی درجه  دھم محصول گرفته مي شود

سيستم درجه بندی کيفيت و نوعيت cجورد در ساحه معدن، دست اندازی 

افراد غير مسوول در معادن، باجگيری زورمندان و افراد پرنفوس از 

ن از سوی افراد غير تاجران در ساحه معدن، استخراج و تخريب معاد

 کيلومتر، سخت ١٠٠مسلکی، مشک3ت ترانسپورتی نزديک به بيش از 

گذر ترين راه ھای ترانسپورتی در ساحه معدن، از عوامل عمدهء به شمار 

می روند، که سبب شده تا استفاده واستخراج معادن cجورد به رکود مواجه 

  )٢٠١٠/ ٢/ ٢٥صبح بخيرافغانستان،(. شود

رآرينزی، ضمن تبصره يی برمصاحبه شھرانی وزير آقای انجني

ط3 در : "معادن وصنايع افغانستان با روزنامه آرمان ملی، مينويسد که

مردم در درياى كوكچه ذرات ط3 را به سيستم . افغانستان وجود دارد

وcيت بغ3ن، ) درۀ كيان(معادن ط3ى. زرشويى  به دست مى آورند

غزنى و دامنه ھاى كوه ھاى سمت شمال ولسوالى مقر وcيت ) زركشان(

شھر كندھار از معادن روى زمين است كه ذرات آن در مقابل نور آفتاب به 

  .و ضوح به چشم ديده ميشود

  :ذخايرنفت وگاز
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:  آژانس باختر،گزارش داده بود٢٠٠٦چھار سال قبل درماه مارچ 

ير فوق ًتحقيقات مشترک امريکا و افغانستان اخيرانشان داده است که ذخا

نتايج مطالعات . العاده بزرگ گاز و نفت در شمال افغانستان وجود دارد

ًمرکز جيولوجيکی امريکا در شمال افغانستان که اخيرا از طريق آژانس 

اسوشئتيد پرس به نشر رسيده ، ميگويد که برخ3ف بررسی ھای قبلی، 

به . ردھژده برابر نفت بيشتر و سه برابر گاز بيشتر درآن ساحه وجود دا

 تاجک يک اعشاريه - اساس اين بررسی در کاسه ذخيره دريای آمو وافغان

شش بليون بيرل نفت و پانزده اعشاريه ھفت تريليون مربع فوت گاز 

طبيعی وجود دارد که اين دو ذخيره دوصدھزار ميل مربع ساحه را در 

  . خاک افغانستان احتوا نموده است

ن وزارت معادن و صنايع بقول انجنيرمندوخيل، يکی از مسوولي

ع3يم موجوديت ذخاير گاز و تيل در وcيات ھرات، ھلمند و ولسوالی 

کتواز پکتيکا نيز بمشاھده رسيده و درآينده تحقيقات روی آن صورت 

سال قبل توسط روسھا در ٣۵دربررسی ھا و تحقيقات که حدود . ميگيرد

بيرل نفت و پنج شمال افغانستان صورت گرفته بود ، ھشتاد و ھشت مليون 

مليارد مربع فوت گاز گزارش داده شده بود ، که با ارقام ارائه شده جديد 

قابل مقايسه نمی باشد و به گفته کارشناسان در صورتيکه ازاين منابع 

استفاده مثبت صورت گيرد در اقتصاد افغانستان بھبود قابل م3حظه رونما 

  ) ٢٠٠٦ مارج ٢١باختر اژانس،.( ميشود

مدی مشاور وزارت معادن و صنايع کشور در حاشيه ھمايش نفت آقای اح

به خبرنگاران اع3م کرد كه براساس ٢٠٠٨ جون ٢۶در وcيت بلخ روز

ھاي صورت گرفته در حوزه درياي آمو در شمال افغانستان بيش از  بررسي

ھاي  بررسي: احمدي افزود.  ميليارد مترمكعب ذخيره گاز وجود دارد ۴۴۴ 

ميليارد متر مكعب  ١٨٠  كارشناسان روسي ذخيره گاز را قبلي از سوي 

ھاي سازمان ناسا امريکا  وي اضافه كرد، بر اساس بررسي. تخمين زده بود
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 - افغان.( باشد ميليون تن نفت خام نيز موجود مي ٢١۵  در اين حوزه بيش از 

بقول بروس ريچاردسن، بنابرآخرين ) ٢٠٠٨/ ۶/ ٢۶جرمن آن cين

) يک اعشاريه نه(١، ٩فت در ساحه بين سرپل وشبرغان کشفيات مقدارن

 اگست , جرمن آن3ين - افغان- مقاله رحمت آريا.(بيليون بيرل نفت تخمين شده است

٢٠١٠(  

ابراھيم عادل، سابق وزير معادن در بازگشت از سفرش از انجنير

كشورھاي امارات متحده عربي، امريکا، انگلستان و کانادا در يك نشست 

مورد توسعه استفاده از منابع زيرزميني كشور، توضيحات داده  خبري در

گفت که بخاطر جلب سرمايه گذاری در رابطه به نفت و گاز افغانستان 

بحثھای داشته که مورد ع3قمندی نمايندگان کمپنی ھای بزرگ جھان 

درصورتي كه مواد نفتي افغانستان با : وی ع3وه نمود. قرارگرفته است

المللي استخراج گردد و مسئولين دولتي خيانت نكنند اين معيارھای بين 

ھم . كشور تا شش سال آينده نيازی به كمك ھاي خارجي نخواھد داشت

اكنون سه حوزه مواد نفتي به منظور استخراج نفت وگاز در سمت شمال 

كشور به داوطلبي شركت ھاي بزرگ و مشھورخارجي گذاشته شده كه بعد 

ًگي استخراج آن رسما با دولت افغانستان قرارداد ازمطالعات اوليه وچگون

با راه اندازي و استخراج اين سه پروژه بزرگ نفت وگاز، . خواھند كرد

ساcنه يك ونيم ميليارد دالرامريكايي عايد افغانستان خواھد شد و اين پروژه 

  .ھا زمينه كار و اشتغال براي بسياري از مردم فراھم خواھد كرد

نزی ميگويد كه، به ارتباط گاز شبرغان در طول آقای انجنير آري

ھشت سال گذشته حرف ھاى زيادى شنيده شده مگر ھيچ گام عملى برداشته 

در حال انجام شدن است كه ) کار ھايی(وى ميگويد كه حاc كار ھاى . نشده

احياى چاه ھاى گآز جرقدوق، . ميتواند اين حوزه را بار دگر فعال سازد

 و برق، توليد برق بيشتر، باc بردن ظرفيت توليد كود ترميم فابريكه كود

كيمياوى، رسانيدن گاز به مستھلكين  و ايجاد يك دستگاه ى توليد برق 

  ميگا وات در شبرغان از پروژه ھاى است كه شاغلى وزير ١٥٠بظرفيت 
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 .بطور خاص به انھا اشاره نموده است

كه در حوزه سروى مركز جيولوجيك اياcت متحده امريكا ميگويد 

ذخاير نفتى اين منطقه . شبرغان ھشت تريليون متر مكعب گاز وجود دارد

در . از طرف روس ھا تحقيق و از طرف امريكايى ھا تاييد گرديده است

حوزه ى ميان مزار و كندز ھفت تريليون متر مكعب گاز وجود دارد و در 

گرديده  تا شقرعان و حيرتان ك3ن ترين حوزه تيل تثبيت -مثلث مزار

ًبا داشتن چنين امكاناتى بايد فورا دست بكار شده و با تاسيس فابريكات .است

تجريد سلفر از گاز، توليد گوگرد، توليد برق حرارتى، توليد كود يوريا و 

داى امونيم فاسفيت و ده ھا مورد دگر به انكشاف اقتصادى افغانستان كمك 

 با شكم ھاى گرسنه اساسى و بنيادى نموده و مردمى را سير ساخت كه

سايت افغان جرمن آن3ين "(!روى گنجينه ھاى چند تريليون دالرى خوابيده اند

٢٠١٠/ ٣٠/٩( 

  :ارزش معادن افغانستان 

اداره سروی جيولوژی اياcت متحده امريکا پس از ت3ش چندين 

 .مقدار مواد معدنی افغانستان را تا حد cزم تثبيت نمايد ساله توانست نقشه و

 نوبيم و منرالھای ، مس،روی معلوم گرديد که افغانستان منبع مھم آھندر س

اين کشور که بنسبت معض3ت منطقوی به يک جنگ در گير . قيمتی است

 ،يکی از مھمترين وسيله رھائی. مانده ضروريست تا از آن رھائی يابد

 .تقويه اقتصادی دوامدار است تا دوباره خود کفا شود

  

قيمت ھر  ارزش مجموعی به دالر
 واحد به دالر

 نام موقيعت مقدار ذخيره
 ذخاير

/بيرل  $١٢٣,١٩٥,٢٤٠,٠٠٠
٧٧،١٩ 

١،٥٦٩ 
 ميليارد بيرل

حوزه 
شمال 

 افغانستان

نفت 
 خام
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/مترمکعب  ٥٦،٣١٦،٣٣٠،٠٠٠
٣،٥٩ 

١٥،٦٨٧  
ميليارد فوت 

 مکعب

حوزه آمو 
 دريا

 گاز

/ بيرل ٤٣،٣٨٠،٧٨٠،٠٠٠
٧٧،١٩ 

ميلون  ٥٦٢
 بيرل

حوزه آمو 
 دريا

گاز 
 مايع

  ومجم    ٢٢٢,٨٩٢,٣٥٠,٠٠٠

 عه

 

  جدول ارزش منابع معدنی افغانستان

ذخاير                 شماره  ارزش به دالر امريکائی

 ٤٢٠,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠$         آھن ١

 

    ٢٧٣,٩٩٨,٠$٠٠٠,٠٠        مس ٢

 

  ٨١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠$ نوبيم ٣

  ٥٠,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠$ کوبالت        ٤

  ٢٤,٩٩٦,٠٠٠,٠٠٠$ 3ط ٥

   ٢٣,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠$ موليبد دنيم    ٦

  ٧,٤٠٦,٠٠٠,٠٠٠$ عناصر کمياب ٧

  ٦,٣٢٢,٠٠٠,٠٠٠$ اسبست      ٨

  ٥,٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠$ نقره ٩

  ٥,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠$ پوتاشيم        ١٠

  ٤,٤٣٤,٠٠٠,٠٠٠$ المونيم ١١

   ٦٧١,٠٠٠,٠٠٠$ گرافيت         ١٢

  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠$ cجورد          ١٣
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  فلوريت       ١٤

 فلورسپر   -   

$٦٤٤,٠٠٠,٠٠٠  

   ٥٨١,٠٠٠,٠٠٠$ فسفورس        ١٥

  ٥٤٧,٠٠٠,٠٠٠$ جست و سرب ١٦

  ٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠$ سيماب ١٧

  ٤٠٨,٠٠٠,٠٠٠$ سترونيتيم      ١٨

  ٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠$ سلفر ١٩

  ١٦٤,٠٠٠,٠٠٠$ تلک ٢٠

  ١٦١,٠٠٠,٠٠٠$ مگنيزيت      ٢١

  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠$  کوھالين        ٢٢

  ٩٠٨,٩٤٨,٠٠٠,٠٠٠$    مجموعه

    

٩٠٨,٩٤٨,٠٠٠,٠٠٠ + ٢٢٢,٨٩٢,٣٥٠,٠٠٠ 

  .مليارد دالر     ١١٣١.٨٤ يا ١١٣١٨٤٠٣٥٠٠٠٠=

  

ً افغانستان فع3 توسط جامعه ،طبق اظھارات منابع امريکائی  

بدين . جھانی حمايت مالی ميشود که اين کمک روزی قطع خواھد گرديد

يکی . وجود داشته باشد تا دوباره بطرف فقر باز نگرددٔمنظور وسيله بايد 

ظرفيت فلزات افغانستان  .ٔاز مھمترين وسايل استفاده سالم از معادن است

با استفاده از چنين سرمايه کشور ميتواند .  بيلون دالر بالغ می گردد٩٠٨به 

  .بطرف سعادت و خوشبختی رھسپار گردد

وی جيولوژی امريکا فيصد از معادن افغانستان توسط سر٧٠ 

ٔ فيصد بودجه قوای ١٠٠ٔ فيصد بودجه مصارف و٦٠.شناخته شده است

در صورت قطع شدن کمک . مسلح افغانستان را کشورھای جھان ميپردازند
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در صورت عدم .  دولت نمی تواند چنين مصاف را تکافو نمايد،ھای فعلی

 ،ز فقر کشور  ا،ٔتوسعه زراعت و صنعت بخصوص اگر اداره سالم نباشد

  . انارشی بی امنيتی و تروريزم رھائی نمی بابد

  تبصره

ساختار يک دولت ملی ورھايی از شر گروھا و قدرت مندان جز 

  . اساسی دولت سالم شمرده ميشود

نوشته کريم (cت متحده امريکاااداره  سروی وجيولوژی اي: منبع

 )٢٠١١نومبرپوپل،پورتال افغان جرمن آن3ين،

http://www.defense.gov/news/d٢٠١٠٦١٤slides.pdf  

  

  :اقليم 

ھزار كيلومتر مربع خاك آن ۶۵۶ افغانستان کشوری است که  

 درصد از خاک آن برای زراعت قابل بھره بردارى ١٢كوھستاني است، و 

زراعت توسط آبياری مصنوعی  ٪ آن قابل ٦درصد فقط ١٢ميباشد واز اين 

از رودخانه است و بقيه دشت ھايى است که در بخشى از آنھا صرف ديم 

. کارى صورت ميگيرد و امکان آبيارى مصنوعى در آنھا ميسرنيست 

زيرا،اقليم افغانستان مانند طبيعت آن ناھمگون است ، گاھى از لھيب گرما 

خشکى و .  و عذابدر تب و تاب است و زمانى از نھيب سرما در رنج

برودت ھمراه با باد ھاى سخت و طوفنده که از پيچاپيچ دره ھاى بھم فشرده 

و کوھساران بلند ، سينه پھن دشت ھاى آفتاب سوخته را در مى نوردد، 

برخى از مناطق کشور مانند . حکايتگر آشفتگى طبيعت اين سرزمين است 

ند ترى قرار گرفته اند پامير و قسمتى از بدخشان و نورستان که در سطح بل

، زمستانى سرد دارد که بيش از ھفت ماه بطول ميکشد و درجه سردى 

و در برخى مناطق مثل .  درجه زير صفر ميرسد ٣٠وبرودت در آنجا تا 

کابل و غزنى و کتواز و ھزاره جات و غور و ھرات ھواى معتدل و چھار 

ارصد ملى متر فصل مشخص دارد که مقدار بارندگى در آن ساcنه تا چھ
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اما مناطق نشيب دار چون فراه ونيمروز و قندھار و ننگرھار و . ميرسد 

 ملى متر تجاوز نميکند، ٢٠٠بلخ که مقدار بارندگى در آنھا ساcنه از 

 درجه باcى صفر و زمستان گوارا ٥٠داراى تابستان گرم با درجه حرارت 

  .  درجه باcى صفر مى باشد٢٠ تا ١٥با حرارت 

 

  : ردم افغانستان  م-٢

از اين تعداد . ميليون تخمين زده ميشود٣٣  تا ٣٠نفوس افغانستان  

 ٩٠ در صد در شھرھا ، ٢۵ در صد آن در روستا ھا زندگى دارند و ٧۵

شغل مردم در روستا، .  درصد از مردان بى سواد اند٧٠در صد زنان و

 قالين و کشاورزى و گله دارى است و در پھلوى اين شغل زنان به بافتن

در روستا ھاى افغانستان اثرى از مظاھر . گليم و سوزن دوزى مى پردازند

برق و تلويزيون و ويديو و يخچال وغيره وسايل :تمدن معاصر چون 

اکثريت مردم در دھات بى سواد اند و خواندن و . رفاھی  ديده نميشود

خته مى نوشتن نميدانند و تنھا م3ى ده شحص با سواد در ميان روستا شنا

  . شود

، در جنب تجارت و داد ستد ، به ١٩٩٢و اما مردم در شھرھا تاسال

در شھر ھاى . کارھاى ادارى و خدمات دولتى و تحصيل مصروف بودند 

کابل ، قندھار ، ھرات ، مزارشريف ، و ج3ل آباد : بزرگ افغانستان مثل 

يى نيز وجود ع3وه بر مدارس ابتدائى و ليسه ھا و دبيرستانھا، دانشگاه ھا

داشت که جوانان در آنھا مصروف فراگيرى علوم مختلفه بودند، ولى در 

شھر ھاى درجه دوم و سوم صرف مدارس ابتدائى و دبيرستان ھا در 

  . خدمت تعليم و تربيت مردم بودند

  

  :ترکيب اجتماعى

 مثل :  در افغانستان ، اقوام و گروه ھاى مختلف قومى زندگى دارند
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جيک ھا، اوزبک ھا، ترکمنھا، ھزاره ھا، بلوچھا،براھوئيھا، ، پشتونھا ، تا

نورستانى ھا، پشه ئى ھا، قزلباشھا ،بياتھا،ايماقھا،قرغزھا، قزاقھا، ھندوھا، 

به عقيده دانشمندان جامعه . سيکھا، گوجرھا،عربھا و ديگر اقليت ھاى قومى

زاقليت ھاى شناسى ، مردم افغانستان از اقوام ھند و ايرانى اند، اما برخى ا

  .ترک نژاد يا مغول نيزدرکنار آنھا زندگى ميکنند

بزرگترين گروه قومى در افغانستان پشتونھا اند وسپس تاجيکھا 

نورستانيھا و بلوچ ھا ، ايماقھا ، ترکمنھا ، . وبعد ھزاره ھا و اوزبکھا اند 

ً قرغزھا، تاتارھا، عربھا و قزاقھا و براھوئيھا، بنابرکمى تعداد شان عموما

در تحليل   چنانکه راديو صدای آلمان. در احصائيه ھا ذکر نمى شوند

 اجتماعی خود در باره تدوير نخستين نشست پارلمان افغانستان -سياسی

ـ نخستين نشست ٢٠٠۵ دسمبر١٩دوشنبه  سرانجام صبح روزـ«  : گفت

 رسمى اين پارلمان در كابل با حضور حامد كرزى، رييس جمھورى و

ھاى خارجى از جمله ديك چينى، معاون رييس جمھور  برخى ديپلمات

نماينده اين مجلس پس از مراسم افتتاحيه در  ٣۵١ حدود. آمريكا برپا شد

برپايى نخستين نشست پارلمان . برابر قانون اساسى سوگند ياد كردند

راھى ھرچند خطير  ھا سال جنگ و خونريزى سرآغاز  افغانستان پس از ده

 ٣٠اى با بيش از  افغانستان داراى جامعه. استولى پر فراز و نشيب 

. قوميت مختلف از پشتون، تاجيك و ازبك گرفته تا ھزاره و تركمن است

ھا دارد، گاھى بر مصالح   در ميان افغان ھاى قومى تعلق جايگاھى كه

 ھا را  يابد و ھمين امر است كه اھميت قوميت مى سياسى و يا مذھبى برترى

ھاى اخير موضوع  سياسى دھه تحوcت. كند  مى در اين كشور دوچندان

گونى    گونه .ھاى مختلف افغانستان را بيش از پيش مطرح كرده است اقليت

  درصد۴۴پشتونھا با . توان در ساختار مجلس ديد ھا را مى  اين قوميت 

بعد از آنھا تاجيك . دھند ھا بزرگترين فراكسيون مجلس را تشكيل مى كرسى

ھا را به خود   درصد كرسى٨ھا   درصد و ازبك١٠ھا  ارهھز  درصد،٢٧ھا  
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صدای (» .ھا و ديگر اقوام است تركمن متعلق کرده اند وباقى نيز از آن

  )٢٠٠۵ دسمبر٢٠آلمان 

 گروپ عمدۀ - منظورپشتونھاست-افغانان«:گريگوريان مينويسد

.  درصد نفوس جامعه را تشکيل ميدھند۵۵ تا۵٠نژادی درکشوراند که از

به قول . تاجيکان، ترک، مغول و نژادھای ديگراند) آريايی( ايرانیبقيه 

پشتونھا سکونت دارند، به ) جنوب ھندوکش(شورمن، درتمام مناطق جنوبی

  .استثنای چند ناحيه کوچکی که تاجيکان وھزاره ھا درآنھا مسکون اند

گرچه پشتو زبان اصلی مردم جنوب ھندوکش را تشکيل ميدھد،مگر 

وھرات و ھمچنان افغانھای شمال ھندوکش به زبان فارسی افغانان کابل 

در محاورۀ روزمره اصط3ح پشتون بسيار کم استعمال .سخن ميگويند

افغانھا از لحاظ . ميشود، ودر عوض کلمه افغان بجای پشتون بکار ميرود

ًنژادی وزبانی با پشتونھای مسکون درصوبه سرحد درشرق و بلوچستان 

ًشکل ھندی شده کلمه "  پتان"اصط3ح. م فرق ندارندپاکستان يکی اند و ازھ

پشتون ، بصورت عمومی برتمام آن مردمی استعمال ميشود که 

  .درافغانستان و پاکستان به زبان پشتو سخن ميگويند

 را بر "پتان"و" افغان"کوشش کرده است که اصط3ح » کارو«

ريخی مبنای يک  سلسله ويژه گيھای جغرافيايی،زبانی، کلتوری، وتا

آنھای که در مناطق ھموار ودشت : "چنانکه ميگويد. توضيح وتعيين کند

ھای مسطح زندگی ميکنند، ازافغان ھايی که در کوھستانات زندگی دارند، 

افغانھای که در مناطق ھموارمسکون . بصورت واضح ازھم تفاوت  دارند

يده اند، ھميشه بخش عمده وشاخه بزرگ اين نژاد به عنوان درانيان، نام

" درانيان" شده اند و درميان آنھا از ھمه مھمترابداليان اند که ھم اکنون بنام

  .شھرت دارند

ًافغانھای غربی به دو شعبه بزرگ تقسيم ميشوند، که شعبه اول آن  ً

افغانھای شرقی يعنی . ًھمين درانيان اند وشعبه دوم آنھا غلزائيھا اند

 وچک و کوچکتری تقسيم يوسفزايی، که ازلحاظ تباری به شاخه ھای ک
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  .  ميگردند ، در وادی پشاور و دره ھای شمال آن مسکون اند

خاندان . ًيکی از قبايل بسيار مھم افغانان قبيله ابدالی يا درانی است

ويک تعداد خانواده ھای مھم ) ٧٠تا دھه(شاھی برسر قدرت افغانستان 

قبيله تا دو ميليون تعداد نفوس اين . وبانفوذ ديگر ازاين قبيله برخاسته اند

نفرتخمين زده ميشود که عمدتا درجنوب غرب کشور در قندھار ونواحی 

ًآنھا به ھفت شاخه عمده تقسيم شده . جنوب شرق آن تا چمن سکونت دارند

پوپلزی، بارکزی،عليزی،  نورزی ، ساکزی، اچکزی و : اند، مانند

ارکزی ًدو شاخه جدا شده از پوپلزی و ب. سدوزی ومحمدزی. الکوزی

برای بيش از دوقرن ) نه ماھه(دوخانواده عمده شاھی اند،که بجزيک وقفه 

خانواده پادشاھی . يکی پس از ديگری بر افغانستان حکومت کرده اند

درانيان نه تنھا . به شاخه محمدزايی تعلق دارد)  مي3دی٦٠دھه(امروزه 

 اراضی درميدان سياسی مسلط اند، بلکه دروcيات قندھار وھرات صاحبان

وسيع زراعتی ، رمه ھای بزرگ مواشی وچراگاه ھای فراخ دامن  نيز 

  .ميباشند

در روند تاريخ، افغانھای غربی تا اندازه ای تحت تاثيرفرھنگ 

بحدی که برخی از درانيان حتی زبان خود را . کشورفارس قرارگرفته اند

. ندشھرھای ھرات و قندھار مراکز کلتوری آنھا بود. فراموش کرده اند

» بردرانی«افغانھای شرقی، ھمانھای که الفنستون و ديگرنويسندگان سابقه 

خوانده اند، بسيار کمی کلتورفارسی را پذيرفته اند، زيرا که درطول تاريخ 

تماس  آنھا تا اندازۀ زيادی با امپراتوری مغولی ھند بود که پايتخت شان 

ھم شرقيان وھم . ودمراکزکلتوری آنھا شھرھای پشاور و کابل ب. دھلی بود

ظھورافغانستان معاصر، بحواله (» .غربيان، ھردو به اندازه مساوی افغان ھستند

  )٢٠٠۵افغان رساله، شمارۀ جنوری 

  : دين

ّ مردم افغانستان عمدتا مسلمان  و تعدادى از ھندوھا وسيکھا در 

گرچه تا کنون احصائيه ھاى دقيقى وجود ندارد اما . کشور زندگى ميکنند
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 در صد ازمردم مسلمان افغانستان سنى ٨٢ تا ٨٠ن زده ميشود که تخمي

  .مذھب اند و بقيه شيعه اثنى عشرى و اسماعيليه اند

افغانان بطور عمده : الفنستون دوقرن قبل در بارۀ افغانھا نوشته بود

مسلمانان متعھد به دين خود اند، و بدون مداخله به عقايد ديگران مشغول 

 از شاه -در گفت وگوی آنان. وعبادتی خويش ميباشندانجام مراسم عقيدتی 

کمتر جمله ای از زبان شان .  پيوسته افکار مذھبی بازتاب دارد-تا گدا

و ذکر خفی نام خدا ھم فضای پارسايانه . ميتوان شنيد که ياد خدا درآن نباشد

ًمث3 آنان ھيچ رخدادی را ھرچند حتمی و يقنينی . ای به وجود می آورد

حتی واقعيت ھای گذشته را .برزبان نمی آورند» انشاء هللا«ون گفتنباشد، بد

  ».انشاءهللا من چھل ساله امً«مث3: با اين عبارت ميگويند

بسياری از مردم تسبيحی دردست يا در جيب دارند وچون وقفه ای 

در گفت وگو پيش آيد تسبيح ميگردانند وبا گذراندن ھردانه تسبيح يک بار 

يکنند، اما بدون ذکر ھمچنانکه به سخن ديگران گوش نام خدا را ياد م

  .ميدھند يا خود سخن ميگويند، تسبيح ميگردانند

عادت مھم ديگر افغانھا، سوگند خوردن است آنھم با چنان جديتی که 

اشکال عادی سوگند خوردن آنان اين . گوئی در برابر دادگاه ايستاده است

بگويم بی ايمان از دنيا اگر دروغ « ،»به خدا وپيغمبرقسم«است که 

يکی از سخت ترين . »اگر دروغ بگويم زنم برمن سه ط3ق باشد« ،»بروم

ياد » وهللا، با» وتا»«:سوگندھا قسم به نام خدا است که سه بار به اشکال

اين در . ميان آنان و ديگر مسلمانان مشترک است» قسم دادن«رسم . ميشود

به قرآن قسم می دھمت که آنچه گفتم  «ًمث3. واقع نوعی تعھد والتزام است

به عيسی روح هللا قسمت ميدھم که خواھشم « ، »!به ديگری نگوئی

کسی رانمی شناسم که به خاطر چنين تعھدی کاری خ3ف ميل . ».رابپذيری

اگر قسم نميخوردم چنين « :خويش بکند، ولی بھانه خوبی است که ميگويند

  .»کاری نمی کردم
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خواندن سورۀ (چ کارمھمی را بدون فاتحه خوانی ًافغانان عموما ھي

يکی از . آغاز نميکنند وشايد اين رواج تنھا متعلق به آنان است) فاتحه

حاضرين . ميگويند» آمين«حاضرين سورۀ فاتحه راميخواند وديگران 

اين تشريفات در تمام مراسم مھم . دستھا را بصورت ومحاسن خود ميکشند

سفر، انعقاد قرارداد، واجرای مراسم عروسی ًرعايت ميشود، مث3 آغاز 

  .وسوگواری و خ3صه بيشتر امور زندگی

در انجام عبادت ھيچکس منظم تر از افغانان پای بند مراسم عبادت 

موذنان آغاز ھر نماز را با . نمازھای پنجگانه راسروقت ميخوانند. نيستند

وی می آورند، اما با شنيدن آذان مردم به مساجد ر. صدای بلند اع3م ميکنند

ادای نماز نه تنھا . کسانی که به کاری مشغول باشند،خود را زحمت نميدھند

فريضه دينی است بلکه توسط قانون مدنی ھم نافذ شده و تارک نماز يا 

روزه ھم به . ھرفريضه ديگر توسط محتسب پيگيری ومجازات ميگردد

از بامداد تا در طول روز، . ھمين طريق نافذ است وبدقت رعايت ميشود

شام نخوردن وننوشيدن، حتی نکشيدن سيگاروچلم که دشوار است ولی 

ادای حج برای ھرمسلمان در طول . خارجيان از گرفتن روزه معافند

.[ بسياری از افغانان اين فريضه را ادا ميکنند. عمرش ، يکبار فرض است

  .]ندوازآن پس بنام حاجی معروف ومورد احترام ھموندان خود قرارميگير

عشق به :الفنستون خصايل پسنديده افغانھا را اينطور نام می برد

آزادی، وفاداری به دوستان، مھريانی با خويشاوندان، مھمان نوازی، 

انتقام کشی ، :ازخصايل نکوھيده افغانھا. د^وری، سختکوشی واحتياط

ترجمه افغانان،.( حسد، آزمندی، تاراجگری و برتری جويی است

  )٢٤٢فکرت،ص

ا تمام اقوام ساکن درافغانستان داراى افتخارات مشترک تاريخى، ام

احساس عميق وطن خواھى ، آزادى طلبى ،غرور ملى  و خصلت مھمان 

 . نوازى اند و از لحاظ قانون داراى حقوق مساوى شناخته مى شوند
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  :زبان 

 زبان وجود دارد که مردم در مح3ت ٢٠در افغانستان بيش از 

زبان پشتو ، زبان فارسى درى، : ميکنند، مانند مختلف با آن صحبت 

اوزبکى ، ترکمنى ، بلوچى ، نورستانى ، پشه ئى ، قرغزى ، واخى ، 

اما دوزبان پشتو و درى ، زبانھاى .  اورمرى ، پاميرى ، مونجى و غيره

رسمى کشور اند که در دفاتر دولتى به اين زبانھا کتابت و نشرات صورت 

ان درى نسبت به زبان پشتو بيشتر است ، بدين مگر عموميت زب. ميگيرد

معنى که زبان درى حتى در مناطق پشتو زبان و ديگر گروه ھاى قومى نيز 

قابل فھم است و مردم با آن داد و ستد و معامله مى نمايند ، درحالى که 

زبان پشتو در برخى مناطق مثل بدخشان و پامير و يا در ميان اوزبکھا و 

زبان درى در افغانستان مثل . ھا کمتر قابل فھم است ترکمن ھا و قرغز 

زبان پشتو داراى لھجه ھاى مختلف است ، مانند لھجه بدخشى، لھجه ھزاره 

و در زبان . گى ، لھجه ھراتى و لھجه کابلى که بھترين آن لھجه کابلى است

پشتو لھجه ھاى پکتيائى ، قندھارى و ننگرھارى و وردکى به آسانى از ھم 

يزاند، ولى از ھمه آنھا لھجۀ قندھارى دارای ميلودی وآھنگ خاص قابل تم

  . و زود فھم تراست 

قابل يادآورى است که تمام کسانى که بزبان درى در افغانستان 

صحبت ميکنند، تاجيک نيستند، بلکه برخی از آنھا را فارسى بان يا 

 که انتساب اين مردم به فارسى ، از آن جھت نيست. فارسيوان مى نامند

گويا ايشان از فارس ايران به افغانستان آمده باشند، بلکه از آن جھت است 

که آنھا بقاياى مردمى اند که در روزگاران گذشته دين زرتشتى داشته اند و 

ازطرف آنھايى که دين زرتشتى نداشتند، به ايشان پارسى خطاب ميشد 

 پارسيان ھند، چنانکه. وگويا کلمه پارسى بجاى زرتشتى بکار ميرفته است 

ھمانا زرتشتيانى اند که از کشورايران به ھند پناه برده اند، نه اينکه از 

لفظ پارسى گاھى به مجموعه اخ3ق و سنن و آداب نيز بکار . فارس ايران

  :رفته است ، آنجا که فردوسى ميگويد
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      رنج بردم در ين سال سى        بسى

  عجــــم زنده کردم بدين پارسى

نند لفظ پشتو که ع3وه بر افاده مفھوم زبان ، مشتمل است درست ما

ّمث3 ھرگاه بکسى گفته . بر بسا معانى اخ3قى و سنن قومى و نواميس ملى

شود که پشتو ندارد، مقصود آنست که فاقد غيرت و شجاعت وخصلت 

بمعنی رازملی واخ3قی و سنن " پشتونولی"کلمه . پشتونولى يا افغانيت است

ته "اگر بيک پشتون گفته شودکه . انی پشتونھا را افاده ميکندوشرافت افغ

اين يک دشنام سخت حقارت آميز است، گويا که وی فاقد کليه " پشتو نلری

پشتونولی  خو داسی :" ويا اگر گفته شود.صفات خجسته افغانی ميباشد

پس . يعنی اين اقدام تو خارج از چوکات افغانيت  وقوم دوستی  است"نوی

 مجموعه ازصفات : در قاموس پشتونھاچنين است"پشتونولی"ترجمه 

شرافت،غيرت، شجاعت، ازادگی، خود را از کسی کمتر : خجسته مثل

. نشمردن ، قوم دوستی ، مھمانوازی، نترس بودن وانتقامگيربودن است

ً مث3 .پشتو وپشتونولی ، نزد پشتونھا به اندازه سوگند تقدس وتبرک دارد

ًيعنی اراده آھنين نموده ام که قطعاغير قابل " ی کړيدهپشتو م"اگر گفته شود

يعنی بر " پرخپله پشتو ټينگ وcړ دی: " يا اگر گفته شود. تعويض است

  .قول خود صادق وپايدار است

  :بوم شناسی 

ّاز لحاظ بوم شناسى ، پشتونھا عموما در جنوب ھندوکش ، در دامنه 

ه کوه ، يعنى در وادى ھرات ھاى سلسله کوه ھاى سليمان و سفيد کوه و سيا

، و در جنوب غور، در وادى فراه رود، در وادى ھلمند ، در وادى 

ارغنداب در قندھار، در وادى ترنک يعنى در زابل و در ارزگان و در دره 

ھاى تخت سليمان، در ديرۀ غازی خان،  وزيرستان ، کورم ، باجور، 

بل يعنى در ورکرزی، مھمند، سوات و درمناطق سفلى مصب رود کا

پشاور تا رود اتک و در پکتيا ، و پکتيکا و در ننگرھار و کنرھا و لغمان و 

ّپغمان و لوگر و ميدان و وردک و قسما در ميمنه و کندز و سمنگان و 
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تاجيکان ، بيشتردر پروان و کاپيسا ، و درشمال . نيمروز زندگى دارند

 آن وcيات را ھندوکش در وcيات ، تخار و بدخشان اکثريت باشندگان

کابل و بغ3ن و کندز و بلخ و :تشکيل مى دھند، ولى دروcيات ديگر مثل 

جوز جان وبادغيس و ھرات، و گرديز و لغمان و نيمروز ، تاجيکھا گروپ 

ّاوزبک ھا و ترکمن ھا عموما در شمال . ھاى حاشيه وى را تشکيل ميدھند

  .اندھندوکش در وcيات فارياب و جوزجان و سرپل متراکم 

 مي3دی درشمال افغانستان ١٥٠٦ بنابر تاريخ غبار،ازبکھا درسال 

به عنوان قشون مھاجم بسرکردگى محمدخان شيبانى وارد شده اند و 

 ١٩ترکمنھا پس از اشغال ترکمنستان توسط روسھا در نيمه دوم قرن 

 به افغانستان ١٩٧٨-٧٩مي3دى و بخصوص بعد از تسخير مرو در

ھى از ترکمن ھاى ايرسارى و تيکه در دھه سوم قرن مھاجرت کردند، گرو

:  ببعد، احمد رشيد٢٨٢ ،ص ١غبار ، ج .( بيستم وارد شمال افغانستان شده اند

  )٢٢٣، ص ...طالبان ، اس3م ، نفت و 

 ھزاره ھا در کوھساران مرکزى کشور يعنى دروcيات ارزگان ، 

 بيشتر متراکم باميان ، غزنى ، وردک، و درشمال کشور دروcيت سرپل

اند، ولى در کابل و پروان و مزارشريف وبغ3ن گروپ ھاى حاشيه وى را 

بلوچ ھا در وcيت نيمروز و وcيت ھلمند و بادغيس، و نورستانى . ميسازند

ھا و پشه ئيھا در بخش شمال شرقى دروcيت نورستان، واخيھا و قرغز ھا 

 . و مونجى ھا در پامير و واخان زندگى ميکنند
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 دومفصل 

  

  افغانستان مرکز ثقل  بازی بزرگ

  ميان قدرت ھای استعماری روسيه وانگليس

  

  : دخلم

کمابيش يکصد سال ، کشورھای قدرتمند اروپائی رقيب ، يعنی 

بريتانيا وروسيه تزاری، با اعزام افسران وکارمندان جوان ومسلط 

 ھای آسيای برزبانھای منطقه به کشورھای ايران، افغانستان وخان نشين

ميانه در لباس روحانی، طبيب،فروشندگان اسپ ونمايندگان تجارتی به 

شھرھا ودربارھای حکمرانان اين کشورھا، باجمع آوری اط3عات از 

ھرقبيل و تھيه نقشه ھای جنگی وحمله نظامی ، نبرد مخفی عليه يکديگررا 

خان در دره ھا ووادی ھای خاموش و دربارھای پرتوطئه از رقابت ھای 

آنانيکه درگير اين نبرد مخفی درآن . خانی درآسيای ميانه به پيش می بردند

اثر " کيم"نام دادند، ناميکه درداستان" بازی بزرگ"دور دستھا بودند، آنرا

 . جاودانه گشت» کپلينگ«

برای بار اول توسط يک )  The Great Game (واژۀ بازی بزرگ 

 در  )  Co. Arthur Conolly (ی نفر جاسوس انگليسی کپيتان ارتور کونول
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م که مامور رتن به خيوا و بخارا بود به کار برده  شد  و بعد ١٨٣٧سال 

در اثر بنامی کيم ١٨٤٠در سال ) کيپلينگ ( Rudyard  Kipling توسط 

) Kim  (جاودانه گرديد .  

 را که بازی بزرگ غرض تسلط سياسی در بر  ایساحه« 

صحرا ھا و  فقاز در غرب شروع، دشتھا، ميگرفت، از کوه ھای پربرف ق

سلسله کوه ھای آسيايی ميانه، افغانستان، ترکستان چينی و تبت را در شرق 

 و عرض آن به  Km ٣٠٠٠اين ساحه  طول مجموعی . احتوا مينمود

١٠٠٠ Km بايد يادآورشد که ساحه اين بازی به ھر انداره ای که .  ميرسيد

تان بوده و افغانستان معبر تاريخی آسيايی بود ولی محراق آن افغانس بزرگ 

البته قابل ذکر است تمام  . ميانه، شرق ميانه و ھند بريتانوی را تشکيل ميداد

، ھنگامی که روسيه تزاری شروع به باز ١٩اين فعاليت ھا در اوايل قرن 

با سرکوبی . اتفاق افتاد, جنوب و جنگ قفقاز آغاز شد نمودن راه به جانب 

نمودند،  ن قفقازی، روسھا نگاه ھای حريصانه ای بسوی شرق اقوام مسکو

که از لحاظ ساختمان اراضی و توپوگرافی مشتمل بر صحرا ھای پھناور و 

دريا ھا و جلگه ھای سرسبز بوده که  سلسله کوه ھای بلند و بر از برف 

خان نشين ھای مسلمان خيوا، بخارا و خوقند در ان قرار داشت، چنانچه 

وسھا به سوی اين سرزمين ھا زنگ خطری را برای لندن و ر پيشروی 

  .کلکته به صدا درآورد

در اوسط قرن نزدھم آسيايی ميانه به ندرت از نظر انداخته ميشد، 

م ١٨٦٥در سال . ميآفتاد زيرا اين مناطق يکی پی ديگری بدست روسھا 

ه س. شھر برزگ و دارای حصار ھای بلند تاشکند را روسھا اشغال نمودند

و بخارا رسيد و پنج سال بعد روسھا بعد از سر  سال بعد نوبت سمرقند 

چنانچه يکی از . بريدن ھا و خونريزی ھای وافر خيوا را اشغال کردند

در آسيا، ھرقدر شديدتر به آنھا ضربه وارد « : جنرال ھای روسی گفته بود 
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واھند مدت ھای طوcنی خاموش خ شود، به ھمان اندازه مردمان شان برای 

   ١».ماند

بقول احمدرشيد،cرد کرزن ويسرای ھندوستان ، پيش از آنکه اين 

کلمات ترکستان، :" اشغال نمايد، گفته بود١٨٩٨مقام را درسال 

افغانستان،تراس کاسپيا، وپرشيا، شايد نزد اکثريت مردم کلماتی باشند که 

 ويا يک بعيد ودوری معنی دھند، وخاطرۀ عجيب ونا آشنائی را تداعی کنند

تخيل وافسانه فراموش شده را تازه نمايند، مگرنزد من، اين کلمات اجزای 

يک تختۀ سطرنج ھستند که برآن بازی استي3 وتسلط برجھان، صورت 

٢."ميگيرد
  

ميتوان گفت که علت العلل تمام رقابتھا وتھاجمات و تمام تجاوزات 

 آسياى ميانه،  بر ايران ، افغانستان و١٩روس و انگليس در سراسر قرن 

موجوديت ھندوستان ثروتمند درمجاورت اين کشورھا بود که دول 

  .استعمارى اروپا را چون گرگان ھارشده بسوى آن ثروتھا کشانيد

سرزمين داcنگيز وپھناور ھند با برخورداری از طبيعت شاداب 

وخرم وھميشه بھار خود وبا امکانات وسيع اقتصادی ونيروی بشری فوق 

، از زمانه ھای پيش از مي3د مورد توجه فاتحان وکشور گشايان العاده خود

 سال قبل از مي3د برای ٣٣٠اروپا قرار گرفت وباری اسکندر کبير در 

دسترسی به آن، کشور ھا وتمدن ھای کلده وآشور وفارس وافغانستان را در 

  .نورديد تا به اين سرزمين گنج ھای افسانه ئی قدم گذارد

، کشورھای قدرتمند وغارتگر اروپائی ١٩ و١٨ و١٧در قرون 

سرزمين زرخيز به عنوان سوداگران وتاجران اروپائی قدم نھادند « برآ

وھريک زير نام کمپنی ھند شرقيخود، ثروت ودارايی آن راآزمندانه غارت 
                                                             

١
  ٢٠١١ان جرمن انgين فبروری  رحمت آريا،مقالۀ عبدالرحمن خان، امير آھنين،افغ -

٢
  ٢١۵ احمدرشيد، طالبان ، نفت وبازی بزرگ نو در آسيای ميانه، ص - 
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کردند و با ايجاد باندھای مسلح محافظ دارايی کمپنی، به تصرف اراضی 

از آن ميان ميتوان از کمپنى ھند . رداختندوتوسعۀ قلمرو حوزۀ نفوذ خود پ

شرقى فرانسه وھلند و انگليس که اين آخری اين شيوه را حساب شده بکار 

 . بست ميتوان نام گرفت 

، عرصه رقابت بين المللى از قاره ١٧٧٦پس از استق3ل امريکا در 

امريکا به آسيا انتقال يافت و ھندوستان به صحنه اصلى کشمکش شديد ميان 

  . ول قدرتمند اروپائى از جمله فرانسه ، انگليس و روسيه مبدل گشتد

 بريتانيا که از نقطه نظر اقتصادى و نيز نيروى ١٩در جريان قرن 

دريائى عظيم خود بر رقبايش برترى داشت ، توانست جلو تھاجم آن 

 سياسى اين -دوکشور را بر نيم قاره بگيرد، اما اقدامات رقابت آميز نظامى

 ، يعنى فرانسه ، روسيه و انگليس تاثيرات بسيار بدى بر وضع کشورھا

  . وارد کرد١٩سياسى  کشورھای منطقه در قرن 

بدنبال جنگ ھاى چندين ساله ميان فرانسه و انگليس در نيم قاره 

 ناپلئون ، پس از آنکه با عمليات جنگى خود ١٩ھند، در آغاز قرن 

يد و مردم آنرا مطيع خود ساختارھاى سياسى اروپاى غربى را درھم کوب

ساخت ، ھمه جا بريتانياى کبير را به مصاف فراخواند و اما چون متوجه 

برترى نيروھاى دريائى بريتانيا براى کنترول راه ھاى دريايى شد ، در 

صدد برآمد تا راه ھاى نفوذ زمينى را بسوى ھندوستان مورد توجه قرار 

بير و سپس اعراب را بسوى اين امر مطالعه نقشه ھاى اسکندر ک. بدھد

ھندوستان بطور جدى وارد محاسبات نظامى و سياسى و سرنجام اقتصادى 

در نتيجه اين اوضاع ، بريتانيا اھميت .  قدرت ھاى بين المللى ساخت

خطرات زمينى را در ماوراء مرزھاى ھندوستان از طريق ايران و 

سعى کردند تا در با وجود آنکه انگليس ھا . افغانستان ، جدى تلقى نمود

اروپا براى ناپلئون امتيازاتى بدھند تا دست از رقابت در قلمرو مستعمرات 

انگليس بردارد، ولى اين سياست مؤثر واقع نشد و ناپليون مصر را 
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اما اقدامات متقابل حربى انگليس . متصرف و با انگليس اع3ن جنگ داد

لئون مجبور شد به سبب شکست نيروھاى فرانسه در مديترانه گرديد و ناپ

 .فرانسه بازگردد، ولى از فکر حمله بر ھند وستان منصرف نگرديد

  :حملۀ زمانشاه برھند ودپلوماسی انگليس

در فرصتی که ناپلئون بناپارت طرح حمله مشترک خود با روسيه 

را برھندترتيب ميداد، زمامدار افغانستان، زمانشاه براى فتح دھلى دست به 

انگليس ھا از خبر لشکرکشى ). ١٧٩٨(ورپيش رفتلشکرکشى زد وتا cھ

زمانشاه بر ھند و جوش و خروش مسلمانان آن ديار براى پذيرائى از او، 

يکجا با اين افواه که زمانشاه با ناپلئون بمنظور فتح ھند دست يکى کرده 

بخوف افتادند و ب3 فاصله دست به ديپلوماسى شديد زدند و cرد ويسلى 

مھدى خان ملقب در کلکته به نمايندۀ ايرانى اcصل خود حاکم اعلى کمپنى 

 نمايندۀ کمپنى در بوشھر ھدايت داد تا با دربار قاجاری تماس به بھادرجنگ

گرفته، ايران را بر ضد دولت افغانستان تحريک و به کمک انگليس 

بار يافت و در ضمن ) فتح عليشاه قاجار(مھديخان بحضور شاه. اميدوار کند

  :  اظھار داشت مطالب ديگر

زمانشاه که در ^ھور است بر شيعان آنجا ظلم ميکند، ھزاران « 

نفر شيعى از ظلم او بممالک کمپنى ھند شرقى پناھنده شده اند، اگر پادشاه 

براى اينکار . ايران بر افغانھا حمله نمايد، ثواب جميل حاصل خواھد کرد

 پناھنده است با راکه در ايران) برادر زمانشاه(بھتر است محمودشاه 

نيروى کمکى به افغانستان بفرستد تا بر برادرش غلبه نمايد و ستمگرى 

  ٣».زمانشاه بر شيعان خاتمه يابد

   زيرعنوانخود " ھرات، پشتانه، او ستره لوبه" درکتاب باری جھانی      

                                                             

٣
   ١٩١، ص ١ افغانستان در پنج قرن اخير ، چاپ ايران ، ج - 
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گورنرجنرال ھند ع3وه : مينويسد که" دسايس انگليس برضد زمانشاه"

خان به دربارشاه قاجار، شخص ديگری بنام يوسف براعزام مھدی علي

عليخان را وظيفه داد تا به پنجاب نزد رنجيت سنگ رفته به وی گوشزد 

نمايد که اگرشاه زمان در پنجاب خود را مستحکم کند، قبل ازھرچيز،چارۀ 

رنجيت سنگ را خواھدکرد، زيرا که شاه زمان از شجاعت وقدرت وجاه 

با زمانشان يکجا شده وحکومت cھور را از وی و اگر . طلبی وی بيم دارد

ًقبول کند، اينکار به حيثيت ومحبوبيت اودرميان سيکھا شديدا لطمه خواھد 

 با رنجيت سينگ م3قات ١٨٠٠ اکتوبرسال٢٢يوسف علی خان بتاريخ . زد

ھرگز به شاھان درانی اعتماد ندارد ولی :نمود و رنجيت سنگ به وی گفت

رنجيت سنگ به نماينده گونر . ھار وفاداری ميکندبطور ساختگی با وی اظ

آقای جھانی . جنرال ھند ابراز کرد که شاه زمان نيت حمله برھند را دارد

جانتان اينرا نيزخاطر نشان ميکند که گورنرجنرال  به حکمران بمئبی ،

 وظيفه  سپرد تا به سفير بريتانيا در ترکيه JonathanDancanدنکن

ماند که دولت ترکيه را تحريک کند تا دولت فارس بفھا) Manestyمينستی(

را به عملياتی درخراسان تشويق کند تا سبب شود که شاه زمان به دفاع از 

افزون براين ويسرای ھند . قلمرو موروثی خود در غرب افغانستان بپردازد

 سعی کرد با موسس خاندان تالپورسند، فتح عليخان نيز به دنکناز طريق 

 و سلطان تيپووابط تجارتی تماس قايم کند وفعاليت ھای بھانه ايجاد ر

به عنوان " نتان کرو"به اين منظور. ارتباط او را با فرانسه زير نظر بگيرد

نماينده بمبئی به سند اعزام گرديد و اوسعی نمود تا رؤسای سند را برضد 

رؤسای .حرکات زمانشاه  با وعده ھای کمک ھای کمپنی تحريک نمايد

ودی فريب وعده ھای نمانيده برتانيه را خوردند وخاطرنشان تالپور بز

 فابريکه ھای خود را تاسيس کراچی وتتهکردند که انگليسھا ميتوانند در 

 از اين تحريکات انگليس در سند مطلع گرديد، به زمانشاهمگروقتی . نمايند

  کند ًرئيس خاندان تالپور دستورداد که فورا نماينده انگليس را از سند اخراج 
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   ٤.وديگر اجازه ندھند که کسی به نمايندگی انگليس به سند رفت وآمد کنند

ّميرمحمدصديق فرھنگ مى گويد که اتفاقا در اين ھنگام در سر 

حاکميت خراسان و حدود دوکشور مکاتبات جدى در بين زمانشاه و فتحعلى 

وثر تر شاه قاجار رد وبدل شده بود و اين پيش آمدھا کار تفتين انگليس را م

ساخت و دولت فارس را برآن داشت تا براى زمانشاه که درcھور رسيده 

بود، درخراسان مزاحمت خلق کند و ازديگر سو سفير فوق العاده انگليس 

 . سرجان ملکم را جھت عقد قراردادى با انگليس در تھران بپذيرد

 يک قرارداد با دولت ايران عليه ١٨٠١سرجان ملکم در جنورى 

ن امضاء کردکه برطبق آن از ھرگونه دخالت افغانھا وفرانسويان افغانستا

: ماده دوم اين قرارداد ميگفت . ّدرھند و در ايران جدا جلو گيرى ميکرد

ھرگاه پادشاه افغانستان تصميم بگيردکه به ھندوستان حمله نمايد، چونکه "

 سکنۀ ھندوستان رعاياى اعليحضرت پادشاه انگلستان مى باشند، يک قشون

کوه پيکر باتمام لوازم و مھمات آن از طرف کار گزاران اعليحضرت قدر 

قدرت شاھنشاھى ايران به افغانستان مامور خواھد شد که آن مملکت را 

خراب و ويران نمايد و تمام جديت و کوشش را بکار خواھند برد که آن 

: و ماده چھارم بيان ميکرد". ملت بکلى مضمحل شده و پريشان گردد

ه اتفاق افتد که پادشاه افغانستان يا کسى از ملت فرانسه بخواھد با ھرگا"

انگليس به ايران کمک نظامى .... دولت شاھنشاھى داخل جنگ گردد

٥."ميکند
  

 فرھنگ از قول سرجان ملکم ، اشاره به نامه ھاى ميکند که بين 

و حاجى ابراھيم صدراعظم » سردار رحمت هللا خان« صدراعظم زمانشاه 

وقتى شاه قاجار قريه مزينان « : و مينويسد. رد وبدل شده بودفارس 

                                                             

٤
  ٢١۵ -٢١۴ باری جھانی،ھرات، پشتانه،او ستره لوبه، ص - 
٥
  ١٩٤، ص ١ فرھنگ ،افغانستان درپنج قرن اخير، ج - 
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سبزوار را محاصره کرد يک نفر افغان از طرف وفادارخان وزير اعظم 

زمانشاه نامه اى با چند شال ظريف به عنوان خلعت براى حاجى ابراھيم 

اگر « : در اين نامه صدراعظم زمانشاه نوشته بود. وزير اعظم قاجار آورد

از حمايت شھزاده محمود دست بکشد و اطمينان ) فارس(ايرانحکمران 

بدھد که به متصرفات افغانستان حمله نخواھد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى 

نقشه اش را در کشور ھندوستان تعقيب کند، زمانشاه از حمايت رؤساى 

يارخان از امراى طرفدار هللا جعفر خان بيات والى خراسان و ا(خراسان 

خود دارى خواھد کرد ) ى که بدست دولت ايران اسير شده بودنددولت دران

و تمام ايالت را تا چند ميلى ھرات رھا خواھد کرد تا به تصرف شاه ايران 

   ٦ ».درآيد

 معلوم نيست زمانشاه چگونه ودرتحت تاثير چه عواملی از 

، صرف نظر کرده و آن را )خراسان(متصرفات خود درغرب کشور 

ه ھنوز بدست نياورده بود، در اختيار دولت فارس درعوض سرزمينی ک

ًقرار داد؟ ظاھرا چنين مينمايد که زمانشاه در پايان کشيدگى ھا با دولت 

فارس به اين فيصله رسيده باشد که درصورتی که فتحعليشاه از کمک به 

  . برادرش، شاه محمود صرف نظر نمايد او درعوض ازخراسان در ميگذرد

ين انگليس بر ضد منافع افغانستان به ثمر نشست بدين سان اولين تفت

و براثر مشوره ھاى غلط  وفادارخان صدراعظم کم درايت زمانشاه، 

خراسان به تصرف ايران در آمد، درحالى که زمانشاه به فتح ھند نايل نشد 

  و بزودى توسط مخالفان خود دستگير و به دستور برادر خود شاه محمود از 

  ). ١٨٠١(رديد نعمت بينائى محروم گ

زمانشاه با وجود اشتباھاتی که : الفنستون در بارۀ زمانشاه مينويسد

در سياست مرتکب شد،اگر يک کار نميکرد، شايد ميتوانست به آنچه 

                                                             

٦
  ١٩٢، ص ١ ، ج  فرھنگ- 
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وآن يک کار، سپردن اختيارات ووظايف  به يکی . ميخواست برسد

ر اوبا اين کارخود فاصله ميان دربا.بود) وفادارخان(ازمقربان بی کفايت

برای حفاظت خراسان اقدام جدی  نکرد . وسران درانی را زياد ساخت

وکوشش ھای نادرست ونا بھنگام برای فتح ھند، تنھا به ناکامی او در 

اصل اين ھمه اشتباھات انتخاب وفادارخان به . رسيدن به اين آرمان انجاميد

درسياست خارجی . حيث صدراعظم واعتماد بی چون وچرای شاه به اوبود

 بايد اولين ھدفش دفاع از خراسان می بود، زيرا - بجای لشکرکشی برھند-

درايران قدرت در دست شاھی فعال قرارگرفته بود که کمر به فتح آن 

وcيت بسته بود ومعلومدار از جانب زمانشاه cزم بود جلو پيشروی 

ھم ھندوستان وھم ايران درمقايسه با روزگار احمدشاه بسيار . اوگرفته شود

از ھندوستان جز با لشکرکشی ھای پی در پی چيزی .رق کرده بودندف

بدست نمی آمد و در دھلی ديگر گنجی نمانده بود که به رنج لشکرکشی 

مقابله با سيکان با  .وتسخير پنجاب با يک تاخت شتابزده ميسر نميشد. بيرزد

سپاھی که برای نگھداری آن جا کافی بود، امکان داشت واين کار 

زمانشاه با اين . ممکن بود که مرز غربی مصئون می بوددرصورتی 

   ٧.اشتباھات خود باعث ايجاد عوامل تباھی خود وملتش گرديد

زمانشاه کار احمقانه ای نمود که برای «  مينويسد که  پيرس

را ) سران اقوام بسرکردگی سردار پاينده خان(پايداری وزير خود، متفقين

اثرات وخيم وناگوار توليد کرد که نه تنھا اين اعدام به قدری . اعدام نمود

تاج وتخت شاھی را ازسرزمانشاه برداشت، بلکه منشاء تمام بدبختی ھا 

در خ3ل مخالفت ) مقصود سلطنت سدوزائی است( وآcمی شد که افغانستان

٨».مشاھده کرد) پسر بزرگ پاينده خان( با فتح خان
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ديگرھمفکرانش کار به راستی زمانشاه با قتل سردارپاينده خان و 

سردارپاينده خان، که در آغاز . نادرست وعاقبت نه انديشانه ای انجام داد

زمانشاه را از ميان شھزادگان متعدد وجاه طلب به پادشاھی باc کشيده بود 

وبرای استحکام دولتش مردم را درکابل وقندھار وھرات با تدبير وتطميع 

مستحق قدردانی وپاداش شايسته وادار به اطاعت ازاو ساخته بود،خود را 

تر از جانب شاه ميديد ،مگر زمانشاه آن ھمه خدماتش رابراثر دسايس 

وفادارخان به ھيچ شمرد، ابتدا او را  از مقامات دولتی خلع ص3حيت نمود، 

اين برخوردھا . وسپس از اقدامات توھين آميزنسبت به او ھم دريغ نميکرد

ران اقوام، راھی برای اص3ح سياست شاه او را واداشته بود تا به اتفاق س

جستجوکند و درصورتی که شاه دست از آن سياست برندارد، بجای او 

ازميان برادرانش کسی ديگررا بشاھی بردارند، مگر متاسفانه که وفادار 

خان گزارش اين مذاکرات را بگونۀ ديگری به زمانشاه رسانيد وبالمقابل 

مذاکره کنندگان گرفت که عواقب وخيمی شاه عجوcنه تصميم به قتل ھمگی 

با قتل سردار پاينده خان به امر زمانشاه، . برای خودش ومملکت دربرداشت

آتش دشمنی وخانه جنگی وزورآزمائی ميان دوخانواده ودو قبيلۀ نيرومند 

درانی آغاز يافت ودست کم بيست سال دوام کرد  وسرانجام به سقوط 

 انتقال سلطنت از خاندان سدوزائی سلطنت زمانشاه وشاه محمود وحتی

  ).م١٨١٨(ابدالی به خاندان بارکزائی انجاميد

 که آغاز١٨٠١در ھرحال، با از دست رفتن خراسان درسال 

فروپاشی امپراتوری درانی شمرده ميشود ، افغانستان به تختۀ بازی بزرگ 

 يعنی  روسيه تزاری وبريتانيای ١٩ميان دوقدرت بزرگ استعماری قرن 

وسرجان ملکم اندکی بعد از عقد قرارداد با ايران . ، قرارگرفتکبير

خراسان وسيلۀ خوبی است برای ":، در گزارش خود نوشت١٨٠١در

  سرگرم ساختن ايران وافغانستان ومنافع بريتانيا اين وضع را ايجاب 



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

٦١

٩".ميکند
  

  :طرحھای ناپلئون و روسيه بقصد حمله برھند

ا روسيه نقشه جديدى براى  ناپليون بعد از صلح ب١٧٩٩در سال 

بر طبق اين نقشه نيروھاى ھردو . حمله به ھندوستان با روسيه طرح کرد

١٠.کشور بايستى از طريق ايران و افغانستان بر ھند حمله ميکردند
 

 باعث به تعويق ١٨٠١مرگ ناگھانى پول اول تزار روسيه درمارچ 

يشه اجراى طرح ناپلئون که در اند. افتادن طرح جسورانۀ ناپلئون گرديد

 وعده ھاى اميد بخشى به دولت قاجاری فارس داد که با ١٨٠٢خود بود در 

 به شاه فارس پيشنھاد ١٨٠٤پس از آن در سال . عدم موفقيت مواجه شد

کرد تا اتحاديه اى عليه روسيه منعقد شود، ولى اين پيشنھاد ھم بعلت نفوذ 

عد از شروع جنگ بين يک سال ب. انگليسھا در دربارقاجار بى نتيجه ماند

 يک ھيئت فرانسوى با پيشنھاد کمک ١٨٠٦فرانسه و روسيه يعنى در سال 

ّبه دولت فارس در استرداد گرجستان که اخيرا ضميمۀ خاک روسيه شده 

يکى : اجراى اين پيشنھاد شامل دو شرط بود. بود به دربار قاجارفرستاده شد

شرط ديگر اينکه شاه اينکه فارس از اتحاد با انگليس منصرف شود، و 

شاه که . قاجارقواى نظامى خود را براى اعزام به ھندوستان آماده سازد

مفتون فتوحات ناپليون شده بود، روابط خود را با انگليس قطع و با فرانسه 

ولى اين عھد نامه فقط ). ١٨٠٧(را امضاءکرد » فينکن شتاين«عھد نامه 

چه وقتى ناپليون و . انکرددر روى کاغذ باقى ماند و اعتبار عملى پيد

تزارالکساندرھمديگر را در ميدان جنگ م3قات نمودند و حاضر شدند تا 

، ديگر فرانسه متحد روسيه )١٨٠٧( را امضاء کنند Tilsitپيمان تيلست 
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شده بود و نميخواست روسيه را که برنامه ھاى مشترکى براى نفوذ در آسيا 

  .با فرانسه داشت ، از خود ناراضى کند

تزار الکساندر اول و ناپليون ھريکى طرح ھاو پيشنھاداتى براى 

پيشروى بسوى آبھاى گرم اقيانوس ھند ، ارائه دادند و قرار برآن شد تا 

نيروھاى ھاى مسلح روسى با نيروھاى قاجاراز سرزمين فارس بسوى ھند 

 اين امر ميتوانست دست بريتانيا را از ھندوستان کوتاه و زمينه. حرکت کنند

سقوط امپراطورى انگليس را فراھم سازد، اما واکنش ھاى متقابل سياسى 

بريتانيا نه تنھا موجب از ھم پاشى اتحاد فرانسه و روسيه گرديد، بلکه اتحاد 

ميان فرانسه و فارس را نيز برھم زد و تمام برنامه ھاى ناپليون را نقش بر 

  ١١.آب ساخت

عى در برابر روسيه و انگليس ھا براى ايجاد کمربند مستحکم دفا

را نزد شاه ) مورخ نامدار( مونت ستوارت الفسنتن ١٨٠٩فرانسه ، در سال 

شجاع درانی در پشاور فرستادند و اين شخص توانست شاه شجاع را قانع 

به امضاى پيمانى سازدکه در برابر خطر حمله فارس و فرانسه بر اين 

که پاى ھيچ فرد فرانسوى کشور، بدفاع از ھند بريتانوى بپردازد و نگذارد 

بالمقابل انگليس متعھد شده بود که در صورت . به افغانستان داخل گردد

وقوع حمله فارس يا فرانسه يا روسيه بر افغانستان ، افغانستان را کمک 

 با ١٨٠٩بدنبال اين عھد نامه بار ديگر انگليسھا در . نظامى خواھد نمود

ساختند که در آن به شاه قاجاروعده دولت قاجاری عھد نامه اى را بر قرار 

داده شده بود که در برابر روسيه از دولت قاجاری  حمايت خواھند کرد ، 

اما ھنگامى که فارس مورد تجاوز مجدد روسيه قرار گرفت و فارس از 

انگليس کمک خواست ، انگليس ھا بھانه آوردند و از کمک به دولت فارس 

 انگليسھا ، رنجيت سنگ ١٨٠٩ ھمچنان در ھمين سال. دريغ ورزيدند
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حکمران  پنجاب را با يک مانور نظامى وادار ساختند تا عھد نامه يى را به 

امضاء برساند که در آن دوست و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود 

بشناسد و تعھد نمايد که بدون از انگليس با ھيچ کشور ديگرى داخل روابط 

   .سياسى و نظامى نگردد

 جريان جنگ خود با فرانسه ، با آنکه روسيه را رقيب و بريتانيا در

دشمن خطر ناک خود مى شمرد، ولى براى حفظ توازن قوا، توانست توجه 

روسيه را بسوى ترکيه عثمانى و آبناى دردانل معطوف کند وقرار دادى با 

روسيه بامضاء برساند که بموجب آن روسيه را از ھمکارى و اتحاد با 

،ولى پس از شکست فرانسه در جنگ واترلو در )١٨١٢ (فرانسه باز دارد

ّ روسيه مجددا به عنوان رقيب و دشمن اصلى بريتانيا در منطقه تلقى ١٨١٥

روس ھا که از دير باز در صدد راھيابى به سوى آبھاى گرم . گشت 

اقيانوس ھند بودند ازفکر توسعه قلمرو خود و دسترسى به مرز ھاى ھند 

در دوران جنگ بين فرانسه و بريتانيا فرصت خوبى ھرگز دست نگرفتند و 

  . بدست داشتند تا متصرفات جنوبى خود را بازھم توسعه دھند

 گرجستان را در قفقاز ازدولت فارس گرفته ١٨٠٢روسيه که در 

بود، اينک در شرايط جنگ فرانسه و بريتانيا بازھم بر تجاوزات خود 

از قفقاز را از دست دولت برقلمرو فارس ادامه داد و بخش ھاى ديگرى 

 به اين متصرفات ١٨١٣قاجارى بدر آورد و با امضاى قرارداد گلستان در 

براى روسيه اين قرارداد نقطه پايان توسعه . اشغالگرانه مھرقانونى زد

طلبى او بشمار نميرفت و بنابرين بازھم به سوى جنوب به پيشروى خود 

س را جزو امپراتورى خويش ادامه داد تا اينکه بخش مھم ديگرى از فار

، ١٨٢٨و مرزھاى فارس را با قرارداد ننگ آور ترکمنچاى در . نمود

   ١٢ .ساخت و خود را به قلمرو نفوذ انگليس بازھم نزديکتر نمودبسيار تنگتر

                                                             

١٢
  ١٨۵ -١٨٣ ، ص١٩ نظامى افغانستان در قرن -دونابغه سياسىسيستانی،- 



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

٦٤

  :نخستين ضربۀ انگليس برپيکر افغانستان 

در فرصتی که ناپلئون بناپارت طرح حمله مشترک خود با روسيه 

دترتيب ميداد، زمامدار افغانستان، زمانشاه براى فتح دھلى دست به را برھن

انگليس ھا از خبر لشکرکشى ). ١٧٩٨(لشکرکشى زد وتا cھورپيش رفت

زمانشاه بر ھند و جوش و خروش مسلمانان آن ديار براى پذيرائى از او، 

ه يکجا با اين افواه که زمانشاه با ناپلئون بمنظور فتح ھند دست يکى کرده ب

cرد ويسلى .  خوف افتادند و ب3 فاصله دست به ديپلوماسى شديدی زدند

مھدى خان ملقب حاکم اعلى کمپنى در کلکته به نمايندۀ ايرانى اcصل خود 

 نمايندۀ کمپنى در بوشھر ھدايت داد تا با دربار قاجاری تماس به بھادرجنگ

نگليس گرفته، ايران را بر ضد دولت افغانستان تحريک و به کمک ا

بار يافت و در ضمن ) فتح عليشاه قاجار(مھديخان بحضور شاه. اميدوار کند

زمانشاه که در ^ھور است بر شيعان آنجا « : مطالب ديگر اظھار داشت 

ظلم ميکند، ھزاران نفر شيعى از ظلم او بممالک کمپنى ھند شرقى پناھنده 

ب جميل حاصل خواھد شده اند، اگر پادشاه ايران بر افغانھا حمله نمايد، ثوا

راکه در ايران ) برادر زمانشاه(براى اينکار بھتر است محمودشاه . کرد

پناھنده است با نيروى کمکى به افغانستان بفرستد تا بر برادرش غلبه 

   ١٣ ».نمايد و ستمگرى زمانشاه بر شيعان خاتمه يابد

خود " ھرات، پشتانه، او ستره لوبه" درکتاب باری جھانی

گورنرجنرال ھند : مينويسد که" دسايس انگليس برضد زمانشاه"زيرعنوان 

ع3وه براعزام مھدی عليخان به دربارشاه قاجار، شخص ديگری بنام 

يوسف عليخان را وظيفه داد تا به پنجاب نزد رنجيت سنگ رفته به وی 

گوشزد نمايد که اگرشاه زمان در پنجاب خود را مستحکم کند، قبل 

نگ را خواھد کرد، زيرا که شاه زمان از ازھرچيز،چارۀ رنجيت س
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و اگر با زمانشان يکجا شده . شجاعت وقدرت وجاه طلبی وی بيم دارد

وحکومت cھور را از وی قبول کند، اينکار به حيثيت ومحبوبيت او 

 ٢٢يوسف علی خان بتاريخ . ًدرميان سيکھا شديدا لطمه خواھد زد

و رنجيت سنگ به وی  با رنجيت سينگ م3قات نمود ١٨٠٠اکتوبرسال

ھرگز به شاھان درانی اعتماد ندارد ولی بطور ساختگی با وی اظھار : گفت

رنجيت سنگ به نماينده گونر جنرال ھند ابراز کرد که شاه . وفاداری ميکند

آقای جھانی اينرا نيزخاطر نشان ميکند که . زمان نيت حمله برھند را دارد

 وظيفه  JonathanDancanدنکن جانتان گورنرجنرال  به حکمران بمبئی ،

بفھماند که دولت ) Manestyمينستی (سپرد تا به سفير بريتانيا در ترکيه 

ترکيه را تحريک کند تا دولت فارس را به عملياتی درخراسان تشويق کند 

تا سبب شود که شاه زمان به دفاع از قلمرو موروثی خود در غرب 

 سعی کرد با دنکنند از طريق افزون براين ويسرای ھ. افغانستان بپردازد

موسس خاندان تالپورسند، فتح عليخان نيز به بھانه ايجاد روابط تجارتی 

 و ارتباط او را با فرانسه زير نظر سلطان تيپوتماس قايم کند وفعاليت ھای 

به عنوان نماينده بمبئی به سند اعزام " نتان کرو"به اين منظور. بگيرد

 سند را برضد حرکات زمانشاه  با وعده گرديد و اوسعی نمود تا رؤسای

رؤسای تالپور بزودی فريب وعده .ھای کمک ھای کمپنی تحريک نمايد

ھای نمانيده برتانيه را خوردند وخاطرنشان کردند که انگليسھا ميتوانند در 

 از اين زمانشاهمگروقتی .  فابريکه ھای خود را تاسيس نمايندکراچی وتته

لع گرديد، به رئيس خاندان تالپور دستورداد تحريکات انگليس در سند مط

  ًکه فورا نماينده انگليس را از سند اخراج کند وديگر اجازه ندھند که کسی 

١٤ .به نمايندگی انگليس به سند رفت وآمد کنند
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ّميرمحمدصديق فرھنگ مى گويد که اتفاقا در اين ھنگام در سر 

 زمانشاه و فتحعلى حاکميت خراسان و حدود دوکشور مکاتبات جدى در بين

 قاجار رد وبدل شده بود و اين پيش آمدھا کار تفتين انگليس را موثر تر شاه

ساخت و دولت فارس را برآن داشت تا براى زمانشاه که درcھور رسيده 

بود، درخراسان مزاحمت خلق کند و ازديگر سو سفير فوق العاده انگليس 

 . در تھران بپذيردسرجان ملکم را جھت عقد قراردادى با انگليس 

 يک قرارداد با دولت ايران عليه ١٨٠١سرجان ملکم در جنورى 

افغانستان امضاء کرد که برطبق آن از ھرگونه دخالت افغانھا وفرانسويان 

ماده دوم اين قرارداد . ّدرھند و در ايران جدا جلو گيرى ميکرد

مله نمايد، ھرگاه پادشاه افغانستان تصميم بگيردکه به ھندوستان ح:"ميگفت

چونکه سکنۀ ھندوستان رعاياى اعليحضرت پادشاه انگلستان مى باشند، 

يک قشون کوه پيکر باتمام لوازم و مھمات آن از طرف کار گزاران 

اعليحضرت قدر قدرت شاھنشاھى ايران به افغانستان مامور خواھد شد که 

اھند آن مملکت را خراب و ويران نمايد و تمام جديت و کوشش را بکار خو

و ماده چھارم بيان ". برد که آن ملت بکلى مضمحل شده و پريشان گردد

ھرگاه اتفاق افتد که پادشاه افغانستان يا کسى از ملت فرانسه : "ميکرد

انگليس به ايران کمک .... بخواھد با دولت شاھنشاھى داخل جنگ گردد

   ١٥ ."نظامى ميکند

ى ميکند که بين  فرھنگ از قول سرجان ملکم ، اشاره به نامه ھا

و حاجى ابراھيم صدراعظم ) سردار رحمت هللا خان( صدراعظم زمانشاه 

وقتى شاه قاجار قريه مزينان « : و مينويسد. فارس رد وبدل شده بود

سبزوار را محاصره کرد يک نفر افغان از طرف وفادارخان وزير اعظم 

ابراھيم زمانشاه نامه اى با چند شال ظريف به عنوان خلعت براى حاجى 
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اگر « : در اين نامه صدراعظم زمانشاه نوشته بود. وزير اعظم قاجار آورد

از حمايت شھزاده محمود دست بکشد و اطمينان ) فارس(حکمران ايران

بدھد که به متصرفات افغانستان حمله نخواھد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى 

مايت رؤساى نقشه اش را در کشور ھندوستان تعقيب کند، زمانشاه از ح

يارخان از امراى طرفدار هللا جعفر خان بيات والى خراسان و ا(خراسان 

خود دارى خواھد کرد ) دولت درانى که بدست دولت ايران اسير شده بودند

و تمام ايالت را تا چند ميلى ھرات رھا خواھد کرد تا به تصرف شاه فارس 

   ١٦» .درآيد

ه عواملی از  معلوم نيست زمانشاه چگونه ودرتحت تاثير چ

، صرف نظر کرده و آن را )خراسان(متصرفات خود درغرب کشور 

درعوض سرزمينی که ھنوز بدست نياورده بود، در اختيار دولت فارس 

ًقرار داد؟ ظاھرا چنين مينمايد که زمانشاه در پايان کشيدگى ھا با دولت 

ه فارس به اين فيصله رسيده باشد که درصورتی که فتحعلی شاه از کمک ب

  . برادرش، شاه محمود صرف نظر نمايد او درعوض ازخراسان در ميگذرد

بدين سان اولين تفتين انگليس بر ضد منافع افغانستان به ثمر نشست 

و براثر مشوره ھاى غلط  وفادارخان صدراعظم کم درايت زمانشاه، 

خراسان بدون کدام برخوردجدی با نيروھای قجاری به تصرف دولت 

رحالى که زمانشاه به فتح ھند نايل نشد و بزودى توسط فارس در آمد، د

مخالفان خود دستگير و به دستور برادر خود شاه محمود از نعمت بينائى 

  ). ١٨٠١(محروم گرديد 

  که ١٨٠١در ھرحال، با از دست رفتن خراسان درسال 

آغازفروپاشی امپراتوری درانی شمرده ميشود ، افغانستان به تختۀ بازی 

 يعنی  روسيه تزاری ١٩ دوقدرت بزرگ استعماری قرن بزرگ ميان
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وسرجان ملکم اندکی بعد از عقد قرارداد با . وبريتانيای کبير، قرارگرفت

