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  .انجنير فضل احمد افغان

                                                             ٢٠١٢ نومبر ٣٠

   ديورندهسياخط 

  مولود دسايس انگليس و روسيه

١ 
اه گ وطن عزيز ما افغانستان پيدا شده از آغاز عقد آن "مادر"م در وجود ١٨٩٣کتوبرا١٢تاريخ ه که بای يثه  خبۀدان

رديده گفق به تشخيص آن نوديده و در طول زمان ھيچ داکتری مرگاھی صدای رنج آور آن از اينجا و يا آنجا بلند گنا

 ۀنمايند م،٢٠١٢کتوبر ا١٩  تاريخ ه ره سفير امريکا برديده تا باالخگروز شديدتر و شديدتر ه بلکه درد آن روز ب

کتوريا نوالند ع متحده امريکا و اضالۀسخنگوی وزارت خارجم و ٢٠١٢کتوبرا٢١تاريخه خاص اضالع متحده ب

Victoria Nolandدر کتوبرا٢۴تاريخ ه  ب)The Nation(  ضمن تأکيد براين که ديدگاه امريکا در خصوص

المللی افغانستان به رسميت  امريکا خط ديورند را به عنوان سرحد بين عنوان کرد، ده است،ر نکريي ديورند تغۀمعاھد

 ۀسخنگوی وزارت خارج "ويکتوريا نوالند" شناسد و نيز به گزارش روزنامٔه نيشن چاپ اسالم آباد پاکستان می

در اين اواخر نظرات مختلفی را ھای افغانستان  که رسانه با وجود آن: امريکا در يک کنفرانس مطبوعاتی بيان داشت

ر نکرده و خط ديورند را به ييکنند اما ديدگاه امريکا دراين خصوص تغ  خط ديورند مطرح میألۀدر خصوص مس

 امريکا درعين ۀسخنگوی وزارت خارج .شناسد المللی ميان افغانستان و پاکستان به رسميت می عنوان سرحد بين

 اين کشور درامور افغانستان و پاکستان را در خصوص خط ۀ فوق العادۀدنحال اظھارات اخيرمارک گراسمن نماي

 ."ئيد کردأديورند  ت

باشد  کلی مضمحل میه  ب"مادر" سرطانی خبيثه در اين وقت حساس که ۀبا بلند شدن سروصدای تشخيص دان

ريه کنان گديد وھريک رگی قرار داده از اينجا و آنجا فغان فرزندان مادردوستان بلند گفرزندانش را در سراسيم

ه ھا ئتوط عوامل اصلی آن،  را با سوابق تاريخی آن نوشتند اما از آغاز ريشه ھای دور و دراز آن،"مادر"دردھای 

اً  افغانھا مخصوصۀيل افغانستان چه بوده و چطور از تأثيرات مذھبی در روحيو دسايس قدرتھای وقت در قبال مسا

رديده لھذا الزم ديدم که در گ به تفصيل صحبت ن،نفع خود کرده انده فاده ھا بمناطق ماورای خط سياه ديورند  است
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الی اوراق تاريخ ه  رنج آور کمی روشنی انداخته شود تا باالخره از البۀ تاريخی اين دانۀ مختصر به سابقۀاين نوشت

  .طرق عملی در طی تداوی آن برايمه برده و ب به اصل واقعيتھا پی

 عزيز ما "مادروطن"وم سرطانی خبيثه در بدن س ۀخره در اواخر قرن نزده به ايجاد دان که باالئیبلی قضايا

م آغاز آن باشد بلکه ١٨٩٣نومبر ١٢ه نبوده که صرف از تاريخث حادرديدهگير امروزی گافغانستان و بدبختيھای دامن

ھندوستان بود که بعد از اشغال به  )ليسگان(آنچه ھويدا است بدبختيھای افغانستان عزيز از رسيدن پای بريتانيا 

