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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ نومبر ٠٩
  

  ."باشد رينی میيبلی اين تلخی نتيجۀ آن ش"
  بخش سوم

  

 ديگر را در رابطه با بيداد فرستادگان دولت به ۀقبل از پرداختن به اصل بحث در اين بخش، می خواھم يک نکت

 خان "ناعبدالرحم"زی و جور و ستمی که مردمان اين مناطق از دست حکام و قضات و نظاميان مناطق مرک

.  حکومت، از نظر خوانندگان عزيز بگذرانمهکشيدند؛ برای درک بھترعلت اصلی قيام مردمان مناطق مرکزی علي

  : به امير شروع می کنم"ميرمحمد شاه خان"از گزارش 

فراموش نشود که در برابر حرف امير حرف زدن و ( و مطابق واقع است فرمايش حضرت اعلی سرا پا صحيح"

بنابراين نبايد اين سخنان نويسندۀ اعالميه را به . حرف و او را تکذيب نمودن حکم با جان خود بازی کردن را داشت

 ھر موضع اما حکام و قضات و ضباط و افسران نظام که در) عنوان حقيقت به ضد مردم به حساب آورد ـ نگارنده

و مقام بوده و ھستند مال و خون و زن و فرزند ھزاره را حالل دانسته از سفک دما و اسر نسا و تاراج متاع ايشان 

 خان با قليلی "عبدالقدوس"چنانچه در اوايل حال برای مطيع ساختن طوايف که مطيع نبودند سردار. دريغ نمی نمايند

و بھسود و مالستان و جاغوری و غزنه و دايچوپان با سردار مذکور مردم دايزنگی و دايکندی . مورشدأازسپاه م

کمر خدمت بسته جھد ورزيدند تا مردم متمرد ھزاره که از بزرگان خود جور و ستم کشيده بودند سر بر خط فرمان 

 ملک شان که سپاه دولت در اندرون مگر بعد از آن.  خود را تسليم نمودندۀقالع خود را خراب نموده و اسلح. نھادند

مقام گرفتند ھمان دختران و پسرانی را که اعليحضرت از خريد و فروش باز داشته بودند مفت و رايگان به جبر و 

پس مردم اطاعت را گذاشته بغاوت کردند تا .  نکرده زنان شوھردار را گرفتندءاکراه متصرف شدند و به آنھم اکتفا

. در وقت بغاوت تفريق مصلح و مفسد نکرده ھمه را تکفير نمودند) مال ھا(از جانب علمای ملت . ديدند ھرچه ديدند

اينھا ديگر خود را کشته و مال و عيال . از آن پس حکم شد که سادات و کربالئيان و زوار در کابل فرستاده شوند

رمان خود را تاراج شده پنداشتند، پس تن به مرگ نھادند و تمرد آغاز کردند و البته تا پای مرگ سر بر خط ف

  .نخواھند نھاد

 ه خان، بعد از مطالعۀ اين گزارش، برای اين که اقدامات جائرانۀ خود و افسران خويش را علي"ناعبدالرحم"امير

 خان را مھر تأئيد "ميرمحمدشاه"داده و اعالميۀ مرتبۀ " مذھبی"ھزاره ھا الزم و ضروری بنماياند، قضيه را صبغۀ 

عالوه بر اين امير سياست مخربانۀ خود را که .  تفرقۀ مذھبی را تشديد کردگذاشت و منتشر نمود و به اين صورت
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يعنی سپاه نامنظمی موقتاً از مناطق ھمجوار منطقۀ قيام کننده تشکيل و با اسلحه و . در چنين موارد داشت تعقيب کرد

ی بيشتر از قشون  دولتی مجھز نموده به سوی مناطق ھزاره نشين سوق می نمود و ھم برای چنين سپاھۀجباخان

 در اين عمل خود در بين مردم افغانستان و مناطق مختلفه آن دشمنی و "عبدالرحمن"امير. پرداخت منظم معاش می

نمود تا ھيچ گاھی مردم نتوانند در مقابل دولت متحد باشد و اين عين ھمان چيزی بود که  استخوان شکنی  ايجاد می

