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  کانديدای اکادميسين سيستانی 
  

  مرکزثقل بازی بزرگ افغانستان 

  علت اصلی بحران جاری چيست ؟
  )قسمت چهارم ،يک بررسی تاريخی(

  

  :پيشروی روسها درآسيای ميانه
روس ها که در بلعيدن زمين و شوق وذوق جهانگيرى دست کمى از انگليس ها نداشتند، در همان موقعى که انگليس 

 ١٨۴٠ان مصروف سرکوبى قيام هاى مردم و تحکيم مواضع خود در دراز مدت بودند، در زمستانها در افغانست
 فرستادند، اما اين لشکر قبل از رسيدن به منزل بسوى آسياى مرکزى هبراى تسخير خيوقشونى را  از اورنبرگ 

 روس ها ١٨٧٤ و١٨٦٥و ١٨٥٢و ١٨٤٤ ولى در سال .و اکثريت آن تلف گرديد مقصود دچار سرما و يخبندان شد
 . تمام آسياى ميانه را متصرف شده خود را تا کوشک در پشت دروازه هاى هرات رسانيدند

قرار گرفت و چون رقابت روس و فارس ، هرات مجددّا مورد التفات و توجه دولت  قرن نوزدهم٥٠ ۀاز آغاز ده
را تنگ تر فارس  که بازهم مرزهاى انگليس همچنان در آسيا برجاى خود باقى بود، انگليس ها از ترس روس ها

تعهد آن دولت  ١٨٥٣ جنورى ٢٥تا به موجب معاهده   فشار آوردندقاجارساخته بودند ، از طريق ديپلوماسى بر دربار
 به اين .به هيچ وجه بخاک هرات لشکر نفرستد، مگر آنکه قشونى از خارج به آن مملکت حمله نمايد« : بسپرد که 

 ) ۵۶(» .ب کابل يا قندهار و يا از مملکت خارج به آن حمله کندمعنى که قشونى از جان
ز حق داشتن  که در آن ترکيه ، فرانسه و انگليس ، روسيه را ا١٨٥٤- ١٨٥٣پس از جنگ کريميه بين سالهاى 

  سياه محروم کردند و قرداد پاريس را برآن تحميل نمودند، انگليس ها بار ديگر به اهميتۀنيروى دريائى در بحير
به اين نتيجه رسيد از هرات دست بردار نبود، دولت انگليس فارس سوق الجيشى افغانستان متوجه شدند و چون دولت 

 امير دوست محمدخان موقع داده شود تا با الحاق قندهار و هرات به کابل ، سد متينى در برابر قشون هکه بهتر است ب
ا براى امضاى قرارداد دوستى به پشاور دعوت کردند،امير  همانست که انگليس ها امير ر.هاى خارجى تشکيل دهد

 مبنى بر دوستى و شناختن ۀ معاهد١٨٥٥ مارچ ٣٠ او در تاريخ پسرش غالم حيدر خان را به پشاور فرستاد و
بالفاصله بعد از امضاى اين معاهده . استقالل افغانستان و عدم مداخله انگليس در امور افغانستان را بامضاء رسانيد

ه به قندهار رفت و قندهار رش سردار رحمدل خان استفاده نمودير از اختالفات بازماندگان کهندلخان و دعوت برادام
   .را به کابل ملحق نمود

 .ام السلطنه به حکومت آنجا گماشت د و شخصى را بنام حسنموهرات حمله  بار ديگر ايران بر ١٨٥٦در سال 
 خارک را متصرف شدند و ۀر ضد ايران وارد خليج فارس ساخته، جزير بانگليس ها مداخله کردند و قشون خود را

 ايران همچنان کرد و با انگليس در پاريس معاهده اى را .ايران را مجبور ساختند تا از تصرف هرات دست بردارد
ماده ( .، انگليس حکميت خواهد نمودز اختالف ميان افغانستان و ايرانامضاء نمود که بموجب آن در صورت برو

 ) ۵٧) (١٨٥٧ مارچ ٤ششم معاهده پاريس مورخ 
شخصّا به پشاور رفت و   امير دوست محمد خان براى عقدمعاهده دوستى و اتحاد با انگليس ها١٨٥٧در اوايل سال 

براى تسخير و الحاق هرات با  به کابل برگشت و متعاقبّا ١٨٥٧جنورى ٢٦ از امضاى آن معاهده در تاريخ پس
 در آن تاريخ هنوز هرات بطور غير مستقيم تحت تاثير و نفوذ ايران قرار داشت و سردار .ت شد، عازم هرامرکز

 امير دوست محمدخان هرات را .، بر آنجا حکمروائى ميکرد زاده و داماد امير به لقب سرکارسلطان احمد خان برادر
 .، هرات فتح و بکابل ملحق شدمير و بعد از مرگ دختر و داماد ا پس از ده ماه جنگ هاى حصارى.بمحاصره کشيد