ھند بريتانوی اشغال کابل بسياراھميت   افغانستان بين روس تزاری وئیھندوستان برايشان بنابرموقعيت جغرافيا

توافق رسيدند که کپتان ه  پيشرفت به افغانستان و آسيای مرکزی بتانويھا برای از بين بردن سد راهداشت لھذا بري

اعزام تا باالی حکومت پارس فشار وارد   )ايران امروزی(را به پارس Captain John Malcolm  جان مالکم  

گرفتن قدرت از شاه ه و شاه محمود ابدالی  برادر شاه زمان را که شخص عياش و دايم الخمر در پارس بود مجبور ب

  )۶-٨١.(زمان نمايند

زمان شاه  يکی از قويترين دشمنان : "وشت که  به کمپنی بريتانيا نC.J.Malcolmم کپتان مالکم ١٧٩٨ درسال اءً بن

قوت خود درھندوستان سرازير شود ه تواند بدون کمک خارجی فقط ب بريتانيا در ھندوستان است  و او است که می

که در کشور  جز از آنه تواند ب ی زمان شاه گرديده نمیئھمچنان مينويسد که ھيچ چيزی ديگری مانع کشورکشا

  ).۶-٨١".(انع جھانگيری اوشودخودش نفاق ايجاد و م

 بريتانيا داشت ۀ کمپنی شرقی ھند که حيثيت وزير را در کابينۀت مديرأرئيس ھي Ellen Boroughھمچنان الن برو 

من معتقدم که روسھا ايران را "صدراعظم بريتانيا نوشت Willingtonم مکتوب عنوانی ويلنگتن ١٨٢۵در سال 

 ديگری ۀدريای سند از طريق ايران بدھند لھذا راه عملی و ساده را  ب شان ورود ۀمتعھد خواھند ساخت که اجاز

حيث يک قدرت بزرگ آسيائی عمل کند يعنی با اشغال کيف توسط  روسھا ما بايد ه که بريتانويھا ب نيست مگر اين

   )۶.( "ميم و نبايد انتظار بکشيم که دشمن را در کنار دريای سند مالقی شويئالھور و کابل را اشغال نما

 پارس، شاه محمود را وادار به رفتن به افغانستان و قيام پارس و تقديم تحايف قيمتی به شاهمالکم با رسيدن پايش به 

مسلحانه عليه برادرش شاه شجاع نمود و قابل تذکر است که بعد از رفتن مالکم به پارس و آغاز ايجاد قيام شاه 

دربار شاه شجاع جھت مالقات و ه  را نيز بMount Elphinstone نستينمحمود در مقابل شاه شجاع بريتانويھا الف

  . دفاع از ورود قوای فرانسه و روسيه اعزام داشتند تا به خون ملت افغان از بريتانويھا دفاع نمايندۀعقد معاھد

 ئی به کلتور، ھدفش تنھا عقد معاھده نبود بلکه آشنااءً بايد ياد آور شد که الفنستين شخصی نھايت متجسس بود بن

عنعنات و خصوصيات اجتماعی ملت افغان نيز بود او در مدت چھار ماه اقامتش در افغانستان پھلوی  ،گفرھن

اندوخته ھای ديگر درک کرد که مالھا و مذھبيون در افغانستان بزرگترين قوت اند و از آن ھر وقت خواسته باشند 

  :گويد که    مال قات خود با مال جعفر میۀی از ياداشتھای خود در بارنفع خود استفاده نمايند او در قسمته توانند ب می

قندھار و پشاور باشند صدای تنھا  ھرات، مالجعفربرايم گفت که اگر ده ده ھزارعسکر فرانسوی درشھرھای کابل،"

رای شان  يک عسکر آنھا را محو نمايد مشروط برآنکه شاه افغانستان بۀيک مال کافی خواھد بود که بدون مداخل

ه را مردم ب) افغا نان(اجازه بدھد و من مالجعفر نيز با آنھا اشتراک خواھم کرد که درآنصورت بريتانويھا درانی ھا