خراسان وسيلۀ خوبی است ":، در گزارش خود نوشت١٨٠١ايران در

و افغانستان ومنافع بريتانيا اين وضع ) فارس(برای سرگرم ساختن ايران

  ١٧ ".را ايجاب ميکند

  :ميت استراتيژيک ھرات از نظرانگليسھااھ

 ، افسر"Arthor Conolyآرتورکونولی" مي3دی١٨٣٠درسال 

جوان خدمات مخفی حکومت ھند برتانوی،که برای جمع آوری اط3عات 

استراتيژيکی آسيای ميانه فرستاده شده بود، پس از ديداراز قفقاز خواست 

 مطالعه کند، اما در راه خود را به خيوا رسانده وضعيت آنجا را از نزديک

سفربا دزدانی برخورد که ميخواستند وی را کشته اموال او را غارت 

کنند،ولی او با نشان دادن بار وبنه خود به آنھا از مرگ نجات يافت و از 

 صرف نظر کرد وازطريق استراباد به مشھد رفت، و در ماه خيوارفتن به 

ر شھرھرات گذشتاند وبعد او سه ھفته را د. وارد ھرات شد١٨٣٠سپتمبر

که به نظرآقای " [کونولی. "راھی قندھارو درآخرعازم ھند گرديد

اط3عات سودمند وکافی ]  استبازی بزرگداکترزمانی، موجد اصط3ح 

در مورد خط سيرحمله احتمالی روسھا برھند  به اوليای امور ھندوستان 

  .ارائه کرد

ميتواند اردوی روسيه کنولی استد^ل مينمود که تنھا دوخط السير

نخستين آن شامل اشغال خيوا، به تعقيب آن بلخ . را به پيروزی برساند

وسپس عبور ازھندوکش، مانند اسکندر کبير بسوی کابل، واز آنجا از 

وادی جgل اباد به گذرگاه خيبر وپشاورخواھد رسيد و با^خره رود سند را 

 راه را بسيار طو^نی  وپر کونولی اين. برای حمله برھند ميبايد عبورکنند

ازمشکgت ومخاطرات جنگ توصيف ميکند، وميگويد دوسه سال وقت 
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اما راه دوم برای جنرا^ن روسی عبارت ازاشغال ھرات . ضرورت دارد

واستفاده از آن به حيث تختۀ خيز بود که ازآنجا از طريق قندھار، کويته 

  . وگذرگاه بو^ن به ھند سرازيرمی شدند

روسھا ميتوانند ايران را با خود يکجا ساخته از : گفت ميکونولی

اگر .طريق خشکه با گذشتن از کسپين به استراباد خود را به ھرات برسانند

يک بار ھرات بدست روسھا بيفتد و يا توسط فارس ھا ضميمه خاک 

آنکشور گردد درآنصورت يک قشون برای سالھا ميتواند در آنجا وضع 

ھرات، ."ضروريات خود را ازھمانجا اکمال نمايدسوق الجيش بگيرد وتمام 

، ظرفيت ھای تھيه موادغذائی وسايرتامينات "يعنی انبار غله آسيای ميانه

١٨.لوژيستيکی دراين وcيت بحد کافی زياداست
  

.  کونولی تاکيد ميکند که نبايدھرات بدست فارسھا ويا روسھا بيفتد

کونولی ميگويد . ردارددر ھرصورت در مقابل حملۀ روسھا افغانستان قرا

که افغانھا از روسھا ھيچگونه اميد خيری ندارند، ولی ازمتحدين روسھا 

کونولی می . يعنی فارسھا بخاطراخت3ف مذھبی تعصب وخصومت دارند

افغانھا برای اينکه ازايشان منفعت ببريد بسيارکم اند، ولی برای " افزايد که

ز اندازه نسبت به کسانی که با آنھا بيش ا. ترساندن شما خيلی زياد ھستند

اگر ." روسھا رابطه دارند، يعنی فارسھا، تعصب وخصومت ميورزند

افغانھا بمثابه يک ملت تصميم بگيرند تا در برابرمھاجم مقاومت نمايند، 

آنھا تا آخرين قطره . درآنصورت مشک3ت مھاجم غيرقابل حل خواھد بود

  ر cينقطع حمله آورده برقطارھای دشمن بطو.خون خود خواھند جنگيد

١٩."وذخاير خوراکی شانرا تخريب وخطوط ارتباط عقبی شانرا قطع ميکنند
  

                                                             

 پشاور، ٢٠٠٠ بازی بزرگ، پيترھاپکرک، ترجمه  محمداسحاق توخی،  چاپ مارچ - ١٨
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ًچنانکه بعدا (در صورتيکه افغانھا پراگنده ويا تقسيم کرده شوند 

، روسھا قادر خواھند بود تا يک دسته را عليه دسته ديگر با وعده ھا )شدند

 کونولی سفارش ."نمايندو وعيدھا و تشويق ھای مادی وغيره استعمال 

قبل از اينکه ھرات بدست دو قوت نيرومند ديگر سقوط نمايد، بايد : ميکند

ً، درغير آن راه بسوی ھند در برابر روسھا کام3 به کامران نزديک شد

کنولی برای اينکه اوليای انگليس را برای تصرف ھرات .بازخواھد بود

م است که کامران طرفدار تشويق کره باشد، ميگويد درھرات به ھمه معلو

   ٢٠.برتانيه است

انگليسھا معتقد بودند که  ھرات را بايد مستقل » کونولى« بقول 

نگھداشت ، چون اگر فارس برآن مسلط ميگرديد بدون شک سعى مينمود تا 

به ع3وه آنھا معتقد . نيز دست يابد) منجمله قندھار( به نقاط ديگر افغانستان

و . ثر تشويق روسھا به ھرات نظر دوخته استبودند که دولت فارس در ا

چون فارس را آنقدر قوى نمى ديدند که از عھدۀ ادارۀ ھرات بدرآيد، خواھى 

در ضمن معتقد بودند که قشون روسھا . نخواھى پاى روس به ميان مى آمد

   ٢١ .به آسانى خواھد توانست از ھرات به ھندوستان حمله نمايد

ميت سوق الجيشی برخوردار بود که دراين زمان ھرات از چنان اھ

اين حقيقت مسلم است که :" cردجان ھوبھوس در پارلمان برطانيه گفت

شھر ھرات با مربوطات آن ، مھمترين شھر آسيای ميانه بوده وحکمران 

ھرات در بين حکومتين ايران وافغانستان ھمواره بي3نس موازنه در دست 

سب نمايد، پس کنترول واگر اين شخص نيروئی را ک. خواھد داشت

٢٢."شاھنشاھی ھند بکف او خواھد بود
  

                                                             

  ھمانجا- ٢٠
٢١

  ٢٦ ، حاشيه ٣٨و ١٨ مجله شوھاز ، شماره اول ، ص - 
٢٢

  ٢١٧يه شاھنشاھی افغانستان، ص حبيبی،تاريخ تجز- 
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در اين تاريخ انگليسھا تصورميکردند که روسھا به سوی 

گرفتن مرو، گرفتن ھرات است وگرفتن ھرات ، . مرونزديک ميشوند

گرفتن قندھار وگرفتن قندھار، مقدمۀ حمله به ھندوستان است ودست يافتن 

ًپس cزم بود قب3 محل ھای که . لوچستانبه خليج فارس از راه سيستان وب

اھميت نظامی دارند وميتوانند به قشونھای بسيار آذوقه بدھد بوسايلی در 

  .دست خودشان ويا دست نشانده خود شان باشد

بدين سان ديده مى شود که در اين ھنگام ھرات از نظر انگليس ھا 

و تصرف . داراى چه اھميت مھم استراتيژيکى و سوق الجيشى بوده است

از . آن از جانب فارس، بمنزله حمله روس ھا به ھندوستان تلقى ميشده است

ھمين جاست که انگليس ھا به اعزام يکى از صاحب منصبان با تجربه و 

کارکشته خود بنام الکساندربرنس به دربار کابل مبادرت ميورزند تا امير 

ت حرکت دوست محمد خان را وادارد، با نيروھاى کابل به صوب ھرا

ت3ش ھا و جانفشانى ھاى انگليس بخاطر دفاع از ھرات در برابر . نمايد

لشکرفارس، به معنى ھمدردى و غمخوارى انگليس به تماميت ارضى و 

حاکميت سياسى افغانستان نيست ، بلکه بخاطر آنست که مبادا روس ھا  

آنرا از چنگ فارسھا بدر آورند و آنگاه تصرف ھرات بدست روس ھا به 

معنى ، تصرف قندھار بدست آنھاست و آن وقت روس ھا از طريق قندھار 

بر ھند و قلمرو استعمارى انگليس حمله خواھند نمود و اين چيزى بود که 

  . انگليس ھا ازآن سخت ترس داشتند

) cھور(اھميت ھرات نزد انگليسھا بحدی بود که در معاھدۀ مثلث 

د که در صورت اشغال افغانستان نيز انگليسھا  ماده يی را درآن گنجاندن

توسط شاه شجاع بکمک انگليسھا، ھرات بايد مستقل بماند و ھيچگونه 

کوششی نبايد از جانب شاه شجاع بھدف الحاق ھرات با کابل صورت 

  ).ماده ھفدھم(گيرد
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 :، سال آغاز بازی بزرگ١٨٣٧سال

 مي3دی ببعد کشورايران با از دست دادن قفقاز، ١٩از آغاز قرن 

ّريبا به مستعمرۀ روسيه مبدل شده بود و شاه قاجار فتح على شاه و تق

روسھا پس ازامضای . صدراعظم آن، آله دست روسھا شمرده ميشدند

) فتح عليشاه(معاھدات گلستان وترکمنچای،با شاه بی کفايت وزنبارۀ قاجار

به يگانه مرد فعال اين خاندان عباس ميرزا، تلقين نمودند که ميتواند با 

دولت قاجاری . کرکشى به افغانستان، از دست رفتن قفقاز راجبران نمايدلش

که در آغاز اين قرن توانسته بود، خراسان را از زمانشاه به رياگان بدست 

 برای سومين مرتبه خواست با حمله برھرات، آن ١٨٣٧آورد، در سال 

  .وcيت را نيز از افغانستان منتزع کند

 بود که ١٨١٨ھرات، در سال حملۀ نخستين دولت قاجاری بر

وزيرفتح خان با نيروھای معيتی اش توانست ھرات را از خطر سقوط 

  .نجات بدھد ودشمن را تا پشت دروازه ھای مشھد مجبور به فرار نمايد

اکنون نيزدولت قاجاری ايران م3حظه نمود که افغانستان برپايه 

داران بارکزائی  ھای يک مثلث قدرت قرار دارد که دوپايۀ آن در تسلط سر

و پايۀ سومی آن در دست خاندان سدوزائی قراردارد واين پايۀ سومی با آن 

دوپايۀ اولی سردشمنی ومخالفت دارد، بنابرين اگريک اقدام نظامی قاطع 

صورت بگيرد، بدون ترديد ميتواند اين پايه سومی را که ھرات باشد 

  .تصاحب کند

و ترتيبات يک حمله بر به خراسان آمد " عباس ميرزا" بنابرين 

ھرات را فراھم کرد و سپس قشونى را براى تسخير ھرات تحت قيادت 

قشون قاجاری، ھرات را که در دست . پسرش محمد ميرزا موظف نمود

کامران ميرزا و وزير با تدبيرش يار محمدخان الکوزائى بود، به محاصره 

محمدميرزا کشيد، اما قبل از پيروزى بر ھرات عباس ميرزا درگذشت و 
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براى تاج پوشی سلطنت ايران به تھران بازگشت و پس از آنکه در سال 

 قشونى براى حمله بر ھرات ١٨٣٧ّ پادشاه فارس شد، مجددا در سال١٨٣٤

 . مامورکرد

، يکى از سالھاى پر ماجراى تاريخ کشورما و منطقه ١٨٣٧سال

مير در اين سال است که سپھساcر رنجيت سنگ زعيم پنجاب، ا. است 

دوست محمدخان را به تسليمى ج3ل آباد به دولت سيکھا تھديد ميکند وسپاه 

افغانی در نبردھايى که در آنطرف درۀ خيبر در محل جمرود صورت 

گرفت، با قبول تلفات فراوان جانى باcخره سيکھا را بسختی شکست 

 . ميدھند

در ھمين سال است که سرداران قندھار ، برای حفظ حوزۀ قدرت 

د وبراى انتقام کشى از کامران، قاتل برادربزرگ شان خود را تحت خو

الحمايت دولت قاجاری فارس قرار ميدھند و با امضای قراردادی با 

  .سفيرآنکشور درقندھار، به حمايت از دولت فارس مى پردازند

 در ھمين سال است که امير کابل با ارسال پيامی به دربار تھران ، 

ف با دولت فارس را ميکند تا در مقابله با رنجيت تقاضای اتحاد وائت3

  .سينگ، برای استرداد پشاور، کمک آن کشور راجلب کند

در ھمين سال است که دپلوماسى انگليس تحرک بيشتر يافته و 

بخاطر مصئونيت حريم امنيتى ھند ، سفير خود الکساندر برنس رابه در بار 

ليوتنان ليچ « را بنام ھاى کابل ميفرستد و دو نفر صاحب منصب ديگر خود

را به ھرات اعزام ميکند تا مانع ھرگونه تماس و » پاتينجر« به قندھار و » 

 .نزديکى قندھار و ھرات با ايران و روسيه گردند

 در ھمين سال است که دپلوماسی روسيه نيز شدت بيشتر می يابد 

مير وسفير روسيه ويتکوويچ از دربار پطرزبورگ حامل پيامى عنوانى ا

دوست محمد خان ميگردد و از طريق فارس و ھرات وقندھار وغزنی به 
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کابل ميرسد و امير دوست محمدخان را در بازپس گرفتن پشاور از چنگ 

   ٢٣ .سيک ھا به کمک دولت خود اطمينان ميدھد

دراين سال است که محمدشاه قاجار به تحريک وتشويق روسھا 

اشت ، لشکرميکشد ومدت يازده  را ددروازه ھندوستانبرھرات که حيثيت 

  . ماه آن را با آتش توپ  بشدت ميکوبد، مگر موفق به فتح آن شھرنميشود

با سرنوشت کشورما » بازى بزرگ«خ3صه در اين سال است که 

درميان روسيه و انگليس بخاطر تثبيت موقعيت وبود ونبود ھستی فزيکی 

مپراتوری قدرتمند ھنگامی اين بازی دربين دوا. ًآن علنا آغاز ميگردد

ميل ازھم فاصله داشتند، درحالی که درسالھای ٢٠٠٠اروپائی آغازشد، 

 ميل ٢٠پايانی اين بازی، بين پايگاه ھای مرزی اين دو امپراتوری، فقط 

 را که در آن ايران ١٩٠٧برخی از صاحب نظران سال . فاصله موجود بود

  .ميدانندزرگ بازی بميان دوامپراتوری رقيب تقسيم شد، سال پايان 

  : مقدمات حملۀ ايران برھرات

در ھنگامى که سپاه امير دوست محمد خان از جنگ با سيک ھا از 

درۀ خيبر بر گشته بود ، امير به ويسراى ھند، cرد اوکلند که تازه مقرر 

و او را به وظيفه جديدش تبريک گفت و ) ١٨٣۶(شده بود نامه اى فرستاد

حکومت خود با رنجيت سينگ برسر استرداد مداخله او را در رفع مناقشه 

و نيزنامه يی به شاه ايران فرستاد و در آن از گستاخى و . پشاور ياد آورشد

ھمچنان امير . زور گوئى سيک ھا نسبت به مردم مسلمان پشاور ياد آور شد

ًنامه ديگرى قب3 توسط ميرزا محمدحسين عنوانى امپراتور روسيه به 

  و درآن نيز کمک آن دولت را براى استرداد پطرزبورگ فرستاده بود 

                                                             

٢٣
، فرھنگ ، ھمان اثر ، ٢٣٩، ص ١ موھن ^ل ، زندگی امير دوست محمدخان، ج-  

  ٢٤٦- ٢٤٧ص 
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  .پشاور از چنگ سيک ھا مطالبه نموده بود

 موھن cل جاسوس انگليس که صفت منشی الکساندر برنس، رئيس 

اميردوست « :ھيئت انگليسی بدربار اميردوستمحمدخان را داشت مينويسد

محمدخان تصور ميکرد، کليد دروازه ھندوستان را بدست دارد که اگر 

سروکله يک رقيب ديگر پيدا شود، دولت انگليس اين کليد را به قيمت 

با چنين ھدف وتصوری امير تصميم گرفت خودش را .گزاف خواھد خريد

واين درحالی بود . به حکومات ھندوستان، فارس و روسيه معرفی نمايد

که برادر مھترش سلطان محمدخان حکمران پشاورحيات داشت ومناطق 

وط ايالت پشاور به موافقت سالطان محمدخان به کوھات واشنغرمرب

در چنين وضعی که ھردو رقيب .تصرف رنجيت سنگ درآمده بود

او،سلطان محمدخان ورنجيت سنگ از اميردوست محمدخان نفرت و 

آنگاه امير نمايندگان و . ھراس داشتند، او بفکرفتح وتصرف پشاورافتاد

سيه فرستاد واز ھريک پيامھايی به بحکومات ھندبرتانوی، فارس و رو

تقاضا نمود تا در استرداد خاک افغانی از حکمران پنجاب مداخله و کمک 

نمايند و بھريک از سه حکومت مذکور وعده داد که در برابر اين ھمکاری 

ھرگاه درآينده بکمک وخدمات اوضرورت احساس شود، مضايقه نخواھد 

٢٤».کرد
  

 دگی امير دوست محمدخان اين نامه ھا و پيامھا را برمبنای کتاب زن

   ، تاليف موھن cل کشميری، يکی از جواسيس کارکشته انگليس در ھند

  : برتانوی  از نظر ميگذرانيم

  : نامه  اميرکابل عنوانی ^رد اوکليند-١

                                                             

 زندگی امير دوست محمدخان، تاليف موھن ^ل کشميری ،جلد اول ، ترجمه - ٢٤
 ٢٢٦دکترخليل هللا ھاشميان، ص
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چنانچه ازمدت درازی باينطرف از طريق رشته ھای دوستی «

شما، فرصت مودت با حکومت برتانيه ملحق بوده ام، خبررسيدن عاليجناب 

ميمونی برای اشغال کرسی حکومت وانتشار تدبيروفراست باcی کشور 

ھندوستان بشمار ميرود وموجبات خوشی ومسرت بی نھايت ما را فراھم 

آورده وقلمروتوقعات من که قب3 در اثر وزش بادھای سردزمستان يخبندان 

ت مبدل شده بود، با پيام مسرت بارمواصلت عالی جناب شما به گلستان بھش

  .شد

به عاليجناب شما مبرھن است که اتکاء به اصول شفقت وکرامت 

بشری خاصه دولت برتانيه ميباشد، من وکشورم نيز خود را بسيار صادقانه 

و مجدانه متعھد به اين اصول ميشماريم و نامه ھايی که من از دولت 

انگليس دريافت نموده ام ھمگی عين احساسات دوستانه ولطف و مودت و 

بيانگر اين واقعيت بوده که در موقع ضرورت مکلفيت ھای دوستانه ايفا 

واقعات اخير اين منطقه در رابطه با عمليات سکھه ھای سرتنبه . خواھدشد

وگمراه وتخطی آنھا ازقرارداد وتعھدات ، به عاليجناب شما خوبتر معلوم 

ھر چه عاليجناب شما در موردحل وفصل قضايای اين کشورصواب . است

يدانيد لطفا نظر تان را بمن بنويسيد تا آن راسرمشق اجراآت خود قرار م

 در اين ھنگام شنيده ميشد که سيکھا يک لشکرپنجاه ھزار نفره ٢٥».بدھيم

برای جنگ با امير وبه قصد انتقام کشی از قتل سردار لشکر خود ھری 

ليند cرد اوک. سينگ بدست سپاه افغانی از cھور به پيشاور فرستاده بودند

درپاسخ  نامه خود امير را به امضای يک قرارداد تجارتی 

  :ونوشت.فراخواند

  :پاسخ ^رد اوکليند

                                                             

 ٢٢٧، ص١ ھمان اثر، ج - ٢٥
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بعد القاب، نامه دوستانه شماراکه از طريق سرکلودويد ارسال « 

کرده بوديد، بامسرت دريافت نمودم واز فرصت مساعديکه متصل اشغال 

 دارمتا بھترين کرسی حکومت ھندوستان برايم ميسرگرديد کمال مسرت

  .تمنيات واحترامات خود رابرايتان تقيم نمايم

آروزی من اينست که افغانھا يک ملت واحد ومرفه باشند 

ودرحالصلح وبا تمام ھمسايگان خود قراردشاته، از طريق مناسبات 

مضعف تجارتی از ھمه مزايا ومنافعی که ساير دولت ھا بھره مند ميباشند، 

از طريق ھمين مناسبات مضاعف تجارتی است برخوردار گردند، چونکه 

سلف من با استشعارکامل . که ساير دول مدارج پيشرفت ورفاه را پيموده اند

به اين حقيقت که ھيچ اقدام سجنش شده برای ارتقای تجارت 

سند نميباشد، ھمه ] دريای سند[بھتروموثرتراز افتتاح وانکشاف مسيروادی

 بمنظور انکشاف صناعت وتجارت مساعی خود رابرای تامين اين مجرا

بخرچ داده واکنون حمايت وانکشاف مزيد اين ھدف مثمروتکميل اين پروژه 

. که سلف من موفقانه آغاز نموده، ھدف ووظيفه من قرارگرفته است

اطمينان کامل دارم که جناب شماغير ازع3قه مفرط برای موفقيت اين 

ًينه اين پروژه خاصتا پروژه، موقف ديگری نخواھيد داشت، چونکه ھرآئ

برای تامين ثروت ورفاھيت مردمی می انجامد که شما باcی آنھا حکومت 

  .ميکنيد

احتمال دارد که من بزودی چند نفررابدربارشما مقررنمايم تا در 

موردمسايل تجارتی باشما مذاکره نمايند وھدف اين مذاکرات تامين منافع 

  .مشترک ھردو جناح ميباشد

طلع گرديدم که بين شماومھاراجه رنجيت سينگ ثر عميق مأبا ت

دوست من، بشمابھتر معلوم است که مداخله در . اخت3فاتی ظھورکرده است

ًامور کشورھای مستقل عادت دولت بريتانيا نميباشد، ومسلما من بطور آنی 

. درک نميتوانم که مداخله حکومت من چطورميتواند بمفاد شما تمام شود
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د اگرازجانب شما بشنوم که چه فکر ميکنيد از چه معھذا مسرور خواھم ش

در عين زمان فقط ميتوانم اميدوارباشم . طريقی بشما کمک کرده ميتوانم

. خود شما بتوانيد طريقه ای را برای رسيدن به تفاھم با سيکھا انکشاف دھيد

اينکار نه تنھا به نفع خود تان بلکه بنفع تمام کشورھای منطقه خواھد بود که 

التجا دارم . ت ھمسايه مناسبات دوستانه وتوافق باھمی راحفظ نماينددومل

٢٦ »١٨٣۶ اگست ٢٢.امضاء اوکليند. تمنيات دوستانه مرا بپذيريد
  

   نامه امير عنوانی محمدشاه قاجار-٢

از آنجايی که درايام گذشته زعمای فاميل من بدربارعاليمقام « 

را يک تن ازارادتمندان شاھی اعليحضرت شما وابسته بودند،من نيز خودم 

صادق خاندان اعليحضرت ميشمارم واين کشوررا نيز متعلق بسلطنت 

من باری در گذشته حاجی ابراھيم را بحضوراعليحضرت . فارس ميدانم

فرستادم تا بحضورمبارک شما بعضی مسايل مربوط به اين دولت را 

ديم اين اکنون اجازه ميخواھم تذکر بدھم که منظورمن از تق. گزارش بدھد

  :پيام قرار ذيل است

اعليحضرت شما پادشاه يک کشور مسلمان ميباشيد، درحالی که نا 

ًآرامی ھا ومصيبت ھا درسرزمين ھای مسلمان توسط طايفه منفور سيکھا 

اگرچه چھارصدھزارخانواده قوم افغان واقوام ھمسايه . ھا دامن زده ميشود

 ناتوانی من برای استخدام تابعيت واطاعت ازين ارادتمند صادق را دارند،

وتنظيم اين تعداد عظيم امکانات مرا محدود ساخته و فقط تعداد بيست 

ھزارسوار کارماھر و ده ھزارپياده نظام  و پنجاه توپ در پايتخت کابل 

  .حاضر و آماده دارم

من ازمدت درازيست که درجنگ به مقابل سپاه يکصدھزار سواره 

 مصروف ميباشم که سه صد پايه توپ ھم نظام وپياده نظام کافران مردود
                                                             

 ٢٢٨، ص١ ھمان اثر، ج - ٢٦
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اما به توفيق ومرحمت خداوند متعال تا ايندم توسط اين دشمن بی دين . دارند

ولی . مغلوب نشده ام وتوانسته ام که دين مبين را از خطرمحفوظ نگه دارم

تا چه وقت ميتوانم به مقابل اين قوم منفور ايستادگی کنم وتا چه وقت ميتوانم 

قوم تعرضات آنھا رادفع نمايم؟ بدون شک گزارش مشک3ت بمقابل اين 

عظيم من بدربار اعليحضرت رسيده خواھد بود واعليحضرت شما شنيده 

خواھد بود که با وجود تفوق قوای دشمن وضعيف بودن قدرت دفاعی من ، 

بطورمداوم وبدون يک لحظه توقف با سيک ھای منفور مصروف جنگ 

پايتخت کابل و سرزمينھای محاط خراسان، شھر مقدس قندھار و . بوده ام

ھمچنين ايالت خراسان و سرزمين ھای متکی به محاcت خراسان که 

قسمتی از سرزمين فارس را تشکيل ميدھند وشامل در قلمروشاھنشاه 

ميباشند، مصيبت  ورفاھيت اين سرزمين ھا باع3يق ومنافع دولت فارس 

3ت حکومت من مت3شی حتی اگرقدرت ومعام. ارتباط ناگسستنی دارد

شوند وحتی اگراعليحضرت شما توجه شاھانه را بشرايط اين کشورھا 

معطوف ننمائيد، بازھم من به مقاومت خود به مقابل سيک ھا تا آخرين 

اما اگر تقديربرين باشد که من نتوانم به مقابل . توان خود ادامه خواھم داد

اھم داشت مگر اينکه اين طايفۀ شريرمقاومت کنم، درآنصورت چاره نخو

خود را به انگليسھا ملحق بسازم، که البته باين ترتيب انگليس باcی تمام 

قلمروافغانستان مسلط خواھند شد، آنگاه ديده خواھد شد که تا کجا ھا وتا چه 

من وظيفه . اندازه شعله ھای تخطی اين ملت حريص توسعه خواھد يافت

ادشاه اس3م گزارش بدھم، باقی خود دانستم تا اين اوضاع را به خدمت پ

اعليحضرت شما اختيار دارند آنچه خود شان cزم ومصلحت ميدانند ميل 

تمام مسايل ديگرتوسط محمدحسين خان بحضورشما گزارش . نمايند

  » ٢٧.خواھديافت، شخص مذکور طرف اعتماد اين ارادتمند شما قرار دارد
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  نمحمدشاه قاجارعنوانی امير دوست محمدخا] پاسخ [

ج3لتمآب عزت وشرافت ھمراه، نجيب ترين نجيب زادگان، « 

دشمن کافران، اميردوست محمدخان، سردار کابل را با صدورفرمان 

ًشاھانه خود مفتخر ميسازيم وباط3ع شان ميرسانيم که دوعريضه ج3لت 

مآب شما بوسيله حاجی ابراھيم ومحمدحسين خان شرف م3حظه شاھانه را 

حتويات ھرکدام آنھا که بيانگر نظرات واقعبينانه آن م. حاصل نموده اند

شرافت مآب ميباشد، از جانب ما از سرتا آخر بدقت مطالعه شده و اھداف 

وخواھشات ج3لت مآب شما نيز توسط نمايندگان فوق الذکر تان بحضور 

تمام اين مراتب مصداق ثبوت صداقت وخلوص نيت . ماگزارش يافته است

 وطمانيت وعطوفت شاھانه قرارگرفته واحساس شما بوده ومورد قبول

در ارتباط به تقاضای شما . اطمينان به ارادت وصداقت شما بار اورده است

ًمبنی برالحاق به اين دولتجاودانه وخصوصا پيرامون اين نظر شما که کابل 

منحيث يکی ازکشورھای مربوط به سلطنت فارس شناخته شود، اينکه شما 

 جنگ با کفار ميباشيد وبا وجود تفوق نسبی بطور روزافزون مصروف

قوای دشمن تاکنون موفقانه مقاومت نموده وقلمروھای متصرفات ما را 

تسليم دشمن نکرده ايد، اما از اينکه اگر بشما از جانب ما کمک نرسد، 

شمامجبور خواھيد شد از جانب ديگری کمک دريافت نمائيد تا که بی نظمی 

ًمشاھدات شما واقعا صادقانه گزارش يافته وبه . ھای کنونی به پايان برسند

نظرشاھانه ما واضح ومبرھن است که ج3لت مآب شما يک مجاھد 

برجسته اس3م ميباشيد که برای حفظ دين شجاعانه وقھرمانانه می جنگيد، 

ھرآئينه ھردو معامله، يعنی آرزوی الحاق شما با اين دولت جاودان وھم 

ت ما ودين اس3م، بخير ونفع شما ميباشد حراست از اس3م ودفاع سلطن

سخاوت شاھانه ايجاب ميکند وما !)حرف مفت(وخداوندبشما اجر خواھد داد

را مکلف ميسازد تا التماس شريفانه شما رادر تحت حمايت عالی خود 

  .قرارداده واز ھيچگونه کمک بشما خود داری ننمايئم
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دربار ما، ما مجدانه بنابران قبل از رسيدن نمايندگان ج3لتمآب شما ب

تصميم گرفتيم تا بطرف ھرات مارش نمائيم وھم اعطای ھرگونه کمک را 

ما مارش خود رابطرف ھرات از پايتخت . بج3ت مآب شما منظور نموديم

بعد ازمواصلت ما به بوتان بوزير دولت با شوکت ما . در تھران آغازنموديم

شيوع يافته وتلفات اط3ع داده شد که مرض کولرا در شھرھای خراسان 

بنابران ما بغرض تبديل ھوا وجلوگيری از مصاب . زياد در برداشته است

شدن به اين مرض کشنده، بيک موضع صحی وسالم رفته مدتی رادر 

در عين زمان بما گزارش دادند که مخدوم قلی . صحاری کالپوش بسر برديم

وبا بيست ھزار ملحق شده ) زعيم خيوا( زعيم يموت ترکمن با هللا قلی خان

سواره نظام که تمثال برجسته سپاه ازبک وترکمن ميباشد، بموضع قيره 

قلعه که در مجاورت اين صحرا قرار دارد، رسيده و درآنجا سنگر گرفته 

نامبرده در نظر دارد با استفاده از غيبت سپاه ظفرنمون ما در شھرھای . اند

وقتی اين .نمايندمتصرفات ماھجوم آورده چور وچپاول وبی نظمی خلق 

خبربما رسيد، برادرمحبوب خود فريدون ميرزا را با ھشت ھزار سپاه پياده 

 توپ مامور نموديم تا اين چپاولگران را ١٢نظام، چھارھزارسواره نظام و

بمجردی که اشرار از رسيدن سپاه ما آگاه شدند، بی . تعقيب ومعدوم نمايد

له نکردند، بلکه آذوقه وخرگاه جرئت وھراسان شده، نه تنھا باسپاه ما مقاب

برادرما به تعقيب اين قوم . ھای خود را ترک داده به صحراھا پناه بردند

مخرب پرداخت و درجوارموضع قرچول عده ای از سواره وپياده نظام ما 

آنھا را غافلگيرساخته باcی شان حمله کردند، آتش جنگ از آغاز صبح تا 

قسمت . ايت سپاه ترکمن مغلوب گرديدتاريکی شب شعله ور بود، اما در نھ

عمده اشرارکشته شده تعدادی ھم اسير گرفته شد ومتباقی آنھا از تيغ سپاه ما 

بعد از جزا دادن اين قوم مدتی . گريخته بصحرا ھای خشک فرار کردند

مانديم تا امور آن سرحدرا مرتب سازيم، )گرگان:ظ(درکنار دريای گرگام

ان فرارسيد وتعقيب عمليات نظامی بطرف آنگا زمستان وموسم برف وبار

ما بتعداد بيست ھزار سوار وپياده نظام وچھل پايه توپ . ھرات ناممکن بود
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را ھمراه آذوقه وتجھزات به ايالت خراسان فرستاديم تا در اوايل موسم 

بھارحاضر به مارش باcی ھرات باشند وما به اجرای اين  مارش، بکمک 

 متباقی خود بعد ازجشن نوروز بطرف خراسان خداوند متعال، ھمراه سپاه

  .مصمم ميباشيم

از آنجا که حرکت سپاه ظفرنمون ما بوقفه ومعطلی مواجه شده، 

نماينده خود قمبرعلی خان رانزد ج3لت مآب شما اعزام نموديم ويک قبضه 

پيش قبض الماس نشان نيز تحفه گويا به ج3لتمآب شما ارسال کرديم تا  

ما به قمبرعلی خان ھدايت . صداقت اثرشما آويزان باشدبقسم تزئين بکمر

داده ايم تا مراتب عطوفت شاھانه را بج3لتماب شما به تفصيل بيان کند 

والبته ج3لتماب شما نظرات وخواھشات خود را به قمبرعلی خان خواھيد 

"  ھق١٢۵٢مورخ شوال . گفت تا درمراجعت بحضورما گزارش داده شود

٢٨. ١٨٣٧ژانويه  =
  

  گزارش نمايندۀ امير، حاجی ابراھيم از کمپ شاه قاجار

وقتی اعليحضرت از . من درماه جمادی اcول به کمپ شاه رسيدم«

محتويات نامه شما آگاه شد، مسرورگرديد وبا عطوفت ومھربانی مرا 

دراين وقت شاه به موضع چشمه علی رسيده بودکه ھفت فرسخ راه . پذيرفت

شاه فرمود که بارسيدن . ار دامغان واقع ميباشداز تھران فاصله دارد ودرجو

. به خالپوش مرامرخص خواھدکرد وتوسط من پيام ھائی نيز به شماميفرستد

به ھنگام رسيدن به خالپوش، شاه متوجه سرزنش کردن ترکمن ھا شد ومن 

وقتی ما به شاھرود رسيديم، . مطابق امر اعليحضرت به کمپ اوماندم

اس مشوره مصاحبين خود توپخانه خود را زمستان آغاز شد وشاه باس

دراينجا مانده از رفتن جانب ھرات منصرف گرديد وبه تھران مراجعت 

شاه بخوانين دربار خود امر کرد تا حمله باcی ھرات درماه نوروز . کرد
                                                             

 ٢٤٤، ص١ ھمان اثر، ج- ٢٨
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شاه بمن ھدايت داد باط3ع شما برسانم که او بزودی يکنفر . آماده باشند

د که بعد ازديدار وم3قات باشما، بدربار ايلچی بکابل اعزام خواھد کر

رنجيت سينگ ميرود و از طرف شاه به او ميگويد که اگر او تمام 

قلمروھای افغان را بشما مستردنکند، درآنصورت او بايد منتظر سپاه فارس 

وقتی شاه ھرات راتسخيرنمايد، او وعده کرده است که بشما وجوه . باشد

سفيرروسيه که ھميشه .  راخواھد فرستادکافی وھم سپاه مورد ضرورت شما

خ3صه . باشاه ميباشد نيز بشما نامه ای ارسال کرده که درضميمه است

گفتارشفاھی اوبشما اينست که اگرشاه ھمه کارھايی راکه شما خواسته باشيد 

مقصدايلچی روسيه ازاين پيام اينست که دولت او ميخواھد . انجام خواھد داد

سھا درھندوستان بازکند وباcی اين مقصد نھايت شاه  راھی بطرف انگلي

نماينده روسيه منتظر جواب شماست ومن اطمينان دارم که او . اصراردارند

نامه ای که شما توسط آقا محمدکاشی ارسال . بشما خدمت خواھد کرد

بزودی ) محمدحسن(نموديد پادشاه فارس را خيلی مسرور ساخته است واو

  .نزدشما مراجعت خواھد کرد

آصف الدوله حکمران خراسان بشاه اط3ع داده است که او با 

آصف الدوله . يارمحمدخان دراين طرف فراه  ديدار وصحبت نموده است

معتقداست که يارمحمدخان قدرت مقابله باشاه را ندارد، معھذا او درخدمت 

شاه قرارنخواھد گرفت مگر اينکه شاه وجوه کافی باو بپردازد تا قندھار 

  من فرمان شاه را اينک بشما ميفرستم واميدوارم . ا تسخيرنمايدوکابل ر

٢٩».قناعت شما راحاصل نمايد
  

  نامۀ دوم محمدشاه قاجارعنوانی اميرکابل

  باساس محبت واحساسات نيک من برای شما، آرزودارم درحق شما 

                                                             

 ٢٧٨،ص١ ھمان اثر ، ج - ٢٩
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دراين . عنايات بزرگی روادارم وبه  بی صبری انتظار دارم ازشما بشنوم

يکويچ که از جانب برادربزرگ گرانقدر من امپراطور روزھا کپطان و

روسيه مقرر شده بدربار شما بيايد، در راه آمدن بدربار شما، بحضورما نيز 

شرف ياب گرديد وگفت که از طرف اعليحضرت امپراطور افتخار 

درچنين وضعی من ھم . ماموريت حاصل نموده تا پيام ھائی بشما برساند

 بخاطر آورده اين نامه را بشما بفرستم وبشما خود رامکلف شمردم شما را

  .ًاطمينان بدھم که منافع عليای شما عميقا بخاطر ومد نظر ما ميباشد

درباره عنايات برادرم اعليحضرت امپراتور که درضميمه است، 

انتظار دارم بعضی اوقات ازشما بشنوم، از طريق انجام خدمات شايسته به 

حمايت اين دربار شاھانه را نيزحاصل اعليحضرت امپراطور، جناب شما 

٣٠».خواھيد داشت
  

   نامه امير عنوانی امپراتورروسيه -٣

در اکتوبر : مينويسد که) پيترھاپکيرک"( بازی بزرگ"مولف کتاب

. ، اميردوست محمدخان با بسيار احتياط با روسھا داخل تماس شد١٨٣۵

 تانيه دربا نگرانی روزافزونی در مورد فعاليت ھای بر"تزارنيک3ی"

افغانستان وآسيای ميانه، ويتکوويچ را به کابل اعزام نمود تا ببيند که امير 

دوست محمدخان برای تامين روابط دوستی با او چه پيشنھادھايی دارد ؟ 

که تازه ) اوکليند(درعين زمان امير دوست محمدخان به گورنرجنرال ھند

اوررا از چنگ سيکھا مقرر شده بود نيز پيامی فرستاده در آن استرداد پش

اما مدعيان قدرت درافغانستان تنھا امير دوست محمدخان . تقاضا کرده بود

وکامران نبودند، بلکه شاه شجاع سدوزائی که در لوديانه ھند در تبعيد بسر 

ميبرد، نيزمدعی تاج وتخت افغانستان ومصروف توطئه عليه اميردوست 

                                                             

 ٢٦٦، ص١ ھمان اثر،ج- ٣٠
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قدرت برای او بسيار بعيد به با آنکه دورنمای بدست آوردن . محمدخان بود

 شکست تحقير)  درست است١٨٣٤( ١٨٣٢نظرميرسيد،چه وی درسال

 ٢٢او دراين جنگ با . آميزی از دست اميردوست محمدخان خورده بود

ًھزارنيروی تھاجمی که شخصا آنرا رھبری ميکرد درقندھار شديدا شکست  ً

٣١.خورد وخود شاه شجاع در پيشاپيش فراريان قرارداشت
  

ردوست محمدخان با انکه شجاع را شکست داد اما دوچيز او را امي

يکی اينکه بعد از شکستن شاه شجاع در قندھار در : سخت متاثر ساخت 

را يافت که حاکی از " کلودويد"ميان اموال وغنايم شاه شجاع نامه ای از 

. حمايت انگليس از شاه شجاع بود و اين امر برتنفر او از انگليسھا افزود

 ديگر اين بود که  رنجيت سينگ از درگيری اميربا شاه شجاع  وخبر

درقندھار استفاده کرده پشاور را از چنگ برادرش سلطان محمداشغال 

از دست دادن پشاور واقعه غم انگيزی بود که اميردوست محمد . کرده بود

  .ھيچگاه آنرا فراموش نکرد

را چنين شرح موھن cل متن نامه امير را نقل نکرده ولی محتوای آن

از مکتوب امير بوضاحت معلوم ميشود که اگرحکومت فارس دست :ميدھد

کمک بسوی امير دوست محمدخان دراز مينمود، وحاضر به تعھدی در 

برابر امير افغانستان ميشد، امير دوست خان احتياجی به دوستی با انگليسھا 

سيه نيز نداشت، مگر امير درعين زمان نامه ديگری عنوانی امپراطور رو

و درآن تذکر داده بودکه چون . نوشته وتوسط حسين علی ارسال کرده بود

اعليحضرت محمدشاه قاجار، حامی دين اس3م، خودش را با قدرت 

 امپراطور روسيه ملحق ساخته است، امير نيزمنحيث يکنفرمسلمان وپيرو

شاه دين اس3م آرزو دارد از منافع اين ايت3ف مستفيد شود و به پيروی پاد

امير در اين . اس3م خود را در ايت3ف با اعليحضرت امپراطور قرار بدھد

                                                             

٣١
  ١٤٣بازی بزرگ،ص- 
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قدرت نظامی وسپاه خود را ) که موھن cل مضمون آن راشرح داده(نامه

بسيارزياد نشان داده و از مقاومت موفقيت آميز خود در مقابل سپاه سيکھا 

يسی سخن گفته است و پيشروی سپاه سيک راتحت اثر منصبداران انگل

اميرع3وه کرده بود که اگر ازجانب . وفرانسوی گزارش داده است

امپراطورروسيه به او کمک نشود، سيک ھا که در ايت3ف واتحاد با دولت 

بريتانيا قرار دارند،باcخره او را مغلوب خواھند ساخت ونفوذ آنھا در 

اراين افغانستان وسيله خواھد شد که انگليس ھا بزيرنام تجارت ، آقا و باد

کشور شوند، آنگاه تجارتی را که اکنون موفقانه بين ماسکو، بخارا وکابل 

  .جريان دارد، متوقف خواھند ساحت

امير دوست محمدخان درنامه خودع3وه کرده بود که حسين علی 

احساسات مملو از احترام وارادت مرا بحضور اعليحضرت امپراطور 

ه در صورت ايت3ف باھمی وحکومت رفيع شوکت شما تقديم واز منافعی ک

واتحاد صميمی بين روسيه، فارس وافغانستان به اين سه کشورمتصور 

   ٣٢ ».است، توضيحات cزم خواھد داد

تاريخ «خوشبختانه متن نامۀ امير عنوانی امپراطور روسيه درکتاب 

تاليف مرحوم پوھاند حبيبی، ضبط شده است » تجزيۀ شاھنشاھی افغانستان

  :س ميگرددکه از آنجا اقتبا

اول (متن نامه امير دوست محمدخان عنوانی امپراطور روسيه 

  )م١٨٣٦جنوری 

  Fo٢٥١/٤٥N١.پبلک ريکارد آفس لندن« 

ِّتا کوکب نير اعظم با مر وارادۀ خالق اکرم، مربع نشين چرخ 

چھارم،ونوربخش عرصۀ نيلگون طارم است، ھمواره اريکۀ عظمت 

                                                             

 ٢٣٨،ص ١ ھمان اثر،ج - ٣٢
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مت وشھرياری بوجود مبرھن وشوکت وجھانداری وسدۀ سنيه ابھت وحش

جھان آمود شھنشاه جم جاه، انجم پناه، جمشيد نظير کيخسرو سرير، 

سکندرزمان داراشان سلطان البرين و وخاقان البحرين،شھنشاه معظم 

حضرت امپراطور اعظم حفظ هللا الملک اcکرم منور ومزين بوده، اعلی 

بعد از بزم . نشين سريرشاھنشاھی وصدرگزين ارايک صاحب ک3ھی باشند

آرائی ايوان الفت و وداد، وپس از انجمن پيرائی شبستان مؤدت واتحاد، 

  :مشھود رأی جھان ارائی خورشيد آنج3 آنکه 

چون فی مابين دودمان اين محبت نشان وسلسلۀ سدوزائی ھا مخالفت 

ومغايرت واقع، وسرکار عظمت مدار دولت گردون رفعت انگليسه بھادر 

ع الملک سدوزائی مايل، ورنجيت سنگه در ملک در پرداخت حال شجا

پنجاب است وسرکار انگليسيه بھادر که مملکت ھندوستان در قبضۀ 

تصرف آنھا قرب جوار دارد، طريقۀ آميزش بايک ديگرمربوط 

دوستانه درکار ماندارند، بنده درگاه اله با جمعيت ] روش؟ ....[دارند

قتدارداريم، با گروه سيکان واستعداد که بفرمان قادر مستعان در قبضۀ ا

  .م]شد[مقابل ومعارض

چون آن دولت گردون رفعت را با دولت بھيه قاجاريه اتحادکامل 

حاصل است، ھرگاه درپرداخت امور مملکت افغانان وانتظام ومعاونت 

سلسلۀ اين دودمان، نيز توجه شاھانه مصروف فرمايند، اين طبقه را قريب 

ممنون محبت خواھند ساخت، از مکارم بيست لک خانه ميباشند مرھون و

اخ3ق شريف ومراسم افکار لطيف متوقع چنان است که اين سلسلۀ جليله را 

بقراردودمان عظيم ايشان دولت گردون رفعت قاجاريه، متصل بدولت فلک 

  .رفعت خود سازند

ھرگاه ازآن جانب فيض جوانب، تصويب رسانی باشد، در سلسلۀ 

بسا امورات ومطالبات سامانه ورونق خواھد افغانان متعلقه نيازمند، 
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باقی آنچه رأی جھان آرای که اقتضا فرمايد، برصواب خواھد .يافت

٣٣»فقط.بود
  

موھن cل ميگويد اين نامه ھای امير توسط داماد ميرزا سميع خان 

  . با نامه ديگری اميرعنوانی شاه قاجاربه من نشان داده شد )وزيرامير(

   روسيه عنوانی اميرکابلنامه کونت سيمونيچ سفير

ويکويچ برای تقديم اين نامه بحضورشما مشرف .محترم آقای پ« 

نماينده شما حاجی حسين علی مصاب به مرض شديد شده وبنابرآن . ميشود

ھنگامی که خبرناخوشی  اوبه سمع اعليحضرت . بماسکومتوقف شده است

کند ودر امپراطور رسيد، طبيب خوبی مقررشد تا به احوال او رسيدگی 

بمجردی که حاجی صحت ياب . تداوی وصحت يابی عاجل او اھتمام ورزد

  .گردد، تسھي3ت cزمه برای بازگشت عاجل او بکابل فراھم خواھم کرد

ميدانم شما بی صبرانه انتظار داريد اخبار واقعات اينجا رابشنويد 

 باوامرشده بود که. وباين منظورحامل اين نامه را بحضور شما ميفرستم

ھمراه نماينده شما بکابل برود ومن اميدوارم بارسيدن اوبدربارشما او را 

رجاميکنم او را مثل من . نوازش فرمائيد واسرار خود رابا او اعتماد کنيد

درصورت توقف او بکابل . ًبدانيد وبيانات او راعينا مثل بيانات من بشماريد

و روادارشويد برايش اجازه خواھيد داد زود زود بحضور شمامشرف شود 

ولينعمت من اعليحضرت امپراطور درباره خواھشات وتوقعات شما از 

اگرچه بعد .طريق من خبر شوند تا تشويش ھا ومشک3ت رفع گرديده باشد

فاصله مانع مکاتبات منظم من بخدمت شما شده است، ولی من ھميشه 

نم حاضرخواھم بود بدوستان شما احترام وحرمت نمايم تا بدينوسيله بتوا

  .احساسات دوستانه خود را بشما ثابت سازم

                                                             

٣٣
پوھاند حبيبی، تاريخ تجزيۀ شاھنشاھی افغانستان،به اھتمام خوشحال حبيبی،حبيب هللا -  

  ٣٠٣رفيع ،نشرسايت افغان جرمن آن3ين ، ص 
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دوام تماس ومکاتبه ھميشگی ما بايک ديگرمتکی بدوستی وشناخت 

بعضی اشيای ناياب روسی نزد من بود که آنھا رابشما . متقابل ميباشد

بار وبنه سبک دارد، از ) ويکويچ.پ(ازآنجائی که حامل اين نامه .ميفرستم

راھمراه خود بياورد،اما دراولين فرصتی توان او خارج بود اشيای مذکور

٣٤».که ميسرشود آنھا را س3مت خدمت شما ميرسانم
  

  : ورود ويکوويچ نمايندۀ قيصر روس به قندھار

نماينده روسيه پس از ورود به قندھار ، درمذاکرات   ٣٥ ويکوويچ

 يچ اھميتی به مشوره سفير برتانيهپادشاه ايران ھ: خود به سرداران گفت

وروسيه . ًست، بلکه خود راکام3 بدولت روسيه ملحق ساخته استقايل ني

ًعلنا وھم بطورخفيه ھرنوع کمکی که پادشاه فارس برای تامين ھدف خود 

دراين باره ميجر ليچ قرارذيل گزارش . ضرورت داشته باشد، برايش ميدھد

                                                             

 ٢٦٦،ص١ھمان اثر،ج - ٣٤
ق نماينده که بعدھامحقق نامداری شد، نام دقي)افسر جوان انگليسی( ھنری راولينسن- ٣٥

ازگارنيزيون اورنبورگ ضبط کرده " يان ويتکوويچ" را، تورنکابلپطرزبورگ به دربار 
. مينويسد که او اھل ليتوانی وبزبانھای انگليسی وفرانسوی روان صحبت ميکرد

درراه رفتن به کمپ شاه  که برای ١٨٣٧رد را نخستين بار دراول نومبر راولينسن اين م
حمله برھرات لشکر کشيده بود، صدھا کليومتر دورتراز تھران درکنار جوئی با چند قزاق 

سفير انگليس در تھران " مکنيل"راولينسن که از جانب . درحال صرف صبحانه ديده بود
ھوا تاريک وشب شده بود، سعی کردھمانشب حامل پيامی بود، وقتی به کمپ شاه رسيد،

: " شاه را مgقات کند، ووقتی به کمپ شاه راھنمائی شد، شاه با ديدن راولينسن گفت
مگر عgوه نمود که تزار روسيه اين تحايف رابرای امير " برای من تحايفی آورده اند

 را برای راولينسن دريافت که سفيرروسيه سيمونيچ موافقت شاه. کابل فرستاده است
. تأمين عبور گروه ويتکوويچ که حامل پيامی برای اميرکابل است حاصل کرده است 

ھنگامی که از خيمه شاه بيرون می . بنابرين تصميم گرفت ھرچه زودتر به تھران برگردد
ويتکوويچ با .آمد با گروه ويتکوويچ روبروشد که ميخواستند به کمپ شاه  داخل گردند

  به راولينسن معرفی واحوالپرسی نمود و از برخورد سرد خود در زبان انگليسی خود را
وپتکوويچ عgوه برزبان روسی،بزبانھای ترکی وزبان .بيابان با وی معذرت خواست

روبروشدن اين دواجنت ھوشمند . فارسی، فرانسوی وانگليسی نيزبروانی صحبت مينمود
. عنای خاص خود را داشتو زيرک رقيب ، برای ھريکی از بازيگران سياسی مفھوم وم

 )١۴٠بازی بزرگ، ص(
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درباره صاحب منصب روسی که اکنون درکابل می باشد، « :داده است

 گفت که پيام ھای ذيل رازجانب امپراطورباو تقديم کرده مھردلخان بمن

  :است

 اينکه اگر سرداران با امير دوست محمدخان ملحق شوند، دولت -

روسيه به آنھا کمک خواھد کرد تا باسيکھا بجنگند وملتان وديره جات 

رادوباره تسخيرنمايند، حتی برای تسخير دوباره سند نيزدولت روسيه بآنھا 

  .ردکمک خواھد ک

 اينکه محمدشاه پادشاه ايران يک ونيم کرور روپيه قرض دار -

روسيه ميباشد ودولت روسيه حاضراست بدولت ايران حواله پرداخت بدھد 

  .تا آن مبلغ مساويانه بين امير وسرداران تقسيم شود

 اينکه دولت روسيه سپاه ومردان جنگی داده نميتواند، اما اسلحه -

  .خواھد داد

 روسيه دربرابر اين کمکھا از سرداران متوقع است  اينکه دولت-

آن دولت گردند ونماينده روسيه را بدربارخود ) فرمان بردار(تامطيع 

  .بپذيرند

  ھروقت خواسته باشند وcزم ) سرداران واميرکابل(  اينکه آنھا-

  دانند جنگ را شروع ميتوانند، اما درباره صلح بايد با امپراتور مشوره کنند 

   ٣٦» .را بپذيرندونظر او

  :قندھارسرداران  نزد ، سفيردولت قاجاری ورود قمبرعلی  

سرداران قندھار که برادران امير ميشدند ، وقتى از ارسال  نامه 

ھای امير  اط3ع حاصل کردند، دچار سوء تفاھم شدند وبرجان خود 
                                                             

 ٢٦٨،ص ١ ھمان اثر،ج - ٣٦
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 ترسيدند، لذا آنھا ھم به عنوان شاه ايران و دولت روسيه نامه فرستادند و

بزودى نماينده ايران قمبرعلی . خود را تحت الحمايه دولت ايران قرار دادند

خان وارد قندھارشد و با سرداران موافقت نامه اى را امضاء کرد که در 

صورت حمله ايران بر ھرات ،و حمايت سرداران از ايران جانب ايران 

  . البته پس از فتح ھرات ، آنرا درکف سرداران قندھار خواھد گذاشت

جزئيات از اين قراربود که با وصول نامه ھای سرداران قندھاری 

وامير به دربار شاه قاجار، سفيردولت فارس قمبرعليخان ھمراه با 

سرداران قندھاری . محمدحسين خان نماينده امير به قندھار مواصلت کردند

که با امير دوست محمدخان حسادت وھم از اوخوف داشتند، مانع رفتن 

وتصميم گرفتند با عقد قراردادی با . ان به دربار کابل گرديدندسفير اير

نماينده دولت ايران  امتيازات خيالی را تنھاخود ازآن دولت نصيب 

سفيرايران نيز باcخره چنين قراردادی با سرداران بست که موھن .شوند

  :cل مواد ومحتويات آن قرارداد را اينطور ضبط کرده است

 دراينجا با سرداران محترم مبرعلی خان،ق[ قراردادی که من« 

کھندلخان، رحمدلخان ومھردلخان ، بوکالت از اعليحضرت محمدشاه 

درصورتی که سرداران صاحبان : انعقاد می نمايم، قرارذيل است] قاجار[

من به مقابل آن ] يکتن از پسران خود را بدرباراعليحضرت بفرستند

  :قرارذيل بسرداران وعده ميدھم

 ھرات چه بوسيله قدرت سپاھيان دولت فارس اشغال سرزمين_١

شوديا توسط لشکر سرداران، در ھردو صورت به سرداران واگذاشته 

وشاھنشاه در برابر آن ھيچ چيزی از آنھا تقاضا نخواھد کرد، . خواھدشد

مگرخدمت واطاعت، وھکذا شاھنشاه ھيچنوع مداخله ای با کشور وقوم آنھا 

  .در افغانستان نخواھد کرد

  اعليحضرت شاھنشاه ھيچنوع ائت3فی با افغانھا از ھرقوم وقبيلی _ ٢
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که باشند، بزرگ يا کوچک، تاسيس نخواھد کرد، واگرچنين چيزی صورت 

  .بگيرد، اعليحضرت به سرداران مراجعه ومشوره خواھد کرد

اعليحضرت شاھنشاه ھرگز با شھزاده کامران ويارمحمدخان _ ٣

  .د کردروابط دوستانه قايم نخواھن

بارسيدن پسر سردار کھندلخان بدربار فارس، اعليحضرت به _ ٤

 سپاه مشھد امر خواھد 

داد تا بجانب ھرات مارش کنند واگر کامران ويار محمدخان 

تصميمی به اشغال قندھار بگيرند، شاھنشاه باحضور خود به قندھار از 

 شخص حمله آنھا ممانعت خواھد کرد واگر آنھا موافقت نکردند، آنگاه

  .شاھنشاه به ھرات خواھد رفت

شاھنشاه به سرداران قندھارمصارف تنظيم سپاه دوازده ھزار _ ۵

 پايه توپ می پردازد، ھکذا ١٢نفری سواره وپياده نظام را ھمراه با 

مصارف اضافی لشکرکشی برای تسخير ھرات را می پردازد، واگر جنگ 

  . پرداختنی استًبه درازا بکشد، شاھنشاه تمام مصارف جنگ راحتما

درصورتی زيان وخسارتی بقلمرو سرداران برسد، شاھنشاه _ ٦

  .درکشورخود ايشان زمين معادل قيمت خسارت وارده اعطا خواھد کرد

قراردادی که من اکنون با سرداران امضاء کردم بايد به _ ٧

منظوری اعليحضرت شاھنشاه برسد وھکذا توسط حاجی ميرزا آقاسی، 

وسفيران روسيه وانگلستان امضاء شود )  امورخارجهوزير(ميرزا مسعود

   ٣٧».قمبرعلی. تا مورد اطمينان سرداران قرار بگيرد

  در قندھار و کابلفارس وظايف  قمبرعلی سفيردولت 

                                                             

 ٢٤١، ص١ھمان اثر ، ج - ٣٧
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راعبور کنيد، در ) منظور سيستان است(وقتی شماسرحد کيان« 

ھرموضع ومحلی که ميرسيد معلومات ذيل را در کتاب يادداشت تان درج 

وضع : کنيد وآنرا در مراجعت به تھران بحضور اعليحضرت تقديم نمائيد

 نفوس آنھا با مشاھدات خودتان از وضع شھرھا وقريه - شھرھا وقريه ھا

 نفوس تخمينی وقدرت ھرقوم وقبيله، ار قبيل سيستانيھا، بلوچھا، -ھا

افغانھاوقزلباشھا، گزارشی از عايدات ومصارف آنھا، توليدات شھرھا 

و امتعه تجارتی که . عمده زراعتی آنھا ومالياتی که مردم می پردازندومواد

از خارج وارد ميکنند، آيا جاده ھا آبگيرميباشند يا مسطح وھمواريا 

  .کوھستانی وصعب الورود

وقتی شما از بلوچستان عبور ميکنيد بايد در مورد عطوفت، 

ی سخاوت وبخشش ھای بزرگ اعليحضرت تبليغ کنيد وتوقعات خانھا

بلوچستان وسيستان را برانگيزيد و اگر خوانين مذکور طرفدارومتمايل به 

کامران باشند، بايدسعی نمائيد و انھا را تشويق کنيد تا خود را بخدمت 

حکومت فارس شامل سازند و به آنھا اطمينان بدھيد که تماس شان بادولت 

ًخصوصا از سخاوت . ًفارس کام3 سری ومخفی نگھداشته ميشود

مژده بدھيد وبرايش بگوئيد که اخبار )سيستانی(يحضرت به عليخاناعل

و ھمه خوانين بايد دور ھم جمع . خدمات او به اعليحضرت رسيده است 

شده سپاه وتجھيزات خود را حاضر وآماده سازند تا به ھنگام رسيدن سپاه 

  .ظفرنمون شاھنشاه به او ھمراه و مخلوط گردند

 ونشانھای افتخار را از جانب شما درقندھار فرمان وجامه ھا

اعليحضرت شاھنشاه به کھندلخان وبرادرانش بدھيد وتوقعات او رابرای 

شما خود را به کھندلخان نزديک سازيد . سخاوت اعليحضرت برانگيزيد

چرا برادر يا پسر ) نامه قبلی؟(واز او بپرسيد که چرا بعد ازدريافت آن نامه 

 بايد يک برادر خود را پيشتر بفرستد و خود را بدربارنفرستاديد؟ کھندلخان

درحالی که خودش درموقف فعلی خود ميماند، بايد به انتظار سپاه 
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اوبايد سپاه خود راتنظيم وآماده سازد وھرقدر سواره . اعليحضرت باشد

نظام که ممکن باشدجمع آوری کند، زيرا حمله بر ھرات باcی او اعتماد 

 که اگردر اجرای اينکار به ھنگام خدمت شما به کھندلخان بگوئيد. شده است

برای دولت فارس خساراتی به او برسد، غرامات آن از طرف دولت 

شما با تمام اشخاص ذينفوذ تماس و دوستی . باشوکت پرداخته خواھد شد

ًقايم  ميسازيد، خصوصا با خوانين افغان وقزلباش، با اھل تشيع 

ی سخاوت اعليحضرت بطورعموم، وھدف شما تحريک توقعات آنھا برا

اگر آنھا درباره اخت3ف مذھبی بين  شيعه وسنی احساس . خواھدبود

ناراحتی کنند، شما بايد ناراحتی آنھا رافع کنيد و به آنھا اطمينان بدھيد که 

عطوفت وعدالت اعليحضرت اجازه نخواھد داد در برابر شمابخاطر مذھب 

ت تا افغانھارا تبعيض صورت بگيرد وبصورت عمومی وظيفه شما اينس

  .برای شامل شدن در خدمت دولت اعليحضرت متمايل بسازيد

بعد از انکه شما اين اھداف را در قندھارتعقيب وتطبيق نموديد، 

بطرف کابل برويد وبرای دوست محمدخان پيش قبضی را که بشما داده شده 

وھمچنين نشانھای افتخار را . منحيث نمونۀ عطوفت اعليحضرت تقديم کنيد

ازعطوفت اعليحضرت در حق شان . ای نواب جبار خان تقديم نمايئيدبر

مطمئن سازيد وبه آنھا قوی ترين را عرضه داريد که بعد از رسيدن سپاه 

اعليحضرت به آن سرزمين ھا، عنايات وعطايای بيشمار نصيب آنھا خواھد 

اما رسما ودرم3ی عام شما ميگوئيد که ھدف ماموريت شما آوردن . شد

ت که به عريضه اميردوست محمدخان وتسليم دادن نشان وجامه جوابيس

ھای افتخار از جانب شاھنشاه فارس، اما در اختفا ومذاکرات خصوصی، 

شما با الحاق اميردوست محمدخان بدولت فارس اصرار وتاکيدکنيد وبه 

اوبگويئد که اگرخدا خواسته باشد،عطوفت اعليحضرت آنچنان شامل حال 

ًھد شد که تمام آن قلمروھا کام3 در تحت اداره وتسلط دوست محمدخان خوا

  .اوقرارداده خواھد شد واوکنترل کامل باcی آنھا خواھد داشت
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شما بايد به دوست محمدخان بگوئيد که اگر اومتعھد بقيام روابط 

محرمانه بادولت فارس باشد، اگر اويک برادريا پسر خود را به 

. ار سودمند ومفيد تمام خواھد شددرباراعليحضرت بفرستد، برای اوبسي

باcخره اينکه توقعات امير برای دريافت کمک از دولت فارس بايد نھايت 

تحريک شود وبايد او تشويق گرددکه يگانه راه نجات او از طريق دولت 

باcی اميربايد اصرار شود تا سپاه خود را تنظيم . فارس ميسر است

ليحضرت در موقع موسم وحاضرداشته باشد و در انتظار ورود اع

اگير امير آرزوی دريافت سندی را از شما داشته باشد که الحاق . بھارباشد

او رابا دولت فارس تائيد وسيک ھا را بخاطرتعثيب وآزار او اخطار بدھد، 

  » .شما ميتوانيد اين سند رابرايش بدھيد

ھنگامی که قمبرعليخان مصروف مذاکرات با سرداران قندھاری 

ا زرنگی با محمودخان بيات و ديگر فارسی بانھای شيعه که ھم بود، وی ب

با نفوذ وھم طرف اعتماد اميردوست محمدخان بودند، باب مکاتبه راباز 

نمود وافرادی را برای جاسوسی استخدام نمود تا در بارۀ منابع ودرآمد 

. کشور وبخصوص تجھيزات وذخاير نظامی معلومات جمع آوری کنند

خان با تاجران وثروتمندان اھل شيعه وفارسيوانھای ھمچنان قمبرعلی 

قندھارتماس گرفت و از آنھاخواست تا برای لشکرمحمدشاه عندالموقع آذوقه 

قمبرعلی ثروتمندان واشخاص صاحب . وعلوفه ولوازم کارآمد تھيه کنند

نفوذ را با وعده ھای سخاوت و الطاف شاھانه دولت فارس اميدوار ميکرد 

رنامه ای که به امضای شاه وصدراعظم فارس رسيده ويک کاپی ازدستو

بود به تاجران وکسانی که از شاه ايران حمايت ميکردند، داده بود تا با خود 

در . داشته باشند و پاداش ھمکاری خود را از مقامات قاجاری تقاضا کنند

تاجر ثروتمند ومشاورمورد )نصوح(بين تجار قندھار يکی ھم م3ناسو

ً قندھار بود که يک نقل ازھدايت نامه دولت فارس اعتماد سرداران

 اين شخص يک کاپی آن ھدايت نامه را به محمد. بدورسيده  بود
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داده بود که وظايف وص3حيت ھای قمبرعلی ) جاسوس موھن cل(طاھر

   ٣٨.خان را طوريکه دربال شرح يافت احتوا ميکرد

ار به محمدحسين خان نماينده امير وقتی فھميد که سرداران قندھ

قمبرعليخان اجازه نميدھند با او به کابل برود ونيزوقتی از عقد قرارداد با 

سرداران مطلع گرديد ، مخفيانه از قندھاربيرون رفت وخود را به کابل 

امير نامه ای گ3يه آميزی به . رسانيد وامير را از موضوع حالی نمود

نده ايران بدربار برادران قندھاری خود نوشت که چرا آنھا مانع آمدن نماي

اوشده اند و نيزچرا او را ازمفاد چنين قراردادی کنار گذاشته اند؟ به 

شاه فارس را به اميردوست ) پاسخ(ھرحال محمدحسين خان فرمان

  .محمدخان تسليم کرد

فرمان محمدشاه قاجارعنوانی سردارکھندلخان زعيم 

  :قندھار

ورما گزارش هللا دادخان به کمپ مارسيد وخواھشات شما رابحض« 

ھر کسی که بمن . داد که باcثر عطوفت شاه برای شما تزئيد يافته است

اعتماد کند ونزدمن بيايد، باعطوفت ومرحمت ما مواجه ميگردد ومقاصد او 

اگر شما ھنوزھم بعھد خود قليم وصادق باشيد، شما . برآورده ميشود

شات مقاصد وخواھ. نيزعطوفت شاه را برای خود قايم خواھيد يافت

وتوقعات خود راھميشه بمن بنويسيد ومطمئن باشيد که تمام مقاصد شما 

٣٩».برآورده خواھد شد
  

  نامه جنرال برونسکی عنوانی کھندلخان

                                                             

 ٢٤٦، ص ١ھمان اثر ، ج - ٣٨
 ٢۵٦،ص ١ھمان اثر، ج - ٣٩
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عبدالواحد بيگ وهللا داد خان ھمراه قمبرعلی خان رسيدند و «

مطالبی راکه کپطان . پيرامون اقدامات وافکار شما بمن گزارش دادند

 داشته ومروبط برفاھيت ، س3متی ، خير و آرامی شما ويکويچ بشما بيان

ع3وه برآنھا مطالب ديگری دارم تا با شما درميان . بود بخاطر بياوريد

. شما کارمعقولی انجام داديد که حمايت دولت فارس را تقاضا کرديد:گذارم

نماينده شما هللا داد خان ازمن تقاضا کردتا برای شماجوابی بنويسم، او از 

 من دراينجا خبردارد وآنرا بچشم خود ديده است وخودش نيزبگرمی نفوذ

شاه از او پرسيد تا بداند که سرداران . وعطوفت از طرف شاه پذيرفته شد

غير از خيرورفاه وص3ح شماچيز ديگری . قندھارچه توقعاتی ازو دارند

ازاين تماس والحاق شما باشاه متصورنيست، آنقدر بشما مفيد وسودمند است 

مطمئن باشيد که خدمتگزاری شما . ًه يقينا نميتوانم آنرا درکاغذ بگنجانمک

شاه ھرشخص را .برای شاه ازھررھگذر برای شما مثمر و مفيد ميباشد

باساس مقام و ارزش اونوازش ميکند و مقام و ارزش شما از ھمه 

ًحتما پسرتان محمدعمرخان رابسرعت بفرستيد، ازو بگرمی . باcتراست

مھمان » گوت.ام «استقبال خواھد شد و درين موضوع آقای ومھربانی 

سفير روسيه ھکذا حاجی آقاسی بشما نوشته وقرارداد قنبرعلی خان را 

  .درقندھارعقد کرده بود، تائيد کرده اند

ًباساس طالع فرخنده شاه ميمنه، ھزاره جات و چارآدينگ کام3 

مشھد، فرزند باساس نوشته آصف . آنطوريکه آرزوبود، تسخيرشده اند

محراب خان والی، وبرادرشيرمحمدخان وگل زمان خان وعده ديگر 

کشور فارس آن نيست که سابق ). بقسم گروگان(بخدمت شاه خواھند آمد

. آرزو دارم ودعا ميکنم الحاق شما با دولت فارس بزودی تحقق يابد. بود

 اعليحضرت محمدشاه تا ايندم از تسخير ھرات بخاطر ترحم باcی نفوس

مسلمانان آن شھر منصرف شده است، اما بمرحمت پروردگار وطالع 
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فرخنده شاه، ھرات مسخر خواھد شد، آنگاه ھمه امور بھتر وخوبتر خواھد 

   ٤٠».پس بسياربھتر است محمدعمرخان را به عجله اعزام داريد. شد

تصمين نامه سيمونيچ، سفير روسيه در مورد قرارداد 

  اجارسرداران قندھار با محمدشاه ق

من، نماينده فوق العاده وسفير دولت روسيه بدربارشاه فارس، « 

تطبيق وتحقق شرايط ذيل قرارداد بين اعليحضرت محمدشاه وسردارقندھار 

  :را تضيمن ميکنم

ايالت ھرات ازجانب شاه بحيث انعامی در برابرخدمات صادقانه _١

م انجام داده ايکه سرداران قندھار از روز جلوس شاه به تخت فارس تا ايند

  .اند، به فرمانروايان قندھار اعطا خواھد شد

ًقلمروھا واقواميکه فع3 تابع ودرتصرف سرداران _٢

قندھارميباشند، کماکان وبدون تخطی ، صدمه وضرر وضبط وقبض 

  .وتصاحب چيزی ، درتحت تسلط سرداران مذکورقرارداده ميشوند

ن را، چه بزرگ دولت فارس به ھيچوجه ھيچ يک از اقوام افغانا_٣

يا کوچک، با اتباع خود مخلوط نخواھد ساخت، وھم افغانھا رابرای خدمت 

و تمام امور .باموری که بخود آنھا تعلق نداشته باشد، استخدام نخواھد کرد

ومعام3ت مربوط بقلمرو ھای افغان از طرف دولت فارس بسرداران 

 .قندھارارجاع خواھد شد

مدخان ازتمام مراسم رسمی در شھزاده کامران ووزيراويارمح_٤

  .دولت فارس محروم ساخته خواھند شد

  اگرکدام اقدام خصمانه بمقابل قندھارتوسط شاه شجاع الملک، _۵

                                                             

 ٢۵٨، ص ١ھمان اثر، ج - ٤٠
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انگليس ھا يا اميرکابل صورت بگيرد، از طرف شاه بسرداران قندھارکمک 

  .خواھد شد

درصورتيکه پسران يابرادران کھندلخان ھمراه بايک قوت _٦

ی تھران بيايند، ھيچ تخطی وضرر يا صدمه ای بخود آنھا فرعی بکمپ شاھ

يا باموال و دارائی شان و به پيروان وھمراھان شان نخواھد رسيد 

وھيچکدام انھا بقسم گروگان توقيف نخواھد شد، باستثنای يک فرزند 

  .کھندلخان که بطور دايمی درخدمت شاه خواھد ماند

 و دوازده توپ توسط سپاھی مشتمل بردوازده ھزارسواره  نظام_٧

سرداران قندھاربرای اشغال ھرات فرستاده ميشود ومعاشات ومصارفات 

اين قوا توسط سرداران پرداخته خواھد شد و درمواقع ضرورت خدمات 

  .شاه را نيزانجام خواھند داد

بمجرد رسيدن اين قراردادوتصويب وامضاء آن درقندھار، _٨

  .حضورشاه اعزام خواھد شدمحمدعمرخان بصورت فوری برای شرفيابی ب

بعد ازشرفيابی اين شھزاده بحضورشاه، وجوه cزم برای تنظيم _ ٩

بعد از شرفيابی اين . سواره نظام بکمپ شاھی فرستاده خواھد شد

سرداربحضور شاه واعتماد متقابلی که باcثر بين دولت فارس وسرداران 

 فارس از قندھارتبارز خواھد کرد، ھيچ تقاضای ديگری از طرف دولت

درصورتيکه شاه . سرداران قندھار نخواھد شد، باستثنای خدمات نظامی

درتحقق وتطبيق ھريک ازشرايط اين قرارداد ناکام بماند، يا ازمواد اين 

قرارداد سرباز زند، من بحيث نماينده فوق العاده دولت روسيه خود را 

ميسازم تا مسئول ميشمارم وبھر شکل و طريقی که cزم باشد او رامجبور 

٤١.ًشرايط اين قرارداد راکام3 رعايت نمايد
  

                                                             

 ٢۵٩ -٢۵٨، ١ھمان اثر، ج - ٤١
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ز کابل در دام کونت سيمونيچ سرداران قندھار زود تر ا"بگفتۀ غبار

يچ در افتادند و با قراردادی که از طرف سيمونيچ سفيرروسيه در وووويک

ايران به نام دولت روس تضمين شده بود، اتحاد با ايران را پذيرفته ودر 

. رھرات به واسطۀ اعزام چھارھزار عسکر شرکت ورزيدندحمله ايران ب

  . ومحمد عمر خان پسرکھندلخان نيز به تھران اعزام گرديد٤٢»

  ٢۵٠سرداران قندھار محمد عمر خان را با  «بقول موھن cل،

و يك فيل را ھم از طرف , سوار بھرات فرستادند تا بحضور محمد شاه رسد

ھمچنين سرداران , ير روسيه تقديم نمايدو شال ھا را بسف, ايشان اھداء كند

  نامه را به سران سيستان و فراه و سبزوار و ديگر افغانان ١١۴قندھار 

  .تا در فراه بخدمت فرزند كھندل خان سردار محمد صديق آيند, فرستادند

  :اطgعات سری جواسيس انگليس 

موھن3ل جاسوس زرنگ انگليس توانسته بود ازميان خدمتکاران 

ريان سرداران قندھارکسانی را استخدام کند تا از ھرحرکت ودربا

راپورھای ذيل نمايانگر . وھرتصميم سران قندھار انگليس را با خبر سازند

  :فعاليت جواسيس انگليس در دربارسرداران قندھارميباشد

  :مضمون مکتوب شاه ايران به سرداران قندھار

حضرت شاه اعلي, چون محمد عمر خان به لشكرگاه شاھى رسيد"

ِراجع به پيوستگى سرداران قندھار با دولت ايران مطمئن گرديده و اراده 

ِفرمودند كه بعد از تصرف ھرات ويكويچ را با نه لك روپيه بقندھار و امير 

٤٣ ."تا در آينده باوامر شاھى منتظر و آماده باشند, دوست محمد خان فرستد
  

  زا حاجى آغاسى و اين نامه به مھر شاھى ايران و وزير اعظم مير

                                                             