 از طرف ٥٠ ۀصفحات شمال کشور نيز در ده .)١٨٦٣( درگذشت  و دو هفته بعد از فتح هرات ، اميرنيز در هرات
  .امير با کابل پيوسته شده بود

 گالدستون جاى خود را به کسى داد که در تحرک سياست امپراتورى انگلستان ميکوشيد و اين ١٨٧٣در فبرورى 
سى ر در لندن شروع به بر. الرد سالزبرى ، حکمرواى کل هندوستان شد و ارگيل به کنار رفت.ص ديزرائيلى بودشخ

ترکمن « بيانيه اى حاکى از عدم تجاوز بسرزمين ١٨٧٤ بعالوه در مارچ .اقدامات روسيه در سالهاى گذشته کردند
 به قبايل ترکمن ، خطر را جدى تر نمايان ساخت و در جانب مرو و همچنين اعالميه دوماه بعد ژنرال الماکين» تکه 

 . در نوامبر همان سال موجب اعتراض شديد وزارت خارجه انگليس گرديد
اين روش نمى توانست مدت زيادى همچنان ادامه داشته باشد و الزم بود حدى براى آن قايل شد و ال اقل فهميد که حد 

ل را بدست گرفت و با يک سلسله مراسالت خصوصى به نارت  پس سالزبرى ابتکار عم.نهائى بکجا ختم ميشود
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بروک ، نايب السلطنه هند توصيه کرد کوشش بخرج دهد تا موافقت امير افغانستان را براى استقرار نمايندگان دولت 
 نارت بروک نظر داد بهتر است جانب احتياط را رعايت کرده منتظر فرصت .انگليس در هرات و قندهار بدست آورد

 مثّال چنانچه روسها مرو را اشغال کنند، شايد مناسب باشد با امير افغانستان يک قرار داد اتحاد دفاعى بسته شود .شدبا
 ) ۵٨ (.و جزء شرايط قرارداد ميتوان موضوع استقرار نمايندگان سياسى را گنجانيد

 در اين نامه بخصوص .ته وخامت گذاش گورچاکوف ، وضعيت روب١٨٧٥ اپريل ٥با وجود اين نامه رسمى مورخ 
اعليحضرت امپراتور روسيه به هيچوجه قصد گسترش مرزهاى روسيه را از وضع فعلى آن در « : تاکيدشده بود 

 ) ۵٩( » .آسياى مرکزى نه از جانب بخارا و نه هم از جانب کراسناودسک و اترک ندارد
 اکتبر ياد داشت ٢٥وزارت خارجه انگليس در  و .ولى درلندن ديگر به اين سخنان دلخوش کننده وقعى گذاشته نميشد

هرقدر تمايالت دولت روسيه به احتراز از مسئوليت « : متقابلى براى پرنس گورچاکوف فرستاد و طى آن متذکر شد
هاى توسعه ارضى در ابتدا صادقانه باشد، دولت عليا حضرت ملکه نميتواند خط سرحد يکنواخت روسيه را ثابت و 

ز هم حوادثى مشابه و بازهم تجديد نتايجى مشابه روى خواهد داد و دولت عليا حضرت ملکه نميتواند  با.اليتغير بداند
بيش از اين اشغال و جذب مناطقى را که هنوز افغانستان را از خاک روسيه جدا ميسازد، با بى اعتنائى تلقى کند و 

 ) ۶٠( » .مربوط بخود نداند
 مکاتبات اميرشيرعليخان و کافمن خيلى افزايش يافته بود و اين .وى ميداددر اين اوضاع و احوال ، حوادث زيادى ر

 در سن پطرزبورگ نماينده انگليس در .آخرى نسبت به امير افغان روش احتياط آميز توأم با مدارا در پيش گرفته بود
همجوارى بوده است ، صدد کشف محتويات اين نامه ها برآمد و با اينکه معلوم کردند که نامه ها حاوى مطالب حسن 

 انگليس نزديک بود يک بار ديگر در برابر تصميم قاطعى قرار .خشم و تنفر به انگليس ها دست داداما شگفتى توأم با 
 ولى بزودى متوجه ضعف سياست .، بهرقيمتى که تمام شودرول کامل و انحصارى بر افغانستاناجراى کنت: بگيرد

افغانستان «  بقول الرد کرزن . از در صلح و مسالمت با امير افغان روبرو شوندقبلى خود شدند و بهتر دانستند ابتدا
 ) ۶١(» .پاشنه آشيل بريتانياى کبير در شرق بود

از » سياست پيش قدمى« نارت بروک ، که تاحدى به توصيه هاى سالزبرى گوش نميداد، اينک با پيش کشيده شدن 
 ليتن به محض .به حکمرانى هند گماشته شده است » الرد ليتن« او  استعفا داد و بجاى١٨٧٥وظيفه اش در نوامبر 

ورود خود موضوع اعزام هيئت سياسى به کابل و برقرارى تماس با امير افغانستان را ، با وجود مخالفت شوراى 
  .حکومت هند ، با جديت هرچه تمامتر دنبال کرد

