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  ٢٠٠٧ اگست              کانديدای اکادميسين سيستانی
  

  مرکزثقل بازی بزرگ افغانستان 

  علت اصلی بحران جاری چيست ؟
  )يک بررسی تاريخی (

 )قسمت دوم(

  
  : مقدمات حمله ايران برهرات

  
اى به ويسراى در هنگامى که سپاه امير دوست محمد خان از جنگ با سيک ها از دره خيبر بر گشته بود ، امير نامه 

هند، الرد اوکلند که تازه مقرر شده بود فرستاد و او را به وظيفه جديدش تبريک گفت ومداخله او را در رفع مناقشه 
ونيزنامه يی به شاه ايران فرستاد و در آن از گستاخى . حکومت خود با رنجيت سينگ برسر استردادپشاور يادآورشد

همچنان امير نامه ديگرى قبًالتوسط ميرزا . ان پشاور ياد آور شدو زور گوئى سيک ها نسبت به مردم مسلم
محمدحسين عنوانى امپراتور روسيه به پطرزبورگ فرستاده بود و درآن نيز کمک آن دولت را براى استرداد پشاور 

  .از چنگ سيک ها مطالبه نموده بود
يسی بدربار اميردوستمحمدخان را  موهن الل جاسوس انگليس که صفت منشی الکساندر برنس، رئيس هيئت انگل

اميردوست محمدخان تصور ميکرد، کليد دروازه هندوستان را بدست دارد که اگر سروکله يک « :داشت مينويسد
با چنين هدف وتصوری امير تصميم .رقيب ديگر پيدا شود، دولت انگليس اين کليد را به قيمت گزاف خواهد خريد

واين درحالی بودکه برادر مهترش سلطان . فارس وروسيه معرفی نمايدگرفت خودش را به حکومات هندوستان، 
محمدخان حکمران پشاورحيات داشت ومناطق کوهات واشنغرمربوط ايالت پشاور به موافقت سالطان محمدخان به 

در چنين وضعی که هردو رقيب او،سلطان محمدخان ورنجيت سنگ از اميردوست .تصرف رنجيت سنگ درآمده بود
آنگاه امير نمايندگان وپيامهايی به بحکومات . نفرت و هراس داشتند، او بفکرفتح وتصرف پشاورافتادمحمدخان 

هندبرتانوی، فارس وروسيه فرستاد واز هريک تقاضا نمود تا در استرداد خاک افغانی از حکمران پنجاب مداخله 
ی هرگاه درآينده بکمک وخدمات وکمک نمايند وبهريک از سه حکومت مذکور وعده داد که دربرابر اين همکار

  )٢٣(».اوضرورت احساس شود، مضايقه نخواهدکرد
 اين نامه ها وپيامها رابرمبنای کتاب زندگی امير دوست محمدخان، تاليف موهن الل کشميری، يکی از جواسيس 

  : کارکشته انگليس در هندبرتانوی  از نظر ميگذرانيم
  
  : نامه  اميرکابل عنوانی الرد اوکليند-١
چنانچه ازمدت درازی باينطرف از طريق رشته های دوستی مودت با حکومت برتانيه ملحق بوده ام، خبررسيدن «

عاليجناب شما، فرصت ميمونی برای اشغال کرسی حکومت وانتشار تدبيروفراست باالی کشور هندوستان بشمار 
من که قبال در اثر وزش بادهای ميرود وموجبات خوشی ومسرت بی نهايت ما را فراهم آورده وقلمروتوقعات 

  .سردزمستان يخبندان شده بود، با پيام مسرت بارمواصلت عالی جناب شما به گلستان بهشت مبدل شد
به عاليجناب شما مبرهن است که اتکاء به اصول شفقت وکرامت بشری خاصه دولت برتانيه ميباشد، من وکشورم نيز 

اين اصول ميشماريم و نامه هايی که من از دولت انگليس دريافت نموده ام خود را بسيار صادقانه و مجدانه متعهد به 
همگی عين احساسات دوستانه ولطف و مودت و بيانگر اين واقعيت بوده که در موقع ضرورت مکلفيت های دوستانه 

قرارداد واقعات اخير اين منطقه در رابطه با عمليات سکهه های سرتنبه وگمراه وتخطی آنها از. ايفا خواهدشد
هر چه عاليجناب شما در موردحل وفصل قضايای اين کشورصواب . وتعهدات ، به عاليجناب شما خوبتر معلوم است

در اين هنگام شنيده ميشد که ) ٢۴(».ميدانيد لطفا نظر تان را بمن بنويسيد تا آن راسرمشق اجراآت خود قرار بدهيم
وبه قصد انتقام کشی از قتل سردار لشکر خود هری سينگ سيکها يک لشکرپنجاه هزار نفره برای جنگ با امير 
الرد اوکليند درپاسخ  نامه خود امير را به امضای يک قرارداد . بدست سپاه افغانی از الهور به پيشاور فرستاده بودند

  :ونوشت.تجارتی فراخواند
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 :پاسخ الرد اوکليند
 ارسال کرده بوديد، بامسرت دريافت نمودم واز فرصت بعد القاب، نامه دوستانه شماراکه از طريق سرکلودويد« 

مساعديکه متصل اشغال کرسی حکومت هندوستان برايم ميسرگرديد کمال مسرت دارمتا بهترين تمنيات واحترامات 
  .خود رابرايتان تقيم نمايم

ردشاته، از طريق آروزی من اينست که افغانها يک ملت واحد ومرفه باشند ودرحالصلح وبا تمام همسايگان خود قرا
مناسبات مضعف تجارتی از همه مزايا ومنافعی که ساير دولت ها بهره مند ميباشند، برخوردار گردند، چونکه از 

سلف من با . طريق همين مناسبات مضاعف تجارتی است که ساير دول مدارج پيشرفت ورفاه را پيموده اند
ای ارتقای تجارت بهتروموثرتراز افتتاح وانکشاف استشعارکامل به اين حقيقت که هيچ اقدام سجنش شده بر

سند نميباشد، همه مساعی خود رابرای تامين اين مجرا بمنظور انکشاف صناعت وتجارت ] دريای سند[مسيروادی
بخرچ داده واکنون حمايت وانکشاف مزيد اين هدف مثمروتکميل اين پروژه که سلف من موفقانه آغاز نموده، هدف 

اطمينان کامل دارم که جناب شماغير ازعالقه مفرط برای موفقيت اين پروژه، موقف . فته استووظيفه من قرارگر
ديگری نخواهيد داشت، چونکه هرآئينه اين پروژه خاصتًا برای تامين ثروت ورفاهيت مردمی می انجامد که شما 

  .باالی آنها حکومت ميکنيد
يم تا در موردمسايل تجارتی باشما مذاکره نمايند وهدف اين احتمال دارد که من بزودی چند نفررابدربارشما مقررنما

  .مذاکرات تامين منافع مشترک هردو جناح ميباشد
دوست من، بشمابهتر . با تاثر عميق مطلع گرديدم که بين شماومهاراجه رنجيت سينگ اختالفاتی ظهورکرده است