 ۶۶٨صفحات ..." کرد خواست و يا در ساير کشورھای شرق تطبيق می دولت استعماری انگليس در افغانستان می

  ]پ-ويرستاری شده است[. افغانستان در مسير تاريخ۶۶٩و 

يکی از اين انگيزه ھا . وجود رنجش ھای برخی از مردمان تا امروز در کشور عوامل و انگيزه ھای خود را دارند

اميری با افکار . ين امير طرف تأئيد برخی از انسان ھاستيا عوامل سياست ھای مخرب و اعمال دور از تصور ھم

  !ی، بی سواد، جابر، بی خبر از دين، بی اطالع از سياست و حکومت داری، و از خود کش بيگانه پرستئقبيله 

  

  :لۀ سرحداتأو اما مس

ستان در حضور انگليس ھا در نيم قارۀ ھند، اگر از يک طرف سبب پيدائش مشکالتی برای حکومت ھای افغان

سرزمين ھای جنوب و جنوب شرق آن گرديد، از طرفی  بسياری از مشکالت اين کشور را که با ايران و روس 

  .داشت، يا می توانست داشته باشد، کاھش داد يا کالً از بين برد

سه و انگليس با قرن ھا قبل، بعد از آن که کشور ھای استعماری غرب، مانند اسپانيه و پرتگال و ھالند و ايتاليا و فران

اعزام نيروھای نظامی به شرق و غرب و جنوب، شروع به اشغال و غارت سرزمين ھائی در افريقا، امريکا و آسيا 

  . کنند، روسيه به فکر پيشروی و اشغال آسيای ميانه که در شرق اين کشور قرار داشت، افتاده بود

س ھا از طريق سائبريا خود را به دريای بيرنگ، پيش از آغاز پيشروی به سوی آسيای ميانه در زمان پطر، رو

 در مورد ١۶٨٠موافقت نامۀ امضأ شده ميان چين و روسيه در سال . دريای جاپان و اقيانوس آرام رسانيده بودند

سائبريا نمايانگر آنست که روس ھا در اين سال در سرحدات شمالی و شرقی چين قرار داشتند و چين در برخی 

س ھا در سرحدات خويش نگرانی ھائی داشته که برای رفع آن ناگزير به امضای اين موافقت موارد از حضور رو

  . نامه شده است

 ، صد سال پيش ١۶۴٧ و بر طبق بعضی نظريات ديگر در سال ١۶٣٩بر طبق بعضی نظريات روس ھا در سال 

. وس آرام و تنگۀ بيرنگ رسيده بودنداز اين که افغانستان معاصر بوجود بيايد، به سواحل غربی دريای جاپان و اقيان

رسيدن به آب ھای گرم در . ھدف از طی اين مسافت طوالنی دست يافتن به آب ھای گرم در شرق اين کشور بود

جنوب روسيه در آن زمان يکی به دليل وجود کشورھای قوی در جنوب و غرب روسيه و ديگری به علت نداشتن 

ه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق اين کشور در آن زمان قرار قدرت نظامی برتر نسبت به کشورھائی ک

  .داشتند عملی نبود

، بعد از به قدرت رسيدن پطر، پيشروی به سوی جنوب و جنوب شرق اين کشور به ١٨اما از شروع دھۀ دوم قرن 

ر اوائل دھۀ گونۀ بسيار محسوس، آشکار، گسترده و جدی شروع شد تا اين که بعد از فتح سرزمين ھای مختلف، د

 روسيه توانست با تحمل مشکالت زياد از ناحيۀ طبيعت و مردمان وحشی و جنگجوی سرزمين ھای ١٩شصت قرن 

عام و به راه انداختن جوی ھای خون، خود را به نزديکی ھای تاشکند رسانيده ھای ميان روسيه و آسيای ميانه، قتل 

ا يادآوری اين نکته را ضروری می دانم که در برخی موارد در اينج.  اين شھر را تسخير کند١٨۶۵و در ماه جون 

خود مردم اين کشورھا، ھمانطور که  امروز برخی از افغان ھا باعث رخنه و حضور بيگانگان در کشور ما شده 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