ادامه داده  انهي میايآسخود در ی روشيپبه سها  رو١٨٧۶ سال در،ضاع روبه وخامت ميرفتدر آن زمان هنوز او
 خود بر ی شمالهي خواست روابط دوستانه با همسای افغانستان که مريام. دندان رس)پامير( آمویاي در منبعبهخود را 

سيه مذاکراتى انجام ميداد و در انگلستان پس از اعالن جنگ روسيه با ترکيه در ماه قرار کند، تقريبّا آشکارا با رو
 اولين اقدامى که براى شرکت امير افغان در يک کنفرانس به عمل .اپريل علنّا در حال قطع رابطه با اين دولت بود

 بزودى .آمد، با عدم موفقيت مواجه شد، با وجود اين امير رضائيت داد نماينده خود را به اين کنفرانس به سمال بفرستد
اد رسمى با انگلستان است ولى او قصد داشت از بحران روابط ميان معلوم شد که امير خواهان انعقاد يک پيمان اتح

روس و انگليس و ترديد هاى طوالنى ماموران سابق و تعلل ورزيدن آنها براى بدست آوردن بهترين شرايط ممکنه 
بر نامه ، يعنى آنچه در سرلوحه ه کابل به همين منظور او کوشش ميکرد تا از ورود هيات انگليس ب.بهره بردارى کند

انگليس ها بود، جلوگيرى کند تا کنترول سياست خارجى کشورش تحت نفوذ انگليس ها قرار نگيرد و بتواند آزادى 
  .عمل خود را حفظ کرده از وضعيت موجود به نحو شايسته اى استفاده کند

مسئله اعزام . يل شد تشک١٨٧٧جنوریليتن شرايط پيشنهادى امير افغان را پذيرفت و سر انجام کنفرانس پشاور در 
، همانطور که از پيش حدس زده ميشد و فوت نماينده افغانستان در ماه مارچ ، کنفرانس را بدون آنکه هيات انگليسى

 اين عدم موفقيت انگليس ها موجب قطع روابط دوکشور تا مدت چند .نتيجه اى از آن گرفته شود به حال تعليق درآورد
  .ماه گرديد

ها به امير شير عليخان دندان تهديد نشان ميدادند ، روسها از خوشحالى در جامه نمى گنجيدند هنگامى که انگليس 
 سعى ميکرد بازهم حربه ،محروم شده بود» سان استفانو«ها از امتيازات پيمان سيه که در اثر اعمال نفوذ انگليسرو.

دف قواى بيشمارى را که در کراسناودسک قديمى خود يعنى تهديد هندوستان را مجددّا بکار برد و در اجراى اين ه
   منتشره سن پطرزبورگ چنين Boerse Zeitung روزنامه در همان روزگار .حرکت آوردب استقرار يافته بود

 : نوشت 
اگر پيشروى مداوم ما در آسياى مرکزى هدف معين داشته باشد و اگر ما از انصراف آنجا سودى واقعى ببريم و « 

 .در آنجا بيهوده بريزد و سرمايه ما بر باد رود نميتوانيم نسبت به مسئله افغان بى طرف بمانيم نگذاريم که خون ما 
مسئله بر سر اين است که مشکل ما تنها در افغانستان مى تواند حل شود و تنها در افغانستان است که ما مى توانيم 

گر کوه پايه هاى افغانستان به دست انگليس بيفتد  ا.خود را در برابر بهانه جوئى هاى انگليس در شرق وقايه نمائيم 
مورد منازعه شرقى   افغانستان در قلمرو.ادعا ها و مداخالت او در مسايل آسياى ميانه ما پايانى نخواهد داشت

دستى همراه انگليس مخالفت ورزيم و اميد موفقيت  مهمترين نقطه استراتيژيک است و تنها در آنجا ما ميتوانيم با باال
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 ما با اينکارت . ما مى توانيم انگليس را واداريم که تمام منابع خود را در جنگ با افغانستان بکار بيندازد.اشته باشيم د
 جنگ در افغانستان از ما چيزى نمى خواهد .برنده مى توانيم با آينده امپراتورى هند و وضع سياسى آن بازى کنيم 

  ) ۶٢(» .ا مى توانيم با امير کمک و داعيه او را داعيه خود بدانيمولى نتيجه آن به نفع ماست ، بنابراين ، م
در اين زمان روسها به اين نتيجه رسيده بودند که جنگ با انگلستان اجتناب ناپذير است و بايستى در آسيا او را مورد 

 نظامی روسيه که اينک اسناد وشواهد آرشيف های .حمله قرار داد تا بتوان در اروپا با شرايط سهلترى باوى کنار آمد
به نشر رسيده اند، نشان ميدهند که روسيه درنظر داشت تا از اختالفات ميان اميرشيرعلی خان وانگليسها که 
براثراشغال بلوچستان از سوی انگليس وبعد ازحکميت برسرتقسيم سيستان ميان ايران وافغانستان بروز کرده 