 نميباشد، ومسلمًا من بطور آنی درک نميتوانم که معلوم است که مداخله در امور کشورهای مستقل عادت دولت بريتانيا
معهذا مسرور خواهم شد اگرازجانب شما بشنوم که چه فکر . مداخله حکومت من چطورميتواند بمفاد شما تمام شود

در عين زمان فقط ميتوانم اميدوارباشم خود شما بتوانيد طريقه ای را . ميکنيد از چه طريقی بشما کمک کرده ميتوانم
اينکار نه تنها به نفع خود تان بلکه بنفع تمام کشورهای منطقه خواهد . رسيدن به تفاهم با سيکها انکشاف دهيدبرای 

امضاء . التجا دارم تمنيات دوستانه مرا بپذيريد. بود که دوملت همسايه مناسبات دوستانه وتوافق باهمی راحفظ نمايند
  )٢۵( »١٨٣۶ اگست ٢٢.اوکليند

  
  :ی محمدشاه قاجار نامه امير عنوان-٢
از آنجايی که درايام گذشته زعمای فاميل من بدربارعاليمقام شاهی اعليحضرت شما وابسته بودند،من نيز خودم را « 

من باری در . يک تن ازارادتمندان صادق خاندان اعليحضرت ميشمارم واين کشوررا نيز متعلق بسلطنت فارس ميدانم
ت فرستادم تا بحضورمبارک شما بعضی مسايل مربوط به اين دولت را گذشته حاجی ابراهيم را بحضوراعليحضر

  :اکنون اجازه ميخواهم تذکر بدهم که منظورمن از تقديم اين پيام قرارذيل است.گزارش بدهد
اعليحضرت شما پادشاه يک کشور مسلمان ميباشيد، درحالی که نا آرامی ها ومصيبت ها درسرزمين های مسلمان 

اگرچه چهارصدهزارخانواده قوم افغان واقوام همسايه تابعيت واطاعت .  سيکها ها دامن زده ميشودتوسط طايفًه منفور
ازين ارادتمند صادق را دارند، ناتوانی من برای استخدام وتنظيم اين تعداد عظيم امکانات مرا محدود ساخته و فقط 

  . پايتخت کابل حاضر و آماده دارمتعداد بيست هزارسوار کارماهر و ده هزارپياده نظام  و پنجاه توپ در
من ازمدت درازيست که درجنگ به مقابل سپاه يکصدهزار سواره نظام وپياده نظام کافران مردود مصروف ميباشم 

اما به توفيق ومرحمت خداوند متعال تا ايندم توسط اين دشمن بی دين مغلوب نشده ام . که سه صد پايه توپ هم دارند
اولی تا چه وقت ميتوانم به مقابل اين قوم منفور ايستادگی کنم . ين را از خطرمحفوظ نگه دارموتوانسته ام که دين مب

وتا چه وقت ميتوانم بمقابل اين قوم تعرضات آنها رادفع نمايم؟ بدون شک گزارش مشکالت عظيم من بدربار 
ی دشمن وضعيف بودن قدرت اعليحضرت رسيده خواهد بود واعليحضرت شما شنيده خواهد بود که با وجود تفوق قوا

شهر مقدس قندهار و . دفاعی من ، بطورمداوم وبدون يک لحظه توقف با سيک های منفور مصروف جنگ بوده ام
پايتخت کابل و سرزمينهای محاط خراسان، همچنين ايالت خراسان و سرزمين های متکی به محاالت خراسان که 

ر قلمروشاهنشاه ميباشند، مصيبت  ورفاهيت اين سرزمين ها قسمتی از سرزمين فارس را تشکيل ميدهند وشامل د
حتی اگرقدرت ومعامالت حکومت من متالشی شوند وحتی . باعاليق ومنافع دولت فارس ارتباط ناگسستنی دارد

اگراعليحضرت شما توجه شاهانه را بشرايط اين کشورها معطوف ننمائيد، بازهم من به مقاومت خود به مقابل سيک 
اما اگر تقديربرين باشد که من نتوانم به مقابل اين طايفۀ شريرمقاومت کنم، . ين توان خود ادامه خواهم دادها تا آخر

درآنصورت چاره نخواهم داشت مگر اينکه خود را به انگليسها ملحق بسازم، که البته باين ترتيب انگليس باالی تمام 
که تا کجا ها وتا چه اندازه شعله های تخطی اين ملت حريص قلمروافغانستان مسلط خواهند شد، آنگاه ديده خواهد شد 

من وظيفه خود دانستم تا اين اوضاع را به خدمت پادشاه اسالم گزارش بدهم، باقی اعليحضرت . توسعه خواهد يافت
تمام مسايل ديگرتوسط محمدحسين خان . شما اختيار دارند آنچه خود شان الزم ومصلحت ميدانند ميل نمايند

  )٢۶(» .ما گزارش خواهديافت، شخص مذکور طرف اعتماد اين ارادتمند شما قرار داردبحضورش
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  :محمدشاه قاجارعنوانی امير دوست محمدخان] پاسخ [
جاللتمآب عزت وشرافت همراه، نجيب ترين نجيب زادگان، دشمن کافران، اميردوست محمدخان، سردار کابل را با « 

زيم وباطالع شان ميرسانيم که دوعريضًه جاللت مآب شما بوسيله حاجی ابراهيم صدورفرمان شاهانه خود مفتخر ميسا
محتويات هرکدام آنها که بيانگر نظرات واقعبينانه آن . ومحمدحسين خان شرف مالحظه شاهانه را حاصل نموده اند

شما نيز توسط شرافت مآب ميباشد، از جانب ما از سرتا آخر بدقت مطالعه شده و اهداف وخواهشات جاللت مآب 
تمام اين مراتب مصداق ثبوت صداقت وخلوص نيت شما بوده . نمايندگان فوق الذکر تان بحضور ماگزارش يافته است

در . ومورد قبول وطمانيت وعطوفت شاهانه قرارگرفته واحساس اطمينان به ارادت وصداقت شما بار اورده است
ودانه وخصوصًا پيرامون اين نظر شما که کابل منحيث يکی ارتباط به تقاضای شما مبنی برالحاق به اين دولتجا

ازکشورهای مربوط به سلطنت فارس شناخته شود، اينکه شما بطور روزافزون مصروف جنگ با کفار ميباشيد وبا 
وجود تفوق نسبی قوای دشمن تاکنون موفقانه مقاومت نموده وقلمروهای متصرفات ما را تسليم دشمن نکرده ايد، اما 

نکه اگر بشما از جانب ما کمک نرسد، شمامجبور خواهيد شد از جانب ديگری کمک دريافت نمائيد تا که بی از اي
مشاهدات شما واقعًا صادقانه گزارش يافته وبه نظرشاهانه ما واضح ومبرهن است . نظمی های کنونی به پايان برسند

دين شجاعانه وقهرمانانه می جنگيد، هرآئينه که جاللت مآب شما يک مجاهد برجسته اسالم ميباشيد که برای حفظ 
هردو معامله، يعنی آرزوی الحاق شما با اين دولت جاودان وهم حراست از اسالم ودفاع سلطنت ما ودين اسالم، بخير 