نويسندۀ کتاب " رام راھول"گونۀ مثال، و به اعتقاد ه ب. اند، سبب شدند که روسيه بر اين مناطق دست پيدا کند

"MARCH OF CENTRAL ASIA"  خان "شاه نيازخان"اولين انسانی که پای تزار را به آسيای ميانه کشاند ،

  . خيوه بود که درجنگ با پادشاه بخارا از تزار کمک خواست

دو ـ سه سالی از تسخير تاشکند نگذشته بود که روس ھا سمرقند و بخارا را، و يکی دو سال بعد تر، خيوا را، 

  . ن آن روس را به کمک طلبيده بود، نيز اشغال نمودندسرزمينی که حکمرا

پيشرفت روس ھا به سوی آسيای ميانه و اشغال کشور ھای واقع در سرزمين ھای اين نواحی يکی بعد از ديگر و 

ويژه مرو که به عنوان دروازۀ ه نزديک شدن ھر چه بيشتر آن ھا به سرحدات شمال و شمال غرب افغانستان، ب

روازۀ ھند، دورترين سنگرھای دفاع ازھندوستان پنداشته می شدند، تشويش بزرگی را برای ھرات و ھرات د

زيرا روس ھا بعد از ھر اشغالی، و بعد از سرکوبی ھر کشوری وعده می نمودند که اين . انگليس ھا ايجاد نمود بود

چ نظر و قصدی نسبت به ھند ويژه به انگليس ھا اطمينان می دانند که ھيه آخرين پيشروی آن ھا خواھد بود؛ ب

اما، چون ھر بار بعد از اشغال ھر منطقه بازھم خلف وعده عمل نموده به پيشروی خويش ادامه می دادند و . ندارند

مناطق ديگری را اشغال می کردند، انگليس ھا نمی توانستند، باالخره و بعد از اين که چندين بار فريب وعده ھای 

واقعيت امر ھم اين بود که روس ھا، ھمانند سائر . دند، به آن ھا اطمينان کننددروغين روس ھا را خورده بو

  . کشورھای توسعه طلب و استعماری، قابل اطمينان نبودند

، "افغانستان، ايران و آسيای ميانه(بازی بزرگ سرويس ھای استخباراتی در آسيا "نويسندۀ کتاب " پيترھاپرک"

 کتاب مذکور شمه ای از افکار ١٧، در صفحۀ ١٣٧٨ نشراتی دانش، سال ق توخی، چاپ انجمناترجمۀ محمد اسح

  :نھانی روس ھا را به اين ترتيب افشأ می کند

 پاول امری را به رھبری کازاخ ھای دون، مبنی بر ايجاد يک نيروی بزرگ جنگی در ١٨٠١ جنوری ٢۴در "

در صورتی که صرفاً به تعداد بيست و . دشھر مرزی اورنبورگ و آماده ساختن برای حمله باالی ھند، صادر نمو

دو ھزار نفر جمع می شدند مشاورين پاول آن را برای چنين يک عمليات الزم و ضروری می  پنداشتند، آنھا بايد از 

وظيفۀ مھم آن ھا اين بود تا ... طريق خيوا و بخارا در ھمراھی با قوت ھای توپچی الی رود سند پيش می رفتند

و کشور مذکور و امور تجارت آن را تحت کنترول سن پطرزبورگ در . ھند بيرون نمايندانگليس ھا را از 

  ..."آورند

گذشته از اين، مطالعۀ اوضاع آن زمان و تالش ھای استخباراتی و اکتشافاتی و نقشه برداری روس ھا از کوه ھا و 

قراقرم و پامير و ھماليا و شمال تبت و  بسيار مھم در چترال و گلگيت و ھنزه و  مناطقمعابر و کتل ھا و از سائر 

... نشان دھندۀ آن است که روس ھا تنھا به اشغال خيوه و خوقند و بخارا و يارقند و تاشکند و عشق آباد و... کشمير و

روس ھا قصد داشتند، ھمانطور که پاول و برخی از روس ھای ديگر، ھمچون يانوف  صريحاً .  نمی کردنداءاکتف

  . دند، ھند را از دست انگليس ھا بيرون کنند و سلطۀ خود را بر آن قائم نمايندابراز داشته بو