سيای ميانه ،در صدد اعزام جنرال ن با احضارات لشکرکشی در آبود،حداعلی استفاده را کنند وبنابرين همزما
ستی روسيه مطمئن استوليتوف به کابل افتادند تا اختالف ميان امير وانگليس را عميق تر ساخته وامير را به دو

  )۶٣(.سازد
ر ترکيه در تلگراف های نظامی  روسها بقصد حمله برهند مطلع بودند، چنانکه سفير بريتانيا د بريتانيا نيزاز آمادگی

اکنون کاروان يک قشون پنجاه هزارنفری :"  به وزيرخارجه انگليس الردسالزبری خبردادکه١٨٧٨ اپريل ٣٠مورخه 
از جمله اين قشون چهل هزارنفر آن آماده شده اند وبيست هزار . پشاورآماده ميشوند–سربازان روسی به استقامت کابل

سربازانی که اکنون جلب شده  و در راه استند بسياری آنها از جنوب شرقی اند .ديگر به تعقيب آن فرستاده خواهند شد
چنانکه گفته ميشود اين کاروان نظامی تا سال اينده . وصاحب منصابان شان از ميان افسران قفقازی انتخاب ميگردند

بسرکردگی اين " يفچير نيا" تصميم گرفته شده  که جنرال  .  پشاور بحرکت خواهند افتاد–به استقامت کابل 
  )۶۴."( بتريه کوهی ويک فرقه سواره خواهد بود۴ بتريه و٣فرقه و۴اين کاروان متشکل  از . قشون،موظف شود

همين اسناد نشان ميدهند که روسيه جنرال استوليتوف را برای تحت فشارگذاشتن اميرشيرعلی خان به کابل فرستاد تا 
فغانستان برهند حمله کند وامير بايد به عبور قشون روسی از خاک به وی بگويد که روسيه قصد دارد از طريق ا

خوداجازه بدهد و هرگاه از پذيرفتن تقاضای روسيه سرپيچی نمايد،آنگاه از عريضۀ امير عبدالرحمن خان به وی 
  .خاطرنشان کند که از دولت روسيه طالب کمک شده تا تخت وتاج پدری خود را از امير شيرعليخان بگيرد

،هنگامی که هيئت روسيه به سرکردگی استوليتوف از راه ترمذ ميخواست وارد افغانستان شود، ١٨٧٨ه جون در ما
شاغاسی شيردلخان به آنها اجازه نداد و ضمن مکتوبی به امير شيرعلی خان مشورت داد که از پذيرش نماينده روس 

به نظر .بب دشمنی انگليس خواهد شدبرای مذاکرات دوستی درگذرد زيراکه روس دوست نميشود ولی اين امر س
مگراميرشيرعلی خان . شاغاسی شيرلخان، از دوستی روس کرده، دشمنی انگليس برای دولت امير بهتر خواهد بود

مشورت او را ناديده گرفت وبه وی دستور داد که زمان اکنون تغيير کرده و او به سياست کشورش بهتر ميداند و 
نه مکتوب و پيغامی به وی خود داری کند وهرچه پرشکوه تر هيئت را پذيرائی وتا کابل بنابرين منبعد از ارسال هرگو

  ) ۶۵. (بدرقه نمايدآنها را 
علت  تصميم امير به دوستی باروسها ،اطالعاتی بود که شاغاسی شيردل خان آنرا توسط شخص قابل اطمينانی بنام 

شاغاسی به امير نوشته بود که روسها ازسردار . ش داده بودميرزا صالح الدين از تاشکند بدست آورده وبه امير گزار
عبدالرحمن خان خواسته اند تاعريضه ای عنوانی دولت روسيه بنويسد ودرآن از دولت تزاربرای پس گرفتن تاج 

شاغاسی شيردلخان به امير گوشزد کرده بود که روسها برای حمله برهند آمادگی . وتخت موروثی خود کمک بخواهد
اندو هدف آمدن هيئت روس به دربار کابل اينست تا  موافقت  امير را حاصل کند که در صورت ضرورت گرفته 

قشون روسی از خاک افغانستان بقصد حمله برهند عبورکند وهرگاه اميربه اين خواست روسها موافقت ننمايد، آنها 
اين مطلب در . ارشريف حمله کندسردار عبدالرحمن خان را مورد حمايت و استفاده قرارخواهند داد تا برمز

طبعًا چنين گزارشی برای امير ) ۶۶.( ايجنت برتانوی به ادارۀ پنجاب درپشاورثبت گرديده  بود١٨٧٨می ١٣راپور
شيرعلی خان سخت تکاندهنده وقابل تأمل بود تا بداند که آيا واقعًا روسها چنين توقعی از وی دارنديا خير؟ زيراقبول 

  . بسيار دشوار بود ومردم افغانستان را عليه قوای خارجی بشورش واميداشتچنين امری برای امير
ت سوق الجيشی اختيارکرده بودند،جنرال استوليتوف قبل  از درحالی که قشونهای روسی در آنسوی آمودريا، وضعي

