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  کانديدای اکادميسين سيستانی 
  

  مرکزثقل بازی بزرگافغانستان 
  علت اصلی بحران جاری چيست ؟

   )قسمت پنجم، يک بررسی تاريخی(
  

 :پيشروی انگليس در سرحدات جنوب وشرق افغانستان
 متوقف   حل شد،و دولت روس در داخل سرحدات جديدخود١٨٨٧ تا ١٨٨۵ وروسيه در چون قضيه حدود افغانستان

ديد، دولت انگليس نسبتًا مطمئن وازشدت احتياج او به همراهی دوستانه افغانستان کم گرديد،لهذا باز برسر سياست گر
خصوصًا که راه آهن او از کويته و پشين .  را تجديد کرد عوض نرمش، خشونت گذشتهپيشروی در افغانستان آمد ودر

موقعيت نظامی خود   ميخواستانگليس . هديد قرارداده بودتبه کوتل خواجه عمران پيوست ومستقيمًا قندهار را زير 
ان بايستی يک جنگ ديگر با افغانستدرصورت  سرحدات شمال مغربی هند مستحکم سازد، زيراميدانست که رادر

 در عقب جبهه ا خطوط مواصالتی ومخابراتی اشسرحدات آزادافغانی رامشغول نگهدارد تنصف قوای محاربوی او 
خط سرحد هندوستان در امتدادس انگليسها خود را ناگزير ميديدند که در سلسله جبال سليمان پ .منقطع نگردد

  .دناستحکاماتی تاسيس نماي
 مشغول سرکوبی شديد مردم ١٨٨٨يک سال بعد از فيصله خطوط سرحدی افغان و روس ، جنرال رابرتس در 

 افزود ی خود سی هزار سپاهی  درتعداد اردو.سرحدات آزاد گرديد وتشکيالت نظامی انگليس در هند تجديد نظرشد
آنگاه سوقيات انگليس عليه يوسف زائيها، . وکويته واتک و راولپندی بشکل استحکامات دفاعی دراورده شدند

 درانتهای سرحد شمالی عالقه های  دوام کرد و١٩٩۴ تا  مردم سرحد رسمًا و بشدت آغازشد کهاورکزائيها وغيره
مامورين دولت افغانستان در موقع بلندخيل و وانه تحت حمالت قشون انگليس .  گرديددير، چترال، گلگت مسخر

وباز کتواز عقب کشيد ) فرمل(سردارگل محمدخان که در وانه مقيم بود به امر اميراز آنجا به برمل. ندقرارگرفت
  .ومنتظرتصفيه امور سرحدی با نگليسها ماند

يريندلخان والی پکتيا به اميرعبدالرحمن پيشنهاد کرده بودند که ما  توسط سردار ش١٨٨٨درحالی که مردم ُکرم در
اما امير جواب داد که . اتباع افغانستان بوديم وهستيم، پس شما ما را از قلمرو انگليس جدا و به افغانستان منضم نمائيد
 انگليس طرف شوم، شما اميرمحمديعقوب خان عالقه کرم را بدولت انگليس گذاشته است ومن دراين مورد نميتوانم با

  . خود جدائی خود را از انگليس بدست بياوريد
نمايندگان افريدی به نزد اميرآمده وبغرض حمله برقشله های سرحدی انگليس از  )نفر١۴۶ (١٨٩٠همچنين در در

سی امير باالخره در برابرپيشرويهای انگليس در سرحدات آزاد فعاليت های سيا. امير اجازه ورهنمائی خواستند
دولت انگليس بغرض تخويف وتهديد افغانستان اسلحه خريده شده . وتبليغی وکمک های مادی خودش را تزئيد بخشيد

 روابط افغانستان ١٨٩٢امير را از اروپا ، درهندوستان متوقف وحق ترانزيتی کشور را سلب کرد،لهذا درسال 
  . وانگليس قطع گرديد

 کشند، اوضاع را به نفع خود در طول سرحدات افغانستان مغشوشبپيش انگليسها قبل ازآنکه معاهده ديورند را 
ساخته وباعث خون ريزيهای بسياری بين اهالی گرديده بودند وسعی کردند که دراصالح اين فتنه ها بيشتر خودشان 

ين چنانکه قسمتی از مردم توری را واداشتند تاجوی جديدی در زم. را مرجع صلح وخير خواه مردم نشان بدهند
در جبهه شرق نيز انگليسها . حفرکردند ومردم بدفاع برخاستند وزد وخوردهای بسياری واقع شد)زمين پتاال( ديگران

معاش می پردازند بشرط آنکه اطاعت نامه ئی  اعالناتی منتشرساختند که به معاش خوران سرحدی افغانستان دوچند
ديد فقط به سپهساالرخود درننگرهار نوشت  ن اين اطالعات راوقتيکه امير عبدالرحمن خا. بنام دولت انگليس بنويسند

انگليس به فسانه وافسون و زرپاشی دربين ملت اسالم نفاق نمی انداخت چگونه ميتوانست ممالک اسالمی  که اگر
گرفته، از نهرسند که سرحد ذاتی افغانستان است پيش آمده پشاور وديره جات وسند را بگيرد واراضی  کشورهند را

  .فغانستان را با دولت افغانستان تقسيم نمايدا
همچنين انگليسها درسرحد ننگرهارنيزمردم  را تحريک به حفرنهر جديدی درموضع مچينی نموده و آتش عداوت را 

 اجير اين فتنه انگيزی نيز دوام داربود وسعی کرد بين افغانهای دوطرف حدود توسط خاينين. بين مردم برافروختند
مجبور نمايد، تا به تدريج نفوذ او خودعبدالرحمن خان را به دفاع از افغانان عالقه  توليد و اميرخود زد وخورد

چنانکه دربين مردم شينوارو اتمانزائی دوطرفه حدود، جنگی مشتعل ساخته شد وامير . ازماورای سرحد کاسته گردد
 هايی بواسطه دادن پول وتفنگ وجباخانه انگليسها داره. بناچار امرهجوم به متجاوزين آنطرف حدود را صادر کرد

