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 42/80/4812 غوث جانباز
 

 افغانستان
 اسرار دیپلوماسی

 (1155-1111)تأریخ   روابط  دو جانبۀ افغانستان  و  ایاالت متحدۀ امریکا 
 "  کرپینکو. ف. پ"و  " یژوف. پ. گ: "تالیف

 غوث جانباز: ترجمه و تخلیص
 

 سخن مؤلفین
 

 بخش دوم
 

 (صفحات تأریخ)در مورد موضوع 
هزار سال  488تا  188ن در قلمرو افغانستان نشان می دهند که انسان ها در این سرزمین از حفریات باستان شناسا

قبل از میالد،  ۴ - ۶در میان هزاره های . قبل می زیستند، به شکار و جمع آوری محصوالت اشتغال داشته اند
. ین و مالداری پرداختندانسان ها در زمین هایی متعلق به افغان ها به اقتصاد تولیدی، بهره برداری از زم

واویلوف حین مسافرت طویل المدت و مسلکی خویش به افغانستان خاطر نشان میسازد که مناطق . اکادیمیسین ای
شرقی افغانستان، مخصوصاً حوزۀ نورستان یکی از مراکز انگشت شمار محصوالتی همچو گندم در سراسر دنیا 

 . محسوب میشوند
 

در امتداد تأریخ بی مانند بوده شدن، اقوام مختلف و مداخالت اشغالگران  ربرای سرازی موقعیت جغرافیایی افغانستان
سرزمین  با عبور ازشمال، طرف  قبل از میالد موج های متعددی قبایل آریایی از 48الی  ۵طی قرون . است

 . انستان مسکون شدندبرخی از این قبایل در افغ. کوچ کردندافغانستان به خاک هایی پاکستان و هندوستان معاصر 
در . هزارۀ اول قبل از میالد در افغانستان واحد های قابل مالحظۀ سیاسی با مراکز آن در شهرها بوجود آمدند حین

باختر : را قرار ذیل می توان برشمرد ی نامبردهواحد ها.  قرار می داشت  شاه -رأس این واحد ها معموالً حکمروا 
حوزۀ پیرامون دریای کابل، نزدیکی )، گندهارا (وادی مرغاب)، مرگیانا (مروزیا هرات)، هریووا (بلخ امروزی)

 . و دیگر( های پایتخت امروزی کابل
قرن ششم قبل از میالد افغانستان در ترکیب دولت هخامنشی ها درآمد و در جریان سال های  ۴8طی سال های 

ها، داریوش سوم را درهم شکسته و دولت وی  قبل از میالد اسکندر مقدونی اردوی پادشاه هخامنشی ۳۳1 - ۳۳۴
اسکندر با اردوی خود  ،پس از مغلوب ساختن دولت پارس ها و تصرف آن. را به امپراتوری خویش ملحق ساخت

 . از طریق قله های صعب العبور هندوکش رهسپار هندوستان گردیده و از آنجا به آسیای میانه رفت
در ترکیب تصرفات شرقی ( قبل از میالد جان داد ۳4۳اثر بیماری در  موصوف در)پس از وفات اسکندر مقدونی 

در . دولت سلجوقی ها ایجاد گردید" سیلیفکه"امپراتوری مقدونیه، به رهبری یکی از شایسته ترین قوماندانان به نام 
انده و شاهی حاکمان سلجوقی را ر( زمین های افغانستان امروزی)اواسط قرن سوم قبل از میالد باختر و پارفیا 

کوه های هندوکش  دامنه های سلسله مقارن قرن دوم قبل از میالد مساحت دولت پارفیا از. پارفیا را به میان آوردند
از قرن سوم قبل از میالد الی نیمۀ اول )دولت مذکور پنج قرن دوام پیدا کرد . الی سواحل دریای فرات می رسید

  (قرن سوم میالدی
همزمان با پارفیا دولت باختر نیز از حاکمیت سلجوقی ( 4۵۶ -4۴۵بین سال های )ز میالد در نیمۀ قرن سوم قبل ا
عرض " باختر -یونان"در نتیجۀ تحوالت مکرر دولت شاهی بنام  .(مناطق شمال افغانستان)ها خود را دور ساخت 