  ).۶-٨۴".(کلی متفاوت از فرانسويان خواھند يافت

ضد ه يرو بتوانند از اين ن که صدای اسالم نه تنھا نيروی ملت افغان است بلکه می بريتانويھا با درک و فھم اينبلی 

 ضد اسالم واقعی نيزاستفاده نمايند که در طول تاريخ چنين ھم شد و امروز متأسفانه شاھد هدشمنان خود و باالخره ب

 برای اين .باشيمتعبيرات و استفاده ھای غلط اسالم توسط دشمنان اسالم و تأثيرات ناميمون آن در مادروطن خود می 
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 افغانی ۀند بريتانوی و افغانستان و تأثيرات دين مقدس اسالم در جامع ھاً که در مورد اسالم در منطقه مخصوص

 بريتانوی و ھندی را با اظھارات جيمز بيکر و ھليری کلنتن ۀ دو نفر نويسندۀخواھم نوشت خوب دانسته باشيم می

ان محترم گ خوانندن القاعده و تروريزم است به توجه سياه چوۀ امريکا که در مورد ايجاد دو پديدۀوزير خارج

  .برسانم

الی  :نگارد  در مناطق ماورای  خط سياه ديورند چنين میاً  تأثيرات مذھبی در منطقه خاصتۀ بريتانوی در بارۀنويسند

رفت وآن عبارت بودند از ھند و  شدت پيش میه  قديم آن بۀشکل سختگيرانه م صرف در دو کشور اسالم ب١٩١۴

دانستند که با تأثيرات مذھبی چطور معامله شود اما  که از جھان داشت میالبته مسلمانان ھند با ديدی . افغانستان

افغانستان جائی است که مردم آن بيشتر تحت تأثير مالھا قرار داشته و اکثر مالھای قبايل آن نھايت بی دانش، 

علم و دانش دانستند که انکشاف  متعصب و زشت اند و مالھای شان با معلوماتی که از کشورھای ديگر داشتند می

لھذا برای مردم قبايل . سازد مندان شان است باريکتر میه دانشان و عالق منافعشان را که عبارت از مالئی بر بی

  )۶-٢۴٢"(شد که با فراگرفتن علم و دانش از قيد تأثير رسم و رواجھای قديم برايند مجال و فرصتی داده نمی

ی خان عبدالغفار خان يا پادشاه خان توسط يک خانم کانادائی گزندنام ه نيز بايد عرض شد که در اين اواخر فلمی ب

سلط بريتانويھا وقتی از زندان رھا ت ۀداشتند که که پادشاه خان در دور را ديدم و در آن بيان می ساخته شده که من آن

کرد اما وقتی  رفتن علم میگساخت و مردم را تشويق به فرا  شد در مناطق خود مکاتب پسران و دختران را می می

اھی گکردند که مردم منطقه از فيض نور علم و از اسالم واقعی آ شد بريتانويھا مکاتب را ويران می زندانی می

  .نداشته باشند

  :نويسد در مورد تأثيرات مذھبی در افغانستان سردار اقبال علی شاه چنين می

ی نموده اند که عطول تاريخ معاصر شاھان کابل سچه در  . مذھبی افغانستان نبايد از نظر دور انداخته شودۀجنب "

عی شاه ھم نبوده به يقين برای حفظ قدرتش ير اصالت فردی حق طبگخود سازند و اه ی را متمرکز بتمام قدرت اجرائ

در دولت يک عامل مھم پنداشته شده و برای رسيدن به اين ھدف ھمکاری مالھا و روحانيون نھايت قابل اھميت 

 مالھا شاھان کابل خود را قدرتمند ۀوسيله ی کرده و بگه اکثريت مردم در طلسم روحانيون زندچ .بوده و است

نيت شاه را و روحانيون افغانستان مصئیساخته اند و يا توسط آنھا ضعيف و قدرت شان نيز صدمه ديده يعنی بدخو