مدتی بعد از آن اطالع : " کتاب ياد شده در اين خصوص مزيداً چنين می افزايد۴٠٨پيترھاپرک مذکور در صفحۀ 

ده و بعد از يک شد تمام شان روسی بودند از کوتل حساس بروغيل عبور نمو دست آمد که سه مسافر که فکر میه ب

حاکم چترال که اکنون معاش خور برتانيه بود، افراد مذکور را دستگير و . سفر پر مخاطره وارد چترال شده بودند

  ."تحت الحفظ به سمله اعزام نمود

وجود چنين افراد روسی در چترال و در دورترين نقاط جنوب، تا کمربند کوھستانی پادشاھی ھنزه، که خارج از 

بنابراين انگليس ھا برای .  و جزئی از منطفۀ نفوذ انگليس ھا بود، سبب تشويش انگليس ھا می گرديدقلمروی روس
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کشيدن روس ھا از اين مناطق دست به اقداماتی زدند که در نتيجه روس ھا از قسمتی از خاک افغانستان، از پامير، 

  .ان بود خان پادشاه افغانست"نماعبدالرح"نيز خارج شدند ـ در اين وقت امير

ن سرحدات ميان افغانستان، روس و چين چنين يينويسندۀ مذکور يک صفحه بعد از صفحۀ ياد شده در خصوص تع

  :نوشته می کند

جواب حرکت روسھا در منطقۀ شمال دور که نواقص حفاظتی داشت، وايسرا برای مقابله با ھر نوع تھديد، نفوذ ه ب"

 مورد سرحدات منطقۀ پامير با روسيه، افغانستان و چين، يک تعداد گام و مداخله، حداقل الی رسيدن به توافقات در

ترين اراضی مھاراجۀ کشمير اعزام او يک افسر با تجربۀ سياسی را به گلگيت، دوردست . ھای عاجلی را برداشت

ه اقدام مذکور اين اميدواری را ب. سرانجام، جنرال رابرتس قوماندان عمومی، شخصاً به کشمير سفر نمود... نمود

...  ضد روسھا تا زمان رسيدن کمکهوجود آورد که بعد از اين مھاراجه قادر خواھد بود تا معبر ھا و کوتل ھا را ب

  ]پ-ويرستاری شده[."دفاع و حفاظت نمايند

ھدف از توضيح پيرامون فعاليت ھای روسيه در مناطق مذکور اين بود تا نشان داده شود چگونه روس ھا در تالش 

دست يافتن به ھند، جدی و از روی نگرانی عمل می کردند و ديده شود که روس ھا تا کجا ھا رسيده و چقدر سبب 

 که سبب تالش ھای وسيع انگليس ھا برای خنثی کردن کوشش ھای ترسی. ناآرامی و ترس انگليس ھا شده بودند

  .توسعه طلبانۀ روس ھا شده بود

، بر اساس نوشتۀ پيترھاپکرک، يکی از افسران پائين رتبه و جوان، شخصی باھوش، فعال، نترس، وظيفه "يانگ"

شوار گذار کشمير و ھنزه و کردن تمام مناطق د" گز و پل"شناس و طرف اعتماد افسران مافوق خود بود که برای 

اين افسر جوان بعداً زمانی که به انگلستان ! چترال و پامير و دفع و کشف اھداف و برنامه ھای روس موظف گرديد

  :در جائی از خاطراتش نوشته می کند. برگشت خاطرات خود را نوشت

و دراينجا ما را . جاد نموده بودول دفاع ھند ترس و لرزه ايؤمردی که زمانی در دل مقامات مس... گروموچفسکی"

  ..."دچار نگرانی می ساخت

با چنين ترس و ھراسی از روسھا، انگليس ھا کوشش می نمودند تا روس ھا را ھر چه بيشتر از ھند دور نگھدارد و 

سرحدات مند بودند تا ه به ھمين دليل انگليس ھا عالق. افغانستان را در برابر آن ھا به حيث سپر يا حائلی حفظ کنند

  . افغانستان مشخص شود و ھرات ھم جزئی از افغانستان باقی بماند

 بين ١٨٧٩انگليس ھا، به قول رام راھول، اجرای اين وظيفه را شخصاً حسب موافقت نامه ای که در ماه مارچ سال 