وزۀ هندوکش جنوبی را در نیمۀ اول قرن دوم قبل از میالد زمین های وسیع ح" باختر یونان"شاهی . وجود نمود
تهاجمات قبایل کوچی از قلمرو ایران  اثردر . در بر می گرفت( بخشی از سرزمین پاکستان معاصر را نیز منجمله)

که " یوایژچی"یل کوچی های ایران امروز به نام قبایکی از . کردباالخره سقوط " یونان باختر"دولت  ،امروز
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طی قرون اول الی سوم میالدی دولت بزرگی را که افغانستان  مؤسسین دولت کوشانی ها به حساب می روند
 . امروزی را نیز در بر می گرفت ایجاد نمود

. طی سال های هفتاد قرن چهارم میالدی بخش قابل مالحظۀ افغانستان تحت حاکمیت دولت سلسلۀ ساسانی ها درآمد
در : غانستان امروزی تصویر متنوعی داشتدر این دوره قلمرو اف. در قرن هفتم افغانستان شکار عرب ها گردید

. بخشی از آن پیروان آیین زردشتی دیده  می شدند، در قسمتی هم اهالی بت های بودا را عبادت می نمودند
در ارتفاعات بلند و کوهستانی آیین و عقاید باستانی آریایی ها هنوز هم حکمفرما ( مخصوصاً در جالل آباد و بامیان)

در حاشیه های کابل امروزی، میان اهالی مذهب هندوئیزم بیشتر . آنها را  گرفته نمی توانستند بود و سایر ادیان،
 . معمولیت داشت

در عین حال ترویج . صرف نظر از مقاومت مردم بومی، اعراب توانستند دین اسالم را به دین حاکم مبدل بسازند

" )کافرستان"کامل دین اسالم در مناطق شرقی، از جمله در 
 

صرف در زمان حکومت داری امیر حبیب هللا خان  (

. )نامیده شد" نورستان "صورت گرفته و منطقۀ مذکور  
 

) 

طی قرون دهم و یازدهم میالدی دولت سلسلۀ غزنوی ها که تحت نفوذ اعراب قرار داشت رونق زیادی در زمین 
و مرکز زمستانی آن در لشکرگاه موقعیت پایتخت تابستانی دولت غزنوی ها در شهر غزنی . های افغانستان پیدا کرد

سنۀ وفات . )نام دارد" شاه محمود"مشهور ترین حکمروای این سلسله .  داشت، در پیوند دریاهای هلمند و ارغنداب
شاه محمود دربار باشکوهی داشت که در آن شعراء و آهنگ سازان آن ایام حضور می یافتند و بزم ( میالدی 18۳8

موصوف به فرمایش . یکی از شعرای مشهور این دوره، فردوسی نام دارد. برپا می کردند های شعر و موسیقی را
که از تقابالت پارس ها و ترک ها حکایت می کند " شاهنامه"اثر مشهور خود را به نام " سلطان محمود غزنوی"

 . نوشته است
 

عرض ( والیت غور امروزی)سلسلۀ دیگری به نام غوری ها در مناطق مرکزی افغانستان  1۳ -14طی قرون 
و  1۳نحست مغل ها در سدۀ .  گیرد میمتعاقباً افغانستان هدف تهاجمات لشکرهای مغل و ترک قرار . وجود نمود

تیموری ها در این میان توانستند دولت مقتدری را ایجاد کنند که   ".تیمور لنگ"قشون ترک تبار  1۴سپس در قرن 
طی " بابرشاه"، "تیمور لنگ"یکی از بازماندگان . بلخ و هرات نیز شامل بوددر ترکیب آن شهرهای بزرگ آنزمان، 

از آسیای مرکزی به افغانستان هجوم آورده کابل را پایتخت دولت خود ساخته سلسلۀ ای را  1۶قرن  48سال های 
 .ی گرفتدولت مغل ها قسمت بزرگی از هندوستان کنونی را نیز دربر م. اساس گذاشت" مغل های کبیر"به نام 

و بنا برهمین دلیل در وصیت نامه اش نگاشت تا پس از مرگ در  پنداشتکابل را زیباترین شهر دنیا می " بابر شاه"
در دامنۀ یکی از کوه های که کابل آنوقت را " بابرشاه"آرامگاه . این وصیت او عملی گردید. دفن شودزمین کابل 