 ٥٢١ غبار، در مسيرتاريخ، ص - ٤٢
٤٣

  ٣٠٥ ص ،١موھن ^ل، زندگی امير دوست محمدخان،ج-  
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و محمد عمرخان در ھرات ازطرف ده ھزار نفر . سفير روسيه ممھور بود

, سوار استقبال گرديده و به چھار توپ و پنج دست خلعت شاھى نواخته شد

و نزديك بارگاه شاھى به او جای داده شد، الھداد خان با سفير روسيه يكجا 

 روز براى به محمدعمرخان دو صد ط3ى روسى ھر. بسر مى برد

كه فراوانتر از انچه : و شاه ايران باو اطمينان داده, مصارف داده مى شود

  .با سرداران قندھار امداد خواھد كرد, در فرامين خود وعده داده بود

  لشكريان ايراني بر ھرات , دو روز بعد از وصول محمد عمرخان

نفر كه چھار صد نفر كشته ودونيم تا سه صد , حمله ھاى سختى كردند

درين جنگ بوروسكى و سمسان نيز بصورت فجيع جراحت . مجروح شدند

و سراو را بريده و در بازارھاى , و موخرالذكربا´خره كشته شد, برداشتند

. و بعد ازين محاربه طرفين به قرار گاھھاى خويش برگشتند. شھر گشتاندند

ر تمام افغانان داخل حصا, ولى رسيدن محمد عمرخان به لشكر ايرانى

و , و با يكديگر اخت3ف دارند,ھرات را خيلى افسرده و كم حوصله ساخته

. ميخواھند ھرات را به امر سرداران قندھار به محمد عمرخان بسپارند

محمد صديق خان فرزند ك3ن كھندل خان فراه را گرفته و اكنون به ترميم 

  .آن مشغول است

ويچ موكب محمد كاپيتان ويك: اما داستان نماينده روسيه چنين است

,  بقندھار رسيد١٨٣٨ اكتوبر ٢۶شاه را در كوسان ترك كرده و بتاريخ 

سردار كھندل خان ميخواست كه فرزند خود را با سه صد سوار باستقبالش 

ولى ويكويچ امتناع ورزيده و خاموش و تنھا به شھر آمد و در خانه , فرستد

  ھزار دوکه  ط3 ۶٠كه وى  : و بسردار گفت. ميرزا يحيى سكونت گزيد

را با خود آورده و حواله چھل ھزار ط3ى ديگر را ھم بر خزانه كرمان 

كه آنرا بامير دوست محمد خان بايد برساند و على العجاله مبلغ , بدست دارد

و دادن بقيه ده ھزار ط3 را در قاين وعده , ده ھزار ط3 به سردار داد

و , ندھار با لشكر خود برامدسردار ھم بعد از اخذ مبلغ از شھر ق. نمود
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اما سفير روسيه از شاه . بيرون شھربه تدارك امور لشكر مشغول گشت

و بسران افغان پول . خواھش كرده كه بر خ3ف ھرات اقدامات جدى نمايد

دھد تا با لشكر ايرانى يكجا بر ھرات بتازند و اگراين لشكر متحد افغان و 

 آنوقت خود روسيان بران حمله ,خراسان ھم نتوانست آن شھر را بكشايد

  .خواھند كرد

كه وى از طرف : يچ اظھار نمودواما سردار كھندل خان به ويكو

ِولى ميترسد كه در غيابش دولت انگليس قندھار را , ھرات انديشه اى ندارد

كه در قوانين دول اروپا حمله يك دولت بر : اما ويكويچ جواب داد. بگيرد

ِو وجود , ِه دولت ديگر موجود باشد جوازنداردشھريكه دران سفير و نمايند

اين شرحيكه . مانع حمله انگليس بران شھر خواھد بود, وى در قندھار

سردار را مطمئن ساخته و از ترس حمله انگليس رھائى , ويكويچ داد

ھمچنين سردار و ويكويچ خطوط عليحده را به ميران سنده نوشته و . بخشيد

صول لشكر خويش بركنارھاى درياى سنده ايشان را تا مدت سه ماه بو

اين اقدامات ويكويچ در سند ولوله اى را انگيخته و با منافع . منتظر نمود

  و روسيان ھدايائى را به على . انگليس در حيدر آباد سند بر خورد

٤٤ .حكمران سيستان نيز فرستادند] سربندی[خان
  

  راپور از قندھار به ميجر ليچ

كه درين احوال آشفته در , ندل خان پرسيدممن ديروز از سردار كھ«

رفتن بھرات چه مقصدى دارد؟ و با دولت انگليس چه طور رفتار خواھد 

اگر قواى انگليسى در ميادين قندھار موجود مى : نمود؟ وى جواب داد

البته وى نمى توانست كه تا فراه برود ولى اكنون ميخواھد كه تنھا , بودند

و اگر در غيابش كسى بر ,  ايران بدست آوردفراه را به اشاره روسيه و

                                                             

٤٤
  ٣٠٥-٣٠٤، ص ١موھن ^ل، زندگی امير دوست محمدخان،ج-  
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به او پول و , البته مطابق وعده ايكه روسيه داده است, قندھار تعرض كند

و اگرانگليسيان بر قندھار . لشكر داده خواھد شد تا پس قندھار را بگيرد

پس روسيه و ايران تمام وسايل را باو سپرده و در تسخير , حمله ننمايند

سردار موصوف بعد از تقسيم ط3ى . ش خواھند بودھرات ممد و معاون

 ٩و ممكن است بتاريخ , از قندھار حركت كرد, روسى در بين لشكريان 

کاپيتان ويكويچ يك ھزار خروار  هللا داد خان و.  به فراه برسد١٨٣٨نومبر م

هللا داد خان وويكويچ .گندم را در قلعه شمس الدين خان به سردار آورد

و ده ھزار ط3 را با خود آورده و به , ر بقندھار رسيدند اكتوب١٧بتاريخ 

سردار . تا بزودى تھيه حركت خود را بطرف ھرات نمايد, كھندل خان دادند

و از جمله مبلغ ,  اكتوبر پيش خيمه خود را از قندھار كشيد٢١بتاريخ 

  ط3 را به مھر دل خان و ٢٧٠٠و  ,  ط3 را خودش گرفت٢٧٠٠مذكور

 ط3 را ھم محمد ٩۵٠  ط3 را مير افضل خان و  ٩۵٠و , رحمدل خان داد

  .صديق خان گرفت

 چھار نفر چاپار امير دوست محمد خان ١٨٣٨ اكتوبر ٢٢بتاريخ 

د با سى رجمنت وبقندھار رسيده و ميگويند كه سر الكسندر برنس ولفتننت و

ار  از انجا رفته اند و بايد كه سرداران قندھاكھيو سرسيده لشكر به پشاور 

چون سردار كھندل خان نامه امير دوست . به سوى ھرات حركت نكنند

كه اكنون سرداران در : وى جواب داد, محمد خان را به ويكويچ وانمود

ولى سرداران گفتند كه در موعد چھار . تعيين خط مشى خود اختيار دارند

  »٤٥ .روز حركت خواھيم كرد

  راپور از قندھاربه  برنس

                                                             

٤٥
  ، ترجمه داکتر ٣٠٨ -٣٠٧، ص١موھن ^ل، حيات امير دوست محمدخان،ج-  

نشر در سايت افغان ( ببعد١٩٠ھاشميان،حبيبی، تاريخ تجزيه شاھنشاھی افغانستان،ص 

  )جرمن آنgين
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آرزوندارد خود را بحيث يکنفر روسی ) كويچوي(نماينده روسيه «

وى ادعا ميکند , بلكه مرجح ميداند مانند بک فارسى عمل نمايد, نشان بدھد

که اقدامات او براساس ھدايات  واوامر محمد شاه صورت ميگيردکه 

  .ولينعمت او امپراطوروسيه دوست ومتحد او می باشد

ندل خان به و سردار كھ, اكنون سردار مھر دل خان در واشين

ِھمراھى ويكويچ در كشك نخود ِو سردار رحمدلخان نزديك حوض مدد , ُ

يكنفر خدمتگار سفير روسيه . تا لشكر خويش را فراھم آورند, ساكنند

تا خلعت ھاى ارسالى امپراطور , عبدالصاحب خان از قندھاربكابل رفت

  .روسيه را به امير دوست محمد خان برساند

زيرا طوريكه در مكتوب , ندھار موثق استِتمام اط3عات ما از ق

 بنام كلنل پوتينجر توضيح شده بود كه ويكويچ از قندھار ١٨٣٨ نومبر ٢٣

, اكنون اين سخن بكلى تصديق گرديد, بدربار حيدر آباد فتنه انگيزى مينمايد

ِكه سرداران قندھارمبلغى از پول رشوت خود را به خان ق3ت نيز تقديم  ِ

,  روسيه را درين سر زمين پھن كردن ميخواھندو دسايس, كرده است

ده ھزار ط3 را به سرداران قندھار , وويكويچ درين مسايل دست قوى دارد

كه حين وصول ايشان به فراه ده ھزار ديگر خواھد داد و , و وعده كرد, داد

و ,  ھزار ط3ى ديگر را ھم خواھند داد٢٠در حين دوام محاصره 

نيز ده ھزار ط3ى ديگر را خواھد , مايندھنگاميكه بر ھرات يورش ن

و مھر , ًسرداران نيز فورا از قندھار حركت كرده و بفراه رسيدند. رسانيد

. تا از غوغاى غلزائيان جلو گيرى نمايد, دل خان را واپس بقندھار فرستادند

زيرا شاه شجاع بنام سران قبايل غلزائى يعنى عبدالرحمن خان و سلطان 

 شھاب الدين خان و گل محمد خان نامه ھائى فرستاده محمد خان فرزندان

و بر كسانيكه در شھر بودند يعنى حاجى خان و صحبت خان و ماما , بود

  .نيز سرداران اعتماد كاملى نداشتند

   سردار مھر دل خان ،ويكويچ را در خانه ١٨٣٨ دسمبر ١١بتاريخ 
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 حاجى و نظر محمد خان و) م3نصوح(خود دعوت داد كه دران م3 نسو

بيكطرف : سردار به ويكويچ گفت. حاضر بودند) سفير ايران(على خان 

كشور ما در ماوراى سند دولت برطانيه است و طرف ديگر ھم محمد شاه 

, پس اكنون كه ما به دولت روسيه متابعت ميكنيم, متحد روسيه سلطنت دارد

  . بايد شما درمقابل حمله انگليس با ما امداد نمائيد

, كه سرداران قندھار متابعت روسيه را ندارند: ب دادويكويچ جوا

باز ھم , زيرا با وجوديكه من ده ھزار ط3 را براى رفتن شما به ھرات دادم

اما اگر ايشان بھرات .  كوس پيش نرفتند٢۵ روز باندازه  ١۵در مدت 

كه : وى ع3وه كرد. انوقت در مقابل ھرخصم امداد داده خواھد شد, برسند

 روسيه ويكويچ را بحضور امير دوست محمد خان فرستاده ًاص3 دولت

زيرا امير , و او را نسبت بسرداران قندھار بنظر اھميت مى بيند. است

او .موصوف با دست خالى بارھا بر خ3ف قواى مجھز سيك جنگيده است

, حبوخان آدم خود بحضور امپراطور فرستاد كه من خدمتگار آن دولت ام

كه ما شما را دوست : سيله امپراطور جوابش دادچون وى مكتوبى را بو

و حاضريم كه بنام دوستى روسيه چھار لك ط3ى ! خود ميدانيم نه خدمتگار

روسى و چھار نفر افسر تعليم يافته امور لشكر پياده و توپخانه را بشما 

  » ٤٦ .بفرستيم

  : برھراتھاحملۀ  فارس

ش قشونش درھنگامی که دولت فارس بقصد اشغال ھرات دستورمار

را صادرکرد، افغانستان برسه مرکز قدرت استوار بود که دو مرکز  آن 

يعنى کابل و قندھار در دست سرداران بارکزائى و مرکزسومى در دست 

                                                             

٤٦
، ١کتر ھاشميان، جموھن ^ل، حيات امير دوست محمدخان، ترجمه دا-  

نشر در سايت افغان ( ببعد١٩٠،حبيبی، تاريخ تجزيه شاھنشاھی افغانستان،ص ٣٠٩ص

  )جرمن آنgين
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شاھزاده کامران سدوزائى بود و اين سومى با آن دوتای  اولى سر مخالفت 

اسى و ّاين وضعيت طبعا براى آنانى که خواھان نفوذ سي. و دشمنى داشت

 . نظامى در کشورما بودند، مساعد و مناسب مينمود

 محمدخانکامران سوگند خورده بود که با سرنگون کردن اميردوست        

مگر دولت فارس با . درکابل حکومت خانوادگی خود را دوباره احياء ميکند

تشويق وحمايت روسھا،ت3ش داشت تا ھرات را به اين بھانه که درعھد 

باری  شاه قاجاربه کامران . ط آن کشور بوده، بدست آوردصفويان مربو

پيشنھاد نمود که به او کمک مينمايد تا اميردوست محمدخان را درکابل از 

قدرت بزيرکشد و باکمائی تاج وتخت  خاندانی خود، ھرات را به ايران 

ًواگذارنمايد، ولی کامران که قب3 قوت امير و ضرب شصت او را ديده بود، 

ًازجانبی اميردوست محمدخان شخصا خود را مکلف . شنھاد را ردکرداين پي

ميدانست تا نه تنھا عظمت سابق افغانستان را دوباره احياء نمايد، بلکه 

بسيارت3ش ميورزيد تا وcيت حاصلخيز وثروتمند پشاور را که توسط 

او ھنوزھم . رنجيت سنگ اشغال گرديده بود، با زور دوباره بدست آورد

د دريافت کمک از انگليس بود، باوجوديکه برنس برايش گفته بود آرزومن

  .که برتانيه نسبت پيمانی که با رنجيت سنگ بسته، متعھد ميباشد

cرد (نزديکی روسيه با دولت قاجاری، وزيرخارجۀ بريتانيا

را برآن داشت تا به سفير خودآقای اليس، درتھران،ھدايت بدھد ) پالمرستون

. از ھرگونه آمادگی جنگی در برابر افغانھا ھشدار دھدکه دولت قاجاری را 

شاه طرح ھای دوامداری به خاطر « : اما اليس به جواب پالمرستون نوشت

وی حق حاکميت برھرات وکندھار . فتوحات به جھت افغانستان در سر دارد

اين ادعا با . را مکمل ساحه ای می داند که صفويھا برآن حکمرانی ميکردند

  ی اخير عباس ميرزا در تسخير خراسان به تشويق کلونل کاميابی ھا
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٤٧ ».مورد پشتی بانی بيشتر قرارگرفت) Borosky(باروسکی
  

حاجى ميرزا آغاسى وزير اعظم محمدشاه : آقای اليس ع3وه ميکند

« : قاجار و ميرزا مسعود وزير امورخارجه ايران ھردو ادعا دارند که

ه ايران است و شاه مختاراست به بخش بزرگى از خاک افغانستان از آن شا

از ايشان پرسيدم که . ھرروشى که ص3ح بدانند با رعاياى خود رفتارکند

من اطمينان . مرز کشورايران تا کجا ختم مى شود؟ پاسخ دادند که تا غزنى

دارم که با توجه به آرامش داخلى ھندوستان ھرگز دولت بريتانيا نمى تواند 

زو خاک ايران باشد، زيرا بسط قلمرو ايران بى اجازه بدھد که افغانستان ج

   ٤٨».درنگ نفوذ روسيه را به آستانه امپراتورى ما خواھد کشانيد

شھر ھرات را اين شايعه پرکرد که محمدشاه ١٨٣٧در ماه اگست 

کامران ،حکمران . قاجار با لشکر گرانی بقصد حمله برھرات پيش می آيد

با برادران قندھاری بود، ھرات که مصروف زد وخورد درجنوب ھرات 

ًبا اط3ع از موضع فورا خود را به ھرات رسانيد تادر پھلوی وزير کاردان 

نخستين اقدام يار محمدخان .خود يار محمدخان  تدابير دفاعی را بگيرد

دستگيری تمام عناصری بود که آوازۀ ھواداری شان ازدولت فارس 

 تا حاص3ت سردرختی سپس به روستائيان ھدايت داد. بگوشش رسيده بود

وزير درختی، يعنی غله جات وميوه جات خود را ھرچه عاجل ترجمع 

و بقيه موادی که . کرده با سايرمواد خواربار خود به شھر ھرات داخل شوند

. قابل انتقال بدرون شھرنباشند، مانند درختان مثمر وغير مثمر، نابود گردند

اد تا از تحقق دستوراتش بوی او دسته جاتی از نيروھای دولتی را وظيفه د

ھمزمان با آن کارتحکيم حصار وبرجھای ديده بانی وتعميق .اطمينان بدھند

                                                             

، م��وھن ١٨،٢٦،ص١٩٨٩ ش��وھاز،مجلۀتحقيقی وفرھنگ��ی بلوچ،ش��ماره اول،س��ال - ٤٧
 ، ص١^ل، حيات اميردوست محمدخان،ج

، ص ٢ن و انگل�يس ، جل�د  دکتر ابوالقاسم طاھرى ، تاريخ  سياسى و بازرگ�انى اي�را- ٤٨
١٩٢- ١٩٠ 
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وتمام راه ھای خروجی شھر برای . خندق اطراف شھر را آغاز کرد

  . جلوگيری ازخروج جواسيس و انتقال اخباربه کمپ دشمن مسدود گرديد

 به تربت جام ١٨٣٧به قول استادعزيرنعيم،سپاه قاجاری دراکتوبر

اين .شھرک غوريان در مرزھرات سقوط کرد١٨٣٧رسيد و دراوايل نومبر

 نومبرگارد پيش قراول سپاه ٢٢در . واقعه تھديد برھرات راجدی  ترساخت

   ٤٩.فارس در پشت ديوارھای شھرھرات رسيد

اين پروسه درھنگامى  جريان داشت که سفيرانگليس الکساندربرنس 

 اميردوست محمد خان پيرامون مسايل تجارتى و وارد کابل شده بود و با

بخصوص مسئله حمله دولت فارس به ھرات و دفاع از ھرات بوسيله 

امير پيشنھاد برنس را براى دفاع . نيروھاى کابل صحبت و گفتگو ميکرد

از ھرات پذيرفت، ولى شرط گذاشت که انگليس ھم بر دوست خود رنجيت 

برنس نيز . به افغانستان مسترد نمايدسنگ فشار وارد نمايد تا پشاور را 

موافقت مقدماتى خود را به اين پيشنھاد امير ابراز نمود و طى مکتوبى 

عنوانى ويسراى کل ھند cرد اوکلند، موافقت او را نيز مطالبه نمود، اما 

ويسرا که مکلف به تطبيق نقشه ھاى لندن در مورد افغانستان بود، به اين 

داد و اطاعت بدون قيد و شرط امير را به اوامر پيشنھاد امير جواب رد 

امير نيز از قبول چنين اوامرى انکار کرد و در خ3ل اين . انگليس خواست 

احوال ھمه اط3عات و وعده ھاى را که دولت ايران و دولت روسيه به او 

براى استرداد پشاور از دست سيک ھا داده بودند ،به نماينده انگليس فاش 

 . ساخت 

ه ھدف او از اين کاريعنى از نزديکى خود با ايران و روسيه ، البت

تھديد کردن انگليس براى وارد نمودن فشار بر رنجيت سنگ در مورد 

  اما انگليس ھاکه خود نيت پيشروى و توسعه حريم . استرداد پشاور بود

                                                             

 ١٩١ ميgدی، ص ١٩ نظامی افغانستان در قرن - اعظم سيستانی،دونابغه سياسی- ٤٩
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  . امنيتى ھندوستان را داشتند، به خواسته ھاى امير افغانستان وقعى نگذاشتند

ً که قب3 او را به قندھار فرستاده بود در ميجر ليچ از کابل به برنس

جدائی قندھار از ايران بسيار « :  چنين نوشت١٨٣٧ دسمبر٢٥نامه مؤرخ 

در آستانۀ . قندھار دارای مھمترين موقعيت نظامی در آسياست. مھم است

تنگۀ بو^ن قرار دارد که بھترين مسيری است که از طريق غرب به سند 

بنابرين وظيفۀ ويژۀ شما خواھد بود که به کھندلخان و . ه می يابدخاتم

برادرانش، بی ارزش بودن تمام قول و قرار ھای دريافت شده از ايران را 

به آنھا خاطر نشان سازيد که تنھا اميد آنھا برای حفظ . روشن سازيد

. شان، در توسعۀ روابط شان با ساير ھموطنان افغانی و کابل قراردارد

   ٥٠ ».آن صورت حکومت بريتانيا حاضراست ھميشه دوست آنھا باشددر

ًدقيقا معلوم نيست که ليچ در قندھار چه جوابی از سرداران  دريافت 

کرده، ولی مسلم است که سرداران قندھار فريب انگليسھا را نخوردند و 

محاصرۀ ھرات را برای انتقام کشی از کامران ميرزا که برادر بزرگ شان 

ح خان را کورکرده وبعد به فجيع ترين شکلی به قتل رسانده بود، وزير فت

بھترين فرصت می شمردند، چنانکه در ھمين وقت نامه يی از کھندلخان، 

وی دراين نامه آمادگی اش را برای کمک به .به محمدشاه قاجار رسيد

محمدشاه اظھار کرده بود و ھمچنان شاه را به دوام محاصره تشويق نموده 

  . بود

، سفير جديد )Mc Neill(مکنيليجرليچ، از قندھار طی پيامی به م

انگليس که تازه به عوض آقای اليس به تھران مقررشده بود،پيغام داد که 

طبق ھدايت گورنرجنرال، محمدشاه را به عقب نشينی قوايش از ھرات 

 اپريل به کمپ شاه ۶به روز " مکنيل"به اساس  اين پيغام. وادار نمايد

وی به شاه خاطر نشان ساخت که محاصرۀ . رات رسيده بوددرحومۀ ھ
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به .  مي3دی بين دولت فارس و بريتانيا ميباشد١٨١۴ھرات مغاير معاھده 

اساس آن معاھده ، دولت قاجاری نبايد از ھيچ قدرت ضدمنافع بريتانيا 

مکنيل گفت که روسھا برضد منافع برتانيه در آسيای . کمک بخواھد

درنھايت .  را به تسخير ھرات تشويق ميکنندمرکزی دولت قاجاری

  . محمدشاه ميانجی گری انگليس را دراين باره  نپذيرفت

 اپريل به پالمرستون، وزير خارجه انگليس ١١مکنيل درتاريخ 

ًتقريبا ازپنج ماھی که از محاصره سپری شده،نيروھای :"گزارش داد که 

ر تحميل ميگردد تا با ًشاه شديدا نيازمند اکماcت اند وبه سربازان بزو

بدون معاش، لباس وھرنوع .استفاده از گياھان وحشی خود را زنده نگھدارند

گاه . قطعات شب وروز درميان مواضع حفرشده ميگذرانند. اعاشه واباته

گاھی آنھا تا زانو درميان آب وگل قرارداشته وميزان مرگ وميردر ميان 

ادش روز بروز سقوط روحيه افر.  نفر ميرسد٢٠ تا ١٠شان روزانه 

مگراينکه شاه قادر شود تا اکماcت منظم مواد غذائی اعاشه والبسه .مينمايد

٥١."قطعاتش را سازمان دھد
  

٥٢"الدردپاتينجر
Eldred Pottinger که خود شاھد مقاومت و  

پايداری مردم ھرات به رھبری وزيربا تدبير شان يارمحمدخان الکوزائی 

مورخ انگليسی " جان کی" داشتھايی نوشته ودر دفاع از شھرخودبودند، ياد

انعکاس داده است، ار قول وی " تاريخ جنگ درافغانستان"آنھا را در

 نومبر، ھنگامی که نيروھای شاه به حمايت آتش توپچی ٢۴در: مينويسد که

                                                             

 ١۵۵ بازی بزرگ، ص - ٥١

٥٢
ر مورد ً آقای داکتر زمانی ،در يک مقاله مستندی که اخيرا در وبسايت فاميل زمانی د-  

،يکی Eldred Pottingeجاسوسان انگليسی نوشته ، متذکرميشود که الدردپاتينجر
مدتی در لباس ١٨٣٧ازجاسوس ھای انگليس بود که قبل از حمله ايران برھرات درسال 

وبعد از ختم . يک مgی ھندی در مسجد جامع ھرات به امامت وخطابت  پرداخته بود
معلوم گرديد، از ھرات فرارکرد وخود را به کابل جنگ ھرات ھمينکه چھره اش به مردم 

  .رسانيد
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حمله شديدی را از استقامت غرب باcی شھر براه انداخت، مخاصمت 

. ازخاک خود می جنگيدند ی ھر انچقوتھای پياده افغان باc. آغازيافت

فارس حمله  وقوتھای سواره نظام ايشان ازجناح ھای مختلف باcی سپاه

cکن آنھا نتوانستند دشمن را از اراضی ايکه بدست آورده . مينمودند

شدت " کی"وبقول . از اين پس محاصره آغاز يافت.بودند،بيرون نمايند

 اندازه و وحشی گری که در محاصره ارتباط داشت به  روحيۀ نفرت بی

يک . ھردو طرف بوجود آمده بود وبا ظلم وکينه جوئی ادامه می يافت

طرف وزير يارمحمدخان مدافعان شھر را تشويق ميکردکه  سرسربازان 

دشمن را قطع کرده باخود بياورند، تا وی آنرا ديده، به آورنده يک سکه 

ان دشمن را ط3 ويک چپن مکافات بدھد و سپس او سرھای سرباز

برکنگره ھای حصار شھر ميگذاشت تا بدين طريق رعب و ترس در دل 

ودرکمپ شاه وسپاه  فارس به مھاجمان دستورداده شده بود . دشمن ايجاد کند

که اسيران افغان را مثله بزنند و يا زنده شکم بدرند تا از مقاومت دست 

  .بکشند وتسليم شوند

ب سپاه قاجاری کرده باشد محاصرۀ شھر بدون اينکه پيشرفتی نصي

وديوارھا وحصار شھر از طرف دشمن پيوسته . ھفته ھا وماه ھا ادامه يافت

بقول کی،ع3وه برآتش توپخانه، يک . مورد آتش توپخانه قرار می گرفت

نوع مرمی ھای ھاوان که از باcی ديوارميگذشت  وبرخانه ھای داخل 

ً اين امر جدا سبب .شھر اصابت ميکرد، نيز از طرف دشمن فير ميشد

باری يکی از اين مرميھا نزديک کودکی . تشويش ساکنين شھر ميگرديد

اصابت نمود که بخواب رفته بود، مادر کودک وحشت زده خود را ميان 

چند ثانيه بعد مرمی انفجار نمود . نقطۀ اصابت مرمی وکودک انداخت

م خفه کرده وجسد بی سر مادرباcی کودک بخواب رفته اش افتاد که اورا ھ

دراطراف شھر ھنوز محصوcت زراعتی جمع آوری نشده بود وافغانھا .بود

مجبور بودند دربحبوحۀ  جنگ به جمع آوری محصول خود از طرف شب 
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دشمن که نميخواست ھيچ چيزی به شھر واردشود، متوجه اين . بپردازند

جز امر شده به تکميل  محاصره پرداخت، ومدافعين شھرچاره ای نداشتند ب

اينکه ھرشب برمواضع محاصره کنندگان حمله نمايند وباقبول تلفاتی 

فارسھا با وجود مشاورين روسی شان . محصوcت خود را به شھر آورند

در . نتوانستند تا در ديوار شھر رخنه کنند و يا بسوی شھر پيشرفت نمايند

 اين مدت البته پاتينجرافسر انگليسی نيزدر پشت ديوار ھای شھر تجارب

خود از تازه ترين تاکتيکھای جنگی اروپائيان را در اختيار مدافعين افغان 

  .قرار ميداد وآنھا را به مقاومت دعوت ميکرد

ھنگامی که ھرات از سوی قشون قاجاری درمحاصره قرارداشت، 

 نيز خود را به ھرات Count Simonich ُکنت سيمونيچسفير روسيه، 

لشکريان فارسی را برای فتح شھر رسانيده  وبا توزيع مناتھای روسی 

مکنيل سفير . تحريص مينمود وبخشی ازعمليات جنگى را به عھده گرفت

انگليس نيز از تھران به ھرات آمده به شاه گوشزد نمود که عمليات جنگى 

 برھرات با حمايت روسھا و با اشتراک افسران روسى بر خ3ف معاھدات

گرچه . اين عمليات متوقف گرددقبلى آن دولت با انگليس است و مى بايد 

شاه نسبت به آينده جنگ متردد گرديد، مگر سفير روسيه به تحريکات خود 

  .ادامه داد و شاه را در اجراى مقاصدش تشويق نمود



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

١١٣

 

  نمای بيرونی ارگ ھرات بعد از ترميم

 

   ارگ قلعه اختيارالدين در ھراتراه صعود به
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  نمای داخل قلعه ارگ ھرات

  

   ھراتدورنمای شھر و مسجد جامع



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

١١٥

  

  :مقاومت وزيريارمحمدخان در برابرتھديدات شاه فارس

تشويق ورھنمائی ميشد، " کنت سيمونيچ "شاه فارس که بوسيلۀ 

درانتظار يک پيروزی فوری بود، مگربعد از حم3ت پی در پی ماه ھای 

نومبر ودسمبر به ناکامی خود در تصرف شھر با وجود برتری نيروھای 

بنابرين شاه ھيتتی به . ، باور پيدا نموده بودجنگی اش بر مدافعين ھرات

در رأس . داخل شھرفرستاد تا يار محمدخان را به تسليمی شھرھرات وادارد

ًھيئت برادر وزير، شيرمحمدخان، قرارداشت که حاکم غوريان وقب3 به 

اما وزير ازديدن برادرش ابا ورزيد و او را . محمدشاه تسليم شده بود

فت از داشتن چنين برادری شرم دارد ونخواست خطاب نموده گ" خاين"

ھنگامی که شيرمحمدخان دوبارھبه کمپ شاه باز ميگشت،شاه  اين . ببيند

اگر نيروھای شاه ھرات را  بگيرد، او وزير :"پيغام را به وزير فرستاد

بدار خواھد آويخت و زنان واطفال او را در محضر عام بی " مانند سگ"را

 اگرمحمدشاه ھرات را گرفت، :"ت جواب وزير اينس٥٣."عزت خواھد کرد

تسليمی (اما من دراين مورد. او ھرچه ميخواھد با من بکند، آزاد است

٥٤".اطاعت نميکنم، افغانھا عادت به تسليم شدن ندارند) ھرات
  

باری پاتينجراز طرف کامران و يارمحمدخان عازم کمپ محمدشاه 

ستاده انگليس نزد ، فر)Stodart(اونخست با کلنل ستودارت. گرديد

محمدشاه، ديدارکرد وبعد باوی يکجا نخست با حاجی ميرزا آقاسی وسپس با 

پيام کامران ب3 فاصله از جانب محمدشاه رد شد . محمدشاه م3قات کردند

  ! ونخستين ماموريت دپلوماتيکی پاتينجرناکام گرديد

                                                             

 ١۵۴ بازی بزرگ، ص - ٥٣

 ، چاپ ١٩ نظامى افغانستان در نيمه  قرن - اعظم سيستانى ، دونابغه سياسى- ٥٤
، محمد نادر نصيرى مقدم ، گزيده اسناد سياسى ايران و ١٣٠-١٢٩سويدن ، ص 

  ، ٦٧ ، ص ١٣٤٧افغانستان ، جلد اول ، چاپ تھران 
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. محاصره برای دوماه ديگر بدون کوچک ترين موفقيت دوام نمود

م محاصره از يک سوموجب خستگی گرديد و از جانب ديگر قحطی و دوا

تحت . ًگرسنگی را بار آورد و مخصوصا اين فشار متوجه کمپ شاه بود

ھمچوشرايطی، صاحب منصبی ازکمپ محمدشاه به شھر فرستاده شد تا 

صاحب . افغانھا را به پذيرش حاکميت شاه قاجار برھرات وادارنمايد

مدخان وزير خاطر نشان ساخت که حمله برھرات منصب مذکور به يار مح

که خود را " کفار"ًاص3 در برابر افغانھا نيست، بلکه تھديدی است برای 

اگر ھراتيھا با او يکجا ومتحد ! در ھندوستان صاحب قدرت ساخته اند

گردند در ان صورت شخصا آنھا را عليه ھند رھبری خواھد نمود وثروت 

اين اشاره اخير شاه، به عقيده  .اھندکردھای آنرا بين ھم تقسيم خو

اما وزيريارمحمدخان فريب اين .پاتينجر،صدای سيموينچ سفير روسيه بود

وعده ھای شاه را نخورد و اين پيام را نپذيرفت و افزود بھترين ثبوت 

صداقت محمدشاه اين است تا دست از محاصره ھرات بردارد ودوباره به 

  .تھران برود

نت سيمونيچ، ع3وه برآموزش نظامی به قوای نمايندۀ روسيه، ک

دراين ارتباط از پاتينجرنقل . محمدشاه، تمويل امور نظامی را نيز متعھد شد

به ما گفته شد که کنت سيمونيچ با کسب اط3ع مقدماتی، : " قول است

نقاطی که مورد : ازباcی مص3 اوضاع داخل شھر را مشاھده کرد وگفت 

يگانه نقطۀ کم زور . محکم است که گرفته شودحمله قرارگرفته بسيار 

  ...."درسمت شرقی شھر ميباشد

، کنت سيمونيچ ، تعرض بزرگ خود را ١٨٣٨ جون٢۴ درتاريخ 

تعرض با آتش ثقيل توپخانه که برتمام جناح ھا و نقاط . برشھر عملی کرد

شھرھدف گيری شده بود، آغاز يافت و با تعرض دسته جمعی پياده نظام 

درچھار استقامت افغانھا با . مان از پنج استقامت تعقيب گرديدبطور ھمز

  شدت می جنگيدند و توانستند مھاجمين را  به عقب بزنند، cکن در استقامت 
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  .پنجم دشمن موفق گرديد توسط آتش توپچی در ديوار شھر رخنه ايجاد کند

 مدافعين  تا آخرين "جنگ کوتاه بوداما بسيار خونين": » کی«بقول

عده ای از مھاجمين جسورانه پيش آمدند و قسمت . ز پای درآمده بودندفرد ا

رخنه ديوار را در تصرف  خود گرفتند،اما دسته ای ازافغانھا برآنھا حمله 

بار ديگر مھاجمين بطور دسته جمعی . کرده ، ھمه را به پائين انداختند

يورش کردند ونقطۀ رخنه را تصرف کردند، مگر روز بعد بسختی عقب 

درساعاتی که جنگ شعله ور ميگرديد، سرنوشت ھرات به تار . ده شدندز

  .موئی بسته می بود

  

يکی از بناھای تاريخی ھرات و از پلھای زيبا و تاريخی افغانستان  :پل ما^ن

اين پل در مسير . است که بر روی رودخانه ھريرود در منطقه ما^ن ساخته شده است

 قندھار واقع شده و در گذشته ھای دور، کاروان ھايی که از ھرات به - رات جاده قديمی ھ

در بيشتر کتاب . مقصد سيستان، قندھار و ھند سفر می کردند، از اين پل عبور می کردند

ھای تاريخی که نامی از ھرات در آنھا آمده، در مورد پل شگفت انگيز ما^ن نيز سخن 

و در زمان )  ميgدی١١١٠برابر با (ھجری قمری  ۵٠۵اين پل در سال . گفته شده است

بی . (سلطان سنجر سلجوقی به ھمين شکلی که اکنون ھست، با اندک تفاوت، ساخته شد

  )٢٠٠٨ جون ٢٠بی سی 
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ًوزير و پاتينجر با شنيدن خطر فورا خود را به آن نقطه رساندند و 

چون ديدند که مھاجمين خود را به شھر نزديک ساخته اند، وزيريار 

زير چوب سپس و! محمدخان برمدافعين فرياد زد که تا سرحد مرگ بجنگيد

بزرگی بدست گرفته وبسوی کسانی که ازصف جنگ قصد فرار داشتند، 

حمله ميکرد وآنھا راچنان مورد ضرب وشتم قرارميداد که مردن بدست 

بقول پاتينجر، . دشمن به مراتب آسان تر ازلت وکوب بدست وزير بود

مدافعين که نسبت به دشمن از وزير بيشتر ميترسيدند ، دوباره به سنگرھای 

خود جست زدند وباچنان حرارت جنگيدند که دشمن تاب مقابله با مدافعين 

   ٥٥ .را درخود نديده  عقب نشستند

مردم به کمبود .در خود شھر وضع معيشت چندان تعريفی نداشت

با طوcنی شدن مدت محاصره . شديد موادغذائی وسوخت روبروبودند

رسنگی ومريضی حيات مردم شھر را بيشتراز مرمی ھای دشمن با ،گ

مردم خانه ھا را ويران ميکردند تا ازچوب آن .خطرمواجه ساخته بود

. غرض سوخت استفاده کنند واسپھا را ميکشتند تا گوشت آنھا را بخورند

بوی بد تودۀ ھای کثافات و اجساد دفن ناشده خطر بروز طاعون وساير 

برای کاھش مشک3ت اين شھر پرنفوس به .  ساخته بودامراض را بيشتر

زيرا مشک3تی که مردم را در .بخشی از مردم اجازه ترک شھرداده شد

داخل شھر تھديد ميکرد،کمتر از خطراتی نبود که در بيرون شھر آنھا را 

  باری بيک دسته شش صد نفری از. تھديد ميکرد

ارج شوند، اما ازسوی زنان ومردان وکودکان اجازه داده شد از شھر خ

مھاجمان برآنھا با س3ح ثقيل شليک شد با وجود آنھم  مردم پيش رفتند، 

دشمن سعی نمود با چوب وسنگ وسرنيزه مردم  را به بازگشت به شھر 

در چنين وضعيت . وادارکند، اما مردم باز نمی گشتند وبه پيش ميرفتند

                                                             

٥٥
  ١۵٧ -١۵۶ بازی بزرگ، ص - 
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ودند، مگر اينکار افغانھا از فرازحصار وفصيلھای شھر بردشمن آتش کش

  . بيشتر سبب تلفات مردم عادی ميگرديد که با دشمن در زد وخورد بودند

 ماه طول کشيد وفارسھا دراين لشکرکشی ١١محاصره ھرات 

 تن مرده و زخمی به جانب ١٨٠٠ًتقريبا :برھرات تلفات سگينی دادند

به تناسب تلفات عمومی تعداد زيادی از صاحب .ايرانی تلفات وارد شد

بخصوص کشته شدن جنرال .نصبان عالی رتبه نيز کشته شدندم

پوليندی سخت ترين صدمه را بر روحيه قوای " مونسيورپيروفسکی"

البته  قوای مھاجم حم3ت دcورانه ای برقلعه ھرات .ايرانی وارد ساخت

نمودند وسه بارپرچم فارس رابر برج تخريب  شده قلعه برافراشتند، مگر 

افغانان برھنمائی وزير با تدبير ھرات يار . را نگھدارندنتوانستند اين برج 

محمدخان الکوزائی برمھاجمين با شمشيرھای آخته بشدت حمله ور ميشدند 

گفته ميشد از . و از مرده ھای آنھاخندق ھای پيرامون قلعه را پرميساختند

پ3ن .ھرچھارتن کشته ايرانی سه تن آنان با شمشيرسربه نيست شده بودند

٥٦.له در تھران توسط سفيرکونت سيمونيچ طرح شده بوداين حم
  

اين واقعه نقطۀ عطف يا چرخشی درمحاصرۀ ھرات به نفع افغانھا 

پس از اين شکست با اينکه نيروھای فارس از طرف روسھا به دوام . بود

دوام . محاصره ترغيب ميشدند، اما آنھا ازدوام اوضاع دلسرد گرديدند

. ای ھردو طرف مشک3تی ببار آوردمحاصره و تقليل خواربار بر

بخصوص قوای محمدشاه، گرچه از ھرنگاه نسبت به قوای ھرات مجھز 

تربود وھم درموقعيت بھتری قرارداشت، بيشتر از اين فشار رنج می 

  .بردند

cرد اوکليند،ويسرای ھند سرانجام به پيشنھاد مکنيل، تصميم گرفت 

در خليج فارس مورد تھديد تا ايران را از طريق اعزام نيروھاى خويس 

                                                             

 ٣٠۴ باری جھانی، ھرات، پشتانه او ستره لوبه، ص - ٥٦
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به جزيرۀ خارک و بوشھر ١٨٣٨نيروھاى انگليس در جوcی . قرار بدھد

گزارش مبالغه آميز اين عمليات واين افواه که گويا انگليس به . پياده شدند

سوی شيرازپيش خواھد رفت، ايران را تھديد نمود تا دست از محاصره 

شته بود، بنابرھدايت وزارت مکنيل که اکنون به تھران بازگ.ھرات بردارد

خارجه بريتانيا، کلنل ستودارت را با پيامی به کمپ شاه به حومه ھرات 

فرستاد وبه شاه اخطارداد که اشغال ھرات توسط نيروھای فارس يک عمل 

دشمنانه در برابر منافع بريتانيا تلقی ميگردد وقوای انگليس از خليج فارس 

محمدشاه که ! رات دوام داشته باشدبيرون نميشود تا وقتی که محاصره ھ

قبل از اين اخطار تصميم به ختم عمليات در ھرات گرفته بود، به عقب 

  شاه قاجار به کلنل . نشينی خويش بعد از دريافت پيام مکنيل سرعت بخشيد

ما به ھمه خواھشات حکومت بريتانيا موافقه : " ستودارت در آن موقع گفت

دوستی بريتانيا را از دست ) ھرات(ن به اينجااگر می دانستيم با آمد. داريم

   ٥٧ ."ًميدھيم، ما اص3 به ھمچو عمل مبادرت نمی ورزيديم

لشکر ايران به استظھار عساکر داوطلب روس :" بنابرتاج التواريخ

بعد از آنکه ايرانيھا  . ھا ومناتھای روسی، ھرات را محاصره نموده بودند

ًتواليا به قلعه ھرات با توپ شليک ومعاونين آنھا يعنی روسھا، شش روز م

کردند، ولی کامياب نشدند وات3ف زيادی ھم از آنھا شد، لھذا پادشاه ايران 

ورود . افسرده خاطر گشته مصمم گرديد که محاصره ھرات را ترک نمايد

به ... کلنل استودارت در اردوی فارس، اسباب قوت اين عزم شاه گرديد 

اسپ خود را سوار شده از ھرات مراجعت تاريخ نھم ماه سپتامبر، شاه 

٥٨."نمود
  

  بعد از عودت شاه قاجار به تھران، ياداشتی بين حکومات برتانيه 

                                                             

٥٧
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انگليس در ياد داشتش ازفعاليت کونت سيمونيچ، که . وروسيه مبادله شد

حمايت کامل حکومت روسيه را با خود داشت، شکايت کرد، دراين ارتباط 

اريجۀ روسيه، به cرد ک3ن وزير خNesselrodeکونت نسلرود

، سفير روسيه به سنت پطرزبورگ طی صحبتی )Clanricarre(ريکادر

ًکونت سيمونيچ واقعا دست به چنان اعمالی زد که شما حق :" اعتراف کرد

داريد از او شکايت کنيد وبنابر آن مامور موصوصف از وظيفه سبکدوش 

٥٩...."گرديد
  

ابير بجای وزير شجاع آن، به ھرحال اگر مقاومت مردم ھرات و تد

يار محمدخان الکوزی برای دفاع از آن شھر نمی بود، شرايط برای الحاق 

 .ھرات وقندھار با دولت قاجاری، بيش از ھروقت ديگری مساعد شده بود

 اين بار نيزبر اثر پايدارى مردم ھرات پيروزی از آن افغانان شد  وبه مگر

نان مردمانی دلير ووطن پرستی ھستند روسھا وانگليسھا ثابت گرديد که افغا

. که سرميدھندولی وطن نمی دھند وآنرا دردست تجاوز بيگانه نمی سپارند

مقاومت مردم ھرات ودفاع از زاد وبوم ميھن بايد درسی می بود که قبل از 

ھرکس ديگرانگليسھا وروسھا از آن عبرت ميگرفتند، مگر متاسفانه که 

مله فارس برھرات با غرور وسرتمبگی قصد انگليسھا اندکی بعد ازحادثۀ ح

تجاوز برافغانستان را نمودند وبا لشکری گران مجھز با عصری ترين 

س3ح ھا برافغانستان ھجوم آوردند وشاه شجاع راچون عروسکی برتخت 

کابل برقرارساختند، ولی سه سال بعد با سرنوشت بسيار بدتر از ايرانيھا 

  .ستان بجز يک نفرنابود گرديدروبروشدند وآنھمه قشونش درافغان

در ھمان وقت وزير ھرات ، يارمحمدخان به بد عھدی انگليسھا 

 "سگھای پليد"، انگليسھا را ) تادويد(اشاره کرده  به نماينده انگليس 

                                                             

٥٩
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اين سخن راموھن cل، جاسوس ونوکر ھندی اcصل انگليسھا . خواند

 يار وزير در رويدادھای رسمی ثبت است که وزيرھرات،" ::ميگويد

، به ارتباط طرز معامله انگليس با حاجی خان کاکر، انگليسھا را محمدخان

٦٠."خطاب کرد» سگھای پليد«"تادويد"در حضور نماينده انگليس دگرمن
  

روسھا نيز از شکست فضيحت بار انگليسھا در تجاوز اول ودوم 

شان بر افغانستان درس نگرفتند ونه از شکست وناکامی ايرانيھا برھرات 

ويکصد سال بعد از شکست دوم انگليس درافغانستان، اين بار با مدرن 

ترين جنگ افزارھای کشتار جمعی برکشورما تجاوزکردند 

وده سال بعد به حال بسيار بدتر ازانگليسھا مجبور به ترک ) ١٩٧٩دسامبر(

  ).١٩٨٩(اين کشور شدند

يد انگليسھا معتقد بودند که  ھرات را با» کونولى. ارتور« بقول 

مستقل نگھداشت ، چون اگر ايران برآن مسلط ميگرديد بدون شک سعى 

به ع3وه . نيز دست يابد) منجمله قندھار( مينمود تا به نقاط ديگر افغانستان

آنھا معتقد بودند که دولت فارس در اثر تشويق روسھا به ھرات نظر دوخته 

ه ھرات و چون فارس را آنقدر قوى نمى ديدند که از عھدۀ ادار. است

در ضمن معتقد بودند . بدرآيد، خواھى نخواھى پاى روس به ميان مى آمد

که قشون روسھا به آسانى خواھد توانست از ھرات به ھندوستان حمله 

  ٦١.نمايد

بدين سان ديده مى شود که در اين ھنگام ھرات از نظر انگليس ھا 

تصرف و . داراى چه اھميت مھم استراتيژيکى و سوق الجيشى بوده است

از . آن از جانب فارس، بمنزله حمله روس ھا به ھندوستان تلقى ميشده است

ھمين جاست که انگليس ھا به اعزام يکى از صاحب منصبان با تجربه و 

                                                             

٦٠
  ٢٢١،ص ٢ محمدخان،جموھن ^ل، زندگی اميردوست-  

٦١
  ٢٦ ، حاشيه ٣٨و ١٨ مجله شوھاز ، شماره اول ، ص - 
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کارکشته خود بنام الکساندربرنس به دربار کابل مبادرت ميورزند تا امير 

کت دوست محمد خان را وادارد، با نيروھاى کابل به صوب ھرات حر

ت3ش ھا و جانفشانى ھاى انگليس بخاطر دفاع از ھرات در برابر . نمايد

لشکرفارس، به معنى ھمدردى و غمخوارى انگليس به افغانستان و تماميت 

ارضى و حاکميت سياسى آن نيست ، بلکه بخاطر آنست که مبادا روس ھا  

 آنرا از چنگ فارسھا بدر آورند و آنگاه تصرف ھرات بدست روس ھا به

معنى ، تصرف قندھار بدست آنھاست و آن وقت روس ھا از طريق قندھار 

بر ھند و قلمرو استعمارى انگليس حمله خواھند نمود و اين چيزى بود که 

اھميت ھرات نزد انگليسھا بحدی بود . انگليس ھا ازآن سخت ترس داشتند

د که در نيز انگليسھا  ماده يی را درآن گنجاندن) cھور(که در معاھده مثلث 

صورت اشغال افغانستان توسط شاه شجاع بکمک انگليسھا، ھرات بايد 

مستقل بماند و ھيچگونه کوششی نبايد از جانب شاه شجاع بھدف الحاق 

  ).ماده ھفدھم(ھرات با کابل صورت گيرد
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  فصل سوم

  

  نخستين تجاوز انگليس برافغانستان

  

  :دوست محمدخانسفارت برنس به دربار امير

 ھيئتی را ١٨٣٧گورنر جنرال ھند، cرد اوکليند، درماه می 

موھن cل چنين . برنس به دربارامير به کابل فرستادالکزاندربرياست 

گورجنرال ھندوستان ترتيباتی اتخاذ کرد تا يک ھيئتی : گزارش ميدھد

سرالکزاندر برنس بحيث رئيس اين ھيئت . خاص را بدربار اميربفرستد

لفتننت "و" ميجر ليچ"برنس به معيت معاونين خود ھريک . يين گرديدتع

از ايالت بمبئی، درمسيردريای سند سرازيرشدند و  "داکتر cرد"و " وود

نيزاز طرف دولت امرشده بود با آنھا درھمان دريا ) موھن cل(برای من 

وقتی کاروان ھيئت به دره خيبر رسيد از طرف يک ھيئت ... يکجا شوم

برھنمائی .  پذيرائی شد ومراسم استقبال رسمی با فيرتوپ بجا آورده شدامير

شاغاسی گل ميرزای افغان وسعادت خان زعيم مومند با حرمت واحترام 

اميردوست محمدخان ھيئت ديگری .کامل بصوب کابل رھسپار گرديد

برياست ناظرعلی محمدخان درمسير راه به استقبال ھيئت فرستاد وظيفه 

د تا به ھيئت بريتانوی انواع غذا ھا وشيرينی ھای افغانی تھيه ھيئت اين بو

در بتخاک ھيئت برتانيه از طرف پسرامير سردار .وتقديم نمايد
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. محمداکبرخان وعده زيادی از خوانين ومشران کابل استقبال گرديد

ھيئت برتانيه با . تشريفات ورود به شھر کابل بسيار مجلل بود

ھا درحالی داخل شھرکابل گرديد که به سرداراکبرخان سوار برپيل 

اين .دوطرف جاده تماشاچيان وعده زيادی ازشھريان کابل قرارگرفته بودند

اشتياق امير به . ھا از جانب اميربه استقبال ھيئت گماشته شده بودند 

ديدارھيئت چنان زياد بود که به پسرش دستور داده بود ھيئت را ب3 درنگ 

ميرھيئت را با صميميت پذيرفت وبعد از ا. به حضورش رھنمائی کند

م3قات تعارفی آنھا رابه باغ قشنگی که درجوار قصرش موقعيت داشت 

٦٢.برای استراحت رھنمائی کردند
  

يک روز بعداز ورود به کابل، برنس اعتبار نامه خود را که 

رسيده ) اوکليند(  به امضای گورنرجنرال ھندوستان١٨٣٧ می ١۵درتاريخ 

  :دراعتبار نامه تذکررفته بودکه . دوست محمدخان پيش نمودبود، به امير

اکنون من ) بعد القاب وتعارفات ونقش تجارت درحيات ملل"(

سرالکزاندربرنس را نزدشما ميفرستم تا اين نامه راخدمت شما تقديم نموده 

با جناب شما در باره بھترين طريقه ھايی که تسھي3ت تجارت را بين 

يقين دارم وی .  فراھم سازد، مذاکراتی انجام دھدافغانستان وھندوستان

بحيث يک دوست در دربار شما استقبال خواھد شد وبيانات ومراودات 

شخص او باجناب شما از اھميتی برخوردار باشد که من متوقع 

  "٦٣ .امضاء اوکليند.ميباشم

اماموضوع تجارت محض حرف بود وبرنس ھرچه با امير گفت از 

 از فرستادن برنس بدربار کابل، تشويق اميربرای ھدف اصلی.سياست گفت

امير نيزشرط گذاشت که اوحاضراست . دفاع ازھرات در مقابل فارسھا بود

                                                             

٦٢
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به مقابله با دولت فارس حرکت کند، بشرطی که حکومت ھند برتانوی  

بردوست خود رنجيت سنگ فشار آورد تا پشاور را دوباره به افغانستان 

 ميخواست با ھمسايه خود بريتانيا مناسبات  سياسی ًامير واقعا.مسترد نمايد

خود را مستحکم نمايد تا روسيه که از کابل بسيار فاصله داشت، اما 

انگليسھا که اھداف درازمدت خود را تعقيب ميکردند وخود ميخواستند 

برپشاور تسلط پيدا کنند، ھرگز حاضر نشدند به تقاضای امير جواب مثبت 

که اگر انگليسھا از کمک به اوخود داری کنند ، اميرمی پنداشت .بدھند

روسھا شايد مساعدت نمايند و اين امر سبب خواھد شد تا انگليسھا به 

  .خواست اوگردن نھند

، بعد از مذاکرات طوcنی، گورنرجنرال ١٨٣٨ جنوری ٢٠در 

ًشخصا به امير نامه يی نوشت وتذکر داد که اميربا اين اميدواری که برتانيه 

ًيث آلۀ فشار بررنجيت سنگ قراردھد، کام3 وداع بگويد وافزود  را به ح

گونرجنرال ! از ھرنوع مفکوره برای بدست آوردن پشاور صرف نظر کند

بنابر طبيعت سخاوتمندش وبا در نظرداشت اتحاد :"ھند به امير نوشته بود

طوcنی بارنجيت سنگ، مھاراجه به اين خواھش من رضائيت نشان داده 

 صورتيکه شما ازشيوه ھای اشتباه آميزخود نسبت به او صرف است که در

  " ٦٤ .نظر نمائيد، درآنصورت او بخاطر صلح، به دشمنی ھا خاتمه ميدھد

 نامه مذکور بسيار توھين آميز وطوری تنظيم شده بود تا غرورامير 

کپتان "چون cرد اوکليند فھميده بود که . را سخت جريحه دارسازد

 رسيده است، او به امير ھوشدار داد ھرگاه به کابل" ويتکوويچ

باروسھا،کدام معامله ای  بدون توافق قبلی اوانجام دھد، درآنصورت برتانيه 

خود را به ھيچ صورتی متعھد نميداند تا جلو اردوی رنجيت سنگ را 

. ًبه برنس ھدايت داده شده بود تا نامه را شخصا برای اميربخواند. بگيرد
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ود که اميرھرنوع اتحاد با روسھا و يا ھرقدرت ديگر، درنامه نوشته شده ب

درآنصورت او بزودی از تاج وتخت که به منافع بريتانيا صدمه بزند، 

   ٦٥ .برانداخته خواھد شد

  کوويچ وتقديم اعتمادنامه اش بحضور اميرکابلوي

  ر جريان در ھنگامی برنس ھنوز درکابل بود ومذاکراتش با امي

کوويچ وارد کابل شد واعتماد نامه خود را به يداشت، سفيردولت روسيه و

کپتان ويکويچ :"موھن cل ميگويد.امير دوست محمدخان تقديم داشت

اعتمادنامه خود راکه عبارت بود ازنامه ای از طرف امپراطور روسيه 

ونامۀ ديگری از جانب کونت سيمونيچ سفير روسيه در دولت فارس، به 

امير . ھای روسی وفارسی نوشته شده بودنداين اسناد بزبان. امير تقديم کرد

درباطن از خوشی وافتخار بجامه نمی گنجيد، اما بطور ساخته گی به 

نماينده انگليسی وخبرنگارانگليس وانمود ميساخت که تا امروزاز نوشتن 

اميراز مقاوcت . وارسال نامه ای به سنت پترزبورگ اط3ع نداشته است

ميرزا سمع . خان بکلی انکار کردومعام3ت حسنعلی وميرزا سميع 

کريدت واجرای اين معامله ) بطوری که آقای ميسن گزارش داده(خان

رابشخص خود راجع ميساخت واستدcل ميکرد که بمنظورجستجوی دوست 

ديگری برای ولينعمت خود، امير دوست محمدخان، باين نوع فعاليت ھا 

ه ھا توسط ميرزاسميع غافلگير نشان دادن امير ونوشتن نام. پرداخته است

خان بدون اجازه واستحضار امير، چيزی غيراز ساخته کاريھای امير 

  .بمنظور اغفال ھيات برتانوی، نبود

ھنگامی که :تحليگرمسايل سياسی انگليس، پيترھاپکرک، ميگويد

به کابل رسيد، اميردوست محمدخان ھنوز اولتيماتوم اوکليند " ويتکوويچ"
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تاره بخت برنس ھنوزھم درباcحصار در اوج را دريافت نکرده بود وس

. مداز افسران روسی استقبال سرد وغير رسمی بعمل آ.درخشش بود

کوويچ پيش بينی نموده بود درحقيقت فرستاده ًوطوريکه سيمونيچ قب3 به وي

حتی امير دوست محمدخان با برنس . روس در اقامتگاھش زندانی شده بود

ًکوويچ واقعا از آيا وي. ش مشورت مينمودنامه ادرباره صحت وسقم اعتماد 

ًجانب تزار فرستاده شده است؟ و آيا نامه حقيقتا از امپراتور روسيه است؟ 

او نامه را جھت تدقيق به برنس فرستاد وبدون کدام شک وترديد ميدانست 

که از نامه نقل گرفته ميشود وطی يک ساعت ترتيبات ارسال آن به اوکليند 

نس اينقدر به امير دوست محمدگفت که او به اين عقيده بر.گرفته خواھد شد

است که نامۀ مذکور بيش از يک پيغام حسن نيت چيزديگری نيست و در 

   ٦٦ .حقيقت از تزار نيک3ی است

   به اميردوست محمدخانيهور روستجواب امپرا

  Fo٢٥٢/٤٥N٢    -پبلک ريکاردآفس لندن

اطور اعظم وبا نيقوcی اول امپر: بعون عنايت ملک متعال ما

جناب امارت مآب دوست  ....ستق3ل پادشاه اکرم کافۀ ممالک روس و

. محمدخان امير کابول را تحيات دوستانه وتسليمات شاھنشانه باد

که دراين ايام بجھت فرجام، فرستادۀ :ومشھودخاطر عاطرالفت مدارميداريم

مه ونامۀ الفت ع3] نمود[آنجناب ميرزا حسين علی عز ورود و وصول 

عالی را وصول داشته، چونکه مضامين دوستی آئين آن اشعار ارادت 

واظھارتمنای ربط دوستی آن جناب را نسبت بحضرت ھمايون وباممالک 

ابدمقرون ما مينمود، وبمحل پذيرائی وقبول افتاده، عنايت خوشنودی حاصل 

آمد، وھمين معنی ما را برآن واداشت، وبدان رغبت انگاشت، که بکمال 

 خاطر دوستانه ، والتفات خالصانه خود آنجناب را در ھوای دوستانه ميل
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واستقرار الفت را که ھنوز به آن جناب درميان آغاز شده است مقبول 

ومعقول ديده، ھرگز حمايت وصيانت را دربارۀ رعايای مملکت کابول، که 

  .برای تجارت بممالک ما آمد وشد نمايند مبذول خواھم فرمود

گام فرستادۀ آنواc مقام، بعد از آنکه بشرف حضور وچون دراين ھن

عاطفت دستور اشرف ھمايون ما فايض آمده، عزآنطرف ارزانی يافت، 

مقرر فرموديم، تا بجھت تدارک مسافت بعيده که پيش دارد،ھرگونه اسباب 

ومھمات cزمه که درکاراست ، مھيا داشته،به ھمراھی عامل صاحب 

د سازند، که انشاء هللا تعالی، بعد منصب اين دولت روانۀ صوب مقص

ازدرک شرف حضور، بعضی از تحف اين  دولت را که مصحوب 

باقی ايام کامرانی واقبال بحسب المرام . مشاراليه شده تقديم خواھد نمود

  .پاينده وبردوام باد برب العباد

 مسيحيه ١٨٣٧اپريل سنه .در دارلسلطنه عاليه بطرزپورخ نام

جلوس ميمنت مانوس ھمايون قلمی گرديد، وچنانکه دوازدھم سال فرخنده 

٦٧».بود از زبان روسی به فارسی ترجمه شد
  

متن روسی نامه امپراطور روسيه توسط ميجر ليچ :موھن3ل ميگويد

نقل شده ومتن فارسی آن برای ترجمه به انگليسی بمن سپرده شد،اين ترجمه 

د وبعد از آن متاسفانه از نزدمن به ھنگام اغتشاش وشورش کابل گم ش

اگرچه يک قسمت اسناد رامن دوباره خريداری وحفظ کردم،اما متن ترجمه 

  . مذکوربدست نيامد

در تمام کشورھای دارای حکومات مطلقه، مانند افغانستان، 

ترکستان وفارس وھمسايه آنھا روسيه، مکتوبھای رسمی دولتی با مھر 

 امپراطور روسيه چندين مکتوب. رئيس دولت ارسال ميشود نه بامضاء او

ه به عنوان پادشاه بخارا توسط وزيراو مرحوم قوش بيگی بما نشان داده شد
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ًبود که مستقيما توسط شخص امپراطورنوشته شده بود ونه توسط منشی يا 

نامه ھای که توسط منشی يا وزيردولت روسيه نوشته ميشوند . وزيراو

 باشند که نامه ھای درنزد پادشاھان خطه آسيا آنقدرقدر واھميت نميداشته

شخص امپراطور بقلم خود او داشته ميباشند، زيرانامه ھای 

امپراطورنموداراحساس عالی دوستی وحرمت واعتماد شخص خودش 

دربار سنت پطرزبورگ از اين عنعنه معمول وتمايل وتوقعات . ميباشند

ھمسايگانش از قبيل اوزبکھا وفارسی ھاخبرداشته ومعموc نامه ھای 

ر رابعنوان آنھا بقلم خود اوارسال ميدارند، از ھمين قبيل نامه ايکه امپراطو

  ....امپراطور باميرکابل نوشته بود

نامه کونت سيمونيچ واجد اھميت ه اميرنامه امپراطور را نسبت ب

بيشتر ميدانست ونامه سفير را از نظر رجحان درمرتبه ثانی قرار 

 کابل تا جائيکه از ترجمه محتويات نامه امپراطور به عنوان امير.ميداد

انگليسی آن بخاطردارم واين ترجمه توسط خودم صورت گرفته ويک نقل 

آن بحکومت ھند برتانوی نيزارسال شده بود، چندان جنبه مھم سياسی 

درآن نامه بطور ساده بامير اطمينان داده شده بود که ازتمام تاجران . نداشت

ند بگرمی استقبال خواھد شد، افغان که به قلمرو امپراطوری روسيه بياي

درمورد آنھا ازعدالت  وحمايت کارگرفته خواھد شد ومعام3ت تجارتی آنھا 

  .موجب رفاه قلمروھای مربوط خواھد گرديد

من از زبان بسياری مردم شنيدم که ميگفتند اگر نامه امپراطور به 

ھيچ موضوع ديگر غيرازمسايل تجارتی تماس نگرفته، لزومی برای 

غوغا وھيجان از رسيدن آن بکابل نبود، ودرباره اھميت آن از مبالغه اينقدر

اگرچه من . کار گرفته شده، چنانچه حکومت ھندبرتانوی نيزباين عقيده بود

نظر مساعد به تاريخ ھای ھندوستان که توسط  افراد با استعداد برتانوی 

تيجه رسيده نوشته شده ،ندارم اما چيزيکه ازاين تاريخ ھا آموخته ام  باين ن

ام که کلمات، القاب وتاپه ھای اغواگرانه درسياست مانند تجارت بوفرت 
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استعمال ميشوند وتجارت يگانه طريقی است که نظرات وسياست توسعه 

  .ارضی وحرص زمين گيری را دامن ميزند

خيلی متعجب شدم وقتی درکتاب آقای ميسن شک وترديد او را 

اين . يت کپتان ويتکوويچ خواندمدرمورد ماھيت وچگونگی اصالت مامور

شکاکيت ھا بايست ازمنابع فوق العاده اط3عات سرچشمه گرفته باشد، يا 

اينکه از تحريکات جاطلبانه ای سرچشمه ميگيرد که ھدف آن خود نمائی 

بداشتن اخت3ف نظربا عقايدکسانی باشد که دcيل واضح،معقول ومنصفانه 

اينده حقيقی دربارسنت پطرزبورگ پيرامون موقف ايجنت مذکور منحيث نم

کونت نيسلرود بھترين شخصيت دارای ص3حيت دراين . روسيه داشته اند

موضوع است واو ماموريت ايجنت مذکور را بکابل بصراحت ومفصل 

بيان داشته واز متن مکاتيب ذيل بوضاحت نمودار خواھد شد که ويکويچ 

   ٦٨».سيه بوده استيک ماجراجو نه ، بلکه نماينده باص3حيت دولت رو

اميرکه درآغازبطور محتاطانه با سفيرروسيه ديدار وگفتگوکرده 

ً رسما ١٨٣٨ اپريل٢١بود، بعد ازدريافت اولتيماتوم ويسرای ھند، روز

کوويچ اکنون آماده وي. ر قصر باc حصار بحضورپذيرفتويتکوويچ را د

د کند وبا اين شده بود تا به امير اخراج نماينده انگليس را از کابل پيشنھا

برنس که متوجه شده بود موقعيتش . کارشکست رقيب خود را اع3م نمايد

بنابرين برنس . روزبروز بدتر شده ميرود،جز ترک کابل چاره ای نداشت

 اپريل آخرين ديدارتوديعی را با امير بجا آورد و با ابراز تاثر ٢٧در تاريخ 

ھند برگشت و جريان از نتايج مذاکرات خود از کابل بيرون رفت و به 

   ٦٩ .چشمديدھای خود را به ويسرای ھند گزارش داد

  کوويچ در منزل ميرزا عبدالسميع محل اقامت وي: موھن cل ميگويد

                                                             

 ٢٦٣،ص١ھمان اثر،جموھن3ل،  - ٦٨
٦٩

  ١۴٧بازی بزرگ، ص  - 
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برای فعاليت ھای عمومی ومذاکرات سری او ) صدراعظم امير( خان وزير

تماسھا ومذاکرات او با اميرتنھا از طريق وزيربطورخاص .جای امنی بود

با .رفت وھمچنين با نماينده برتانيه، سری نگھداشته ميشدصورت ميگ

نماينده برتانيه بعضی اوقات توسط نواب جبارخان يا ميرزا امام ويردی 

انگليس ھا دربارۀ پيشرفت . وبعضا توسط نايب اميرتماس قايم ميشد

مذاکرات نماينده روسيه واميراز طريق  پيشخدمت امير وپيش خدمت وزير 

3.٧٠ع حاصل ميکردندبه موھن cل اط
  

  

  : تجاوز انگليس برافغانستانشکست ماموريت برنس و

در قندھار به » ليچ« پس از آنکه ماموريت برنس در کابل و از

ناکامى انجاميد و نماينده روسيه ويکوويچ پيام قيصر روسيه را به امير 

دوست محمدخان در کابل پيش کرد، براى انگليس ھا اين سرخوردگى دست 

 روس ھا در ديپلوماسى خود از آنھا پيشی گرفته و اينک بدنبالۀ نفوذ داد که

خود بر دولت قاجاری، امراى قندھار و کابل را نيز متحد خود ساخته و 

ممکن است با فتح ھرات از جانب فارس، قندھار نيز در دست فارس قرار 

ورد گيرد و آنگاه متصرفات بريتانيا در ھندوستان از طريق کابل و قندھار م

  .تھديد و حمله قرار خواھد گرفت

با آنکه در اين زمان قلمرو انگليس در آنسوى سند و پنجاب، 

ميل از مرزھای روس دورترقرار داشت و روس ھا نيز صدھا ٢٠٠٠

کيلومتر دورتراز قندھار و کابل قرار داشتند، معھذاجھت تجاوز بر 

را پيدا کردند و او  افغانستان ، مردى نفرين شده و آواره يى چون شاه شجاع 

که براى دسترسى به تاج و تخت افغانستان تن به ھرپستى و خفت ، بشمول 

واگذارى نيمى از افغانستان را به دشمن ميداد ، به عنوان وارث سلطنت 
                                                             

 ٢٦٨،ص ١ ھمان اثر،ج - ٧٠
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سدوزائى افغانستان،مورد حمايت خود قراردادند و قبل از لشکرکشی او را 

   .در يک پيمان سه جانبه بخود وابسته ساختند

شکست ماموريت الکساندر برنس به معنی آن بود که انگليس ھا 

نتوانسته بودند از طريق دپلوماسی آرام به شرايطی دست يابند که نفوذ 

وتسلط باc مانع وقطعی آنھا را در افغانستان تأمين نمايد وبنابرين به 

سپاه انگليسی ھندی خود . سرعت شيوۀ قھر آميز ونظامی را به کارگرفتند

 آماده ميساخت تا شاه شجاع را در افغانستان روی کار آورد وافغانستان را

قبل از لشکرکشی، . را از خطر سقوط به دست فارس  وروسيه نجات دھد

  :حکومت برتانوی اع3ميۀ پراز دروغ وافترايی را بدين مضمون انتشار داد

امير کابل قبل از سفر برنس به کابل بدون سبب بر رنجيت سنگ « 

 کرد، ميانجی گری الکساندر برنس، بين کابل وپنجاب بی نتيجه ماند، حمله

امير . با سرداران قندھار و امير کابل داخل توطئه بود) فارس(ايران

مطالبات غير معقول وفکر توسعه طلبی نشان داد ونمايندۀ انگليسی را 

پس حکومت ھند مجبور به عمليات گرديد؛ زيرا ايران فکر . مرخص نمود

ھرات محاصره . مساعی انگليس در ايران ناکام ماند. ی سند داردماورا

سرداران بارکزائی حکومت را از سدوزائی ھا غصب کرده اند .است

اينھا متحدين مفيدی برای انگليسھا شده . وطرف ميل ملت نمی باشند

٧١».نميتوانند وفکر برھم زدن آرامی ما را دارند
  

  : عليه اميردوست محمدخاناتحادمثلث

 مي3دی مشاورين ويسرای ھند نقل معاھده يی ١٨٣٨ بھار سال در

 بين شاه شجاه ورنجيت سنگ عقد گرديده بود، از ١٨٣٢را که در 

مکناتن . زيرخاک ھا کشيده دست آويز عمليات خود در افغانستان قرار دادند

درماه می سال مذکور با نقل معاھده عازم cھور شد و به رنجيت سنگ 
                                                             

٧١
  ٥٢٢غبار،ھمان اثر، ص - 
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 در معاھده مذکور انگليس را  شريک نمايد، رنجيت سنگ پيشنھاد کرد که

مكناتن نمايندهء : ھم موافقت کرد ودرنتيجه قرارداد سه جانبه يی ميان

وايسراي ھند، رنجيت سنگ زعيم پنجاب و شاه شجاع در cھور به تاريخ 

  :اھم مواد آن ازاينقرار است.  به امضا رسيد١٨٣٨ جون ٢۶

لقه اين روي آب سند و آن روي آب سند  آن چه ممالك متع-مادۀ اول

) رنجيت(مذكور كه در تحت تصرف و داخل ع3قه سركار خالصه جي 

چون صوبه كشمير با حدود شرقي و غربي و جنوبي و شمالي اتك و . است

چچه وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور با يوسفزايي و غيره 

و و ساير توابع پشاور تا خيبر و و ختك و ھشتغر و مچني و كوھات و ھنگ

بنو و وزير و تانك و گرانك و كاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع آن و 

ديره اسمعيل خان و توابع آن و ديره غازي خان و كوت مشھين و عمركوت 

و غيره با جميع توابع آن و سھنگر و اروات مند واجل و حاجي پور و روح 

نگره با تمام حدود آن، و صوبۀ ملتان با تمام پور، و ھر سه كيچي ملك ميس

و سايرخاندان سدوزايي را در › شه شجاع‹سركار شاه موصوف . ملك آن

ممالك مرقومة الصدر، ھيچ دعوي نس3 بعد نسل و بطنا بعد بطن نبوده و 

   ٧٢ .نخواھد بود

 دربارۀ شكارپور وع3قه ھاي سند كه در راست درياي - ماده چھارم

 ھر فيصله يي كه بين رنجيت و ك3دويد به عمل آيد، طرف سند واقع است،

  . قبول شاه شجاع خواھد بود

درمادۀ يازدھم ذکر است که اگرشاه از مھاراجه کمک نظامی 

بگيرد، در آنصورت غنايم حاصل بصورت مساوی بين ھردو تقسيم شود 

واگر چنين غنايمی بدون کمک مھاراجه به دست آيد، ھم يک قسمت آن را 

  . برای رنجيت سنگ می فرستدشاه

                                                             

 ٣٢١، ص١، موھن ^ل، ج٨١۵ فرھنگ، بخش دوم، ص - ٧٢
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دوست ودشمن ھر سه سرکارات :درمادۀ چھاردھم گفته ميشود

ممدوحين يعنی سر کار خالصه جی ورنجيت وسرکار کمپنی انگليس بھادر 

  .وسرکار شاه موصوف واحد است

آنچه ممالک وتوبع آن در تصرف ميران سند : مادۀ پانزدھم ميگويد

رخاندان سدوزائی را نس3 بعد نسل و الحال است، شاه شجاع الملک وساي

بطنا بعد بطن، بابت فرمان برداری يا باقيات معامله گذاری در حال 

ملک . واستقبال با آن ممالک ھيچ دعوی وسروکاری نيست ونخواھد بود

پنج سال بعددرسال .(ًومال ميران سنديه نس3 بعد نسل است وخواھد ماند

  .)ردند انگليس ھا تمام سند را اشغال ک١٨٤٣

ھرگاه شجاع الملک در ملک کابل وقندھار : مادۀ ھفدھم ميگويد

عنان حکومت به دست کفايت خود گيرد،آنگاه در ممالک محروسه والی 

ھرات، برادرزادۀ شاه موصوف، به ھيچ جھت متعرض ودست اندازی 

  .نخواھد شد

شجاع الملک وساير خاندان سدوزائی : مادۀ ھيجدھم مشعر است

 واستصواب سرکارين عالين خالصه جی وسرکار کمپنی بدون استمزاج

انگليس معامله وسروکار به احدی از سرکارين يعنی پادشاھان غيرنخواھد 

ًکرد واگر احيانا کدام سرکار غير، عزم لشکرکشی برملک سرکارخالصه 

  ."جی يا صاحبان انگليس نمايد، بقدر مقدور خود به مقابله آن بپردازد

ر ازاء رسيدن به تاج وتخت کابل، تمام خاک بدينسان شاه شجاع د

ھای افغانى را در دوطرف رودخانه سند، بشمول کشمير و پشاور و ديره 

جات از کيسه خليفه به رنجيت سنگ واگذار شد و به انگليس ھا تعھد سپرد 

 بجز از انگليس با ھيچ قدرت داخلى و خارجى ديگرى داخل روابط که

و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود دوستى و اتحاد نگردد و دوست 

  بداند و ھرچه در افغانستان انجام ميدھد به اجازه و مشورت انگليس 
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  ).ماده ھيجدھم پيمان cھور(خواھد کرد

به موجب اين معاھده، رنجيت سنگ : که فرھنگ،  می نويسد

موافقت کرد که باشاه شجاع در امر استرداد تاج وتخت افغانستان کمک می 

ر مقابل شاه شجاع ھم از تمام مناطق متعلق به افغانستان که در آن نمايد ود

وقت در دست قوای سيک بود ويا خارج ادارۀ برادران بارکزائی قرار 

. داشت، به شمول پشاور وديره جات وسند وکشمير صرف نظرمی کند

ع3وه برآن شاه شجاع ھم تعھد نمود که بدون اجازۀ انگليس ھا وسيک ھا با 

٧٣. خارجی ديگری رابطه قايم نکندھيچ دولت
  

، پروسۀ ١٨٣٩براين بنياد انگليس ھا تصميم گرفتند تا در بھار 

رااز سندوبلوچستان شروع کنند وشاه شجاع را اول به " شاه سازی"