سخاوت شاهانه ايجاب ميکند وما را مکلف ميسازد تا )!حرف مفت(ونفع شما ميباشد وخداوندبشما اجر خواهد داد
  .ه شما رادر تحت حمايت عالی خود قرارداده واز هيچگونه کمک بشما خود داری ننمايئمالتماس شريفان

بنابران قبل از رسيدن نمايندگان جاللتمآب شما بدربار ما، ما مجدانه تصميم گرفتيم تا بطرف هرات مارش نمائيم وهم 
 از پايتخت در تهران ما مارش خود رابطرف هرات. اعطای هرگونه کمک را بجالت مآب شما منظور نموديم

بعد ازمواصلت ما به بوتان بوزير دولت با شوکت ما اطالع داده شد که مرض کولرا در شهرهای . آغازنموديم
بنابران ما بغرض تبديل هوا وجلوگيری از مصاب شدن به اين . خراسان شيوع يافته وتلفات زياد در برداشته است

در عين زمان بما گزارش . رادر صحاری کالپوش بسر برديممرض کشنده، بيک موضع صحی وسالم رفته مدتی 
ملحق شده وبا بيست هزار سواره نظام که تمثال ) زعيم خيوا( دادند که مخدوم قلی زعيم يموت ترکمن با اهللا قلی خان

ر برجسته سپاه ازبک وترکمن ميباشد، بموضع قيره قلعه که در مجاورت اين صحرا قرار دارد، رسيده و درآنجا سنگ
نامبرده در نظر دارد با استفاده از غيبت سپاه ظفرنمون ما در شهرهای متصرفات ماهجوم آورده چور . گرفته اند

وقتی اين خبربما رسيد، برادرمحبوب خود فريدون ميرزا را با هشت هزار سپاه پياده .وچپاول وبی نظمی خلق نمايند
بمجردی که اشرار از . ين چپاولگران را تعقيب ومعدوم نمايد توپ مامور نموديم تا ا١٢نظام، چهارهزارسواره نظام و

رسيدن سپاه ما آگاه شدند، بی جرئت وهراسان شده، نه تنها باسپاه ما مقابله نکردند، بلکه آذوقه وخرگاه های خود را 
 از برادرما به تعقيب اين قوم مخرب پرداخت و درجوارموضع قرچول عده ای. ترک داده به صحراها پناه بردند

سواره وپياده نظام ما آنها را غافلگيرساخته باالی شان حمله کردند، آتش جنگ از آغاز صبح تا تاريکی شب شعله ور 
قسمت عمده اشرارکشته شده تعدادی هم اسير گرفته شد ومتباقی آنها از . بود، اما در نهايت سپاه ترکمن مغلوب گرديد

بعد از جزا دادن اين قوم مدتی درکنار دريای . ندتيغ سپاه ما گريخته بصحرا های خشک فرار کرد
مانديم تا امور آن سرحدرا مرتب سازيم، آنگا زمستان وموسم برف وباران فرارسيد وتعقيب عمليات )گرگان:ظ(گرگام

ما بتعداد بيست هزار سوار وپياده نظام وچهل پايه توپ را همراه آذوقه وتجهزات . نظامی بطرف هرات ناممکن بود
لت خراسان فرستاديم تا در اوايل موسم بهارحاضر به مارش باالی هرات باشند وما به اجرای اين  مارش، به ايا

  .بکمک خداوند متعال، همراه سپاه متباقی خود بعد ازجشن نوروز بطرف خراسان مصمم ميباشيم
 رانزد جاللت مآب شما از آنجا که حرکت سپاه ظفرنمون ما بوقفه ومعطلی مواجه شده، نماينده خود قمبرعلی خان

اعزام نموديم ويک قبضه پيش قبض الماس نشان نيز تحفه گويا به جاللتمآب شما ارسال کرديم تا  بقسم تزئين بکمر 
ما به قمبرعلی خان هدايت داده ايم تا مراتب عطوفت شاهانه را بجاللتماب شما به تفصيل .صداقت اثرشما آويزان باشد
ما نظرات وخواهشات خود را به قمبرعلی خان خواهيد گفت تا درمراجعت بحضورما بيان کند والبته جاللتماب ش

  )٢٧( ١٨٣٧ ژانويه " = هق١٢۵٢مورخ شوال . گزارش داده شود
  

  گزارش نمايندۀ امير، حاجی ابراهيم از کمپ شاه قاجار
د، مسرورگرديد وبا وقتی اعليحضرت از محتويات نامه شما آگاه ش. من درماه جمادی االول به کمپ شاه رسيدم«

دراين وقت شاه به موضع چشمه علی رسيده بودکه هفت فرسخ راه از تهران فاصله . عطوفت ومهربانی مرا پذيرفت
شاه فرمود که بارسيدن به خالپوش مرامرخص خواهدکرد وتوسط من پيام هائی . دارد ودرجوار دامغان واقع ميباشد

پوش، شاه متوجه سرزنش کردن ترکمن هاشد ومن مطابق امر اعليحضرت به هنگام رسيدن به خال. نيز به شماميفرستد
وقتی ما به شاهرود رسيديم، زمستان آغاز شد وشاه باساس مشوره مصاحبين خود توپخانه خود را . به کمپ اوماندم

 تا حمله شاه بخوانين دربار خود امر کرد. دراينجا مانده از رفتن جانب هرات منصرف گرديد وبه تهران مراجعت کرد
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 شاه بمن هدايت داد باطالع شما برسانم که او بزودی يکنفر ايلچی بکابل اعزام .باالی هرات درماه نوروز آماده باشند
خواهد کرد که بعد ازديدار ومالقات باشما، بدربار رنجيت سينگ ميرود و از طرف شاه به او ميگويد که اگر او تمام 

 وقتی شاه هرات راتسخيرنمايد، او .درآنصورت او بايد منتظر سپاه فارس باشدقلمروهای افغان را بشما مستردنکند، 
سفيرروسيه که هميشه باشاه . وعده کرده است که بشما وجوه کافی وهم سپاه مورد ضرورت شما راخواهد فرستاد

ه همه کارهايی خالصه گفتارشفاهی اوبشما اينست که اگرشا. ميباشد نيز بشما نامه ای ارسال کرده که درضميمه است
مقصدايلچی روسيه ازاين پيام اينست که دولت او ميخواهد شاه  راهی بطرف . راکه شما خواسته باشيد انجام خواهد داد

نماينده روسيه منتظر جواب شماست ومن اطمينان . انگليسها درهندوستان بازکند وباالی اين مقصد نهايت اصراردارند
نامه ای که شما توسط آقا محمدکاشی ارسال نموديد پادشاه فارس را خيلی مسرور . دارم که او بشما خدمت خواهد کرد

  .بزودی نزدشما مراجعت خواهد کرد) محمدحسن(ساخته است واو
آصف الدوله حکمران خراسان بشاه اطالع داده است که او با يارمحمدخان دراين طرف فراه  ديدار وصحبت نموده 