کابلیان به رسم ادای احترام دوست دارند از آرامگاه . تمحاط می کرد در باغی باشکوهی اعمار گردیده اس
 . دیدن کنند" بابرشاه"

. قرار می گیرد (ایران امروز)میالدی افغانستان هدف رقابت ها میان دولت مُغل و فارس صفوی  1۱-1۶طی قرون 
قیام های .  گیرد اوج می در پایان قرن هفده و شروع قرن هژده قیام های افغان ها علیه حاکمان این دو دولت 

متذکره موجب ایجاد خان نشین های مستقل اقوام پشتون نخست در شمال غرب هندوستان و سپس در هرات و 
 . قندهار می شود

 

                                                           

مربوط ( اقریه ه)رئیس پوهنتون کابل که به دانش و گفته هایش باید باور داشت و احترام گذاشت، نام این دره و قری " جاوید"به قرار گفتۀ پوهاند استاد عبداالحمد  - 1
بعد آمدن اعراب و دین اسالم چون باشندگان این دره . بوده( بلورستان)و پهن شدن دین اسالم در بین مردم، ( میالدی 12قرن )آن تا زمان آمدن اعراب به افغانستان 

( ضیاء الملت والدین)وقتی امیر عبدالرحمن خان فقید . واندندخ( کافرستان)دین اسالم را نپذیرفتند، آنها را کافر خطاب کردند و نواحی بود و باش ایشان را ( بلورستان)
معروف شده بود، به دین اسالم دعوت نموده مسلمان ساخت و آئین مسلمین را در آن خطه جاگزین کرد نام آنجا را « کافرستان»را که به « بلورستان»درۀ باشندگان 

 (ولی احمد نوری. )گذاشت( نورستان)
چون . و بردن دین اسالم را بدانجا در زمان سلطنت امیر حبیب هللا خان سراج الملت نوشته اند اشتباه است( کافرستان)یا ( بلورستان)روسی فتح  اینکه این نویسندگان - 4

تمام رویداد های این  بلورستان یا کافرستان در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان ضیاء الملت والدین به قیادت نائب ساالر غالم حیدر خان چرخی صورت گرفته که
و در بازگشت فاتحانه در کابل . با اشعار عالی و زیبا رقم کرده است( فرزند سرخ رود ننگرهار)ادیب و شاعر افغان " میرزا شیر احمد خان مستی خیل"فتوحات را 

 (ولی احمد نوری). به اخذ لقب ملک الشعرایی نائل گردیداز طرف امیر عبدالرحمن خان مورد استقبال و تمجید واقع شد و در زمان سلطنت امیر حبیب هللا خان 
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 ایران)فارس  اردوی قرن هژدۀ م افغانستان برای مدت کوتاهی تحت نفوذ یکی از قوماندان ۳8در امتداد سال های 
اولین دولت افغان ها، امپراتوری  1۱۴۱، در "نادر افشار"پس از مرگ . ر می گیردقرا" نادر افشار"به نام  (امروز

. می شود تبدیل عمده ترین تهدید برای حاکمیت افغانستانبه منبعد اغتشاشات داخلی . ایجاد می گردد" ُدرانی ها"
تحریک مبارزه می کردند اغتشاشات مذکور معموالً میان افراد و حلقاتی که به خاطر دسترسی به قدرت با یکدیگر 

 در عین زمان ابر قدرت های آنزمان، برتانیۀ کبیر و روسیۀ تزاری نیز به مرور زمان تهدید های معینی. شدند می
 . متوجه افغانستان می ساختند را

ر حکومت برتانیه پیوسته به افغانستان هشدا. دیگران بود تهدید های خارجی، خطرناک تر از ۀدر زمربرتانیۀ کبیر 
هشدارهای انگلیس ها با تهاجمات نظامی به حریم . میداد تا داوطلبانه به حاکمیت انگلیس ها در هند برتانوی بپیوندد

 :دو جنگ میان افغان ها و انگلیس ها بوقوع پیوست 11طی قرن . افغانستان همراهی می شد
  

  10۴4 -10۳0 -جنگ اول 
 1008-10۱0 - جنگ دوم 

 

اصلی آن در  در عین حال منشۀ. جۀ رقابت ها میان روسیۀ تزاری و برتانیۀ کبیر بودنتیدر حقیقت این دو جنگ 
 -شکست افغان ها در جنگ دوم افغان. خیانتی بود که حکومت روسیۀ تزاری در برابر افغان ها مرتکب گردید