لھذا به دنبال . پادشاھی سند وبلوچستان بردارند وسپس وارد افغانستان شوند

ادھای سه جانبه، اما دوجانبه قرارداد سه جانبه قبل الذکر، به فکر قرد

ديگر، بين خود وسند وشاه شجاع از يکسو وبلوچستان از سوی ديگر 

وبا عقد قراردادی با امرای سند، آنھا را وادار وموظف ساختند تا . افتادند

خود را نسبت به شاه شجاع درانی مسئول بدانند وازاين پس از اوامر 

د را برای لشکرکشی به ونواھی او اطاعت کنند و باج وماليات خو

  .افغانستان بپردازند

سند نه تنھا درمسير حرکت سپاه ھندی انگليسی از طريق بمبئی به 

کراچی وسپس شکارپور واقع بود، بلکه يک منبع اقتصادی مھم نيز بشمار 

می رفت که انگليس ھا از نيمۀ دوم قرن ھيجدھم با آن داخل تماس شده 

                                                             

٧٣
، مقايسه ٨١٥، قسمت دوم،ص١فرھنگ،افغانستان در پنج قرن اخير، طبع امريکا،ج- 

  ١٦٧،ص٢شود باتاريخ سياسی افغانستان،ج
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. ر مھم اقتصادی ھمواره مورد نظر داشتندبودند وآن را به عنوان يک بازا

 انگليس ھا با عقد قراردادی با خانوادۀ تالپور ١٨٣٢تا آن که در سال 

  .درسند، گام مھمی برای نفوذ در بازار اقتصادی سند برداشتند

ًميتوان گفت که درآن زمان سند اساسا اھميت اقتصادی داشت 

ود را از طريق سند وپنجاب وانگليسھا ت3ش می کردند تا نفوذ اقتصادی خ

٧٤.به افغانستان وسپس به آسيای مرکزی، خراسان وايران گسترش دھند
  

ًاما بلوچستان مخصوصا بخش شمال شرقی آن ازاين جھت کسب 

اھميت می کرد که، نزديک ترين راه ارتباطی به سوی سند وھند از طريق 

بوcن برای حفظ امنيت گذرگاه .بود) از طريق قندھار(ايران وافغانستان

عبور ومرور قشون انگليس اھميت حياتی داشت وضرورت کنترول آن 

برای جلوگيری از عبور ومرور نيروھای ضد انگليسی براين اھميت می 

 بوcن به -بنابراين انگليس ھا در صدد برآمدند تا راه شکارپور. افزود

طی افغانستان را نه تنھا پاکسازی کنند، بلکه درآن جا به تأمين شراي

بپردازند که پاره ای از نيازمندی تدارکاتی، از قبيل آذوقه، ذخيره گاه، 

  .ووسايل حمل ونقل اين ذخاير با جلب نظر نيروھای محلی فراھم آيد

الکساندر برنس پس از بازگشت از کابل ماموريت يافته بود تا با 

ن خان ک3ت قبل از لشکرکشی به سوی افغانستان به مذاکره بنشيند، ولی اي

 - سپاھيان ھندی١٨٣٩ًماموريت عم3 انجام نيافت وسرانجام در فبروری

انگليسی درشکارپورجمع شدند وسپس از طريق تنگۀ بوcن راھی 

شدند؛مگر در تنگۀ بوcن از جانب نيروھای محلی به پاره ای ) کويته(شال

مزاحمتھا روبه رو گرديد واين امرمسالۀ حفاظت اين تنگه را برای عبور 

  .ايانگليسی بطورجديد مطرح ساختنيروھ

                                                             

٧٤
نی وسياسی ايران وانگل�يس، طب�ع تھاران،جل�د ابوالقاسم طاھری،تاريخ روابط بازرگا- 
  ٢٤،ص ١، نيز مجلۀ شوھاز،شمارۀ ١٩٢،ص٢
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١٣٨

در شرايطی که نيروھای مھاجم انگليسی وارد بلوچستان شده 

بودند،الکساندر برنس با فرمانی از جانب مکناتن، به ک3ت رفت تا با خان 

با رفتن . ک3ت، مھراب خان، مذاکره کرده، قراردادی را به امضا برساند

ين او وخان ک3ت اولين  ب١٨٣٩ مارچ ٢٨الکساندر برنس به ک3ت در 

ًگرچه مقصد ازاين قردارداد ظاھرا . قرارداد با انگليسھا به امضا رسيد

تسليم کامل خان ک3ت به شاه شجاع به عنوان وارث تاج وتخت خاندان 

سدوزائی درافغانستان بود، اما اھداف نظامی در ھستۀ اين قرارداد قرار 

  .مليات نظامی انجام گرفتداشت ونفوذ سياسی انگليس به منظور تسھيل ع

انگليس ھا دراين قرارداد به عنوان معتمدان ومدافعان شاه شجاع 

حضور انگليس . ونيز نمايندگان او، وارد مذاکره وامضاء قرارداد می شدند

در قرارداد ھا بيشتر به صورت يک داور خيرخواه متجلی ميشد که می 

د را برای حل خواست ھميشه مافوق طرفين قرار گرفته وجايگاه خو

امضای قرارداد ھای دوجانبه نه تنھا . اخت3فات احتمالی درآينده حفظ کنند

به معنای تعھداتی بود که به نفع انگليس ھا صورت ميگرفت، بلکه اغلب به 

معنای برداشتن گامھای اوليه توسعه نفوذ بيشتر از طريق تنبيھات نظامی 

٧٥ .می گشت
  

gت وشاه شجاعنخستين قرارداد دوستی بين خان ک:  

از آنجا که يک معاھده دوستی پايدار بين حکومت بريتانيا 

واعليحضرت شاه شجاع الملک منعقد شده است ومھراب خان حاکم ک3ت 

ھمچون آبايش ھميشه به دربار سدوزائی ھا ادای احترام ميکرده است؛ 

بنابراين با مشورت ورضايت شاه، مفاد ذکرشده زير به وسيلۀ مھراب خان 

تا زمانی که خان . وارثان او نسل اندرنسل مورد موافقت قرارگرفته استو 

  :بخوبی انجام خدمت ميکند، مفاد زير اجرا گشته ومحفوظ خواھد بود

                                                             

٧٥
  ٢٤،ص ١ مجلۀ شوھاز،شمارۀ - 
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١٣٩

 ھمانطوری که نصيرخان واجدادش، ھمچنين قبيله او و - ١مادۀ 

ٍفرزندانش، مالکيت کشور ک3ت، کچی،خراسان،مکران، کچ، بي3 و 

 زمان مرجوم احمدشاه درانی در دست داشتند، در آينده بندرسوميانی را در

  .نيز به ھمان شيوه صاحبان کشور خودشان خواھند بود

 حکومت بريتانياھرگز درمسايل خان وگماشتگانش دخالت -٢مادۀ 

نخواھد کرد وبه شھنواز خان فرزند فتح خان و وارثان شاخۀ محبت زائی 

شه منتھی کوشش خود را برای دراين خانواده کمک نخواھد نمود، اما ھمي

در صورت وجود . رفع مشک3ت حکومت او به کار خواھد گرفت

ناخشنودی بين اعليحضرت شاه وخان ک3ت، حکومت بريتانيا حد اکثر 

تا آن رنجيدگی را به شيوه ای مرتفع . ت3ش خود را به کار خواھد گرفت

  .نمايد که مورد موافقت شاه و منطبق با حقوق خان باشد

 تا زمانی که ارتش بريتانيا در منطقۀ خراسان باقی ميماند، - ٣دۀ ما

حکومت بريتانيا موافقت ميکند که از تاريخ اين عھد نامه، به مھراب خان 

  .ًمجموعا يک ونيم لک  روپيه کمپنی، به صورت قسط نيم ساله بپردازد

 خان تعھد مينمايد که در ازای اين مبلغ، به شاه ادای احترام -٤مادۀ 

ميکند ودوستی خود را با ملت بريتانيا ادامه می دھد؛ حداکثر ت3ش خود را 

برای تھيۀ آذوقه، درشکه، ونگھبان برای حفظ تدارکات وانبارھای رفت و 

آمد از شکار پور، از طريق مسير روزن دار، تنگۀ بوcن و از طريق 

  .شمال به کچ3ک از يک مرز به مرز ديگر به کار بگيرد

 تدارکات ووسايل حمل ونقل که ممکن است از محل  ھمه-٥مادۀ 

  .درآمد خان تأمين شود، بايستی قيمت آنھا بدون درنگ پرداخته شود

 به ھراندازه که مھراب خان دوستی خود را نسبت به دولت - ٦ماده 

بريتانيا، از طريق خدمت ووفاداری نسبت به خانوادۀ سدوزائی نشان بدھد، 

و وحکومت بريتانيا افزايش خواھد يافت ونسبت به ھمان ميزان دوستی بين ا
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١٤٠

اين توافق . بايستی کاملترين اعتماد واطينان را داشته باشد] خان[به اين امر

نمايندۀ عالی جورج . ت.نامه به وسيلۀ ليوتنانت کلنل سرالکساندر برنس،ک

فرمانده کل ھندوستان ومھراب خان از ک3ت منعقد . ب.س.اوکليند، گ

  . مضاء رسيدگشت وبه مھر وا

   ھق، ک3ت١٢٥٥محرم ١٢ مطابق ١٨٣٩ مارچ ٢٨ 

٧٦.الف، برنس،نماينده سياسی بريتانيا
  

آنچه قابل توجه است اين است که در پای اين قرارداد امضاء شاه 

شجاع يا نمايندۀ  آن ديده نميشود ومعلوم است که انگليس ھا خود در لباس 

  .وارد صحنه قرارداد شده اندنمايندۀ منافع شاه شجاع ونيز به عنوان حکم 

  

  :سوقيات انگليس برقندھار وغزنی وکابل

به ھرحال پيش از امضای اين قرارداد، اردوی مھاجم به صوب 

 ھزار سرباز از قوای ١٣اين اردو مشتمل بود بر. قندھار حرکت کرد

ھزار سرباز اجير از جانب ٦نظامی بنگال وقوای نظامی بمبئی انگليس و

 ھزار نفر نوکر ١٥با اين اردو در حدود .  ھزارنفر١٩ ًشاه شجاع مجموعا

وچاکر واھل حرفه وسوداگران امتعه به شمول زنان رقاصه وفاحشه ھمراه 

وبه تعداد سی ھزار فيل واشتر وقاطر وخر واسپ سامان ولوازم آن . بودند

بدين صورت شھری از عمال استعماری در حرکت بود .را حمل ميکرد

 توقف ميکرد، تمام خوراکه وعلوفه وآذوقۀ مردم را ودر ھر نقطه ای که

٧٧.می بلعيد
  

   خورد ضابط ٥٢٠ نفر سرباز با ٨٨٠٢محقق ديگری برآنست که 

                                                             

٧٦
، ٤٣ -٤٢، ص١، ش��مارۀ١٩٨٨ ش��وھاز،مجلۀ تحقيق�ی وفرھنگ�ی بلوچ،طب��ع لن�دن،- 

  ١١٥، ص٢موھنgل،زندگی اميردوست محمدخان،ج
٧٧

  ٢٥١،قسمت اول، ص١فرھنگ،ھمان اثر،ج- 



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

١٤١

 نفر خدمه و فعله وفروشندگان ٣٠٠٤٦ شيپورچی وطبل نواز با ١٨٠و

 ھزار ٨٠ًوزنان ھرزه وغيره با سی ھزار اشتر واسپ وقاطر که جمعا به 

٧٨ .د، در ھجوم برقندھار شرکت داشتندخورنده وچرنده بالغ ميش
  

 ھزار ٣٨سرباز و٢١٠٠٠پروفيسرستاھل، نيز تعداد اردوی انگليس را 

٧٩ . ھزار اشتر واسپ وقاطر به صوب کابل بر ميشارد٣٠نيروی تأمينی و
  

 يکجا با بھار وارد قندھار شد و در ١٨٣٩ اپريل ٢٠اين اردو در 

 نمود ومعاھدۀ دوستی با ھشتم ماه مه شاه شجاع در قندھار تاج پوشی

برطبق مادۀ ششم اين معاھده شاه شجاع ازاين ببعد . مکناتن امضاء نمود

تمام مصارف اردوی مھاجم را از کيسۀ مردم افغانستان متقبل شد، واين 

  :اينک متن آن ماده . باری بود توان فرسا بردوش ملت ناتوان افغان

 منصبان را کليه مخارج وحقوق فوج مذکور وصاحب-مادۀ ششم"

   ٨٠."شاه شجاع از خزانۀ خود خواھد پرداخت

:" يکی از عمال سياست بريتانيا درھند راجع به اين حادثه مينويسد

به غرض عقب زدن سايۀ تعرض روسيه، ما تصميم گرفتيم تا يک نفر 

متواری ضعيف النفس وبی ارزش را چون شاه شجاع، برمردم افغانستان 

اين بی عدالتی . رابر ما نداشتند تحميل کنيمکه تا آن وقت سوء نيتی در ب

بدون دليل، که علت العلل تمام مشکgت آينده ما در افغانستان گرديد با 

چنان اقدامات نظامی عملی شد که شدت وحماقت آن ھنوز ھم غير قابل 

٨١ ."تصور است
  

  ھمچنان برنس که بھتر وبيشتر از ساير دپلوماتان ھند برتانوی به اوضاع 

                                                             

٧٨
  ٢٢٤، انتقام در جگده لگ،ص خالفين- 

٧٩
  ٦٧ش،ص ١٣٧٠مجموعۀ مقا^ت دومين سيمنار افغانستان، تھران،- 

٨٠
   مھدی فرخ، تاريخ سياسی افغانستان- 

٨١
  )طبع ايران(٢٤٦،ص ١فرھنگ، ھمان اثر،ج- 
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١٤٢

ان آشنايی داشت در نامه ای که در باز گشت از افغانستان به تاريخ افغانست

 به مکاتن ارسال نمود، پس از تمجيد از شاه شجاع ع3وه ١٨٣٨ جون ٢

اما اين را ھم بايد مطالعه کرد که چرا نميتوانيم با دوست محمدخان « :ميکند

لب او شخصی است که در لياقتش نمی توان شبھه کرد ودر ق. کنار بيائيم

لھذا اگر نصف آنچه برای . خود اعتماد راسخی به ملت انگليس دارد

ديگران انجام ميدھيم به او کمک کنيم وپيشنھادی به او ارائه نمائيم که با 

٨٢ ».منافعش موافق باشد؛ ھمين فردا ايران و روسيه را ترک خواھد گفت
  

معھذا اردوی انگليس پس از توقف دوماه در قندھار که در ضمن آن 

 به سوی ١٨٣٩آذوقه خود را ازفصل جديد تکميل کرد، در اواخر جون

گرچه سقوط قندھار توسط نيروھای مشترک انگليس . کابل به حرکت افتاد

و شاه شجاع بر روحيات اميردوست محمدخان بی تاثير نبود، اما او تا آنجا 

اميردوست محمدخان ، . که برايش مقدور بود، تدابيری را به کار بست

ود سردار اکبرخان را با يک دسته از قوا به درۀ خيبر فرستاد تا از پسرخ

دسته ديگر را به قيادت . پيشرفت سيکھا وشھزداه تيمور جلوگيری کند

پسرديگرش سردار غ3م حيدر خان مامور غزنی ساخت تاجلو قوای 

يک تعداد سواره نظام را به سردار افضل خان . انگليس را بگيرد

تا درصورت به محاصره افتادن غزنی، انگليسھا را پسربزرگ خود سپرد 

اين نقشه در ذات خود با ضروريات حربی . از بيرون تحت فشار قراردھد

  .مطابقت داشت، اما امير وسايل کافی برای تطبيق آن دراختيار نداشت

 يک قسمت از بزرگان کابل که ستاره اقبال امير را درحال افول 

لطف ومرحمت شاه شجاع را بسوی می ديدند، درصدد آن شدند که 

وعده يی ديگر از شنيدن اخبار مربوط به تعداد قوای انگليس . خودجلب کنند

بنابر روايت جنگ نامه . روحيۀ خود را باخته متحير وسرگردان بودند

                                                             

٨٢
  )طبع ايران(٢٤٦،ص ١ فرھنگ، ھمان اثر،ج- 
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غ3می، شاه شجاع ھم توسط نامه ھايی عنوانی سران کابل وکوھستان آنھا 

   ٨٣.نه انعام داده بودرا به ھمکاری دعوت نموده وعده ھرگو

ًيقينا  اين وعده ھا در اذھان سران اقوام و فيوداcن بزرگ که طبقه 

  .حاکمه جامعه را تشکيل ميدادند، بی تاثير نبود

( درعين حال يکی از سرداران پوپلزائی بنام غ3م محمدخان

برادرعطامحمدخان سابق حاکم کشمير که به دست اميردوست محمدخان به 

 )ر خود وزيرفتح خان، کور واز نعمت بينائی محروم گشته بودانتقام براد

او چھل ھزار روپيه از انگليسھا گرفته . در استخدام انگليسھا در آمده بود

بود  تا با ھمراھی خواجه خانجی عاشقان  و عارفانی وخان شيرينخان 

او در . چنداولی به  کوھستان رفته برضد امير بنای تحريکات را بگذارد

مدت  يک تعداد ازخوانين کوھستان را باپول و يا وعدۀ دريافت پول اندک 

با خود متفق ساخته درصدد برآمدند تا حين نزديک شدن شاه شجاع به کابل، 

برکابل حمله کرده، ع3وه بر تاراج شھر از شاه شجاع و متحدينش نيز 

   ٨٤.پاداش حاصل کنند

                                                             

 ٣۵-٣٧، ص١٣٣۶ جنگ نامه غgمی،طبع - ٨٣
ھنگاميکه من از مشھد به پشاور « :  ، ميگويد٢٠١،١٩٩، ص٢ موھن ^ل، ج-  ٨٤

آشنا شدم واو مرا برای نان ] پوپلزائی[برميگشتم، درمسير راه من در کلکته باغgم خان 
ًشب دعوت کرد واين شناسائی  ودوستی با^خره منجر به آن شد که بعدا او بحيث مخبر 

توسط قشون انگليس در ھنگام اشغال قندھار ....[وجاسوس من درکابل مقرر گرديد
ًاز قندھاردر تحت ھدايت ومراقبت آمرين انگليس، من حواله مبلغ چھل ] ١٨٣٩بھار

ھزار روپيه را برای غgم خان بکابل فرستادم که درآن زمان پر آشوب توسط يک صراف 
اوليای انگليس از قندھار به غgم .درکابل به او پرداخته شد»پوکھار«شکارپوری بنام 

 دادند تا درکابل بمقابل امير دوست محمدخان آشوب وبی امنيتی ايجاد ومردم خان ھدايت
غgم خان توانست حمايت و ھمکاری حافظ جی ، فقير معروف . را بضد امير تحريک کند

او ھمچنان موفق شدحمايت وھمکاری خواجه خانجی .کابل وپسر ميرواعظ، را تامين کند
خوانين ديگر مقيم کابل ، چه درانی وچه ساکن عاشقان وعارفان ويک عده مشاھير و

بعد از آن غgم خان پوپلزائی، .... قزلباش رابرای شاه شجاع وانگليس جلب وتامين کند
بسواری اسپ خود را به تگاب رساند ونزد ملک شاه دادخان زعيم تگاب که در نزد مردم 

ملک . رفتمعروف بود، .) س.ًمازو قبg توسط اميراعدام شده بود"(بچه مازو"به 
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نی از طرف پسر داودخان لغما ًضمنا شخص ديگری بنام يحيی خان

انگليسھا وظيفه گرفته بود تا به کوھدامن رفته مردم را برضد امير به 

وی موفق شدعده يی را برای اينکار اماده کند وآنھا .شورش تحريک کند

  .خود را مسلح ساخته در قريه سيدآباد کوھدامن منتظر فرصت نشستند 

سردار افضل خان پسر اميردوست محمدخان که بکمک برادرخود 

ار غ3م حبدرخان رفته بود و بعد از سقوط غزنی برای الحاق به سرد

پدرخودش بطرف کابل  درحرکت بود، از تصميم شورشيان کوھدامن مطلع 

شده، شب ھنگام از پھلوی کابل عبورنمود وخود را از طريق ده يحيی به 

شورشيان حمله برد و قوای ايشان را     سيداباد رسانيد و بی خبر بردسته

٨٥ .ه ومتفرق ساخت وبعد درکابل به پدرش ملحق شدپراکند
  

 نمود   داير جرگه يی) يا علم گنج( فردای آن امير در باغ گنج علم

ودر آن راجع به مقابله با قوای انگليس وشاه شجاع از سران واعيان شھر 

سران مذکور اخبار داشتند که لشکر واھالی به طرف شاه . مشورت خواست

مگر امير . جنگ ومقابله با او آماده نمی باشندشجاع متمايل گشته وبه

روحيه اش را نباخته وعده يی از سپاه را برای دفاع در ارغنده متمرکز 

   .ساخت

 ٢٢از آن طرف قوای انگليس از طريق ق3ت غلزائی بتاريخ 

 درمقابل باcحصارغزنی که دژتسخير ناپذير بود،توقف ١٨٣٩جوcی 

                                                                                                                        

مذکور به او پناه داد وھم بمشورت اوعمل کرد، چنانچه قوم خود را بطرفداری شاه 
شجاع بسيج نمود وھمراه با غgم خان به کوھستان رفت که درآنجا ھمه سران اقوام از 
قبيل ميرمسجديحان، مير درويشخان، مير خوجه، خليفه ابراھيم، مير سکندرشاه، سيف 

وديگر سران نجراب ، پنجشير، غوربند، کوھستان وکوھدامن الدين، ملک عيسی خان، 
بدينسان پولی که . ھمه سgح بدست گرفته بحمايت از پgن ونظرات غgم خان برخاستند

ما از قندھار برای غgم خان بکابل ارسال کرده بوديم، او برای توليد اغتشاش بمقابل 
 ."امير دوست محمدخان توزيع ومصرف نمود

 ٢٠٧-٢٠۶، ص ١٩ سياسی افغانستان درنيمه قرن -، دونابغه نظامی سيستانی- ٨٥
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. ندھاربود که برسرراه کابل قرارداشتغزنی مھمترين شھر بعد ازق. کرد

ًسردار غ3م حيدرخان قب3 شھر را برای قلعه بندی آماده نموده و دروازه 

به استثنای دروازۀ کابل که .ھای آن را از عقب خاکريز ومسدود ساخته بود

قوای انگليسی که توپ ھای . برای حفظ رابطه با خارج ھمچنان باز بود

گذاشته بود، برای محاصرۀ طوcنی آمادگی قلعه کوبش را در قندھار 

  . گرفت

 

  ١٩٣٩جو^ی ٢٣انفجارقلعۀ غزنی توسط عساکر انگليس در

 ھندو با داشتن لقب منشی که عامل فعال دراين وقت موھن cل

ارتباط انگليس ھا با اجنتان افغان وارتشای ايشان بود، توسط يکی از 

به انگليسھا اط3ع داد که ) عبدالرشيد خواھرزاده امير(افغانان خاين 

يک قطعۀ عسکری مامور .  دروازه کابل سنگربندی نشده وقابل نفوذ است

 سازد ،در نتيجه توسط قطعۀ نقب پران کپتان شد تا دروازۀ مذکور را منفجر
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 ٧۵پوند باروت که در ٩٠٠ جوcی با ٢٢تامپسن دروازه کابل در شب 

    ٨٦. خريطه جابجا شده بود،در ساعت سه بعد از نصف شب منفجر گرديد

انفجار ھيبتناکی رخ داد وابرسياھی ازدود بسوی آسمان بلندشد 

  . وبه ھرطرف پراکنده گرديدوسنگ ھا وچوبھای دروازه به ھوا پرتاب 

چھارکندک از قشون انگليس به قيادت کلونل  دنی بطرف دروازه يورش 

در رھرو باريک دروازه کابل سرنيزه ھای بريتانوی با شمشيرھای . بردند

افغانی باھم در آميختند وقشون مھاجم مرمی ھای خود را از فاصله نزديک 

  . برمدافعين خالی ميکردند

فاصله نزديک ويورش  جنگجويان دوطرف در يک بادر نظرداشت 

ساعتی بعد . مدخل تنگ وتاريک، ميتوان وحشت  قتل وقتال را حدس زد

ميدان باcحصار، بصحنه اصلی زد وخورد طرفين مبدل شده  پر از 

مدافعين از فرط غضب ديوانه وار از پناه گاه . خونريزی وھرج ومرج بود

مله ميکردند وتوسط تفنگ و يا ھای خود بيرون جسته  وبرمھاجمين ح

تا نيمۀ روز اين وضع ادامه داشت . سرنيزه انگليسھا به شھادت می رسيدند

 نفرکشته ١٧حصارتسخير نشدنی غزنی با  "وبعد جنگ خاتمه يافت،زيرا 

تلفات افغانھا بالغ بر .  نفر زخمی دشمن از جانب انگليسھا اشغال شد١۶۵و

سردار غ3م .  نفر اسيربود١۵٠٠ نفر زخمی و٣٠٠ نفرکشته ١٢٠٠

حيدرخان نيز دستگير وبحضور شاه شجاع آورده شد و مورد تفقد شاه 

   ٨٧ ."قرارگرفت

:" می نويسد که ) م١٨٦٥تاليف در(مؤلف کتاب حيات افغانی

 ٢٣ھنگامی که شاه شجاع وقشون انگليس پس از يک نبرد خونين در 

ت تا وردک با  وارد شھر غزنی شدند مجاھدين غيوراز ق١٨٣٩3جوcی 

                                                             

 ١٣۵ پاتريک مکروری،  شيپور تباھی، ترجمه پاينده محمدکوشانی، ص- ٨٦
 ١٣۵ پاتريک مکروری،  شيپور تباھی، ترجمه پاينده محمدکوشانی، ص- ٨٧
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 ھزار سوار ١٤بيرق ھای سفيد از ھرسو دست به قيام زدند وبه زودی 

 روز به ١٢وسی ھزار پياده جمع شدند وقشون شاه شجاع ودشمن را مدت 

شدت در محاصره گرفتند؛ اما شاه شجاع توسط اع3ميه ھای متعدد به آنھا 

ھی ميکنند خاطر نشان ساخت که انگليس ھا صرف برای بدرقه او را ھمرا

وبه زودی از کشور خارج ميگردند و حتی برای استرداد پشاور از چنگ 

اين بود که مجاھدين متسلی شدند واز . سيکھا، افغانھا را کمک ميکنند

دراين قيام از . شمشير دست گرفتند ودو باره به جاھای اولی خود برگشتند

دازخان، طايفۀ اندر قبيلۀ غلزائی، ملک بخشی خان وسکندرخان، سران

ملک مرتضی خان : عبدهللا خان وبھلول خان، واز طايفۀ تره کی

مھتر موسی خان ولوت خان واز : وميرزاخان واز طايفۀ سليمانخيل

. خدانظرخان، اکرم خان وميرعلمخان، مبارزين را رھبری ميکردند:وردک

رھبری نيروھای فارسی زبانھا را سردار محمودخان و رھبری قوم ھزاره 

٨٨.عليخان وبختيارعلی خان به دوش داشتندرا جعفر 
  

از اينطرف نواب جبارخان به نمايندگی اميردوست محمدخان به 

شاه شجاع تقاضای . کمپ شاه شجاع رسيد وپيام امير را به وی رساند

را " پناھندگی محترمانه"اميررا مبنی برقبول وزارت برای او ردکرد، اما 

نواب جبار خان با . ن پيشنھاد نمودبه ھندبرتانوی برای امير دوست محمدخا

 او وبرادرش :" نارضايتی اين پيشنھاد شاه شجاع را رد کرد واظھارداشت 

  جبارخان با دادن اين اخطار قھرمانانه . تا آخرين رمق حيات خواھند جنگيد

  ٨٩ ".به کابل برگشت

  بقول مولف نوای معارک، حين نزديک شدن قشون انگليس به 

                                                             

٨٨
ش، ١٣٧٠محمدحيات خان،حيات افغانی،ترجمۀ فرھادظريفی ولطيف طالبی، طبغ -  

  ١٤٥ -١٤٢رت سرحدات افغانستان، ص وزا
/ ٢ج.(و م��وھن ^ل ني��ز ي��ک چن��ين مطلب��ی را تائي��د ميکن��د١٣٨ ش��يپور تب��اھی ،ص - ٨٩

١۶٣( 
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به حرام وم3زمين بدانجام اميردوست محمدخان چشم خوانين نمک « :کابل

ازنمک پوشيده وخال سياه بی ايمانی بر رخ نھاده،امير ممدوح را از مقابله 

ومقاتله افواج انگريزجواب داده، فوج فوج ودسته دسته از او جدا شده داخل 

   ز دغل بازی آن دغل انديشان در آنلشکر انگريز شدند وامير موصوف ا

  »٩٠ .ان وپريشان ماندميدان حير

  

  :امتناع  سران کابل از جنگ

ھنوز شاه شجاع و لشکر انگليس به وردک نرسيده بودند که 

اکثريت خوانين و سران لشکر او فريب : اميردوست محمدخان دريافت

وعده ھاى پول و امتياز در دستگاه شاه شجاع را خورده اند، لذا او قرآن را 

ل و سران لشکر در سنگر ارغنده رفته از گرفته در خيمه ھاى خوانين کاب

ّآنھا جدا تقاضا کرد تا فريب دشمن را نخورند و برضد انگليس ھا به جھاد 

اما سران لشکراز مقابله با انگليس ھا انکار ورزيدند واميربا . بر خيزند

شما دراين سيزده سال نمک مرا خورده ايد، دربدل اين :"صدای بلند گفت

ومحبت يک مرحمت بمن بنمائيد تا شرافتمندانه مدت طو^نی نگھداری 

ھنگامی که يک يورش نھائی را با^ی سواران اين فرنگی ھا می . بميرم

برم، درجوار اين برادر فتح خان بايستيد تا دراين ھجوم بشھادت برسم، 

 وچون ھيچ ٩١."آنگاه شما برويد ھرطورخواستيد با شاه شجاع کنار بيائيد

خود نشنيد و حتى وفادار ترين افراد ھمنوائی از سران لشکر 

و در رأس خان شيرين خان سرلشکر قشون منظم او از ) قزلباشھا(لشکراو

ھمراھى و ھمنوائى با امير امتناع ورزيد و امير را يکه و تنھا در سنگر 

  .نبرد رھا ساخته به پيشواز شاه شجاع تا ميدان و وردک شتافتند

                                                             

٩٠
  ١٢٧ -١٢٦ميرزا عطامحمدخان شکارپوری،نوای معارک،- 

 ١۴١ پاتريک مکروری،شيپورتباھی، ص - ٩١
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بود، بلکه ھمزمان با پيشروی اين تنھا عدم ھمراھی خوانين کابل ن

شاه شجاع وقوتھای انگليس بسوی کابل، مردم کوھستان وپروان نيزفريب 

پول ووعده ھای امتياز گرفتن از شاه شجاع را خوردند و به ھواداری شاه 

  . شجاع دست به شورش زدند وتا پشت دروازه ھای کابل مارش کردند

بر خان رابر روی در چنين احوالی ناگاه جسد نيم جان سردار اک

ًامير سردار اکبرخان را قب3 برای . چارپائی جلو چشمان امير گذاشتند

جلوگيری از قوای مشترک شاه شجاع وسيکھا به درۀ خيبر فرستاده بود، 

ولی متاسفانه که به دسيسۀ دشمن به اين فرزند دلير افغان توسط خود افغانھا 

 وآخرين نفس ھايش را می زھر خورانده شده بود ودر حالی که آخرين رمق

کشيد، او را روی چھارپائی در قلعۀ قاضی که سنگرگاه امير دوست 

امير با مشاھدۀ . محمدخان برای مقابله با قوای متجاوز انگليس بود،آوردند

جسد نيم جان سرداراکبرخان در آن وضعيت رقت آور، ودر آن موقع  

ز وی روی بحرانی وحساس سخت متأثر شد ودانست که ديگر بخت ا

عدم ھمنوائی وھمياری . برگشتانده وتخت را بيشتر از آن نميتواند نگھدارد

خوانين و سران کابل وکوھستان براثر توطئه ھای انگليس ، پشت امير را 

   ٩٢.به زمين زد و امير مجبورشد سنگر ارغنده را به قصد بلخ ترک گويد

. افتندچون شاه شجاع به وردک رسيد، سران کابل به استقبال شت

درھمين وقت وی از رفتن امير اط3ع حاصل کرد وباcدرنگ حاجی خان 

رامامور دستگيری امير ساخت؛ اما ) سابق وزيراميردوست محمدخان(کاکر

حاجی خان که از مقابله ودستگيری امير حذر ميکرد، از حوالی باميان 

ود را دوباره به کابل برگشت وامير موقع يافت تا از ھندوکش عبور نموده خ

  .برساند) خلم(به تاشقرغان

  انگليسھا، شاه شجاع را بدون ھيچگونه مقاومتی از جانب مردم 

                                                             

٩٢
  ١٢٧ -١٢٦ ميرزا عطامحمدخان شکارپوری،نوای معارک،- 
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ويک بار ديگر ) ١٨٣٩ھفتم اگست (کابل، در باcحصار کابل جلوس دادند 

شاه شجاع تاج شاھی را در باcحصار با حمايت انگليس ھا برسرنھاد و 

   ٩٣ .سى حصار کشيدنداطراف او را يساوcن و اردليان ھندى و انگلي

 با تنی چند از افراد ١٨٣٩اميردوست محمدخان بتاريخ اول اگست 

سپاه خود که ھنوز با او وفادار بودند با عايله واوcدش از طريق ميدان 

گرديد ) ُخلم(وکوتل اونی عازم باميان و شمال ھندوکش ومنجمله تاشقرغان 

   .وصحنه را برای شاه شجاع وقشون انگليس تخليه کرد

ميرزاسميع خان را ازخلم نزدشاه بخارا فرستاد تا اگر اجازه امير

دوماه بعد ميرزا سميع  .دھد به بخارا برود واگرنه به ايران خواھد رفت

خان از بخاربرگشت وموافقت شاه بخارا امير نصرهللا خان را به امير 

سران فاميل خود را درخلم مانده خودش ھمراه با تمام پاميرھم . گوشزد نمود

در مسير راه، حاکم بلخ از . جبارخان بطرف دريای آمو روان شدونواب 

امير بگرمی وحرمت پذيرائی کرد و مبلغ پنجصد ط3ی بخارا به امير 

. نواب جبارخان از رفتن به بخارا بطور قطعی صرف نظرکرد. پرداخت

در . آنگاه امير دوست محمدخان شھر بلخ را بطرف دريای آموترک گفت

اول، آمرسرحدی دولت بخارا به استقبال امير شتافت و پيام پادشاه محل قر

ًبخارا را به او رساند که باھمراھان خود فورا بطرف بخارا حرکت نموده 

  .بحضور پادشاه شرف ياب گردد

به عمارتی اقامت بخارا بعد از شرفيابی بحضور پادشاه امير ھم 

پنج روزاول، غذا وطعام در مدت . گزيد که برای رھايش او تعيين شده بود

عالی از مطبخ پادشاه بخارا به مھمانان افغان تعارف شد، بروز ششم پادشاه 

بخارا شخصی بنام ميرزاخان را نزد امير فرستاد و از او تقاضا نمود 

. خواھشات و احتياجات خود را بگويد که درصورت امکان تامين گردد

                                                             

 ٢٠٩ ، ص ١٩ سياسی افغانستان درنيمه قرن -ظامی دونابغه ن- ٩٣
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که ھيچ چيزی از او دوست محمدخان به پادشاه  بخارا پيام فرستاد 

نميخواھد، مگرکمک اعليحضرت را برای دوباره بدست آوردن سلطنتش 

پادشاه بخارا به امير . که توسط  دشمنان اس3م از نزد او غصب شده است

   ٩٤ .پيام فرستاد که درحال حاضر او محتاج استراحت ميباشد

از آن پس زندگی برامير وھمراھانش روز بروز سخت تر شده 

 بهزندان افتادند و آنجا چندی بعد او وپسرانش بدستور شاه بخارا بهرفت تا 

 . گذشتاندندوزگارمیسختی ر

با چنين جريانی انگليس ھا نخستين تجاوز خود را بر افغانستان که 

تا آن روز از ملت و دولت افغانستان ھيچ بدى و سوء نيتى نديده بودند ، 

چشمى به رقيب ديرينۀ خود ّعملى ساختند و با اين کار خود ظاھرا زھر 

روسھا نشان دادند و وانمود کردند که انگليس ھمانگونه که بر قلب آسيا 

تسلط يافته است ، ميتواند قلمرو نفوذ خود را تا سرزمين ھاى دور دست 

  .ترى ، يعنى آسياى ميانه توسعه وگسترش دھد 

  

  :استقرار شاه شجاع برتخت کابل وخود کامگی انگليسھا

به غرض عقب زدن :" ال سياست بريتانيا درھند مينويسديکی از عم

سايۀ تعرض روسيه، ما تصميم گرفتيم تا يک نفر متواری ضعيف النفس 

وبی ارزش را چون شاه شجاع، برمردم افغانستان که تا آن وقت سوء 

اين بی عدالتی بدون دليل، که علت . نيتی در برابر ما نداشتند تحميل کنيم

 آينده ما در افغانستان گرديد با چنان اقدامات نظامی العلل تمام مشکgت

  "٩٥ .عملی شد که شدت وحماقت آن ھنوز ھم غير قابل تصور است

                                                             

 ٢١٣،٢١۴،ص٢ موھن cل،ھمان، ج- ٩٤
٩٥

  )طبع ايران(٢٤٦،ص ١فرھنگ، ھمان اثر،ج- 
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يکی از چھره ھای منفور وبدنام درتاريخ دولتمداری افغانستتان، 

طوری که م3حظه شد،او به خاطر تاج وتخت کابل .شاه شجاع است

ھا وانگليسھا واگذارکرد تا آنھا با قسمتھايی از خاک افغانستان را به سيک

قشون خود، او را در به دست آوردن پادشاھی افغانستان کمک وھمراھی 

ھمينکه انگليسھا درنقاط مھم واستراتيژيک کشور جابجا شدند، ديگر . کنند

موھن . نام از شاه شجاع بود وحکمروائی وامر ونھی از انگليسھا

ی ص3حيتی شاه را چنين cل،جاسوس ومنشی برنس ،يک نمونه از ب

يک نفر سيد که شاه مريد او بود، زمين وجايداد او توسط :"تصوير ميکند

قبض وبه زمين ھای نوکر ) محمد عثما نخان  نظام الدوله(وزيرجديد 

سيد به شاه شجاع شکايت کرد، اماوزير به . شخصی وزير ضميمه گرديد

ربارشاه رفت  واز بی سيد بار ديگر بد. اوامر متعدد شاه ترتيب اثر نداد

من با^ی :"شاه حقيقت را بجواب سيد چنين گفت. اعتنائی وزير شکايت کرد

وزيرخود قدرت وصgحيت ندارم، تو ميتوانی درحق او دعای بد کنی، اما 

٩٦ ".بيشترمزاحم من نشو، زيرا من پادشاه نی، بلکه يک غgم ھستم
  

ش، چون شاه استعمار انگليس در تبانی باعناصر فاسد و وطن فرو

شجاع، نظام الدوله، ميرزاعبدالرزاق مستوفی وسيد حسين دفتری وغيره از 

نظام الدوله،وزير شاه شجاع . مراتب کاميابی مؤقتی خويش شادمان بودند

که اجرای مقاصد بيگانه کمال آرزوی اوبود، در ميان شاه پوشالی ونماينده 

رھا راسربه راه مختار انگليس طوری با منفعت جوئی واغراض شخصی کا

ميکرد که ملت را زبون وقوم را ذليل و سرافکنده ومملکت را به سوی 

  . نيستی سوق ميداد

طرح نقشه ھای دستگيری وتبعيد رؤسای اقوام وعشاير به 

ھندوستان، بی بازخواستی و زورگوئی واسپ تازی نظاميان انگليس بين 

                                                             

٩٦
 موھن cل، زندگی اميردوست محمºدخان، ترجمºه دکتºور ھاشºميان، چºاپ امريکºا، ج - 
  ٢٨٧،ص ٢
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 ای که بوسيله قشله شيرپور وباcحصارکابل وحومه شھر، دنائت وپستی

نظام الدوله، سربراه می گرديد وھر روز ملت رادر نظر بيگانه گان زبون 

تر وسرافگنده تر ميساخت، وضع مالياتھای تازه به غرض تھيه وتدارک 

مصارف دربار ولشکر بيگانه به حساب مردم پيشه ور وکشاورزان تھی 

» د ھن-کابل«دست، قطع معاش مستمری خوانين غلجائی که از راه 

حراست مينمودند، به بھانۀ تجھيزات نظامی، توھين وحقارت شخصيت 

ھای ملی وبزرگان وسران اقوام،طرح نقشه ھای دستگيری وتبعيد رؤسای 

اقوام وعشاير به ھندوستان، بی بازخواستی    زورگوئی واسپ تازی قوای 

نظامی انگليس بين قشلۀ شيرپور وباcحصار کابل وحومۀ شھر، دست 

حب منصبان انگليس به ناموس مردم و ده ھای  بدرفتاری درازی صا

وزورگوئی ديگراجانب در کشور،از جمله عواملی بودند که  ھر روز ملت 

را درنظر بيگانگان وبيگانه پرستان زبون تر وسرافگنده ترمی ساخت 

ومردم وسران قوم را متوجه اشتباه شان در پذيرش شاه شجاع وقشون 

  .معيتی اش ساخت

 ١٨٣٩پس از آنکه انگليسھا درسال « :بار مينويسد مرحوم غ

درنقاط سوق الجيشی قندھار، غزنی،باميان ،پروان وکابل وج3ل آباد با 

سوار وپياده وتوپخانه وجباخانه مستحکم گرديد،وضع ورفتار انگليسھا ھم 

ديگر انگليسھا دوست نی، بلکه زمامداران اصلی وحاکم . تغيير خورد

ًمکناتن عم3 درچھره صدراعظم ونايب السلطنه . دندنظامی افغانستان بو

عزل ونصب وزراء وافسران : تمام اموردولت از جمله. افغانستان ظاھرشد

افغانی، بودجه وماليات دولت، مجازات ومکافات وغيره ھمه دراختيار او 

  . بود

شاه شجاع که در اوايل، در روزھای معين  دربارعامی تشکيل وبه 

دم گوش ميداد وامر ونھی صادرميکرد،به تدريج به عرايض وشکايات مر

عمارت شاه . موقعيتی رسانيده شد که از حرم خود خارج شده نمی توانست
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ھيچ افغانی بدون . ودربار او توسط افسر وعسکر انگليس محافظت ميشد

واسطه .اجازه صاحب منصبان انگليس حق ديدن وم3قات شاه را نداشت

س يک نفرمستخدم انگليسی، بنام ميرزا حيدر سوال وجواب بين شاه وانگلي

انگليسھا ، نه تنھا به واسطه قوه، شاه را . علی لشکر نويس معين شده بود

در دست داشتند، بلکه از لحاظ سياست ھم او را محتاج به خود ودرعين 

حال مورد تھديد نگه می داشتند، زيرا تمام اوامری که برضد منافع مملکت 

لھذا ھمه دشمن او .  صادر ميشد، ھمه به نام شاه بودومردم ورؤسای متنفذ

  .گرديده بودند

از طرف ديگر، انگليسھا رقبای شاه را عليرغم ميل او مقتدر نگاه 

نواب محمدزمانخان وسردار محمدعثمانخان، برادرزادگان : ميداشتند، مانند

شاه شجاع با . اميردوست محمدخان که سخت با شاه شجاع دشمنی داشتند

 جريان سياسی ونظامی نمی توانست جزبازيچه يی در دست انگليس چنين

   ٩٧».ھا باشد

مکناتن .تشکي3ت انگليس درافغانستان بسيط بود« :غبار می افزايد

برنس بحيث وزيرداخله ومنشی او موھن . امور صدارت را در دست داشت

نمايندگان سياسی . cل، وظيفه رياست استخبارات را نيز بدوش داشت

س در وcيات به حيث والی ونماينده مکناتن، امور ملکی را به عھده انگلي

ًمنتھا، مکناتن وبرنس ونمايندگان آنھا اسما اين عناوين را نداشتند، . داشتند

اما انگليسھا در مرکز ووcيات . ًاما عم3 عين وظايف را اجرا می کردند

مايندگان سياسی ھنوز ناچار بودند که حکام ومامورين افغانی را در پھلوی ن

خود، خواھی نخواھی بپذيرد، زيراتوده ھای مردم متوجه اوضاع شده 

ًبودند، لھذا انگليسھا فعاليت خود را ظاھرا توسط حکام ومامورين افغانی به 

  . نام شاه دوام می دادند

                                                             

٩٧
  ۵٣۴ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ص - 
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انگليسھا بتدريج رجال صادق  وملی را ازشاه دور و امور دولت را 

اين يکی ازمختصات .  وطن می سپردندبه  اشخاص فرومايه وخائن به

سياست انگليس بود که درکشورھای مورد دسترسی، رجال کارفھم ملی را 

موقع تبارز ندھد وبا فشار وتبليغ و اتھام آنھا را دراجتماع خنثی سازد 

وبرعکس اشخاص ھيچ کاره وآله دست را بازور پروپاگند وجاه وج3ل 

کی ھم محمدعثمان خان ملقب به از آن جمله ي. وارد صحنه ومشھورسازد

دوست شاه شجاع [نظام الدوله سدوزائی بود که به جای م3شکور والی کابل

نظام الدوله خدمتگار صادق . ، به امر مکناتن مقرر شد]ومخالف انگليسھا

   ٩٨ ."انگليس ومخالف منافع مردم و شاه تشخيص شده بود

را روا می " تخويف"انگليسھا در رفتار با عامه مردم نيز سياست

داشتند، تا مردم از بھبود زندگی به کلی مايوس شده وباcخره به مظلوميت 

نرخ ھا ھر روز بلند . خود قانع گردند وبه بندگی وحقارت عادی شوند

واين وضع با خواست انگليسھا مطابقت .وبلندتر شده ميرفت ومردم فقير

يک کشور، از ھمه داشت، زيراانگليسھا عقيده داشتند که برای اداره کردن 

بيشتر فقرعمومی وشدت احتياج مردم عامل موثر است وملتی که در 

مرداب فقر واحتياج دست و پا بزند، به خود مشغول ميگردد وديگر فرصت 

ديدن به جانب دستگاه حاکمه راندارد، واگر فی المثل خواسته باشد سراز 

 درقعر مرداب لجنزار فقر بردارد،تنھا با ضرب مشتی کافی است که او را

 ھزارنفری انگليس که به حساب دھقانان ۵۴مصارف اردوی . فرو ببرد

وروستائيان کم بضاعت تامين می شد، وتزئيد ماليات زمين به استثنای 

ايجاد خصومتھای . ماليات گمرکی، کمر دھقانان را روز تاروز خم ميکرد

گليس قومی، نژادی، لسانی ومذھبی، يکی ديگر از خصوصيات پاليسی ان

حتی رجال دانشمند انگليس چون .بود که درميان ملت دامن زده ميشد

                                                             

٩٨
  ۵٣٧ -۵٣۵ غبار،ھمان اثر،ص - 
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راولينسن، حامی پاليسی پيشروی درافغانستان نيز درکاشتن تخم نفاق بين 

   ٩٩.مردم بيشتر از ساير اجنتھای انگليس فعاليت ميکرد

در نوشته ھای راولينسن، که فرھنگ درتاريخ خويش بدان زياد 

ت ھمه جا تخم نفاق و شقاق ميان افغانھا کاشته واميد استناد جسته، به وضاح

  .بھره برداری آنرا داشته است

ھنگامی که شاه در ج3ل آباد بود، استکبار واستبداد انگليسھا، مردم 

شاه شجاع به حرکات مذبوحانه يی دست زد . وشاه را به جان آورد

ندھار را به بھانه يی به ق) سرکرده نظاميان(ومنصورخان چاوش باشی 

فرستاد وھدايت داد تا از مخالفين انگليسھا حلقه يی به طرفداری وحمايت 

والی قندھار که درخدمت انگليسھا بود به نماينده سياسی . شاه تشکيل نمايد

خبرداد و او جريان را با گوش خود شنيد وتصديق کرد )راولينسن(انگليسھا

 ومجبور نمود تا مکناتن شاه را مقھور. ومنصورخان را به کابل آوردند

روی منصورخان را سياه کرده برخری سوار ودر بازارھای کابل تشھير 

اينست : منصورخان ھم ھنگام تشھير به مردم خطاب وفرياد می کرد. نمايد

   ١٠٠! " عاقبت خدمت به شاه

ً، مکناتن حاکم کابل م3شکور را اجبار معزول ١٨٤٠در مارچ 

روش اين مرد به زودی .  نمودومحمدعثمان خان نظام الدوله را منصوب

مردم را از اشتباه بدر آورد وھر کس دانست که شاه اسيری در دست 

لھذا عکس العمل مردم شروع . انگليس وفرمانفرمای کشور مکناتن است

نخست علمای دينی در منابر مساجد نام شاه را از خطبه برانداختند .شد

  :برسر زبانھا افتادوآنگاه راجع به سکۀ شاه اين بيت در کوی وبرزن 

  سکه زد برسيم وزر شاه شجاع ارمنی      

                                                             

٩٩
  ٥٣٤، ١ج غبار، - 

١٠٠
  ٢٩۴، ص٢ موھن ^ل، زندگی اميردوست محمدخان، ج- 
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١٠١ نور چشم ^ت وبرنس خاک پای کمپنی
  

اينست که بارديگر می رفت يکی از مشخصات ملی افغانھا تبارزکند وآن 

اين که در مقابل دشمن خارجی طبقات مختلف کشور در صف واحدی 

 وخوردکابل وغزنیننگرھار سرانجام شورش ھای مردم . قرارگيرند

  . به راه افتاد١٨٤٠وشمالی وھلمند برضد انگليسھا در 

  

  :١٨٤١برضد انگليسھا در نومبر کابل قيام مردم 

مردم آزادی دوست افغانستان، متوجه اعمال کارداران فاسد واجنبی 

پرست وطن واجحاف وزورگوئی ودست اندازی انگليسھا برمال ودارائی 

 وانتظار فرصتی رامی کشيدند که وشرف وناموس ھموطنان خويش بودند

  .  انتقام آن ھمه توھين، ھتک حرمت و بی ناموسی اجنبی رابگيرند

در ھمان ايام فرمان تبعيد عبدهللا خان اچکزائی ومحمدعطا خان بن 

 سمندرخان باميزائی وغ3م احمدخان ابن شيرمحمدخان مختارالدوله و

به وسيله ) ير شاه محمودوز(عبدالمنان خان ابن محمداکرم خان امين الملک

نظام الدوله به آنھا اب3غ شده بود ونايب امين هللا خان لوگری نيز از طرف 

 بنابر اکبرنامه،سردار محمدزمانخان وسردار ١٠٢.نظام الدوله تھديد شده بود

  محمدعثمان خان، برادرزادگان اميردوست محمدخان نيز به امر شاه شجاع 

                                                             

١٠١
 درحالی که يک سال پيش ازاين ، شاه شجاع وقتی برتخت کابل جلوس نمود، اين - 

  :بيت را در مسکوکات خود ضرب کرده بود

  سکه زد برسيم وزر روشنترازخورشيد وماه       

ُنورچشم در دران،شاه شجاع المــل   ک شاهُ

١٠٢
  ١٣٨کابل،ص ١٣٣٠، اکبرنامه، چاپ ٩٩، ص١٩ رشتيا، افغانستان درقرن  - 
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١٥٨

١٠٣.شدندبايد آماده سفر به ھندوستان می 
  

فساد دستگاه سلطنت شاه شجاع ومکناتن در ماه ھای سپتامبر و 

چنان برمردم فشار آورد که عده ای از مردان جانباز واز ) ١٨٤١(اکتوبر

عبدهللا خان اچکزائی، امين هللا خان لوگری، م3 مومن : خود گذرکابل چون

غلزائی، شمس الدين خان بارکزائی، گل محمدخان، عبدالعزيزخان 

رخيل، محمدشاه خان بابکرخيل، واسکندرخان باميزائی، وعبدالس3م جبا

خان پوپلزائی، نواب محمدزمان خان و سردار محمدعثمان خان و فضل 

اع درباcحصار خان عرض بيگی و محمدحسن خان جوانشير، نزد شاه شج

رفتند و او را به وظايف ملی و وطنی وافغانی اش متوجه ساختند، متاسفانه 

: ودر جواب خوانين گفت که . که شاه عدم اختيار مطلق خودرا بھانه آورد

گويا شاه ھم با چنين سخنان ذومعنی ».من بنام شاھم، ولی اقتداری ندارم«

ارد نه تنھا لقب پادشاه را داو يعنی ميخواست احساسات مردم برانگيزاند، 

عين کلمات شاه شجاع به .  چيزی پوره نيستاوقدرت آن را، لھذا از دست 

از روی شما ھيچی نميشود که نام قوم را :"زبان فارسی به مردم اين بود

موھن cل ميگويد که معنی جمله پادشاه اين بود که گويا شما  ١٠٤."بلند کنيد

 حيثيت وافتخارات ملی کاری از شما قومی بی جرئت ھستيد وبرای تامين

  .ساخته نيست

چون سران کابل ديدند که از دست شاه پوشالی چيزی ساخته نيست، 

اوراق قرآن باھم عھد   برند وفراھم آمد ١٨٤١باcخره در اواخرسپتمبر

" بچۀپھلوان"بستند تا يوغ انگليسرا از گردن خويش بردارند، اين اط3ع را 

ود ودر ھمسايگی نايب شريف خان ميزيست،به که در آن محفل شامل ب
                                                             

١٠٣
  ١٣٨، ص ١٣٣٠ حميدکشميری، اکبرنامه، - 

١٠٤
، کھزاد، با^ حصار کابل وپيش آمدھای ٢٩٧، ص٢ موھن ^ل، ھمان اثر، ج-  

ابن (،تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، تاليف عليقلی ميرزا ٢٧٩، ٢٢٧،ص ٢تاريخی، ج

  ،١۵٠، نوای معارک، ص٩۴ تھران، ص ١٣٧۶،طبع )ح عليخان قاجارفت
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١٥٩

موھن cل داد، وگفت که قرآن مذکور را بدست کسی داده اند تا از ديگر 

مردم برآن امضا بگيرند، واگر شماخواسته باشيد عين آنرا می آورم،موھن 

cًل اين راپور را فورا به الکساندر برنس رساند،اما برنس به اين راپور 

   ١٠٥.چندان اھميتی نداد

 قيام مردم کابل برضد ١٨٤١سرانجام طبق تعھد قبلی روز دوم نومبر 

انگليسھااز منبر مسجد پل خشتی آغاز شد وھنوز برنس از خواب بيدار 

نشده بود که خانه اش در چنبرۀ قيام کنندگان قرارگرفت وديری نگذشت که 

 محافظينش از دم تيغ قيام کنندگان گذشتند ولحظاتی بعد خودش نيزمعدوم

ازاين لحظه تا خروج فوری . وخانه اش در آتش خشم قيام کنندگان سوخت

از کابل ،انگليس ھا با توطئه ١٩٤٢قشون اشغالگرانگليس در ششم جنوری 

ودسيسه خواستند درميان رھبران جھادی تفرقه ودرز ايجاد کنند وتا بتوانند 

ئه ھای برای مدتی ديگر در افغانستان باقی بمانند ولی تمام دسايس وتوط

جواسيس انگليس از سوی رھبران قيام کشف وخنثی ميگرديد وسرانجام 

برطبق يک شرط نامه انگليسھا مجبور گرديدند افغانستان را در قعر 

  .ترک گويند زمستان که  برف چون کفنی سفيدکابل  پوشانيده بود،

 -٦(بالنتيجه ازقشون ھفده ھزارنفری انگليسی ، ظرف يک ھفته 

 بجزيک نفر نيم جان وچند نفر اسير ،ديگران ھمگی در )١٨٤٢جنوری ١٣

به ک3م ديگرقشون مسلح انگليسی ! ج3ل آباد تباه شدند-طول راه کابل 

درطول راه کابل تا جگده لگ چنان مورد حم3ت شديد چريک ھای افغان 

نيم ھزارنفرسپاھی انگليس تلف ميشدند ازدو تا دو قرارگرفتند، که ھر روز

 يک نفربنام داکتر برايدن توانست نعش نيم جان خود تنھاجنوری ١٣وروز 

راتا قشله نظامی ج3ل آباد برساند وخبرتباھی قشون انگليس را به 

  .عساکرمحصور انگليس بازگويد

                                                             

١٠٥
  ٢٩٨ص٢ موھن ^ل ، ج-  
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١٦٠

بعد از دوماه :" به قول جنرال پرسی سايکس، باcخره قشون انگليس

يه کابل تن ترددحقارت آميز که در تاريخ نظامی انگليس نظيرندارد به تخل

١٠٦ ."در دادند
  

غبار با توجه به سراج التواريخ گزارش ميدھد که،انگليسھا در وقت 

حرکت از قشله خود دوھزار شتر باربر وشش روزه آذوقه با خود داشتند 

وبه سه حصه تقسيم ويکی پی ديگری از دروازه مقدم وعقبی قشله شيرپور 

آغاز گرديد وتاغروب حرکت از ساعت نه ونيم  قبل از ظھر . خارج شدند

زنان انگليسی شامل قوای پيشدار بود وخزاين در قسمت وسط . طول کشيد

آخرين قوه انگليسی ھنگام غروب افتاب توانست ازقشله  خارج . قرارداشت

در حالی که قشله از طرف مردم اشغال واين cنه منحوس آتش زده . شود

ود وزنان کابل از شد،عقبدار انگليس در روشنی اين آتش طی طريق مينم

باcی بام ھای خانه ھای شان اين منظره درخشان را که ستون ھای ط3يی 

روی برفھا رسم مينمود تماشا می کردند وبرفتح وپيروزی ملت شادمانی 

  .می نمودند

در بگرامی پنج ميلی ) جنوری۶(سپاه انگليس روز اول تخليه کابل

نجا توپ ھای انگليسی را مبارزين افغان تا اي. شرق باcحصار توقف کرد

. که بيشتر از اندازه معينه درقرارداد  با خود حمل می کردند از آنان گرفتند

چون ھنوز جنرال سيل ج3ل آباد را .  جنوری منزل دوم بتخاک بود٧در 

  نفر افسر ديگر انگليسی را در۶تخليه نکرده بود، سردار محمداکبرخان 

 جنوری قشون دشمن به ٨در. بتخاک از جنرال الفنستن گروگان گرفت

در طول دره پنج . خورد کابل کشيد و تا اينجا دوھزار نفر تلفات داده بود

واز .ا سه ھزارنفرتلفات دادندميلی خورد کابل جنگ دوام داشت و انگليسھ

  .اين سبب انگليسھا، درۀ خورد کابل را قبرستان قشون الفنستون نام دادند

                                                             

 ١، پاورقی شماره ٣١٢ کھزاد،با^حصار کابل ،ص- ١٠٦
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١٦١

  

 

  )م١٨۴٢جنوری٨(خوردکابلرد نگليسارزين افغان برسپاھيان احمgت مب

 )AAبرگرفته از مقاله آقا معروفی به مناسبت قيام کابل در سايت( 

در نھم جنوری جنرال الفنستن که ھنوزده ھزار عسکر باخودداشت 

با سردار محمداکبرخان داخل مذاکره شد وھم  به جنرال سيل نوشت که 

خان تمام زنان ومردان متاھل درعوض اکبر. ًفورا ج3ل اباد را تخليه کند

قشون . قشون انگليس راتحت حمايت خود قرارداد و در عقب جبھه فرستاد

جنگ با )منزل خاک جبار(انگليسی حرکت کرد وتا پنج ميلی خورد کابل

 ١٠در روز ھای . افغانھا را دوام داد و تلفات سپاه انگليسی بيشتر شد

يل راه، تلفات اردوی  م٢٢جنوری بين تيزين وجگده لگ درمسافت ١١و

انگليس از حد گذشت، اما جنرال سيل طبق ھدايت حکومت ھند، شھر ج3ل 

پس الفنستن که . آباد را سنگر گرفت وقشون انگليسی کابل را قربانی داد

چنين ديد خودش را با دونفر افسر بزرگ ديگربه سرداراکبرخان تسليم 

اين . افغانی آوردمحمدشاه خان او را در تاريکی شب در معسکر . کرد

معسکردرفضای آزاد وزيرآسمان قرارداشت ودور ادور آتش، رھبران 

وزيراکبرخان، عبدالغياث خان،وعبدالحکيم خان وسردار سلطان (افغانی 

سران برخاستند وجنرال دشمن را با . قرارداشتند) احمدخان وغيره
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١٦٢

دند و ھمراھانش مردانه استقبال کردند و شمشيرھای ايشان راازکمر نکشو

  .خيمه منحصر به فرد خود را برای استراحت آنان تخصيص دادند

 جنوری بقيه قشون دشمن با عبور از کوتل جگده لگ به ١٢در تاريخ 

 ۶۵واز آن ھمه سپاه ، فقط .استقامت معسکر جنرال سيل حرکت کرد

 ميل ديگر بايد طی ٢٠نفرمشتمل برافسروعسکر باقی مانده بود و راه ھم 

 جنوری از اين سپاه فقط يک نفرنيم جان وکوفته وزخمی به ١٣در . ميشد
نام داکتر برايدن به مشکل توانست خود را از دروازه کابلی داخل شھر 

ج3ل اباد نموده وخبر تباھی قشون ھفده ونيم ھزارنفری انگليس را به 

   ١٠٧.جنرال سيل برساند

  

نگليس  نفری ا١۶۵٠٠تصوير داکتر برايدن، يگانه کسی که از قشون 
نيم جان  به قشله جgل اباد رسيد وخبر تباھی سپاه متجاوزانگليس را به 

  ).١٨۴٢(جنرال سيل حکايت کرد

  )AAبرگرفته از مقاله آقای معروفی به مناسبت قيام کابل درسايت ( 

  سيدقاسم رشتيا، ازقول ھنری ديورندانگليسی مينويسد که،از 

                                                             

 ۵۶٢، ص ١ غبار، افغانستان در مسيرتاريخ،ج- ١٠٧
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١٦٣

تيرانداز، جماعتی ازتوپ انگليسھا دراين جنگ سه فوج پياده،سه دسته 

 ھزار تن تبعه ١٢ فوج سواره نظام،۴چيان اروپائی، يک فوج سواره نظام، 

١٠٨. کرور روپيه که ھرکرورصدلک روپيه باشد، تلف شد٢١سپاه و
  

  : عسکرخود راخوردند٨٠٠قشون انگليس  گوشت 

از بحثھای عبرت انگيز تاريخ، يکی ھم اينست که اردوی انگليسی 

نگ ھای گوري3ئی وشبيخونھای مبارزين افغان مواجه وقتی از دست ج

باتلفات سنگين شدند درتاريکی شب يک لوای ھزارنفری راه  خود را تغيير 

دادند و ازصخره ھای کوه باc رفتند وسرانجام از گرسنگی وسرما وفاقه 

اين حقايق حزن انگيز را .  گی مجبور شدند گوشت ھمديگر خود را بخورند

 عينی افغان که در بدرقۀ قشون انگليس از کابل تا ج3ل آباد يکی از شاھدان

به ک3م ديگر،از چشم . سھيم بوده، برای شھزاده عليقلی حکايت نموده است

ديدھای شگفتی انگيز سردار سلطان احمدخان بعد از بازگشت  اواز لغمان 

ھمراه باسردار اکبرخان  ومحمدشاه خان و اسرای انگليس  درماه می 

حکايتی است که ميرزا عليقلی خان قاجار آنرا از قول سردار ، ١٨۴٢

  :روايت ميکند ومينويسد

عجيب تر از ھمه حکايتی است که از قول سردارسلطان احمدخان " 

بوده، شنيده شد که چون به ج3ل اباد رفتيم ]حاضر[که از بدو کارتا ختم 

دت که پنج ماه وافغانستان را به کلی ازقشون انگليس پرداختيم بعد از معاو

 نام دارد وبه قدر سروبی که -گذشته بود در يکی از دھات  عرض راه

 ديديم جمعيتی به قدردويست نفر متل گوسفند با - شصت خانوار بودند

چھاردست وپا  راه می رفتند و از زانو به پائين نداشتند واطفال قريه آنھا را 

اينھا چه کسانی اند؟ پرسيدم . به سنگ وچوب بيرون کرده به کوه می بردند

گفتند از قشون انگليس ھستند که به کوه فرارکرده اين مدت را مانده بودند 

حاc از کوه پائين آمده اند، پاھای شان را سرما برده واز زانو افتاده است با 

                                                             

 ١١١، ص ١٩ رشتيا، افغانستان در قرن - ١٠٨
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١٦٤

دست وپا راه می روند، آمده اند اينجا  ازما نان وخوراک ميخواھند، نمی 

م که کشت و زرع ما را نخورند باز به کوه دھيم از آبادی بيرون می کني

سردار گويد که خود با جمعی ديگر باcی سرآنھا اسپ . رفته علف بخورند

تاختيم و پرسيديم دراين مدت در جبال چگونه گذران می کرديد؟ گفتند ما 

ھزارتن بوديم وبه قلل شامخه اين جبال فرار کرده در بيغوله وسايه کمرھا 

مامنحصر بود به گوشت آدم که خام بلع می کرديم بسر می برديم وقوت 
ًھريک از ماکه می مرد فورا گوشت آن را قسمت  کرده ميخورديم تابدين 

پس از . منوال ھشتصد کس را خورديم و اين دويست نفر بی پا مانده ايم

مدتی از اھل ھمان قريه جويا شديم که آنھا چه شدند، گفتند به فاصله چند 

 ١٠٩." بمردند تا تمام شدندوقت يک يک ودو دو
  

بعضی ھا سعی کرده اند شکست اردوی انگليس را با تراشيدن 

سردی ھوا، عدم آذوقه، پيری وزحيری قوماندان عمومی : معاذيری از قبيل

وامثال آن وانمود کنند، مگرمرحوم غبار آن را خ3ف واقعيت دانسته می 

ودند که سردی زياد نه انگليسھا وقشون شان از آفريقای مرکزی ب: "نويسد

اين راه ھفت روزه . را نديده باشند ونه راه کابل وج3ل اباد قطب شمال بود

نصف آن معتدل ومانند زمستان ھندگوارا ونيم ديگرش برف دار وزمستانی 

بود، اما اين سرما از سرمای انگلستان شدت بيشترنداشت وآنگھی مبارزين 

زل می زد وحرب می افغان مثل سپاھی انگليس در ھوای ازاد من

درحالی که انگليسھا دراسلحه وتوپخانه ونظم قشون برمبارزين افغانی .کرد

پس اين جنگ راه . تفوق داشتند، وافغانھا فقط با تفنگ وسي3وه می جنگيدند

ج3ل اباد نه تنھا يک جنگ فزيکی ومادی بود، بلکه يک جنگ مصنوعی 

کذا کسانی که خواستند در ھ. وافغانھا درھر دو دشمن راشکستند. نيز بود

ورفقايش، محمدشاه خان غلجائی وسردار (تشريح اين جنگ وزيراکبرخان 

وسايررھبران ملی را بی تعلق و از جلوگيری مبارزين ) سلطان محمدخان

افغانی عاجز نشان بدھند، نيزخ3ف واقعيت است، زيرا وزيراکبرخان 

                                                             

 ١٢٠ميرزا عليقلی،تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، ص - ١٠٩
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١٦٥

وظيفه خود می ورفقايش به غرض نجات کشور، انھدام سپاه دشمن را 

دانستند ومحمدشاه خان خود رھبرمبارزين غلجائی بود که اکثريت قشون 

ملی را دراين جنگ تشکيل می کرد وتمام مبارزين افغانی امر ونھی ھردو 

   ١١٠."را از صميم قلب مطيع ومنقاد بودند

، درکتاب »ديوک اف ارگايل«يکی از سياستمداران انگليسی به نام 

 ۴٠:" چنين می نويسد" م١٨٧٨ تا ١٨۴١ه افغان ازمسال"خود تحت عنوان 
سال پيش از اين، ما در ماورای سرحدات ھند به يک جنگ ناحق اقدام 

کرديم وبه آزادی ملتی تعرض کرديم وخون مردمانی را ريختيم که 

اين نويسنده ." کوچکترين دليلی برای مناقشه با ايشان در دست نداشتيم

درسی که که ساليان دراز :" ی افزايدواقعيت بين وحق گوی انگليسی م

دراذھان انگليسھا وھنديھا تأثيرعميق باقی گذاشته بود، درسی بود که يک 

 راجع به تباھی ١٨۴٢ جنوری ١٣نفر سواريکه وتنھا به حالت نيم جان در 

شخص مذکور بقية السيف . يک قشون کامل با خود به ج3ل آباد آورد

ی بود که از آن ھمه جمعيت بزرگ از منحصر به فرد آن اردو ويگانه کس

شايد بررسی ) مقصود داکتر برايدن است(مرگ با اسارت نجات يافته بود

اين فاجعه بزرگ نتيجه عدم لياقت صاحب منصبان اردوی برتانوی درکابل 

بوده باشد، ما به آزادی واستق3ل مردمی تخطی کرده بوديم، که حق مداخله 

که حفظ استق3ل ايشان مطابق با منافع اصلی در امور ايشان را نداشتيم، بل

ما بود، لذا اين مداخله به ھمان  اندازه که از نظر سياست غلط بود 

مابا يک شخص شجاع وcيق طرف . ازنظراخ3ق ھم دور از عدالت بود

ًگرديده  وسعی داشتيم شھزاده ای را جانشين او بسازيم که طبعا ضعيف بود 

برای .  بوديم تا با قوم و وطنش خيانت نمايدوما خود او را وادار نموده

تأمين اين منظورناcيق ما بار سنگين بردوش ملت ھند گذاشته وبه اقدامی 

بيش از . دست زده بوديم که بارمذکور روز به روز سنگين تر می شد
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١٦٦

ًبيست ميليون از عوايد ھند صرف آن گرديد، که بدوا اسباب تباھی بزرگ 

١١١. " انتقام آن کوشيديم را فراھم ساخت و سپس به
  

بدين سان برخی از نويسندگان حق بين انگليس اين تجاوز بريتانيا را 

درافغانستان محکوم ونکوھش کرده اند و ملت افغان که دوستی آن برای 

  .انگليسھا بسيار مفيد بود به دشمنان تاريخی انگليس ھا مبدل شدند

  اين قصيدۀ از کيست؟

ِبه ھمــا از سـر سران ف ِ  قــرن تا قــرن استخوان بخشی          رنگُ

  

، يکی از اسرای انگليسی ايرنويسندگان انگليسی واز جمله بريدمن 

 پنج ماه بعد از عبورقشون درۀ خورد کابلدرخاطرات خود نوشته است، که 

انگليسی از آن دره ، چنان از cشه ھای مردۀ سپاھيان انگليس انباشته بود 

عين . يار، عبور از آن بسيارمشکل وآزاردھنده بودکه ازبوی بد وتعفن بس

 ميل راھی ١۶از سه بابا تا تيزين درطول « :عبارت بريدمن اير چنين است

که طی کرديم، جاده پرازcشه و  اجساد مردۀ عساکر انگليسی بود وفضا را 

چنان متعفن و بويناک ساخته بود که انسان بسختی ميتوانست از آن 

١١٢».عبورکند
  

تاريخ وقايع ( عليقلی، فرزند فتح علی شاه قاجار درکتاب خودشھزاده

: به ارتباط قشون انگليس و سرداراکبرخان نوشته است) وسوانح افغانستان

از جمعی معتبرين افغان شنيده شد که به کرات سواره وپياده نمی توانست « 

  عبور کند مگر آنکه سم اسپ وپای آدم می بايست در ] خوردکابل[درراه 

                                                             

 ميgدی، ترجمه فرھنگ، طبع ١٨٧٨ تا -١٨۴١ ديوک اف ارگايل، مساله افغان ار - ١١١
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 ٢٢٧، ٢٢٢ندانی، ترجمه سليمی، صص خاطرات يک ز- ١١٢



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

١٦٧

   ١١٣».باشد] انگليس[ جسد کشتهروی

به ھمين لحاظ شاعری در قصيده ای که در مدح وزيراکبرخان 

  :سروده ،به اين موضوع چنين اشاره کرده است

ِبه ھمــا از ســر ســران فـرنگ          قــرن تا قــرن استخوان بخشی ِ ُ  

بيت فوق از يک قصيده حماسی است که شھزاده عليقلی، آنرا در 

کبرخان از زبان سردار سلطان احمدخان ،پسرعموی وصف وزيرا
تاريخ وقايع وسوانح :رک(ضبط کرده است١٨٥٧وزيراکبرخان، درسال 

ومرحوم غبار ھم آنرا درتاريخ خوداقتباس نموده، ) ١٢٠افغانستان، ص 

. مگردرسراج التواريخ وسايرتاريخ ھای معتبر مورخين افغانی ديده نميشود

وش ذھن وفکر يک شاعردری زبان معاصر بدون ترديد اين قصيده ترا

از خوانندگان ارجمند تقاضا . وزيراکبرخان ازافغانستان ياھندوستان است

ميگردد تا ھرکه بقيه ابيات اين قصيده را درجايی يا کتابی سراغ داشته 

باشد، متن مکمل آنرا با نام شاعر آن بنگارند تا با ضبط اين بيت، يا کل 

   .لی قصيده نيز  دراذھان گرامی گرددقصيده، خاطرۀ گوينده اص

  

  :حملۀ مجدد ايران بر ھرات واعمال نفوذ درسيستان

ّ قرن نزدھم، ھرات مجددا مورد التفات و توجه ٥٠از آغاز دھۀ 

دولت فارس قرار گرفت و چون رقابت روس و انگليس ھمچنان در آسيا 

اى برجاى خود باقى بود، انگليس ھا از ترس روس ھا که بازھم مرزھ

فارس را تنگ تر ساخته بودند ، از طريق ديپلوماسى بر دربارقاجار فشار 

« :  آن دولت تعھد بسپرد که ١٨٥٣ جنورى ٢٥آوردند تا به موجب معاھده 

به ھيچ وجه بخاک ھرات لشکر نفرستد، مگر آنکه قشونى از خارج به آن 

  ار و يا از به اين معنى که قشونى از جانب کابل يا قندھ. مملکت حمله نمايد
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١٦٨

   ١١٤».مملکت خارج به آن حمله کند

 که در آن ترکيه ، ١٨٥٤- ١٨٥٣پس از جنگ کريميه بين سالھاى 

فرانسه و انگليس ، روسيه را از حق داشتن نيروى دريائى در بحيرۀ سياه 

محروم کردند و قرداد پاريس را برآن تحميل نمودند، انگليس ھا بار ديگر 

تان متوجه شدند و چون دولت ايران از ھرات به اھميت سوق الجيشى افغانس

دست بردار نبود، دولت انگليس به اين نتيجه رسيد که بھتر است به امير 

دوست محمدخان موقع داده شود تا با الحاق قندھار و ھرات به کابل ، سد 

ھمانست که انگليس ھا . متينى در برابر قشون ھاى خارجى تشکيل دھد

داد دوستى به پشاور دعوت کردند،امير پسرش امير را براى امضاى قرار

 ١٨٥٥ مارچ ٣٠غ3م حيدر خان را به پشاور فرستاد و او در تاريخ 

معاھدۀ مبنى بر دوستى و شناختن استق3ل افغانستان و عدم مداخله انگليس 

ب3فاصله بعد از امضاى اين معاھده . در امور افغانستان را بامضاء رسانيد

زماندگان کھندلخان و دعوت برادرش سردار رحمدل امير از اخت3فات با

  . خان استفاده نموده به قندھار رفت و قندھار را به کابل ملحق نمود

 بار ديگر ايران بر ھرات حمله نمود و شخصى را ١٨٥٧در سال 

انگليس ھا مداخله کردند و . بنام حسام السلطنه به حکومت آنجا گماشت

خليج فارس ساخته، جزيرۀ خارک را قشون خود را بر ضد ايران وارد 

. متصرف شدند و ايران را مجبور ساختند تا از تصرف ھرات دست بردارد

ايران ھمچنان کرد و با انگليس در پاريس معاھده اى را امضاء نمود که 

بموجب آن در صورت بروز اخت3ف ميان افغانستان و ايران، انگليس 

   ١١٥.حکميت خواھد نمود

                                                             