محمدخان قدرت مقابله باشاه را ندارد، معهذا او درخدمت شاه قرارنخواهد گرفت آصف الدوله معتقداست که يار. است
من فرمان شاه را اينک بشما ميفرستم . مگر اينکه شاه وجوه کافی باو بپردازد تا قندهار وکابل را تسخيرنمايد

  )٢٨(».واميدوارم قناعت شما راحاصل نمايد
  
  : نامه امير عنوانی امپراتورروسيه -٣

از مکتوب امير بوضاحت معلوم ميشود که :ل متن نامه امير را نقل نکرده ولی محتوای آنرا چنين شرح ميدهدموهن ال
اگرحکومت فارس دست کمک بسوی امير دوست محمدخان دراز مينمود، وحاضر به تعهدی در برابر امير افغانستان 

ر درعين زمان نامه ديگری عنوانی امپراطور ميشد، امير دوست خان احتياجی به دوستی با انگليسها نداشت، مگر امي
و درآن تذکر داده بودکه چون اعليحضرت محمدشاه قاجار، . روسيه نيز نوشته وتوسط حسين علی ارسال کرده بود

حامی دين اسالم، خودش را با قدرت امپراطور روسيه ملحق ساخته است، امير نيزمنحيث يکنفرمسلمان وپيرودين 
نافع اين ايتالف مستفيد شود و به پيروی پادشاه اسالم خود را در ايتالف با اعليحضرت اسالم آرزو دارد از م
قدرت نظامی وسپاه خود را بسيارزياد ) که موهن الل مضمون آن راشرح داده(امير در اين نامه. امپراطور قرار بدهد

 پيشروی سپاه سيک راتحت اثر نشان داده و از مقاومت موفقيت آميز خود در مقابل سپاه سيکها سخن گفته است و
اميرعالوه کرده بود که اگر ازجانب امپراطورروسيه به او کمک . منصبداران انگليسی وفرانسوی گزارش داده است

نشود، سيک ها که در ايتالف واتحاد با دولت بريتانيا قرار دارند،باالخره او را مغلوب خواهند ساخت ونفوذ آنها در 
شد که انگليس ها بزيرنام تجارت ، آقا و باداراين کشور شوند، آنگاه تجارتی را که اکنون افغانستان وسيله خواهد 

  .موفقانه بين ماسکو، بخارا وکابل جريان دارد، متوقف خواهند ساحت
امير دوست محمدخان درنامه خودعالوه کرده بود که حسين علی احساسات مملو از احترام وارادت مرا بحضور 

ر وحکومت رفيع شوکت شما تقديم واز منافعی که در صورت ايتالف باهمی واتحاد صميمی بين اعليحضرت امپراطو
  )٢٩(» .روسيه، فارس وافغانستان به اين سه کشورمتصور است، توضيحات الزم خواهد داد

ه قاجاربه با نامه ديگری اميرعنوانی شا)وزيرامير(موهن الل ميگويد اين نامه های امير توسط داماد ميرزا سميع خان 
  . من نشان داده شد

  
  :ورود ويتکوويچ، نماينده روسيه  به قندهارومذاکره با سرداران

پادشاه فارس هيچ اهميتی به مشوره سفير : پس از ورود به قندهار ، درمذاکرات خود به سرداران گفت* ويتکوويچ
سيه علنًا وهم بطورخفيه هرنوع کمکی که ورو. برتانيه قايل نيست، بلکه خود راکامًال بدولت روسيه ملحق ساخته است

دراين باره ميجر ليچ قرارذيل گزارش داده . پادشاه فارس برای تامين هدف خود ضرورت داشته باشد، برايش ميدهد
  :است

درباره صاحب منصب روسی که اکنون درکابل می باشد، مهردلخان بمن گفت که پيام های ذيل رازجانب « 
  :استامپراطورباو تقديم کرده 

 اينکه اگر سرداران با امير دوست محمدخان ملحق شوند، دولت روسيه به آنها کمک خواهد کرد تا باسيکها بجنگند -
  .وملتان وديره جات رادوباره تسخيرنمايند، حتی برای تسخير دوباره سند نيزدولت روسيه بآنها کمک خواهدکرد

 دار روسيه ميباشد ودولت روسيه حاضراست بدولت فارس  اينکه محمدشاه پادشاه فارس يک ونيم کرورروپيه قرض-
  .حواله پرداخت بدهد تا آن مبلغ مساويانه بين امير وسرداران تقسيم شود

  . اينکه دولت روسيه سپاه ومردان جنگی داده نميتواند، اما اسلحه خواهد داد-
آن دولت گردند ونماينده ) ان برادرفرم( اينکه دولت روسيه دربرابراين کمکها از سرداران متوقع است تامطيع -

  .روسيه را بدربارخود بپذيرند
هروقت خواسته باشند والزم دانند جنگ را شروع ميتوانند، اما درباره صلح بايد با ) سرداران واميرکابل(  اينکه آنها-

  » .امپراتور مشوره کنند ونظر اورا بپذيرند
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محل اقامت ويتکوويچ در منزل ميرزا :  بود؟ موهن الل ميگويدواما پيام وفعاليت کپتان ويتکوويچ درکابل چگونه
تماسها .برای فعاليت های عمومی ومذاکرات سری او جای امنی بود) صدراعظم امير( عبدالسميع خان وزير

ومذاکرات او با اميرتنها از طريق وزيربطورخاص صورت ميگرفت وهمچنين با نماينده برتانيه، سری نگهداشته 
ينده برتانيه بعضی اوقات توسط نواب جبارخان يا ميرزا امام ويردی وبعضا توسط نايب اميرتماس قايم با نما.ميشد
انگليس ها دربارۀ پيشرفت مذاکرات نماينده روسيه واميراز طريق  پيشخدمت امير وپيش خدمت وزير به موهن . ميشد

  )٣٠.(الل اطالع حاصل ميکردند
  

  :ور اميرکابلويتکوويچ وتقديم اعتمادنامه اش بحض
در هنگامی برنس هنوز درکابل بود ومذاکراتش با امير جريان داشت، سفيردولت روسيه ويتکوويچ وارد کابل شد 

کپتان ويکويچ اعتمادنامه خود راکه :"موهن الل ميگويد.واعتماد نامه خود را به امير دوست محمدخان تقديم داشت
نامۀ ديگری از جانب کونت سيمونيچ سفير روسيه در دولت عبارت بود ازنامه ای از طرف امپراطور روسيه و

امير درباطن از خوشی وافتخار بجامه . اين اسناد بزبانهای روسی وفارسی نوشته شده بودند. فارس، به امير تقديم کرد
ارسال نمی گنجيد، اما بطور ساخته گی به نماينده انگليسی وخبرنگارانگليس وانمود ميساخت که تا امروزاز نوشتن و

اميراز مقاوالت ومعامالت حسنعلی وميرزا سميع خان بکلی انکار . نامه ای به سنت پترزبورگ اطالع نداشته است
کريدت واجرای اين معامله رابشخص خود راجع ميساخت ) بطوری که آقای ميسن گزارش داده(ميرزا سمع خان. کرد