 . انگلیس مستقیماً به خیانت از طرف حکومت تزاری ارتباط دارد
عاالنه از امپراتوری عثمانیه حمایت می کرد و کوشش به خرچ می داد تا مواضع برتانیه ف ،در ایام مورد بحث

برتانیه تالش می کرد مغلوبیت ترک ها را در جنگ . روسیه را در اروپا و همچنان در حوزۀ بالکان تضعیف کند
قید گردیده " سن ستیفان"نتایج این جنگ در معاهدۀ صلح . نمایدتالفی  10۱0 -10۱۱ترکیه طی سال های  -روسیه 

. جواب آنرا در آسیای مرکزی بدهد سعی کرد روسیه در عکس العمل به فعالیت های انگلستان در بالکان،. بود
روس ها هیأتی دیپلوماتیک . خوانده بود" حرکت شطرنج روس ها در افغانستان" "کارل مارکس"معادلۀ مذکور را 

تأریخی هیأت مذکور را سفارت نیز  -در ادبیات سیاسی . )ندبه کابل اعزام داشت" ستولیتوف"را تحت ریاست جنرال 
ز هیأت مذکور که ا افغان ها .به کابل مواصلت کرد 10۱0جوالی  44به تأریخ   " ستولیتوف"هیأت ( خوانده اند

هیأت وظیفه داشت روابط دوستانه را با افغانستان . سوار بر فیل ها به کابل رسیده بود استقبال باشکوهی نمودند
با شخص  آنرا جزئیات و هطرح معاهد" ستولیتوف. "تامین نموده و معاهدۀ اتحاد را با این کشور به امضاء برساند

در طرح معاهده ضمناً آمده بود که . به توافق رساند( فرزند امیر دوست محمد خان)امیر افغانستان، شیرعلی خان 
می شناسد و آرزو می برد با آن روابط دوستانه تأمین روسیه، افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت 

به امیر افغانستان ضمانت عدم مداخله در امور داخلی افغانستان داده می شد، به استثنای حاالتی که حکومت . نماید
بدین ترتیب مطابق مندرجات طرح معاهده، روسیه مکلف می شد در صورت . افغانستان خود مقتضی آن باشد

 . انستان به آن کمک مبذول دارددرخواست افغ
درست یک روز پس از امضای تفاهم نامه میان " ستولیتوف"اما، انکشاف اوضاع طوری رنگ گرفت که هیأت 

به ابتکار انگلستان دعوت شده " کنفرانس برلین. "به کابل رسیده بوده بود" کنفرانس برلین"انگلستان و روسیه در 
با انعقاد موافقت " کنفرانس برلین. "روسیه را در جنگ با ترکیه دنبال می کرد بود و اهداف تنزیل عواقب پیروزی 

تهدید جنگ رویا . نامۀ صلح خاتمه یافت و حادثۀ مذکور به زودی باالی انکشاف واقعات در افغانستان تأثیر گذاشت
 . رفع شد روی میان روسیه و انگلستان

 

چون اوضاع جهانی . ش به تزار به روسیه فرا خوانده شدبرای ارائۀ گذار" ستولیتوف" 10۱0در اخیر اگست 
افزون بر آن در ختم همان سال . متحول گردیده بود، حکومت تزاری از تأیید طرح معاهده با افغانستان ابا ورزید

هنگام نزدیک شدن قوای انگلیس به کابل، سایر نمایندگان حکومت تزاری که در کابل قرار داشتند نیز به روسیه 
آگست از امیر افغانستان تقاضا کرد تا با سفیر  12به تأریخ " الرد لئیتون"نایب الحکومۀ هند برتانوی . ر شدنداحضا

وظیفه داشت به امیر تفهیم نماید تا روابطش را با " چیمبرلین"جنرال .  مالقات کند" چیمبرلین"انگلستان جنرال 
به افسران نظامی اجازه بدهد تا داخل کابل و . ج کندروسیه قطع نموده، اعضای سفارت روسیه را از کابل اخرا