١١٤
  ١ ، ج ٢٩٨ھمان اثر ، ص  فرھنگ ، - 

١١٥
 ميgدى ، جلد ١٩ محمود محمود، تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس در قرن - 

  سوم ، حکميت گولد سمد ديده شود



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

١٦٩

 امير دوست محمد خان براى عقدمعاھده ١٨٥٧در اوايل سال 

ّدوستى و اتحاد با انگليس ھا شخصا به پشاور رفت و پس از امضاى آن 

ّ به کابل برگشت و متعاقبا براى تسخير ١٨٥٧جنورى ٢٦معاھده در تاريخ 

در آن تاريخ ھنوز ھرات بطور . و الحاق ھرات با مرکز، عازم ھرات شد

ايران قرار داشت و سردار سلطان احمد خان غير مستقيم تحت تاثير و نفوذ 

امير . ، بر آنجا حکمروائى ميکرد»سرکار«برادر زاده و داماد امير به لقب 

پس از ده ماه جنگ ھاى . دوست محمدخان ھرات را بمحاصره کشيد

. حصارى و بعد از مرگ دختر و داماد امير، ھرات فتح و بکابل ملحق شد

). ١٨٦٣جون(اميرنيز در ھرات  درگذشت و دو ھفته بعد از فتح ھرات ، 

  .  از طرف امير با کابل پيوسته شده بود٥٠صفحات شمال کشور نيزدر دھۀ 

پس از مرگ اميردوست محمدخان، انگليسھا از جانشينی 

اميرشيرعليخان حمايت نکردند واين امر سبب شد تا مدتی بين پسران 

يرشيرعليخان سردارمحمدافضل خان وسردار محمداعظم خان وام:امير

 ١٩۶٨درسال . برسرتصرف کابل جنگ و زورآزمائی دوام کند

اميرشيرعليخان کابل را متصرف شد واين بار انگليسھا امارت او را 

اميرشيرعليخان با وجود تنفر از انگليسھا، . برافغانستان برسميت شناختند

اميردرفبروری . مجبور شد تا روابط خود را با انگليس ھا بھبود بخشد

 به کنفرانس امباله در پشاور شرکت نمود و از طرف cرد ١٨۶٩

به گرمی استقبال شد واميردر بازگشت از ھند ) ويسرای ھند(مايو

بسيارراضی معلوم ميشد، چونکه cردمايو به وی مقدار اسلحه وپول کمک 

  .اما اين دوستی ديردوام نکرد.وعده کرده بود

  

  :اعمال نفوذ ايران در سيستان

 مي3دی، معلومات کافی در بارۀ ١٩ طی نيمه اول قرن انگليسھا

تاريخ وجغرافيا واھميت اقتصادی وتجارتی ونظامی سيستان جمع آوری 
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١٧٠

کرده بودند وحال وقت آن بود تا آن قسمت از سيستان را که حاصلخيز تر 

ودارای جمعيت بيشتر بود ودرمواقع لزوم ميتواند به قشونھای زياد آذوقه 

 شده از پيکر افغانستان جدا کرده روزی مالک رقاب آنجا بدھد به ھرنحوی

  .باشند

ًلھذا انگليسھا که مدتھا قبل اھميت سيستان را مخصوصا از لحاظ 

موقعيت خاص استراتيژيکی آن در ميان مستملکات روسيه تزاری در شمال 

وخليج فارس در جنوب کشف کرده بودند ولی بھانه يی برای تصرف 

 از طرف دولت قاجاری ١٨٥٧د، ھمين که ھرات در واشغال  آن  نداشتن

ًفارس محاصره شد، فورا عده يی قشون از راه بحر ھند وخليج فارس در 

بدون آنکه افغانستان (جنوب ايران به عنوان دفاع از افغانستان پياده کرد

،وبزودی جزيرۀ خارک را متصرف شد واھواز را )تقاضايی کرده باشد

ًاز اين حرکت تعجب آميز انگليسھا فورا دست از   ايرانيھا ١١٦.تھديد نمود

 ١٩٥٧ مارچ٤محاصرۀ ھرات برداشتند وحاضر به قبول صلح شدند ودر 

معاھده يی در شش فصل بين سفير انگليس ونماينده ايران در پاريس به 

در ھمين موقع انگليسھا، .ًامضا رسيد که بعدا به معاھدۀ پاريس معروف شد

 عوض ھرات در سيستان اعمال نفوذ کند ودر ايران را تشويق کردند تا

ھنگام بروز اخت3ف بين "پايان معاھده مذکور اين جمله را افزودند که 

١١٧ ."ايران وافغانستان انگليسھاحکميت ميکند
  

اھداف انگليس را از گنجانيدن اين جمله در معاھدۀ مذکور در 

 بصورت ً که سياست آن دولت تقريبا١٩سالھای دھه ھفتاد واواخر قرن 

                                                             

١١٦
،زيرعن��وان ٢،ج١٩محمودمحم�ود، ت�اريخ رواب��ط سياس�ی اي�ران وانگل�يس در ق�رن - 

  .ديده شود١٩٠٧  قرارداد ٥معاھدۀ پاريس ونيز ج
١١٧

،زيرعن��وان ٢،ج١٩ريخ رواب��ط سياس�ی اي�ران وانگل�يس در ق�رن محمودمحم�ود، ت�ا- 
  ديده شود١٩٠٧  قرارداد ٥معاھدۀ پاريس ونيز ج
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١٧١

کامل در سيستان متمرکزگرديده بود وباcخره منجر به قرار داد معروف 

١١٨. شد، خوبتر ميتوان در يافت١٩٠٧
  

ًبه ھرحال ايران پس از امضای معاھدۀ پاريس، فورا در سيستان 

دست به کار شد وعده يی ازخوانين سيستان راخواه از راه قوه وخواه ازراه 

 که مؤثر واقع شده ميتوانست،متمايل به تحفه و وعده وھر آنتريگ ديگری

 مي3دی، عليخان سربندی که مردی ١٨٥٧حتی در ھمين سال . خود ساخت

صاحب رسوخ وبانفوذ ورئيس طايفۀ سربندی سيستان بود؛ به تھران دعوت 

شد وپس از چند ماه زندگی در تھران با بخشيدن يک دختر خانم از خاندان 

١١٩ .به طرف ايران کشاندندشاھنشاھی ايران به او ميلش را 
  

اميردوست محمدخان ھنگام محاصرۀ ھرات متوجه مداخ3ت ايران 

، ١٨٦٣در سيستان شده بود ودر نخستين روزھای گشايش ھرات در سال 

١٢٠ .برای تصرف سيستان نزاعی بين افغانستان و ايران روی داد
  

 در بخشی از سيستان نفوذ کرده ١٨٦٣اما ايران که تا سال 

روالينسون محقق .ًرا دولت انگليس رابه ميانجی گری دعوت کردبود،مکر

 ١٨٦٣ الی ١٨٦١درسالھای « :معروف انگليس دراين مورد مينويسد

ًمکررا دولت ايران موضوع سيستان را به دولت انگليس گوشزد کرد که 

دراين باب دخالت کند واز ) ١٨٥٧(طبق مادۀ ششم عھدنامه پاريس

: ن جلوگيری نمايد و دولت انگليس جواب می دادتجاوزات افغانھا در سيستا

انگلستان، ھيچوقت سيستان را جزومملکت ايران نميداند، بنابرآن نميتواند 

١٢١ ».از دخالت افغانھا به آن ايالت ممانعت کند
  

  امير شيرعليخان با سياست انگليس در افغانستان مخالف بود وبقول 

                                                             

١١٨
  .،فصل دھم ديده شود٤ اعظم سيستانی، سيستان، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا،ج- 

١١٩
  .٢٠،ص٤ سيستان، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا،ج- 

١٢٠
  ١٢٤ بارتولد، جغرافيای تاريخی ايران،ص - 

١٢١
  ٦٨٦،ص٣،ج١٩ تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس در قرن - 
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١٧٢

 متنفر بود وھيچگاه اين تنفر را اميرشيرعليخان از انگليسھا"داکتر بليو،در 

 به ھمين خاطر، دولت انگليس سياست تند وخشنی ١٢٢."مخفی نمی داشت

البته دراين موقع انگليسھا . در مقابل امير شيرعلی خان در پيش گرفت

فشارخارجی نيز براميروارد کردند واين فشار از سوی ايران عملی 

  . ميگرديد

:"  دولت ايران نوشتجان روسل، وزيرخارجه وقت انگليس به

درمشاجره ونزاعی که طبق اط3ع بين ايران وافغانستان برسر خاک 

سيستان روی داده، دولت متبوع علياحضرت به ھيچ وجه نميتواند در آن 

مداخله کند، بلکه به خود طرفين آن را واميگذارد تابزور شمشيرتملک شان 

  )م١٨٦٨جان روسل،."(را ثابت نمايند

ت انگليس اين موضع خود  را به يک طرف عجيب است که دول

يعنی ايران اط3ع ميدھد ولی به طرف ديگرمنازعه يعنی افغانستان اط3ع 

چه امير .بدون شک اع3م اين سياست برای ايران نافع بود. نميدھد

شيرعليخان بعد از مرگ اميردوست محمدخان برای استقرار خود برتخت 

لی بود و قادرنبود درعين حال با کابل مصروف فرونشاندن اغتشاشات داخ

بنابرين . دوقوه ، يکی از داخل و ديگری از خارج زور آزمائی کند

  .نتوانست در وھلۀ اول از منافع افغانستان درخاک سيستان دفاع کند

 دولت ايران که يکطرف خود را ازمواخذۀ افغانستان واز جانب 

ی به نفع خود استفاده ديگر از تعرض بريتانيا ايمن ديد، ازاين فرصت ط3ئ

اين سياست :" بقول پرسی سايکس. کرد وسياستش را بطور ثابت ادامه داد

عبارت ازاين بود تا ايران نفوذ وقدرتش رادر سيستان آنقدر اعمال کند که 

                                                             

١٢٢
  ١٤داکتر بليو، نژادھای افغانستان، ص - 
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١٧٣

ديگرسکنۀ اين ايالت بکلی تحت کنترول ونظارت تھران در آورده 

١٢٣."شود
  

ل در اوايل سال پس از استقرار امير شيرعلی خان برتخت کاب

 و پس ازسفر امير به ھندوستان وبازگشت اوبه افغانستان، ١٨٦٨

اميرشيرعليخان برای تصرف مجدد سيستان ايران را به جنگ تھديد کردو 

دراين فرصت دولت انگليس که تا اين وقت با افغانستان دراين باره سخن 

انستان وايران نگفته بود، به استناد مادۀ ششم معاھده پاريس به دولتين افغ

گوشزدکرد که در موقع بروز اخت3ف بين دولتين مذکور، حکميت حق 

به اينصورت بعد .دولت انگليساست وطرفين دعوا بايد به آن مراجعه کنند

از موافقت طورفين گولد سمداز دربار لندن به صفت حکم وارد سيستان 

  .شد

  :حکميت گولدسميد ونقطه نظرھای انگليس

ً به سيستان ظاھرا به منظور حکميت بين ايران ماموريت گولدسميد

وافغانستان وحل اخت3فات مرزی بود، مگر ھدف اصلی  تقسيم سيستان 

گولد سميد قبل از . وجدا کردن آن بخشی بود که انگليس به آن نظر داشت

اتمام کار سيستان ،حدود سرحدی بلوچستان ومکران را تمام کرد وبرطبق 

لوچستان ومکران را در سپتمبر طرح اوليه موضوع سرحدی ب

فيصله کرد وقسمتی از بلوچستان به ايران تعلق گرفت و بقيه به ١٨٧١

ًوبه لندن بازگشت وشخصا از اجراآت . قلمرو ھند بريتانوی ضميمه گرديد

١٢٤ .خود گزارش داد
  

   ايران به بم ايران رسيد واز آنجا با نمايندۀ ١٨٧٢گولد سميد در جنوری 

                                                             

١٢٣
  ٥٦٣،ص ٢، چاپ ٢پرسی سايکس، تاريخ ايران، ج- 

١٢٤
شرق "شرح ماموريت گولد سمد در بلوچستان وسيستان در دوجلد کتاب موسوم به -  

 به طبع رسيده ١٨٧٦ل نوشته شده ودر لندن در سا" ايران وجغرافی وشرح وقايع
  )ببعد٧١٧،ص٣محمودمحمود،ج.(است
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١٧٤

د وبعد از مطالعات اسنادطرفين ومشاھدات محلی در عازم سيستان گردي

 رأی حکميت خود را در مورد تقسيم سيستان بين ١٨٧٢نزدھم ماه اگست 

  :ايران وافغانستان چنين صادر کرد

اين رأی حکميتی که از من : ، مقدمه١٨٧٢ اگست ١٩- تھران"

 اين نتيجه. تقاضاشده است اظھار بدارم، اينک آنرا روی کاغذ می آورم

مطالعه دقيق چندين جلدکتاب معروف راجع به سيستان ميباشد و ھمچنين 

 روزما در نقاط مختلف سيستان ميباشد که موضوع اخت3ف ۴١نتيجه توقف 

البته .اين ھا را پس از تحقيقات شفاھی وکتبی درمحل بدست آوردام. است

 موضوع مھمترش که من بايد در باب آن بحث کنم ھمان دcيلی است که از

وزارت امورخارجه ايران يا توسط ميرزا ملکم خان وھمچنين توسط 

اين دcيل بدقت مطالعه شده است به ع3وه . کميسرافغانستان بدست آورده ام

اسناد ديگری را که برای تقويت آنھا ميتوان شاھد قرارداد، نيز مطالعه شده 

اينک شروع ميکنم تانظريات خود را در کليه موضوع سيستان . است

  . که باين جانب داده شده انجام دھم"دستوری"خ3صه نموده وبرطبق 

  :رأی حکميت

اينک باسنجش اھميت وقيمت دعاوی طرفين که ازھرقبيل ازھرجا 

مدارک آنھا جمع آوری شده است وبا توجه مخصوص به يک سرحدمعلوم 

وروشنی که به طورصحيح تعيين شده باشد من رأی خود راتقديم 

يب که آن قسمتی را که من سيستان اصلی مينامم، بعد ھا با باين ترت.ميدارم

يک خط سرحدی معين جزو مملکت ايران قرار بگيرد که درتحت حمايت 

دولت ايران باستق3ل خودنايل آيد يا توسط حکامی که بعدھا معين خواھند 

با اين رأی احساسات صميمی و اميدواری ھای قلبی .نمود بخوبی اداره شود

واھد بود که حکمرانی ايران به حال سکنه آن سرزمين که من ھمراه خ
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١٧٥

ًظاھرا احوال آنھا از قديم ترين ايام باين طرف ھميشه ترس و وحشت ورنج 

  .را نشان ميدھدمفيد وسودمند واقع گردد

ًاما من کام3معتقدم که با تمام قواعدانصاف وعدالت ھرگاه دولت 

دھای آنچنانی که شرحش ايران مجازباشد يک مملکتی را بوسيله پيش آم

گذشت وبدست آن افتاده است درتصرف خود داشته باشد، می بايست قسمت 

. ًھای متصرفی آن محدود به حدودی شود که عم3 درسيستان مالک ميباشد

واين بايد تا حديکه ممکن است موافق با احتياجات سياسی وجغرافيائی باشد 

. رمند متصرفاتی داشته باشدودولت ايران نبايد ديگر در کنار راست رودھي

ھرگاه دريک مسئله حقوقی وتاريخی تصرف وتملک امروزی واشغال 

نظامی شش ھفت ساله وعمليات سابق يک رئيس محلی بناباشد به حقوق 

ًوروابطی که کم وبيش درتمام آن مملکت تقريبا يکصد سال عموميت داشته 

ت وحاصل برتری پيدا کند ورأی حکميت بھترين قسمت محصور پرجمي

خيز ايالت سيستان را تسليم و واگذارکند در ھرصورت بطور روشن 

مقتضی ومناسب است که يک عوض جبران کننده به طرف خساره ديده از 

بنابرين بدون ترديد قشون ساخلوی دولت ايران قلعه . اين حيث ع3وه شود

ا نادعلی را بايد ترک کند وھردو کنار رودخانه ھيرمند تا باcی کوھک ر

ًاين قرار ھم مناسب وھم عادcنه است مخصوصا . تسليم افغانستان کند

وقتيکه اخ3ق سکنه سواحل رودخانه ھيرمند با اخ3ق سيستانيھاھای 

دراين صورت مجرای اصلی . سکوھه ودشتک وسيستان اصلی مقايسه شود

رودھيرمند زير دست کوھک، سرحد شرقی سيستان دولت ايران خواھد 

ی ازکوھک شروع شده تا تپه ھای غربی دشت سيستان وخط سرحد. بود

طوريکه تمام زمين ھای زراعتی کنارھای رودخانه که ازبند به باc ممتد 

شود حدود سيستان افغانستان را ازدشت کرمان جدا ميسازد،نقطه مناسبی 

شمال سيستان يعنی جنوبی نيزارسرحدcش وجوين محسوب . به نظر می آيد

. مجاز نيست از ھامون گذشته به ان طرف متوجه شوددولت ايران . ميشود
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١٧٦

اين خط . نزديک بندان کشيده شود) تپه سياه( يک خطی از نيزارتا کوه سياه

 بعgوه اين نيز بايد درنظر. بطورواضح متصرفات ايران رامعين ميکند

گرفته شود که ھيچ نوع عمليات از ھيچ طرف مبادرت نخواھد شد که 

   ١٢٥ ".خانه ھيرمند دخل وتصرف شمرده شوددرآب زراعت دوطرف رود

اينک دراينجا cزم می . اين بود نقل سواد رأی حکميت گولدسميد

مقصود .افتدمختصری  به نقطه نظرھای سياسی اين موضوع اشاره شود

انگليس اين نبود که بين افغانستان وايران اص3حی بعمل آورد وريشه 

تخم اين اخت3فات را خودش کاشته ً، بلکه اساسا .اخت3فات را از بيخ برکند

بود تا در موقع لزوم از آن بھره برداری کند ودر قسمت ھای معين از 

  .سيستان دست داشته باشد

مقصود عمده حفظ سرحدات ھندوستان از خطر روسھا بود که سبب 

. اين ھمه دشمنی واخت3ف بين ايران وافغانستان وبلوچستان وايران گرديد

ات خود جنرال گولدسميداست که بعد از صدور حکم بھترين شاھد اظھار

  :حکميت در موضوع سيستان ، ميگويد

اينک موضوعی که بايست مورد توجه قراربگيرد ھمانان نتايج "

اين دوماموريت سرحدی است که مgحظه ميشود آيا آن مقصوديکه 

درنظربود، بطور قطعی ويقين انجام شده است يانه؟ وآيا آن انتظارات 

  که راجع به اين موضوع بوده حاصل گشته است يا خير؟سياسی 

اگرچه اين دوماموريت دوعمل جداگانه بوده است واز روی 

نظريات سياسی وھمچنين جغرافيائی دومسئله جداگانه فرض شده است، 

ولی ھيچ شخص مأل بينی نميتواند آنھا رامسايل ازھم جدا تصورکند 

داند، آنھم عبارت از امن وحفظ جزاينکه ھردوی آنھا را يک امر واحدی ب

                                                             

١٢٥
 - ۵۶ سيستانی،سيستان بعد از اسgم، چاپ اکادمی علوم افغانستان، جلد چھارم،ص - 

۶٠  
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١٧٧

اگر درنظرسياسيون جزاين باشد، آنوقت . سرحدات ھندوستان خودماست

ديگر اشکال خواھد داشت از اينکه انسان بداند آنھا را درچه رديفی بايد 

  .درھرصورت نبايد طرزديگری فکرنمود. قرارداد

در تعيين حدود سرحدی ماورای سرحدات ھندوستان خود مان 

مساعدت وھمراھی با ھمسايگان دولت خود، ما احوال واوضاع بواسطه 

ھرگاه ما سعی نکنيم ازاينکه ھمسايگان . خودمان را تقويت نموده ايم

دوست وصادق برای خود ما در ماوراء سرحدات خود بوجود آوريم، اين 

  .برای ما غفلت محسوب نميشود بلکه برای ما بدبختی به بار خواھدآورد

وحتمی است به ھروسيله وعملی که باشد برای  برای ما واجب  

انجام وعملی شدن اين مقصود بکوشيم وھرقدر که ممکن باشد از دخالت 

در امور داخلی ھمسايگان خود اجتناب کنيم وھر موقعی ھم که ^زم شد 

بايد اين دخالت ھای ما از طرف آنھا قدرانی شود، ولی . دخالت کنيم

ر بلوچستان يا افغانستان روی دھد دولت ھرگونه اغتشاش يا انقgبی اگرد

ايران بايد بداند بواسطه سنديکه به ما داده است بايد ازاين قبيل اتفاقات 

استفاده نکند وبقصد تصرفات وتجاوزات به طرف شرق دست اندازی 

١٢٦".نکند
  

اکنون که قضيه تا اين حد روشن گرديد، بايد دانست که ھيچ کسی 

. تان رابھترازگولدسميد عملی کرده نميتوانستاين حقيقت مسلم در باره سيس

ًچونکه او دراين باره سالھا تحقيقات کرده وبروح مسئله کام3 آگاه وآشنا 

دارد تا آن نقاطی که از نظر نظامی واقتصادی دارای " دستور"است و

اھميت ميباشد، از پيکرافغانستان جدا کند و دردست کسی بسپارد که 

. خون ريزی آنرا بدولت انگليسی مسترد نمايدھروقت بخواھد بدون جنگ و

                                                             

١٢٦
 - ٦٢ سيستانی،سيستان بعد از اسgم، چاپ اکادمی علوم افغانستان، جلد چھارم،ص - 

۶٣  
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در افغانستان به انگليس ھا ١٨۴٢ -١٨٣٩زيرا وقايع واتفاقات سالھای 

درس خوبی داده بود، ولھذا اين بھترين راھی بود که دولت ايران راتشويق 

نمايد تا درسيستان از ھرراھی ممکن اعمال نفوذ کند و ھروقت ھم که 

ان روبرو شود، دولت انگليس نخواھد گذاشت کار افغانستان بخواھد با اير

بجاھای باريک بکشد و بنابرين گولدسميد، با آنکه روی کاغذ برای 

افغانستان ندبه ميکند وسيستان را چه از لحاظ سياسی وچه از لحاظ 

جغرافيائی جزء cينفک افغانستان قلمداد مينمايد، معھذا مجبور است طبق 

يعنی  سيستان را دو قسمت نمايد، :بود عمل کنددستوری که به او داده شده 

آن بخش که آباد تر و پرجمعيت تر ونزديکتر بھم بود، سيستان اصلی نام 

گذارد وآنرا حق ايران وانمودکند وآن قسمت که پاشيده تر وکم جمعيت تر 

وبيشتر آن صحاری لم يزرع وغير مسکون بود، سيستان فرعی نام گذاشته 

  . ، به افغانستان بدھد

در اين تاريخ انگليسھا تصورميکردند که روسھا به سوی 

گرفتن مرو، گرفتن ھرات است وگرفتن ھرات ، . مرونزديک ميشوند

گرفتن قندھار وگرفتن قندھار، مقدمۀ حمله به ھندوستان است ودست يافتن 

ًپس cزم بود قب3 محل ھای که . به خليج فارس از راه سيستان وبلوچستان

ارند وميتوانند به قشونھای بسيار آذوقه بدھد بوسايلی در اھميت نظامی د

  .دست خودشان ويا دست نشانده خود شان باشد

نظر دولت انگليس نيزبرای حفظ خليج فارس و ھندوستان از خطر 

احتمالی روس تزاری، از ھمان وھله اول به ھمين نقطه يعنی سيستان 

نگليس برای بدست اصلی بود و چنانکه بعد خواھيم ديد، ت3ش عمال ا

آوردن اين منطقه بعد از اين تاريخ به چه جاھايی ميکشد وچه رسوائی ھايی 

البته  رأی حکميت  گولد سميد از طرف دولت افغانستان ودر .برپا ميکند

ًرأس امير شيرعليخان فورا رد شد، زيرا افغانستان به ھيچوجه نمی توانست 

ر جدا وبه ايران تعلق بگيرد بپذيرد که نخست منطقه وسيعی از پيکر کشو
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ًوثانيا ايران را بدون سوابق تاريخ وحقوقی از آب يک رودخانه داخلی خود 

درمقابل دولت . طوری مستحق بشناسد که در مقدار آب مداخله کرده نتواند

ايران که ديد اين حکميت به مفاد کلی آن تمام شده، آنرا بخوشی استقبال کرد 

 اعتراض دولت افغانستان را ديد، ايران نيز و پذيرفت ولی بعد از انکه

  .براين حکميت اعتراض نمود

به قول ژنرال سرپرسی سايکس مولف تاريخ ايران وتاريخ 

افغانستان، بی شک اين قرار وتقسيم برای ايرانيھا مفيد تمام شد، زيرا آنچه 

ان  را مطالبه کرده بودند، گولدسميد به آنھا داد، درحالی که به امير شيرعليخ

١٢٧." از قطعۀ فوق العاده حاصلخيز چيزی نصيب نشد
  

علت عمده نارضايتی اميراز انگليسھا، :"مينويسد که بيلوداکتر 

حکميت انگليسھا در مسئله تعيين سرحد سيستان بين ايران وافغانستان 

اميرشيرعليخان درتعيين سرحد سيستان برانگليسھا اعتماد کرد، تا .بود

ر برساند، مگرامير ھرگز فکر نميکرد که منصفانه وظيفه اش را بس

سيستان را که از زمان احمدشاه تا آن روز جزو قلمروافغانستان [انگليسھا 

بود وايران آنرا بعد از مرگ اميردوست محمدخان و در دوره کشمکش 

دوقسمت کرده وقسمت مھم وبيشتر آنرا به ايران ] برادران اشغال کرده بود

ضد امنيت قلمروخود دانسته وتجاوز برتماميت اميراين فيصله را بر.بدھد

بگفته بيلو اين حکميت که سبک .ارضی افغانستان از سوی ايران تلقی کرد

شمردن وبی عزت کردن دولت افغانستان شمرده ميشد، چنان روابط اميرو 

   ١٢٨ .انگليس را خراب ساخت که سبب جنگ دوم افغان وانگليس شد

  

  

                                                             

١٢٧
  ۵۶۵، ص٢ پرسی سايکس، تاريخ ايران،ج- 

١٢٨
  ١٢٨ -١٢٧ی،دمشرق په آسمان کی دمغرب ستوری، ص  پوھاندتژ- 
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١٨٠

  

  

  

  فصل چھارم

  

  يای ميانه پيشروی روسھا درآس

  تثبيت منطقۀ حايل برای وتgش انگليس

  

روس ھا که در بلعيدن زمين و شوق وذوق جھانگيرى دست کمى 

از انگليس ھا نداشتند، در ھمان موقعى که انگليس ھا در افغانستان 

مصروف سرکوبی قيام ھای محلی مردم تحکيم مواضع خود در دراز مدت 

ورنبرگ براى تسخير خيوا بسوى  قشونى را  از ا١٨۴٠بودند، در زمستان

آسياى مرکزى سوق داد، اما اين قشون قبل از رسيدن به منزل مقصود 

و ١٨٤٤دچار سرما و يخبندان شد و اکثريت آن تلف گرديد، ولى در سال 

 روس ھا تمام خان نشين ھای  آسياى ميانه را ١٨٧٤ و١٨٦٥و ١٨٥٢

  . ت رسانيدندمتصرف شده خود را تا کوشک در پشت دروازه ھاى ھرا

  سدۀ نزدھم  اقدامات ٧٠ و ٦٠ در  دھۀ  :"بقول داکتر زمانی

 سرزمين ھاى پھناورى از يافت واى مرکزى ادامه يتھاجمى روسيه در اس

درياى اورال تا پامير و از درياى خزر تا کوه ھاى تيان شان را به روسيه 
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 ھا دولت درين ھنگام تاجيک ھا، قزاقھا، ترکمن ھا قرغيز. ملحق ساختند

خان : نداشتند و در آسياى مرکزى تنھا سه دولت فئودالى فرمانروائى ميکرد

روس ھا به سرعت شھر .  نشين خيوا، خان نشين خوقند و امير نشين بخارا

اى ي بزرگترين شھر اس١٨٦٥در ماه جون .  ھاى ترکستان را گرفتند

وقند  با خان نشين خ١٨٦٨مرکزى تاشکند را اشغال و در ماه جنورى 

خود را  قرارداد تجارتى را امضا و در ماه بعد خدايار خان  حاکم خوقند

در ماه مى ھمين سال جنرال . زير فرمان امپراتور روسيه اع3م کرد

کاوفمن  سمرقند را گرفته بطرف  بخارا نزديک ميشد، که امير بخارا 

١٢٩."ناگزير به جنگ خاتمه داده و تحت الحمايگى روسيه را قبول کرد
  

قول پوھاند حبيبی،اگر چه اين گسترش امپراطورى روسيه بذات ب

ولى درين اوقات وضع افغانستان بسبب , خود موجب تشويش انگليسان بود

موقعيت سوق الجيشى و سرحدات غير محفوظ آن زيادتر مورد نگرانى 

در برخى از , با وجوديكه سياست مداران انگليسى در ھند.  انگليس شده بود

ولى تمام ايشان سرحدات شمال , اخت3ف نظر داشتند,  سياستمسايل اساسى

و افغانستان را در بين , مى پنداشتند" منبع بزرگ اضطراب"غربى ھند را  

اين دو قوه بزرگ يک حلقۀ ضعيف  سلسله معيوب دفاعی می شمردند 

در نظر ايشان بوده و در مدت » مسئاله افغان«وبرای نگھداری ھند ھمواره 

  .آن مذاكراتى بين روسيه و انگليس ادامه داشتچھل سال بر

 م نايب السلطنه سر جان cرنس به دولت برطانيه ١٨۶٧در سپتمبر 

و بايد , پيشنھاد داد تا در باره سرحدات با پطرزبورگ داخل مذاكره گردد

طرفين اقدامات يكديگر را در باره عقد معاھدات با قبايل سرحدات خويش با 

و چنين فعاليتھا را در سرحدات , ًرسما قبول دارندمدارا تلقى نموده و 

                                                             

١٢٩
 داکتر زمانی، مقالۀ نگاھى به سوابق سياست توسعه طلبى  روس ھا قبل از -  

  ٢٠١٢اپريل ٢٦کودتاٮثور ، افغان جرمن آنgين،
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حكومت ھند به نوبت خود تمام عمليات . يكديگر به نظر تشويش ننگرند

متمدن ساختن حكومتھاى استبدادى بخارا و خوقند و قبايل وحشى سرحدات 

ًرا از طرف روسيه بنظر استحسان می بيند  که مقابلتا بايد نيز اتحاد افغان 

   را با مه به ھمين نظر نگريسته مذاکرات ما را با ايران  وقبايل سرحدی

  . دربارۀ تعيين سرحدات شرقى آن كشور مشروع پندارد

در وھله نخستين اين پيشنھاد cرد cرنس در انگلستان با نظر 

و تشويق حكومت را راجع به عمليات روسيه در رفع , اطمينان ديده شد

ولى اين , ت آسيائى او از بين بردانارشى و تطبيق اصول مدنيت در سرحدا

و چندى بعد ھمين cرد cرنس بحكومت انگليس , وضع دوامى نداشت

كه در , تا روسيه را با زبان جدى و درشتى بفھمانند, سفارش فورى داد

افغانستان و تمام حكومت ھائى كه متصل سرحدات ھندى افتاده اند مداخلت 

   ١٣٠ .ننمايد

  :منطقه بيطرف

cرد :يۀ شاھنشاھی افغانستان ، ميخوانيم که در تاريخ تجز

ھنگاميكه بر مسئله ,  وزير خارجه كابينه گليدستونClarendonكليريندون 

وجود يك ,  م حرف ميزد١٨۶٩آسياى ميانه با بارون برونو در اوايل  

منطقه بيطرفى را بين متصرفات برطانوى و مستملکات روسيه سفارش 

و ھر , بوده) حد فاصل(مواره بين طرفين حايلكه بايد اين سر زمين ھ, نمود

برونو اين سفارش برطانيه را به . دو حكومت بى طرفى آنرا مراعات نمايند

زار روسيه ھمواره خواھشمند است : حكومت خويش فرستاده و جواب داد

ًكه اين دو نيرو ابدا در آسياى ميانه با ھم متصادم نبوده و نظريه حكومت 

  . ول مى بيندبرطانيه را بنظر قب

                                                             

١٣٠
، نشرشده در پورتال ٢١٢-٢١٠ حبيبی، تاريخ تجزيۀ شاھنشاھی افغانستان،صص - 

  افغان جرمن آنgين
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 خود به برونو، ١٨۶٩ مارچ ٧ پرنس گورچاكوف در نامه 

افغانستان را يك سرزمين بى طرف خوانده و تصديق نمود، ولى چون اين 

با شدت آنرا رد , نظر دولت روسيه به ارباب حل و عقد ھند فرستاده شد

حاضر است :  گفتMayoو نايب السلطنه حكومت ھندcرد مايو ,  كردند

تصديق آزادى حكومتھاى ك3ت و افغانستان و ياركند يك منطقه بى كه با 

ًولى مقابلتا بايد روسيه نيز خيوا و  بخارا ,طرفى را درين سر زمين بشناسد

,   مارچ گورچاكوف٧ولى بجواب نامه . و خوقند را با چنين وضع بگذارد

طوريكه : وزير خارجه برطانيه با نظر حكومت ھند مخالفت نموده گفت

, ومتين آرزو دارند افغانستان يك منطقه بى طرف ساخته نخواھد شدحك

و اين وضع غير يقينى ھمواره , زيرا سرحدات اين كشور غير معين بوده

موجب منازعات روسيه و انگليس وسرداران افغانى و نيروھاى روسيه 

را ) جنوبى بخارا(چون دولت افغانستان واديھاى آموى عليا , خواھد بود

. بنابران ھيچ قوه اى را نخواھد گذاشت كه از انجا عبور نمايد, دبدست دار

پس سر زمينى كه در نقشه ريگزار بوده و بين افغانستان ومقبوضات 

و بدين وسيله اميد است كه , بايد به خانى خيوا تعلق گيرد, روسيه افتاده

  . خوف اخت3ف طرفين در آينده بكلى ازبين رود

ن يك منطقه بى طرف بين طرفين قبول بدين ترتيب گويا اساس بود

, ولى در تعيين جاى آن اخت3ف داشتند و مدتى اين اخت3ف طول كشيد, شد

 cرد كليريندون و پرنس گورچاكوف در ھيدلبرگ ١٨۶٩تا كه در سپتمبر 

در م3قات خويش كليريندون باز درياى آمو را خط فاصل منطقه بى طرف 

، ولى گورچاكوف از قبول آن شانه تھى بين روسيه و انگليس پيشھناد نمود

, چون حكمران بخارا مدعى يك حصه سر زمين جنوب آموست: نموده گفت

و ممكن است در , بنا بران آنرا نميتوان در مناطق بى طرف شامل ساخت

اما افغانستان رابايد سر , آينده باز وسيله اخت3ف برطانيه و روسيه گردد

  . شمردزمين اصلى چنين بى طرفى متوقع 
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بھر صورت كليريندون با اين نظريه گورچاكوف مخالفت نموده و 

گفت سرحدات افغانستان نا معين بوده و شايد اميركوشش نمايد تمام خان 

, باز آنرا بحكومت خويش الحاق كند, ًنشين ھائى كه سابقا با افغانستان بودند

  .در حاليكه دولت روسيه آنھا را بالكل آزاد شمرده باشد

امير به تعقيب چنين پاليسى تا وقتى آزادى : اكوف جواب دادگورچ

كه وى بر حكمران بخارا نتاخته و اقدام خصمانه اى , كاملى خواھد داشت

و , اين مسله تا مدتى معطل ماند. را در برابر دولت روسيه نكرده باشد

 دوگلس فورسيت، Douglas Forsyth ١٨۶٩ھنگاميكه در نومبر سال 

ومت ھند برطانوى از طرف cرد مايو ويسراى ھند به يكنفر مامور حك

پطرزبورگ براى ادامه مذاكرات بر مسايل مورد دلچسپى طرفين ارسال 

منطقه "ًمذاكرات وى با مامورين روسيه اكثرا در اطراف تشكيل ھمين , شد

  . و سرحدات افغانستان بود" بى طرف

  مدير شعبه آسيائىStremoukoffستريموكوف , درينوقت م

, وزارت خارجه روسيه با وضع بسيار شرافتمندانه به دوگلس توضيع داد

كه به عقيده وى بايد اين منطقه بى طرف شامل بلخ و قندوز و بدخشان 

ًاگر چه عم3 اين وcيات  كم و بيش زير اداره افغانستان آمده اند ، , باشد

,  كابل اندبھتر است كه تمام وcياتيكه اكنون در تحت اداره شير على امير

, جزافغانستان بحساب آيند و دولت روسيه درين مناطق زير حكومت امير

ًولى مقابلتا نيز دولت . دخلى نداشته و ھيچ نوع نفوذ را دران نخواھد

١٣١.برطانيه امير مذكور را از ھر نوع تجاوز باز دارد
  

  

  سرحدات شمال افغانستان 

                                                             

١٣١
، نشرشده در پورتال ٢٢٩-٢٢٨ تاريخ تجزيۀ شاھنشاھی افغانستان،صص  حبيبی،- 

  افغان جرمن آنgين
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١٨٥

 -  ١٨۶٩ن سنوات اين مرحله دومين مذاكرات راجع به افغانستان بي

ولى نه به نفع ( م شمرده مى شود كه ھر دو طرف به نفع يكديگر ١٨٧٣

با ھمديگر " منطقه بى طرف"حرف زده و بر مفكوره  يك !) افغانستان

  . نزديك شده اند

 م راجع به حدود معترفه ١٨٧٠ مئى ٢٠ حكومت ھند در باله 

يرعلى اند بحث حكومت امير دوست محمد كه اكنون در تحت اداره امير ش

ًرانده و سرحدات افغانستان را مجراى درياى آمو در مقابل بلخ و شرقا تا 

ًزيرا خانيھاى متعدد بين درياى آمو و ھندوكش نيز قب3 , بدخشان شمرده اند

سلطه و تفوق امير دوست محمد را پذيرفته و اكنون نيز در تحت اداره امير 

فغانستان از عين نقطه جنوب غربى و بنا بران بايد سرحدات ا, شيرعلى اند

ُجريان آمو بين خواجه صالح و كركى آغازشده و بشمول بلخ و ميمنه و 

و سرحد شمالى ھم , توابع اندخوى و ھرات بين مرغاب و ھريرود پيش رود

ًبايد مجراى درياى آمو شرقا تا درياى پنجه و واخان محل اتصال ھندوكش 

  . و پامير باشد

ًين سرحدات فوق را عموما قبول كرد ولى ستريموكوف تعي,  م

راجع به موضع خواجه صالح مسله را براى جنرال كوفمان حكمران 

اگر چه بوكانين در ابتداء از قبول اين فكر ابا . تركستان روسى معلق داشت

cرد گرينولخلف  cرد كليريندون . ًولى بعدا چون از وزير خارجه , ورزيد

, ستريموكوف, ھر صورت باوجود مخالفت مب.قبول كرد, ، اجازتش رسيد

كه خواجه صالح در سر زمين افغان شامل , حكومت بريتانيا تأكيد نمود

تا بدين وسيله حقوق بخارا را از سواحل دست چپ آمو متصل آن , باشد

اما ستريموكوف نيز با شمول خواجه صالح در . موضع مرتفع شده باشد

يين خط سرحدى از ھمين جا بطرف بلكه در تع, خاك افغان مخالفت ننمود

جنوب و نقاط مرو و تركمن بنا بر اھميت تجارتى آن احتياط شديدى را 

  . سفارش نمود
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١٨٦

 م وزير خارجه انگليس گرينول از بوكانين ١٨٧١ جون ٢١بتاريخ 

تا مسئله تعيين سرحدات افغانى را بدولت روسيه اب3غ داشته و , تقاضا نمود

ران باره بخواھد ، اما جواب اين سخن از نظريات جنرال كوفمان را د

, زيرا بين تاشكند و پترسبرگ بعد فاصله بوده و م, طرف كوفمان نرسيد

 نماينده وزارت خارجه نزد كوفمان نيز در بخارا Struveسترووى نماينده 

كه باز توجه كوفمان را ,  بنا برين كابينه روسيه وعده داد۶اشتغال داشت

  .تا نظريات را دران باره  بفرستند, كردبدين مسله جلب خواھند 

,  ھنوز مستعفى نشده بود١٨٧١ ھنگاميكه بوكانين در اواخر سال 

و بر , وى باز بدولت روسيه راجع به مسله سرحدات افغان سفارش نمود

اين تعيين سرحدات را بر , اساس مذاكراتيكه با گورچاكوف روى داده بود

  :سه بنياد قرار داد

ام سر زمين ھائى كه اكنون در تحت اداره امير شير تم:  اول اينكه

  .سرحدات آن معتبر شمرده شود, على اند

  .ع3وه از آن امير نفوذ و تشبثى را روا ندارد: دوم

حكومت انگليس امير شير على را از ھر گونه تجاوز ديگر : سوم

و ھمچنين حكومت روسيه امير بخارا را از تجاوز بر , باز خواھد داشت

  . ستان مانع آيدافغان

اما دولت روسيه برين موضوع كه سرحدات كشور امير شير على 

اشكال تراشى نموده و دcيل ,مانند ايام پدرش امير دوست محمد تعيين گردد

  :ذيل را مى آورد

تمام نواحى آن سرزمين غير معين و سرحدات آن غير : اول اينكه

  . مستور استيقينى است و جغرافيا و تاريخ آن در كمال تاريكى
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١٨٧

تا كنون توضيحات و رأى جنرال كوفمان كه شخص مسئول : دوم

  .اين كار بوده و بران نواحى معلوماتى دارد نرسيده و مابه انتظار آنيم

كابينه امپراطورى روسيه عقيده دارد و متيقن است كه : سوم

كه درين , حكومت عليا حضرت ملكه برطانيه نيز بر ھمين عقيده خواھد بود

بلكه  بر اساسھاى محكمى كه با ,  نبايد به اقدامات آنى قناعت كنيممورد

, كمال مسرت شالوده سياست طرفين اتخاذ شده به حفظ منافع طرفين بكوشيم

و نيز آرامى و سعادت مردم آن سرزمين ھاى را كه بين متصرفات 

و در نظر داريم كه بعد از قبول اصول . حكومتين افتاده اند تأمين كنيم

تا , ى مسئله تمام سر زمين ھاى مذكور را با كمال دقت مطالعه نمائيمعموم

و حكومتين در فضاى , تمام احتماcت خطرات آينده سوء تفاھم از بين برود

  .خلوص بحل مسئله موفق آيند

با لھجه مصرانه , اى بوكانين، ھنگاميكه از روسيه ميرفت. سر

واھيم كه حكومت برطانيه و ما نيز نمى خ, موضوع را ياد آورى نموده بود

تا مدت دراز از , را برين مسئله ايكه مورد دلچسپى متساويانه طرفين است

   ١٣٢.نظريه خود نا مطلع گذاريم

 گرينول وزيرخارجه انگليس، ياداشت ١٨٧٢ اكتوبر ١٧بتاريخ 

 سفير كبير برطانيه در پترسبرگ ارسال Loftusمفصلى به cرد لوفتس 

يه را بدينسو معطوف نمود كه تسلط امير كابل داشته و توجه حكومت روس

را بر تمام سر زمين ھاى متصرفه اش كه امير بخارا نيز مدعى آنست 

  . برسميت بشناسند و درياى آمو را از خواجه صالح خط سرحدى قرار دھند 

ارل گرينويل به ^رد لوفتس سفير بريتانيه در پترسبورگ درنامه 

  :اده بود م تذکر د١٨٧٢ اكتوبر ١٧مورخ 

                                                             

١٣٢
  ٢٣٠ -٢٢٩ حبيبی،ھمان اثر، ص -  
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١٨٨

اراضى و : برى اط3ع مزيد ج3لتمآبى عرض ميگرود.... «

  سرحداتيكه حكومت عليا حضرت آنرا بكلى متعلق به امير كابل مٮشمارد 

  :اينست

  )  Wood’s Lake( بدخشان با متعلقات آن واخان از سرى كول  -١

از سرحدات شمالى اين وcيت ) يا پنجه(ًشرقا تا ملتقاى كوكچه با آمو 

  .غانى بوسعت تمامى آناف

 تركستان افغانى مركب از ناحيه قندوز و خلم و بلخ كه حدود - ٢ 

كه , شمالى آن مجراى آمو از ملتقاى كوكچه تا تھانه خواجه صالح باشد

ولى امير بايد بعد از خواجه صالح بر . برجاده بزرگ بخارا به بلخ واقع شده

  .كنار چپ آمو مدعى اراضى ديگر نباشد

ى آقچه و سر پل و ميمنه و شبرغان و اندخوى داخل  نواح-٣

و اندخوى بايد بشمال غرب منتھاى متصرفات امير بوده و , افغانستان است

  .بنا باران ماوراى اندخوى متعلق به قبائل آزاد تركمن باشد

 سرحدات غربى افغانى بين مربوطات ھرات و وcيت ايرانى -۴

  . به تحديد آن نيستخراسان بخوبى نمايان است و نيازمندى

ج3لتمآبى يك نسخه اين مراسله را به وزارت خارجه روسيه 

  »١٣٣)گرينويل.(بسپارد

  

    وبيطرفی افغانستان١٨٧٣موافقت نامه 

  در نتيجه نامه سابق الذکر واعتراف رسمی پرنس گورچاکوف، 

                                                             

١٣٣
  ٢٣٢ حبيبی، ھمان اثر، ص - 
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١٨٩

 دوام داشت به نتيجه يی رسيده که به موافقۀ ١٨٦٩مذاکراتی که از سال 

  :ًمعروف است، اين موافقه نامه اساسا دارای دو نتيجه بود ١٨٧٣نامه 

 تعيين سرحدات شمالی افغانستان از طرف دوقدرت :اول اينکه

  .بزرگ اروپائی با وجوديکه غير معين بوده و به نفع آن کشور خاتمه يافت

  ً انگلستان موفق گرديد تا رسما از روسيه توافق بدست آورد که :دوم

اما در باره . تان خارج منطقۀ نفوذ روسيه بوده باشدکليه سرزمين افغانس

مقصد ديگری که شناختن يک منطقۀ بيطرف ميانه باشد دراينجا اشتباه 

الکسس کروسی » روسيه درآسيا«والتباسی موجود است که مولف کتاب

  :آنرا با الفاظ ذيل توضيح ميدھد

ا پيشرفت روسيه در آسيای ميانه در انگلستان وھند ناراحتی ر« 

توليد نمود، اگرچه از محال پترسبورگ با رھا اعتراف شد که زار روس 

ًولی چون عم3 " خواھش انضمام آن مناطق را به کشور امپراتوری ندارد

تاشکند وسمرقند را اشغال کردند، در سرتاسر ھند تشويش واضطرابی افتاد 

 ومتنفسی نبود که در باره اين پيروزی ھای جديد روسيه سخنی نگويد،

وحتی برخی تصور ميکردند که در آينده ھندوستان تحت تسلط روسيه 

  .خواھد بود

اين افواه واضطراب عمومی حکومت ھند را نيز فرارگرفت 

يادداشتی به حکومت برطانيه فرستاده شد که بموجب آن cرد کليريندون با .

پرنس گوچاکوف مذاکراتی کرده ودر بارۀ لشکرکشی ھای آينده روسيه 

 نھائی بعمل آورد وباcخره کليريندون تجويزی را دراين مورد مفاھمات

پيشنھادکرد که شايد نامعقولترين وبيھوده تر از آن تا کنون از طرف ھيچ 

چون وی راجع به امکان تعيين افغانستان . وزيرخارجه بعمل نيامده باشد

بحيث يک منطقۀ بی طرف اظھار اميد نمود، گورچاکوف قدمی پيشتر نھاده  

  ».زار روس افغانستان را بکلی خارج از مناطق نفوذ روسيه ميداند:تگف
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١٩٠

بھرصورت بگفتۀ مرحوم حبيبی،طوريکه تاريخ سياست خارجی 

وجود يک منطقۀ بيطرف :"گويد) ٣فصل/٧٦طبع کمبريج، ص(برطانيه

واين مسئله بر رأی ." ًاساسا قبول شده وسرحدات افغانستان نيز تحيد گرديد

 در ١٨٧٣يز منعکس گشت، چنانچه در فروری عامه مردم انگليس ن

پارلمان از کابينه پرسشی بعمل آمد که آيا بدولت روسيه گفته شده تا خط 

نھائی مناطق نفوذ خود را در ماورای منطقه بی طرف تعيين نموده واز آن 

  ."تجاوزی را ننمايند

 اما با وجوداين تصريحات چندی بعد سرايلی اين را که دولت 

ره نظريۀ وجود يک منطقۀ بيطرف را بين برطانيه وروسيه روسيه ھموا

ولی خود  دولت . نقض نموده بخوبی درخاطر عامه مردم برطانيه جای داد

 چون ١٨٧٣ -١٨٦٩ اعتراف نمودکه در مذاکرات١٨٧٥روسيه در سنه 

ًسرحدات افغانستان تعيين گرديده،بنابرآن طبعا يک منطقۀ بيطرف در 

  .ستافغانستان بوجود آمده ا

 حينی که عمليات ١٨٧٥ اپريل ٥ع3وه براين روسيه در ياد داشت

ًخود را در خيوا شرح ميدھد، واضحا وجود يک منطقۀ بيطرف رااعتراف 

اقدامات ما در خيوا ازاين رو جايزاست که خانی مذکور :" مينمايد وميگويد

ًکام3 در داخل منطقۀ نفوذ وعمليات ماست، زيرا قب3 دولت انگليس  ً

  ."را بين متصرفات خويش شناخته اند" منطقۀ بيطرف ميانه"وسيه يک ور

به ھرحال  وجود يک منطقۀ بيطرف ميانه بين دو قدرت بزرگ 

ًانگليس وروسيه تا دم اخير لفظا ومعنا مورد تردد واشتباه بوده است، بيانات  ً

ًمث3 پرنس . واعمال رجال دولت روسيه در آن باره نقيض بوده است

بحکم بادار :"  خويش مينويسد١٨٧٦ فروری ١٥در نامه گورچاکوف 

ميرسانم که دولت ) وزيرخارجه برطانيه(بزرگ خود به اط3ع ج3لت مآبی

روسيه با مسئلۀ تعيين سرحدات افغانستان موافقۀ کامل دارد، زيرا اين 

حکومتين بايد مذاکرات .کشور بکلی از منطقۀ عمليات ما بيرون است
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 منطقۀ بيطرف، ختم شده پندارند، زيرا مسئلۀ طرفين را راجع به يک

وبايد طرفين تمنيات مشترکی . شناخته شده است»غير عملی«مذکور اکنون

را در حفظ منافع وضروريات يک ديگر داشته واز وقوع ھرگونه 

اصطکاک وتصادم در کشورھای آسيائی که بين متصرفات دولتی افتاده اند 

  ».جلوگيری بعمل آوردند

غيه  روسيه، لشکرھای تزاری بصورت فوری خوقند با اين اب3

واينک در .رانيز در تحت تسلط خويش آورده وگليم خانی آنجا را برچيدند

ًآسيا تنھا افغانستان باقی ماند که عم3 امپراطوری ھای زار وويکتوريا را 

١٣٤».ازيک ديگرانفصال ميداد
  

   

  :تغيير در کابينۀ انگليس وتحرک در سياست استعماری

 گ3دستون جاى خود را به ديزرائيلى ،کسی که ١٨٧٣ فبرورى در

cرد سالزبرى ، . در تحرک سياست امپراتورى انگلستان ميکوشيد، داد

در لندن شروع به . حکمرواى کل ھندوستان شد و ارگيل به کنار رفت

 ١٨٧٤بع3وه در مارچ . بررسى اقدامات روسيه در سالھاى گذشته کردند

در جانب مرو و » ترکمن تکه « عدم تجاوز بسرزمين بيانيه اى حاکى از

ھمچنين اع3ميه دوماه بعد ژنرال cماکين به قبايل ترکمن ، خطر را جدى 

تر نمايان ساخت و در نوامبر ھمان سال موجب اعتراض شديد وزارت 

 . خارجه انگليس گرديد

اين روش نمى توانست مدت زيادى ھمچنان ادامه داشته باشد و cزم 

.  حدى براى آن قايل شد و c اقل فھميد که حد نھائى بکجا ختم ميشودبود

پس سالزبرى ابتکار عمل را بدست گرفت و با يک سلسله مراس3ت 

                                                             

١٣٤
  ٢٤٢ -٢٣٩ حبيبی، تاريخ تجزيۀ شاھنشاھی افغانستان،ص - 
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خصوصى به نارت بروک ، نايب السلطنه ھند توصيه کرد کوشش بخرج 

دھد تا موافقت امير افغانستان را براى استقرار نمايندگان دولت انگليس در 

نارت بروک نظر داد بھتر است جانب احتياط . قندھار بدست آوردھرات و 

ّمث3 چنانچه روسھا مرو را اشغال . را رعايت کرده منتظر فرصت باشد

کنند، شايد مناسب باشد با امير افغانستان يک قرار داد اتحاد دفاعى بسته 

 راوضوع استقرار نمايندگان سياسى شود و جزء شرايط قرارداد ميتوان م

   ١٣٥ .جانيدگن

 گورچاکوف ، ١٨٧٥ اپريل ٥با وجود اين نامه رسمى مورخ 

« : در اين نامه بخصوص تاکيد شده بود . وضعيت روبه وخامت گذاشت

اعليحضرت امپراتور روسيه به ھيچوجه قصد گسترش مرزھاى روسيه را 

از وضع فعلى آن در آسياى مرکزى نه از جانب بخارا و نه ھم از جانب 

  ١٣٦ ». اترک نداردکراسناودسک و

. ولى درلندن ديگر به اين سخنان دلخوش کننده وقعى گذاشته نميشد

 اکتبر ياد داشت متقابلى براى پرنس ٢٥و وزارت خارجه انگليس در 

ھرقدر تماي3ت دولت روسيه به « : گورچاکوف فرستاد و طى آن متذکر شد

 دولت عليا احتراز از مسئوليت ھاى توسعه ارضى در ابتدا صادقانه باشد،

. حضرت ملکه نميتواند خط سرحد يکنواخت روسيه را ثابت و cيتغير بداند

باز ھم حوادثى مشابه و بازھم تجديد نتايجى مشابه روى خواھد داد و دولت 

عليا حضرت ملکه نميتواند بيش از اين اشغال و جذب مناطقى را که ھنوز 

تنائى تلقى کند و مربوط افغانستان را از خاک روسيه جدا ميسازد، با بى اع

   ١٣٧ ».بخود نداند

                                                             

١٣٥
   ٧٠ رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، ص - 

١٣٦
  ٧١ص  ھمان اثر، - 

١٣٧
  ٧١ ھمان اثر، ص - 
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١٩٣

در ھر حال دراين سالھا، مکاتبات اميرشيرعليخان و کافمن خيلى 

افزايش يافته بود و اين آخرى نسبت به امير افغان روش احتياط آميز توأم با 

در سنت پطرزبورگ نمايندۀ انگليس در صدد . مدارا در پيش گرفته بود

آمد و با اينکه معلوم کردند که نامه ھا حاوى کشف محتويات اين نامه ھا بر

مطالب حسن ھمجوارى بوده اند ، اما شگفتى توأم با خشم و تنفر به انگليس 

انگليس نزديک بود يک بار ديگر در برابر تصميم قاطعى . ھا دست داد

اجراى کنترول کامل و انحصارى بر افغانستان، بھرقيمتى که : قرار بگيرد

دى متوجه ضعف سياست قبلى خود شدند و بھتر دانستند ولى بزو. تمام شود

 «بقول cرد کرزن . ابتدا از در صلح و مسالمت با امير افغان روبرو شوند

   ١٣٨ ».افغانستان پاشنه آشيل بريتانياى کبير در شرق بود

نارت بروک ، که تاحدى به توصيه ھاى سالزبرى گوش نميداد، 

از وظيفه اش در نوامبر » قدمىسياست پيش « اينک با پيش کشيده شدن 

                                                             

١٣٨
در افسانه ھاى يونانى آشيل از پھلوانان و :» پاشنۀ آشيل« ، ١٦٦ ھمان اثر ، ص -  

جنگجويان تروا است که مادرش از پاشنه پاى او گرفته در آب رودخانه ستويس فروبرد 

و سر . و در نتيجه روئين تن شد و تنھا پاشنه ھاى او که تر نشده بود، آسيب پذير بود

انجام باتير زھردار پاريس که به پاشنه پايش خورد از پاى در آمد و در اينجا منظور از 

و افغانستان نقطه ضعف بريتانيا در برابر پيشروى . است» نقطه ضعف«پاشنه آشيل 

ّروسھا بسوى ھند بودکه با ھرقدم پيشروى روسھا ، بريتانيا شديدا از خود عکس العمل 

ن سرانجام درست از آب در آمد و روسھا با^خره نه فقط بر پيش بينى کرز. نشان ميداد

درست يکصد ) ١٩٧٩دسامبر (ھرات ، بلکه بر سراسر خاک افغانستان ھجوم آوردند

اما ديگر انگليس در ھند نبود و افغانھا . سال پس از دومين تجاوز انگليس بر افغانستان

 بيرون رانده بودند، ١٩ ھمانگونه که انگليس ھا را از سرزمين خويش دوبار درقرن

روسھا را نيز با تمام جنگ افزار ھاى وحشت ناک شان با سر افگندگى از مرزھاى 

 ). ١٩٨٩فبرورى (کشور خويش بيرون نمودند
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١٩٤

به حکمرانى ھند گماشته شده » cرد ليتن« استعفا داد و بجاى او ١٨٧٥

ليتن به محض ورود خود موضوع اعزام ھيئت سياسى به کابل و . است 

برقرارى تماس با امير افغانستان را ، با وجود مخالفت شوراى حکومت 

 . ھند ، با جديت ھرچه تمامتر دنبال کرد

 ١٨٧۶آن زمان ھنوز اوضاع روبه وخامت ميرفت،در سال در 

روسھا به پيش روی خود درآسيای ميانه ادامه داده خود را به منبع دريای 

امير افغانستان که می خواست روابط دوستانه با . رساندند) پامير(آمو

ّھمسايه شمالی خود بر قرار کند، تقريبا آشکارا با روسيه مذاکراتى انجام 

ّدر انگلستان پس از اع3ن جنگ روسيه با ترکيه در ماه اپريل علنا ميداد و 

اولين اقدامى که براى شرکت امير . در حال قطع رابطه با اين دولت بود

افغان در يک کنفرانس به عمل آمد، با عدم موفقيت مواجه شد، با وجود اين 

. ستداميرافغان رضايت داد نماينده خود را به اين کنفرانس به سم3 بفر

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 طوcنى ماموران سابق و تعلل ورزيدن آنھا براى بدست آوردن 

د به ھمين منظور او کوشش ميکر. بھترين شرايط ممکنه بھره بردارى کند

تا از ورود ھيات انگليس به کابل، يعنى آنچه در سرلوحه بر نامه انگليس 

ھا بود، جلوگيرى کند تا کنترول سياست خارجى کشورش تحت نفوذ 

انگليس ھا قرار نگيرد و بتواند آزادى عمل خود را حفظ کرده از وضعيت 

 . موجود به نحو شايسته اى استفاده کند

ان را پذيرفت و سر انجام کنفرانس ليتن شرايط پيشنھادى امير افغ

مسئله اعزام ھيات انگليسى، ھمانطور .  تشکيل شد١٨٧٧پشاور در جنوری

در ) سيدنورمحمدشاه(که از پيش حدس زده ميشد و فوت نماينده افغانستان

ماه مارچ ، کنفرانس را بدون آنکه نتيجه اى از آن گرفته شود به حال تعليق 

  ليس ھا موجب قطع روابط دوکشور تا مدت اين عدم موفقيت انگ. درآورد
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١٩٥

 . چند ماه گرديد

ھنگامى که انگليس ھا به امير شير عليخان دندان تھديد نشان ميدادند 

روسيه که در اثر اعمال نفوذ . ، روسھا از خوشحالى در جامه نمى گنجيدند 

محروم شده بود، سعى ميکرد » سان استفانو«انگليسھا از امتيازات پيمان 

ّحربه قديمى خود يعنى تھديد ھندوستان را مجددا بکار برد و در بازھم 

اجراى اين ھدف قواى بيشمارى را که در کراسناودسک استقرار يافته بود 

 منتشره سن Boerse Zeitungدر ھمان روزگارروزنامه .  بحرکت آورد

اگر پيشروى مداوم ما در آسياى مرکزى « : پطرزبورگ چنين نوشت 

 باشد و اگر ما از انصراف آنجا سودى واقعى ببريم و ھدف معين داشته

نگذاريم که خون ما در آنجا بيھوده بريزد و سرمايه ما بر باد رود نميتوانيم 

مسئله بر سر اين است که مشکل ما . نسبت به مسئله افغان بى طرف بمانيم 

تنھا در افغانستان مى تواند حل شود و تنھا در افغانستان است که ما مى 

اگر . وانيم خود را در برابر بھانه جوئى ھاى انگليس در شرق وقايه نمائيمت

کوه پايه ھاى افغانستان به دست انگليس بيفتد ادعا ھا و مداخ3ت او در 

افغانستان در قلمرو مورد . مسايل آسياى ميانه ما پايانى نخواھد داشت

ما ميتوانيم منازعه شرقى مھمترين نقطه استراتيژيک است و تنھا در آنجا 

ما . با باc دستى ھمراه انگليس مخالفت ورزيم و اميد موفقيت داشته باشيم 

مى توانيم انگليس را واداريم که تمام منابع خود را در جنگ با افغانستان 

ما با اين کارت برنده مى توانيم با آينده امپراتورى ھند و . بکار بيندازد

انستان از ما چيزى نمى خواھد جنگ در افغ. وضع سياسى آن بازى کنيم 

ولى نتيجه آن به نفع ماست ، بنابراين ، ما مى توانيم با امير کمک و داعيه 

   ١٣٩ ».او را داعيه خود بدانيم

                                                             

١٣٩
افغانستان ، جايى که «  ديده شود اسناد مخفى وزارت خارجه انگليس زير عنوان - 

 پشتى ، به حواله رساله  صفحه آخر١٨٧٨تصرف آن براى انگليس ضرورى است سال 
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١٩٦

در اين زمان روسھا به اين نتيجه رسيده بودند که جنگ با انگلستان 

ان در اجتناب ناپذير است و بايستى در آسيا او را مورد حمله قرار داد تا بتو

اسناد وشواھد آرشيف ھای نظامی . اروپا با شرايط سھلترى باوى کنار آمد

روسيه که اينک به نشر رسيده اند، نشان ميدھند که روسيه درنظر داشت تا 

از اخت3فات ميان اميرشيرعلی خان وانگليسھا که براثرحکميت 

ن بروز غيرمنصافانه انگليس در مسئله تقسيم سيستان ميان ايران وافغانستا

کرده بود،حداعلی استفاده را کنند وبنابرين ھمزمان با احضارات لشکرکشی 

در آسيای ميانه ،در صدد اعزام جنرال استوليتوف به کابل افتادند تا اخت3ف 

ميان امير وانگليس را عميق تر ساخته وامير را به دوستی روسيه مطمئن 

   ١٤٠ .سازد

ا بقصد حمله برھند مطلع بريتانيا نيزاز آمادگی ھای نظامی  روسھ

 ١٨٧٨ اپريل ٣٠بودند، چنانکه سفير بريتانيا در ترکيه در تلگراف مورخه 

اکنون کاروان يک :" به وزيرخارجه انگليس cردسالزبری خبرداد که

 پشاورآماده –قشون پنجاه ھزارنفری سربازان روسی به استقامت کابل

 شده اند وبيست ھزار از جمله اين قشون چھل ھزارنفر آن آماده. ميشوند

سربازانی که اکنون جلب شده  و .ديگر به تعقيب آن فرستاده خواھند شد

در راه استند بسياری آنھا از جنوب شرقی اند وصاحب منصابان شان از 

چنانکه گفته ميشود اين کاروان . ميان افسران قفقازی انتخاب ميگردند

. رکت خواھند افتاد پشاور بح–نظامی تا سال اينده به استقامت کابل 

بسرکردگی اين " چير نيايف" تصميم گرفته شده  که جنرال  

                                                                                                                        

چاپ دانش ) نگارگر. ا . نقد وتبصره بر جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ ، نوشته م 
   ٥٨ ، ص ١٣٧٩کتابخانه ، پشاور ، 

١٤٠
زاگارودنيکووا، ترجمه پشتواز . ن.ت:  په منخنی آسياکی لويه لوبه،مدون-  

رشيف تاريخی  آ١۵،سند شماره ٩٨-٩۶پشاور، ص ١٣٨۵محمدطاھر کانی، چاپ، 
 اپريل ٢۵اوريجنال،٢۴ورق ۶٩٠٢،دوسيه نمبر ١۶ ،ليست٨۴۶نظامی روسيه،ذخيره 

١٨٧٨(  
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١٩٧

 بتريه ۴ بتريه و٣فرقه و۴اين کاروان متشکل  از . قشون،موظف شود

   ١٤١ ."کوھی ويک فرقه سواره خواھد بود

ھمين اسناد نشان ميدھند که روسيه جنرال استوليتوف را برای تحت 

ابل فرستاد تا به وی بگويد که روسيه فشارگذاشتن اميرشيرعلی خان به ک

قصد دارد از طريق افغانستان برھند حمله کند وامير بايد به عبور قشون 

روسی از خاک خوداجازه بدھد و ھرگاه از پذيرفتن تقاضای روسيه 

سرپيچی نمايد،آنگاه از عريضۀ امير عبدالرحمن خان به وی خاطرنشان 

ا تخت وتاج پدری خود را از کند که از دولت روسيه طالب کمک شده ت

  .امير شيرعليخان بگيرد

،ھنگامی که ھيئت روسيه به سرکردگی ١٨٧٨در ماه جون 

ستوليتوف از راه ترمذ ميخواست وارد افغانستان شود، شاغاسی شيردلخان 

به آنھا اجازه نداد و ضمن مکتوبی به امير شيرعلی خان مشورت داد که از 

ات دوستی درگذرد، زيراکه روس دوست پذيرش نماينده روس برای مذاکر

به نظر شاغاسی .نميشود ولی اين امر سبب دشمنی انگليس خواھد شد

شيرلخان، از دوستی روس کرده، دشمنی انگليس برای دولت امير بھتر 

مگراميرشيرعلی خان مشورت او را ناديده گرفت وبه وی . خواھد بود

سياست کشورش بھتر ميداند دستور داد که زمان اکنون تغيير کرده و او به 

و بنابرين منبعد از ارسال ھرگونه مکتوب و پيغامی به وی خود داری کند 

   ١٤٢ .وھرچه پرشکوه تر ھيئت را پذيرائی وتا کابل آنھا را بدرقه نمايد

علت  تصميم امير به دوستی باروسھا ،اط3عاتی بود که شاغاسی 

يرزا ص3ح الدين از شيردل خان آنرا توسط شخص قابل اطمينانی بنام م

شاغاسی به امير نوشته بود . تاشکند بدست آورده وبه امير گزارش داده بود

                                                             

١٤١
  ٩٨ ھمان منبع ، ص - 

١٤٢
  ۴٩٧ ميرزا يعقوب علی خان خافی، پادشاھان متأخر افغانستان، چاپ پشاور،ص - 
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١٩٨

که روسھا ازسردار عبدالرحمن خان خواسته اند تاعريضه ای عنوانی 

دولت روسيه بنويسد ودرآن از دولت تزاری برای پس گرفتن تاج وتخت 

وشزد کرده بود شاغاسی شيردلخان به امير گ. موروثی خود کمک بخواھد

که روسھا برای حمله برھند آمادگی گرفته اندو ھدف آمدن ھيئت روس به 

دربار کابل اينست تا  موافقت  امير را حاصل کند که در صورت ضرورت 

قشون روسی از خاک افغانستان بقصد حمله برھند عبورکند وھرگاه اميربه 

ن خان را مورد اين خواست روسھا موافقت ننمايد، آنھا سردار عبدالرحم

اين مطلب در . حمايت و استفاده قرارخواھند داد تا برمزارشريف حمله کند

 ايجنت برتانوی به ادارۀ پنجاب درپشاورثبت گرديده  ١٨٧٨می ١٣راپور

ً  طبعا چنين گزارشی برای امير شيرعلی خان سخت تکاندھنده ١٤٣ .بود

قعی از وی دارنديا خير؟ ًوقابل تأمل بود تا بداند که آيا واقعا روسھا چنين تو

زيرا قبول چنين امری برای امير بسيار دشوار بود ومردم افغانستان را 

  .عليه قوای خارجی بشورش واميداشت

درحالی که قشونھای روسی در آنسوی آمودريا، وضعيت سوق 

الجيشی اختيارکرده بودند، جنرال استوليتوف قبل  از عبور خود از 

ن مکتوبی بدست بريدمن نذيروف عنوانی جو١٧رودخانه آمو درتاريخ 

شاغاسی شيردلخان، والی مزارشريف فرستاد ودو روز بعد خودش نيز آمو 

 ١۵٠منشی محمدحسن خان معاون والی مزارشريف با . را عبور نمود

سرباز افغانی به استقبال ھيئت روسی شتافت و از استوليتوف تقاضا 

ده که روسھا به افغانستان داخل در ميان مردم مزارشريف آوازه افتا: کردکه

شده اند، برای آنکه ھيئت با کدام خطری روبرو نگردد، بھتر است چند 

روزی در کنار آمو توقف کنند،اما جنرال استوليتوف اظھار داشت که او 

موظف است برطبق دستوريکه دارد عمل کند و ع3وه نمود که قبل از خود 

 و در آن از آمدن خود به عزم نامه يی برای والی مزار شريف فرستاده
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منشی گفت برای ما ھم cزم است تا برای . رفتن به کابل خبرداده است 

پذيرائی از ھيئت شما ترتيباتی بگيريم وھدف از اين پيشنھاد منشی اين بود 

تا پيکی که از جانب والی شاغاسی شيردلخان به کابل اعزام شده بود، 

 جون منشی به جانب روس خبرداد که ١٩در تاريخ . ھدايت امير را بياورد

جواب امير مواصلت کرده و او باشاغاسی خوشدلخان پسر والی برای 

 جون به مزارشريف ٢٣استوليتوف روز . پذيرائی از ھيئت موظف شده اند

داخل شد،ولی باشاغاسی شيردلخان که دراين وقت مريض بود، نتوانست 

 ،شاغاسی شيردلخان وفات سه روز بعد از ورود ھيئت.ديدار داشته باشد

وھيئت مجبور شد تا تعيين والی جديد در مزار ) ١٨٧٨جون٢۶( کرد

 فرمان تقرر شاغاسی ١٨٧٨جوcی۴اما بزودی درتاريخ .شريف بماند

خوشدلخان بجای پدر به حيث والی چھاروcيت ترکستان به مزارشريف 

موصلت کرد واو منشی محمدحسن خان را موظف ساخت تا ھيئت روسی 

 جوcی از مزارشريف بعزم ۶ھيئت بتاريخ .رابا نيروھای افغانی بدرقه کند

  وبعد از رسيدن به کابل با اميرشيرعليخان ديدار ١٤٤ .کابل بيرون شد

  ). ١٨٧٨جوcی (وگفتگو نمود

معلوم دار ستوليتوف امير را از تصميم دولت تزاری باخبرکرده 

 نيز باخبرساخته باشد، وممکن است او را از عواقب مخالفتش به اين امر

ولی بطور تحريری چيزی در اين مورد ميان اميرونماينده روسی به امضاء 

زيرا جواسيس بريتانيا بعدھا نتايج مذاکرات ھيئت روسی با امير را . نرسيد

پيدا کردند، مگر از وجود قراردادی يا توافقنامه ای کتبی سرنخی بدست 

  .نياوردند

ّسيد که جنرال ستوليتوف اخيرا از  به لندن خبر ر١٨٧٨دراگست 

نامبرده حامل . ّطرف امير افغانستان رسما مورد پذيرائى قرار گرفته است
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ًپيامى از طرف کافمن بود و موضوع آنھا ظاھراکمک و پشتيبانى روسھا 

بشرطى که امير در مقابل اعزام قواى روس به . از امير افغان بود

در حقيقتموضوع . ف نگه داردترکمنستان دخالتى نکرده خود را بيطر

عبارت از طرح انعقاد معاھده اى بود، در جھت توافق امير به عبور قشون 

ھای روس از خاک افغانستان به استقامت ھند و ھمزمان با عقد آن ، 

  ١٤٥ .نيروھاى روسى به سمت ترکستان شروع به حرکت ميکردند

.  بودزمان براى اقدام مجدانه از طرف انگليس ھا فرا رسيده

درھمين وقت cرد ليتن، تصميم به اعزام ھيئتى مرکب از سر نويل 

 به کابل گرفت وبه Cavagnariچمبرلين و ميجر جنرال سرلوئيس کيونارى

امير پيشنھاد خود را فرستاد، مگر چون اميربه سوگ وليعھد شھزاده عبدهللا 

يک اب3غ جان نشسته بود، از جواب دادن به موقع به انگليس غافل ماند و پ

ولى ھيئت . ورود ھيئت اعزامى انگليس ، پاسخ رد مذاکرات را با خود برد

ّمذکور قب3 بگردنۀ خيبر رسيده بود،مگر سرحد دار افغانى فيض محمدخان 

با بسياراحترام مگر بطور جدی از عبور آنھا ممانعت کرد و به رئيس 

به گلوله می ھيئت گفت که اگرآشنائی شخصی باکيوناری نميداشت ھيئت را 

. در نتيجه ھيئت اعزامى انگليس نا چار به بازگشت به پشاور شد!.بست

ّطبعا اين اقدام لطمه اى شديد به حيثيت انگلستان وارد آورد و با برگشتن 

 را ١٨٣٨ورق بر اثر دروغھاى روسھا به امير افغان، حوادث وضع سال 

 . بخود گرفت

 صورت پذيرفت و ھمزمان با رخداد مسايل فوق، کنگره برلين

ھمانگونه که موجب از بين بردن اخت3فات ميان انگليس و روسيه شد، در 

روسيه به . آسياى مرکزى نيز موجبات نزديکى آنھا را فراھم ساخت

نيروھاى خود دستور داد تا از تاشکند به سرباز خانه ھاى خود مراجعت 
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ى به شوالوف به ھيئت استوليتوف در کابل بر اثر آخرين نامۀ سالزبر. کنند

« : در آن نامه چنين نوشته شده بود. ماموريت خود در افغانستان پايان داد

ادامۀ حضورھيئت روسى در کابل تنھا مانع در راه تجديد کامل تفاھم .... 