درآنطرف سرحد تشکيل دادند و به حمله در اين طرف خط اتصاًال پرداخته ميرفتند ودر نتيجه کشت وخون و 
استخوان شکنی بين برادران هموطن ايجاد ميکردند، وآنگاه فهرست هايی از اموال تلف شده مردم آنطرف حدود را 
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خط "انگليسها بعدازتحميل . از حکومت افغانستان طالب غرامات ميشدند" رخواه مردموکيل وخي" ترتيب کرده بحيث
هم عامدًا به حفظ خط سرحد اعتنا نکرده راه ها را باز ميگذاشتند تا بسهولت بتوانند به توليد زد وخوردهای "ديورند

  )٧۵( .برادران افغانی موفق شوند ووقايع ناگوار مجددًا تکرار گردد
  

  ):١٨٩٣(رندمعاهده ديو
 دولت انگليس سپاه بزرگی به استقامت سرحد افغانستان سوق نمود وبه اميرعبدالرحمن خان ياد داشتی ١٨٩٣درسال 

اميرعبدالرحمن . فرستاد که بايد هيئت سياسی جنرال رابرتس را با يک فرقه قشون معيتی او درجالل آباد استقبال کند
بزودی صدهزارعسکر در داخل قشله ها به شوق .صادر کرد" تيارسی "خان که چنين ديد به اردوی افغانستان امر

کمندهای اسپان سواری وباربر به تعداد هزارها حيوان بيرون شهر کابل ودر چمن . جهاد با دشمن به جنبش افتادند
 حکومت انگليس که مقاومت اميررا جدی ديد. مرنجان وميدان سياه سنگ اخور بستند ومنتظر امر حرکت ماندند

وجرئت سوقيات در داخل افغانستان را نداشت، فقط با فرستادن هيئت سياسی مارتيمورديورند که بيشتراز پانزده 
اين همان طرز مبارزه مجربی بود که هميشه . نفرنبودند کفايت کرد ودر عوض سرنيزه مبارزه سياسی را پيش کشيد

  .بوددولت انگليس را در برابر زمامداران افغانستان مظفر ساخته 
 هيئت انگليسی بسرکردگی ديورند با شش نفرافسروتعدادی عمله ومحافظ از راه خيبر وارد ١٩٩٣درسپتامبرسال 

اين هيئت يکروز بعد از ورودخود .افغانستان شد و بعد از استقبال ازجانب هيئت افغانی به قصر چهلستون جابجاگرديد
هيئت چهل روز را درکابل . ه جای اولی خود بازگشتنددر باغ حشمت خان به حضور امير معرفی شدند ودوباره ب

سرانجام امير به موادمعاهده يی موافقت نمود که متن آن از . سپری کردو مذاکرات باسردی وکندی به پيش ميرفت
  )٧۶.(جانب انگليس مسوده شده بود

رال غالم حيدرخان ، درماه سپهساالر من جن"  :امير عبدالرحمن خان دليل عقد معاهده ديورند را چنين شرح ميدهد
م، اسمار را تصرف نمود و اين امراسباب زيادی تغيير دولت هندوستان گرديد، زيرا که آنها به ١٨٩١دسامبر سال 

تمام اين واليات يعنی چترال وباجور وسوات وبنيرو چپالس ووزيری . تمام اين محاالت ياغيستان ، چشم طمع داشتند
لت هندوستان ، اصرارها نمودند که من اسمار را تخليه نمايم ، ولی چون نقطه مذکور و دو دن، جزوياغيستان می باش

ُکنر و لمغان و کافرستان وجالل آباد می باشد، و مشرف بر راههای پاميرو  در دروازه محالت مملکت من يعنی
بلخ که درسه گوشه نگهداشتن اين دروازه معتنای مملکت خودم برای نگهداشتن هرات وقندهار و. چترال می باشد

و به همين قسم دولت هندوستان اصرار کردندکه چغايی را هم تخليه نمايم و در . ديگرمملکت من ميباشدالزم بود
کافرستان و تمام ياغستان وبلوچستان وسمت چمن هم مامورين سرحدی هندوستان دايمًا مداخله می نمودند و چيزی که 

ت هندوستان ميگفتند مابيشتر از اين والياتی را که درسمت افغانستان ست که يکطرف دولاين اسباب تعجب من بود
بوده باشدالزم نداريم ، چون مايليم افغانستان دولت قوی و مستقلی بوده باشد و از طرف ديگر، کوه خوجک را تونل 

 بودکه دولت  من نمودند، مثل اينکه کارد به جگر من می زدند وخبرافواهی هم]مملکت[زده راه آهن خود را داخل
انگليس ميخواهد راه آهن خود راچه به اجازه من و چه بی اجازه من تا قندهار بياورند و اين خبر درهر هرجامنتشر و 
در مجلس پارلمان هم مطرح مذاکره بود و در اين باب ، وکالء من خالصه تمام روزنامه جات را در مسايل متعلقه به 

 .متصًال اطالع ميدادندافغانستان برای من ميفرستادند، مرا 
مشاراليه به جهت سالمتی و محافظت خود به من اعتماد نموده عازم کابل گرديد ومشاراليه به همراهی معاونين خود 
کلنل اليس که يکی از اجزاء اداره نظامی هندوستان بود و کاپيتان ماتريس اسميت و مستر کالرک که يکی از اجزاء 

ن بود و دکتر فن ، حکيم باشی فرمانفرما و مستر دانالد و چند نفر از محاسبين و وزارت امورخارجه دولت هندوستا
 م از پيشاور به طرف کابل حرکت نمودند و در ورودسفارت ١٩٩٣منشيها و اجزاء هندی به تاريخ نوزدهم سپتامبر 

 را که عمارت مسکونی )نچهلستو= هندکی(من اندکی. مذکور به کابل جنرال من غالم حيدر خان از آنها استقبال نمود
بعد از مجلس رسمی اول ، فورًا مشغول  .پسرم حبيب اهللا بود و متصل کابل می باشد، به جهت منزل آنها تعيين نمودم

چون سرمارتيموردوراند، شخص سياسی دان بسيار زيرکی بود وزبان فارسی را هم خوب ميدانست . مذاکرات گرديدم
قراردادم آه تحت محافظت .  من گرديده بودلكتدرباب واليت واخان آه جزء مم... اصالح شد، تمام مذاکرات زود 
و از اين جهت خيلي . چرا آه واليت مذآور از آابل بسيار د ور و از مملكت من فرد افتاده بود. دولت انگليس باشد