در عین . سر بزنند که بخواهند برخی از شهرهای دیگر شوند، هکذا به آنها اجازه داده شود تا به هر پوستۀ سرحدی
 . حال از امیر خواسته می شد تا مانع اعمار مواصالت و سایر استحکامات نظامی در خاک افغانستان نگردد
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ایط ابا ورزیده و تقاضاهای و سایر شر" چیمبیرلین"انستان، شیرعلی خان از پذیرفتن سفیر انگلستان امیر افغ
در عکس العمل به اقدام امیر افغانستان، انگلیس قوای خود را در امتداد سرحد با افغانستان . را رد کرد" لئیتون"

 -بدین ترتیب جنگ دوم افغان . جابجا می سازد و در نوامبر سرحد را عبور کرده به افغانستان هجوم می برد
 ( 10۱08 -10۱0.)انگلیس آغاز می شود

او در . امیرشیر علی خان به حکومت هند برتانوی پیامی فرستاد و در آن اعمال نظامیان انگلیسی را تقبیح نمود
سفر نماید ( پایتخت آنوقت روسیۀ تزاری" )سنکت پیتیرزبورگ"پیامش ضمناً خبر می داد که قصد دارد به زودی به 

امیر افغانستان امیدوار بود که موضوع . مورد افغانستان بکندو در آنجا تقاضای تدویر کنفرانس بین المللی را در 
اما پیام مذکور هیچ . پیش کشیدن تدویر کنفرانس بین المللی انگلیس ها را وادار خواهد کرد تا افغانستان را ترک کنند

ثقیل و قوت  اثری باالی جنرال هایی انگلیسی نگذاشت و برعکس انتظارات افغان ها قوای برتانوی با تعمیل اسلحۀ
برعالوۀ عملیات نظامی، انگلیس ها از شیوۀ آزمودۀ خویش، یعنی تطمیع . بیشتر به طرف کابل به پیشروی ادامه داد

تکتیک مذکور به زودی نتیجه داد و . خان های محلی و تحریک آنها علیه یکدیگر نیز استفادۀ ماهرانه می کرد ند
امیر شیرعلی خان . قدرت به پسر امیر، یعقوب خان تحویل داده شودبرخی از متنفذین در محالت تقاضا کردند تا 

چندی بعد خود امیر نیز به مزار . خانواده اش را به مزار شریف فرستاد و قدرت را در کابل به پسرش واگذار شد
اما در مسیر راه در اثر بیماریی . شریف سفر کرد تا از آنجا از حکومت روسیۀ تزاری تقاضای کمک نماید

 . نقرص وفات یافت( گانگرین)
حکومت تزاری پس از رفع مشکالت خویش در اروپا، افغانستان را به باد فراموشی سپرد و هیچگونه کمکی به آن 

در این . تأریخی اتحاد شوروی و روسیۀ معاصر معموالً کتمان می کردند -این حقیقت را در ادبیات سیاسی . نکرد
، یکی از اعضای اصلی اکادیمی علوم امپراتوری روسیه را در بخش "یاوورسکی"رابطه بجاست نظر داکتر 

را به شرح " بینجامین دیزرایلی"موصوف مواضع حکومت تزاری و صدراعظم برتانیه . جغرافیه  نقل قول نماییم
 : آتی ارزیابی و بیان میدارد

نه  10۱0سیه در حوادث رو( هیأت ستولیتوف)من آرزو دارم نظر شخصی خود را در مورد نقشی که سفارت " 
 . تنها در آسیای میانه بلکه در اروپا و در ُکل جهان بازی کرد بیان بدارم

تردیدی وجود ندارد که اعزام سفارت مذکور در پیوند تنگاتنگ با حوادثی که در شبه جزیرۀ بالکان و در مجموع 
 جاودان ما، یعنی انگلیس ها که به حق آنها را دشمنان. در اروپا قرار داشته، بنابرین اهمیت فوق العادۀ تأریخی دارد

نامید، می خواستند ارزش و نتایج  پیروزی اردوی ما را در جنگ بخاطر آزادی " حریص کبیر معاصر" می توان
 **. به حد اقل آن پایین بیاورند* برادران همخون و هم کیش ما 

. اطر سرنوشت اروپا و جهان به راه انداخته شدکنفرانسی به خ ،و تنفرزا" حریص کبیر"در نتیجۀ تالش های این 

از اینکه خود را به اهدافش نزدیک می دید، از خرسندی " میانجیگر صادق"   .در این کنفرانس همه علیه ما بودند
در عین حال طبیعی به نظر می رسد که روس های راستین، قلباً . زیاد دست هایش را قبل از وقت به هم می مالید