جون مکتوبی بدست بريدمن نذيروف عنوانی شاغاسی شيردلخان، والی ١٧عبور خود از رودخانه آمو درتاريخ 
منشی محمدحسن خان معاون والی مزارشريف با . مزارشريف فرستاد ودو روز بعد خودش نيز آمو را عبور نمود

در ميان مردم مزارشريف آوازه : نی به استقبال هيئت روسی شتافت و از استوليتوف تقاضا کردکه سرباز افغا١۵٠
افتاده که روسها به افغانستان داخل شده اند، برای آنکه هيئت با کدام خطری روبرو نگردد، بهتر است چند روزی در 

برطبق دستوريکه دارد عمل کند و عالوه کنار آمو توقف کنند،اما جنرال استوليتوف اظهار داشت که او موظف است 
نمود که قبل از خود نامه يی برای والی مزار شريف فرستاده و در آن از آمدن خود به عزم رفتن به کابل خبرداده 

منشی گفت برای ما هم الزم است تا برای پذيرائی از هيئت شما ترتيباتی بگيريم وهدف از اين پيشنهاد منشی . است 
 ١٩در تاريخ . کی که از جانب والی شاغاسی شيردلخان به کابل اعزام شده بود، هدايت امير را بياورداين بود تا پي

جون منشی به جانب روس خبرداد که جواب امير مواصلت کرده و او باشاغاسی خوشدلخان پسر والی برای پذيرائی 
 باشاغاسی شيردلخان که دراين وقت  جون به مزارشريف داخل شد،ولی٢٣استوليتوف روز . از هيئت موظف شده اند
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وهيئت ) جون٢۶( سه روز بعد از ورود هيئت ،شاغاسی شيردلخان وفات کرد.مريض بود، نتوانست ديدار داشته باشد
 فرمان تقرر شاغاسی ١٨٧٨جوالی۴اما بزودی درتاريخ .مجبور شد تا تعيين والی جديد در مزار شريف بماند

هارواليت ترکستان به مزارشريف موصلت کرد واو منشی محمدحسن را موظف خوشدلخان بجای پدر به حيث والی چ
 جوالی از مزارشريف بعزم کابل بيرون ۶هيئت بتاريخ .ساخت تا هيئت روسی رابا نيروهای افغانی بدرقه کند

امير را معلوم دار ستوليتوف ).١٨٧٨جوالی ( وبعد از رسيدن به کابل با اميرشيرعليخان ديدار وگفتگو نمود)۶٧(.شد
از تصميم دولت تزاری باخبرکرده وممکن است او را از عواقب مخالفتش به اين امر نيز باخبرساخته باشد، ولی 

زيرا جواسيس بريتانيا بعدها نتايج . بطور تحريری چيزی در اين مورد ميان اميرونماينده روسی به امضاء نرسيد
  .وجود قراردادی يا توافقنامه ای کتبی سرنخی بدست نياوردندمذاکرات هيئت روسی با امير را پيدا کردند، مگر از 

مّا مورد پذيرائى قرار  به لندن خبر رسيد که ژنرال ستوليتوف اخيرّا از طرف امير افغانستان رس١٨٧٨دراگست 
ن بانى روسها از امير افغايکمک و پشتظاهرًا و موضوع آنها .نامبرده حامل پيامى از طرف کافمن بود. گرفته است

 در حقيقت .دالتى نکرده خود را بيطرف نگه دار در مقابل اعزام قواى روس به ترکمنستان دخاميرشرطى که  ب.بود
توافق امير به عبور قشون های روس از خاک افغانستان به موضوع عبارت از طرح انعقاد معاهده اى بود، در جهت 

 )۶٨( .کردندميترکستان شروع به حرکت و همزمان با عقد آن ، نيروهاى روسى به سمت استقامت هند 
، تصميم به اعزام هيئتى مرکب الرد ليتن درهمين وقت .زمان براى اقدام مجدانه از طرف انگليس ها فرا رسيده بود

مگر چون  وبه امير پيشنهادخود را فرستاد،از سر نويل چمبرلين و ميجر جنرال سرلوئيس کيونارى به کابل گرفت 
 پيک ابالغ ورود شهزاده عبداهللا جان نشسته بود، از جواب دادن به موقع به انگليس غافل ماند واميربه سوگ وليعهد 

 سرحد مگر خيبر رسيده بود،ۀ ولى هيئت مذکور قبّال بگردن.هيئت اعزامى انگليس ، پاسخ رد مذاکرات را با خود برد
 طبعّا اين . نا چار به بازگشت به پشاور شد و در نتيجه هيئت اعزامى انگليسممانعت کرددار افغانى از عبور آنها 

، حوادث اثر دروغهاى روسها به امير افغان به حيثيت انگلستان وارد آورد و با برگشتن ورق بر اقدام لطمه اى شديد
 .  را بخود گرفت١٨٣٨وضع سال 
اختالفات ميان ، کنگره برلين صورت پذيرفت و همانگونه که موجب از بين بردن  فوقسايلمرخداد  با همزمان