 مذکور را از چترال در باب خط سرحدی قرار داده شدکه خط.  مشكل بود آه واليت مذ آوررا به خوبي مستحكم نمايم
به اين قسم که واخان و . مشخص نمايند و از آنجا هم تا کوه ملک سياه معين نمايندو گردنه بروغيل تا پيشاور کشيده 

کافرستان واسمار وطايفه مومند الل پوره ، قدری از وزيرستان جزء مملکت من گرديد و من ادعای حقوق خود رادر 
 چغايی وباقی وزيرستان وبلند خيل و ُکرم و افريدی وباجور وسوات وبنير ودير و باب استانسيه راه آهن چمن نو و

هر دو طغرا قراردادنامه را در باب سرحداتی که معين شده بود، خودم و اجزاء سفارت . چپالس و چترال ترک نمودم
دوستی ادعای های خود را چون افغانستان به طور : مهر و امضاء نموديم و در قراردادنامه مذکور نيز ذکر شده بود
 ١٢لهذا به عوض اين همراهی وجه اعانه که سالی . درباب بعضی از واليات چنانکه قبًال مذکور شده است قطع نمود

   )٧٧(». لک روپيه خواهد داد١٨لک روپيه دولت هندوستان تا به حال می پرداخت ، بعد از اين سالی 
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   :د ذيل قيد شده است ، موادر معاهده ديورند 
هندوستان بر پا شده اند و چنان آه هم جناب  آن جا آه بعضي مسأله ها به نسبت سرحد افغانستان به طرف از« 

 به طريق اتفاق دوستانه دارند و خواهش تقرر و تعيين حدود  رااميرصاحب وهم دولت عاليه هند خواهش انفصال اين
 و خيال در امر مزبور بين اين دو دولت هم عهد ي اختالف را دارند تا آه در آينده هيچ رادايره تسلط واقتدارخود شان

  : و هم پيمان و قوع نيابد، پس به وسيله اين نوشته معاهده حسب ذيل نموده شد 
 آه در نقشه آشيده ی حد شرقي و جنوبي مملكت جناب امير صاحب از واخان تا سرحد ايراني به درازاي خط«-١

  . ق است خواهد رفت شده و آن نقشه همراه عهد نامه ملح
به جانب افغانستان واقع ميباشند هيچوقت مداخله و دست درازي که  عاليه هند در ملك هاي آن طرف اين خط دولت-٢

نخواهند آرد و جناب امير صاحب نيز در ملك هايي آه بيرون اين خط به طرف هندوستان واقع ميباشند هيچوقت 
  . مداخله و دست درازي نخواهند نمود

باالي آن را تا چنگ در قبضه خود  دولت بهيه بريتانيه متعهد ميشوند آه جناب امير صاحب، اسمار و وادي پس-٣
وي نوات و باجور و چترال معه وادي اردارند و طرف ديگر جناب امير صاحب متعهد ميشوند آه او هيچوقت در سب

كه در نقشه تعهد ميشوند آه ملك برمل را چنانيز مدولت بهيه بريتانيه ن. ل مداخلت و دست اندازي نخواهند آردگيا باش
مفصل آه به جناب امير صاحب از قبل داده شده نوشته شد به جناب امير صاحب واگذار نموده شود و جناب امير 

ي گنيز دستبردار از ادعاي خود به چااز ادعاي خود به باقي ملت وزيري و داور ميباشد و  صاحب دست بردار
  . ميباشد

ش و تي باشد به توسط بربولط و نشان آاري آن هر جاي ممكن و مط سرحدبندي بعد از اين به تفصيل نهاده خاين-۴
 اتفاق يكديگر بيك سرحد  به افغاني آمشنران آرده خواهد شد و مراد و مقصد آمشنران مذآور اين خواهد بود، آه

.  نقشه آه همراه اين معاهده ملحق است بايد بشود آه دریبندي موافقت نمايند و آن سرحد حتي االمكان بعينه مطابق حد
  . درحدي ميباشند در مد نظر داشته شوليكن محليه حقوق موجوده دهات آه بقرب س

 حقوق  نسبت مساله چمن جناب امير صاحب از اغراض خود بر چهاوني جديد انگريزي دستبردار ميباشند وبه-۵
بر اين حصه سرحد . نيه تسليم مينمايند نموده اند به دولت بريتاري به ذريعه خريد حاصللخود را آه درآب سرآي ت

وتل آه در خط سرحد بندي از سرآوه سلسله خواجه عمران نزديك پشا آ: شد خط حدبندي به حسب ذيل آشيده خواهد
دل چشمه شير اوبه ع. افغانستان ميگذردوبه رااره مرغه چمن و چشمه شي اين طور ميرود آحد ملك انگريزي ميباشد

  اين اين خط حد عدل مابين ريلوي بعد از.مابين قلعه مرغه چمن نو وتهانه افغانی مشهور درانجا بنام لشکردند ميگذرد
 وبطرف جنوب گشته شامل سلسله کوه خواجه عمران مشود وتهانه گواشه را در  و آوهچه بميان بالك ميرودشنيتس

.  بتعلق افغانستان ميگذرد مغرب وجنوب گواشه ميرودملک انگريزی ميگذارد و راه را بطرف شوراوک ازجانب
  .  فاصله نصف از راه مذبور نخواهند نمودهدولت بهيه بريتانيه هيچ مداخلت تا ب

  مذبوره اين عهد نامه را دولت عاليه هند  و جناب امير صاحب افغانستان اين طورتصور ميكنند آه اين يك شرايط-۶
ع اصل اختالف راي و خيال آه در بين ايشان به نسبت سرحد مذآور بوده اند، آامل و خاطرخواه فيصله جمي]سند[

و هم دولت عاليه هند و هم جناب امير صاحب بر ذمه خود مي گيرند آه انفصال هر اختالفات فقرات جزيي . ميباشد
.  فكر خواهند نمودبه مثال آن نوع اختالفات آه بر آن در آينده افسرهاي مقرره جهت عالمت نهي خط حد بندي غور و