  ."شود استحکام قدرتش میکند و دعايشان باعث  در مخاطره انداخته و حتی تھديد به از بين رفتنش را می

ويم که گصراحت به خواھم ب کلی نامناسب است بلکه میه ويم که اين نوع سياست افغانستان بگمن نمی خواھم ب"

در شرايط کنونی افغانستان تبليغات مالھا افغانھا را ھيجانی . باشد اين تأثيرات دارای مفيديتھا و نامطلوبيتھا می

 عالی و قابل اطمينان برای تضمين استقالل افغانستان ۀبرد و اين خود روحي لند میرا ب  شھادت شانۀساخته و روحي

  )٧-٣٩(."باشد می

فتار خود ھيچ نوع ترديدی نخواھم داشت گکه من انکشاف احساسات ملی را در شرق و غرب ديده ام در  یئتا جا "

تان در يک جھان مدنی حمايت کند، چه  کافی نخواھد بود که از منافع افغانسئیويم که احساسات ملی به تنھاگب

اقتصاد سياسی . سازد ھمزمان با انکشاف احساسات ملی عامل اقتصادی است که بشر را وادار به دفاع و مبارزه می

کس  ی است بين چرخھا و ھيچئشود يعنی چرخ ھا با دارائی جھان و توجه خاص به تجارت و صنعت نظارت می

نمايد حفظ خواھد توانست و يا   دفاع میگ از استقالل خود در بين دو امپراتور بزر بداند کهاً نخواھد توانست دقيق

  .خير؟
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اين ممکن يک استدالل عجيب باشد اما يک . صورت مشخص آشکار استه تأثيرات عميق دين در تخيالت افغانھا ب

 مردم را به ئیه و دوربيناواقعيت انکار ناپزير است که تبليغات تعصب آميز مالھا انکشاف آن کشور را محاط ساخت

 مالھا به ۀباريک ساخته و جزئی ترين انحراف از عقايد خود ساخت" قناعت بھترين عبادت است"ۀ تزريق روحي

   ).٧-٣٨(."شود  آنھا مواجه و انکشاف وقت و زمان بی اھميت شمرده میئیبدخو

 را نيز از جلد "تغاره شاه"د بود که داستان  مردم افغانستان بيمورد نخواھۀدر اين قسمت به تأثيرات مذھبی به روحي

  : نقل قول نمايم که از اين قرار است"ميرغالم محمد غبار"قلم ه اول افغانستان در مسير تاريخ ب

اين شخص مکار .  امير شير علی خان در شھر مزارشريف پيدا شدۀتغاره شاه مرد مجھوالھويه ايست که در دور"

. که سردار فيض محمد خان والی بلخ دست ارادت به او داد یئاری را بفريفت تاجادر لباس فقر درآمد و مردم بسي

 کرد، شد و نذر در تغاره جمع می زيده و ھفته وار تغاره ای در دست داخل شھر میگاين مرد در خارج شھر منزل 

نار و چرس و ل و اشجار و آب روان داشت و مرجع مردم بود او به واردين کوکگ پر از ۀمنزل اين شخص باغچ

ی داشت، او سردار فيض محمد خان را مژده داد که پادشاھی گی مرفھ زندءکرد و خود درخفا ترياک تقديم می

نايب محمد علم خان والی . سخن او آنقدر مؤثر بود که سردار توپھای شاديانه آتش کرد افغانستان نصيب او است،

 او را ۀ تغاره شاه خانگبعد از مر) ادشاھان متأخر افغانستان تاريخ پۀنويسند(بلخ توسط ميرزا يعقوب علی خافی   

 مسکوک طال و نقره و از زيرزمينی ھايش خمھای روغن و برنج و قروت بيرون ۀافت و از ته خاکھا کوزگبش

 از فعاليتھای مخفی منفی سياسی  ایتوان اين قضيه را نمونه می. ی مرموز او در تعجب شدندگمردم از زند. کشيد