 روسيه به نيروهاى خود دستور .وجبات نزديکى آنها را فراهم ساختانگليس و روسيه شد، در آسياى مرکزى نيز م
 سالزبرى به ۀوليتوف در کابل بر اثر آخرين نام هيئت است.داد تا از تاشکند به سرباز خانه هاى خود مراجعت کنند

 حضور هيئت روسى ۀادام.... « : چنين نوشته شده بود در آن نامه .ن دادشوالوف به ماموريت خود در افغانستان پايا
  ) ۶٩(». کامل تفاهم بين دو اير قدرت استدر کابل تنها مانع در راه تجديد

 الرد ليتن به اميرشيرعليخان اتمام حجتى فرستاد که به استناد آن ، نامبرده بايد در ١٨٧٨ نوامبر ٢بدين روال بتاريخ 
 افغانستان موافقت نمايد و از اين پس عزام مجدد هيئت انگليس به پشاوررسمّا معذرت بخواهد و با ا خيبرمورد واقعه 

 نوامبر يعنى تا آخرين روز مهلت اتمام حجت هيچگونه پاسخى ٢٠انگلستان را دوست و پشتيبان خود بشمارد، ولى تا 
، در برابر زور گوئى تسليم نمى هرقدر ضعيف هم باشندد و افغانها داده نشد، زيرا لحن اين اتمام حجت تند و خشن بو

 و انگليس ها از سه جبهه . و لذا امير هم به پاسخ آن نپرداخت و در نتيجه جنگ دوم انگليس با افغانها رخداد.شوند
  . خيبر بر افغانستان حمله کردندۀار و از جبهه کرم و از جبه،يعنى از جبهه قنده

 به سران وروئسای اقوام  در دربارکابل خود جانب سنپطرزبورگ از عزيمت نى فرماطی  نوامبر امير٢٢روز 
اتخاذ سياست فريب و حيله با « :  در نامه آمده بود. و دليل آنرا دريافت نامه يى از استوليتوف ذکر نمودخبرداد

ه همچنين به تشکيل  در اين نام.انگلستان تا پايان فصل سرما ، که پس از آن روسيه بکمک افغانستان خواهد آمد
کنگره اى در سنپطرزبورگ اشاره شده بود و اين کنگره مى بايست انگلستان را وادار سازد تا از افغانستان از هر 

 ) ٧٠( » .در غير اين صورت سير وقايع به جنگى بزرگ و پر دامنه منجر خواهد شد» .لحاظ دست بکشد
بخان را از زندان رها ساخت وبه حيث والی کابل به آنها امير در همان مجلس به خواست مردم پسرش سرداريعقو

به مزارشريف ١٨٧٩،و در اول جنوری  به اميد کمک روسها از کابل بيرون رفتو دردهم ماه دسامبر. معرفی کرد
راهی تاشکند گردد، ولی رجال ومامورين عالی رتبه او را از اين پطرزبورگ سنواز آنجا قصد نمود بمقصد  .رسيد

به اين هيئت  امير تصميم گرفت هيئتی مرکب از رجال معتبر دربار را به سنپطرزبورگ بفرستد،. ر داشتندکاربرحذ
هيئت دوباره به مزارشريف بازگشت  .به سن پطرزبورگ خودارى کردندشان  روسها از پذيرفتن  ولی تاشکند رسيد

غم اين ير ازام. د کمک خود فريب داده اند متوجه شد که روسها او را به اميامير.وجريان را به اميرگزارش دادند
 موافقت نمود به اتمام حجت سپس مريض شد و١٨٧٩جنوریخر اوعده هاى دروغين يک دولت بزرگ ، در او

 انگليس ها .انگليس ها پاسخ بدهد و اعزام هيئتى را به کابل بپذيرد، ولى حاضر به معذرت رسمى از انگليس ها نشد
و از جنوب و شرق بسوى کابل پيشروى ميکردند، بالحن تند و تحقير آميزى به او پاسخ که اکنون قندهار را اشغال 

 سالگی ۵۶ ماه فبروری همانسال به عمر٢١درو) ٧١(.دادند که بايد تقاضاى صلح کند، اما امير اين تقاضا را رد کرد
  ). م١٨٧٩فبرورى ٢٢( شريف بخاک سپرده شد زندگى را پدرود گفت  و در روضه مزاردرمزارشريف 
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 :دومين تجاوز انگليس برافغانستان
 سي انگل-به جنگ دوم افغانمنجربر قرار کند، روسيه  خواست روابط دوستانه با یکه مشيرعليخان  ري امیتالش ها

 در رقابت يی اروپایبود که قدرت ها»  بزرگیباز« زمان اوج ني او . گرديد از قدرتو اخلع متيبه قشدو١٨٧٩در 
کابل را پس از آنکه ها  انگليس. نموده بودندلي نبرد تبدداني افغانستان را به مانهي میاي آسرير تسخ سگربريکديبا 