به طريق دوستانه نموده خواهد شد تا آه براي آينده حتي االمكان جميع اسباب شك و شبهه و غلط فهمي مابين دو 
  .  و دور آرده شود هدولت برداشت

شفي و اطمينان خاطر به ت به نسبت دولت بهيه بريتانيا  آه دولت عاليه هند از نيك نيتي جناب امير صاحبچون-٧
لهذا دولت مومي . مال دارند و خواهش دارند آه افغانستان را در حالت خود مختاري و استقالل و قوت ببينندطور آ

 اسبا ب جنگ در ملك خود نخواهند آرد و خود ردناليه هيچ ايراد و اعتراض بر امير صاحب در باب خريدن و آو
عالوه بر اين جهت اظهار اعتراف خود . دولت موصوف چيزي معاونت و امداد به عطيه اسباب جنگ خواهند نمود

دولت عاليه هند قرارمي . شان نسبت به طريقه دوستانه آه جناب امير صاحب در اين گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند
ود،شش لك روپيه ساالنه مزيد  وجه عطيه ساالنه دوازده لك روپيه آه آالن به جناب ممدوح داده ميشندهند آه بر آ
  )٧٨."( هجری قمری١٣١١ جمادی االول٢مطابق ١٨٩٣ ماه نومبر١٢مرقوم  ال.نموده شود

  

  :پيامدسياسی معاهده ديورند
معاهده ديورند که بخشی  از قلمروکشور را همراه با جمعيتی کثيراز جامعۀ پشتون از پيکرافغانستان جدا وبه هند 

تا خروج انگليس مردم قبايل  . شدن انگليسها از امير وهمچنامردم افغانستانبرتانوی ملحق ساخت ، باعث تنفر عميق 
مردم  وزيرستان يعنی . ها سرتسليم فرود نياوردند انگليسبرضد انگليس دوام دادند وبهاز هندوستان به مبارزات خود 

اه شدند، نامه ای ند،همينکه از عقد قرارداد ديورند آگه بودآنهائی که درجنگ سوم افغان وانگليس کمر دشمن را شکست
بعضی از :" مده بود کهر نامه آد. فرستادند" وازه خواه" پکتيا نوشتند وتوسط نماينده خود به والی امير دربه 

را به " وانه"باستدعای ديورند که درکابل رفته بود، سرزمين )امير(هواخواهان دولت انگليس گويند که حضرت واال
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اطاعت پذيری دولت مذکورابا دارند واز سردار اگرراست  باشد مردم وزيری از . دولت انگليس اعطا کرده است
اميدوارند که از صدق وکذب اين امر آگاه کند تا فکری بکار خويش کرده  و راهی که صواب باشد در پيش 

  )٧٩."(گيرند
به مردم :" وقتيکه امير از اين مکاتبه مطلع شد، به سردار گل محمدوالی پکتيا و نورمحمدخان واقعه نگارچنين نوشت

يعنی تمام ( که غير از دوموضوع مرغه وبرمل ديگر مواضع مسکونه قوم وزير ودورومسعود ی بگوئيدوزير
 سال است که حضرت واال را رنجيده ١۴متعلق بدولت انگليس اند، زيرا که مردم و طوايف مذکوره از ) وزيرستان

 آثارش نداده  وهر قدراندرز خاطر ساخته، هرچند به ايشان اظهار خوبی وهم دينی کرد، گوش به گفتار سعادت
واالحضرت واال بدون از مردم برمل ومرغه . ونصيحت نمود نشنيدند، ناچار ملک ايشان را بدولت انگليس واگذارشد

  )٨٠."(وغيره که اين طرف خط فاصل واقع اند، در امورديگر مردم که آنسوی خط باشند مداخلت نميکند
ن، مبارزه با انگليسها در سرلوحه مردم قبايل قرارگرفت وهر روز درد با مواصلت اين نامه بدست بزرگان وزيرستا
حکومت هندبرتانوی که مقاومت مردم وقبايل وزيرستان راعليه قرارداد .سر فراوانی برای انگليسها ايجاد ميگرديد
ستان معاهده  کابل فرستاد وتقاضانمود که برای آرام ساختن مردم وزيرديورند مشاهده کرد،هئيتی به نزد امير به

امير چنين .ديورند توضيح ونقشه حدبخشی چاپ و درتمام سرحدات منتشرگردد تا عموم مردم مکلفيت خود را دريابند
در وقتی که کميشن دولت انگليس درکابل آمده بودند :" کرد و اعالناتی در سرتاسر کشوربدين مضمون منتشر ساخت

 شد که خط فاصل از حدود درواز وشغنان و واخان طبق نقشه ورئيس آن فارن سکرترديورند بود،چنين قرارداده
ميگذرد واز واخان در سرکافرستان وچترال رفته به صندک ميرسد واز انجا به سرحدجبال کنر که بين کنر ١٨٩٢

وباجور واقع اند و از آنجا به جبال مردم مومند که بين مومند وباجورافتاده ميرود و به کوتل لوارگی وحدود 
لی ميرسد وازآنجا به حدود سپيدکوه باال شده ومردم افريدی را از مردم شينوارجدا ميکند وبربلند ترين قله آشگاسع

تا به سرحد جاجی وچمکنی وخوستی وباتوری وميرود به سرحد خوست و داور و از .سپيدکوه نشان نصب ميگردد
يگذارد واز آنجاميرود به تروه وکاکرستان انجا  به سرحد مردم برمل و وزيری وغيره که برمل را به افغانستان م

وجبال آن که دربين مردم سليمان خيل وکاکرو وزيری تقسيم ميشوند و از آنجا درچمن جديد تا حدود نوشکی ميرود، 
واز نوشکی تا چاگی وکوه ملک سياه، بواسطه گرمی تا زمستان آينده معطل است، زيرا کارکنان انگليس تصميم دارند 

پس تمام طوايف واقوام سکنه مملکت ديانت . رال وکافرستان وکنر وباجور ومومند را  از هم جدا کنندکه واخان وچت
مگر اقوامی که دوطرف خط فاصل .  را جای گفت وشنيدی نيستارتسام افغانستان بدانند که دراين امر زياد وکم