   ١٤٦ ."بين دو ابر قدرت است

 cرد ليتن به اميرشيرعليخان ١٨٧٨ نوامبر ٢بدين روال بتاريخ 

ّه استناد آن، نامبرده بايد در مورد واقعه خيبر رسما اتمام حجتى فرستاد که ب

معذرت بخواھد و با اعزام مجدد ھيئت انگليس به پشاور افغانستان موافقت 

 ٢٠نمايد و از اين پس انگلستان را دوست و پشتيبان خود بشمارد، ولى تا 

نوامبر يعنى تا آخرين روز مھلت اتمام حجت ھيچگونه پاسخى داده نشد، 

ن اين اتمام حجت تند و خشن بود و افغانھا ھرقدر ضعيف ھم باشند، زيرا لح

در برابر زور گوئى سرتسليم خم نمى کنند و لذا امير ھم به پاسخ آن 

و انگليس ھا از . نپرداخت و در نتيجه جنگ دوم انگليس با افغانھا رخداد

ُسه جبھه ،يعنى از جبھه قندھار و از جبھه کرم و از جبھۀ خيبر بر 

 . انستان حمله کردندافغ

 نوامبر اميرطی فرمانى از عزيمت خود جانب سنت ٢٢روز 

پطرزبورگ  به سران ورؤسای اقوام  در دربارکابل خبرداد و دليل آنرا 

اتخاذ سياست « : در نامه آمده بود. دريافت نامه يى از استوليتوف ذکر نمود

آن روسيه بکمک فريب و حيله با انگلستان تا پايان فصل سرما، که پس از 

در اين نامه ھمچنين به تشکيل کنگره اى در . افغانستان خواھد آمد

سنتپطرزبورگ اشاره شده بود و اين کنگره مى بايست انگلستان را وادار 

در غير اين صورت سير » .سازد تا از افغانستان از ھر لحاظ دست بکشد

   ١٤٧ ».وقايع به جنگى بزرگ و پر دامنه منجر خواھد شد
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   در ھمان مجلس به خواست مردم پسرش سرداريعقوبخان را از زندان امير

و دردھم ماه دسامبر . رھا ساخت وبه حيث والی کابل به آنھا معرفی کرد

به ١٨٧٩به اميد کمک روسھا از کابل بيرون رفت،و در اول جنوری 

واز آنجا قصد نمود به مقصد سنتپطرزبورگ راھی . مزارشريف رسيد

ی رجال ومامورين عالی رتبه او را از اين کاربرحذر تاشکند گردد، ول

امير تصميم گرفت ھيئتی مرکب از رجال معتبر دربار را به . داشتند

سنپطرزبورگ بفرستد، اين ھيئت به تاشکند رسيد ولی  روسھا از پذيرفتن 

ھيئت دوباره به مزارشريف . شان به سن پطرزبورگ خودارى کردند

ًوظاھرا نامه ذيل را باخود به .زارش دادندبازگشت وجريان را به اميرگ

  .اميرآوردند

 : م١٨٧٨ دسمبر ٢۵مورخه , نامه جنرال كوفمان به امير افغانستان

 م شما رسيد و خوش ١٨٧٨ نومبر ٢٠/ ذيحجه ٢٧نامه مورخه «

امپراطور روسيه بر دولت  برطانيه تاكيد كرده . شدم كه شما صحت داريد

و وزيران انگليسى نيز چنين وعده ,  موافقه نمايدكه با دوام آزادى افغانستان

كه مملكت خود را حتى , من با كمال ميل از شما خواھش ميكنم, داده اند

. نفع خود را در نظر داشته و استق3ل خود را حفظ كنيد, المقدور ترك نكنيد

  » ١٤٨.و على العجاله با دولت برطانيه داخل مفاھمه شويد

. و را به اميد کمک خود فريب داده اندامير متوجه شد که روسھا ا

امير ازغم اين وعده ھاى دروغين يک دولت بزرگ، در اواخر 

 مريض شد وسپس موافقت نمود به اتمام حجت انگليس ھا ١٨٧٩جنوری

پاسخ بدھد و اعزام ھيئتى را به کابل بپذيرد، ولى حاضر به معذرت رسمى 

 را اشغال و از جنوب و انگليس ھا که اکنون قندھار. از انگليس ھا نشد
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شرق بسوى کابل پيشروى ميکردند، بالحن تند و تحقير آميزى به او پاسخ 

 ٢١  ودر١٤٩ .دادند که بايد تقاضاى صلح کند، اما امير اين تقاضا را رد کرد

 سالگی درمزارشريف  زندگى را پدرود ۵۶ماه فبروری ھمانسال به عمر

  ). م١٨٧٩فبرورى ٢٢(گفت  و در روضه مزار شريف بخاک سپرده شد

 :دومين تجاوز انگليس برافغانستان

ت3ش ھای امير شيرعليخان که می خواست روابط دوستانه با 

شد وبه ١٨٧٩ انگليس در -روسيه بر قرار کند، منجربه جنگ دوم افغان

بود که » بازی بزرگ«و اين زمان اوج . قيمت خلع او از قدرت گرديد

کديگربر سر تسخير آسيای ميانه قدرت ھای اروپايی در رقابت با ي

انگليسھا پس از آنکه کابل را . افغانستان را به ميدان نبرد تبديل نموده بودند

اشغال کردند، امير محمديعقوب خان پسر بيمار وتازه از بند رھا شده 

اميررا از کابل به گندمک بردند واو رامجبور ساختند در پای معاھده ای 

در معاھده گندمك كه به .ود تھيه کرده بودندامضا بگذارد که متن آنراخ

 از سوی امير محمد يعقوب خان و نماينده ھند ١٨٧٩مي سال٢۶تاريخ 

  : برتانوي كيوناري به امضا رسيد ، در ماده نھم آن چنين آمده است 

چون بين ھر دو حكومت طبق اين معاھده دوستي برقرار شده « 

ل آباد و ع3قه ھايي را كه حكومت برتانيه شھر ھاي قندھار و ج3. است

. اكنون تحت اشغال قشون برتانوي قرار دارد تخليه كرده و واپس ميسپارد

كه تحت تسلط و انتظام › طبق نقشه ملحقه‹ به استثناي كرم، پشين و سيبي 

برتانيه است، اما اين سلطه دايمي نبوده و ماليات آن بعد از وضع مصارف 

حكومت برتانيه انتظام . ن پرداخته خواھد شدداخلي ساcنه به امير افغانستا

را كه بين پشاور و ج3ل آباد واقع است ، در دست » خيبر«و » ميچني« 
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خود ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و آمد قبايلي را كه در اين دو منطقه 

   ١٥٠ ».تعلق دارند، برتانيه به دست خود خواھد داشت

افغانستان مردم کابل اما شش ماه بعد از تجاوز دوم انگليس بر

برباcحصار کابل يورش بردند وکيوناری سفير انگليس را با تمام محافظين 

از آن طرف سردار ايوب خان پسر اميرشيرعليخان .وی در آتش سوختند

در رأس لشکرھای قومی مردم ھرات ، فراه، ھلمند وھزاره جات برای 

در ماه .کت کردمقابله با قشون متجاوز که برقندھار تسلط داشتند، حر

بين گرشک وقندھاردر يک روز » ميوند« مي3دى در دشت ١٨٨٠جوcى 

آفتابی قشون افغانی بردشمن که با جنگ افزارھای مدرن مجھز بودنديورش 

در ھنگامى که نيروھاى بريتانيائى برترى نظامى خود را بر قشون . بردند

انھا وارد کرده نامنظم افغانى به نمايش ميگذاشت،و تلفات سنگينى بر افغ

بود، م3لى دوشيزه ايکه با مشک آب در ميدان جنگ به مبارزين آب ميداد، 

نا گاه چشمش به پرچم دارافغانى افتاد که ھدف گلوله دشمن قرار گرفته و 

دوشيزه م3لى مشک آب را بر زمين . پرچم از دستش بر زمين غلتيد

ھتزاز درآورد و اين گذاشت و دويده پرچم افغانى را بلند کرد وآنرا به ا

 : را با آواز بلندخواند) سرود فولکلوريک(لندى 

  که په ميوند کې شھـــيـد نه شوې

  خداي ^ليه بې ننګۍ ته دې ســاتينه

از اين بيت دوشيزۀ جوان حميت افغانھا تحريک شد وخون غيرت 

در رگ و شرائين مبارزين چنان بجوش آمد که بدون ترس از مرگ ، ھمه 

 خويش بيرون جستند و بر قشون دشمن يورش بردند و از سنگرھاى

درحالى که با شليک توپ ھاى دشمن جنگجويان افغان مثل برگ درخت 

روى ھم در دشت ميوند ميريختند، اما تا گرفتن سنگر دشمن به پيش تاختند 
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دراين . تا آنکه دشمن از سنگرخود پا بفرار نھاد وفتح نصيب افغانھا شد

 ھزار از افراد دشمن از دم شمشير مبارزين افغان جنگ در حدود دوازده

اين شکست انگليسھا را وادار ساخت تا ھرچه زودتر از .درگذشتند

  .افغانستان خارج شوند

نخواھد بود اگر گرامى بداريم خاطره جانبازيھا و بد اينجادر 

 مير بچه خان کوھدامنى و محمدعثمان: فداکارى ھاى دلير مردانى چون 

را که رادرش محمدشاه خان و مير عبدالقادر خان اوپيانى خان صافی وب

و . در جنگ دوم افغان و انگليس چه مردانه رزميدند و افتخار آفريدند

روانھاى . ھرگز فريب پول و تبليغ و وعده جاه و مقام دشمن را نخوردند

ھمه جانبازان راه آزادى ، شاد و ياد مير عبدالقادر اوپيانى گرامى باد که 

زيورات وابستگان خود و زنان دھکده خود و اطراف را که بنام جھاد زر و 

بر ضد انگليس ھا به او پيشکش ميکردند، مى گداخت و سکه ميزد و چون 

پادشاھى که نامش بر آن سکه ھا حک ميشد در کشور وجود نداشت ، او 

 :اين بيت را بر سکه ھا نقرميکرد

  مي کنم ديوانگى تا بر سرم غــوغـا شود

١٥١ بر زرميزنم تا صاحبش پيدا شودسکه
  

  

  :مکثی برنتايج دو تجاوز انگليس

 برافغانستان تجاوز کردند وھردوبار ١٩انگليس ھا دوبار درقرن 

بعد ازاينکه نمايندگان روس خود را به دربار کابل نزديک ساختند و با 

وعده ھای ميان تھی دولت متبوع خود ، خود را دوست افغانستان وانمود 

  کی با انگليسھا برحذر يوامرای افغانستان را از دوستی ونزدميکردند 

                                                             

١٥١
  ۶٢۵ ،۶٣١،ص١ غبار ، ج- 
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٢٠٦

  .ميداشتند

س از آنکه سفيرروسيه کپطان ويکوويچ ، به کابل پباراول 

خود را مبنی برکمک به اميردوست دولت ووعده ھای ) ١٨٣٧(رسيد

ًمحمدخان برای استرداد پشاور از چنگ سيکھا ابراز داشت، انگليسھا شديدا 

ًرنس رافورا از کابل  دادند وسفيرخود الکساندر بعکس العمل نشان

، خود را برای ١٨٣٨در » اتحاد مثلث«وبا امضای معاھدۀ . فراخواندند

ودر بھار سال بعد آنرا عملی .لشکرکشی وتجاوز برافغانستان آماده ساختند

وبار دوم، ھنگامی که ديدند امير شيرعلی خان در ). ١٨٣٩اپريل (ساختند

از (اضر نيست نمايندگان دايمی انگليس رادر افغانستان کنفرانس پشاور ح

بپذيرد وبرع3وه ورود ھيئت ) جمله درشھرھای کابل وقندھار ووھرات

انگليسی تحت رياست چمبرلين به کابل موافقت ندارد وبرعکس به سفيرو 

ھيئت روسی تحت رياست جنرال ستووليتوفاجازه داده است تا به کابل بيايد 

سخت برآشفتند وبرای دويمن )١٨٧٨جوcی ( اکره بنشيندوبا امير به مذ

با آنکه در ). ١٨٧٨نومبر(مرتبه کمر به تھاجم وتجاوزبرافغانستان بستند

ھردو تجاوز خود، انگليسھا سرانجام براثر مقاومت وجانبازی مردم 

افغانستان برضد سلطۀ بيگانگان مجبور به ترک اين کشور شدند، اما در 

  .لی از افغانستان برنگشتندھردو مرتبه دست خا

در مرتبۀ اول،تمام سرزمين ھای افغانستان را که شاه شجاع قبل از 

 به ١٨٣٨رسيدن به تخت سلطنت کابل ، بموجب معاھده اتحادمثلث در 

کشمير، شاور،وع3قه جات کرم،به شمول :سيکھا واگذار شده بود، مانند

دا و درتصرف انگليس ملتان،وديره جات وغيره برای دايم از افغانستان ج

 با ١٨٧٩ودر مرتبۀ دوم، براثر معاھدۀ گندمک درمی . باقی ماند

 باجور، کرم،سوات، پشين، اميرمحمديعقوب خان ، سرزمين ھای سيبی،

ان،دارو وچاگی،به شمول کويته وچمن در دست  باشگل، وزيرست،چترال
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ن خان  با امير عبدالرحم١٩٩٣انگليس ھا باقی ماند ودر قرارداد نومبر 

  .برآن جدائی مھرتائيد زده شد

ع3وه براينھا،انگليسھا،پس از ھردو تجاوزخود، برسياست خارجی 

افغانستان تسلط خود را حفظ کردند ودر تمام معاھدات خود با افغانستان، 

اميرافغانستان حق ندارد با دولت ديگری به : اين مطلب را تکرارکردند که 

بايستی به  ی گردد وھرچه انجام ميدھدغير از انگليس داخل روابط دوست

ودوست ودشمن انگليس را دوست . مشورۀ انگليس ھا صورت بگيرد

از اينست که افغانستان تا روی کار آمدن اعليحضرت . ودشمن خود بشمارد

امان هللا خان فاقد استق3ل کامل سياسی وخارجی بود وجنگ سوم افغان 

م وتام صورت گرفت که به وانگليس برای استرداد استق3ل سياسی عا

  .پيروزی انجاميد

  :امير عبدالرحمن خان وگرفتن زمام قدرت

ھنگامی که وضع در افغانستان براثر دومين تجاوز انگليس رو به 

وخامت نھاده بود، سردارعبدالرحمن خان از تاشکند به عزم شرکت در 

د و جھاد مردم افغانستان کمر بست و با قبول مشقات راه وارد بدخشان ش

در بدخشان مشک3ت را با سرپنجۀ تدبير از سر راھش پس کرد و با 

نيروھای ملی وارد کوھستان و چاريکار شد و در اينجا از سوی حاميان 

و نامش در ) ١٨٨٠جوcی ٢٧. (خود به امارت افغانستان برگزيده شد

گريفن نمايندۀ سياسی انگليس به م3قات او . خطبه ھای نماز جاری گشت

  :دستور حکومت ھند برتانوی را به وی روشن ساخت که رفت و 

در باب مملکت افغانستان به من امر شده است اظھار بدارم که تمام " 

وcيت قندھار به حکمرانی مستقلی تفويض شده غير از محاcت پشين 

عليھذا دولت انگليس . وسيبی که به تصرف خود دولت انگليس خواھد بود

راردادی که با امير محمد يعقوب خان داده است دراين مسايل و در باب ق
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٢٠٨

با اين . نميتواند تجديد مذاکراتی با شما بنمايد) منظور معاھده گندمک است(

مستثناآت دولت انگليس مايل است شما اقتدار کامل و مبسوط خود را بر 

ًافغانستان چنانکه قب3 امرای خانوادۀ شما داشته اند، مستحکم نمائيد و در 

ات دولت انگليس نميتواند بشما اطمينان بدھد، ولی از اقداماتی تصرف ھر

که خود تان خواسته باشيد به جھت تصرف ھرات بعمل آوريد ممانعتی 

  " ١٥٢. . . .ندارد

  :گريفن عgوه کرد

فرمانفرمای ھندوستان بمن اجازه داده اند به شما اظھار بدارم از "

ه در افغانستان حسن آنجائی که دولت انگليس قبول نميکند دول خارج

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 

واcی شما نميتوانيد غير از دولت انگليس با ديگر دولت خارجه روابط 

     ١٥٣ ..."پوليتيکی داشته باشيد

ن خان ھم شرايط انگليس را پذيرفت و زيرزبان امير عبدالرحم

گفت، شما در مسايل داخلی من کاری نداشته باشيد، من به مسايل خارجی 

وبعد از آن در داخل کشوربرای انسجام مجدد افغانستان . احتياجی ندارم

باخشونت و قساوت کم نظيری به سرکوبی مخالفان وخوانينی پرداخت که 

اشتند و برای او مزاحمت ايجاد ميکردند و از حکومت مرکزی اطاعت ند

بدين سان اوبا . ھريک خويشتن را پادشاه قوم ومنطقه خود می پنداشت

سياست وکياست توانست متمردين را از ھرقوم وقبيلی که بودند سرکوب 

وبه اطاعت از دولت مرکزی وادار سازد ودوباره افغانستان را نظم ونسق 

  .بخشد

                                                             

١٥٢
  ٢٠٠، ص ١تاج التواريخ،ج-  

١٥٣
  ٢٠٤ -٢٠٣، ص ١تاج التواريخ،ج-  
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  :ميراز سوی روسھااشغال مرو، پنجده  و پا

روسھا برای نزديک ساختن خود به سرحدات ھندبرتانوی  به بھانه 

ھای مختلفی  دست تعرض بسوی خاک ھای افغانستان دراز ميکردند 

وچون تا ھنوز اميرعبدالرحمن خان در داخل افغانستان مصروف سرکوبی 

مخالفان وسرکشان وميران وخوانين خودمختار بود، بنابرين   درسال 

در . روسھا مرو، سرخس وپل خاتون وقزل تيپه را اشغال نمودند١٨٨٤

 را پس از يک وآق تيپه، چمن بيد وچشمۀ سليم" پنجده"١٨٨۵سال 

نبردکوتاه، اما خونين ازتصرف سربازان افغانی خارج ساختند وبه 

  .قلمروامپراتوری تزاری ملحق نمودند

رام تھديد  تلگارسالوباشدت گرفتن بازی بزرگ، روسيه وانگليس 

تجاوز  روسى از قشون به تزار روس، يسانگلحکومت آميز ملکۀ 

دارى نموده حاضر شدند نمايندۀ   بيشتر به خاک افغانستان خودوپيشروی

. ين سرحد شمال غربى افغانستان به لندن بفرستنديخود را براى مذاکرات تع

تزاری   بين ھند بريتانوی و روسيه ١٨٨٧مذاکراتى که   به قرارداد سال 

 تثبيت وع3مه گزاری ١٨٨٧شماليتا انجاميد و به اساس آن خط سرحدى 

  .شد، و دولت روس در داخل سرحدات جديد خود  متوقف گرديد

يكي از ساحات مرتفع، و صعب العبور بدخشان افغانستان ارتفاعات 

ارزش اين منطقه ھنگامي مورد توجه قرار گرفت كه از يک . پاميراست

ستان شرقي دست يافت و از طرف ديگر روسيه تزاري طرف چين بر ترك

حدود متصرفاتش را تا مبداء رود آمو وسعت بخشيد و از جانبی ھم 

بازی اين انكشافات، از زمان اوج . انگليسھا درھند تا منطقه چترال پيشرفتند

ببعد، به صفت يك مساله مورد منازعه ميان ) دھه ھفتاد قرن نزدھم( بزرگ 

  .کومت ھند برتانوي كسب اھميت كردروسيه تزاري وح

  مراجع انگليسي، ھنگامي متوجه فعاليتھای روسھا در چترال وپامير 
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٢١٠

 يك افسر اط3عاتی انگليس، توسط  قطعۀ ١٨٩١شدند كه در پايان سال 

چون سربازان روسي تا .  واخان  دستگير شدباز آي گنبدروسي در منطقه 

لين سرحدي چين و واحدھاي آن زمان بر خورد ھاي متناوبي را با مسؤو

نظامي افغانستان انجام داده بودند، به ھمين اساس  مراجع حكومت انگلستان 

پس از فرستادن ا ط3عيه دستگيري افسر خويش توسط قواي سرحدي 

اقدامات حكومت انگليس در . روسيه به مقامات روسي، دست به عمل زد

زاري آغاز شد، منتج به اين مورد كه از جنجالھاي سياسي با جانب روسيه ت

سرمورتيمر «  ھياتي را به رياست ١٨٩٣آن گرديد تا  در سپتمبر سال 

اين ھيات، پس از انجام مذاكره با امير . به كابل بفرستند» ديورند

عبدالرحمن خان، معضله مذكور را حل و موفق به تثبيت مرز فعلي 

  . گرديدافغانستان با حكومات روسيه تزاري ، چين و ھند برتانوي 

روسھا تنھا به اشغال ارتفاعات پامير قناعت نکردند، بلکه در 

سالھای بعد برای اشغال مناطق روشان وشغنان پامير نيز اشکال تراشی 

دولت روس، در باب وcيت ...  :"امير عبدالرحمن خان ميگويد.ميکردند

به جھت . روشان وشغنان ، مشغول فراھم آوردن اشکاcت برای من بود

وفصل تمام ھمين مناقشات و زحمات بود که سفارتی را به رياست قطع 

سرمارتيمورديوراند به کابل دعوت نمودم و چون مشاراليه شخص سياسی 

   ١٥٤ ."که اطمينان باعث اطمينان است] شد[دان ھوشياری بود ملتفت

  

   :زمينه سازی انگليس برای امضای معاھدۀ ديورند

رند، اوضاع را به نفع خود در انگليسھا قبل از امضای معاھدۀ ديو

سرحدات افغانستان مغشوش ساختند و باعث خون ريزی ھای بسياری  طول 

 .بين مردم سرحد گرديدند

                                                             

١٥٤
  ۴١٨ تاج التواريخ ص- 
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حکومت ھندوستان در موقع بسيار : اميرعبدالرحمن خان ميگويد

نازکی، يعنی ھنگامی که ھزاره جات به شورش برخاسته بود و اين شورش 

يد و خوف شورش عمومی در مملکت باعث ھر روز دامنه دار تر ميگرد

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 سفارت انگليس به کابل، انتظار بکشد، لھذا ^رد 

س سپھسا^ر ھندوستان با لشکر زيادی جھت محافظت او به کابل رابرت

  " .فرستاده ميشود

من در اين وقت مشغول جنگ با : امير به ھمين ارتباط متذکر ميشود

ھزاره ھا بودم و ميدانستم که مردم افغانستان از جنرال رابرتس خاطرۀ 

برايم خوشی ندارند و می ترسيدم که آمدن جنرال رابرتس با لشکر زياد 

درد سر آفرين شود و از طرفی  چون شخص نظامی است و با شخص 

نظامی به توافق رسيدن خالی از اشکال نيست، پس بھتر دانستم که برای 

بجواب التيماتوم . [انجام مذاکرات سرحدی با شخص دپلوماتی مواجه باشم

ًفورا مراسله يی به ويسرا نوشتم و درآن تذکر دادم که سرسالتر ] ويسرا

يکی از مستخدمين انگليسی در ماشين خانه " (Sir Salter Pyne"پاين

به م3قات شما می آيد تا در باب سفارت مذکور ترتيبات cزم را ) کابل

صورت بدھد و درعين حال از فرمانفرما خواھش نمودم تا نقشه ای را که 

مقصود من از ارسال اين . خطوط سرحدی را مشخص ميکند برايم بفرستد

ه اين بود که حکومت ھندوستان را نگذارم دراين باب اقدامات مراسل

١٥٥ .بزرگی به عمل بياورد
  

  در نقشه ايکه فرمانفرما برای من فرستاد، وcيت : امير ادامه ميدھد

                                                             

١٥٥
  ٤١٦-٤١٥، ص٢ تاج التواريخ، ج- 
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وزيری و چمن نو و استانسۀ راه آھن آنجا و چغائی و بلند خيل و مومند و 

ست، ھمه را جزء اسمار و چترال و تمام وcياتی که بين آنھا واقع ا

لھذا مکتوب مفصلی به فرمانفرما نوشته در . ھندوستان مشخص نموده بودند

باب طوايف سرحدی اظھارات مآل انديشی نمودم که خ3صۀ آن قرار ذيل 

اين طوايف سرحدی که به اسم ياغيستان معروفند، اگر جزو : " است

من انگلستان مملکت من بشوند، من ميتوانم آنھا را وادارم به مخالفت دش

و افغانستان به اسم جھاد، و در تحت بيرق حکمرانی که مرد مسلمان و 

بجنگند، و اين مردم که بالفطره شجاع و ) يعنی خودم(ھمدين آنھا باشد 

جنگی و مسلمانان متعصب می باشند، لشکری بسيار قوی خواھند بود تا 

من . نگندبا ھر دولتی که به ھندوستان يا افغانستان حمله بياورد بج

ًمتدرجا آنھا را رعايای آرام و مطيعی خواھم ساخت، وليکن ھرگاه شما 

آنھا را از مملکت من منطقع نمائيد به جھت شما يا من، آنھا ھيچ فايده  

نخواھند داشت و شما بايد ھميشه با آنھا مشغول با اشکا^ت بوده باشيد و 

  ... آنھا ھميشه مشغول تاخت و تاراج خواھند بود

از اين ببعد روابط . انگليسھا به اين خواھش امير اھميتی ندادنداما

امير با حکومت ھند برتانوی روز بروز خراب ترشده رفت تا آنکه در سال 

امير عبدالرحمن خان :" غبار ميگويد که .  به قطع روابط انجاميد١٨٩٢

در  گرچه در قيد تعھدات قبـلی خويش با انگليس استق3ل خارجی کشور را 

يدان سياست باخته بود،اما بازھم در برابر پيشروی انگليس ھا خاموش م

درمقابل دولت .  خويش را افزايش داد نمانده ، کمک ھای مادی و تبليغی 

انگلستان حق ترانزيت افغانستان را سلب کرده و يک مقدار تسليحات که 

 افغانستان در اروپا خريداری کرده و درين مقطع زمانی به بنادرھـند 

  موضوع باعث آن شد که  ھمين .برتانوی مواصلت کرده بود، توقيف نمود



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

٢١٣

١٥٦ ."قطع گردد١٨٩٢مناسبات افغانستان و انگلستان در سال 
  

 ١٨٩٣غبار، البته به استناد سراج التواريخ، مينويسد که درسال 

دولت انگليس سپاه بزرگی به استقامت سرحد افغانستان سوق نمود و به 

   ياد داشتی فرستاد اميرعبدالرحمن خان 

قشون معيتی او  که بايد ھيئت سياسی جنرال رابرتس را با يک فرقه 

اميرعبدالرحمن خان که چنين ديد به اردوی . درج3ل آباد استقبال کند

بزودی صد ھزارعسکر . صادر کرد) آماده باش" (تيارسی"افغانستان امر  

کمندھای اسپان . ادندبه شوق جھاد با دشمن به جنبش افت در داخل قشله ھا 

حيوان بيرون شھر کابل و در چمن  سواری و باربر به تعداد ھزارھا 

اخور بستند و منتظر  حضوری در جوار تپۀ مرنجان و ميدان سياه سنگ 

و جرئت  حکومت انگليس که مقاومت امير را جدی ديد . امر حرکت ماندند

 ھيئت سياسی سوقيات در داخل افغانستان را نداشت، فقط با فرستادن

مارتيمورديورند که بيشتر از پانزده نفر نبودند کفايت کرد و در عوض  

اين ھمان طرز مبارزه مجربی بود که . سياسی را پيش کشيد سرنيزه مبارزۀ 

  .برابر زمامداران افغانستان مظفر ساخته بود ھميشه دولت انگليس را در 

١٥٧    

 و به انواع دسايس و بدين سان ديده ميشود که امير از مدتھا قبل

توطئه ھای انگليس تحت فشار قرار گرفته بود تا زمينه را برای قبول 

معاھدۀ ديورند بر امير فراھم کند و چون  امير درعين جنگ با شورشيان 

ھزاره که گفته ميشد دست انگليس ھا بوسيلۀ ھواداران سردار ايوب در اين 

 را نداشت، به ناچار به آمدن شورشھا دخيل است، توانائی مقابله با انگليس

  ھيئت انگليس به سرکردگی سرتيمرديورند موافقت کرد تا غرض عقد 

                                                             

 ٦٨٧ غبار،در مسيرتاريخ ، ص- ١٥٦
 ٦٨٨ -٦٨٧ غبار،در مسيرتاريخ ، ص- ١٥٧
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  . معاھده به کابل بيايد

ع3وه براين، دولت روس، در باب وcيت روشان و : "امير ميگويد

به جھت قطع و فصل . شغنان، مشغول فراھم آوردن اشکاcت برای من بود

بود که سفارتی را به رياست تمام ھمين مناقشات و زحمات 

مشاراليه به جھت س3متی و . سرمارتيموردورند به کابل دعوت نمودم

به ھمراھی معاونين  محافظت خود به من اعتماد نموده عازم کابل گرديد و 

خود کلنل اليس که يکی از اجزاء اداره نظامی ھندوستان بود و کاپيتان 

اجزاء وزارت امور خارجه ماتريس اسميت و مستر ک3رک که يکی از  

بود و دکتر فن، حکيم باشی فرمانفرما و مستر دانالد و چند  دولت ھندوستان 

م از ١٩٩٣سپتامبر ١٩اجزاء ھندی به تاريخ  نفر از محاسبين و منشي ھا و 

در ورود سفارت مذکور به کابل  پيشاور به طرف کابل حرکت نمودند و 

= اندکی(اندکی  من . قبال نمودجنرال من غ3م حيدر خان از آنھا است

را که عمارت مسکونی پسرم حبيب هللا بود و متصل کابل می ) چھلستون

ًبعد از مجلس رسمی اول، فورا . باشد، به جھت منزل آنھا تعيين نمودم 

  چون سرمارتيموردورند، شخص سياسی دان . گرديدم مشغول مذاکرات 

يدانست ، تمام مذاکرات زود ھم خوب م بسيار زيرکی بود و زبان فارسی را 

    ١٥٨ . . . . "اص3ح شد

  

   :١٨٩٣معاھدۀ ديورند در

ھيئت انگليسی نخست مسئلۀ سرحد شمال شرقی افغانستان با روسيه 

ًرا پيش کشيد و اظھار داشت که چون دو دولت روس و انگليس قب3 به 

لی در اين قسمت سرحد شما) آموی عليا(موافقه رسيده اند که رودخانۀ پنج 

                                                             

-٢٦١، ص٣،مقايسه شود باسراج التواريخ،ج٤٢١ -٤٢٠، ص٢ تاج التواريخ ،ج- ١٥٨
٢٦٢ 
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افغانستان شناخته شود، امير بايد مناطقی را که در شمال رودخانۀ پنج در 

امير اظھار داشت درصورتيکه روسھا . تصرف خود دارد، تخليه کند

مناطق درواز واقع در سمت چپ رودخانه آمو را به افغانستان تسليم کنند 

نامۀ ديورند اين شرط را پذيرفت و موضوع توسط موافقت. آنرا قبول ميکند

 مواضع ١٨٩٦روسھا سه سال بعد در .  تسجيل يافت١٩٩٣ نومبر ١٢

ًتنگی، کوفا، واھان از مضافات درواز، روشان و شغنان بدخشان که قب3 

سپس ھيئت موضوع ١٥٩.غصب کرده بودند به افغانستان مسترد نمودند

نتيجۀ مذاکرات که با . تعيين سرحد بين افغانستان وھند را مطرح ساخت

 نومبر در ١٢دگمانی پيش ميرفت سرانجام به موافقنامۀ مورخ کندی و ب

مورد سرحد شرقی و جنوبی افغانستان از واخان تا سرحد ايران انجاميد که 

بموجب اين موافقت نامه امير از مناطق . بنام خط ديورند شھرت يافت

 صرف نظرکرد و در مقابل سوات،باجور، چترال، وزيرستان وچمن

ر مورد اينکه درۀ کنر تا اسمار وع3قۀ برمل در تصديق انگليس را د

طرفين موافقت نمودند تا . وزيرستان جزء افغانستان می باشد بدست آورد

در برابر . حد بخشی در خود محل توسط ھيئت ھای مختلط صورت بگيرد

اين گذشت ھای امير، حکومت انگليس حاضر گرديد کمک خود به امير را 

  .در سال باc ببرد لک روپيه ١٨ لک به ١٢از 

  

  :متن معاھده 

از آن جا كه بعضي مسأله ھا به نسبت سرحد افغانستان به طرف «  

و چنان كه ھم جناب امير صاحب و ھم دولت عاليه  ھندوستان بر پا شده اند 

اتفاق دوستانه دارند و خواھش تقرر و  ھند خواھش انفصال اين را به طريق 

كه در آينده ھيچ  ار خود شان را دارند تا تعيين حدود دايره تسلط و اقتد

                                                             

١٥٩
  ٦٨٠،٦٩١،افغانستان درمسير تاريخ، ص غبار- 
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اخت3ف راي و خيال در امر مزبور بين اين دو دولت ھم عھد و ھم پيمان 

   : وقوع نيابد، پس به وسيله اين نوشته معاھده حسب ذيل نموده شد  

حد شرقي و جنوبي مملكت جناب امير صاحب از واخان تا « -١ 

قشه كشيده شده و آن نقشه ھمراه خطی كه در ن سرحد ايراني به درازاي 

   . عھد نامه ملحق است خواھد رفت 

 دولت عاليه ھند در ملك ھاي آن طرف اين خط که به جانب -٢ 

ھيچوقت مداخله و دست درازي نخواھند كرد و  افغانستان واقع ميباشند 

بيرون اين خط به طرف ھندوستان  جناب امير صاحب نيز در ملك ھايي كه 

   . نمود د ھيچوقت مداخله و دست درازي نخواھند واقع ميباشن

 پس دولت بھيه برتانيه متعھد ميشوند كه جناب امير صاحب، -٣ 

تا چنگ در قبضه خود بدارند و طرف ديگر  اسمار و وادي باcي آنرا 

ھيچوقت در سوات و باجور و  جناب امير صاحب متعھد ميشوند كه او 

. نخواھند كرد اخلت و دست اندازي چترال معه وادي ارنوي يا باشگل مد

دولت بھيه برتانيه نيز متعھد ميشوند كه ملك برمل را چنانكه در نقشه 

مفصل كه به جناب امير صاحب از قبل داده شده نوشته شد به جناب امير  

نموده شود و جناب امير صاحب دست بردار از ادعاي خود  صاحب واگذار 

د و نيز دستبردار از ادعاي خود به چاگي ميباش به باقي ملت وزيري و داور 

   . ميباشد

 اين خط سرحد بندي بعد از اين به تفصيل نھاده و نشان كاري آن -۴ 

مطلوب باشد به توسط بريتش و افغاني كمشنران كرده  ھر جاي ممكن و 

مذكور اين خواھد بود، كه به اتفاق  خواھد شد و مراد و مقصد كمشنران 

اcمكان بعينه مطابق حد  فقت نمايند و آن سرحد حتي يكديگر بيك سرحد موا

ليكن محليه  . بنديی كه در نقشه كه ھمراه اين معاھده ملحق است بايد بشود

   . حقوق موجوده دھات كه بقرب سرحدي ميباشند در مد نظر داشته شود
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 به نسبت مساله چمن جناب امير صاحب از اغراض خود بر -۵ 

آب سركي  تبردار ميباشند و حقوق خود را كه دردس چھاوني جديد انگريزي 

بر . به دولت برتانيه تسليم مينمايند تلري به ذريعۀ خريد حاصل نموده اند 

خط سرحد : خواھد شد اين حصه سرحد خط حد بندي به حسب ذيل كشيده 

ملك  بندي از سركوه سلسله خواجه عمران نزديك پشا كوتل كه در حد 

 ميرود كه مرغه چمن و چشمه شير اوبه را انگريزي ميباشد اين طور

چشمه شير اوبه عدل مابين قلعه مرغه چمن نو و تھانه . ميگذرد افغانستان 

بعد از اين خط حد عدل مابين . لشکردند ميگذرد افغانی مشھور در انجا بنام 

ميرود و بطرف جنوب گشته شامل  ريلوي ستيشن و كوھچه بميان ب3ك 

ملک انگريزی  ن مشود و تھانه گواشه را در سلسله کوه خواجه عمرا

ميگذارد و راه را بطرف شوراوک از جانب مغرب و جنوب گواشه ميرود 

دولت بھيه برتانيه ھيچ مداخلت تا به فاصله نصف . بتعلق افغانستان ميگذرد 

   . نخواھند نمود از راه مذبور 

امير  شرايط مذبورۀ اين عھد نامه را دولت عاليه ھند و جناب -۶ 

كامل و ] سند[طور تصور ميكنند كه اين يك  صاحب افغانستان اين 

خيال كه در بين ايشان به  خاطرخواه فيصله جميع اصل اخت3ف راي و 

جناب امير  و ھم دولت عاليه ھند و ھم . نسبت سرحد مذكور بوده اند، ميباشد

 صاحب بر ذمۀ خود مي گيرند كه انفصال ھر اخت3فات فقرات جزيي به

آن نوع اخت3فات كه بر آن در آينده افسرھاي مقرره جھت ع3مت نھي  مثال 

به طريق دوستانه نموده خواھد شد . و فكر خواھند نمود َخط حد بندي غـور 

اسباب شك و شبھه و غلط فھمي مابين  تا كه براي آينده حتي اcمكان جميع 

   . دو دولت برداشته  و دور كرده شود

اليه ھند از نيك نيتي جناب امير صاحب به نسبت  چونكه دولت ع-٧ 

تشفي و اطمينان خاطر به طور كمال دارند و خواھش  دولت بھيه برتانيه 

لھذا .  مختاري و استق3ل و قوت ببينند دارند كه افغانستان را در حالت خود 
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صاحب در باب خريدن و  دولت مومي اليه ھيچ ايراد و اعتراض بر امير 

موصوف  جنگ در ملك خود نخواھند كرد و خود دولت آوردن اسباب 

ع3وه بر اين . چيزي معاونت و امداد به عطيه اسباب جنگ خواھند نمود

اظھار اعتراف خود شان نسبت به طريقه دوستانه كه جناب امير  جھت 

دولت عاليه ھند قرار مي . معامله ظاھر ساخته اند صاحب در اين گفتگو و 

لك روپيه كه آcن به جناب ممدوح  طيه ساcنه دوازده دھند كه بر آن وجه ع

ماه ١٢المرقوم  . داده ميشود، شش لك روپيه ساcنه مزيد نموده شود

  " ١٦٠.ھجری قمری١٣١١جمادی اcول٢مطابق ١٨٩٣نومبر

در باب وcيت واخان كه : " امير در تاج التواريخ  نيز می نويسد

تحت محافظت دولت انگليس من گرديده بود، قرار دادم كه  جزء مملكت 

كابل بسيار دور و از مملكت من فرد افتاده  باشد، چرا كه وcيت مذكور از 

مذكور را به خوبي مستحكم  بود و از اين جھت خيلي مشكل بود كه وcيت 

   . نمايم

قرار داده شد که خط مذکور ] با ھند برتانوی[در باب خط سرحدی 

کشيده مشخص نمايند و از آنجا ھم  شاور را از چترال و گردنه بروغيل تا پي

و کافرستان و اسمار  به اين قسم که واخان . تا کوه ملک سياه معين نمايند

و من  وطايفۀ مومند cل پوره، قدری از وزيرستان جزء مملکت من گرديد 

ادعای حقوق خود را در باب استانسيه راه آھن چمن نو و چغايی و باقی 

ُو کرم و افريدی و باجور و سوات و بنير ودير و و بلند خيل  وزيرستان 

ھر دو طغرا قرارداد نامه را در باب  . چپ3س و چترال ترک نمودم

مھر و امضاء نموديم و  سرحداتی که معين شده بود، خودم  و اجزاء سفارت 

دوستی  چون افغانستان به طور : در قرارداد نامه مذکور نيز ذکر شده بود

ًدرباب بعضی از وcيات چنانکه قب3 مذکور شده است ادعای ھای خود را 

                                                             

 ۶٩٠، ص ١ غبار، ھمان اثر،ج - ١٦٠



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

٢١٩

 لک روپيه ١٢لھذا به عوض اين ھمراھی وجه اعانه که سالی . نمود قطع 

 لک روپيه ١٨به حال می پرداخت، بعد از اين سالی  دولت ھندوستان تا 

   ١٦١."خواھد داد

  

  :اقدامات اميربرای آگاھی مردم

مير عبدالرحمن خان ونمايندۀ پس از آنکه قرار داد ديورند از جانب ا

انگليس سرمارتيمرديورند امضا شد، امير عبدالرحمن خان يکروزبعد 

 ماه نومبر، موضوع را در طی يک مجلس ديگر در تاcر ١٣درتاريخ 

س3مخانۀ ارگ به اط3ع رجال کشوری ونظامی دولت خود رسانيد 

زرگ ملی تنھا وموافقت وامضاء آنھا را نيز گرفت تا مسئوليت اين تصميم ب

متوجه  امير نباشد وديگر ارکان دولت او ھم دراين مسئوليت شريک 

درجلسۀ عمومی تمام  صاحب منصبان لشکری ورؤسای دواير . گردند

کشور وسران وبزرگان اقوام مختلف ونيز دونفر پسرھای بزرگ امير، 

  . حضور داشتند

در حضور اھل مجلس به جھت من باب :" امير خود ميگويد

قدمه، نطقی نمودم وتمام قراردادھايی را که داده شده بود، به جھت الم

ًاط3ع ملت و اھل مملکت خود و کسانی که حاضر بودند، اجماc بيان 

خداوند راحمدنمودم که روابط دوستانه را که بين اين دو دولت . کردم

. حاصل بود،محکم وآنھا را بيشتر از پيش باھمديگرموافقت عطا فرمود

سرماتيموردورند و اجزاء سفارت، اظھار امتنان نمودم که گفت ونيزاز 

  » ١٦٢ .وگوھا را  از روی عاقلی قطع و فصل نمودند

                                                             

-٢٦١، ص٣،مقايسه شود باسراج التواريخ،ج٤٢١ -٤٢٠، ص٢ تاج التواريخ ،ج- ١٦١

٢٦٢ 
 ٤٢١، ص ٢ تاج التواريخ،ج- ١٦٢
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٢٢٠

به تمام وک3ء ومامورين دولت من « :  امير چند سطر بعد مينويسد

ًکه حاضر بودند، سوادی از خطابه  نماينده ھای ملت  که تماما مھر نموده 

کور نماينده ھای مزبور اظھار رضائيت بودند، داده شد و درخطابۀ مذ

نموده قراردادھا واتفاق نامه ھا را قبول نموده، از دوستی بين دولت انگليس 

  .وافغانستان، خيلی اظھار شعف ومسرت نموده بودند

من مجددا ًبرخاسته خطابۀ مذکور را به جھت اجزاء سفارت وساير "

 ندادم که خود را آنروز به منشی باشی حکم. حضار مجلس قرائت نمودم

پنھان نمايد، بلکه به او حکم کردم که اين سه فقره نطق ھا را بنويسد و روز 

نسخه از اينھا چاپ شده در تمام مملکت منتشر ) دوھزار(٢٠٠٠بعد 

پس اينکه گفته ميشود قرارداد خط ديورند بدون نظر وموافقت " ١٦٣.ساختم

 يک گفتۀ مفت ملت صورت گرفته و از لحاظ حقوقی بی اعتبار است،

) ٣جلد(است، زيرا با توجه به متن تاج التواريخ وھمچنان سراج التواريخ

معلوم ميگردد که امير ملت را از محتوای قرارداد ديورند توسط يک رسالۀ 

  .کوجک بزبانھای پشتو ودری مطلع ساخته بود 

اميراز حصول اين توافق و امضاء معاھده خط ديورند اظھار 

cخره تعھد دوستی دولت انگليس را کمائی کرده است و رضايت نمود که با

منبعد ميتواند اسلحه ومھمات مورد ضرورت خود را از انگليس خريداری 

نمايد و انگليس ھم برای نشان دادن  دوستی خود با امير مدد معاش ساcنۀ 

١٦٤ .او را ازدوازده لک روپيه به ھژده لک روپيه باc برد
  

ه او اين مسئله را در يک مجلس بزرگ امير خود اعتراف ميکند ک

در قصر س3م خانه به اط3ع عموم اراکين کشوری ونظامی  مملکت 

   رسانده وامضاء وموافقت رجال صاحب رسوخ ملت را در تائيد  اين قرار

                                                             

١٦٣
  ٤٢٢، ص٢ تاج التواريخ ،ج- 

 ٤٢١،ص٢ تاج تواريخ،ج- ١٦٤
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٢٢١

  .داد گرفته است

استاد ھاشميان درپايان مقالۀ داکتر روستار تره کی تبصره ای دارد 

م فيض محمدکاتب در جلد سوم سراج التواريخ، مرحو: ودر آن نوشته ميکند

از طبع وتوزيع رساله يی به امر امير صاحب، مشتمل برمحتويات قرارداد 

. ديورند به ھمه ماورين ملکی ونظامی در وcيات کشور اط3ع ميدھد

تبصره ھا و يادداشتھای مؤرخين بعد نيز در برابر ياد داشتھای روزمرۀ 

اينھا به استثنای . ت خود را از دست ميدھندفيض محمد کاتب ارزش واھمي

جلد سوم سراج التواريخ .... مرحوم غبار، سراج التواريخ را مطالعه نکرده

شاھد زندۀ اين واقعيت است که امير عبدالرحمن  خان قرار داد و نقشۀ 

١٦٥ .ًديورند را شخصا امضاء و تصديق نموده است
  

  

   :پيامد سياسی معاھده ديورند

  ، ١٨٩٣ معاھدۀ ديورند با اميرعبدالرحمن خان درپس از امضای

قبايلی بطور مستقيم در زير سلطه حکومت ھند برتانوی قرار  پنج منطقۀ 

آزاد برخ3ف اين تصور انگليس که مردمان آنسوی خط  اما قبايل . گرفت

درد سر حکومت ھند برتانوی نخواھند گرديد، به  ديورند ديگر باعث 

ليس دوام دادند و به انگليسھا سرتسليم فرود برضد انگ مبارزات خود 

مناطق مختلف قبايل جنگھای سختی با  دست به اسلحه بردند و در . نياوردند

چترال، جنگ باجور، جنگ مgکند،  جنگ : عمال انگليسی کردند، مانند

از معاھده ديورند رخ دادند و  ًجنگ وزيری و جنگ افريدی تماما بعد 

    ١٦٦.برتانوی وارد نمودند وان به حکومت ھند خسارت جانی و مالی فرا

                                                             

١٦٥
، ٢٠١١خی وحقوق خط ديورند، چاپ  داکترھاشميان، تحقيقی پيرامون سوابق تاري- 

  ١٢٠امريکا، ص
 ٤٢٣، ص٢ تاج التواريخ،ج- ١٦٦
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آنھائی که در جنگ سوم افغان و انگليس  مردم  وزيرستان يعنی 

ديورند آگاه شدند، نامه ای  کمر دشمن را شکستند، ھمينکه از عقد قرارداد 

" خواه وازه "به والی امير در پکتيا نوشتند و توسط نمايندۀ خود به 

بعضی از ھواخواھان دولت انگليس گويند :" ود کهدر نامه آمده ب. فرستادند

باستدعای ديورند که در کابل رفته بود، سرزمين ) امير(حضرت واc  که 

اگر راست  باشد مردم وزيری . انگليس اعطا کرده است را به دولت " وانه"

دارند و از سردار اميدوارند که از صدق  از اطاعت پذيری دولت مذکور ابا 

و راھی که صواب  ر آگاه کند تا فکری بکار خويش کرده  و کذب اين ام

   ١٦٧.باشد در پيش گيرند

وقتيکه امير از اين مکاتبه مطلع شد، به سردار گل محمد خان والی 

به مردم وزيری بگوئيد که :" واقعه نگار چنين نوشت پکتيا و نورمحمد خان 

و دوری مواضع مسکونۀ قوم وزير  غير از دو موضع مرغه و پرمل ديگر 

زيرا که مردم و اند،  متعلق بدولت انگليس ) يعنی تمام وزيرستان(و مسعود 

ساخته،   سال است که حضرت وا^ را رنجيده خاطر ١۴طوايف مذکوره از 

ھرچند به ايشان اظھار خودی و ھم دينی و ھم قومی کرد، گوش به گفتار 

ند، پس ناچار و ھر قدر اندرز و نصيحت نمود نشنيد سعادت آثارش نداده  

و   حاc خود ميدانند و کار ايشان .ملک ايشان را بدولت انگليس واگذار شد

حضرت واc بدون از مردم پرمل و مرغه وغيره که اين طرف خط  فاصل 

  "١٦٨.در امور ديگر مردم که آنسوی خط باشند مداخلت نمی کند واقع اند، 

 با انگليسھا  با مواصلت اين نامه بدست بزرگان وزيرستان، مبارزه

قرار گرفت وھر روز درد سر فراوانی برای  در سرلوحه مردم قبايل 

که مقاومت مردم و قبايل  حکومت ھند برتانوی . انگليسھا ايجاد ميگرديد

                                                             

 -٢٣٨، ص٣، مقايسه شود با سراج التواريخ،چاپ ايران، ج۶٩٣، ص ١ غبار ،ج- ١٦٧
٢٣٩ 
 ٢٣٩، ص٣، سراج التواريخ، ج٦٩٣غبار،ص - ١٦٨
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٢٢٣

به کابل  وزيرستان راعليه قرارداد ديورند مشاھده کرد، ھئيتی به نزد امير 

رستان معاھده ديورند فرستاد و تقاضا نمود که برای آرام ساختن مردم وزي

و نقشه حد بخشی چاپ و در تمام سرحدات منتشر گردد تا عموم  توضيح 

امير چنين کرد و اع3ناتی در سرتاسر کشور . دريابند مردم مکلفيت خود را 

  :بدين مضمون منتشر ساخت

وقتی که کميشن دولت انگليس در کابل آمده بودند و رئيس  در " 

قرار داده شد که خط  فاصل از حدود   چنين آن فارن سکرترديورند بود،

واخان در سر  ميگذرد و از ١٨٩٢درواز و شغنان و واخان طبق نقشه 

کافرستان و چترال رفته به صندک ميرسد و از آنجا به سرحد جبال کنر که 

کنر و باجور واقع اند و از آنجا به جبال مردم مومند که بين مومند و  بين 

به کوتل لوارگی و حدود آشگاسعلی ميرسد و از   باجور افتاده ميرود و

افريدی را از مردم شينوار جدا  آنجا به حدود سپيد کوه با^ شده و مردم 

سرحد جاجی  تا به . ميکند و بر بلند ترين قله سپيد کوه نشان نصب ميگردد

و چمکنی و خوستی و باتوری و ميرود به سرحد خوست و داور و از آنجا 

 برمل و وزيری وغيره که برمل را به افغانستان ميگذارد و سرحد مردم به 

تروه و کاکرستان و جبال آن که در بين مردم سليمان  از آنجا ميرود به 

آنجا در چمن جديد تا حدود  خيل و کاکر و وزيری تقسيم ميشوند و از 

گرمی تا  نوشکی ميرود، و از نوشکی تا چاگی و کوه ملک سياه، بواسطه 

نده معطل است، زيرا کارکنان انگليس تصميم دارند که واخان و زمستان آي

 پس تمام .و کافرستان و کنر و باجور و مومند را  از ھم جدا کنند چترال 

ديانت ارتسام افغانستان بدانند که در اين امر  طوايف و اقوام سکنه مملکت 

ل اقواميکه دو طرف خط فاص مگر . زياد وکم را جای گفت و شنيدی نيست

و جبال ھيزم دار و  متوطن اند اينقدر حق دارند که در باب اراضی موروثی 

مراتع علفزار مواشی خود مذاکره و مکالمه نمايند و مامورين اين دولت 

و در وقوع امر بزرگ خودم با دولت برتانيه گفت . آنرا تصفيه خواھند کرد 
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٢٢٤

، نصب ع3يم نمود و بعد از رفع منازعات و قناعت اقوام و شنيد خواھم 

بود حقيقت ابتدای کار تقسيم وتعيين در بين  اين . سرحدی بعمل خواھد آمد

و نوشته شده تغيير و تبديلی  دولتين که خبرداده شد و دراين باب ھرچه گفته 

  " ١٦٩.فقط. واقع نخواھد شد

ً تقريبا دوسال در شرق و در - کار حد بخشی، طبق معاھدۀ ديورند 

يد و باcخره تمام شد و نقشه ھا امضا گرديد، البته کش جنوب افغانستان طول 

سپھساcر غ3م حيدرخان (نمايندگان افغانی  با مشاجرات کم و زيادی که بين 

ننگرھار، سردار شيرين دلخان والی  چرخی والی و قوماندان نظامی وcيت 

پدر سردار حبيب هللا ھلمند وکيل دورۀ (پکتيا، سردار گل محمد خان 

نورزائی فراھی،  حاکم ارگون و محمد عمر خان ) رای ملیسيزدھم شو

و نمايندگان انگليسی واقع ) پدر جنرال محمد انور جان سرياور ظاھرشاه(

      . ميشد

  :عکس العمل امير در برابر  انگليس ھا

اولين عکس العمل امير در برابر انگليس ھا ممانعت امير از کشيدن 

در آن زمان انگليسھا و . ه چمن بودآھن به داخل افغانستان از را|خط 

ناميده می شد، با ھم دررقابت بودند و ھر " بازی بزرگ"روسيه در آنچه 

دو ت3ش داشتند تا برای انتقال آسان تر و سريع تر مواد و نيروھای نظامی 

ھر دو امپراتوری در کشور ھای . خود، در منطقه راه ھای آھن بسازند

ن ساختند اما امير عبدالرحمان خان مانع ھمسايه افغانستان راه ھای آھ

دليل اين کار امير، آن بود که با عدم . احداث راه آھن در داخل کشور شد

موجوديت راه ھای آھن، نظاميان کشور ھای قدرتمند نتوانند مناطق 

اين پ3ن عبدالرحمان .  کوھستانی را عبور کرده و وارد افغانستان شوند

                                                             

 ٩٧١ ص٣، سراج التواريخ،چاپ کابل،ج۶٩٣، ص ١ غبار،ج- ١٦٩
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تان برای مدات طوcنی تحت اشغال ھيچ قدرت خان موثر واقع شد و افغانس

 .بزرگ نبود

بقول غبار، اميرعبدالرحمن خان بعد از امضای معاھدۀ ديورند، 

او توسط . ًوقتی اوضاع مردم و کشور را ديد، مجددا در صدد فعاليت برآمد

پول و اسلحه و تبليغ و اعزام گماشتگان خود در سرحدات آزاد، به مردم 

او به نشر رساcت تبلغی .   آتش مقاومت را دامن زدمجاھد کمک نمود و

جھاد پرداخت وھم به مأمورين مؤظف حد بخشی  دستور العملی صادر و 

ًمواضع عمده را دقيقا مشخص کرد و نام برد و تأکيد کرد که انگليس بيشتر 

طبق معاھده  امير حد بندی حصه غربی خيبر را که . از آن تجاوز نکند

 بود، مورد ترديد قرار داد و پيشنھادات سپھساcر چرخی ديورند تعيين شده

که در جبھۀ شرق به مقابل دسايس انگليس مقاومت ميکرد پذيرفت و ھم  را 

ًاين حرکات امير مجددا مردمان سرحدات . متوجه گرديد به تأمين نورستان 

و نوشته ھای متعددی راجع به قبول  شرق کشور را متوجه امير ساخت 

سرحدات به نزد   مقاومت در برابر انگليس از مناطق متعدد اطاعت او و

و م3  امير رسيد و بعدھا رھبران بزرگ جھاد، م3نجم الدين صاحب ھده 

پيونده وزيری وغيره به عناوين مختلفی بکابل آمدند و اغلب با ھدايات و 

از طرف . برگشتند و سالھا علم جھاد را بر افراشته نگھداشتند کمک ھايی 

اسلحه و مھمات جنگی و حتی نعل اسپ و کلچه  ر امير به ذخيره کردن ديگ

   .١٧٠ھای خشکيده پرداخت 

 انگليسھا برای جلب نظر اقوام سرحدی بھانه ھای جستجو ميکردند 

سعی ميکردند که در  تا اقوام دو طرف سرحد را بجان ھم اندازند و بعد 

رخواھی مردم اص3ح اين فتنه ھا بيشتر خود شان را مرجع صلح و خي

چنانکه قسمتی از مردم توری را واداشتند تا جوی جديدی در . نشان بدھند 

                                                             

 ٦٩٥، ص ١ غبار،ج- ١٧٠
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حفرکردند و مردم بدفاع برخاستند و زد و خورد ) زمين پتاc (زمين ديگران 

شرق نيز انگليسھا اع3ناتی منتشر ساختند  در جبھۀ . ھای بسياری واقع شد

معاش می پردازند بشرط  که به معاش خوران سرحدی افغانستان دو چند 

اميرعبدالرحمن  وقتيکه . آنکه اطاعت نامه ئی بنام دولت انگليس بنويسند

خان اين اط3عات را از زبان غ3م حيدرخان سپھساcر و نيز خود مردم 

مومند و ترنکزائی و حليمزائی شنيد، به سپھساcرخود درننگرھار نوشت 

شی در بين ملت  اس3م نفاق نمی انگليس به فسانه و افسون و زر پا که اگر 

ممالک اس3می کشورھند را گرفته، از نھرسند  انداخت چگونه ميتوانست 

پشاور و ديره جات و سند را  که سرحد ذاتی افغانستان است پيش آمده 

١٧١ . بگيرد و اراضی افغانستان را با دولت افغانستان تقسيم نمايد
  

دم  را تحريک به حفر ھمچنين انگليسھا در سرحد ننگرھار نيز مر

مچينی نموده  و آتش عداوت را بين مردم بر  نھر جديدی در موضع 

و سعی کرد بين افغانھای دو  اين فتنه انگيزی نيز دوام دار بود . افروختند

اميرعبدالرحمن  طرف حدود توسط خائنين  اجير خود زد و خورد توليد و 

از  مايد، تا به تدريج نفوذ او خان را به دفاع از افغانان ع3قه خود مجبور ن

چنانکه در بين مردم شينوار و اتمانزائی دو . ماورای سرحد کاسته گردد

جنگی مشتعل ساخته شد و امير بناچار امرھجوم به متجاوزين  طرفۀ حدود، 

انگليسھا داره ھايی بواسطه دادن پول و تفنگ . کرد آنطرف حدود را صادر 

و به حمله در اين طرف خط   ل دادند و جباخانه در آنطرف سرحد تشکي

شکنی بين  ًاتصاc پرداخته ميرفتند و در نتيجه کشت و خون و استخوان 

برادران ھموطن ايجاد ميکردند، و آنگاه فھرست ھايی از اموال تلف شدۀ 

  از " آنطرف حدود را ترتيب کرده بحيث وکيل و خيرخواه مردم مردم 

                                                             

، داکترھاش�ميان،تحقيق پيرام�ون ٦٨٦، ١، غب�ار،ج٣٢١، ص ٣راج الت�واريخ، جس- ١٧١
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١٧٢ .دندغرامات ميش حکومت افغانستان طالب 
 

غبار ميگويد که انگليسھا برای تضعيف مردم و دولت افغانستان از 

ھيچ دسيسه و توطئه ئی دريغ نمی ورزيدند تا مقاومت در برابر انگليس ھا 

معدوم گردد، بھمين سبب بود که حکومت ھند برتانوی از يک طرف 

ستان پشاور و کاکرستان و تيرا را آشيانۀ فساد برای توليد اغتشاش در افغان

سردار نور محمد خان پسر سردار ولی محمد (ساخته بود و گماشتگان خود 

خان cتی، سردار پير محمد خان برادر زادۀ cتی، سردار باز محمد خان 

نواسۀ سردار محمد شريف خان، سردار محمد حسن خان نواسۀ وزير فتح 

ًوقتا در ًرا با پول و اسلحه و اشتھارات وقتا ف) خان، سعدوی کروخيل وغيره

داخل حدود شرقی افغانستان ميفرستاد تا با تحريک و توليد شورش دولت 

چنانکه سردار نورمحمد خان سالھا . مرکزی را مشغول وضعيف نگھدارند

ازطرف ديگر انگليسھا . شورش شينواريھا را به مقابل امير رھبری ميکرد

غتشاش فيوالھای گريزنده از مرکز را در داخل افغانستان تحريک به ا

باcخره انگليسھا سردار محمد ايوب خان را از حکومت ايران . ميکردند

  محبوس خواستند و در cھور مقيم ساختند و امير عبدالرحمن خان را تحت 

١٧٣.تھديد ھميشگی قرار دادند
  

به کابل آمده بدولت افغانستان بونير نمايندگان مردم ١٨٩٧در سال 

البته . ا استمداد نظامی کردندغرض طرد انگليسھ و به  اظھار اطاعت

ولی در باطن فعاليت او دوام داشت  معاھده ديورند دستان امير را بسته بود 

بود به عنوان فرار از  و منجمله م3 نجم الدين صاحب ھده که در کابل آمده 

تشديد  کابل در ع3قۀ سوات فرستاده شد و در آنجا فعاليت ضد انگليسی 

ان به رھبران مردم سرحدات آزاد افغانستان کمک گرديد امير عبدالرحمن خ

                                                             

 ٦٨٧-٦٨٦، ص ١غبار،افغانستان در مسير تاريخ، ج- ١٧٢
١٧٣
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پولی و در بعضی حاcت اسلحه در اختيار مبارزين ملی قرار ميداد و 

يکی از بزرگترين دشمنان انگليس . ازمبارزۀ برحق آنھا طرفداری ميکرد

آخوند " مجاھد مشھور م3نجم الدين آخنده زاده معروف به  در سرحد 

 م3 نجم الدين   .امير تقويت و کمک ميشدبود که از طرف " صاحب ھده

آخوند صاحب «عالمی با عمل و مثل مرشد خود م3 عبدالغفور معروف به 

   ١٧٤.مجاھد و فداکار و دشمن استعمار انگليس بود مرد » سوات

امير بعد :  می نويسد"امير آھنين"، مؤلف کتاب »مارتين«انجنير 

 بسيار ١٨٩٥ن در سال از سفر پسرش سردار نصرهللا خان به انگلستا

اين سفر به منظور اعزام يک نمانيدۀ افغان به . مأيوس و ناراضی بود

از آن تاريخ  ببعد که انگليس تقاضای امير . دربار لندن صورت گرفته بود

را برای ارتباط مستقيم با لندن رد کرد، احساسات امير نسبت به انگليسھا 

ار مشاھده ميکرد بايد وضعيت ھرکس که اين حالت را در درب. تغيير نمود

به برادر ) پسر امير(سردارمحمد عمر . خود را با اوضاع درست ميکرد

احتياط کو که به حضور امير صاجب با : اندر خود سردار امين هللا ميگفت

ھمچنان امير ! بوتھای انگريزی نروی و ھيچگونه لباس انگريزی بتن نکنی

ده بود که در آن  امير را در را نامه ھای ويسرای ھند نيز سخت رنجان

شريک دانسته بودند و به امير ١٨٩٧شورش مردم اپريدی در آگست سال 

 دست دادن تاج و بطور واضح نوشته بودند که تکرار اين شورش ھا به از
 در نامه به امير خاطرنشان شده بود تا جلو .تخت امير تمام خواھد شد

١٧٥ ."يان قبايل بگيردفعاليتھای م3نجم الدين آخندزاده را در م
  

به کابل آمده بدولت افغانستان بونيرنمايندگان مردم ١٨٩٧درسال 

البته معاھده . اظھار اطاعت وبه غرض طرد انگليسھا استمداد نظامی کردند

ديورند دستان امير را بسته بود ولی در باطن فعاليت او دوام داشت و 

                                                             

١٧٤
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ود به عنوان فرار از منجمله م3 نجم الدين صاحب ھده که درکابل آمده ب

کابل در ع3قه سوات فرستاده شد و درآنجا فعاليت ضدانگليسی تشديد 

  . گرديد

ھمچنين مردم کرم، باجور، تيرا، وزيری، مسعود وغيره عرايضی 

بکابل فرستاده اظھار انقياد واستمداد برای خ3صی از استي3ی انگليسھا 

رمحمد واقعه نگارامير نمودند، و م3 پيونده مکتوبی عنوانی خليفه نو

قوم :" درپکتيا فرستاد و او آن را به اميرفرستاد که درآن نوشته شده بود

مسعود وبعضی از ديگرمردم وزيری در تحت امر من درآمده اند وبرھرده 

خانوار يک مرد مسلح گذاشته امر مواجب دادن کرده ام وچون مطيع فرنگ 

با من مشورتی کنيد که از نيستم آرزومندم که محض رضای خدا و پيغمبر 

شرکافر خ3ص شويم، زيرا که اختيار در دست شماست وگرچنانچه 

اميرصاحب واc مناقب مارا در نزد خود بخواھد و يا بر ما سفارشی بکند، 

حکمش بالرأس والعين قبول است بشرط آنکه از زيرحکم انگليس خ3ص 

  "١٧٦.شويم

  پيونده درحفظ الھی م3 : "امير به خط خود در جواب او نوشت که 

باشد، خطی که برای خليفه نورمحمدخان ارسال کرده بوديد واو آنرا نزد 

من روان کرده از ھمه احوال خود که نوشته ايد ، دانستم وحاc برای شما 

 سال ھرچند سعی کردم وکوشيدم که مردم وزيری ١۵مينويسم که در 

ئی م3يان ومسعودی احکام خدا ورسول را قبول کنند، از غرض جو

وملکان که مردم را فريب دادند وميدھند، گفتار مراگوش نداده اموردين 

اکنون جای  آن نمانده است که شما باز خط . ودنيای ايشان را خراب کردند

خود شما ھرچه خير خود را ميدانيد خود بکنيد، اگر . به آدم من بنويسيد

                                                             

١٧٦
  ۶٩٧، ص ١غبار،ج- 



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

٢٣٠

 گفتن  سال پيش گفته شد، حاc سخن١۵سخن گفتن است درھمان 

  "١٧٧.خود ميدانيد وکارخود ، خداخير برای شما پيش آرد.فضوليست

: " م3پيونده بارديگر مکتوبی به خليفه نورمحمد فرستاد ونوشت

ھفت ھزار نفراز ھفتادھزار خانوار که ھرده خانوار يکنفر نوکرگرفته اند، 

ه باھم متفق وھمداستان گرديده بقرآن مجيد تشديد عھد نموده اند که اگر ھم

  ." ما را حضور واc بخواھد حاضرکابل ميشويم واc روبه غزا می نھيم

امير جواب اين مکتوب را نداد، ولی م3پيونده با دوھزار مرد مسلح 

با وجود ممانعت سردار گل محمدخان وامتناع امير از آمدن شان  به کابل 

درخفا ھرچه گفته شد، مستور ماند ولی . آمد و با امير ديدار نمود

ھرکه از قوم وزيری ومسعودی وکانيکورمی وبريچی وبلوچی :"ميرگفتا

واچکزائی وغيره که مواطن ايشان پس از تعيين حدود خاک افغانستان 

تجزيه وضميمه خاک مقبوضه انگليس شده اند، زيستن را در وطن خود 

دشوار ديده بخواھش وميل خاطر خويش مھاجرت اختيار کند، به اندازه 

اش درافغانستان از اراضی خالصه دولت به او عنايت کفايت خانواده 

  ازآن ببعد م3 پيونده " ١٧٨.ميشود که درآن  ف3حت کرده بسر برد

  . وھمراھانش مرخص شدند

  

  :مکثی به ارتباط  معاھده ديورند

برخی از نويسندگان و تحليل گران افغان،در مورد اينکه امير 

شی از خاک کشور و قبايل عبدالرحمن خان با امضای معاھدۀ ديورند، بخ

پشتون را به انگليسھا واگذار شد، بر امير سخت می تازند و تا سرحد 
                                                             

١٧٧
  ١٢١٩، ص٣، سراج التواريخ، ج۶٩٨ -۶٩٧، ص ١ غبار،ج- 
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اين ھموطنان از منظر معيارھای قرن . خيانت ملی او را محکوم ميکنند

 با مقوcتی چون مسايل ملی و منافع ملی و غيره به سراغ  ٢١بيستم  و قرن 

 بر امير ايراد ميگيرند ينگرند و می روند و م١٩قضايای افغانستان در قرن 

که چرا با انگليسھا نه جنگيد؟  و چرا بخاطر رسيدن به تخت کابل تن به 

  قبول شرايط انگليسھا مبنی بر تأئيد معاھدۀ گندمک داد؟

متأسفانه سر نھادن بشرايط و دستورات قدرتھای بيگانه در کشور 

رھبران و ليدران ما، تا يکقرن بعد از اميرعبدالرحمن خان،نيز از سوی 

احزاب سياسی که صد برابر آن امير تحصيل و دانش  و تخصص و تجربه 

و حمايت سياسی ممالک خارجی را باخود داشتند تکرارشده و بخاطر 

رسيدن بقدرت در ارگ کابل، در پای قدرتھای بيگانه  زانو زدند و سجده 

کت کردند و بدستور حاميان خارجی خود بر فرق ملت خود بمب و را

باريدند، صدھا ھزار انسان را کشتند و ميليونھای ديگر را دربدر و از 

) ويرانه(ًوطن آواره کردند و نتيجتا کابل پايتخت زيبای وطن را به کندوالۀ 

وحشتناکی مبدل ساختند، که اکنون ھر بيننده و باشندۀ آن شھر برعاملين آن 

  . جنايات نفرين و لعنت ابدی ميفرستد

ب نظران افغان دراين خصوص در کتاب تازۀ تبصره ھای صاح

تحقيقی پيرامون سوابق تاريخی و "داکتر صاحب ھاشميان تحت عنوان 

اين کتاب که در . بسياردلچسپ  است" موقف حقوقی قرارداد خط ديورند

 صفحه با قطع بزرگ در امريکا بچاپ رسيده است ، ١٦٦ در٢٠١١سال 

استاد . ن در مورد خط ديورندمجموعه ايست از مقاcت صاحب نظران افغا

 صفحه از جلد سوم سراج ٣٢در پايان اين کتاب در حدود  ھاشميان

التواريخ را که به موضوع معاھدۀ خط ديورند و تعيين ھيئت ھای افغانی 

برای ع3مه گذاری سرحدات جنوبی و شرقی کشور ارتباط دارد، در پايان 

انندگان خدمت کتاب خويش ضميمه نموده است که برای قضاوت خو

بزرگی انجام داده است، زيرا کتاب سراج التواريخ نزد ھمه افغانھا 
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ما از آن ميان نظرداکترسيد عبدهللا کاظم را در ذيل .درخارج  موجود نيست

  :بازتاب ميدھيم

  

  :نظرداکتر سيدعبدهللا کاظم

دانشمند افغان داکتر سيد عبدهللا کاظم، در تقريظی که بر کتاب استاد ١٧٩

  : ان نگاشته، به پرسش ھای چند صاحب نظر افغان که ادعا ميکنندھاشمي

به نقشه ھای منضمه امير معاھده را امضا نکرده، و يا اينکه " 

  ". امضای امير نرسيده است

چشم " امير از محتوای معاھده آگاھی کامل نداشته و به اصط3ح " 

  ." آنرا امضا کرده است" .پت

  ."بين دو دولت را" سرحد" ميدھد، نه را نشان" حدودنفوذ"معاھده " 

  ." استآگاه نساختهامير مردم را از جريان امضای  معاھده " 

  ." گرديده استبا فشار با^ی امير تحميلاين معاھده يک جانبه و " 

  .پاسخ ھای مناسبی داده است

آقای داکتر کاظم پس از نقل چند مورد از سراج التواريخ که در پايان 

شميان ضميمه شده، استنتاجی نموده که بعد از نقل آن گزيده کتاب استاد ھا

  .ھا، آن استنتاج  در اينجا بازتاب خواھد يافت

فيض محمد کاتب در سراج التواريخ در بارۀ تعيين ھيئت افغانی برای 

چون در اين اوقات شروع و : ". . . حد بخشی سرحدات شرقی مينويسد که

رحديۀ واقع بين دولتين ميشود و از اين افتتاح بکار تصفيه و تعيين حدود س
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امر چندی قبل بذريعۀ رسالۀ کوچکی که به افغانی و پارسی طبع و نشر و 

به عموم مردم افغانستان خبر داده شده بود و حاc از تعيين کسانی برای اين 

کار شرف انتخاب يافته و مامور شده اند، آگاھی داده می نگارد که غ3م 

اول و سردار گل محمد خان و سردار شيرين دلخان حيدرخان سپھساcر 

مامور امر مذکور شدند و ھر کدام را با دستورالعمل و منشور رفت که با 

اعيان و بزرگان ھر موضعی که بقرب سرحد واقع است و از سھول و 

جبال و اوديه و قفار و صحاری و براری و ھامون و کشت زار و مراتع 

و معرفت داشته باشند و از روی نقشه امضا وانھار نيک آگاه بوده علم  

يافته حدود داخله و فاصله و خارجه را بداند با خود ھمراه گرفته ھرکدام در 

مواضع و مقام ماموربھای خويش رفته با امنای دولت انگليس که از راه 

انجام و اھتمام نمودن اين کار پيش می آيند طريق تقسيم و تعيين حدود 

اط فاصله را معين کنند و دستورالعملی که به امر برگرفته خطوط و نق

ًدولت تفويض ھرسه تن مامورين شده است جدا جھت اط3ع و استحضار 

خواطر انام از خواص و عوام و اقوام مرقوم و مرسول گشت که ھمگنان 

از صورت و معنی تقسيم حدود کما ينبغی دانش بھم رسانده از حدود و 

تا طوايف و قبايل و اقوام و .  مستحضر شوندمواضع متعلقۀ افغانستان نيک

اشخاصی که در سرحد و قرب آن موطن و مسکن دارند از حوادث 

روزگار مرفه الحال بوده اراضی وعقار و دشت و کھسار و چراگاه و 

مرغزار خود را به وجه شايسته بشناسند و رعايای طرفين از خطی که 

ر افراشته استوار می سازند از دولتين در ميان قرار داده ع3يم و فاصله ب

١٨٠"فقط. يکسو بديگرسوی تجاوز ننمايند
  

اقوامی که در دو طرف خط فاصل متوطنند اين قدر حق دارند که "

در باب اراضی موروثی و جبال ھيمه دار و اوديه و مراتع علف زار دواب 

                                                             

١٨٠
، ھاش�ميان،تحقيقی پيرام�ون س�وابق ت�اريخی ٢٦١ -٢٦٠، ص ٣سراج ات�واريخ، چ- 

  ١٣٠وحقوق خط ديورند، ص 
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و مواشی خود مذاکره و مکالمه نمايند و عزت مندان مذکوره فوق که از 

ن دولت مامور اند تصفيه آنرا خواھند کرد و اگر امر بزرگی روی طرف اي

دھد، قرار داده شده است که خودم با دولت برطانيه گفت و شنود نموده بر 

امری که امضا شود کارگذراران اين دولت را ھدايت و آگاه کنم وھمچنين 

ت کارکنان آن دولت را خود او رھنمونی خواھد کرد و آنگاه که رفع مرافعا

کوچک از ميان شده دفع منازعات بروی روز آمد و ھر قوم بحد خود 

راضی و قانع گشت به امضای امنای ھر دو دولت تعيين خط فاصل و 

اين بود حقيقت ابتدای کار تقسيم و تعيين . نصب ع3يم بروی کار خواھد آمد

حدود بين دولتين که خبر داده شد و دراين باب ھرچه گفته و نوشته شد 

١٨١ ."فقط.ر و تبديلی واقع نخواھد شدتغيي
  

طوريکه از ھدايت امير در متن فوق برمی آيد برای اقوامی که در دو 

در جای ديگری : طرف خط قرار دارند حق مذاکره و مکالمه داده شده است

با ھمۀ اين اقوام که تعيين حد و خط و : "از سراج التواريخ آمده است که

ق به دولت افغانستان دارند که به قرار نقشۀ نقاط فاصله  درميان می آيد تعل

ممضی بھا ديگری را در آنھا حق دخل و تصرف نيست و آنانی غير از 

طوايف مسکونۀ مواضع  مسطوره اند و تعلق به دولت انگليس دارند نيز از 

راه اتحاد ملت و قوميت عزيز دولت افغانستان  اند که در روز حاجت 

 ايشان را در راه دين و ازھم جدا نتوانند شريک ھم خواھند بود و ديگری

نمود چنانچه در سالھای گذشته که تعيين حدود در بين دولتين افغانستان و 

انگليس قرار داده نشده بود دولت افغانستان آن مردم را اندرز و نصيحت 

بسيار فرمود که شايد خير و منفعت دنيا و آخرت خود را دانسته به مضمون 

طريق اطاعت ) وهللا واطيعوالرسول واولی اcمر منکماطيع(صدق مشحون 

  اختيار کرده از جھالت و سرکشی برکنار باشند و ليکن به گوش قبول جا 
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١٨٢". ين تعيين و تقرر پذيرفتندادند تا اينکه خط  و نقاط فاصله دربين دولت
  