مجبور از کابل به گندمک بردند واو رارا شده امير پسر بيمار وتازه از بند رها خان عقوبمحمدي ري ام،دندکراشغال 
مي ٢۶ گندمك آه به تاريخ معاهده در.رده بودنددر پای معاهده ای امضا بگذارد که متن آنراخود تهيه کساختند 

آمده چنين امير محمد يعقوب خان و نماينده هند برتانوي آيوناري به امضا رسيد ، در ماده نهم آن از سوی  ١٨٧٩سال
  : است 

حكومت برتانيه شهر هاي قندهار و جالل آباد .  چون بين هر دو حكومت طبق اين معاهده دوستي برقرار شده است«
به استثناي آرم، پشين .  را آه اآنون تحت اشغال قشون برتانوي قرار دارد تخليه آرده و واپس ميسپارديي عالقه هاو

 است، اما اين سلطه دايمي نبوده و ماليات آن بعد از وضع نيهآه تحت تسلط و انتظام برتا› طبق نقشه ملحقه‹ و سيبي 
را آه بين » خيبر«و » نيچمي« حكومت برتانيه انتظام . د شد خواهمصارف داخلي ساالنه به امير افغانستان پرداخته

 منطقه تعلق وپشاور و جالل آباد واقع است ، در دست خود ميگيرد و هم انتظام امور رفت و آمد قبايلي را آه در اين د
  )٧٢( ».رتانيه به دست خود خواهد داشتدارند، ب

ان مردم کابل برباالحصار کابل يورش بردند وکيوناری سفير انگليس اما شش ماه بعد از تجاوز دوم انگليس برافغانست
آز آن طرف سردار ايوب خان پسر اميرشيرعليخان در رأس لشکرهای قومی .را با تمام محافظين وی در آتش سوختند

ماه در .مردم هرات ، فراه، هلمند وهزاره جات برای مقابله با قشون متجاوز که برقندهار تسلط داشتند، حرکت کرد
بين گرشک وقندهاردر يک روز آفتابی قشون افغانی بردشمن که با جنگ » ميوند« در دشت ميالدى ١٨٨٠جوالى 

 نبردهنگامى که نيروهاى بريتانيائى برترى نظامى خود را بر ۀدر بحبوح .افزارهای مدرن مجهز بودنديورش بردند
 افغانها وارد کرده بود، ماللى دوشيزه ايکه با مشک آب قشون نامنظم افغانى به نمايش ميگذاشت،و تلفات سنگينى بر

در ميدان جنگ به مبارزين آب ميداد، نا گاه چشمش به پرچم دارافغانى افتاد که هدف گلوله دشمن قرار گرفته و پرچم 
به دوشيزه ماللى مشک آب را بر زمين گذاشت و دويده پرچم افغانى را بلند کرد وآنرا . از دستش بر زمين غلتيد

  : را با آواز بلندخواند) سرود فولکلوريک(اهتزاز درآورد و اين لندى 
 

و الليه بې نن ته دې ســاتينه             که په ميوند کې شهيد نه شوې   خداي
  

 جوان حميت افغانها تحريک شد وخون غيرت در رگ و شرائين مبارزين چنان بجوش آمد که ۀاين بيت دوشيزاز 
، همه از سنگرهاى خويش بيرون جستند و بر قشون دشمن يورش بردند و درحالى که با شليک بدون ترس از مرگ 

توپ هاى دشمن جنگجويان افغان مثل برگ درخت روى هم در دشت ميوند ميريختند، اما تا گرفتن سنگر دشمن به 
 هزار از دوازدهگ در حدود دراين جن. وفتح نصيب افغانها شد پيش تاختند تا آنکه دشمن از سنگرخود پا بفرار نهاد
اين شکست انگليسها را وادار ساخت تا هرچه زودتر از افغانستان .افراد دشمن از دم شمشير مبارزين افغان درگذشتند

  .خارج شوند
توسل جستند واو نامه ای برای برادرش نوشت واو را به ) شاه بوبوجان( غبار ميگويد که انگليسها به خواهر امير

انگليسها به  ، نامه يي  رسيد چاريكاربهدر راس مليون هنگامي آه امير عبدالرحمن .اميدوارنمودکمک انگليسها 
 که فرستاد به وی پيشنهادي رابالوقفه د ؟ انگليس  چه مي خواهافغانستاناز   انگليسسوال آرد آهفرستاد ودرآن 
ارد آابل شد و بر امارت افغانستان دست و با قبول آن پيشنهادعبد الرحمن خان  .معاهده گندمک بودهدف آن تائيد 

  :  پيشنهاد حاوي مواد ذيل بود  .يافت
  . داشته باشدن پادشاه افغانستان به استثناي دولت انگليس با هيچ حكومت خارجي ديگر روابط سياسي -
  .  ديگري خواهد بودی قندهار زير فرمانرواي-
  . ي خواهد ماند عالقه هاي پشين و سيبي تحت تصرف حكومت انگليس باق-
 فيصله يي آه با امير محمد يعقوب خان در باره سرحدات مشرقي افغانستان به عمل آمده به اعتبارخو د باقي خواهد -