متوطن اند اينقدرحق دارند که درباب اراضی موروثی وجبال هيزم دار ومراتع علفزار مواشی خود مذاکره ومکالمه 
م و در وقوع امر بزرگ خودم با دولت برتانيه گفت وشنيد خواه. نمايند ومامورين اين دولت آنرا تصفيه خواهند کرد

اين بود حقيقت ابتدای کار تقسيم . نمود و بعد از رفع منازعات وقناعت اقوام، نصب عاليم سرحدی بعمل خواهد آمد
." فقط. وتعيين در بين دولتين که خبرداده شد و دراين باب هرچه گفته ونوشته شده تغيير وتبديلی واقع نخواهد شد

)٨١(  
ل  در شرق ودرجنوب افغانستان طول کشيد وباالخره تمام شد و نقشه  تقريبًا دوسا-کارحدبخشی، طبق معاهده ديورند

سپهساالرغالم حيدرخان چرخی والی ( ها امضا گرديد، البته با مشاجرات کم وزيادی که بين نمايندگان افغانی
 وقوماندان نظامی واليت ننگرهار،سردار شيريندلخان والی پکتيا، سردارگل محمدخان حاکم ارگون ومحمدعمرخان

  . ونمايندگان انگليسی واقع ميشد) نورزائی فراهی
انگليسها نامه هايی به مردم حليم زائی، ترنگزائی، عيسی خيل، برهان خيل وپندعلی فرستاده گفتند که کوهستان مردم 

 صاحب ينحليم زائيها به مالنجم الد. مومند متعلق به انگليس گرديده است ومردم نبايد به افغانستان ارتباط داشته باشند
 مراجعه کردند واو توسط سعيد محمدخان، پسر مالخيل وسلطان محمدخان به تبليغات ضد انگليسی مشغول هده

زادی خواه به اتفاق مردم قيام کرده وآتش جنگهای ضد پس مالها وروئسای آ. صروف گرديدندوپيروانش به موعظه م
زاد مرکز گرفته بود در سرتاسر سرحدات ومند سرحد آلدين که در بين مردم ممالنجم ا. انگليسی را مشتعل ساختند

ديره جات وغيره به حمالت  دسته های مجاهدين متشکل در پشاور و. شعار ميداد آزاد افغانستان جهاد عليه انگليس را
 پرداختند، تا جائی که حکومت انگليس توسط پشاوريها به مال نجم الدين غازی در تماس آمده و پيشنهاد  انگليسیضد

کرد که اگر مال از حمالت دسته جات افغانی برضد انگليس جلوگيری کند ومومندها را به اطاعت از حکومت انگليس 
 را رد کرد وهنوز بيشتر مال نجم الدين پيشنهاد انگليس. د شدوادارد، تمام ماليات عالقه مومندها  به وی داده خواه

  ننگرهارالرچرخی درهمچنين سپهسا. نگليس ها برانگيختافغانها را از يوسف زائی وسوات تا کاکرستان برضد ا
  .يد، دستگير گردندت انگليسی در نزد مال نجم الدين آامر کرد که اگربازهيئ

او توسط پول واسلحه وتبليغ واعزام . مردم را ديد، مجددًا در صدد فعاليت برآمداحساسات امير عبدالرحمن خان که 
او به نشر رساالت عالوتًا . دامن زد آتش مقاومت را  کمک نمود و محله مردمگماشته گان خود در سرحدات آزاد، ب

بخشی دستور العملی صادر ومواضع عمده را دقيقًا مشخص کرد  تبليغی جهاد پرداخت وهم به مامورين موظف حد
ديورند   معاهدهبندی حصه غربی خيبر را که طبق امير حد. ونام برد وتاکيد کرد که انگليس بيشتر از آن تجاوز نکند

مقابل دسايس انگليس ه تعيين شده بود، مورد ترديد قرارداد و پيشنهادات سپهساالرچرخی را که در جبهه شرق ب



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
5

اين حرکات اميرمجددًا مردمان سرحدات شرق کشور را . مقاومت ميکرد پذيرفت وهم به تامين نورستان متوجه گرديد
ه قبول اطاعت او ومقاومت در برابرانگليس از مناطق متعدد نوشته های متعددی راجع ب متوجه امير ساخت و

ی وغيره به  مالنجم الدين صاحب هده ومالپيونده وزير،بعدها رهبران بزرگ جهاد سرحدات به نزد امير رسيد و
يگر از د. داشتند نگهافراشتهبريات وکمک هايی برگشتند وسالها علم جهاد را امدند واغلب با هدعناوين مختلفی بکابل آ

  )٨٢.(تی نعل اسپ وکلچه های خشکيده پرداخته ذخيره کردن اسلحه ومهمات جنگی و حطرف امير ب
به کابل آمده بدولت افغانستان اظهار اطاعت وبه غرض طردانگليسها استمداد بونيرنمايندگان مردم ١٨٩٧درسال 

و منجمله مال نجم الدين اشت دعاليت او دوام  ولی در باطن فالبته معاهده ديورند دستان امير را بسته بود. نظامی کردند
درآنجا فعاليت ضدانگليسی  صاحب هده که درکابل آمده بود به عنوان فراراز کابل در عالقه سوات فرستاده شد و

  . تشديد گرديد
ی همچنين مردم کرم، باجور، تيرا، وزيری، مسعود وغيره عرايضی بکابل فرستاده اظهارانقياد واستمداد برای خالص

فرستاد واوآن را به  درپکتيا  واقعه نگاراميرمحمدر خليفه نوعنوانیمکتوبی نده يالی انگليسها نمودند، و مال پيوستاز ا
مر من درآمده اند وبرهرده قوم مسعود وبعضی از ديگرمردم وزيری در تحت ا:" ه شده بودنوشتاميرفرستاد که درآن 

رزومندم که محض رضای خدا کرده ام وچون مطيع فرنگ نيستم آن  يک مرد مسلح گذاشته امر مواجب دادخانوار
رصاحب تيار در دست شماست وگرچنانچه اميوپيغمبر با من مشورتی کنيد که از شرکافر خالص شويم، زيرا که اخ

لعين قبول است بشرط آنکه از س وا بالرأارشی بکند، حکمشما سف يا بر واال مناقب مارا در نزد خود بخواهد و
  ) ٨٣."( انگليس خالص شويممکزيرح