  ".ان دانستآن زم

 ۀ ورزيدۀ استفاده از احساسات مذھبی افغانھا در مقابل اتحاد جماھير شوروی وقت احمد رشيد نويسندۀدر بار

  :نويسد پاکستانی چنين می

ر کشورھای عربی مدارس دينی را گعربستان سعودی و دي دولت پاکستان تشويق شد که به امدادھای مالی امريکا،"

 جھاد در ۀ شمال غربی پاکستان که در مجاورت افغانستان است افزايش و روحيۀنطق در ماً در پاکستان  مخصوص

و غير رسمی  ٨٠٠٠چنانچه باالثر مدارس دينی رسمی در پاکستان به . ستھا بلند برده شوديمقابل بيدينھا  يعنی کمون

  . رسيد٢۵٠٠٠به 

 Zbigniewنسکی ژم آقای بر١٩٨٠لبعد از اشغال افغانستان توسط قشون سرخ اتحاد جماھير شوروی،در آواي

Brzezinski مشاور امنيتی آقای رئيس جمھور کارتر در سفر رسمی خود به پاکستان در مناطق قبائيلی برای 

  اھی درست نداشتند  خود را مدافع اسالم معرفی و چنين بيان داشت گفريب مردم که از دين مقدس اسالم آ

".(  ماست برويد وطن خود را آزاد سازيد و در مساجد خود نماز بخوانيدحق است خداوند با شه ر ادعای شما بگا:" 

CNN(  

 CNN.ان.م در چنل سی ٢٠٠١ اکتوبر٢۵تاريخ ه  وقت امريکا بۀ وزير خارجJames Bakerجميز بيکر

  ".ظف نموده بوديمودر افغانستان به مقابل روسھا م) امريکا(اوسامه بن الدن را آنھا :" اعتراف کرد

مريکا در امريکا نيز در يکی از جلسات کنگره به صراحت به نقش ا ۀبل ھيالری کلينتن، وزير امور خارجچند ماه ق

   :ايجاد سازمان تروريستی القاعده اعتراف کرد، و گفت

 سال ٢٠کسانی را که امروز با آنھا در افغانستان و پاکستان می جنگيم  . مشترکی با سازمان القاعده داريمۀما گذشت"

وی افزود، ما القاعده را  د ما به  وجود آورديم زيرا در جنگ عليه شوروی سابق از آنھا استفاده می کرديم،پيش خو

مريکا ابه وجود آورديم زيرا نمی خواستيم شوروی سابق بر آسيای مرکزی چيره شود و ريگان رئيس جمھور وقت 
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".  مقابله با اتحاد جماھير شوروی استقبال کردبا مشارکت کنگره به زعامت ديموکراتھا از طرح ايجاد القاعده جھت

  .)م٢٠١١دسمبر٢٩سايت وزين دعوت تاريخ (

 سياه ۀ امريکا در آينده نيز از اين پديدۀليس و اضالع متحدگحال ما چطور باور کنيم که ان: تذکر مختصر نويسنده( 

حيث ه ز مناطق ماورای خط سياه ديورند ب شان با تبانی پاکستان اۀالقاعده و تروريزم بين المللی خود ساخته و بافت

؟ و ھمچنان ما چطور . تروريستھا برای اھداف پيشروی و استعماری شان در جھان استفاده نخواھند کردۀمرکز تربي

که اسمای شان در لست سياه حقوق بشر  رغم اينی  سال عل١٢که از مدت ای باور کنيم که جنايتکاران شناخته شده 

فتارھای  ذيل خود جامعه ما گشود که با  ت داده میأ بلکه برايشان جرتباشد نه تنھا حماي  میحيث مجرمين درجه ب

  ؟ .رانه با ايشان ھمکاری نداشته باشندگھداشته و در اعمال غير انسانی و توسعگرا از مدنيت جھان دور ن

 ءرانس سرتاسری شورای علمارای خود در کانفگ عقبۀم آقای پروفيسور برھان الدين ربانی در بياني٢٠١١در سال 