  .ماند
واگرکدام . شناسد بشمول هرات می  در عوض اين شرايط انگليس سلطنت اميرعبدالرحمن خان را در بقيه افغانستان

  ) ٧٣( . نمايد، انگليس برای دفع آن به افغانستان کمک خواهد نموددولت خارجی در افغانستان مداخله
امير عبدالرحمن خان در داخل کشوربرای انسجام مجدد افغانستان باخشونت و قساوت کم نظيری به سرکوبی ملوک 
ن وخوانينی پرداخت که از حکومت مرکزی اطاعت چندانی نداشتند وبرای او مزاحمت ايجاد ميکردند وهريک خويشت

بدين سان اوبا سياست وکياست توانست متمردين را از هرقوم وقبيلی که بودند . را پادشاه قوم ومنطقه خود می پنداشت
  .سرکوب وبه اطاعت از دولت مرکزی وادار سازد ودوباره افغانستان را نظم ونسق بخشد
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  : از سوی روسهاپاميروپنجدهاشغال 
ارزش اين منطقه هنگامي مورد . است پاميرات ارتفاع واليت بدخشان از ساحات مرتفع، پربرف و صعب العبوريكي

 روسيه تزاري حدود از طرف ديگر طرف چين بر ترآستان شرقي دست يافت وک از يهقرار گرفت آتوجه 
اين انكشافات، . ندهند تا منطقه چترال پيشرفتانگليسها در هم ی رود آمو وسعت بخشيد و از جانبءمتصرفاتش را تا مبدا

 يك مساله مورد منازعه ميان روسيه تزاري ت، به صفببعد) دهه هفتاد قرن نزدهم( بازی بزرگ اوج ز زمان ا
  . هند برتانوي آسب اهميت آردحکومتو

قطعه .  سكوبيلوف به اين منطقه مرتفع فرستاد جنرال را تحت فرماندهيی قطعه ي١٨٧۶ روسيه تزاري در سال 
خود را وارد منطقه استخباراتی ناصر از موقعيتي آه بر آن دست يافته بود، عروسي مستقر در پا مير با استفاده

مراجع انگليسي، هنگامي متوجه شدند آه . چترال آرده به جمع آوري معلومات پيرامون حرآات انگليس ها پرداخت
دستگير و باز   قطعه روسي در منطقه باز آي گنبد واخان  ، توسط انگليسی يك افسر اطالعات١٨٩١در پايان سال 
ن روسي تا آن زمان بر خورد هاي متناوبي را با مسوولين سرحدي چين و واحدهاي نظامي سربازاچون . گردانده شد

 ا طالعيه دستگيري افسر خويش ن به همين اساس  مراجع حكومت انگلستان پس از فرستاد،افغانستان انجام داده بودند
اقدامات حكومت انگليس در اين مورد آه از . ست به عمل زدتوسط قواي سرحدي روسيه به مقامات روسي، د

«  هياتي را به رياست ١٨٩٣ در سپتمبر سال  جنجالهاي سياسي با جانب روسيه تزاري آغاز شد، منتج به آن گرديد تا
را حل ، معضله مذآور خاناين هيات، پس از انجام مذاآره با امير عبدالرحمن . به آابل بفرستند» تيمر ديورندسرمور

  . گرديدو موفق به تثبيت مرز فعلي افغانستان با حكومات روسيه تزاري ، چين و هند برتانوي 
، زمانی که روسيه ١٨٨۴باشدت گرفتن بازی بزرگ، روسيه وانگليس سرحدات افغانستان وآسيای ميانه را درسال 

  .وعالمه گذاری نمودندقسمت های جنوب تاجيکستان را از افغانستان جدا و بخود ضميمه ساخت،تثبيت 
روسها تنها به اشغال ارتفاعات پامير قناعت نکردند، بلکه به پيشروی خود بسوی شمال غرب افغانستان ادامه داده، 

را پس از يک نبردکوتاه، اما خونين ازتصرف سربازان افغانی خارج ساختند وبه " پنجده"١٨٨۵در سال 
  .قلمروامپراتوری تزاری ملحق نمودند

امير .ا نبود، بلکه در سالهای بعد روسها برای اشغال مناطق روشان وشغنان پامير نيز اشکال تراشی ميکردنداين تنه
 دولت روس، در باب واليت روشان وشغنان ، مشغول فراهم آوردن اشکاالت برای من ... "عبدالرحمن خان ميگويد

را به رياست سرمارتيموردوراند به کابل به جهت قطع وفصل تمام همين مناقشات وزحمات بود که سفارتی . بود
  )٧۴" (.که اطمينان باعث اطمينان است} شد{دعوت نمودم و چون مشاراليه شخص سياسی دان هوشياری بود ملتفت
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