مال پيونده درحفظ الهی باشد، خطی که برای خليفه نورمحمدخان ارسال : "در جواب او نوشت که  امير به خط خود
 ١۵ويسم که در کرده بوديد واو آنرا نزد من روان کرده از همه احوال خود که نوشته ايد ، دانستم وحاال برای شما مين

يدم که مردم وزيری ومسعودی احکام خدا وروسول را قبول کنند، از غرض جويئی  وکوشسال هرچند سعی کردم
اکنون . ماليان وملکان که مردم را فريب دادند وميدهند، گفتار مراگوش نداده اموردين ودنيای ايشان را خراب کردند

نيد خود بکنيد، اگر سخن ميدا شما هرچه خير خود را خود. است که شما باز خط به آدم من بنويسيد جای  آن نمانده
وکارخود ، خداخير برای شما پيش  خود ميدانيد. سال پيش گفته شد، حاال سخن گفتن فضوليست١۵گفتن است درهمان 

  ) ٨۴."(آرد
هفت هزار نفراز هفتادهزار خانوار که هرده خانوار : " فرستاد ونوشت مالپيونده بارديگر مکتوبی به خليفه نورمحمد

ند، باهم متفق وهمداستان گرديده بقرآن مجيد تشديد عهد نموده اند که اگر همه ما را حضور واال يکنفر نوکرگرفته ا
  ." نهيم  روبه غزا میبخواهد حاضرکابل ميشويم واال

ناع امير جواب اين مکتوب را نداد، ولی مالپيونده با دوهزار مرد مسلح با وجود ممانعت سردار گل محمدخان وامت
هرکه از قوم :"گفت اميرولی هرچه گفته شد، مستور مانددرخفا . مد وبا امير ديدار نمود، به کابل آامير از آمدن شان 

مواطن ايشان پس از تعيين حدود خاک  وبلوچی واچکزائی وغيره که وزيری ومسعودی وکانيکورمی وبريچی
هش وميل خاطر ا ديده بخوافغانستان تجزيه وضميمه خاک مقبوضه انگليس شده اند، زيستن را در وطن خود دشوار

 ش درافغانستان از اراضی خالصه دولت به او عنايت ميشود کهخانواده امهاجرت اختيار کند، به اندازه کفايت  خويش
  . ازآن ببعد مال پيونده وهمراهانش مرخص شدند) ٨۵."( بسر برد کرده فالحتدرآن 

را » ديورند«معاهده »  دينسييلو«م با سر١٩٠۵رچ  ما١٢درپسر وجانشين اميرعبدارحمن خان اهللا خان  امير حبيب
نمايد آه در امور مهم   بدين وسيله توافق مي)امير حبيب اهللا(پادشاه اعليحضرت «: قرار ذيل تأييد و به رسميت شناخت

حضرت پدر و خارجي و ساير تفاهماتي آه اعليدر ارتباط به امور داخلي ) ديورند( و فرعي مندرج معاهده سياسا
مم با حكومت اعلي بريتانيا منعقد نموده، مطابق آن عمل آرد، من هم مطابق همان موافقتنامه و معاهده، مرحو

 )٨۶(».نمايم ها را نقض نمي  آنمانيي معاهده و پيچنمايم و عمل خواهم آردو من در ه ام، عمل مي عمل نموده) ديورند(
هملتن «رياست والي علي احمد خان با سر ، به )شمسی١٢٩٨= م ١٩١٩ اگست ٨(معاهده صلح راولپندي  در

دولت افغانستان، سرحد بين «: ، در مادة پنجم آن آمده است مبنای استقالل سياسی افغانستان گرديدآه» گرانت
تعهد م و نيز دينما قبول نموده بودند، قبول مي) اهللا خان حبيب(هندوستان و افغانستان را همان طوري آه امير مرحوم 

جنگ ( در اين زمان ستان  ن جايي آه حمله آوري از جانب افغاسمت تجديد نشده سرحد مغرب خيبر، در ق کهدنشو مي
  )٨٧(»...ديد شودح واقع شده به زودي ت)سوم
 خيبه تار» هنري دابس«افغانستان با سر وزير خارجه ي آه مرحوم محمود طرزي، ا   ماده ١۴معاهدهدر
ده اول آن تمامي حقوق و استقالل داخلي و خارجي يكديگر را تصديق  در ما،در آابل امضا نمود ١٩٢١نوامبر٢٢

 عاقدين بالمقابل، سرحد هند و افغانستان را به طوري آه در دولتين«: قيد شده استنموده، در ماده دوم اين معاهده 
 و قبول ود بانعقاد يافته است، قبول آرده) هجری١٣٣٧ذيقعده ١١ =١٩١٩ اگست ٨(ماده پنجم عهدنامه راولپندي 

 بموجب ماده ١٩١٩کميسيون دولت بهيه برتانيه در ماه اگست وسپتمبرطرف مغرب خيبر ی را که بنمايد و نيز حد مي
 قبول  است، سياه نشان داده شده   به خط زنجيرهکه باين عهدنامه ملحق ميباشد نقشة مذکور مقرر کرده بود ودر

 ) ٨٨(»...نمايد مي
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 ميان هند برتانوي و رسمی ادشاه مستقل افغانستان، سرحد ديورند را منحيث سرحد براي نخستين بار پبدين سان 
 .افغانستان به رسميت شناخت

  

  :يل آزاد در مناطق قباتالش انگليس برای ايجاد نظم
 سلطه حکومت ري در زميمستق بطور یلي پنج منطقه قباديورندبا امير عبدالرحمن خان،١٨٩٣پس از امضای قرارداد 

اما قبايل آزاد بر خالف اين تصور انگليس که مردمان آنسوی خط ديورند ديگرباعث درد سر .قرار گرفتنوی هندبرتا
حکومت هند برتانوی نخواهند گرديد،دست به اسلحه بردند ودر مناطق مختلف  قبايل جنگ های سختی با عمال 

وجنگ افريدی تمامًا بعد از معاهده جنگ باجور ،جنگ مالکند ،جنگ وزيری جنگ چترال، :، مانند کردندانگليسی 
 سرانجام حکومت ).٨٩.(ندنمود ديورند رخ دادند وخسارت جانی ومالی فراوان به حکومت هند برتانوی وارد