درمورد منازعه بين ھيئت ھای دو طرف برای تطبيق نقشه چنين می 

عه نقشۀ چاپی متضمن بر مواضع و نقاط و خط فاصل شش قط: " خوانيم

سرحدی را نايب السلطنه ھند ارسال داشته و نوشته است که چون در امور 

ھای مامور خدمت تقسيم سرحد در ) کميشنر(تعيين حدود مابين کميشن 

بعضی از مواضع اخت3ف واقع ميشود اين نقشه ھا را از اصل نقشه زمان 

ابل حضور واc و ديورند بر آن دست خط کرده ايد انعقاد معاھده که در ک

نقل برداشته فرستاده شد که يک قطعه به ھريک از افسران دولت افغانستان 

داده شود تا نزاع  و مذاکره مقاوله بی سببی که در بين افسران وقوع می 

يابد رفع شود و چون ويسرا نقشۀ اصل را تغيير داده به طبع رسانيده بود و 

cدر ذيل عبارت مذکور نامه ويسرای به سردار شيرين دلخان حضرت وا 

با اصل نقشۀ زمان ) ويسرا(نوشت که اين نقشه ھای ارسال داشته او 

معاھده که در کابل حاضر و موجود است مقابله فرموده شد، اخت3ف زياد 

بنابرين آن نقشه ھای ارسالی ويسرا را نگاه داشت و نقل . ظاھر گرديد

ن معاھده را که ديورند بر آن دست خط کرده است صحيح و اصل نقشه زما

طبق النعل بانعل برداشته و به ويسرا ارسال داشته شد و چون او تصديق 

نقشه ارسالی حضرت واc را کرده در نامۀ خود نگار داده بود که اين نقشۀ 

و در نقشه ھای ارسالی خود .  مرسولۀ آن مھربان صحيح وبی تفاوت است

بز و رنگين نشان داده بودم از اين سبب بود که خط فاصل سرحد که نقاط س

   "١٨٣. . .را درھرجا به وضاحت نشان بدھند

از اين واضح می شود که امير در مورد :"  داکتر کاظم ميگويد

  ."تطبيق نقشه و مقايسۀ اسناد با دقت عمل ميکرد

                                                             

١٨٢
  ،١٣٤، ھاشميان، ھمان اثر، ص ٢٧٧، ص ٣ سراج التواريخ، ج- 

١٨٣
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اين را :" جای ديگری امير به مامورين موظف چنين تذکر ميدھد

بايد دانست که مواضعی را که انکليس به کار داشتند اگر چه از نيک 

افغانستان دانسته از خود نمی پنداشتند به نيرنگ ھفت ميل و کسر را از 

خاک افغانستان داخل خاک مقبوضۀ خويش کرده يکصد و پنجاه و يک ميل 

و کسری را از خاک خويش که در بين جانبين واقع و موقع فتنه و بی فايده 

 به افغانستان گذاشته در ظاھر شما را خاموش ساخته و در باطن مدعای بود

١٨٤." خويش را حاصل کردند
  

ھرموضعی که مزارع و مراتع : " مطلب مھم ديگری بيان ميکند که

رعايای اين دولت بان سوی خط فاصل که تعلق دولت انگليس است اتفاق 

ع گردد باcی افتد و يا از رعايای آن دولت به اين سوی خط فاصل واق

رعايای دولت انگليس فروخته ميشود وھم چنين اگر چيزی از زمين 

واقع آيد و مالک آن « شخصی به اينسوی خط فاصل و چيزی به آن سوی  

خواھش مسکن گزيدن در آنسوی نمايد زمين و قلعه واقعه اين سوی خط 

١٨٥."دھد] اجازه[فاصل او را دولت خريده خودش را رفتن به آنسوی 
  

  :نتاج داکتر عبدهللا کاظماست

  از محتوای متون فوق بر می آيد که امير نه تنھا در معاھده، بلکه در 

نقشه ھای منضمه با دقت غور و تعمق کرده  و برآن مھر تائيد گذاشته 

حتی وقتی ويسرا نقشه را تغيير داده و به امير غرض تطبيق ارسال . است

را برای ويسرا فرستاد و اين خود کرده بود، امير آنرا مسترد و نقشۀ اصلی 

در متون .  اسناد را امضاء نکرده است" چشم پت"نشان ميدھد که امير 

 تصفيه وتعيين حدود سرحديه واقع بين "فوق بطور واضح و صريح از 
                                                             

١٨٤
، ھاشميان، ٣٧٥، ٣اريخ، ج. داکتر کاظم، ص نه تقريظ کتاب ھاشميان،سراج التو-  

  ١٤٠ص 
١٨٥

، سراج ١٤٧  تقريظ داکتر کاظم، برکتاب داکترھاشميان، ص نه، ھاشميان ص-  
  ٣١٤، ص ٣التواريخ ، ج
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به " رسالۀ کوچکی" در چند جا ذکر گرديده ھمچنان امير با نشر" دولتين

از . م افغانستان رسانيده بودپشتو و دری موضوع را به آگاھی عموم مرد

اينکه امير از بعضی اقوام آنطرف خط فاصل بخاطر سرکشی رنجيده بود، 

معلوم ميشود که امير موجوديت آنھا را در داخل قلمرو خود موجب درد 

سر و ايجاد مشکل دانسته و خواسته از آنھا فاصله بگيرد، چنانکه امير آن 

  مردمان سرکش و تابع "(ياغيستان"نام ًمناطق را در تاج التواريخ، اکثرا ب

  .ياد کرده است) س.نشدنی

گمان ميکنم آنچه مرحوم پوھاند ميرامان الدين : استاد کاظم می افزايد

انصاری در جمعی از استادان پوھنتون در زمينه مثال داده است يک توجيه 

شخصی را :"  کتاب چنين آمده است٦٣درست است که در صفحه 

ًقصدا زير موتر شده اما نمرده، او را به شفاخانه بردند و درنظربگيريد که 

داکتران تجويز نمودند که اگر ميخواھی زنده بمانی، از يک پا محروم 

مرا از مرگ نجات دھيد، ميتوان با يک پا : ميشوی، مريض زخمی ميگويد

وضع اميرعبدالرحمن : آنگاه پوھاند انصاری مرحوم افزود." گذاره کرد

.   طلسم انگليس، به وضع ھمين مريض زخمی شباھت داشتخان در برابر

١٨٦."ديورند گذشت، اما افغانستان را نگاه داشت" حد فاصل"او  از 
  

* * *  

 :يک نکتۀ ديگر نيز از سوی برخی نويسندگان مطرح ميشود که

 سال عقد شده ٩٩معاھده ديورند، مثل  قرارداد ھانکانگ با انگليسھا، برای 

ن مدت بايد سرزمين ھای آنسوی خط ديورند دوباره به و بعد از انقضای اي

 سالۀ ديورند، نمايانگر بی خبری ٩٩ادعای اعتبار  .افغانستان مسترد گردد

وعدم آگاھی سران ديورند جرگه است که حتی تا کنون سراج التواريخ، 

اميرعبدالرحمن خان را که سطر سطر آن بعد از  يعنی تاريخ رسمی عھد

                                                             

١٨٦
  . تقريظ داکتر کاظم برکتاب جناب داکتر ھاشميان، ص نه- 
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رج صفحات تاريخ گرديده، نخوانده اند، داکتر ھاشميان م3حظه شد امير د

  ١٤ تا ١٢با نقل متن انگليسی معاھدۀ ديورند و ترجمۀ آن در صفحات 

 ٩٩کتاب خود داده است و ديده ميشود که در ھيچ مادۀ آن قرارداد، کلمۀ 

  .سال بکار نرفته و بنابرين اين ھم يک ادعای پوچ و ناسودمند است

* * *  

 قلم، می بايد در مورد اميرعبدالرحمن خان يک لحظه به نظر اين

فکر کرد که او چگونه بار آمده بود و شخصيت اودارای چه خصوصياتی 

 سال ١٢بود؟  او در نھايت يک شھزاده بود که بخاطر تاج و تخت کابل 

قبل با عموی خود امير شيرعلی خان درافتاد و از قدرت بر افتاد و با 

گريز ھزاران کيلومتر راه  را با پای اسپ پيمود ھزاران مشکل و جنگ و 

 سال در خاک روسيه، رنج ١٢تا با^خره خود را به بخارا رسانيد و مدت 

او وقتی . محتاجی و آوارگی و بيوطنی و دربدری و گرسنگی را ديده بود

از جھاد افغانھا برضد انگليسھا مطلع شد بخت خود را در گرفتن تاج و 

ود و با عبور از راه ھای دشوار گذار با^خره به تخت سلطنت کابل آزم

افغانستان رسيد و سرانجام به ھمان چيزی دست يافت که برای کسب آن 

به سخن ديگر، امير عبدالرحمن خان را ميتوان در سطح . کمر بسته بود

يک قوماندان جھادی تصور نمود که ھدفش از اشتراک در جنگ با 

وقتی انگليس ھا به او وعدۀ  واگذاری انگليس کسب سلطنت کابل بود، و 

سلطنت کابل را دادند، ديگر او به ھدف نخستين خود رسيده بود و 

ضرورتی به جنگ با انگليس ھا نداشت، زيرا که انگليسھا  خود حاضر به 

  .خروج از افغانستان شده بودند

امير عبدالرحمن خان از تاريخ کشور درس سياست و اداره را 

 بود و با شناختی که از انگليس و روسيه و نيز مردم ياد گرفتهبخوبی 

افغانستان داشت، نميتوانست قبل از تحکيم پايه ھای قدرتش و تأمين وحدت 

دوبارۀ  افغانستان، برای اعادۀ سرزمين ھای شامل معاھدۀ گندمک با 
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انگليسھا زور آزمائی کند، زيرا ھنگام ورود امير به کشور بعد از تجاوز 

. ً افغانستان عم3 به شش ھفت قسمت جدا از ھم تجزيه شده بوددوم انگليس،

در قندھار سردار شيرعليخان، درھرات سردار محمد ايوب خان، در کنر 

سيد محمود پاچا، در ميمنه د^ور خان، در شبرغان مير حکيم خان، در 

بدخشان مير سلطان مراد و مير نصرهللا و شاھزاده حسن، در شغنان و 

سف علی خان و در ھزاره جات بنياد بيگ و سردارعظيم روشان مير يو

استقgل  بيگ و پسران سردار شيرعليخان ھزاره و بيگ ھای ديگر، دم از

  فراخواندن اين سرکردگان و ميران و اربابان .مختاری ميزدند و خود

متکی به قبايل و اقوام سرکش محلی که ھيچگونه دلچسپی به قدرت مرکزی 

  . نداشتند، کار بسيار دشوار و حتی غير ممکنی بودبخاطر ھمبستگی ملی

پس از رسيدن به سلطنت کابل است که اميرعبدالرحمن خان استعداد 

و درايت و کياست سياسی اش را تبارز ميدھد و با توسعۀ حاکميت خود در 

داخل کشور و تأمين امنيت سرتا سری و احداث جاده ھا و بنباد عمرانات 

 تکنولوژی اروپائی به کشور بمنظور صنعتی شکوه مند و وارد کردن

 که ميتواند مردی است آھنينساختن وطنش، انگليس متيقن ميشود که امير 

نه تنھا امنيت را دراين کشور قايم کند بلکه ميتواند چون سدی آھنين در 

  .برابر پيشروی روسيه بسوی آبھای گرم نيز ايستادگی کند

ھا، در دھه دوم حکومت خود امير با وجود تعھدات خود با انگليس

، دست به تحريکاتی برضد انگليس ١٨٩٧و١٨٩٣حد اقل دوبار در سالھای

ھا در سرحدات جنوبی و شرقی کشور زد که نشان ميدھد او برای باز پس 

بھمين . گرفتن سرزمين ھای آنسوی خط ديورند نياتی در سر می پرورانيد

دوی مسلح تا سقف يک جھت امير ت3ش ھايی بمنظور تقويت  و تزئيد ار

ميليون نفر و تدارک اسلحه و مھمات و تھيه آذوقه برای دو سال جنگ با 

در تاج التواريح امير از آمادگی خود برای . قوت ھای خارجی انجام داد

مقابله با ھرقدرت متجاوز خارجی ياد ميکند و اين اشارات بگمان غالب 
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عايد حالش بود برای ھمين منظور بوده است، اما مرض مھلکی که 

  .نگذاشت به اين نياتش جامۀ عمل بپوشد

 مارچ ١٢هللا خان پسر وجانشين اميرعبدارحمن خان در امير حبيب

را قرار ذيل تأييد و به » ديورند«معاھده » لوييس دين«م با سر١٩٠۵

بدين وسيله توافق ) امير حبيب هللا(اعليحضرت پادشاه «: رسميت شناخت

در ) ديورند(م اساسي و فرعي مندرج معاھده نمايد كه در امور مھ مي

ارتباط به امور داخلي و خارجي و ساير تفاھماتي كه اعليحضرت پدر 

مرحومم با حكومت اعلي بريتانيا منعقد نموده، مطابق آن عمل كرد، من ھم 

نمايم و  ام، عمل مي عمل نموده) ديورند(مطابق ھمان موافقتنامه و معاھده، 

ھا را نقض  در ھيچ معاھده و پيماني آنعمل خواھم كردو من 

 »١٨٧.نمايم نمي

، به )شمسی١٢٩٨= م ١٩١٩ اگست ٨( درمعاھده صلح راولپندي 

كه مبنای استق3ل » ھملتن گرانت«رياست والي علي احمد خان با سر 

دولت افغانستان، «: سياسی افغانستان گرديد، در مادة پنجم آن آمده است

هللا  حبيب(ان را ھمان طوري كه امير مرحوم سرحد بين ھندوستان و افغانست

شوند که قسمت  نمايد و نيز متعھد مي قبول نموده بودند، قبول مي) خان

تجديد نشده سرحد مغرب خيبر، در جايي كه حمله آوري از جانب 

١٨٨»...واقع شده به زودي تحديد شود) جنگ سوم(ستان  در اين زمان  افغان
  

م محمود طرزي، وزير خارجه اي كه مرحو   ماده ١۴درمعاھده

 در كابل امضا ١٩٢١نوامبر٢٢به تاريخ » ھنري دابس«افغانستان با سر 

نمود، در ماده اول آن تمامي حقوق و استق3ل داخلي و خارجي يكديگر را 

دولتين عاقدين «: تصديق نموده، در ماده دوم اين معاھده قيد شده است

                                                             

١٨٧
  ٧٢٨، ص ١ غبار، ج- 

١٨٨
  ٧٧۵،ص ١ غبار، ج- 
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وري كه در ماده پنجم عھدنامه بالمقابل، سرحد ھند و افغانستان را به ط

انعقاد يافته است، ) ھجری١٣٣٧ذيقعده ١١ =١٩١٩ اگست ٨(راولپندي 

نمايد و نيز حدی را که بطرف مغرب خيبر  قبول كرده بود و قبول مي

 بموجب ماده ١٩١٩کميسيون دولت بھيه برتانيه در ماه اگست وسپتمبر

لحق ميباشد به خط مذکور مقرر کرده بود ودر نقشة که باين عھدنامه م

١٨٩»...نمايد  سياه نشان داده شده است، قبول مي زنجيره 
 

بدين سان براي نخستين بار پادشاه مستقل افغانستان، سرحد ديورند 

 .را منحيث سرحد رسمی  ميان ھند برتانوي و افغانستان به رسميت شناخت

  :تgش انگليس برای ايجاد نظم در مناطق قبايل آزاد

ديورند با اميرعبدالرحمن خان، پنج ١٨٩٣رارداد پس از امضای ق

منطقه قبايلی بطور مستقيم در زير سلطه حکومت ھندبرتانوی قرار 

اما قبايل آزاد بر خ3ف اين تصور انگليس که مردمان آنسوی خط .گرفت

ديورند ديگرباعث درد سر حکومت ھند برتانوی نخواھند گرديد،دست به 

  قبايل جنگ ھای سختی با عمال انگليسی اسلحه بردند و در مناطق مختلف

جنگ چترال، جنگ باجور ،جنگ م3کند ،جنگ وزيری : کردند ، مانند

ًوجنگ افريدی تماما بعد از معاھده ديورند رخ دادند وخسارت جانی ومالی 

   ١٩٠ .فراوان به حکومت ھند برتانوی وارد نمودند

 Frontier" سرانجام حکومت ھندبرتانوی  يک تشکيل رسمی بنام

Crimes Regulations=) " (FCR ( و يا مقررۀ جرايم سرحدی را برای

در آغاز سده بيستم قانون نامه مذکور سر انجام . قبايل سرحدی نافذ ساخت

cرد کرزن در ) نايب السلطنه(حيثت قانونی را در تحت اوامروايسرا

اد  بخود گرفت که تا ھنوزبه عنوان قانون رسمی در مناطق قبايل آز١٩٠١
                                                             

١٨٩
  ٧٧٩،ص ١ غبار،ج- 

١٩٠
  ۴٢٣ امير عبدارحمن خان، تاج التواريخ، ص - 
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اما قبايل آزاد دست ازشورش عليه انگليس نگرفتند وبارھا .اجرا می شود

برپوسته ھای انتظامی انگليس حمله ورميشدند وس3ح ومھمات 

گاھی اين حم3ت توسط يک قبيله وگاھی .عساکردشمن را اغتنام ميکردند

از سوی چندين قبيله بظھور می پيوست ومشک3ت فراوانی برای انگليسھا 

قبايل ازاد در جنبش استرداداستق3ل افغانستان از گذرگاه .يکردندفراھم م

خيبر تا بلوچستان در طرد مسلحانه استعمار بريتانوی نقش عظيمی ايفا 

نمودند، دنبالۀ مبارزات مردم  وزيرستان بحدی نگران کننده بود که 

 پنجاه  ھزار سرباز بيشتر نسبت به ١٩٣٠حکومت برتانوی ھند  در اواخر 

مناطق ھندوستان در منطقه وزيرستان بمنظور تحکيم قدرت خود جا ساير

اين درحالی بود که با پيشکش کردن پول ھزاران اجنت را از ميان .بجاکرد

مردم قبايل بخدمت ميگرفت تا در فروکش نمودن قيامھا وايجاد شگاف در 

  .ميان قبايل نقش بازی کنند

 ھفت ايجنسی و يا  قبايل آزاد دارای١٩۴٧پس ازايجاد پاکستان در

واحد اداری شد که از شمال تا جنوب شامل ايجنسی ھای باجور، 

چند . ُمومند،خيبر، اورکزی، کرم، وزيرستان شمالی و جنوبی می شوند

  ُايجنسی ديگر  متصل به آن نواحی پر نفوس پشاور، کوھات، ديره اسمعيل 

  .خان، بنو و تنک نيز شامل تشکي3ت قبايلی می شود

عی در مناطق قبايلی بدست نماينده سياسی يا قدرت واق

politicalagentوی در مجموع وظايف قانون گذاری ، تطبيق .  است

ھر چند وی باcترين مقام ملکی . قانون و مديريت اقتصادی را به عھده دارد

را در دست دارد، ولی نماينده سياسی در واقع ھم نقش قاضی را بازی می 

فه، رئيس سياسی،باز رسان زندان، مجری کند و ھم وظيفه ھيئت منص

افزون بر آن وی  مسئوليت . قانون ناحيوی و ھم سارنوالی را در دست دارد

و در . جمع آوری ماليات را بدون شفافيت  و حساب دھی به عھده دارد

ھمين سلسله نماينده سياسی امور تمام انکشاف و خدمات اجتماعی را بدوش 
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  . دارد

( »مقرره جرايم سرحدی«  جنايی را مطابق بهنماينده سياسی امور

FCR(بيش از يک قرن سپری می شود که مقرره جرايم . به پيش می برد

با استفاده . سرحدی بمثابه ش3ق برای کنترول قبايل آزاد استفا ده می شود

گفته محاصره » خصم« ازين مقرره نماينده سياسی می تواند  يک قبيله را

وی حتا می .  قبيله را به ارتکاب جرم جريمه کندکند و يا می تواند تمام

تواند تخريب منازل اعضای يک قبيله را به عنوان مجازات بخاطر سر 

  .پيچی از تقاضا ھای نماينده سياسی دستور دھد

بد ترين مجازات زمانی صورت می گيرد که به جرم يک فرد در 

باشند، مجازات قبيله تمام اعضای قبيله بی آنکه در آن جرم تقصير داشته 

قانون برای نماينده سياسی چنان ص3حيت داده که می تواند کسی . می شوند

را به زندان طوcنی محکوم کند بی آنکه شخص متھم حق استيناف را در 

نماينده سياسی ھم چنان می تواند يک قضيه . دادگاه عالی داشته باشد

 -٢٠٠٣ن بحرانات در جريا. اجتماعی و يا جرمی را به جرگه ويژه بفرستد

 در وزيرستان نماينده سياسی ھمچو مسائلی  را به جرگه ھای قبايلی ٢٠٠۶

  .رجعت داد

اداره محلی قبايل آزاد ھمچنان می تواند سياست محلی را در 

، رھبر قبيله »لونگی« و يا» ملکی« انحصار خود گرفته با بھره از سيستم

ً جلب حمايت قبايل معموc با اداره محلی می تواند در بدل. را انتساب نمايد

، »دست چين  قبايل «  دادن مدد معاش  و يا انگيزه ھای اقتصادی به سران

رھبران سياسی اداره . نفوذ سياسی خود را در ميان قبايل تحکيم ببخشد

قبايلی ميليون ھا دالر را بگونه سری بخاطر خريدن وفاداری قبايل به 

  . رده اداری در مح3ت می شودمصرف می رساند که منجر به فساد گست

بريتانوی ھا و  ھمچنان حاc جانشينان پاکستانی آن ھمواره عامل 

فساد گسترده در ادارات محلی را در سنت ھا و عنعنات قبايل عنوان می 
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کنند، ولی اين ادعا ھا با عادات و رسوم قبايل پشتون که طرفدار تساوی 

مقرره محلی  با قانون اساسی . ميان انسانھا اند، در تضاد قرار دارند

پاکستان که از حقوق اساسی شھروندانش  و احترام به حقوق بشر جھانی 

cيحه اداری مناطق قبايلی اعضای . حمايت می کند، نيز در تضاد است

. قبايل را از  شرکت در فعاليت ھای سياسی  و اقتصادی محروم می نمايد

 سازمانھای جامعه مدنی از تمام احزاب سياسی ، سازمانھای کمک رسانی،

اين در حاليست که برای سازمانھای . کار در مناطق قبايلی منع شده اند

اين م3 ھای . افراطی اس3می دست باز برای تبليغات داده شده است

افراطی بر اساس قانون عدم مشارکت احزاب سياسی غير مذھبی، انتخابات 

   ١٩١).٢٠٠۵کميته حقوق بشر پاکستان( را بردند

  :خgصه کنيم

اگر بحث راخ3صه کنيم ميتوان گفت که انگليس ھا دوبار در قرن 

 بر افغانستان تجاوز کردند ، و ھربار زمانى اقدام به اين تجاوز کردند ١٩

که نمايندگان روس ھا وارد کابل ميشدند و با وعده ھاى ميان تھى دولت 

مراى افغانستان متبوع خود ، خود را دوست افغانستان وانمود ميکردند و ا

 . را از دوستى و نزديکى با انگليس برحذر ميداشتند

بار اول ، پس از آنکه سفير روس ، ويتکوويچ به کابل رسيد 

و وعده ھاى دولت خود را مبنى بر کمک به امير دوست ) ١٨٣٨(

انگليس ھا . محمدخان براى استرداد پشاور از چنگ سيکھا ابراز داشت 

ّ دادند و سفير خود برنس را فورا از کابل فرا ّشديدا عکس العمل نشان

، خود را براى لشکر ١٨٣٨خواندند و با امضاى معاھده اتحاد مثلث در 

  کشى وتجاوز برافغانستان آماده ساختند ودر بھار سال بعد آنرا عملى 

                                                             

١٩١
رزاده، شکست بن بست در روابط افغانستان وپاکستان،بقلم داکترروبين، ترجمه امي-- 

  ٢٠٠۶سايت اسمائی، نومبر 
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 ). ١٨٣٩اپريل (ساختند 

بار دوم ، ھنگامى که ديدند امير شيرعليخان در کنفرانس پشاور 

از جمله در ( يست نمايندگان دايمى انگليس را در افغانستان حاضر ن

بپذيرد و بر ع3وه به ورود ھيئت ) شھرھاى قندھار و کابل و ھرات

انگليسى تحت رياست چمبر لين به کابل موافقت ندارد، و بر عکس به سفير 

اجازه داده است تا به » استوليتوف«و ھيئت روسى تحت رياست ژنرال 

، سخت بر آشفتند و )١٨٧٨جوcى (با امير به مذاکره بنشيند کابل بيايد و 

با آنکه در ). ١٨٧٨نومبر (براى دومين بار کمر به تھاجم و تجاوز بستند

ھردو تجاوز خود انگليس سرانجام بر اثر مقاومت مردم افغانستان بر ضد 

تجاوز و سلطه بيگانگان مجبور به ترک اين کشور شدند، اما در ھردو 

 . ک خود ، دست خالى از افغانستان بر نگشتندمرتبه تر

در مرتبه اول، تمام سرزمين ھاى افغانستان را که شاه شجاع قبل از 

 به سيک ١٨٣٨رسيدن به تخت شاھى کابل بموجب معاھده اتحاد مثلث در 

ھا واگذار شده بود، مانند کشمير، پشاور و ع3قه جات آن ، بشمول ملتات و 

دايم از افغانستان جدا و در تصرف انگليس باقى ديره جات و غيره براى 

 با امير ١٨٧٩و در مرتبه دوم، بر اثر معاھده گندمک در مى . ماند

محمديعقوب خان ، سر زمين ھاى سيبى ، پشين ، کرم ، سوات ، باجور، 

چترال ، باشگل ، وزيرستان ، دارو و چاگى ، بشمول کويته و چمن در 

 با امير عبدالرحمن ١٨٩٣رار داد نوامبر دست انگليس باقى ماند و در ق

 . خان برآن جدائى مھر قانونى زده شد

ع3وه براين انگليس ھا ، پس از ھردو تجاوز خود ، بر سياست 

خارجى افغانستان تسلط خود را حفظ کردند و در تمام معاھدات خود با 

دولت افغانستان اين مطلب را تکرار کردند که امير افغانستان حق ندارد با 

ديگرى بغير از انگلستان داخل روابط سياسى گردد و ھرچه انجام مى دھد، 

مى بايستى با مشوره انگليس ھا صورت گيرد و دوست و دشمن انگليس را 
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از اين است که افغانستان تا روى کار آمدن . دوست و دشمن خود بشمارد

گ سوم ، فاقد استق3ل سياسى و خارجى بود و جنهللا اعليحضرت شاه امان ا

افغانھا با انگليس بخاطر استرداد استق3ل سياسى عام و تام صورت گرفت 

خ3صه افغانستان پس از يک رقابت طوcنى صد . که به پيروزى انجاميد

، يعنى روسيه و انگليس، بحيث ١٩ساله ميان دول بزرگ استعمارى قرن 

يک کشور حايل در ميان متصرفات انگليس در جنوب و مستلکات روس 

واگر دقيقترگفته .  واوايل قرن بيستم تحديد شد١٩ر شمال در اواخر قرن د

 با عقد پيمان ميان روسيه و انگليس، بازی بزرگ نيز ١٩٠٧شود در سال 

بازيگران بزرگ کشور فارس را .در واقع بگونه ای رسمی به پايان رسيد

 ميان حوزه نفوذ خود تقسيم نمودند روسھا افغانستان را به ساحه نفوذ

بريتانيا واگذار نمودند، ولی شرط گذاشتند که نبايد بريتانيا اين کشور را 

اشغال وحتی ھيچ بخشی از خاک آنرا رابخود ملحق و يا در امور داخلی آن 

امير حبيب هللا به پيمان مذکور اعتراض نمود، ولی به . مداخله نمايد

١٩٢.اعتراض امير کسی اعتنايی نکرد
  

ی سياسی موجود افغانستان نتيجه چانه پس ميتوان گفت که جغرافيا

زنيھای وکش مکش ھای يک صد ساله دو قدرت رقيب يعنی انگليس 

وروسيه است که اينک در آغاز قرن بيست ويکم بارديگربه ميدان بازی 

  . جديد رقابت قدرتھای بزرگ منطقه و جھان قرارگرفته است 

  

  :عوامل بقای افغانستان ازنظر آدمک

نستان شناس امريکائی موجوديت ملی افغانستان لودويک آدمک افغا

يکی از عواملی که برای آزادی « : را مولود عواملی زيرميداند ومی نويسد

افغانستان منحيث يک دولت مستقل خدمت کرده، ھمانا توپوگرافی يا وضع 
                                                             

١٩٢
   شکست بن بست، سايت آسمائی- 
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 ھزار ميل مربع مساحت دارد که از ٢٥٠افغانستان . طبيعی ناھموار آنست

 درست ١٤٠٠٠ً:ظاھرا (٤١٠٠٠ارتفاع بيش از آن در  % ٨٥آنجمله 

ھندوکش ويک سلسله کوه ھای ديگر که قلل آن . فوت واقع شده است) است

 فوت بلند است وبطرف غرب وجنوب ٢٠ ٠٠٠٠در دھليز واخان بيش از

غرب امتداد دارد موانع بی پايانی  در برابر ارتباط شمال وجنوب قرار داده 

  .است

ان دارد مھاجمی از طريق شمال در بخش غربی مملکت امک

ازھرات  بسمت جنوب راه افتد واز دامنه کوه ھا خودش را بقندھار وسرحد 

پيش از ظھورجنگ فضای کوھھا ودشت ھای افغانستان . ھند وافغان برساند

نيروھای بزرگ . چنان موانعی بود که به جرأت مھاجمين صدمه ميزد

. نميتوانست تاب بياوردمھاجمين اندرين سرزمين لم يزرع وبی گياه 

برع3وه اين مھاجمين به ھزاران حيوان برای حمل ونقل مواد خوار بار 

ًبرای برتانيه نسبتا . عساکر وباز نگھداشتن راه حمل ونقل ضرورت داشتند

آسان بود بعضی شھرھای مھم را در بخش شرقی وجنوبی افغانستان اشغال 

  رابر حم3ت شديد نيروھای کند، اما بازھم مشکل بود اين ساحه را در ب

  .قبايل افغان حراست نمايد

 سھل است :دوجنگ انگليس، انگليسھا رابدين نکته ملتفت نمود که

. افغانستان را اشغال کرد، اما دشوار است آنرا نگھداشت ويا تخليه کرد

تجربه برتانيه در افغانستان شايد برای حکومت روسيه اندرزی بود، زيرا 

 حمله به ھندوستان را که از طرف عده ای از صاحب حکومت روسيه پ3ن

سياست مبرم فرمانروايان افغان ، . منصبان روسی طرح شده بود نپذيرفت

جلوگيری از انکشاف وسايل ارتباط در افغانستان بدان پيمانه بوده است تا 

بتاسی از ھمين انديشه . برای عساکر بيگانه گان سھولتی ميسرنگردد

 از تمديد قطار آھن به افغانستان ممانعت مينمودند، زيرا فرمانروايان افغان

  .چنين ارتباط استحکامات دفاعی طبيعی مملکت را ضعيف ميساخت
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عامل ديگری که مانع تھاجم نيروی بيگانه ميگرديد ھمانا رقابت بين 

تصرف وتملک افغانستان توسط يکی از اين دو قدرت . روسيه وبرتانيه بود

درھند با خطرمواجه ميکرد ويا باستحکمات روسيه در يا موقف برتانيه را 

ھريک ازاين دوقدرت مايل  بودند افغانستان را . آسيای مرکزی صدمه ميزد

 بين دو -يا منطقۀ حايل بين دوکشور متخاصم-) Buffer(بحيث بفر

ليکن عملی . امپراتوری شان بنگرند تا اينکه آنرا تصرف وتملک نمايند

با الحاق . ی مستتر فرمانروايان افغان محتاج بودشدن اين آرزو به ھمکار

به يکی از اين دوقدرت متجاسر،فرمانروايان افغان ميتوانستند ھرگونه 

  .قراری را که بين آن دوقدرت موجود باشد، برھم زنند

ع3وه بر طبيعت ناھموار ورقابت نيروھای بزرگ، فرمانروايان 

معام3ت خود با ھمسايه ھا افغان دارائی ديگری نيز داشتندکه از آن در 

يکی ازاين وسايل ھمانا بوجود آمدن مفکوره پان اس3ميزم . استفاده ميکردند

بودکه درجھان شرق اس3می ظھورکرد واين موسسه فکری بذات خود 

مبارزۀ نيرومند روز افزونی بود در برابر غلبه نيروھای امپرياليستی 

برتانوی وروسيه در آسيای بايد خاطرنشان کرد که در داخل ھند . مسيحی

مسلمانھای ھندوستان وآسيای . مرکزی ميليونھا مسلمان زندگی ميکردند

مرکزی طرفدار وھواخواه بالقوه افغانھا بودند واز بين بردن افغانستان 

توسط قدرت ھای اروپائی شايد تشنج وبحرانھای جديد را در ھند وساير 

ی الوسع برای شا تبليغ ميکردند فرمانروايان افغان حت. نقاط بوجود می آورد

  .که افغانھا وشاھان شان ، حاميان دين اس3م اند

يک منبع قدرت مشابه ديگر برای فرمانروايان افغان، وجود قبايل 

وعشاير افغان يا پتان درھندوستان بود  که بعضی ازاين عشاير بحالت نيمه 

وايان افغان فرمانر. آزاد در امتداد سرحدھند وافغان بود وباش داشتند

چون اين سرزمين . سرزمين قبايل سرحد را جزوقلمروخود می پنداشتند

ھای سرحد را نتوانستند جزوقلمروخود سازند لذا بدان آرزو بودند که اين 
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در آورند تا مانعی در برابر نفوذ ) Buffer(ساحه را بصورت منطقۀ بيفر

مک،حکومت اما به نظرمن اين موضوع برعکس توجيه اد.[برتانيه گردد

ھند برتانوی ميخواست برای دوری از خطر حمله روسيه برھند، دومين 

کمربند دفاعی را در مناطق قبايلی وکوھستانی سرحدی ايجاد کند، قرارداد 

ديورند با اميرعبدالرحمن خان با فشاروتقاضای انگليس اين ادعا را صحه 

  ]ميگذارد

مقابل آن تقاضاھای به ھمين اساس افغانستان در : ادمک ادامه ميدھد

برتاينه که رابطۀ خود را با قبايل افغان برھم زند، مقاومت کرده واندرين 

منطقه بصورت پنھان وآشکار از اسلحه نفوذ فرھنگی وسياسی عليه اقدام 

  .وتاسيس نفوذ سياسی برتانيه  استفاده کرد

در تصادمات بين افغانھا وانگليس،قبايل افغانی مقيم دوسوی سرحد 

ن پربھائی برای افغانستان بودند، زيرا در آن فرصتی که امير با متحدي

کمک مالی وامداد نظامی اع3ن جھاد ميکرد، ميتوانست عده زيادی 

  .ازافغانھای قبايلی راعليه مھاجمين انگليسی بشوارند

باcخره چيزديگری که به مفاد فرمانروايان افغان بود، فقروغربت 

ين سرزمين از نگاه اقتصادی متکی بخود بود، افغانستان بوده، درحالی که ا

طوری که مشاھده ميشود افغانستان زيربار ھيچ مملکت خارجی نرفته 

در .وحتی از نگاه پرنسيپ، فرمانروايان افغان قرض اجنبی رانمی پذيرفتند

فرصت ميتوانيم چھره اقتصاد متکی بخود را بنگريم که روش استفاده « آ

از اوايل امر فرمانرويان . اران افغان مطالعه کنيماعانه برتانيه توسط زمامد

افغان از امداد واعانه برتاينه برای خريد اسلحه ومھمات جنگی وماشين 

ھای که برای ساختنماناين جنگ آcت وابزار بود، استفاده 

وھيچگونه ضرورت به اين امداد برای جبران عدم موازنۀ تجارت .ميکردند

برای ھستی وبقای افغانستان حياتی بوده، ويا تھيه آنگونه خدماتی که 

برع3وه فرمالنروايان افغان مبالغ ھنگفتی ازاين . احساس نگرديده است
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بعد از .گونه اعانه وامداد را نزد خکومت ھند برتانوی به امان ميگذاشتند

 لک ٣٢ در خواست ١٩٠٥مذاکرات وتائيد معاھده، اميرحبيب هللا درسال 

 ونيم لک روپيه شده بود، به ٦٢که بالغ بر روپيه را از حساب خويش 

باcخره بعد جنگ سوم افغان وانگليس، امان هللا خان اين . برتانيه سپرد

اعانه ومددخرچ برتاينه را ردکرد، زيرا درنظروی چنين اعانه رھبری وی 

خ3صه .ار محدود ميساخت«را درساحه روابط خارجی صدمه ميزد وآ

تان چنان نبود که از راه فشار اقتصادی از اينکه موقعيت اقتصادی افغانس

  »١٩٣.قبيل تجريد اقتصادی وندادن اعانه ومددخرچ جريحه دارگردد

تاريخ روابط سياسی افغانستان از (آدمک در مقدمه کتاب خويش

به عامل مھم ديگری نيز اشاره کرده ) اميرعبدالرحمن حان تا استق3ل

بين روسيه وبرتانيه که يکی افزون برموقعيت جغرافيائی،رقابت «:مينگارد 

بخرچ آن ديگر نميتوانست جلورود، وھمچنان مھارت افغانھا درجنگ ھای 

گورياcئی،مھمترين عامل بقای ملی افغانستان، تردستی ومھارت 

من عقيده دارم که فرمانروايان افغان، يک  .فرمانروايان سرزمين بوده است

ودکه بار نخست توسط سياست شعوری را دنبال ميکردند واين سياستی ب

 پيريزی گرديد ومقدمۀ يک چنين ١٨٩٠اميرعبدالرحمن خان در اواخر 

ًسياست براين انديشه استوار بود که ھمسايه ھای افغانستان اساسا با اين 

سرزمين خصومت وعداوت داشته وچشم به الحاق اراضی اين مرز وبوم 

گيری شود، امير برای اينکه از سياست متجاوز ھمسايگان جلو. دوخته اند

عبدالرحمن خان افغانستان را بريک پايۀ سياست مبارز اتکا بخود وسياست 

تجريد مطلق بنانھاد ودر عين زمان از يک سياست متوازنی که فشار يک 

برای اينکه بدين .قدرت را توسط قدرت ديگرعاطل سازد، متکی ساخت

                                                             

١٩٣
 لودويک آدمک، تاريخ روابط سياسی افغانستان،از زمان اميرعبدالرحمن خان تا -

  ٨ -٦استقgل، ترجمه پوھاند علی محمدزھما،چاپ ميوند کتاب فروشی، ص
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حتاط بودند که سياست به پيروزی جامه عمل بپوشاند، فرمانروايان افغان م

  »١٩٤. يکی ازاين دوھمسايه را عليه آن ديگر تحريک نکنند

  :مضمون جديد بازی بزرگ

برای بار اول ازطرف کپلينگ نويسنده » بازی بزرگ«اصط3ح 

 مي3دی در مورد رقابت ميان دو قدرت ١٨٣٧نامدار انگليسی در 

استعماری اروپائی يعنی روس و انگليس برسر تصرف کشورھای آسيای 

و اين ھنگامی بود که انگليس ھا به بھانه حفظ . ميانه بکار برده شد

سرحدات ھندوستان از خطر روسھا برافغانستان لشکرکشيدند و آن را از 

، ولی )١٨٣٩(قندھارتا کابل و ج3ل آباد در جنوب ھندوکش اشغال نمودند

 با قيام ملی مردم افغانستان روبرو شدند و تمام قشون ١٨۴١درسال 

   ج3ل آباد به -يسی مستقر درکابل پس از تخليه کابل در بين راه کابلانگل

 . استثنای يکنفر از ميان برده شدند

چھل سال بعد از تجاوز اول ، انگليسھا برای بار دوم برافغانستان 

وبا سرنوشت مشابه تجاوز نخستين خود ) ١٨٧٩(تجاوز کردند 

  . روبروشدند

خى از ايديولوگ ھاتکرار تاريخ گاھى بر خ3ف ميل و نظر بر

يکصد سال پس ازدومين تجاوزانگليس بر افغانستان  تاريخ در . ميشود

کشور ما تکرار شد و اين بار استعمار شوروى با ھميارى وھمکاری 

حزب دموکراتيک خلق با قشون يکصد وبيست ھزار ) جناح پرچم( رھبران

ور ما نفرى خود ، مجھز با عصرى ترين جنگ افزار ھاى روز برکش

را بر تخت کابل نشاندند وظرف چند ھفته » شاه شجاع«ھجوم آوردند وتالى 

                                                             

١٩٤
لرحمن خان تا  لودويک آدمک، تاريخ روايط سياسی افغانستان اززمان اميرعبدا- 

  مقدمه٢استقgل،ترجمه علی محمد زھما، چاپ موسسه انتشاراتی ميوند،پشاور، ص 
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) ١٩٧٩ دسامبر ٢٧(سراسر افغانستان را تا مرز ھاى جنوب اشغال کردند

در ھمان زمان ، يک ديپلومات امريکائى ب3درنگ به واشنگتن اين مطلب 

   ١٩٥ ». با^خره روس ھا بازى را بردند«:را مخابره کرد

  قرن بيستم فقط چند قدم ديگر مانده بود ٨٠ن سالھای  دھۀ درنخستي

که آرزوھاى دوصدساله روسھا بر آورده شود و قشون سرخ چکمه در 

آبھاى گرم ھند باز کند و خود را برنده دايمى و آخرين اع3م کنند، اما تقدير 

چنان رقم زده بود که روس ھا پس از ده سال کشتار ھاى دست جمعى و 

ر ما ، سر شکسته و خجالت زده تر از انگليس از افغانستان تخريب کشو

خارج گردند ، ولى بازى ھمچنان ادامه يابد، فقط با اين تفاوت که بازيگران 

 ديگرتنھا روس و انگليس نيستند بلکه دست پروردگان بازى بزرگاين 

وميراث خوران استعمارروس و انگليس نيز در اين بازی شرکت جسته 

پاکستان، ھند، ايران، ترکيه، عربستان سعودی وکشورھای تازه امريکا، .اند

به استق3ل رسيده  آسيای ميانه بشمول انگليس ھمه در رقابت باھم  کشورما 

را مورد سوء استفاده قرارداده، آنرا تختۀ سطرنج برای يک بازی بزرگ 

  .جديد ساخته اند

ود با قابل ياد آوری است که بازی بزرگ جديد از لحاظ مضمون خ

 از نظر ١٩مضمون بازی بزرگ درقرن .  فرق دارد١٩بازی بزرگ قرن 

روسھا پيشروی وتصرف سرزمينھای بيشتربخاطر رسيدن به ھند ودست 

يابی برثروتھای افسانوی آن بود،وت3ش انگليس از پيشروی بسوی آسيای 

مرکز کشش وجاذبۀ . ميانه ، حفظ سرحدات ھندوستان از خطر روس ھا بود

درحالی که محتوا ومضمون  بازی بزرگ .مپراتوری، افغانستان بودھردو ا

جديد، تgش برای تسلط برچاه ھای نفت وگاز اسيای ميانه است 

. وافغانستان کوتاه ترين راه برای رسيدن به اين چاه ھا پنداشته ميشود

                                                             

١٩٥
  ٧٤ ، ص ١٣٧٤ ، سال ٤ مجله خپلواکى ، شماره - 
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افزون برين کنترول ايران وبرنامه ھسته يی آن کشور وجلوگيری از نفوذ 

  .تان واسيای مرکزی  بخش ديگراين اين بازی بزرگ استچين دربلوچس

آسيای مرکزی ممکن است خاورميانه «تحليلگران بدين باوراند که 

 ھزار ميليارد مترمکعب ٢١فقط يک کشوريعنی ترکمنستان، . بعدی باشد

ھمسايه ترکمنستان . گاز دارد، که سومين ذخيره بزرگ گاز در جھان است 

ذخاير نفت قزاقستان و .  مقاديرمشابھی گازاست يعنی ازبکستان نيزدارای

ناميده شده اند و بنا بر » افسانه ھای صنعت« آذربائيجان آن قدر است که 

» سيا«ھمين مساله بود که يونوکال خود را در ھمان موضعی قرارداد که 

  ١٩٦ ».طی دوران جنگ عليه روسھا داشت

 بس مھم خود در  دانشمند افغان داکتر روستار تره کی در مقالتی  

موجوديت گاز در :" مورد اھميت ژيوپوليتيک افغانستان چنين اشاره ميکند

گاز، ط3 و مس  . پنبه در قرغزستان . ط3 در ازبکستان . ترکمنستان 

يورانيوم ، گاز ، مس ، زمرد و cجورد در افغانستان به .  دربلوچستان

 بحيرۀ کسپين که منطقه اھميت ايديال ژيوپولتيک  بخشيده است  حوزه

 مليارد بيرل ٢٧٠افغانستان مدخل ستراتژيک آن به شمار ميرود ، دارای 

 ھزار٢٠[ ميليون متر مکعب گاز٢٠و ] مجموع ذخاير جھانی ٪٢٠[تيل 

.  ميباشد ) حصه ذخاير جھانی ٨بر١] (ميليارد مترمکعب گازدرست است

رگ تيل و در آسيای مرکزی که پس از شرق ميانه عربی دارای ذخاير بز

اين . گاز است ، پس از سقوط امپراتوری شوروی  خ3ء  قدرت بميان آمد 

امروز .امر موجب ظھور زمينه ھای بالقوه و بالفعل بی ثباتی سياسی گرديد 

پر کردن خ3ء قدرت و کنترول بر ذخاير طبيعی آسيای مرکزی و حوزه 

  ست خارجی  کسپين از طريق دفع نفوذ رقبای منطقوی در صدر اجندای سيا

                                                             

١٩٦
  ١۴٩ ويليام ميلی ، افغانستان، طالبان و سياستھای جھانی، ص - 
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   ١٩٧. "کشور ھای غربی بخصوص امريکا قرار گرفته است 

بقول احمد رشيد ، ژورناليست وتحليل گر مسايل افغانستان، در 

پيشاپيش بازی بزرگ جديد ھم دوامپراتوری درحال انقباض ودرحال 

 که اکنون دريک موقعيت ضعيف قراردارد روسيه. توسعه قرارگرفته است

ه است، ت3ش ميکند آسيای ميانه را بازھم سرحدات ًو اقتصادا ورشکسته شد

خود تلقی کره برجريان وانتقال نفت منطقۀ کسپين از راه لوله ھای که از 

 حضور خود را  امريکاو. خاک روسيه ميگذرد، کنترل داشته باشد

درآسيای ميانه بيشتر ساخته ميخواھد از اعمار وتمديد آن لوله ھای انتقال 

ايران، ترکيه . ايد که از خاک روسيه نمی گذردنفت وگاز حمايت نم

وپاکستان ھم به نوبه خودسعی دارند روابط خود را با منطقه نفت خيزآسيای 

خاکھای شان بھترين مسيرتمديد لوله ھای : ميانه برقرارکرده و نشان دھند

چين مصمم است در . انتقال بسوی شرق ، غرب و يا جنوب بوده می تواند

ه نفوس آن مسلمان است ومتعلق به نژاد ھای مسلمانان ايالت سنگيانگ ک

آسيای ميانه می باشند،ثبات وامنيت را مستقرگرداند تا بتواند انرژی طرف 

ضرورت انکشاف اقتصادی سريع خود را بدست آورد ونفوذ سياسی خود 

جمھوريتھا و کشورھای تازه به استق3ل رسيدۀ . را برمنطقه توسعه دھد

قابت ھم قراردارند واز خود اولويتھای سياسی آسيای ميانه در ر

باcتر ازھمه، حرص وآز ورقابت شديد بين شرکت . واستراتيژيکی دارند

ھای بزرگ نفتی امريکائی، اروپائی وآسيائی منطقه را فرا گرفته 

درست مثل قرن نزدھم، عدم ثبات افغانستان وشدت حم3ت طالبان .است

يگيخته وافغانستان به حيث  محور عمده  يک بعد جديد رقابت جھانی را بران

   ١٩٨ .عرض وجود کرده است" بازی بزرگ جديد"و مرکزثقل 

                                                             

١٩٧
ً داکتر روستار تره کی،تاثير ضابطه ھای ژيوپولتيک برادامه جنگ در -  
  ) جرمن آنgين-فغانستان،سايت افغانا

١٩٨
  ٢١۶ احمدرشيد، طالبان، نفت وبازی بزرگ جديد، ص - 
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از نظريات تحليلگران ميتوان استنباط نمود که مبارزه با تروريسم 

ودھشت افگنان القاعده و طالبان و ديگرافراطيون بنيادگرا و پاک سازی 

است و اين » گ جديدبازی بزر«ُآنان از کشورما و از منطقه يک بعد 

ُامرتارسيدن به بعد ديگرش يعنی فراھم آمدن شرايطی که تسلط امريکا را 

برذخايرگاز و نفت آسيای ميانه و حوزه خليج کامل سازد و زمينه 

ترانسپورت آن را بطور مصئون از طريق خليج و يا از دريای خزر و 

روھای امريکا آذربائيجان از مسيرگرجستان به مديترانه برساند، حضور ني

را در خليج فارس و در کشورما و آسيای ميانه و قفقاز برای تأمين امنيت 

و اين گفته ژنرال .ترانسپورت نفت تا دراز مدت ضروری ميسازد

فرانکس،قوماندان عمومی قوای امريکا در شرق ميانه و آسيای ميانه 

بگرام در ميدان ھوائی ٢٠٠٣ نومبر٢٧وافغانستان توجيه پذيراست که روز 

امريکا بر رغم آنکه دست آوردھای زيادی در ... «: در افغانستان گفته بود

افغانستان بدست آورده، اما تا زمانيکه ايجاب کند، در اين کشور باقی 

نبايد به تروريست ھا و دھشت افگنان اجازه داد تا دوباره . خواھد ماند

 بار ديگر بوجود افغانستان را اشغال کنند و وضع قبل از سرنگونی طالبان

   ١٩٩ ».آيد

بقول تحليلگر مسايل ژيوپوليتيک افغانستان دکتور روستار تره 

نصب آخرين سيستم رادار امريکا در پوليند و چک موجب  :"کی

نزديکی بيشتر روسيه با ايران وکشور . برافروختگی روسيه گرديده است

پی آمد ھای آسيای مرکزی و دامن زدن آتش جنگ در شمال  افغانستان از 

 . ھای احتمالی موضعگيری جنگی امريکا در اروپای شرقی است 

از قراين بر می آيد که کشور ھای آسيای مرکزی نيز مانند روسيه 

به شکست امريکانيان در افغانستان معتقد شده  و برای معام3ت بزرگ 

                                                             

١٩٩
  ٢٠٠٢ نومبر٢٨ سايت اريائی، - 
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در حاليکه امريکا : انرژی به استقامت ماسکو توجه معطوف کرده اند 

مکانات خود را در جنگ بکار انداخته و بدليل فقدان امنيت در بخش عمده ا

گاز ترکمنستان ، افغانستان ، ) خط لولۀ(جنوب افغانستان در تمديد نل

پاکستان ، ناکام مطلق است ؛ روسيه ابتکار عمل تمديد نل گاز ايران ، 

گاز « به اين منظور کمپنی . پاکستان و ھندوستان  را بدست گرفته است 

لوله گاز . مليارد دالر را متعھد شده است ٧روسيه سرمايه گذاری » پروم 

 به پايان خواھد ٢٠٠٩کيلومتر طول خواھد داشت و کار آن در سال ٢٧٧۵

اگر . ترکمنستان نيز پيوستن خود را به اين پروژه اع3م نموده است. رسيد 

ان اين پ3ن متحقق شود قصه تمديد لوله گاز ترکمنستان از راه افغانست

   ٢٠٠ ."بکمک امريکا  مفت ميشود

  :چين رقيب جديد در بازی بزرگ

 نيزيکی از رقبای امريکا در بازی بزرگ چينبه نظرميرسد که 

رشد سريع اقتصادی وبرجستگی تکنولوژی نظامی آنکشور، . منطقه است 

بگفتۀ دکتورروستار تره . امريکا وجھان را دچار بھت وحيرت کرده است

، ضرورت رو به تزايد به منابع  انرژی )٪١١(صادیرشد سريع اقت« : کی

چين را بيک ) ٢٠٠٧ درسال ٪١٧،٨(و افزايش ساليانه بودجه نظامی

 . ھيوcی غير قابل کنترول برای امريکا  تبديل کرده است 

 امريکا در امتداد خطوط اکماcتی چين از شرق ميانه و افريقآ تا 

نگاپور غالبآ تحت نام مبارزه با  شرق دوريعنی در اندونيزيا ، ماليزيا و س

ملکه « و » ھرموز « دو تنگه بزرگ يعنی. تروريزم حضور نظامی دارد 

توسط قوای امريکا )  ٪ واردات پطرول چين را تآمين ميکند ٨٠ملکه ( » 

   پايگاه ١٠امريکا به بھانه مبارزه با تروريزم به بيش از . کنترول ميشوند 

پيدا نموده و در پايگاه   نظامی   قرغزستان ھوايی آسيای مرکزی دسترسی 
                                                             

٢٠٠
   جرمن آنgين-داکتر روستارتره کی،ھمان مقاله، سايت افغان-- 
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 تنظيم مانور ھای مشترک نظامی ناتو با ١٩٩٣پس از . عسکر دارد 

 . قزاقستان و ساير کشور ھای آسيای مرکزی به نگرانی چين افزوده  است 

چين نه تنھا از حضور دوامدار نظامی امريکا در افغانستان در 

ان را به سازمان ناتو که گاھگاھی انديشه است ، بلکه پيوستن افغانست

مسنولين حکومت کابل ازآن ازسر نا آگاھی ، حرف ميزنند ، زنگ خطر 

بنابرين  چين برای درھم کوبيدن حلقه محاصره ، . برای خود تلقی مينمايد 

  : از جمله . در جبھات مختلف اقدام کرده است 

که در » شانگھای « ـ کسب عضويت فعال سازمان ھمکاری 

 .  تاسيس شده است ١٩٩۵

 با ٢٠٠١ ـ تثبيت حضور نظامی چين در آسيای مرکزی در سال 

ًايجاد يک مرکز ضد تروريزم در تاشکند ، بعدا انجام مانور ھای  نظامی 

 با قرغزستان وسپس ادامه مانور ھای نظامی با ساير ٢٠٠٣ و٢٠٠٢در

 کشور ھای ٢٠٠۵در. کشور ھای عضو سازمان شانگھای منجر شد 

گری چون پاکستان و ايران به صفت ناظر به اين سازمان دعوت گرديدند دي

بر . که ھر دو در بسی مسايل  منطقوی ، موضع مشترک با چين دارند 

 .خ3ف  ، ھند و مغلستان به چين بديده شک مينگرند 

 چين پيوند ھای اقتصادی و نظامی را با متحد قديمی خود يعنی -

بلوچستان تجديد کرده » گوادر « ار بندر پاکستان از طريق کمک به اعم

اخبار تازه حاکی است که مسابقه تسليحات فضايی که پس از ختم . است 

جنگ سرد متوقف شده بود ، با حضور امريکا در افغانستان  و منطقه ، بار 

تخريب يک قمر مصنوعی ھواشناسی : ديگر از سر گرفته شده است 

، تکنولوژی نظامی چين را وارد امريکائی در مدار زمين ، توسط چين

اين  راکت با . مرحله جديد و در عين حال خطرناک برای امريکا ساخت 

 ) ٨۵٠(ًحمل ک3ھک اتومی ميتواند ، اھداف خود را در فضا در فاصله
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] زياده تر از موقعيت بسياری از اقمار نظامی امريکا در فضآ [ کيلومتر 

ه ارتباط  نظامی امريکا را مختل نشانه گيری کند و سيستم کامپوتری شبک

متخصص مناسبات » اليزابت اکونومی   « ٢٠٠٧ جنوری ٢٣در . بسازد 

قيام پر قدرت چين در سطح جھان نگران کننده و « : بين المللی نوشت 

ده روز پس از آزمايش راکتی چين ، مطالبه واشنگتن از . خطر ناک است 

 امريکايی در قلمرو ھای پوليند و چک برای نصب راکت ھای ضد راکت 

   ٢٠١». شان ، امر تصادفی نيست 

حامد کرزی رئيس جمھور افغانستان در : بگزارش ريا نووستی 

با ھو جين تاو صدر جمھوری مردم چين در پيکن ٢٠١٠ھفته سوم مارچ 

موافقت نامه ھای را امضاء نمودند که تحقق انھا به چين امکان مبدل شدن 

در بھره برداری از معادن افغانستان را ميسر به بزرگترين سرمايه گذار 

  در زمينه ناکامی ھای بزرگ که بازيگران ديگر در افغانستان . می سازد

  .متحمل ميشوند، فقط پيکن ميتواند برد بزرگ داشته باشد

حامدکرزی ھنگام م3قات با ھو جين تاو صدر جمھوری مردم چين 

ت در افغانستان و ھمچنان در چين نقش نھايت مھم را در ثبا: " اع3م داشت

صدر ھو ھنگام پذيرايی از مھمان افغان وعده ". تمام منطقه بازی ميکند

جمھوری مردم چين ھميشه به : " او گفت. ھرنوع کمک به ھمسايه خود داد

افغانستان در بازسازی صلح اميز کمک خواھد کرد و از کابل در امر اعاده 

بعد از روی ". حمايت خواھد نمودحق حاکميت، استق3ل و تماميت ارضی 

کار امدن تيم ھو جين تاو در چين که در دوران ان تامين مواد خام منرالی 

برای اقتصاد چين به يکی از وظايف اساسی سياست خارجی پيکن مبدل 

به عقيده نويسنده، نتيجه .گشت و بر توسعه اقتصادی پافشاری بعمل امد

 باره ھمکاری ھای اقتصادی و عمده مذاکرات امضای مجموعه اسناد در

                                                             

٢٠١
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ِتکنالوژيکی و تربيه متخصصين افغان در موسسات تحصيلی چين محسوب 
حامد کرزی عرصه ھای عمده را مشخص ساخت که در جمله انھا . ميشود

ساخت شبکه خطوط راه اھن، اکتشاف جيولجيکی و استخراج معادن مواد 

ق توافقات حاصله تحق. مفيده، انرژی و امور ساختمانی شامل می باشند

قرار .ميتواند چين را به بزرگترين بازيگر در اقتصاد افغانستان مبدل سازد

معلومات اداره جيولوجی اياcت متحده امريکا، در معادن افغانستان به 

.  ميليارد مترمکعب گاز وجود دارد٤٤٠ ميليارد بيرل نفت و ١.٦اندازه 

خشان، تخار و زابل، مس در ذخاير عظيم اھن در وcيت باميان، ط3 در بد

  .وcيت لوگر تثبيت گرديده اند

 سرمايه گذاران چينايی در محفل داوطلبی ٢٠٠٧در ماه نوامبر سال 

 Chinaکمپنی . بھره برداری از معدن مس عينک برنده شدند

Metallurgical Group که از کمپنی Strikeforce Minind اليگ 

 و کانسرتسيوم کانادايی پيش Phelps Dodgeديريپاسکا، کمپنی امريکايی 

 ميليارد دالر داده که بزرگترين ٣.٥گرديد، وعده سرمايه گذاری به مبلغ 

به نظر نويسنده، اين احتمال وجود .مبلغ در تاريخ افغانستان محسوب ميشود

دارد که بر فيصله کابل در باره دادن سھام به چينايان شرايط مفيد موافقت 

 ميليون دالر از طرف چين برای ساختمان ٥٠٠لغ نامه در باره تخصيص مب

فابريکات برق ابی که نصف انرژی برق توليد شده برای تامين برق مردم 

 با قدرت تمام ٢٠١٤معدن سر از سال . استفاده خواھد شد تاثير نموده باشد

. شروع بکار خواھد کرد و برای ده ھزار افغان کار تامين کرده ميتواند

 ميليون دالر ٤٠٠شکل ماليات و از مدرک بھره برداری حکومت ساcنه به 

  تيم بزرگ جيولوجستان چينايی کار تفحص و . عايد دريافت خواھد کرد

   ٢٠٢ ."اکتشاف معادن را در وcيت باميان پيش می برد

                                                             

٢٠٢
  ٢٠٠۶ن بست ، نومبر  سايت اسمائی  ، شکست ب- 
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٢٦٠

  :پاکستان وعمق استراتيژيک

در واقع ١٩٧٩اشغال افغانستان توسط شوروی سابق در دسمبر

رژيم . جبھۀ متحد اياcت متحده آمريکا قراردادپاکستان را در خط اول

نظامی پاکستان برای شکل گيری مقاومت افغانستان از ميان اردوگاه ھای 

 نمی  پاکستان. پناھندگان افغان در اطراف خط ديورند دست باز پيدا کرد

خواست که جنبش مقاومت توسط ناسيوناليست ھای تحصيل يافتۀ  افغانستان 

ی شود، بنابرين از رجال تحصيل يافته که در حکومت مقيم آنکشور رھبر

ھای گذشته افغانستان کار نموده بودند،حمايت ننمود و بررھبران بنيادگرای 

اس3می که در دھه ھفتاد قرن بيستم برضد رژيم جمھوری افغانستان دست 

ازاينرو کمک ھای مالی امريکا، . به تخريبات زده بودندحساب بازکرد

، اروپای غربی،  چين و ھمچنان سرمايه دارھای عربستان سعودی 

سخاوتمند عربی درکشور ھای خليج برای رھبران تنظمھای جھادی 

  .راجستر شده در سازمان اط3عات نظامی آنکشورسرا زير گرديد

جنرال ضياءالحق  جھاد را برضد شورويھا در افغانستان بمثابۀ 

نان باتشويق و ترويج وی ھمچ. بخشی از اولويت برای رژيمش انکشاف داد

در نتيجه اين . افراط گرائی مذھبی ميخواست به رژيمش مشروعيت ببخشد

روند مناطق مرزی خط ديورند را به مراکز پرورش افراطيون اس3می 

مبدل نمود که امروز درد سر بزرگ برای خود پاکستان و افغانستان 

  .وھندوستان شمرده ميشوند

می تا مسلح ساختن اس3م گرايان از زمان ايجاد مدارس دينی اس3

. داخلی، پاکستان دگرگونی خيلی بزرگ را در حيات کشورش تجربه کرد

پاکستان در اوج جنگ سرد، جنگ ھای موفقانه را در داخل و خارج 

ھمچنان بعد از ختم جنگ سرد، جنگ ھای داخلی . افغانستان به راه انداخت

بزاری در خدمت منافع در افغانستان و جنگ عليه تروريسم را بحيث ا

اس3م آباد، ھندوستان را که ھشت برابر . امنيت ملی خود بکار گرفت
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٢٦١

پاکستان نفوس و منابع اقتصادی دارد، برای منافع ملی اش تھديدی برای 

از نگاه پاکستان نخبگان سياسی ھندوستان مشروعيت . خود می شمارد

ه رسميت نه پاکستان را بحيث يک کشور مستقل تا ھنوز بطور کامل ب

  .شناخته اند

خويش چندی قبل " عمق استرتيژيک"پاکستان در راستای نيل به 

ًمجاھدين افغان را در مقابله با شوروی و بعدا طالبان را در مقابل مجاھدين 

حمايت کرد تا مطمئن شود که در صورت جنگ با ھندوستان، افغانستان در 

ر اختيار اين کشور حمايت از پاکستان خاک  و فضای ھوايی خود را د

  . قرار خواھد داد

« طراحان نظامی پاکستان اين ايده را در واقع ت3ش در راستای 

مشابھت ھا ميان سرحدات سه طبقه يی با . می شمارند» عمق استراتيژيک

ت3ش ھا در راستای تبديل افغانستان به عمق استراتيژيک در واقع بيانگر 

  .  ين منطقه استتداوم سياست استراتيژيک برتانيه در

عمق ت3ش ھای پاکستان در افغانستان  و تبديل اين کشور بحيث 

فارورد «  از طريق ايجاد  حکومت طالبی بيشتر کاپی سياستاستراتيژيک

سياست برتانيه، بر اين  بنياد استوار . برتانيه در سدۀ نزدھم است» پاليسی

که  قادر باشد بود  که در افغانستان يک رژيم دوست  بر سر قدرت آيد 

افزون بر آن اين رژيم . مخالفين را در تحت کنترول خود داشته باشد

تضمين کند که نيرو ھای دشمن  عمدتا روسيه و نيز ايران نتوانند در آن 

پاکستان نيز از رويکرد ھای سابق انگليسھا استفاده . جای پای داشته باشند

ولت مستقل در شبه قاره کرد، چنانکه در ھنگام ايجاد پاکستان به عنوان د

. ھند از روحانيون پشتون بر اصل اتحاد نظامی و مسجد، استفاده  شد

استفاده از روحانيون پشتون برای ايجاد دولت پاکستان در سر زمين نيم 

يکی اينکه از معتقدات اس3می : قاره ھند چندين اھداف را در خود داشت
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٢٦٢

 دوم اينکه ناسيوناليست ھای آنھا عليه ھندوستان سکوcر بھره گرفته شود و

  .پشتون و رھبران قبايل دو طرف خط ديورند را نيز با خود داشته باشند

پاکستان گروه ھای اس3می تندرو افغانی بخصوص حزب اس3می 

گلبدين حکمتيار و بعد ھا طالبان را بخاطری حمايت کرد که می خواست 

 عمق استراتيژيک حکومت خود را بر کابل تحميل کند و ازين کشور بحيث

و ثبات در مناطق مرزی اش استفاده نموده و ھرگز جای برای حضور 

  .ھندوستان در افغانستان باقی نگذارد

 به بيان ديگر پاکستان تgش کرد در افغانستان يک رژيم دست 

نشانده را به قدرت بنشاند که در صورت عقب نشينی در جنگ با 

اين سياست پاکستان در واقع . نمايدھندوستان از خاک افغانستان استفاده 

تداوم سياست بريتانيا در شرايط ديگر بود که از افغانستان بحيث کشور 

  .حايل در حوزه منافع امنيتی اش در جنوب آسيا استفاده ميکرد

مرز ھای طوcنی و غير قابل کنترول و مناطق قبايل سرحدی خود 

تر خيلی مساعد را برای مختار در ميان دو کشور افغانستان و پاکستان بس

ايجاد شبکه جنگ افروزی بدست پاکستان به مقصد دست يابی به اھداف 

يکی در کشمير عليه ھندوستان و ديگری عليه : استراتيژيک در دو جبھه

اين در حالی است که  پاکستان خود را در . افغانستان فراھم ساخته است

چنانکه اين . ه استزير چتر اسلحه اتمی محفوظ از تھديد ھا قرار داد

سياست  بی ثبات سازی سه بار به شدت اين دو کشور اتمی را در مقابل ھم 

 در نتيجه مداخ3ت پاکستانی ھا در کارگيل، ١٩٩٩يکی در سال : قرارداد

 درحمله ٢٠٠٢در مناطق کشمير تحت تسلط ھندوستان و بار ديگر در سال 

وبار سوم   پاکستان،به پارلمان ھند توسط تروريست ھای مستقر در خاک

 با حم3ت تندوران اس3می بربمبئی شھر بيست مليونی ھند ٢٠٠٨درنومبر

که ده ھا کشته وصدھا زخمی را در مدت سه روز اشغال ھوتل تاج محل 

  .آن شھر امنيت ملی ھند را باخطرجدی مواجه نمود
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٢٦٣

جنگ عليه « موضع گيری پاکستان در جبھه ائت3ف جھانی 

 نظامی در رابطه با دستگيری -تنش ميان اتحاد اس3میمنجر به » تروريسم

رھبران القاعده و حمايت از اياcت متحده عليه طالبان و مليشه ھای محلی 

اين در حاليست که ستيزه جويی اس3می تا ھنوز بحيث س3ح خيلی . گرديد

موفق عليه  عظمت طلبی منطقوی ھندوستان ، بشمول نفوذ در افغانستان 

اما ھندوستان با ارائه  دو ميليارد  دالر کمک در . شده استبکار گرفته 

عرصه ھای اقتصادی و نظامی به حکومت کرزی، موقعيت خود را در 

افغانستان محکم نموده وتوانسته است دوقونسل گری  خود را در قندھار 

 . وج3ل اباد در سرحدات پاکستان ايجاد نمايد

  

     :بازی پاکستان با ھند،چين و افغانستان

با  "  :صاحب نظرافغان داکتر محمدسالم، دراين خصوص مينويسد

در نظرداشت   حساسيتھای تاريخی مسالۀ کشمير با ھند و مناطق صوبه 

پاکستان متحد اصلی چين . ندارد پاکستان خواب آرام  /  افغانستان سرحد با 

يل ًمث3 پاکستان م. سياست جيو پوليتيک آسيای جنوبی بشمار ميرود  در 

پروژه ھای  انرژی ھند را تحت سوال قرار دھد و اياcت متحده   که  دارد 

جھانی محسوب ميکند با  رقيب اقتصادی خويش در مقياس  که چين را 

 . تطبيق اين پروژه احساس نگرانی ميکند نظارت کامل از 

خويش ميان آسيای ميانه و آسيای  جغرافيای    افغانستان  با  موقعيت 

ميان    منطقوی گرديده  و عنصر عمده  نع ويا سبب رفاھيت وترقی جنوبی ما

به ھمين لحاظ تصميم ھند . بشمار ميرود سياستھای رقابتی  ھند و چين 

نظامی  خارج مرزی واقع فرخار  ھوائی  غرض تشکيل يگانه پايگاه 

افغانستان ھدف اصلی ايجاد  محدوديتھا  تاجکستان در دو کيلو متری  مرز 

چين ھم بنوبۀ . باcی افغانستان را دارد ف ساحه اثر گزاری چين وتضعي 

قيد و محاصرۀ  ھند به ايجاد  متقابل ،  خود بخاطر وارد نمودن تاثيرات 
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نفوذ روز افزون باcی ھمسايگان  محدوديت ھای بحری برای کشور ھند،  

ن ترتيب افغانستان بدي. مينمايد برما، بنگله ديش وسري3نکا وارد  ھند مانند 

منافع ھند و چين   مبدل   به گرھگای ديگر منطقوی و نقطه تقاطع  ميان  

   .ميگردد

محروميت پاکستان که عمق جغرافيای با آسيای ميانه  ندارد، به 

شکست او در مسابقات  جغرافيای افغانستان،  از يکسو باعث  سبب موقعيت 

 وظايف شده و از سوی ديگر مانع پياده نمودن نظامی با ھند 

 بدين ملحوظ  .چين به او محول نموده ميگردد  جيوستراتيزيک  منطقوی که 

پاکستان ضرورت  حکومت کنونی افغانستان حکومت رقيب تلقی ميگردد و 

افغانستان دارد  و مقصد اصلی پاکستان از پشتيبانی  به حکومت تابع در 

   .کامل رژيم طالبان ھم به ھمين علت بود

از طريق پاکستان  پروژۀ دوم که ايران را باھند  پاکستان در تحقق 

سياست  نمودن   وصل ميکند بار ديگرنقش قابل م3حضه را در قبال پياده 

بندر گوادر  دسترسی چينائی ھا به . رقابتی چين عليه  ھند بکار می برد

نشان  سرمايه گذاری چين تعمير ميگردد  واقع بلوچستان پاکستان که به 

نارسيده   به آرزوی ديرين خود که مشابه به آرزوی بسر ميدھد که چين 

   .روسيه يعنی رسيدن اوقيانوس ھند است  ميرسد 

رسيدن چين به گوادر به معنی مھيا شدن راه بحری مستقيم با بحيره 

شرق نزديک و خليج فارس  راه ھای بين المللی بحری ) اسيای ميانه(کسپين  

 سياست جيوپاليتيک منطقوی و نقطه بندر گوادر گرھگاه ديگری در. است 

چون ھيچ نوع   .منافع ھند ،چين واياcت متحده در منطقه است جديد تقاطع  

جنوبی  ترانزيت بری و دھليزعبور انرژی از آسيای ميانه بجانب آسيای 

بدون پيمودن خاک افغانستان ممکن نيست، قسميکه ترانزيت بحری بدون 

حضور ناتو و جامعه جھانی در   برانم  که ازاينرو معتقد. عبور از گوادر 

دراز مدت بوده و در سالھای بعدی ما شاھد  انتقال تدريجی تشنج  کشور ما 
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٢٦٥

سرحدات جنوب وجنوب شرقی افغانستان بسوی مناطق قبايل آزاد،دره   از 

در .ھم شامل آنست ميباشيم وبلوچستان پاکستان که گوادر مشھور  صو ات 

 قوه ھا و احتمال مرزبنديھای جديد در کشور صورت آرايش جديد اين 

  ٢٠٣" . نيست]واحتمال[عقل بعيد از  پاکستان 

پاکستان بطور فزاينده از نفوذ ھند در افغانستان نگران است 

وقونسل گری ھای ھند را متھم به حمايت از ناسيو ناليست ھای بلوچ از 

وذ ھند رادر پاکستان نف. طريق مرز ھايش با ج3ل آباد و قندھار می کند

افغانستان  برای خود يک شکست استراتيژيک می بيند و سالھا 

سرمايگذاری ھا بر سر رژيم اس3می در کابل که ھنديھا را دور از مرز 

مگر ھند تاکيد ميورزد که ھدف از . ھايش نگھدارند، برباد رفته می بيند

 ھاى تمام اين فعاليتھا منفعت ھاى اقتصادى از طريق دسترسى به بازار

 .کشورھاى آسياى ميانه بوده است 

: ميگويد » گروه بين المللى بحران«، عضو موسسه ويکرام پرکاش

اين سياست نه با ھدف اقتصادی ، بلکه بيشتر با اھداف جيو پوليتيک «  

تاسيس قونسلگرى ھاى ھند در قندھار و ج3ل آباد . پيش برده مى شود

: مقام ھاى افغانى ميگويند» . بودتحريک کننده و البته قدرى موفقيت آميز

  صدھاتن ازافراد مؤثر طالب ھم اکنون در پاکستان بسر مى برند 

  .، سازمان استخبارات نظامى پاکستان بر خوردارند)ISI(و از حمايت 

يک رژيم تحت الحمايه روسيه، ھند و ايران  : مى افزايد» پرکاش« 

. نامطلوب تلقى ميشوداستراتيژيک براى پاکستان،  در کابل  از  نگاه 

يک قرن به اينسو در ت3ش اند تا  قدرتھاى بزرگ جھانى و ھمسايگان از 

گذشته ، از امريکا   ماه ١٨در افغانستان نفوذ داشته باشند و اينک در طول 

افغانستان  گرفته تا روسيه ، و از ازبکستان تا ايران به شکلى از اشکال در 

                                                             

٢٠٣
 داکترمحمدس��الم، مقال��ۀ ،موقعي��ت جدي��د جيئ��و اس��تراتيژيک افغان��ستان، در س��ايت - 

  آريائی
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نگ ساcرانى را که از منافع شان دفاع آنان گروه ھا و ج. مداخله دارند

اين يک بازى بسيار خطر ناک است و . حمايت مى نمايند ميکنند، 

اخت3فات خود را حل نه نمايند، ميتواند چون  بخصوص اگر پاکستان و ھند 

   ٢٠٤.پارچه نمايند گذشته ، کشور را دچار بحران و پارچه 

لوچھا مينويسد داکترروستار تره کی در مورد بلوچستان وجنبش ب

 به اين سو ، ناسيوناليست ھای بلوچ cاقل ١٩۴٧از تاسيس پاکستان در:" که

بلوچ ھا خواستار . سه جنگ را در مقابله  با فوج پاکستان تجربه کرده اند

خود مختاری بيشتر اداری و توزيع عادcنه ثروت ھای طبيعی قلمرو خود  

ج طÁ و مس به مبلغ ابتدايی ازده سال به اين سو قرارداد استخرا. ھستند 

طبق پيش . يک مليارد دالر با کمپنی ھای کانادايی  و چلی امضا شده است 

بينی ازين معادن ساليانه دوصد ھزار تن مس وچھارصدھزار اونس ط3 

سه ھزارشغل ايجاد خواھد گرديد و سھم  حکومت محلی  . توليد خواھد شد 

 . د فيصد خواھد بو٢۵بلوچ از مجموع عوايد 

چين با رشد سريع اقتصادی خود در اين اواخربه استفاده وسيع از 

اين کشور تا حال مليون ھا دالر برای  . چشم دوخته است » گوادر « بندر 

ازين گذشته بلوچستان معبر ومسير طبيعی . اعمار بندر مصرف کرده است 

. خطوط لوله ھای گاز و نفت آسيای مرکزی به بحر ھند به حساب می آيد 

امريکا به بلوچستان به مثابه حلقه مھم زنجيره تطبيق پ3ن ھای ژيوپولتيک 

.  خود ، در منطقه نگاه ميکند و آنرا درب دخول به افغانستان ميداند 

بلوچستان با داشتن موقعيت پر اھميت ژيوپولتيک عرصه رقابت پنھانی به 

قوت رو . ھد قصد توسعه نفوذ ميان امريکا و چين  را در منطقه تشکيل ميد

درين ميان .  به افزايش  جنبش ملی بلوچ به بغرنج شدن وضع افزوده است 

را می بيند و ) ھند(پاکستان در عقب  جنبش ملی گرايی ،  دست خارجی

                                                             

٢٠٤
  ٢٠٠٣می ٧ سايت آريائی، - 
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٢٦٧

برای ايجاد وزنه مقابل ، پيوند ھای ستراتژيک را با چين ھرچه بيشتر 

  ."تقويت ميکند 

که ،از تاسيس پاکستان نويسنده در مورد جنبش بلوچ اشاره ميکند

 به اين سو ، ناسيوناليست ھای بلوچ cاقل سه جنگ را در مقابله  ١٩۴٧در

بلوچ ھا خواستار خود مختاری بيشتر . با فوج پاکستان تجربه کرده اند

ازده سال به . اداری و توزيع عادcنه ثروت ھای طبيعی قلمرو خود  ھستند 

بلغ ابتدايی يک مليارد دالر با اين سو قرارداد استخراج طÁ و مس به م

طبق پيش بينی ازين معادن . کمپنی ھای کانادايی  و چلی امضا شده است 

. ساليانه دوصد ھزار تن مس وچھارصدھزار اونس ط3 توليد خواھد شد 

سه ھزارشغل ايجاد خواھد گرديد و سھم  حکومت محلی  بلوچ از مجموع 

 .  فيصد خواھد بود٢۵عوايد 

سريع اقتصادی خود در اين اواخربه استفاده وسيع از چين با رشد 

اين کشور تا حال مليون ھا دالر برای  . چشم دوخته است » گوادر « بندر 

ازين گذشته بلوچستان معبر ومسير .  اعمار بندر مصرف کرده است 

طبيعی خطوط لوله ھای گاز و نفت آسيای مرکزی به بحر ھند به حساب 

 . می آيد 

 بلوچستان به مثابه حلقه مھم زنجيره تطبيق پ3ن ھای   امريکا به

ژيوپولتيک خود ، در منطقه نگاه ميکند و آنرا درب دخول به افغانستان 

بلوچستان با داشتن موقعيت پر اھميت ژيوپولتيک عرصه رقابت .  ميداند 

پنھانی به قصد توسعه نفوذ ميان امريکا و چين  را در منطقه تشکيل ميدھد 

.   به افزايش  جنبش ملی بلوچ به بغرنج شدن وضع افزوده است قوت رو. 