 .مکار ایستاده شوند تی می کردند که عقاب های پیروزمند شان در برابر خفاشاناحساس ناراح
یگانه امکانی که در آنزمان ما از طریق آن می توانستیم حیثیت ملت و حداقل دست آوردهای خود را حفظ کنیم 

ک زمان معینی این نقطۀ ضعف برتانیه، هندوستان بود، هست و تا ی. بود" شیر برتانوی"استفاده از  نقطۀ ضعف 
.  چون در این نقطه نهایت آسیب پذیر است".  زد " انگلستان را صرف از همین طریق می توان . باقی خواهد ماند

حرکت قوای ما از سمرقند به صوب هندوستان می توانست   .فقط در همین جاست که دژ تسخیر ناپذیر آن درز دارد
میان ترکستان « .و برلین به غرش می آمد، بازی کند  ***"یدازم"نقش خنثی کنندۀ را برای رعدی که در خلیج 

روسی و هندوستان دولت کم و بیش وسیعی موقعیت دارد و از دیر زمانیست که تحت نفوذ برتانیه و حمایت آن قرار 
برای استفاده از درز مذکور باید توجه حاکمان کشور صعب العبور و کوهستانی افغانستان بطرف ما جلب .  دارد

 .اعزام گردید" ستولیتوف"به خاطر دسترسی به همین مقصد نزد امیر این کشور سفارت روسیه تحت ریاست . یشدم
 

بخش قابل مالحظۀ اقوامی که در حوزۀ بالکان زیست دارند از قبیل بلغاریایی ها، ُسرب ها، مقدونیایی ها، سلووینی ها، مونتی نیگروی * 

در میان بخش قابل مالحظۀ اقوام فوق الذکر مذهب ارتودوکس . وی بوده و به روس ها نزدیک هستندها وغیره از دیدگاه منشۀ اتنیکی سال
 (مترجم. )مسیحی مروج بوده که روس ها نیز پیرو آن می باشند

 ( مترجم. )مراد در اینجا از پیروزی روس ها در جنگ با ترکیه است **

 .این خلیج در جغرافیای ترکیه قرار دارد*** 



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 de.manger-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دفاع و "معاهدۀ  امکان  در صورت  و وظیفه داشت تا امیر شیرعلی خان را به طرف ما بکشاند" تولیتوفس"هیأت 
. بدون شک که چنین یک حرکتی از طرف ما بسیار ماهرانه بود.  را علیه هند برتانوی به امضاء برساند" تعرض

هیأت باید در . غانستان اعزام گردیددر عین حال هیأت ما صرف یک کمبود داشت، و آن اینکه بسیار ناوقت به اف
. در این صورت نه کنفرانس برلین و نه هم تفاهمنامۀ برلین در میان می بود ،به کابل می رسید 10۱0شروع 

 "... سن ستیفان"صرف صلح می بود و تفاهمنامۀ 

 ؟...حال ببینیم که هیأت وظایفش را چگونه انجام داد. اما هیأت در هر حال به کابل اعزام شد
موفقیت این مأموریت در آن بود که توانست افغانستان را بدون اتالف مساعی . در یک کالم هم خوب و هم نچندان

انگلیس ها را واداشت تا جنگ سنگینی را توأم با " ستولیتوف"حضور هیأت . زیاد بطرف روسیه جلب نماید
در نتیجۀ مذاکرات، روشن شد که افغان ها . زداستعمال سالح ثقیل و تقبل مصارف هنگفت پولی و بشری براه بیاندا

در عین حال ضعف فعالیت هیأت ما درآن بود که بدون کدام ضرورت .  متحدین طبیعی روسیه علیه انگلستان هستند
الزم نبود به امیر افغانستان . امیر شیرعلی خان را تشویق میکرد تا در برابر انگلیسها از شدت بیشتر کار بگیرد

بدین ترتیب هیأت ما مقصر است . ناگون و جدی داده شود، چیزیکه حکومت ما قادر به اجرای آن نبودوعده های گو
 -10۳۱که در  برابر افغانستان از تزویر کار گرفت و بی موجب اشتباهی را که نمایندگان دولت ما طی سالهای 