 را ی سرحدمي جراۀ مقررايو ) Frontier Crimes Regulations=)" (FCR " بنامی رسملي تشککي هندبرتانوی 
  .  ساختنافذسرحدی  لي قبایبرا
 در رزن الرد ک) السلطنهبينا(سرايوااوامر را در تحت ی قانونثتيقانون نامه مذکور سر انجام حبيستم از سده  آغدر

اما قبايل آزاد دست ازشورش . شودی آزاد اجرا ملي قبامناطق در یبه عنوان قانون رسمهنوز تا کهگرفت بخود ١٩٠١
حمله ورميشدند وسالح ومهمات عساکردشمن را اغتنام عليه انگليس نگرفتند وبارها برپوسته های انتظامی انگليس 

گاهی اين حمالت توسط يک قبيله وگاهی از سوی چندين قبيله بظهور می پيوست ومشکالت فراوانی برای .ميکردند
از گذرگاه خيبر تا بلوچستان در طرد مسلحانه در جنبش استرداداستقالل افغانستان  قبايل ازاد.انگليسها فراهم ميکردند

، دنبالۀ مبارزات مردم  وزيرستان بحدی نگران کننده بود که حکومت تعمار بريتانوی نقش عظيمی ايفا نمودنداس
 رستاني وزهطق مندر نسبت به سايرمناطق هندوستان شتري هزار سرباز بپنجاه  ١٩٣٠در اواخر  برتانوی هند 
ن پول هزاران اجنت را از ميان مردم قبايل اين درحالی بود که با پيشکش کرد.کرد قدرت خود جا بجاميبمنظور تحک

  .بخدمت ميگرفت تا در فروکش نمودن قيامها وايجاد شگاف در ميان قبايل نقش بازی کنند
 یجنسيکه از شمال تا جنوب شامل اشد  ی واحد اداراي و یجنسي اهفت ی آزاد داراليقبا ١٩۴٧پس ازايجاد پاکستان در

  متصل به آن گري دیجنسيچند ا. وند شی می و جنوبی شمالرستانيرم، وز ُک،ی اورکزبر،ي باجور، مومند،خیها
  . شودی میلي قباالتي شامل تشکزي خان، بنو و تنک نلي اسمعرهي ُپر نفوس پشاور، کوهات، دینواح

 ، ی قانون گذارفي در مجموع وظایو.  استpoliticalagent ی يااسي سندهي بدست نمایلي در مناطق قبایقدرت واقع
 ندهي نمای را در دست دارد، ولی مقام ملکني باالتریهر چند و.  را به عهده داردی اقتصادتيري قانون و مدقيتطب
 ی رسان زندان، مجر،بازیاسي سسي منصفه، رئئتي هفهي کند و هم وظی می را بازی در واقع هم نقش قاضیاسيس

  و تي را بدون شفافاتي مالی جمع آورتيسئول  میافزون بر آن و.  را در دست داردی و هم سارنوالیويقانون ناح
  .  را بدوش داردی امور تمام انکشاف و خدمات اجتماعیاسي سندهي سلسله نمانيو در هم.  به عهده داردیحساب ده

 ی قرن سپرکي از شيب.  بردی مشيبه پ)FCR (»ی سرحدميمقرره جرا«  را مطابق بهيی امور جنایاسي سندهينما
 مقرره نيبا استفاده از.  شودی آزاد استفا ده ملي کنترول قبای بمثابه شالق برای سرحدميا شود که مقرره جریم
 مهي را به ارتکاب جرم جرلهي تواند تمام قبی مايمحاصره کند و گفته »  خصم« رالهيب قيک تواند  ی میاسي سندهينما
 ندهي نمای از تقاضا هایچي بخاطر سر پ را به عنوان مجازاتلهي قبکي ی منازل اعضابي تواند تخری حتا میو. کند
  . دهددستور یاسيس
 ري آنکه در آن جرم تقصی بلهي قبی تمام اعضالهي فرد در قبکي که به جرم ردي گی صورت می مجازات زمانني تربد

 را به زندان ی تواند کسی داده که متي چنان صالحیاسي سندهي نمایقانون برا.  شوندیداشته باشند، مجازات م
 ی هم چنان میاسي سندهينما.  داشته باشدی عالهناف را در دادگاي آنکه شخص متهم حق استی محکوم کند بینطوال
 رستاني در وز٢٠٠۶ -٢٠٠٣ بحرانات انيدر جر.  بفرستدژهي را به جرگه وی جرماي و ی اجتماعهي قضکيتواند 
  . رجعت دادیلي قبای  را به جرگه های همچو مسائلیاسي سندهينما
 لو«اي و »ی ملک«ستمي را در انحصار خود گرفته با بهره از سی محلاستي تواند سی آزاد همچنان ملي قبای محلهادار
 اي معموًال با دادن مدد معاش  و لي قباتي تواند در بدل جلب حمای میاداره محل. دي را انتساب نمالهي رهبر قب،»ینگ
  .  ببخشدمي تحکلي قبااني خود را در میاسيفوذ س، ن »ليا  قبنيدست چ«   به سرانی اقتصادی هازهيانگ

 رساند که ی به مصرف ملي قبای وفاداردني بخاطر خری ها دالر را بگونه سرونيلي میلي اداره قبایاسيرهبران س
  .  شودی در محالت میمنجر به فساد گسترده ادار

 را در سنت ها و یترده در ادارات محل آن همواره عامل فساد گسی پاکستانناني ها و  همچنان حاال جانشیتانويبر
 انسانها اند، در اني می پشتون که طرفدار تساولي ادعا ها با عادات و رسوم قباني ای ول، کنندی عنوان مليعنعنات قبا

 شهروندانش  و احترام به حقوق بشر ی پاکستان که از حقوق اساسی اساسن  با قانویمقرره محل. تضاد قرار دارند
 ی هاتي را از  شرکت در فعاللي قبای اعضایلي مناطق قبایاداراليحه .  در تضاد استزي کند، نی متي حمایجهان
 از کار ی مدنه جامعی سازمانها،ی کمک رسانی ، سازمانهایاسيتمام احزاب س. دي نمای محروم می  و اقتصادیاسيس