ت خود، امير دوست محمدخان، باين نوع فعاليت ها واستدالل ميکرد که بمنظورجستجوی دوست ديگری برای ولينعم
غافلگير نشان دادن امير ونوشتن نامه ها توسط ميرزاسميع خان بدون اجازه واستحضار امير، چيزی . پرداخته است

  .غيراز ساخته کاريهای امير بمنظور اغفال هيات برتانوی، نبود
متن روسی نامه امپراطور روسيه توسط ميجر ليچ نقل شده ومتن فارسی آن برای ترجمه به انگليسی بمن سپرده 
شد،اين ترجمه متاسفانه از نزدمن به هنگام اغتشاش وشورش کابل گم شد وبعد از آن اگرچه يک قسمت اسناد رامن 

  . دوباره خريداری وحفظ کردم،اما متن ترجمه مذکوربدست نيامد
 تمام کشورهای دارای حکومات مطلقه، مانند افغانستان، ترکستان وفارس وهمسايه آنها روسيه، مکتوبهای رسمی در

چندين مکتوب امپراطور روسيه به عنوان پادشاه بخارا توسط . دولتی با مهر رئيس دولت ارسال ميشود نه بامضاء او
توسط شخص امپراطورنوشته شده بود ونه توسط منشی يا وزيراو مرحوم قوش بيگی بما نشان داده شدبود که مستقيمًا 

نامه های که توسط منشی يا وزيردولت روسيه نوشته ميشوند درنزد پادشاهان خطه آسيا آنقدرقدر واهميت . وزيراو
نميداشته باشند که نامه های شخص امپراطور بقلم خود او داشته ميباشند، زيرانامه های امپراطورنموداراحساس عالی 

دربار سنت پطرزبورگ از اين عنعنه معمول وتمايل وتوقعات . ستی وحرمت واعتماد شخص خودش ميباشنددو
همسايگانش از قبيل اوزبکها وفارسی هاخبرداشته ومعموال نامه های امپراطور رابعنوان آنها بقلم خود اوارسال 

  ....ميدارند، از همين قبيل نامه ايکه امپراطور باميرکابل نوشته بود
ميرنامه امپراطور را نسبت بنامه کونت سيمونيچ واجد اهميت بيشتر ميدانست ونامه سفير را از نظر رجحان ا

محتويات نامه امپراطور به عنوان امير کابل تا جائيکه از ترجمه انگليسی آن بخاطردارم .درمرتبه ثانی قرار ميداد
رتانوی نيزارسال شده بود، چندان جنبه مهم واين ترجمه توسط خودم صورت گرفته ويک نقل آن بحکومت هند ب

درآن نامه بطور ساده بامير اطمينان داده شده بود که ازتمام تاجران افغان که به قلمرو امپراطوری . سياسی نداشت
روسيه بيايند بگرمی استقبال خواهد شد، درمورد آنها ازعدالت  وحمايت کارگرفته خواهد شد ومعامالت تجارتی آنها 

  .اه قلمروهای مربوط خواهد گرديدموجب رف
من از زبان بسياری مردم شنيدم که ميگفتند اگر نامه امپراطور به هيچ موضوع ديگر غيرازمسايل تجارتی تماس 
نگرفته، لزومی برای اينقدرغوغا وهيجان از رسيدن آن بکابل نبود، ودرباره اهميت آن از مبالغه کار گرفته شده، 

اگرچه من نظر مساعد به تاريخ های هندوستان که توسط  افراد با .  نيزباين عقيده بودچنانچه حکومت هندبرتانوی
استعداد برتانوی نوشته شده ،ندارم اما چيزيکه ازاين تاريخ ها آموخته ام  باين نتيجه رسيده ام که کلمات، القاب وتاپه 

نه طريقی است که نظرات وسياست های اغواگرانه درسياست مانند تجارت بوفرت استعمال ميشوند وتجارت يگا
  .توسعه ارضی وحرص زمين گيری را دامن ميزند

خيلی متعجب شدم وقتی درکتاب آقای ميسن شک وترديد او را درمورد ماهيت وچگونگی اصالت ماموريت کپتان 
از تحريکات اين شکاکيت ها بايست ازمنابع فوق العاده اطالعات سرچشمه گرفته باشد، يا اينکه . ويتکوويچ خواندم

جاطلبانه ای سرچشمه ميگيرد که هدف آن خود نمائی بداشتن اختالف نظربا عقايدکسانی باشد که داليل واضح،معقول 
کونت . ومنصفانه پيرامون موقف ايجنت مذکور منحيث نماينده حقيقی دربارسنت پطرزبورگ روسيه داشته اند

 واو ماموريت ايجنت مذکور را بکابل بصراحت نيسلرود بهترين شخصيت دارای صالحيت دراين موضوع است
ومفصل بيان داشته واز متن مکاتيب ذيل بوضاحت نمودار خواهد شد که ويکويچ يک ماجراجو نه ، بلکه نماينده 

  )٣١(» .باصالحيت دولت روسيه بوده است
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  :نامۀ دوم محمدشاه قاجارعنوانی اميرکابل
دارم درحق شما عنايات بزرگی روادارم وبه  بی صبری انتظار باساس محبت واحساسات نيک من برای شما، آرزو

دراين روزها کپطان ويکويچ که از جانب برادربزرگ گرانقدر من امپراطور روسيه مقرر شده . دارم ازشما بشنوم
بدربار شما بيايد، در راه آمدن بدربار شما، بحضورما نيز شرف ياب گرديد وگفت که از طرف اعليحضرت 

درچنين وضعی من هم خود رامکلف شمردم شما . فتخار ماموريت حاصل نموده تا پيام هائی بشما برساندامپراطور ا
  .را بخاطر آورده اين نامه را بشما بفرستم وبشما اطمينان بدهم که منافع عليای شما عميقًا بخاطر ومد نظر ما ميباشد

تظار دارم بعضی اوقات ازشما بشنوم، از طريق درباره عنايات برادرم اعليحضرت امپراتور که درضميمه است، ان
انجام خدمات شايسته به اعليحضرت امپراطور، جناب شما حمايت اين دربار شاهانه را نيزحاصل خواهيد 

  )٣٢(».داشت
  

  نامه کونت سيمونيچ سفير روسيه درتهران عنوانی اميرکابل
نماينده شما حاجی حسين علی مصاب به . شودويکويچ برای تقديم اين نامه بحضورشما مشرف مي.محترم آقای پ« 

هنگامی که خبرناخوشی  اوبه سمع اعليحضرت امپراطور رسيد، . مرض شديد شده وبنابرآن بماسکومتوقف شده است
بمجردی که حاجی . طبيب خوبی مقررشد تا به احوال او رسيدگی کند ودر تداوی وصحت يابی عاجل او اهتمام ورزد

  . الزمه برای بازگشت عاجل او بکابل فراهم خواهم کردصحت ياب گردد، تسهيالت
ميدانم شما بی صبرانه انتظار داريد اخبار واقعات اينجا رابشنويد وباين منظورحامل اين نامه را بحضور شما 