ی غلو آمیز به حکومت افغانستان هیأت ما نباید وعده ها. تکرار کرد ،درکابل و هرات مرتکب شده بودند 10۳0
اگر ما در آینده بخواهیم یکبار دیگر روابط خود را با افغانستان تأمین نماییم، توازن نفوذ دولت ما و انگلستان . میداد

 . کار بگیریم باید را ارزیابی کنیم، درخواهیم یافت که اینبار برای بدست آوردن دل افغان ها از مساعی و تالش زیاد
 

و مردم این کشور حقیقت مذکور را به خوبی ... حال، هیأت ما امیدواری های مردم افغانستان را فریب داد به هر
اما ملت افغانستان در هر حالت با ما خواهد بود و با انگلیس ها متحد نمی شود،  ولی منبعد در . درک می کند

 : مسأله را باید بخاطر داشتدر این رابطه یک . نهایت محتاط خواهد بود ،روسیه روابط خویش با

تا زمانیکه انگلیس ها به اقوام دیگر به دیدۀ موجوداتی برای استفاده بنگرند که محکوم به کار برای آنها هستند، برده 
هستند؛ تا وقتیکه با ملت های اشغال شده ظلم و بی رحمی را روا بدارند، تا آنزمان افغانستان در صورت بروز 

 . انگلستان از ما جانبداری خواهد کرد مناقشه میان روسیه و
. درین میان نقطۀ ضعف و آسیب پذیر برتانوی ها، یعنی هندوستان را ما باید همواره مورد توجه خویش داشته باشیم

در دژ تسخیر ناپذیر برتانیه هم بسته شود و انگلیس ها در برابر ملل اشغال ( هندوستان)در صورتیکه حتی این درز 
های خویش ملتی شود بیشتر مسیحی و با ما نه تنها در سیاست و تجارت رقابت کند، بلکه در ترحم و  شده و همسایه

. بشر دوستی مسیحی نیز به رقابت بپردازد، دراین صورت افغانستان یقیناً بیشتر بطرف آنها ترغیب خواهد شد
درعین حال شواهد و قراین نشان دهندۀ  ."در جیب آنها قرار خواهد گرفت( افغانستان)کلید دروازه های هندوستان "و

 . از این ناحیه نباید مشوش باشیم. آن است که همچو یک تحولی در اخالق انگلیس ها باین زودی ها رخ نخواهد داد
اعضای هیأت . باید به ترمیم این خطا پرداخته می شد. روابط خود با حکومت افغانستان شد" درگیر " هیأت ما 

برای آیندۀ خویش به امیر شیرعلی خان وعده دادند که در صورت بروز تصادم با انگلیس ها روسیه با قبول خطر 
حکومت روسیه این کمک را انجام داده نمی توانست و امیر در . به افغانستان کمک نظامی صورت خواهد گرفت

. داقل حمایت معنوی کنددر عین حال روسیه مکلف بود از امیر افغانستان ح. نبردها با قوای انگلیس مغلوب گردید
" سنکت پیترزبورگ"او با عجز و التماس از ما خواست تا به او اجازۀ سفر به . آخر امیر از ما توقع دیگری نداشت

امیر شیرعلی خان تزار روسیه را دوست . داده شود تا با حکمروای روسیه مالقات نماید(  پایتخت آنوقت روسیه)
امیر این رد را زمانی در می یابد که هیأت ... رت غیرمترقبه رد می شوداما درخواست او بصو. خطاب می کرد

دلچسپتر آنکه امیر رد  درخواست هایی را از ! روسیه در دولت او قرار داشته و در دربار وی به سر می برد
  ...!پایتخت روسیه بدست می آورد که جزئیات آن از طرف هیأت ما به وی مشوره داده شده بود

 

صرف . گفته شود که از امیر بعدتر دعوت بعمل آمد تا به تاشکند سفر کند، اما دیگر بسیار دیر شده بودباید انصافاْ 
او شخصاً بارها به هیأت خاطر نشان می . نظر از اینهمه قضایا، امیر شخصی بود نهایت هوشیار و بزرگ منش

اردوی روسیه چند کندک را به سواحل  بطور مثال او می خواست تا. ساخت تا اشتباهات خود را تصحیح نماید
 .دریای آمو بدون ورود به قلمرو افغانستان اعزام بدارد

 

 پایان بخش دوم
 

 ادامه دارد