  . رسيد به عھده گرفتندء به  امضا"يعقوب خان"نمايندۀ انگليس و امير 

يس ھا در اين باب از پامير و زمانی آغاز شد که گزارش ھائی به لندن رسيد که روس ھا پالن اولين اقدام نمايان انگل

. را به پامير اعزام کردند تا چگونگی حقايق را معلوم کند" يانگ. "دارند تا قوائی را برای اشغال پامير اعزام کنند

  :يانگ مشاھداتش را اين طور بيان می کند

کردم که بيست نفر کازاخ با شش نفر افسر روس سوار بر اسپھای شان پرچم روسيه  من از داخل خيمه مشاھده می"

اين محل در يکصد و پنجاه ميلی جنوب سرحد روسيه موقعيت داشت که به نام ... نمودند را در پيشاپيش حمل می

 "يانوف"به ... بودشد و از بسيار قبل به افغانستان مربوط   به نام بوزای گنبد ياد میه ایاقوام سرگردان منطق

.  روشن بود"يانوف"خود ضميمه نموده اند؟ پاسخ ه گفتم که  شنيده ام روس ھا تمام منطقۀ پامير را ب) افسرروسی(

رنگ سبز نشانی شده بود و ه او نقشه ای را بيرون آورد و به من نشان داد که ساحۀ بزرگ به سوی بحر ھند ب

  ." نمود که تمام آنھا مربوط تزار است و ادعا می... يدگرد بخشی از افغانستان و چين را شامل می
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و بعداً ." اين تازه آغاز کار است: "افسر روسی خنديده گفت!" روس ھا دھن کالن دارند: "بعد از اين که يانگ گفت

نقل و اقتباس از کتاب ياد شدۀ ... که آن جا قلمرو روسيه است اخراج می کند نام اينه يانگ را از آنجا ب

   ]پ- ويرستاری شده[!رھاپکرکپيت

. عالوه بر اين در اين کتاب آمده است که اين واقعه ھم مطبوعات ھم پارلمان و ھم مردم انگليس را خشمگين ساخت

ندان عمومی  قومدر ھندوستان جنرال رابرتس،. بار ديگر تب احساسات ضد روسيه در انگلستان باال رفت يک

و يک فرقه از ." ين دارم که لحظۀ ضربه زدن به روس ھا فرارسيده استيق: "قطعات نظامی انگليس در ھند گفت

 ديگری را زمانی که اولتيماتومی به دولت روس تسليم شد، در کويته امر ۀقطعات را برای تصرف پامير و بعداً فرق

  ...آماده باش داد و

درگيری با انگليس ھا را به و چون روس ھا در آن زمان توان . مجموع اين اعمال سبب ترس و وحشت روس ھا شد

دليل مشکالت اقتصادی و ناآرامی ھای جدی سياسی در روسيه و ھم مشکالتی در اروپا نداشتند، لھذا روسيه با 

  . اکراه تصميم به خروج از اين منطقه گرفت

 خان "ناحمعبدالر"خوبی مشاھده کرده اند که، خالف آنچه برخی از مؤرخين سرسپردۀ اميره خوانندگان اين مقاله ب

ادعا می کنند، حداقل تا اينجا، اين انگليس ھا بودند که به دفع روس ھا پرداختند و گوشه ھائی از خاک ما را، به دليل 

  !!  خان"ناعبدالرحم"حفظ منافع خود شان، از لوث قدوم آن ھا پاک کردند، نه 

صفحۀ (امير بود " مثل والدۀ مشفقۀ"ستان  انگلۀانگليس ھا نه عاشق روی ما بودند و نه شيدای موی ما؛ ھرچند ملک

، که بدون کدام مقصد، خطر جنگ و مصارف نظامی و تلفات جانی را در مصاف ) افغانستان در مسير تاريخ۶٩٧

، ...آن ھا می خواستند بين روسيه و ھند برتانيوی در مناطق چترال و ھنزه و کشمير و. با روسيه متحمل شوند