د باوامرشده بود که همراه نماينده شما بکابل برود ومن اميدوارم بارسيدن اوبدربارشما او را نوازش فرمائي. ميفرستم
درصورت . رجاميکنم او را مثل من بدانيد وبيانات او راعينًا مثل بيانات من بشماريد. واسرار خود رابا او اعتماد کنيد

توقف او بکابل برايش اجازه خواهيد داد زود زود بحضور شمامشرف شود و روادارشويد ولينعمت من اعليحضرت 
اگرچه .بر شوند تا تشويش ها ومشکالت رفع گرديده باشدامپراطور درباره خواهشات وتوقعات شما از طريق من خ

بعد فاصله مانع مکاتبات منظم من بخدمت شما شده است، ولی من هميشه حاضرخواهم بود بدوستان شما احترام 
  .وحرمت نمايم تا بدينوسيله بتوانم احساسات دوستانه خود را بشما ثابت سازم

بعضی اشيای ناياب روسی نزد من . کی بدوستی وشناخت متقابل ميباشددوام تماس ومکاتبه هميشگی ما بايک ديگرمت
بار وبنه سبک دارد، از توان او خارج بود ) ويکويچ.پ(ازآنجائی که حامل اين نامه .بود که آنها رابشما ميفرستم

  )٣٣(».اشيای مذکورراهمراه خود بياورد،اما دراولين فرصتی که ميسرشود آنها را سالمت خدمت شما ميرسانم
  

  :تشبثات سرداران قندهار
سرداران قندهار که برادران امير ميشدند ، وقتى از ارسال  نامه های امير  اطالع حاصل کردند، دچار سوء تفاهم 
شدند وبرجان خود ترسيدند، لذا آنها هم به عنوان شاه ايران و دولت روسيه نامه فرستادند و خود را تحت الحمايه 

بزودى نماينده ايران قمبرعلی خان وارد قندهارشد و با سرداران موافقت نامه اى را امضاء . دولت ايران قرار دادند
کرد که در صورت حمله ايران بر هرات ،و حمايت سرداران از ايران جانب ايران البته پس از فتح هرات ، آنرا 

  . درکف سرداران قندهار خواهد گذاشت
های سرداران قندهاری وامير به دربار شاه قاجار، سفيردولت فارس جزئيات از اين قراربود که با وصول نامه 

سرداران قندهاری که با امير دوست . قمبرعليخان همراه با محمدحسين خان نماينده امير به قندهار مواصلت کردند
ا عقد وتصميم گرفتند ب. محمدخان حسادت وهم از اوخوف داشتند، مانع رفتن سفير ايران به دربار کابل گرديدند

سفيرايران نيز باالخره چنين .قراردادی با نماينده دولت ايران  امتيازات خيالی را تنهاخود ازآن دولت نصيب شوند
  :قراردادی با سرداران بست که موهن الل مواد ومحتويات آن قرارداد را اينطور ضبط کرده است

لخان، رحمدلخان ومهردلخان ، بوکالت از قمبرعلی خان، دراينجا با سرداران محترم کهند[ قراردادی که من« 
درصورتی که سرداران صاحبان يکتن از پسران خود : انعقاد می نمايم، قرارذيل است] قاجار[اعليحضرت محمدشاه 

  :من به مقابل آن قرارذيل بسرداران وعده ميدهم] را بدرباراعليحضرت بفرستند
غال شوديا توسط لشکر سرداران، در هردو صورت به سرزمين هرات چه بوسيله قدرت سپاهيان دولت فارس اش_١

وشاهنشاه در برابر آن هيچ چيزی از آنها تقاضا نخواهد کرد، مگرخدمت واطاعت، . سرداران واگذاشته خواهدشد
  .وهکذا شاهنشاه هيچنوع مداخله ای با کشور وقوم آنها در افغانستان نخواهد کرد

فغانها از هرقوم وقبيلی که باشند، بزرگ يا کوچک، تاسيس نخواهد کرد، اعليحضرت شاهنشاه هيچنوع ائتالفی با ا_ ٢
  .واگرچنين چيزی صورت بگيرد، اعليحضرت به سرداران مراجعه ومشوره خواهد کرد

  .اعليحضرت شاهنشاه هرگز با شهزاده کامران ويارمحمدخان روابط دوستانه قايم نخواهند کرد_ ٣
ار فارس، اعليحضرت به سپاه مشهد امر خواهد داد تا بجانب هرات مارش بارسيدن پسر سردار کهندلخان بدرب_ ٤

کنند واگر کامران ويار محمدخان تصميمی به اشغال قندهار بگيرند، شاهنشاه باحضور خود به قندهار از حمله آنها 
  .ممانعت خواهد کرد واگر آنها موافقت نکردند، آنگاه شخص شاهنشاه به هرات خواهد رفت
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 پايه توپ ١٢ به سرداران قندهارمصارف تنظيم سپاه دوازده هزار نفری سواره وپياده نظام را همراه با شاهنشاه_ ۵
می پردازد، هکذا مصارف اضافی لشکرکشی برای تسخير هرات را می پردازد، واگر جنگ به درازا بکشد، 

  .شاهنشاه تمام مصارف جنگ راحتمًا پرداختنی است
مرو سرداران برسد، شاهنشاه درکشورخود ايشان زمين معادل قيمت خسارت وارده درصورتی زيان وخسارتی بقل_ ٦

  .اعطا خواهد کرد
قراردادی که من اکنون با سرداران امضاء کردم بايد به منظوری اعليحضرت شاهنشاه برسد وهکذا توسط حاجی _ ٧

شود تا مورد اطمينان سرداران وسفيران روسيه وانگلستان امضاء ) وزير امورخارجه(ميرزا آقاسی، ميرزا مسعود
  ) ٣۴ (».قمبرعلی. قرار بگيرد

  :وظايف  قمبرعلی سفيردولت قجاری در قندهار و کابل
راعبور کنيد، در هرموضع ومحلی که ميرسيد معلومات ذيل را در ) منظور سيستان است(وقتی شماسرحد کيان« 

 -وضع شهرها وقريه ها: اعليحضرت تقديم نمائيدکتاب يادداشت تان درج کنيد وآنرا در مراجعت به تهران بحضور 
 نفوس تخمينی وقدرت هرقوم وقبيله، ار قبيل سيستانيها، -نفوس آنها با مشاهدات خودتان از وضع شهرها وقريه ها

بلوچها، افغانهاوقزلباشها، گزارشی از عايدات ومصارف آنها، توليدات شهرها ومواد عمده زراعتی آنها ومالياتی که 
و امتعه تجارتی که از خارج وارد ميکنند، آيا جاده ها آبگيرميباشند يا مسطح وهمواريا کوهستانی .ی پردازندمردم م

  .وصعب الورود
وقتی شما از بلوچستان عبور ميکنيد بايد در مورد عطوفت، سخاوت وبخشش های بزرگ اعليحضرت تبليغ کنيد 

ر خوانين مذکور طرفدارومتمايل به کامران باشند، بايدسعی وتوقعات خانهای بلوچستان وسيستان را برانگيزيد و اگ
نمائيد و انها را تشويق کنيد تا خود را بخدمت حکومت فارس شامل سازند و به آنها اطمينان بدهيد که تماس شان 