را ) ھند(درين ميان پاکستان در عقب  جنبش ملی گرايی ،  دست خارجی

  می بيند و برای ايجاد وزنه مقابل ، پيوند ھای ستراتژيک را با چين ھرچه 
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٢٦٨

   ٢٠٥ .بيشتر تقويت ميکند

ت ھاى داراى  به عقيده ناظران سياسی، ھند و پاکستان بحيث قدر 

سgح ذروى در جنوب آسيا، مصروف يک بازى بوکس بسيار خطر ناکى 

  .در افغانستان ھستند

بگزارش آژانس خبری نووستی روسيه، ھند و پاکستان بعد از تقسيم 

 با ١٩۶۵  و در سال١٩۴٨ -١٩۴٧، دو بار به خاطر کشمير در سال ھای

 دو کشور به خاطر  جنگی ديگر ميان  اين١٩٧١در سال. يکديگر جنگيدند

برای اولين بار ھند امور مربوط به توليد س3ح . استق3ل بنگ3دش درگرفت

 ۶٠اين فعاليت ھا در دھه . ھسته ای داخلی و ابزار انتقال آن را آغاز نمود

در . بعد از آنکه اولين آزمايشات ھسته ای توسط چين انجام شد، آغاز گرديد

" بودای خندان"ود راتحت عنوان  ھند اولين بمب ھسته ای خ١٩٧۴سال 

  . در صحرای راجستان انجام داد

  در .  پاکستان برنامه ھسته ای خود را آغاز نمود١٩٧٢در سال 

 تا ۴٠ بمب ھسته ای با انرژی از ۵تا ٢ پاکستان از ١٩٩٨می سال ٢٨

) چاگی" (چگای"اين آزمايشات در ميدان تير . کيلوتن را آزمايش نمود۴۵

 پاکستان در ھمين ١٩٩٨می سال ٣٠در. صورت گرفتايالت بلوچستان 

.  کيلوتن  انجام داد١٨ - ١۵محل آزمايش يک بمب ھسته ای ديگر رابا توان 

 پاکستان با موفقيت س3ح ھسته ای خود يعنی يک ١٩٩٨در ماه اپريل سال 

ماه بعد از . آزمايش کرد"  ١ -قھوری" راکت برد متوسط را تحت عنوان 

می  سه بمب ھسته ١١ر پاسخ به آن انجام داد و روز آن دھلی آزمايشی د

مسئولين . يی و دو روز بعد آن دو بمب ديگر ھسته يی توسط ھند منفجر شد

دو کشور با اجرای برنامه ھای موشکی و ھسته يی خود بر ايجاد به 

                                                             

٢٠٥
ًت��اثير ض��ابطه ھ��ای ژيوپولتي��ک برادام��ه جن��گ در " روس��تار ت��ره ک��ی، مقال��ه ١٠٤- 

  "افغانستان
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٢٦٩

 ک3ھک تکيه می ۵٠ -۴٠به تعداد" حداقل پتانسيل بازدارنده"اصط3ح 

  ٢٠٦ .کنند

  :بازی بزرگ جديدنقش ايران در

بعد از ختم دوران جنگ سرد با رويکارآمدن طالبان در صحنه 

سياسی افغانستان، منطقه بصورت بی سابقه يی دوقطبی شد، چنانکه 

از طالبان حمايت ) برخی از مقامات امريکا(عربستان سعودی و پاکستان و 

ز ميکردند و کشورھای آسيای ميانه و روسيه و ھند و ترکيه و ايران ا

اين رقابتھا . ائت3ف شمال حمايت مينمودند تا مانع پيشروی طالبان گردند

 ٩٠ و کنترول شان بر ١٩٩٨بخصوص پس ازموفقيت ھای طالبان در سال 

در صد ازخاک کشور تا آنجا تشديد يافت که ايران با محکوم کردن پاکستان 

ای بخاطر کمک و حمايتش از طالبان، دست به مانورھای نظامی در مرزھ

ولی ھدف اصلی اين . افغانستان زد و رژيم طالبان را به جنگ تھديد نمود

جبھه گيريھا و رقابتھا در منطقه ، ت3شی بود بخاطر بدست آوردن آخرين 

ذخاير عظيم انرژی دست نخورده جھان درکشورھای تازه به استق3ل 

  . رسيده آسيای ميانه

ان و نماينده يکی از اعضای حزب کارگر انگلست" مايکل ميچر"

مجلس اين کشور ويکی از وزرای سابق دولت تونی بلير، در اين مورد 

ميگويد که دولت امريکا، طالبان را به عنوان يک رژيم ثبات دھنده در 

آسيای مرکزی می ديد که می توانست امکان cزم را درساخت لوله ھای 

ستان به نفتی برای انتقال ذخاير گاز از ترکمنستان ، ازبکستان وقزاق

افغانستان و از آنجا به پاکستان و اقيانوس ھند فراھم کند، اما با عدم قبول 

شرايط امريکا از جانب طالبان ، نمايندگان دولت امريکا به طالبان گفتند که 

                                                             

٢٠٦
  ٢٠٠٨ می ٢٠خبرگزاری نووستی روسيه ، - 
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٢٧٠

يا شرايط امريکا را می پذيريد و يا اينکه به زير فرشی از بمب ھا کشيده 

  ٢٠٧ .خواھيد شد

 برسميت نشناخت ، اما روابط گرم کاری  گرچه امريکا طالبان را 

 ١٩٩٧شرکت يونوکال در نومبر. ميان طالبان وشرکت يونوکال برقرارشد

سال يک  يک ھيئت طالبان را به امريکا دعوت کرد و در دسمبرھمان 

در ايالت نبرسکا ) Omaha(مرکز آموزشی را در دانشگاه اوماھا

)Nebraska ( امور ساختمان لوله  تکنيسين افغان در ١٣٧جھت آموزش

تداوم بی ثباتی اوضاع سياسی در افغانستان . ھای نفت و گاز افتتاح کرد

آنھا : شماری از مقامات امريکارا به تجديد نظردر داوری شان کشاند

از . پشتيبانی ازطالبان و پروژه انتقال گاز را يک اشتباه سياسی تلقی کردند

 جوcی ٢١ امريکا به تاريخ جمله آقای ستروپ تالبوت، معاون وزيرخارجه

امکان زياد وجود داردکه اين منطقه به « :  چنين ھوشدار داد١٩٩٧

   مذھبی و صحنه يک -پروشگاه تروريستھا، گھواره بنيادگرائی سياسی 

   ٢٠٨» .جنگ بزرگ مبدال شود

 يکی از عوامل اين نگرانی حضور اسامه بن cدن در افغانستان  

از .  را در افغانستان ايجاد و رھبری ميکرد شبکه القاعده١٩٩۶بودکه از 

جانب ديگر سياست کنترول عراق و ايران که از طرف دولت بيل کلنتن 

 کوشش برای کنار .طراحی شده بود، بتدريج کارآئی خود را از دست داد

گذاشتن و منزوی ساختن ايران ، از طريق گسترش قدرت طالبان ، نتيجه 

ی ايران در امور افغانستان پس از در گير. معکوس در برداشته است

ظھور طالبان و قتل رھبر مورد ع3قه و حمايت ايران عبدالعلی مزاری 

ترس فزاينده تھران از سرنوشت اقليت . بدست طالبان ، به بن بست رسيد

                                                             

٢٠٧
  ٢٠٠٣ سپتمبر ۶ گاردين ،چاپ لندن، روزنامۀ - 

٢٠٨
  ٩، ص ١٠ نشريۀ آينده ، شماره - 
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٢٧١

شيعه در افغانستان ، ايران را واداشت تا با کراھت دست دوستی بسوی 

تا حزب وحدت را در برابر طالبان دولت ربانی دراز کند و تقاضا نمايد 

ھمبستگی حزب وحدت مورد حمايت ايران با دولت ربانی . حمايت کند

برای آن حزب فرصتی فراھم ساخت تا خود را در شھر مزارشريف بيش 

 دوھزار افراد طالب را که تازه به ١٩٩٧از پيش جابجا کند و در ماه می 

را به انتقام قتل رھبر خود آن شھر وارد شده بودند ، غافلگير کرده ھمه 

يک سال بعد در ماه اگست . عبدالعلی مزاری ، در يکروز قتل عام نمايند

ِّ طالبان با تصرف مجدد شھر مزارشريف ، تقريبا ھشتھزار ھزاره ١٩٩٨

 نفر ديپلومات و يک نفر ژورناليست ايرانی به قتل آوردند که اين ٩را با 

ی بحساب ميرفت تا آنجا که امر بر سياست خارجی ايران ضربه محکم

ايران دست به مانورھای نظامی در مرزھای افغانستان زد ، اما ايران انتقام 

ايران با حمايت از ائت3ف ضد . خود را از طالبان از طريق ديگری گرفت 

طالبان،وسرا زير ساختن سيل پول و وسايل جنگی به جمعيت اس3می و در 

 تنورجنگ داخلی را در افغانستان تا رأس به جنگ ساcر احمدشاه مسعود،

آنجا شعله ور نگھداشت که صاحبان کمپنی يونوکال از تأمين امنيت در 

  . افغانستان نا اميد شدند

در ھمين ارتباط آقای حکيم نعيم، سندی راکه دربانک معلوماتی  

آرشيف امنيت ملی امريکا موجود است  واز طرف سفير امريکا در 

 به نمايندگی ھای سياسی امريکا ارسال شده ١٩٩٩ری پاکستان در ماه فبرو

است، به نشر رسانده که در آن گفته شده احمدشاه مسعود به مراتب زياد تر 

از طالبان، کمک خارجی دريافت ميکرده  وبخش عمده اين کمک ھا از 

  .سوی جمھوری اس3می تامين ميشده است

داخل در سند آمده است که مشک3ت دوامدار اقتصادی در "

پاکستان، ومشکل طالبان با عربستان سعودی در مورد اسامه بن cدن، 

درحالی . دولت طالبان درافغانستان را سخت در بحران مالی قرارداده است
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٢٧٢

که مخالفان طالبان برھبری احمدشاه مسعودکمک ھای نقدی بزرگی را 

در سند ذکر شده است که ھرچند دولت پاکستان . ازايران دريافت ميکند

وعده سپرده است که در ھرماه يک يا چند ميليون دالربه طالبان بپردازد، 

فقط اين مبلغ در مقابل کمک ھای  که مخالفان طالبان دريافت ميکنند، بسيار 

درسند امده است که جمعيت اس3می مخالف عمده طالبان که . ناچيزاست

ه، احمدشاه مسعودمربوط آنست، برع3وه  دريافت کمک نقدی از روسي

. ازبکستان، وتاجکستان، بزرگترين کمک ھا را ازايران دريافت ميکند

کمک ھای ايران به يک پايگاه نظامی در کوcب تاجکستان منتقل شده و از 

در سند ھمچنان آمده است که تيم ھای از . آنجا به پنجشيرارسال ميگردد

 وجود سازمان استخباراتی سپاه پاسداران ايران در نقطه مھم خنج پنجشير

دارند که در تقسيم پول وديگر کمک ھای ايران به مسعود وديگر قوماندانان 

   ٢٠٩ ..."کمک ميکنند

يک قوماندان (چرا ايران اين ھمه پول نقد به جيب احمدشاه مسعود

ميريخت؟ مگر نه اين بود که احمدشاه مسعود در سال ) سنی مذھب

بل حمله ، مورد حمايت ايران درغرب کا)شيعه(بر حزب وحدت١٩٩٣

کرده بود و درآن حمله چھار ھزار ازھواداران آن حزب رادر افشارسربه 

نيست نموده بود؟ مگر بنابر پ3نھای ھمين احمدشاه مسعود نبود که حزب 

وحدت دچار انشعاب وشاخه اکبری از آن جدا گرديد وبه احمدشاه مسعود 

ت وباز مگربنابرتوطئه ھمين مسعود نبود که رھبر حزب وحد.پيوست

عبدالعلی مزاری شکار طالبان شد ونا بود گرديد ؟ پس با اين پس منظر 

چرا ايران بازھم به احمدشاه مسعود، اين ھمه کمک نقدی ميکرد؟ معلوم 

داراست که ايران عاشق ک3ی پکول مسعود نبود تا اين ثروت سرشار را 

در جيب او خالی کند،بلکه ميدانست تنھا کسی که در برابر پول حاضر 

ست  مانع کشيدن لوله ھای نفت وگاز ترکمنستان از طريق افغانستان به ا

                                                             

٢٠٩
  .، مقاله حکيم نعيم٢٠٠٧ سپتامبر ٩ جرمن، - افغان- 
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ط از عھده پاکستان گردد، وامريکا را در انجام اين امر ناکام گرداند، فق

پس ايران با کمک ھای نقدی خود به مسعود، . بوداحمدشاه مسعود پوره 

  :جنگ ونا امنی را در افغانستان تداوم بخشيد وموفق گرديد تا

احبان کمپنی يونوکال از تأمين امنيت در افغانستان نا اميد  ص-١

شدند و از طرح خود مبنی برکشيدن خطوط لوله ھای گاز و نفت از اسيای 

  . ميانه به پاکستان از طريق افغانستان صرف نظرکردند

 طالبان را که مبالغ ھنگفتی از مدرک حفاظت و ترانزيت گاز و -٢

 ند، محروم سازد ،نفت در افغانستان نصيب می شد

 پاکستان را که از طالبان حمايت ميکرد، از منافع سرشار نفت - ٣ 

و گاز آسيای ميانه که از افغانستان عبور ميکرد و به پاکستان منتھی ميشد، 

 .محروم نمايد 

   ضربه محکم  اما غير مستقيم  به امريکا اين بود  که امريکا -  ۴ 

ت را برای کشيدن خطوط لوله گاز و نفت وقتی ديد طالبان قادر نيستند امني

ً وع3وتا ميلياردر مغضوب عربستان ، اسامه بن -ترکمنستان تأمين کنند

 از پشتی بانی طالبان دست - cدن در مناطق تحت تسلط طالبان بسرمی برد

  . کشيد

اکنون ھم ايران بطور جدی مصمم است تا به ھر قيمتی که شده، 

گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان نگذارد پروژه لولۀ ھای نفت و

بگذرد، بلکه خود ميخواھد تا ابتدا ذخاير گاز خود را وسپس گازونفت 

حوزه دريای خزر را به کمک کمپنی گاز پروم روسيه  به پاکستان وھند 

  . صادر نمايد 

   ھزار ميليارد متر مکعب ذخيره ثابت شده گاز و ٢٨ايران دارای 

  از جھان بعد از روسيه است، اما تا کنون در دومين دارنده ذخاير گ
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 .صادرات گاز موفقيت چندانی نداشته است

گاز صادراتی ايران به ھند و " خط لوله صلح"بحث بر سر طرح 

آغاز شده و اکنون ھم کار لوله کشی آن به ) ١٩٩٧(پاکستان از سال 

. دد کارآن اتمام گر٢٠٠٩پاکستان وھند بسرعت ادامه دارد و قراراست تا 

 کيلومتر برآورد شده و قرار است ٢٧٠٠طول خط لوله صلح ايران به ھند 

پيش بينی شده . گاز صادراتی ايران را از مسير پاکستان به ھند منتقل کند

 کيلومتر از اين خط لوله در ١١٠٠است که در صورت توافق نھايی، 

با . کيلومتر در ھند احداث شود۶٠٠ کيلومتر در پاکستان و ١٠٠٠ايران، 

 ميليون متر مکعب گاز ايران به ھند و ١۵٠تکميل اين پروژه ، روزانه 

 ۶٠ ميليون متر مکعب آن برای ھند و ٩٠پاکستان صادر خواھد شد که 

مصارف . ميليون متر مکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده است

 اجرای اين طرح در برآورد ھای اوليه چھار و نيم ميليارد دالر اع3م شده

بود اما اکنون کارشناسان مصارف طرح را حدود ھفت ميليارد دالر برآورد 

مگر امريکا موافق اجرای اين طرح نيست و ناخرسندی خود را . کرده اند

امريکا معامله با ايران را . به اط3ع مقامات ھند و پاکستان رسانده است

ه س3ح تشويق تروريسم بين المللی و کمک به اين کشور برای دستيابی ب

ھای ھسته ای عنوان کرده است، اتھامی که تھران آنرا بی اساس می 

   ٢١٠.خواند

 ساله برای صادرات گاز ٢۵افزون براين، ايران با ھند قراردادی 

 ميليارد دالر امضا کرده است که اجرای آن از سال ٢٢مايع به ارزش 

ز مايع ھند در ازای خريد ساcنه پنج ميليون تن گا. آغاز خواھد شد٢٠٠٩

 و بخشی از ميدان جفيرامتياز توسعه ميدان نفتی ) ال ان جی( طبيعی

  . را از ايران حاصل کرده استيادآوران

                                                             

٢١٠
  ٢٠٠٧ سپتمبر٢۴ bbc- گزارش - 
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 به طور کامل به ھندی ھا واگذار شده، اما جفيرتوسعه ميدان نفتی 

 درصد است و پيش بينی شده در ١٠سھم ھنديھا در ميدان نفتی يادآوران 

ن تن بيش از ميزان توافق شده در قرار داد از  ميليو۵/٢صورتی که ھنديھا 

 درصد ٢٠ايران گاز وارد کنند، سھم آنھا در ميدان نفتی يادآوران به 

  .افزايش يابد

 در حال حاضر صادرات گاز مايع به امتياز دسترسی به ميادين 

نفتی ايران وابسته شده و متقاضيان گاز مايع سعی می کنند در قبال خريد 

بنابرين ھنديھا ھمچنين برای .ز منابع نفتی ايران دست يابندگاز به بخشی ا

حضور در پروژه ھای بزرگی نظير ميدان گازی پارس جنوبی نيز ابراز 

 ميليارد دالر برآورد شده و در ٧٠ارزش اين تفاھم نامه . تمايل کرده اند

صورتی که به قرارداد منجر شود، بزرگترين پروژه فروش گاز مايع در 

 ١٠ ساله برای خريد ساcنه ٢۵چينی ھا نيز توافقنامه ای .د بودجھان خواھ

ميليون تن گاز مايع با ايران امضا کرده اند و ايران در مقابل بخش عمده 

 .ميدان نفتی يادآوران را در قبال خريد گاز به اين کشور واگذار کرده است

در ازای خريد ) ساينوپک(گفته می شود شرکت نفت دولتی چين 

 سال اجازه فعاليت در ميدان نفتی يادآوران را خواھد داشت ٢۵ مدت گاز به

و توسعه ميدان نفتی يادآوران که ذخاير قابل برداشت آن سه ميليارد بشکه 

درحال حاضرترکيه .برآورد شده، در اختيار اين شرکت قرار خواھد گرفت

 ساله ٢٢تنھا مشتری گاز صادراتی ايران است که بر اساس قراردادی 

   ٢١١ . ميليارد دالر گاز از ايران وارد خواھد کرد٢٠ود حد

با درنظرداشت ارقام وحقايق فوق الذکر، ايران از لحاظ امکانات 

اقتصادی فراوان حود،توانائی يافته است تا نسبت به ساير کشورھای منطقه 

به ک3م ديگر، .در افغانستان از نفوذ وتاثير گذاری بيشتری برخوردار باشد

                                                             

٢١١
  ٢٠٠۵ ژوئن ١۴ بی بی سی - گزارش- 
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ندين لحاظ خود را نسبت به پاکستان وھندو روسيه وعربستان ايران از چ

و بنابرھمين نفوذ و . سعودی وترکيه در سرنوشت افغانستان ذيدخل ميداند

رسوخ سياسی ومذھبی است که کريم خليلی رھبر حزب وحدت، اکنون 

  .معاون دولت آقای کرزی است 

عيل ع3وه بر کريم خليلی، يکی از رجال سرسپرده ايران، اسما

خان، وزير انرژی وآب افغانستان است که بعد ازشکست از دست طالبان 

به ايران فرارکرد ومورد حمايت سازمان ھای اط3عاتی ايران قرارگرفت 

پس از سقوط طالبان او برھرات تسلط يافت ودرزمان فرمانروائيش در .

   ھرات دساتير اس3می راسختگيرانه تر از زمان طالبان برشھروندان ھرات

  . تعميل وتحميل ميکرد

وی با قساوت واستبداد کم نظيری برمردم ھرات حکومت کرد وسد 

عوايد سرشار . آھنينی در جلو آزادی ھای مدنی مردم ھرات شمرده ميشد

گمرکات ھرات به وی  امکان داده بود که با تشکيل يک اردوی شخصی 

ت زيادی سی ھزار نفره ازمليشه ھای محلی در آن وcيت از نفوذ وقدر

وی خويشتن را امير حوزه غرب لقب داده بود و وcيات . برخوردارشود

غور، بادغيس وفراه و نيمروز را تابع وcيت ھرات ساخته بود و واليان آن 

دولتی ( وcيات را واداشته بود بجای حکومت مرکزی  از اوفرمان ببرند 

منستان سفرھای مستق3نه وی به تھران وترک). در درون دولت کرزی 

وعقد قراردادھای اقتصادی وتخنيکی با مقامات آن دوکشور، به وضوح به 

معنی برسميت نشناختن دولت کرزی و دوری جستن از دولت مرکزی تلقی 

کنار کشيدن او ازحکمروائی مستق3نه در غرب کشور، شايد يکی از .ميشد

  .شددست آوردھای تاريخی دولت کرزی با کمک دوستان بين المللی  او با

از آنجائی که ايران اززمان الحاق مجدد خراسان به ايران 

مي3دی، پيوسته خواب خوش تصرف ھرات و قندھاررا می بيند، ١٨٠١در
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.  برھرات حمله کرد ولی موفق به فتح آن شھر نشد١٩سه بار در قرن 

درسالھای پس ازسقوط طالبان وقرارگرفتن اسماعيلخان بربخش غربی 

وار ساخت تاکمکھای اقتصادی وعمرانی اش را بيشتر کشور، ايران را اميد

بر بخش غربی کشور متمرکز سازد و روابط کاری و سياسی خود را با 

ايران آرزو دارد اگر . اسماعيلخان گرم ترمطرح وبمنصه اجرا گذارد

شرايط فراھم شود، روزی بخش ھای غربی افغانستان را ضميمه قلمرو 

وری است که گفته ميشودپروژۀ  اسکان برای تحقق چنين منظ. خود نمايد

ھزاره ھای شيعه  در ھرات  بخواست آنکشور روی دست گرفته شده وتا 

کنون چندين صدھزار نفر ھزاره  توسط والی ھرات سيدحسين انوری در 

  .ھرات جابجا شده اند واين روند ھمچنان دوام دارد

" دهارا "بر عليه"اقتدار"جنگ نقدی زيرنام  " درعارف ذره بين

نکات تازه وحساسی را مطرح کرده ودر "بر سر مقايسه ھرات با فلسطين

ايران که در طول تاريخ با حم3ت خونينش :"بخشی از آن نوشته ميکند

نتوانسته است ھرات را به تصرف خود در آورد، کوشش داشته است تا با 

تغيير پاليسی که اکنون در حال عملی شدن است به اشغال غير مستقيم 

امروز ھزاره ھا در ھرات در عين زمانيکه بشکل دسته  .ت به پردازدھرا

ھای چندين ھزار نفری مستقر ساخته ميشوند بصورت پنھانی تا حدودی نيز 

مسلح ساخته ميشوند تا در صورت اعتراض مردم بومی منطقه از موقعيت 

آيا اين ظالمانه نيست که آقای حسين انوری والی .بھتری برخوردار باشند

اره ھرات با استفاده سوء از قدرت بطور مستقيم و غير مستقيم به انتقال ھز

دسته جمعی ھزاره ھا به ھرات می پردازد و ھزاره ھا با دالر ھای باد 

آورده از آن سوی مرز به خريد و غصب زمين و جايداد ھراتيان می 

ت پردازند؟ آيا منصفانه خواھد بود که ھراتيان قربانی به اصط3ح ھولوکاس

  "صد سال قبل ارزگان شوند؟ 
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ھراتيان با ھزاره ھا دشمنی و خصومتی ندارند :ذره بين می افزايد

طوريکه زندگی برادرانه شان با ھزاره ھای بومی اين منطقه شاھد اين ادعا 

است ،اما با توطئه ھای جديد در راستای جابجائی ھزاره ھا که باعث 

ھبی را در ميان مردم با ھم غصب زمين و جايداد شان ميشوند و نفاق مذ

برادر آن دامن ميزند کام3 در مخالفت قرار دارند و به ھيچ بيگانه و بيگانه 

پروری اجازه نخواھند داد تا در زير نقاب مذھب ، قوميت ، و مظلوميت 

ھستی شان را تاراج ، امنيت شان را مختل و شيرازه وحدت شان را از ھم 

بنابرين به خاطر .  را به ثبوت خواھد رساندمت3شی سازد که آينده اين ادعا

آينده مطمئن و امنيت دوامدار مناطق غربی کشور، دولت افغانستان از 

ھمين حاc بايد از جابجائی ھای جديد که در آينده باعث مصائب فراوان 

امنيتی، اجتماعی و سياسی خواھد شد جلوگيری نموده و ناقلين جديد را 

اصلی شان و يا به وcيات شرقی و جنوبی کشور بزودی ممکن يا به مناطق 

٢١٢." منتقل نمايد
  

کارمند امنيت دولتی ) ج3ل بايانی"(بايانی. ج"ھموطن ديگر ما 

افغانستان در عھددکتر نجيب هللا که در سفارت افغانی درتھران سکرتربوده 

 پنجصد اکنون به تعداد:" جرمن نوشته ميکند-ضمن مقالت مفصلی درافغان

موطنان مليت ھزاره در نوار مرزی با ايران در مناطق اوبه،  ازھھزار

فارسی وديگرمناطق ھرات وبادغيس مقيم وتوسط رژيم ودستگاه 

استخبارات ايران به سرعت منازل رھايشی، مکاتب، مدارس،شفاخانه، 

اماکن مذھبی اعمار ميگردد وھمه اين مردمان توسط رژيم ايران با س3ح 

ح گرديده وتا اکنون برخورد ھای پراگنده ميان ھای سبک ک3شينکوف  مسل

آنھا ومردمان بومی رخ داده و والی کنونی ھرات آقای انوری يکی از 

                                                             

 ،مقاله آقای ذره بين٢٠٠٧ دعوت نت، نومبر - ٢١٢
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.... تطبيق کننده گان اساسی اين پ3ن شوم ايران در ھرات باستان ميباشد
٢١٣ "  

آقای ميرحسين مھدوی که خود از مھاجرين شيعه افغان در ايران 

ليسانس درس خوانده وبا حزب وحدت  پيوند بوده ودر ھمانجا تا سطح 

  :داشته است ، در مورد سياست خارجی ايران نسبت به افغانستان مينويسد

سياست خارجی دولت ايران در مورد افغانستان توسط پنج مرکز « 

، وزارت )سپاه قدس(سپاه پاسداران انق3ب اس3می . عمده تعيين می شد

و وزارت داخله ايران و دفتر ) تاط3عا(امور خارجه، وزارت امنيت 

                                                             

بايانی،دراينجا بايد اشاره کردکºه يکºی .بقلم ج3ل جرمن، آن3ين،مقاله ھرات، - افغان- ٢١٣

از چھره ھای آلوده وضد منافع ملی که در راه تجزيه افغانستان سخت ت3ش ميکند ، ھمانا 

لطيººف پººدرام، ابتººدا پرچمººی ودر نخººستين سººالھای تجººاوز شººوروی . اسººت" لطيººف پººدرام"

د نزد احمدشاه مسعود به برافغانستان عضو ھئيت تحريرروزنامه حقيقت انق3ب ثوربود، بع

پنجشيررفت و شورای نظاری شد واز پنجشير بورس تھران گرفت وبه ايران رفت ومدت 

يک کارمند عالی رتبه سفارت افغانستان در تھران، .شش ھفت سال رادر ايران سپری کرد

گºاه گºاھی بºرای خبºر کºشی بºه سºفارت "  لطيºف پºدرام"برای نگارنده تعريºف ميکºرد کºه 

در تھººران رفººت وآمººد ميکººرد وبººرای گººم کººردن  بººدگمانی از خººود، از ايººن وآن افغانººستان 

بعد  سر از فرانسه کشيد . کارمند سفارت پول قرض ميگرفت مگر قرض راھم پس نميداد

و بººدون آنکººه روی دانººشگاھی را در فرانººسه ديººده باشººد، خººود را دارای دپلººوم دکتººرا از 

يتی ايººن چنººين خººواب رياسººت جمھººوری شخººص. ن فرانººسه معرفººی ميکنººدُدانººشگاه سººورب

من افغان نيºستم و افغانºستان را  :"درحالی که نخستين ک3م او اينست.افغانستان را می بيند

ايºن آقººا بºا يºک چنºين طºرز تفکººری بºيش از دو دھºه اسºت کººه ." ھيچگºاه دوسºت نداشºته ام

 فرھنگيººان تاجيºººک تبºººاررا تºººشويق ميکنºººد تºººا از طريºººق رسºººانه ھºººای گروھºººی تºººصويری

ونوشººتاری  و سººايتھای انترنتººی ميººان مººردم شººريف وcيººه ھººای اتنيکººی ومººذھبی وزبººانی 

افغانستان شگاف وتفرقه ايجاد کند وبنابرين ھيچ ھفته وماھی نيست که بºه بھانºه اينکºه نºام 

افغانستان به خراسان تعويض گردد و يا اينکه کلمه افغان بيانگر ھويت  قوم پشتون است و 

د خود را افغانستانی بنامند نه افغان، ودر افغانستان بايºد يºک نظºام فºدرالی ساير اتنيکھا باي

 .بميان آيد و غيره بھانه ھا سخنی نگويند وترفندی بکار نبرند
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متعدد شدن مراکز تصميم گيری در ايران، . رھبر ايران در امور افغانستان

روايت گر اخت3ف نظر بين رھبران رده باcی ايران بود و البته اين 

در اين .اخت3فات نتايج خشونت باری برای مردم افغانستان داشت

ه افغانستان احساس خستگی ايران از صدور وcيت فقيه ب) س١٣۶٧(زمان

چون حاصل اين صادرات، ورود مرگ و فاجعه به افغانستان بود . می کرد

 اقتصادی پيامدھای چندان مثبتی - و برای دولت ايران ھم از نظر سياسی

  . نداشت

 با روی کار آمدن حکومت جھادی در کابل، دولت ايران سعی می 

اختار سياسی دولت مجاھدين در س) پاکستان(کرد تا از رقيب توانمند خود 

به ھمين دليل رابطه ی بسيار نزديکی را با جمعيت اس3می و . پس نماند

شورای نظار ايجاد کرد کمک ھای گسترده ايرانی ھا به دامن جمعيت 

با شروع جنگ بين جمعيت اس3می و حزب وحدت، . اس3می می ريخت

اسداران، دفتر سپاه پ. دولت ايران در يک موقعيت ناگواری قرار گرفت

رھبر ايران، وزارت امنيت و وزارت داخله ايران با تمام توان خود از 

جمعيت اس3می به حمايت برخاستند و دفتر افغانستان وزارت امور خارجه 

دقيقا در يک زمان، دولت ايران به دو . ايران به حمايت از حزب وحدت

ن جنگ طرف جبھه جنگ کمک سياسی اقتصادی و نظامی می کرد و اي

عبث به قربانی شدن ھزاران نفر در غرب کابل و جای جای افغانستان 

در اين شرايط آقای مزاری رھبر حزب . انجاميد، سالھا به طول کشيد

وحدت، نسبت به سياست ھای ايران خشمگين شده و حتی سفير ايران را 

با شکست دولت جھادی استقرار دولت طالبان، . مورد لت و کوب قرار داد

ان ھمچنان حمايت ھای خود را از حزب وحدت، جمعيت و جنبش ملی اير

 اس3می ادامه داد در زمانی که طالبان به کمک مستشاران نظامی –

پاکستان، جبھات جنگ وسيعی را عليه جبھه متحد گشوده بود، دولت ايران 

با ھفته ای ھفت سورتی پرواز به بدخشان، چھار سورتی به باميان و پنج 
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از به مزار شريف، اين سه حزب عمده را در جنگ عليه سورتی پرو

توسط اين پروازھا مھمات، س3ح ھای ثقيله و . طالبان حمايت می نمود

  . خفيفه و ديگر امکانات در اختيار گروه ھای مورد نظر قرار می گرفت

در طول اين سالھا البته سياست سخت گيرانه و برخوردھای غير 

اجرين افغان، زندگی را بر مھاجرين تنگ انسانی دولت ايران عليه مھ

دولت ايران . نموده و آنان ھر روزه شاھد توھين، تحقير، ظلم و تعدی بودند

دو اردوگاه مرگبار برای شکنجه و آزار و اذيت افغانھای فاقد مدرک در دو 

 مشھد و زاھدان ايجاد کرده بود که شايد –نقطه مرزی خود با افغانستان 

البته در شرايط .شباھت به اردوگاه ھای آلمان نازی نبودبعضی از ايام بی 

خود در ] مذھبی[فعلی نيز دولت ايران ھمچنان به تعقيب سياست ھای 

صدور وcيت مطلقه فقيه، صدور انق3ب، . افغانستان مبادرت می ورزد

حمايت مجاھدين، ايجاد حکومت اس3می در افغانستان، شعارھای فريبنده 

 کدام از آنھا، علی الرغم صدھا ھزار قربانی، تخم نفاق، ای بود که بابت ھر

   ٢١٤».بدبينی و خشونت را در بين مردم ما پاشيد

ايران درحالی که بظاھرخود را طرفدار ثبات وامنيت درافغانستان 

ميگويدمگر شواھدی از کمک ھای نظامی ايران به گروه طالبان درفراه 

تی افغان وائت3ف بين المللی  وھلمند و قندھار وھرات بدست نيروھای امني

به گزارش .  افتاده که نشان ميدھد ايران طرفدار ثبات افغانستان نيست

المللی کمک به  نيروھای بين«:  سپتمبر١۶تلويزيون صدای امريکا در 

 تسليحاتی از ايران به مقصد  امنيت افغانستان از کشف و ضبط محموله

 ٢٠٠٧ سپتمبر۶وله در تاريخ اين محم. طالبان توسط اين نيروھاخبرداد

ای از ورود فزاينده  کشف گرديد و به نظرميرسد اين امر گواه تازه 

اين محموله «: در گزارش آمده است» .تسليحات از ايران به افغانستان باشد

                                                             

 .سايت کابل ناتھه، زيرنام مھدوی رجوع شود - ٢١٤
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ھای ضد زرھی است که برای ساخت مواد منفجره قوی و  شامل بمب

بارترين تسليحاتی بودند که روند و يکی از مرگ  ای به کار می ھای جاده بمب

نيروھای پيمان » . اند در عراق عليه نيروھای خارجی به کار گرفته شده

 تر تسليحاتی از ايران را که در تاريخ  ناتو پيش از اين دو محموله کوچک

شد،نيزکشف   اپريل و سوم ماه می به مقصد وcيت ھلمند حمل می١١

  .ارد ميکندوضبط کرده بودند، ولی ايران اين اتھام ر

 ھمچنان  منابع امنيتى افغان،از تاسيس پايگاه ھاى نظامى آموزشى 

براى مخالفين درقلمروايران،ھمسرحد با افغانستان ورفت و آمد شمارى از 

قوماندانھاى سابق جھادى وطالبان به اين پايگاه ھا، حدود يک ماه قبل نيز 

 جرگۀ شوارى ملى، احمد بھزاد، نماينده مردم ھرات در ولسى.خبرداده بود

اط3عاتى که ما داريم ، سپاه قدس « :به آژانس خبرى پژواک گفته بود

ايران که جزء پاسداران ايران است،اقداماتى را براى تجھيز واکمال 

مخالفين درداخل افغانستان ،سازماندھى ميکنند وھم تعدادى را در قرار گاه 

   ٢١٥».ھاى نظامى خود آموزش ميدھند

 تنھا در دولت کرزی، نماينده ھای مقتدری ايران امروز نه

دارد،بلکه در پارلمان افغانستان نيز سر سپردگانی دارد که برای رژيم 

درنامۀ استيضاح وسلب اعتماد از . موجوده افغانستان درد سرآفرين اند

وزير امورخارجه که در امر اخراج ويا توقف مھاجرين افغان از ايران 

 نفوذ وقدرت نمائی ايران را در پارلمان ھيچگونه نقش اجرائی نداشت،

افغانستان به نمايش گذاشت تا به کرزی نشان داده باشد، که در محاسبات 

دوستی وگپ شنوی ازخارجيھا ، نقش ايران را در استقرار ثبات 

، به اخراج اجباری ٢٠٠٧ايران درمارچ . درافغانستان نيز دست کم نگيرد

                                                             

 ٢٠٠٧ اکتوبر٢٨ سايت اريائی، - ٢١٥
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اقدام کرد وآن را به عنوان عامل مھاجرين افغان بشکل بی سابقه يی 

  .فشارعليه حکومت آقای کرزی بکار گرفت

متاسفانه افغانستان در چنان يک موقف ضعيفی قراردارد که 

نميتواند حتی گزارش نيروھای دولتی ويا نيروھای بين المللی را در امر 

آنچه کمک ھای ايران به مخالفان دولت افغانستان . کمک به طالبان تائيد کند

را به حقيقت نزديک ميکند،اينست که امريکا با ايران برسر مسئله انرژی 

بنابرين ايران ھم  حضور امريکا در عراق . ھسته يی سرمخالفت دارد

وافغانستان را برای نفوذ خود درمنطقه مانعی می بيند و بنابرين سعی 

ميکند امريکا را در نياتش در منطقه ناکام و مجبور به خروج از ميدان 

  .د نمايد٠بازی بزرگ جدی

  :علل بحران جاری 

مبارزه " تحليل گران بدين باورندکه  بحران جاری افغانستان در

ايديولوژيک با بنياد گرايی اس3می ، ايجاد فشار بر دوسيه ذروی ايران ، 

تضعيف پوتانسيل جنگی جبھات ضد ھند در کشمير ، منازعه بر سر بھره 

مرکزی و حوزه کسپين ، ھمه در جنگ برداری از منابع طبيعی آسيای 

به ھر پيمانه ايکه جنگ دوام کند ، تداخل  .افغانستان انعکاس يافته است 

فکتور ھای داخلی و خارجی بيشتر به پيچيدگی آن می افزايد و دريافت راه 

حکومت فعلی افغانستان بايد ھرچه . خروج از بن بست را مشکل ميسازد

.  برانگيز اوضاع احساس مسنوليت کند زود تر نسبت به انکشاف فاجعه

خود را از شر جنگ تحميلی ايکه منافع ديگران درادامه آن مضمر است ، 

   ٢١٦."بيرون بکشد و بيش ازين عامل خونريزی و تباھی نشود

                                                             

٢١٦
 جن�گ در افغان�ستان،سايت  روستار تره کی، تاثير ضابطه ھای ژيوپولتي�ک برادام�ه- 

  ) جرمن آنgين-افغان
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اقتداربيش  ازاستحقاق :  مزيد برآنچه درباcبدان اشاره شد، بايدگفت

شيوه ( درفساد اداری ائت3ف شمال دردولت کرزی که سھم چشمگير شان

قابل لمس است وسبب تنفر مردم ازحکومت فعلی ) سنتی حکومت تنظيمی

ًشده است، ونيزبدون ترس وبيم ازکسی قويا درتوليد وقاچاق موادمخدر نقش 

 فعال ومافيائی دارند،ولی بازھم مورد حمايت مقامات امريکائی قراردارند،

  .ارميرودنيز يکی از علل بحران جاری درافغانستان بشم

حجم توليد ترياک  % ٩٣بنابرآمارملل متحد ، ترياک افغانستان 

ان در مناطق ھمجوار با سرحد  % ٧٠جھان را تشکيل ميدھد ، که از جمله 

 مقدار يادشده در وcيت ھلمند %۵٠پاکستان به ھيرئين تبديل ميشود و

 توليد) جايی که نيروھای انگليسی برای نابودی کشت خشخاش مستقراند(

٢١٧.ميگردد
  

حامدکرزی بارھا گفته است که کشت خشخاش و شورش طالبان با 

بنابرين کشت وقاچاق موادمخدر که .ھم ارتباطی انکار ناپذير دارد 

ترورزيم از آن تغذيه ميکند،وآنرا قادر به سرباز گيری از ميان لشکر 

 بايد به اين نکته. بيکاران فقير مينمايد،عامل ديگردوام جنگ درکشوراست 

فقر مردم را .نيز توجه داشت که فقر مادر تمام بدبختيھا وسيه روزيھاست 

مجبور به جنگ وتخريب کاری ودھشت افگنی و اعمال انتحاری 

. بھتر است بجای مبارزه با عمليات انتحاری با فقر مبارزه شود.ميکند

افزون برفقر وبيکاری روزافزون درافغانستان، بمباردمان روستاھا وکلبه 

لين مردم از سوی نيروھای ناتو وامريکا و صدمه رساندن به مردم ھای گ

غير نظامی وبرخورد تحقيرآميزنيروھای خارجی با مردم تحت بمباردمان 

در جنوب وشرق کشور،بدون شبھه در برانگيختن حس تنفرو انتقام کسانی 

که عزيزان خود رادر اين بمباردمانھا از دست داده اند،موثر بوده وآنھا 

                                                             

٢١٧
  ٢٠٠٧ اگست ٢٧ سايت فارسی بی بی سی - 
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وی طالبان سوق ميدھد ،وعامل ديگری است برای تقويت طالبان رابس

بگذريم از اينکه کشورھای پاکستان وھند وايران . وادامه جنگ درکشور

وروسيه وچين وآسيای ميانه در مخالفت باحضور نظامی امريکا 

  .درافغانستان چه نياتی را تعقيب ميکنند

ه يک طرف خ3صه افغانستان با جنگ فرساينده يی روبرواست ک

به ٢٠٠١ازجانب دوستان خود،ناتو وامريکا زير عنوان کمک به امنيت ،از 

پيوسته بمباردمان ميشود وتلفات انسانی فراوان به مردم غير نظامی  اينسو

درجنوب وشرق کشور وارد ميکنند واز سوی ديگر باشدت حم3ت 

ای انتحاری طالبان برنيروھای دولتی وآيساف ھر روزده ھا قربانی برج

 پس حکومت افغانستان برای نجات از بحران موجوده ،چاره يی .ميگذارد

 .ندارد جزاين که قبل از ھمه بايد به رفع اختgفات خود با پاکستان بپردازد

اين اخت3فات  که از برسميت نشاختن پاکستا ن به عضويت سازمان ملل 

شدت   ١٩۴٩ شروع شده و باالغای معاھده خط ديورند در١٩۴٧متحد در

گرفت، پس از سقوط طالبان با نفوذ چشم گير ھند،ايران  و روسيه در 

 . وجود ائت3ف شمال در دولت فعلی وسعت يافته است

درحال حاضر،طالبان بزرگ ترين و مؤثر ترين افزار سياسی در 

دست پاکستان  است  که عليه دولت افغانستان و نيروھای خارجی در 

ا که نيروھای بين المللی حافظ صلح ازاين افغانستان بکار ميبرد، تا آنج

وضعيت خسته شده اند واز شکست  خود در مبارزه با طالبان  سخن 

جنرالھاي برجستۀ  انگليس به صدر اعظم دو ماه قبل تعدادی از . ميگويند

جديد  آنکشورھوشدار دادند که جنگ عليه طالبان درافغانستان در آستانه 

  !آميز است يك شكست فاجعه

:  نوشت٢٠٠٧ جوcی ١۵ت انترنتي روزنامه گاردين روزساي

اي سرگشاده به گوردون  ارشد ترين جنرالھاي اردوي انگليس در نامه"

لندن و واشنگتن بيش از حد : براون صدراعظم جديد انگليس ھشدار دادند



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

٢٨٦

. اند خود را در جنگ عراق درگير كرده و از اوضاع افغانستان غافل مانده

د كه شكست در افغانستان به قدرت يافتن يك دولت بنيادگرا آنان ھشدار دادن

: اين جنرالھا تصريح كردند. در كشور ھمسايه پاكستان منجر خواھد شد

مت3شي شدن دولت افغانستان به رھبري حامد كرزي تھديد بزرگي براي 

 . امنيت انگليس خواھد بود

ابق يكي از امضاءكنندگان اين نامه، cرد اينگ لوي درستيز س

اردوي انگليس ھفته گذشته در سخناني در مجلس cردھاي اين كشور از 

او با اع3م اين ھشدار . شكست استراتيژيك در افغانستان ابراز نگراني كرد

تر از آن چيزي است كه در ذھن مردم  كه اوضاع در افغانستان بسيار وخيم

ان ھم دامن عواقب شكست استراتيژيك در افغانست: وجود دارد  اظھار داشت

امنيت داخل انگليس را خواھد گرفت ھم عواقب زيانباري درون ناتو خواھد 

شكست ناتو در افغانستان نظير شكست سازمان ملل در : وي افزود. داشت

بوسنيا خواھد بود ضمن اينكه تضمينھاي امنيتي امريكا را در اروپا بكلي از 

ن و رھبر سابق حزب cرد اشداون از اعضاء مجلس اعيا. ميان خواھد برد

خطر امنيتي در افغانستان و عواقب شكست : ليبرال دمكرات ھم معتقد است

: اشداون اظھار داشت. در اين كشور بسيار بيش از خطر عراق است

شكست در افغانستان، سقوط دولت پاكستان و روي كار آمدن يك دولت 

در صورت : دادوي ادامه . بنيادگرا در اين كشور را به دنبال خواھد داشت 

تحقق اين امر، نه تنھا مشك3ت امنيتي انگليس دو چندان خواھد شد، بلكه 

اي كه توسط جنگ ساcران  ديگر جلوگيري از گسترش يك جنگ منطقه

cرد اشداون در ادامه صحبتھايش . شود، غير ممكن خواھد بود ھدايت مي

عتقد بود كه دونگ رھبر فقيد چين م مائو تسه: در مجلس اعيان تصريح كرد

  متعاقب جنگھاي جھاني اول و دوم، ما شاھد جنگھاي داخلي اروپا به عنوان 
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٢١٨. "جنگھاي داخلي خواھيم بود
  

روزنامه گاردين،به دنبال پخش نامۀ سرگشاده جنرالھای ارشد 

، ٢٠٠٧بريتانيا به صدراعظم آنکشور، در شماره چھارشنبه ھشتم اگست

باره افغانستان منتشر کرد که در آن ، درسايمون جنکينزمقاله ای به قلم 

، خوانده شده پيش بينی پيروزی در افغانستان، صرفا يک خوش بينی واھی

نويسنده درمقاله خود اشاره به سه سياستی می کند که در حال حاضر . است

اولين سياست در ارتباط با مواد مخدر : در کابل دنبال می شودومينويسد

ابل، برنامه پايان دادن به کشت خشخاش،  تشکيل جداگانه در ک١۵. است 

که يکی از منابع مھم درآمد کشاورزان افغانستان است را به اجرا گذاشته 

ولی برداشت محصول خشخاش اکنون بيش از ھر زمان ديگری است . اند

و ت3ش برای مبارزه با کشت خشخاش موجب ناراحتی کشاورزان شده و 

  .شورش ھا را افزايش داده است

 سياست، بمباران مناطق پشتون نشين، به خاطر پناه دادن به دومين

طالبان است، که در نتيجه اين سياست ھزاران غيرنظامی کشته شده اند و 

  .اين امر منجر به دشمنی و انتقام جويی با نيروی اشغالگر  شده است

سياستی که در تاريخ . سومين سياست به دست آوردن دل مردم است

چون نه تنھا . مواره بيش از حد بزرگ جلوه داده شده استنظامی بريتانيا ھ

ھزار ۵٠بدون امنيت کافی، اين سياست بی معنی است و مستلزم داشتن 

سرباز اضافی بريتانيايی در ھلمند است، بلکه اجرای اين سياست باعث 

توزيع پول ک3ن در روستاھای قبيله نشين و از بين بردن ساختار قدرت و 

شمنی و سرانجام افتادن پول به دست جنگ ساcران يا افراد ايجاد نفاق و د

  .طالبان ميشود

                                                             

٢١٨
 سرطان BBC٢۵  به حواله (٢٧، ص ٢٠٠٧ مجله روزگان، شماره ماه اگست -  

١٣٨۶(  
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جنکينز می نويسد در ھر يک از اين موارد، ناسازگاری بين آنچه 

  .منطقی است تا عملی شود و آنچه عمg اجرا می شود، کامg مشھود است

  نويسنده در پايان مقاله يک بار ديگر به مقايسه موقعيت بريتانيا در 

ھرقدر بيشتر دولت بريتانيا راق و افغانستان پرداخته و نتيجه می گيرد که ع

تصور کند که در جنگ با طالبان پيروز خواھد شد، بھمان ميزان خطر 

ازھم پاشيدگی پاکستان و کشيده شدن پای ايران به مناقشه افزايش خواھد 

٢١٩.کاری که ابلھانه خواھد بود. يافت
  

اين امر که پاکستان طالبان را به حيث مقامات افغانی با ايقان به 

وسيله نفوذ در افغانستان حمايت واستعمال ميکند، بار ھا گفته اند که مراکز 

آموزش تروريزم  در خاک پاکستان قراردارد،وآنکشور در نابودی  اين 

مراکز اقدام جدی نميکند ، درحاليکه بلوچستان ومناطق قبايل آزاد 

مراکز تربيه وتجھيز طالبان برای عمليات وزيرستان جنوبی  بطور سنتی 

 نيز سازمان ملل متحدتخريبکاری عليه افغانستان تشخيص داده شده اند ،

وزيرستان پاکستان مرکز تربيه : درآخرين گزارش خود گفته است

 .تروريستان است

" سياست خارجی افغانستان" در يک تحليل سياسی پيرامون 

زمانی افغانستان را به عنوان يک قلمرو پاکستان، از دير :" ميخوانيم که 

در برابر تھديد ھای خارجی نسبت به خود تلقی ) عمق استراتيژيک(محافظ

کرده، و بر سر کارآمدن يک دولت بنيادگرای پشتون را، درجھت سرکوب 

قبايل پشتون، احزاب ناسيوناليست پشتون و حرکت ھای استق3ل طلبانه ی 

از اين رو، حمايت از جريان طالبان، . دبلوچ ھا در قلمرو خويش می دان

اگر از يکسو، حاکميت اين کشور را در افغانستان تضمين می کند، از 

                                                             

٢١٩
  ٢٠٠٧ اگست٨ سايت فارسی بی بی سی، - 
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سوی ديگر، اين ھمسايه از شر مداخ3ت و حضور نزديک ھندوستان و 

 .ايران به مرز ھای خود رھا می گردد

ايرانی ھا نيز، که در گذشته يک سياست مقطعی و واکنشی ومذھبی 

افغانستان دنبال می کردند، در اوضاع جديد پر از تنش بر سر مسايل را در 

ھسته ای ، تمايل فراوان دارد که حلقه ای از متحدان منطقه ای را در کنار 

طقه، اگر کمک ھای تسليحاتی به جنبش ھای شيعی من. خود به وجود بياورد

يسم عربی  انتقام ناسيوناليسم ايرانی از ناسيونالاز يکسوی انعکاس دھنده 

بخاطر حمايت آنھا از صدام است، از سوی ديگر، دليل آن نا امن کردن 

در شرايط جديد، ايران خواھان . منطقه برای امريکايی ھا نيز می باشد

فعال شدن دوباره  گروه ھای سياسی و مذھبی طرفدار خود در افغانستان و 

   ٢٢٠."ساير کشورھای خاورميانه است

ه ارتش امريکا در افغانستان،در آخرين  ،فرماندمککريستالژنرال 

کند،  گزارش خود به کاخ سفيدمدعی شده که شواھدی دارد که ثابت می

. کنند ھای طالبان حمايت می ھای جاسوسی ايران و پاکستان از گروه شبکه

کريستال در گزارش خود نوشته که سازمان اط3عات داخلی پاکستان و  مک

نيروھايی ھستند که در ت3ش ھستند تا به نيروھای قدس در ايران از جمله 

. موقعيت امريکا آسيب برسانند و حکومت مرکزی کابل را سست کنند

شورشيان افغان به طور  واضح از : مککريستال ھمچنين گفته است

کند که رھبران اصلی  او ھمچنين اضافه می. کنند پاکستان حمايت می

 روابط  ISI. شوند ايت می  پاکستان حمISIھای عمده طالبان توسط  گروه

 کنند که پس از  طوcنی با طالبان دارد اما مقامات پاکستانی مرتبا ادعا می

. ولی سال گذشته مايکل، جی.  سپتامبر اين روابط از بين رفته است١١

مولن، رئيس ستاد مشترک ارتش در افغانستان و ساير مقامات امريکايی به 

                                                             

٢٢٠
  ٢٠٠٧ آژانس اطgعاتی باختر، اول اکتوبر - 
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 گذاری انتحاری   در بمبISI پاکستان و ای تاييد کردند که به طور محرمانه

  . در سفارت ھند در کابل دست داشتند

دھد که تھران نقشی چند پھلو در  کريستال نشان می  گزارش مک

کند و  از يک سو به توسعه در اين کشور کمک می. کند افغانستان بازی می

 کند تا نيروھای امريکايی را ھای شورشی کمک می از سوی ديگر به گروه

کريستال اولين اط3عاتی از اين دست است  اظھارات مک. ھدف قرار دھند

ھای   از شبکه ISI شود و نشان از حمايت  ھای اخير منتشر می که در ماه

نيروھای ايرانی : نويسد مککريستال در گزارش خود می. تروريستی دارد

ھای  دھند و به آنھا کمک قدس پيوسته شبه نظاميان طالبانی را آموزش می

برخی معتقدند که ايران در کنار آموزش شبه نظاميان . رسانند نظامی می

 کارشناس بروس ھافمن. دھند ای می  ھای کنار جاده طالبان به آنھا بمب

خواھد پای امريکا را  گويد ايران می تروريسم در دانشگاه جورج تاون می

افغانستان اکنون از ديدگاه ايران، . ببندد و آنھا را مشغول نمايش ديگری کند

٢٢١.خواھد از اين فرصت استفاده کند در شرايط تاريخی قرار دارد و می
  

يکی از روحانيون مخالف رژيم از داخل زندان اوين در پيامی 

خطاب به حامدکرزی رئيس جمھور 

  :  افغانستان گفته است

ای رھبران کشور ھای  «

ديگر از خواب غفلت بيدار  !ھمسايه

 از خنجر ايرانی ھا شويد و مردم خود را

  »! نجات دھيد

 آيت هللا محمد - تھران «:گزارش ميدھد"گران افغانستان"سايت 

حسين بروجردی روحانی زندانی ايرانی در زندان اوين ديروز سه 

                                                             

٢٢١
  ٢٠٠٩/ ٩/ ٢٣ سايت ديپلوماسی ايرانی،- 
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  نظام جمھوری اس3می ايران را به ت3ش برای نفوذ ٢٠١٢ / ٨ /٢١شنبه،

شرکت کنندگان او در پيامی برای . در کشور ھای ھمسايه متھم کرد

ايران ” حاکمان مستبد”سازمان غيرمتعھد ھا در تھران از آنھا خواست با 

  .ھمکاری نکنند

ھمت اصلی دست اندرکاران اين رژيم، ”: وی تاکيد کرد

سنگرسازی در کشور ھای ھمجوار است و ايجاد تسليحات سنگين و فرا 

ن موصوف بطور خاص از حامد کرزی رئيس جمھور افغانستا” .محيطی

سران رژيم در کشورت مداخله می کنند و ! جناب حامد کرزی: تقاضا کرد

کشورت را به تنور خون و آتش مبدل نموده است، برايتان انتحاری را 

تربيه می کنند، برايتان آتش تعصبات قومی و نژادی را مشتعل می کنند، 

مگر متاسفانه شما ھمراه با احمدی نژاد روابط حسنه داريد و از ھمه 

يقينا دردآور است که سران رژيم . داخ3ت اين کشور چشم پوشی می کنيدم

جھان اس3م را به مجمر خون و آتش مبدل کرده است مگر با آن ھم بعضی 

از آنھايی که داد از رھبری کشور ھای خود را می زنند با اين رژيم روابط 

  .نيک و حسنه دارند

ٔ دوستانه سران آيت هللا بروجردی تاکيد می کند در عقب روابط
رژيم با رھبران کشور ھای ھمسايه يک تار باريک مشاھده می شود و اين 

اگر سران رژيم پول ھای مردم ايران . تار باريک از پول تشکيل شده است

اھدا نکنند يقينا که آنھا در مورد ) سران کشور ھای ھمسايه(را به آنھا 

  .مداخ3ت ايران چشم پوشی و اغماض نخواھند کرد

 يت هللا بروجردی به سران کشور ھای جھان اس3م گوشزد می کند، آ

ديگر از خواب بيدار شويد و ھموطنان و مردم خود را از ! ای برادران

 پس از ٢٠٠٦آيت هللا بروجردی در سال . خنجر ايرانی ھا نجات دھيد

يورش نيرو ھای امنيتی به منزلش و درگيری با ھواداران وی در مرکز 



  افغانستان مرکز بازی بزرگ                                                             

 

٢٩٢

 ١١شت و در محکمه روحانيت به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به تھران بازدا

وی در پيام ھايی که از زندان منتشر کرده بود از . سال حبس محکوم شد

تحمل شکنجه ھای شديد خبر داد و در پيام اخير خويش سلول خود در 

  .توصيف کرد” ھولناک”زندان اوين را 

:  ھا سوال کرداو از سران شرکت کننده در کنفراس غيرمتعھد

چگونه با ھمکاری ھای تان با حکام مستبد و خون آشام حاکم بر ايران، “

اينجانب، زندانی ”: وی گفت” صحه بر خودکامگی ھای آنھا می گذاريد؟

ھفت ساله رژيم استبدادی ايران که بدون دوا و تداوی و وکيل در وضعيتی 

در مقام سخنگوی غيرانسانی به سر می برم به عنوان يک پيشوای الھی و 

ملتی رنجور و فناشده و به يغما رفته، ورودتان را به کشور ماتم زده و 

  ”.غارت گشته ايران، خوش آمد می گويم

آيا از خود نمی پرسيد که چگونه در “: آيت هللا بروجردی ادامه داد

تمامی جھان، اعتراض ملتھا به بيکاری و فقر و خفقان، فراگير است، اما 

به گفته ” ، صدايی از رعيت مظلوم و بی پناه در نمی آيد؟در اين مملکت

گارد آھنين مدعيان اس3م خواھی، تمام منازل مردم را تحت پوشش ”: او

استراق سمع و تفتيش دائمی قرار داده اند و ھر فرياد حق طلبانه ای را در 

شما امروز به کشوری آمده ايد که ”: او در ادامه افزود” .نطفه خفه می کنند

در درجۀ باcی ثروت ھای خداداده قرار دارد، اما مردمش زير خط فقر 

آيت ” زندگی می کنند، حکومت فعلی ايران به چه چيزی، غيرمتعھد است؟

 و مداخله دين در سياست ” وcيت فقيه“هللا بروجردی از مخالفان نظريه 

٢٢٢».است
 

  :نتيجه

                                                             

٢٢٢
  ٢٠١٢ /٠٨ / ٢٢ سايت گران افغانستان، - 
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٢٩٣

سه از آغازقرن نزدھم يعنی اندکی بعد ازتصميم مشترک فران

ولشکرکشی ١٧٩٩برھبری ناپلئون وتزار روسيه برای حمله بر ھنددر 

زمانشاه برای فتح دھلی ،يکجا با اين افواه که زمانشاه با ناپلئون بمنظور 

فتح ھند دست يکى کرده، وتا cھور رسيده است، انگليسھا  بخوف افتادند و 

 جداشدن نتيجۀ اين دپلوماسی. ب3 فاصله دست به ديپلوماسى شديد زدند

واين نخستين ) م١٨٠٠(خراسان ازافغانستان وپيوستن آن به ايران شد

ميتوان گفت از ھمين تاريخ .ضربۀ غير مستقيم انگليس به افغانستان بود

  .زمينه چينی يک بازی بزرگ سطرنج  سياسی بضررافغانستان آغاز گرديد

 سال بعد روسيه نخستين چال سياسی خود را با پيش کردن ٣٧

ًدراين بازی رسما آغازکردو به تشويق روسيه برھرات حمله نمود ايران 

ويازده ماه آنرا باشدت کوبيد ، مگر با مقاومت فداکارانه مردم روبروشد 

دوسال بعدنوبت . وسرانجام بدون فتح ھرات ، سپاه ايران به تھران بازگشت

نخستين تجاوز نظامی ١٨٣٩چال رفتن انگليس فرا رسيد و انگليسھا در 

د را به بھانه اعادۀ تاج وتخت از دست رفتۀ شاه شجاع برافغانستان خو

با قيام عمومی مردم افغانستان ) ١٨۴١(مگرسه سال بعد.عملی کردند

ھزارنفری اش بجز يک فردنيم جان ، تا آخرين فرد ١٧روبروشدند وقشون  

  .از دم تيغ افغانھا در گذشتند

بار دوم برافغانستان چھل سال بعد از تجاوز اول ، انگليسھا برای 

وبا سرنوشت مشابه تجاوز نخستين خود ) ١٨٧٩(تجاوز کردند 

با آنکه در ھردو تجاوز خود انگليسھا سرانجام بر اثر مقاومت . روبروشدند

مردم افغانستان بر ضد تجاوز و سلطه بيگانگان مجبور به ترک اين کشور 

 . نستان بر نگشتندشدند، اما در ھردو مرتبه ترک خود ، دست خالى از افغا

در مرتبه اول، تمام سرزمين ھاى افغانستان را که شاه شجاع قبل از 

 به سيک ١٨٣٨رسيدن به تخت شاھى کابل بموجب معاھده اتحاد مثلث در 

ھا واگذار شده بود، مانند کشمير، پشاور و ع3قه جات آن ، بشمول ملتان و 
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٢٩٤

در تصرف انگليس باقى ديره جات و غيره براى دايم از افغانستان جدا و 

 با امير ١٨٧٩و در مرتبه دوم، بر اثر معاھده گندمک در مى . ماند

محمديعقوب خان ، سر زمين ھاى سيبى ، پشين ، کرم ، سوات ، باجور، 

چترال ، باشگل ، وزيرستان ، داور و چاگى ، بشمول کويته و چمن در 

مير عبدالرحمن  با ا١٨٩٣دست انگليس باقى ماند و در قرار داد نوامبر 

 . خان برآن جدائى مھر قانونى زده شد

ع3وه براين انگليس ھا ، پس از ھردو تجاوز خود ، بر سياست 

خارجى افغانستان تسلط خود را حفظ کردند و در تمام معاھدات خود با 

افغانستان اين مطلب را تکرار کردند که امير افغانستان حق ندارد با دولت 

تان داخل روابط سياسى گردد و ھرچه انجام مى دھد، ديگرى بغير از انگلس

مى بايستى با مشوره انگليس ھا صورت گيرد و دوست و دشمن انگليس را 

از اين است که افغانستان تا روى کار آمدن . دوست و دشمن خود بشمارد

، فاقد استق3ل سياسى و خارجى بود و جنگ سوم هللا اعليحضرت شاه امان ا

بخاطر استرداد استق3ل سياسى عام و تام صورت گرفت افغانھا با انگليس 

  .که به پيروزى انجاميد

 خ3صه افغانستان، پس از يک رقابت طوcنى صد ساله ميان دول 

، يعنى روسيه و انگليس، بحيث يک کشور حايل ١٩بزرگ استعمارى قرن 

در ميان متصرفات انگليس در جنوب و مستملکات روس در شمال در 

 واوايل قرن بيستم تحديد شد، مگر بازی ھنوز خاتمه نيافته ١٩اواخر قرن 

، مبنی ١٩٠٧بازيگران بزرگ، روسيه و انگليس با عقد پيمانی در سال .بود

بر تقسيم فارس ميان حوزه نفوذ خود، بازی بزرگ ھم در واقع بگونۀ 

روسھا افغانستان را به ساحه نفوذ بريتانيا واگذار . رسمی به پايان رسيد

د، ولی شرط گذاشتند که نبايد بريتانيا اين کشور را اشغال وحتی ھيچ نمودن

پس . بخشی از خاک آنرا بخود ملحق و يا در امور داخلی آن مداخله نمايد

جغرافيای سياسی موجودۀ افغانستان نتيجه چانه زنيھای وکش : ميتوان گفت
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٢٩٥

مکش ھای يک صد ساله دوقدرت رقيب يعنی انگليس وروسيه در منطقه  

  .است 

پس از جنگ جھانی دوم که جھان  دوقطبی شد ،و انگليس از نقطه 

نظر نظامی واقتصادی از امريکا عقب افتاده بود، حاضر شدجايش رادر 

منطقه  برای امريکا خالی کند وخود تصميم  گرفت نيم قاره ھند راترک 

ش گويد، ولی آنرا به دو کشور ھندوپاکستان تقسيم وکشمير را برای ادامه تن

انگليس نيتش را عملی نمود ودر سال . ميان اين دوکشور مين گذاری نمايد

افغانستان .  دوکشورھند وپاکستان در جنوب افغانستان ظھور کردند١٩۴٧

" با مطرح کردن حقوق پشتونھای آنسوی خط ديورند مسئله ای بنام

را در صدرسياست خارجی خودگنجانيد وبالنتيجه خشم پاکستان " پشتونستان

ا برانگيخت تا آنجا پاکستان به بمباری بعضی از مناطق اينسوی خط ر

ً رسما خط ديورند را ملغا ١٩۴٩افغانستان نيزدر . ديورندمبادرت ورزيد 

کشورھای ھند واتحادشوروی که ھريک اھداف خود را دنبال . اع3م نمود

ميکردند با داغ شدن مسئله پشتونستان برای افغانستان کف زدند و سر 

حمايت ھند واتحاد شوروی از داعيه پشتونستان برای زير فشار . اندندجنب

قراردادن پاکستان، آن کشور را مجبور ساخت تا زير چتر حمايت امريکا 

قرارگيرد ودر پيمان ھای نظامی امريکا در جنوب وجنوب شرق اسيا يعنی 

افغانستان ھم برای تحقق داعيه .شامل گردد" سينتو"و" سيتو"پيمان ھای 

از آن ببعد . پشتونستان بدون چون وچراخود  را به دامن شوروی انداخت

سيل اسلحه شوروی ومشاورين آنکشور به افغانستان سرازير گرديد واز 

اين طرف ھم محص3ن افغانی غرض آموزش بکارگيری اين س3حھا به 

اين محصلين در مدت تحصيل  خود مجبور . اتحاد شوروی گسيل شدند

 لينيزم را بياموزند وسند بدست آورند وسپس -ی مارکسيزمبودند ايديولوژ

توسط ١٩٧٨ اپريل٢۵تا اينکه کودتای ثوردر. وارد اردوی کشور شوند

ھمين تحصيل ديدگان اتحاد شوروی تحت رھبری حزب دموکرات خلق به 
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٢٩٦

اتحادشوروی با ھميارى )١٩٧٩ دسامبر ٢٧( ماه  بعد١٧پيروزی رسيد و

موکراتيک خلق، با قشون يکصد وبيست حزب د) جناح پرچم(رھبران 

ھزار نفرى خود برکشور ما ھجوم آوردند وظرف چند ھفته سراسر 

افغانستان را تا مرز ھاى جنوب اشغال کردند در ھمان زمان ، يک 

 «:ديپلومات امريکائى ب3درنگ به واشنگتن اين مطلب را مخابره کرد

  » .با^خره روس ھا بازى را بردند

  قرن بيستم فقط چند قدم ديگر مانده بود ٨٠ی  دھۀ درنخستين سالھا

که آرزوھاى دوصدساله روسھا بر آورده شود و قشون سرخ چکمه در 

آبھاى گرم ھند باز کند و خود را برنده دايمى و آخرين بازی بزرگ  اع3م 

کنند، اما تقدير چنان رقم خورده بود که روس ھا پس از ده سال کشتار ھاى 

يب کشور ما ، سر شکسته و خجالت زده تر از انگليس دست جمعى و تخر

فقط با اين تفاوت که . از افغانستان خارج گردند ، و بازى ھمچنان ادامه يابد

 ديگرتنھا روس و انگليس نيستند بلکه دست بازى بزرگبازيگران اين 

پروردگان وميراث خوران استعمارروس و انگليس در اين بازی شرکت 

پاکستان، ھند، ايران، ترکيه، عربستان سعودی امريکا، .جسته اند

وکشورھای تازه به استق3ل رسيده  آسيای ميانه بشمول چين ھمه در رقابت 

باھم  کشورما را مورد سوء استفاده قرارداده، آنرا به تختۀ سطرنج يک 

  . بازی بزرگ جديد مبدل ساخته اند

بزرگ  بازی بزرگ جديد از لحاظ مضمون ومحتوای خود با بازی 

کشورھای انگليس ١٩بدين معنی که اگر در قرن . فرق دارد١٩قرن 

وروسيه تgش داشتند قلمرو يک ديگر را در نوردند وھمديگر را 

درمرزھای ھند  دفع  وطردکنند،مگر مضمون بازی بزرگ جديد، جلوگيری 

از نفوذچنين وروسيه درمنطقه وواردکردن فشاربرايران وتسلط برچاه 

شورھای آسيای ميانه است وافغانستان کوتاه ترين راه ھای نفت وگاز ک

به عبارت . برای رسيدن به اين ذخايرانرژی تشخيص داده شده است
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٢٩٧

ديگر، افغانستان به لحاظ استراتژيک و ژئوپوليتيک از اھميت زيادی 

حضورامريکا در اين منطقه عgوه بر افزايش قدرت مانور .برخوردار است

 که به شدت در -تواند ھم مراقب چين منطقه میبرای کنترل منابع انرژی 

 نگاھی به روسيه و تحرکات اين   باشد و ھم نيم- حال قدرتمندشدن است

  .کشور در منطقه داشته باشد

به نظرميرسدکه مبارزه با تروريسم ودھشت افگنان القاعده و طالبان و 

گ بازی بزر« ُديگرافراطيون بنيادگرا از کشورما و از منطقه يک بعد 

ُاست و اين امرتارسيدن به بعد ديگرش يعنی فراھم آمدن شرايطی » جديد

که تسلط امريکا را برذخايرگاز و نفت آسيای ميانه و حوزه خليج کامل 

سازد و زمينه ترانسپورت آن را بطور مصئون از طريق خليج و يا از 

دريای خزر و آذربائيجان از مسيرگرجستان به مديترانه برساند، حضور 

روھای امريکا را در خليج فارس و در کشورما و آسيای ميانه و قفقاز ني

  .برای تأمين امنيت ترانسپورت نفت تا دراز مدت ضروری ميسازد

مريکايی با اشاره به اھداف بلند مدت آمريکا در آسيای ايک افسر

مرکزی، تسلط اين کشور بر دره فرغانه را مھمترين استراتژی واشنگتن 

لی سرھنگ دانشگاه نظامی امريکا در نشريه اوراسيا نت در تيد داني.دانست

فرغانه سرزمين فدرالی استراتژيک آسيای مرکزی «مطلبی تحت عنوان 

، بيان کرد که استراتژی نظامی آمريکا در آسيای »٢٠١٤بعد از سال 

. مرکزی در حال حاضر بر روی دسترسی به افغانستان متمرکز شده است

 در عمليات افغانستان ٢٠٠١يای مرکزی از سال به گفته وی ، منطقه آس

نقش مھمی را بازی کرده و استراتژی نظامی فعلی آمريکا در منطقه بر 

  .بينی شده است اساس اھميت باcی آن در اين عمليات پيش

 فرغانه در آسيای مرکزی در مسير سيردريا واقع شده که از ۀدر

ھای   آن را کوهجنوب شرقی به ترکستان چين محدود شده و اطراف
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٢٩٨

ھايی از ازبکستان، تاجيکستان و  امروزه قسمت.شان فراگرفته است تيان

   و اين منطقه دارای بافت جمعيتی و  قرقيزستان در درۀ فرغانه قرار گرفته

 ٢٠١٠ /٩/ ٢٣ تجديد نظرشده در٢٠٠٧ پايان     .قومی متفاوت است