  . وجود بيايده  ديواری ميان روس و ھند قرار دھد، حائلی بۀام افغانستان را به مثابھمانطور که می خواستند تم

به ھمين دليل بود که داالن مذکور را، ھمسرحد با ھند و چين و روسيه، برای افغانستان تأمين نمودند؛ تا در آنجا ھم 

  . سنگری برای دفاع و حفاظت از خود داشته باشند

ھم در موافقت نامه ھای ميان شاھان افغانستان و انگليس، مطابق به ميل و منافع انگليس متباقی سرحدات افغانستان 

ن شد؛ و يا با پا در ميانی انگليس ھا ميان افغانستان و روس از يک طرف و ميان افغانستان و ايران از طرف ييتع

  !وجود آمده ديگر فقط برای تأمين منافع انگليس ب

  :اب افغانستان در پنج قرن اخير می نويسد کت٣٩٨مرحوم فرھنگ در صفحۀ 

قوای روس به مرو داخل شد و حکومت آن کشور را اعالن کرد که اين کار را ١٨٨۴با وصف آن در اوائل سال "

معذالک خبر مربوط به رسيدن قوای روس به مرو در بين حلقه ھای محافظه . به خواھش ترکمن ھا انجام داده است

ن زايدالوصفی ايجاد نمود، زيرا سياستمداران اين فرقه که غالباً طرفدار سياست پيشقدمی کار انگلستان و ھند ھيجا

با اين ھم حکومت برتانيه که حاال درسی چند راجع به . بودند مرو را کليد ھرات و ھرات را کليد ھند می شمردند

را در جنگ ھای گذشته  ودن آنجای لشکرکشی به افغانستان که بيھوده به اشغال نظامی افغانستان آموخته بود ب

دولت زار ھا پيشنھاد کرد تا با اتفاق ھم حصۀ باقی ماندۀ خط سرحد شمالی ه دريافته بود، از طريق ديپلوماتيک ب

  .ن نمايندييافغانستان را تع

 طرفين موافقه کردند که اين خط از دريای آمو تا دريای تجن ١٨٨۴پس از يک سلسله مذاکرات باالخره در سال 

حصول موافقتنامۀ افغانستان ھم در اين . ن و عالمه گذاری شودييت مختلط ھر دو کشور در خود محل تعأوسط ھيت

ن خط يي از وايسرا تقاضا نموده بود تا به تع١٨٨٢باره مشکالتی را توليد نمی کرد زيرا امير خود قبالً در سال 
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ت ھای دو دولت برای أکه ھي  درحالی١٨٨۴ر سال از طرفی امير د... سرحدی بين افغانستان و روسيه اقدام کند

ن سرحد در حرکت بودند يکدسته سپاه را در بدخشان از آب آمو عبور داده يک قسمت روشان و شغنان واقع در ييتع

چون اين اقدام با موافقت نامۀ قبلی روس و انگليس راجع به خط . ساحل راست رودخانۀ مذکور را متصرف شد

 وايسرای "رين الرد"خان با آن موافقت کرده بود منافات داشت، "شيرعلی "ن و روس که اميرسرحدی بين افغانستا

  ]پ-ويراستاری شده[ ." به امير توصيه کرد تا از آن منصرف شوده ایھند در موضوع مداخله نموده و توسط نام

ن ييود که خواستند موضوع تع خان شايد متوجه شده باشند که؛ اول، اين انگليس و روس ب"اعبدالرحم"ن اميرامدافع

ت و دولت افغانی ـ حل و فصل کنند، آنھم بر وفق قراردادی أھيسرحدات را به اتفاق ھم ـ يعنی بدون حضور داشت 

ود، بدون اين که ن می شييسرحدات يک کشور تع! عجيب نيست؟. که تنھا ميان آن دو کشور به امضأ رسيده بود

ن سرحدات خويش حضور داشته باشد؟ و دوم، امير ييه، قرارداد و تعت يا دولت خود آن کشور در مذاکرأھي

اين ! افغانستان به دستور، يا آنچه توصيه خوانده شده است، يک کشور خارجی از روشان و شغنان خارج می شود