 داده شده غاتي تبلی دست باز برای اسالمی افراطی سازمانهای که براستي در حالني ا. منع شده اندیليدر مناطق قبا
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 حقوق تهيکم(  انتخابات را بردند،ی مذهبري غیاسي بر اساس قانون عدم مشارکت احزاب سی افراطی مال هانيا. است
  )٩٠().٢٠٠۵بشر پاکستان
  :خالصه کنيم

ردند ، و هربار زمانى  بر افغانستان تجاوز ک١٩انگليس ها دوبار در قرن  گفت که صه کنيم ميتواناگر بحث راخال
اقدام به اين تجاوز کردند که نمايندگان روس ها وارد کابل ميشدند و با وعده هاى ميان تهى دولت متبوع خود ، خود 

  .را دوست افغانستان وانمود ميکردند و امراى افغانستان را از دوستى و نزديکى با انگليس برحذر ميداشتند
و وعده هاى دولت خود را مبنى بر کمک به ) ١٨٣٨(کوويچ به کابل رسيد ت، وي اول ، پس از آنکه سفير روس بار

 انگليس ها شديدّا عکس العمل نشان دادند و .امير دوست محمدخان براى استرداد پشاور از چنگ سيکها ابراز داشت 
براى لشکر کشى   را، خود١٨٣٨عاهده اتحاد مثلث در سفير خود برنس را فورّا از کابل فرا خواندند و با امضاى م

  .)١٨٣٩اپريل (وتجاوز برافغانستان آماده ساختند ودر بهار سال بعد آنرا عملى ساختند 
بار دوم ، هنگامى که ديدند امير شيرعليخان در کنفرانس پشاور حاضر نيست نمايندگان دايمى انگليس را در 

 بر عالوه به ورود هيئت انگليسى تحت رياست بپذيرد و) از جمله در شهرهاى قندهار و کابل و هرات( افغانستان 
اجازه داده » ستوليتوفا«چمبر لين به کابل موافقت ندارد، و بر عکس به سفير و هيئت روسى تحت رياست ژنرال 

، سخت بر آشفتند و براى دومين بار کمر به تهاجم و )١٨٧٨جوالى (است تا به کابل بيايد و با امير به مذاکره بنشيند 
 با آنکه در هردو تجاوز خود انگليس سرانجام بر اثر مقاومت مردم افغانستان بر ضد .)١٨٧٨نومبر (تندتجاوز بس

تجاوز و سلطه بيگانگان مجبور به ترک اين کشور شدند، اما در هردو مرتبه ترک خود ، دست خالى از افغانستان بر 
  .نگشتند

جاع قبل از رسيدن به تخت شاهى کابل بموجب معاهده اتحاد ، تمام سرزمين هاى افغانستان را که شاه شدر مرتبه اول
 به سيک ها واگذار شده بود، مانند کشمير، پشاور و عالقه جات آن ، بشمول ملتات و ديره جات و ١٨٣٨مثلث در 

 و در مرتبه دوم، بر اثر معاهده گندمک در مى .غيره براى دايم از افغانستان جدا و در تصرف انگليس باقى ماند
 با امير محمديعقوب خان ، سر زمين هاى سيبى ، پشين ، کرم ، سوات ، باجور، چترال ، باشگل ، وزيرستان ١٨٧٩

 با امير عبدالرحمن ١٨٩٣، دارو و چاگى ، بشمول کويته و چمن در دست انگليس باقى ماند و در قرار داد نوامبر 
  .خان برآن جدائى مهر قانونى زده شد

ا ، پس از هردو تجاوز خود ، بر سياست خارجى افغانستان تسلط خود را حفظ کردند و در تمام عالوه براين انگليس ه
معاهدات خود با افغانستان اين مطلب را تکرار کردند که امير افغانستان حق ندارد با دولت ديگرى بغير از انگلستان 

ليس ها صورت گيرد و دوست و دشمن ، مى بايستى با مشوره انگى دهدداخل روابط سياسى گردد و هرچه انجام م
، فاقد هللا  از اين است که افغانستان تا روى کار آمدن اعليحضرت شاه امان ا.انگليس را دوست و دشمن خود بشمارد

استقالل سياسى و خارجى بود و جنگ سوم افغانها با انگليس بخاطر استرداد استقالل سياسى عام و تام صورت گرفت 
، ١٩ميان دول بزرگ استعمارى قرن صد ساله ى  خالصه افغانستان پس از يک رقابت طوالن.که به پيروزى انجاميد
، بحيث يک کشور حايل در ميان متصرفات انگليس در جنوب و مستلکات روس در شمال در يعنى روسيه و انگليس

 س،ي و انگلهي روساني منماي با عقد پ١٩٠٧ سال در  واگر دقيقترگفته شود.تحديد شدواوايل قرن بيستم  ١٩اواخر قرن 
 مي حوزه نفوذ خود تقساني بزرگ کشور فارس را مگرانيباز.دي رساني به پای رسمی در واقع بگونه ازي بزرگ نیباز

 کشور را ني اايتانيبر دي نباکهگذاشتند  شرط ی واگذار نمودند، ولايتانينمودند روسها افغانستان را به ساحه نفوذ بر
 ماني اهللا به پبي حبريام .دي آن مداخله نمای در امور داخلاي خاک آنرا رابخود ملحق و  ازی بخشچيهحتی واشغال 

پس جغرافيای سياسی موجود افغانستان نتيجه ) ٩١(.دکر نيیاعتناکسی  ري به اعتراض امیمذکور اعتراض نمود، ول
ينک در آغاز قرن بيست چانه زنيهای وکش مکش های يک صد ساله دوقدرت رقيب يعنی انگليس وروسيه است که ا

ويکم بارديگربه ميدان رقابت قدرتهای بزرگ منطقه و جهان قرارگرفته وميراث خوران استعماريعنی امريکا 
وپاکستان  از جنوب  وهند ازشرق وازبکستان ازشمال و ايران از غرب هرکدام بسهم خود از طريق  بی ثبات سازی 

   .تی بعضی از اين کشورها خواب  تجزيه آن  را می بينندآن برای کسب امتياز بيشتر تالش ميورزند وح
  

  باقيدارد
 