مژده بدهيد )سيستانی(خصوصًا از سخاوت اعليحضرت به عليخان. بادولت فارس کامًال سری ومخفی نگهداشته ميشود
و همه خوانين بايد دور هم جمع شده سپاه وتجهيزات . برايش بگوئيد که اخبار خدمات او به اعليحضرت رسيده است و

  .خود را حاضر وآماده سازند تا به هنگام رسيدن سپاه ظفرنمون شاهنشاه به او همراه و مخلوط گردند
 شاهنشاه به کهندلخان وبرادرانش بدهيد شما درقندهار فرمان وجامه ها ونشانهای افتخار را از جانب اعليحضرت

شما خود را به کهندلخان نزديک سازيد واز او بپرسيد که چرا . وتوقعات او رابرای سخاوت اعليحضرت برانگيزيد
چرا برادر يا پسر خود را بدربارنفرستاديد؟ کهندلخان بايد يک برادر خود را ) نامه قبلی؟(بعد ازدريافت آن نامه 

اوبايد سپاه خود .  درحالی که خودش درموقف فعلی خود ميماند، بايد به انتظار سپاه اعليحضرت باشدپيشتر بفرستد و
راتنظيم وآماده سازد وهرقدر سواره نظام که ممکن باشدجمع آوری کند، زيرا حمله بر هرات باالی او اعتماد شده 

 برای دولت فارس خساراتی به او برسد، شما به کهندلخان بگوئيد که اگردر اجرای اينکار به هنگام خدمت. است
شما با تمام اشخاص ذينفوذ تماس و دوستی قايم  ميسازيد، . غرامات آن از طرف دولت باشوکت پرداخته خواهد شد

خصوصًا با خوانين افغان وقزلباش، با اهل تشيع بطورعموم، وهدف شما تحريک توقعات آنها برای سخاوت 
درباره اختالف مذهبی بين  شيعه وسنی احساس ناراحتی کنند، شما بايد ناراحتی آنها اگر آنها . اعليحضرت خواهدبود

رافع کنيد و به آنها اطمينان بدهيد که عطوفت وعدالت اعليحضرت اجازه نخواهد داد در برابر شمابخاطر مذهب 
 دولت تبعيض صورت بگيرد وبصورت عمومی وظيفه شما اينست تا افغانهارا برای شامل شدن در خدمت

  .اعليحضرت متمايل بسازيد
بعد از انکه شما اين اهداف را در قندهارتعقيب وتطبيق نموديد، بطرف کابل برويد وبرای دوست محمدخان پيش 

وهمچنين نشانهای افتخار را برای نواب . قبضی را که بشما داده شده منحيث نمونۀ عطوفت اعليحضرت تقديم کنيد
وفت اعليحضرت در حق شان مطمئن سازيد وبه آنها قوی ترين را عرضه داريد که بعد ازعط. جبار خان تقديم نمايئيد

اما رسما ودرمالی . از رسيدن سپاه اعليحضرت به آن سرزمين ها، عنايات وعطايای بيشمار نصيب آنها خواهد شد
م دادن نشان عام شما ميگوئيد که هدف ماموريت شما آوردن جوابيست که به عريضه اميردوست محمدخان وتسلي

وجامه های افتخار از جانب شاهنشاه 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 دوست 

حت اداره وتسلط اوقرارداده خواهد شد واوکنترل کامل باالی آنها محمدخان خواهد شد که تمام آن قلمروها کامًال در ت
  .خواهد داشت

شما بايد به دوست محمدخان بگوئيد که اگر اومتعهد بقيام روابط محرمانه بادولت فارس باشد، اگر اويک برادريا پسر 
ره اينکه توقعات امير برای باالخ. خود را به درباراعليحضرت بفرستد، برای اوبسيار سودمند ومفيد تمام خواهد شد

دريافت کمک از دولت فارس بايد نهايت تحريک شود وبايد او تشويق گرددکه يگانه راه نجات او از طريق دولت 
باالی اميربايد اصرار شود تا سپاه خود را تنظيم وحاضرداشته باشد و در انتظار ورود . فارس ميسر است

مير آرزوی دريافت سندی را از شما داشته باشد که الحاق او رابا دولت اگير ا. اعليحضرت در موقع موسم بهارباشد
  » .فارس تائيد وسيک ها را بخاطرتعثيب وآزار او اخطار بدهد، شما ميتوانيد اين سند رابرايش بدهيد
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هنگامی که قمبرعليخان مصروف مذاکرات با سرداران قندهاری بود، وی با زرنگی با محمودخان بيات و ديگر 
ی بانهای شيعه که هم با نفوذ وهم طرف اعتماد اميردوست محمدخان بودند، باب مکاتبه راباز نمود وافرادی را فارس

برای جاسوسی استخدام نمود تا در بارۀ منابع ودرآمد کشور وبخصوص تجهيزات وذخاير نظامی معلومات جمع 
ارسيوانهای قندهارتماس گرفت و از آنهاخواست همچنان قمبرعلی خان با تاجران وثروتمندان اهل شيعه وف. آوری کنند

قمبرعلی ثروتمندان واشخاص صاحب نفوذ . تا برای لشکرمحمدشاه عندالموقع آذوقه وعلوفه ولوازم کارآمد تهيه کنند
را با وعده های سخاوت و الطاف شاهانه دولت فارس اميدوار ميکرد ويک کاپی ازدستورنامه ای که به امضای شاه 

رس رسيده بود به تاجران وکسانی که از شاه ايران حمايت ميکردند، داده بود تا با خود داشته باشند و وصدراعظم فا
تاجر ثروتمند )نصوح(در بين تجار قندهار يکی هم مالناسو. پاداش همکاری خود را از مقامات قاجاری تقاضا کنند

اين شخص يک کاپی . دولت فارس بدورسيده  بودومشاورمورد اعتماد سرداران قندهار بود که يک نقل ازهدايت نامًه 
داده بود که وظايف وصالحيت های قمبرعلی خان را طوريکه ) جاسوس موهن الل(آن هدايت نامه را به محمدطاهر
  )٣۵. (دربال شرح يافت احتوا ميکرد

 او به کابل برود محمدحسين خان نماينده امير وقتی فهميد که سرداران قندهار به قمبرعليخان اجازه نميدهند با
ونيزوقتی از عقد قرارداد با سرداران مطلع گرديد ، مخفيانه از قندهاربيرون رفت وخود را به کابل رسانيد وامير را 

امير نامه ای گاليه آميزی به برادران قندهاری خود نوشت که چرا آنها مانع آمدن نماينده . از موضوع حالی نمود
را او را ازمفاد چنين قراردادی کنار گذاشته اند؟ به هرحال محمدحسين خان ايران بدربار اوشده اند و نيزچ

  .شاه فارس را به اميردوست محمدخان تسليم کرد) پاسخ(فرمان
  

  فرمان محمدشاه قاجارعنوانی سردارکهندلخان زعيم قندهار
ه برای شما تزئيد يافته اهللا دادخان به کمپ مارسيد وخواهشات شما رابحضورما گزارش داد که باالثر عطوفت شا« 