  عمل امير را غير از دست نشاندگی چه چيز بايد ناميد؟  

و اين که ھمه !! به چه اندازه بی صالحيت و بی اختيار بوده استله نشان می دھد که امير در برابر انگليس أاين مس

ن سرحد در اختيار انگليس بوده است، نه در اختيار و در صالحيت اميری که زورش به ييکارھای تقسيم و تع

  ! ھم کرده نمی توانست" چلل"مردمان بی چاره و بينوا می رسيد، ولی در برابر زورمندان به اصطالح 

ل از پرداختن به ادامۀ اين مبحث نظری ھم به موافقت قبلی انگليس و روس که در زمان بھتر است قب

  .وجود آمده بود، بيندازيمه  خان ب"شيرعلی"امير

  : کتاب ياد شده اش، می نويسد۶٧۶ در اين مورد، در صفحۀ "غبار"مرحوم 

ه شد، تا ب  روس سخن زده می به اين طرف موجود بوده و بين انگليس و١٨۶٨اصالً اين گفتگوی سرحدی از "

 اعالم نمود که افغانستان خارج "کالرندن" گورچيکوف به ١٨۶٩در .  منجر شد"گورچيکوف" و "کالرندن" ۀموافق

ولی الرد ھای انگليس گفتند که .  بيطرف بين انگليس و روس باشدۀمنطقۀ روسيه است يعنی بايد افغانستان منطق

. نمايد اما دولت روس اين ادعای بيجای انگليس را رد کرد  دريای آمو تالقی میسرحد نفوذ برتانيه و روسيه فقط در

موافقه رسيد که انگليس و روس ھر دو نفوذ خود را در آسيای وسطی ه در پتروگراد رفت ب" فورسوت"اينست که 

 "شيرعلی"کار برند يعنی از منطقه بيطرف صرف نظر شد و ھم سرحدات افغانستان، مناطق تحت حکومت اميره ب

" دوست محمد"خان را موافق با سرحدات زمان امير" شيرعلی"منتھا انگليس سرحدات امير . خان شناخته گرديد

 حاکم ترکستان روس برای "کافمان". شناخت خان را می" شيرعلی" اميرۀشمرد و روسيه سرحدات موجود خان می

خان در بدخشان نفوذ "شيرعلی"م کرد که اميرخان به سرحد افغانی آمد و اعال" شيرعلی"ن خط سرحدی اميرييتع

يعنی نفوذ روس در ترکستان ثابت (نداشته و نفوذ او در بالد آقچه، سرپل، ميمنه، شبرغان و اندخوی مشکوک است

وزارت . خان اين تعريف کافمان را رد کرد" شيرعلی"امير !) است و از افغانستان در کشور خودش مشکوک

 عنوان سفير لندن الرد لوفتس سرحدات و خاک ھای افغانستان را ١٨٧٢ اکتوبر ١٧شت خارجه انگليس توسط ياددا

  :برای دولت روس اينطور تعريف نمود

  ـ) يا دريای پنج(ـ  بدخشان با واخان از سرقول تا محل اتصال رود کوکچه بـا دريای آمو ١

  در خواجه صالح ــ  سرحد شمالی ازمناطق قندوز، خلم و بلخ از نقطه اتصال کوکچه تا بن٢

ـ مناطق آقچه، سرپل، ميمنه، شبرغان و اندخوی که اين آخرين انتھای سرحد شمالی افغانيست و ماورای آن به ٣

  .قبايل آزاد ترکان تعلق دارد
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  .ـ  سرحد غرب افغانستان بين مناطق ھرات و منطقه خراسان واضح بوده و حاجت تذکار ندارد۴

 "ناعبدالرحم"ن سرحدات قبل از دوران زمامداری اميريياز يک طرف کار تعحسب نوشتۀ باال ديده می شود که 

ن سرحدات با روس ھا داخل ييروی دست گرفته شده بود و از جانب ديگر در آن وقت ھم انگليس ھا در کار تع

  ! مذاکره بودند و تالش داشتند تا ھرچه بيشتر روس ھا را از سرحدات خود، يعنی از ھند دور نگھدارند

  امه دارداد

١١/٠١/٢٠١۵  

  

    

 

  

  

  