. هر کسی که بمن اعتماد کند ونزدمن بيايد، باعطوفت ومرحمت ما مواجه ميگردد ومقاصد او برآورده ميشود. است
مقاصد . اگر شما هنوزهم بعهد خود قليم وصادق باشيد، شما نيزعطوفت شاه را برای خود قايم خواهيد يافت

  )٣۶(».يد ومطمئن باشيد که تمام مقاصد شما برآورده خواهد شدوخواهشات وتوقعات خود راهميشه بمن بنويس
  

  :نامه جنرال برونسکی عنوانی کهندلخان
مطالبی . عبدالواحد بيگ واهللا داد خان همراه قمبرعلی خان رسيدند و پيرامون اقدامات وافکار شما بمن گزارش دادند«

عالوه . تی ، خير و آرامی شما بود بخاطر بياوريدراکه کپطان ويکويچ بشما بيان داشته ومروبط برفاهيت ، سالم
شما کارمعقولی انجام داديد که حمايت دولت فارس را تقاضا :برآنها مطالب ديگری دارم تا با شما درميان گذارم

شم نماينده شما اهللا داد خان ازمن تقاضا کردتا برای شماجوابی بنويسم، او از نفوذ من دراينجا خبردارد وآنرا بچ. کرديد
شاه از او پرسيد تا بداند که سرداران . خود ديده است وخودش نيزبگرمی وعطوفت از طرف شاه پذيرفته شد

غير از خيرورفاه وصالح شماچيز ديگری ازاين تماس والحاق شما باشاه متصورنيست، . قندهارچه توقعاتی ازو دارند
مطمئن باشيد که خدمتگزاری شما برای شاه . ذ بگنجانمآنقدر بشما مفيد وسودمند است که يقينًا نميتوانم آنرا درکاغ

شاه هرشخص را باساس مقام و ارزش اونوازش ميکند و مقام و ارزش .ازهررهگذر برای شما مثمر و مفيد ميباشد
حتمًا پسرتان محمدعمرخان رابسرعت بفرستيد، ازو بگرمی ومهربانی استقبال خواهد شد و . شما از همه باالتراست

مهمان سفير روسيه هکذا حاجی آقاسی بشما نوشته وقرارداد قنبرعلی خان را » گوت.ام «ع آقای درين موضو
  .درقندهارعقد کرده بود، تائيد کرده اند

باساس نوشته . باساس طالع فرخنده شاه ميمنه، هزاره جات و چارآدينگ کامًال آنطوريکه آرزوبود، تسخيرشده اند
بقسم (وبرادرشيرمحمدخان وگل زمان خان وعده ديگر بخدمت شاه خواهند آمدآصف مشهد، فرزند محراب خان والی، 

. آرزو دارم ودعا ميکنم الحاق شما با دولت فارس بزودی تحقق يابد. کشور فارس آن نيست که سابق بود). گروگان
ست، اما اعليحضرت محمدشاه تا ايندم از تسخير هرات بخاطر ترحم باالی نفوس مسلمانان آن شهر منصرف شده ا

پس . بمرحمت پروردگار وطالع فرخنده شاه، هرات مسخر خواهد شد، آنگاه همه امور بهتر وخوبتر خواهد شد
  )٣٧(» .بسياربهتر است محمدعمرخان را به عجله اعزام داريد

  
  :تصمين نامه سيمونيچ، سفير روسيه در مورد قرارداد سرداران قندهار با محمدشاه قاجار

العاده وسفير دولت روسيه بدربارشاه فارس، تطبيق وتحقق شرايط ذيل قرارداد بين اعليحضرت من، نماينده فوق « 
  :محمدشاه وسردارقندهار را تضيمن ميکنم

ايالت هرات ازجانب شاه بحيث انعامی در برابرخدمات صادقانه ايکه سرداران قندهار از روز جلوس شاه به تخت _١
  .مانروايان قندهار اعطا خواهد شدفارس تا ايندم انجام داده اند، به فر

قلمروها واقواميکه فعًال تابع ودرتصرف سرداران قندهارميباشند، کماکان وبدون تخطی ، صدمه وضرر وضبط _٢
  .وقبض وتصاحب چيزی ، درتحت تسلط سرداران مذکورقرارداده ميشوند
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با اتباع خود مخلوط نخواهد ساخت، دولت فارس به هيچوجه هيچ يک از اقوام افغانان را، چه بزرگ يا کوچک، _٣
و تمام امور ومعامالت .وهم افغانها رابرای خدمت باموری که بخود آنها تعلق نداشته باشد، استخدام نخواهد کرد

 .مربوط بقلمرو های افغان از طرف دولت فارس بسرداران قندهارارجاع خواهد شد
  . در دولت فارس محروم ساخته خواهند شدشهزاده کامران ووزيراويارمحمدخان ازتمام مراسم رسمی_٤
اگرکدام اقدام خصمانه بمقابل قندهارتوسط شاه شجاع الملک، انگليس ها يا اميرکابل صورت بگيرد، از طرف شاه _۵

  .بسرداران قندهارکمک خواهد شد
ی وضرر يا درصورتيکه پسران يابرادران کهندلخان همراه بايک قوت فرعی بکمپ شاهی تهران بيايند، هيچ تخط_٦

صدمه ای بخود آنها يا باموال و دارائی شان و به پيروان وهمراهان شان نخواهد رسيد وهيچکدام انها بقسم گروگان 
  .توقيف نخواهد شد، باستثنای يک فرزند کهندلخان که بطور دايمی درخدمت شاه خواهد ماند

ران قندهاربرای اشغال هرات فرستاده ميشود سپاهی مشتمل بردوازده هزارسواره  نظام و دوازده توپ توسط سردا_٧
ومعاشات ومصارفات اين قوا توسط سرداران پرداخته خواهد شد و درمواقع ضرورت خدمات شاه را نيزانجام 

  .خواهند داد
بمجرد رسيدن اين قراردادوتصويب وامضاء آن درقندهار، محمدعمرخان بصورت فوری برای شرفيابی _٨

  .بحضورشاه اعزام خواهد شد
بعد . بعد ازشرفيابی اين شهزاده بحضورشاه، وجوه الزم برای تنظيم سواره نظام بکمپ شاهی فرستاده خواهد شد_ ٩

از شرفيابی اين سرداربحضور شاه واعتماد متقابلی که باالثر بين دولت فارس وسرداران قندهارتبارز خواهد کرد، 
درصورتيکه .  نخواهد شد، باستثنای خدمات نظامیهيچ تقاضای ديگری از طرف دولت فارس از سرداران قندهار

شاه درتحقق وتطبيق هريک ازشرايط اين قرارداد ناکام بماند، يا ازمواد اين قرارداد سرباز زند، من بحيث نماينده فوق 
العاده دولت روسيه خود را مسئول ميشمارم وبهر شکل و طريقی که الزم باشد او رامجبور ميسازم تا شرايط اين 

  ) ٣٨(».رداد راکامًال رعايت نمايدقرا
  باقيدارد

  
  
  
  

 