برای حفظ قدرت مالھا و علمای دين چون خودشان مخالفت جدی خود را به استفاده از انترنت و فيس بوک اظھار 

  :داشت و به علمای دين ھشدار داد

 گليس که خود اما امريکا و ان".دھند ر مانع جوانان از استفاده انترنت و فيس بوک نشوند قدرت را از دست میگا"

  .دانند ھيچ عکس العمل نشان ندادند ن ديموکراسی میارا مدافع

رسميت شناختن آن را بلند ه  خط سياه ديورند که امروز سرو صدای بیبلی سازمان تروريستی القاعده را در ماورا

 ان جانموده اند ايجاد و در دل کوه ھا و دره ھای منطقه برايشان سرکھا و تونلھای ذخايرسالحھا ساختند و از ھم

 ماورای خط ۀشود و منطق کز تروريستی استفاده و ملت افغان ھر روز به خاک و خون کشانيده میاحيث مره  بفعالً 

ليس و امريکا در منطقه گ انۀليسھا دارای اھميت بود برای اھداف امروزی وآيندگکه برای ان سياه ديورند ھمانطوری

رديده بلکه آغاز گليس و امريکا ختم نگ انئی جھانکشاگ بازی بزرو جھان نيز قابل اھميت است و ما بايد بدانيم که

و نبايد فراموش کرد که دو . باشد  سياه تروريزم بين المللی و القاعده برای مدت طوالنی میۀجديد استفاده از پديد

د و خائنين خود  ناخلف ما چون ايران و پاکستان نيز با استفاده از احساسات مذھبی برادران و خواھران بيسواۀھمساي

  : نمايند چه  اعظمی میۀ از نام دين مقدس اسالم برای منافع خود استفاد،فروخته شده افغان

  چنين میگ موقعيت مھم افغانستان بين دو قدرت بزرۀ  در بارCurzonنام کورزان ه يکنفر نويسنده بريتانوی ب

  :نويسد که

شکل ديوارھا ه  است بئیر آن کوھاگپھناور و دو قسمت ديست که در دو طرف آن بحر مثل خندق يھند مثل قلعه ا"

را  خواھيم آن زارھای وسيع وجود دارد که ما نمیگ آن ديوارھای مرتفع قابل عبور و جدا ناشدنی ريیکه در ماورا

  ).۵-١۵(ترجمه از ". يم اما در عين زمان تحمل آن را ھم نداريم که توسط دشمن ما اشغال شودئاشغال نما

ر بريتانويھا از نفوذ روسھا در افغانستان و گا" دارد که  اظھار میBrain Robsonبريتانوی براين رابسن  ۀنويسند

ايجاد مشکالت در ھند در تشويش بودند، روسھا نيز از فعاليتھای بريتانيا  در تقويه نمودن افغانستان و ايجاد 

 )۵-٣۶".( مرکزی تشويش داشتندئیھای آسياوسيه و خانمشکالت در ر

 غير ۀعقب مانده و بيچاره قربانی منافع و رقابتھای توسعه طلبان قدرت، بی اين است که افغانستان نھايت کوچک،

و ) م١٩۴٧-١٩١٧بريتانيا و اتحاد جماھير شوروی (، )بريتانيا و روس (  جھانگانسانی و بشری دو قدرت بزر

 -١٩۴٧( وقت و فدراسيون روسيه امروزی اتحاد جماھير شوروی بريتانيا، اضالع متحده امريکا،(باالخره 

وفانی گطرفی واقعی و پيشرفت و ش بی  شان در عمل به ارتباط آزادی،شود و ھيچ يک متحدين شان می و) م٢٠١٢

خون ملت بيچاره و فقير افغانستان برای خوشبختی کشورھا ه افغانستان وفادار و صادق نبودند و تمام فعاليتھايشان ب
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 سرطانی ديورند حادثه ای نيست که در يک مقطع زمان مشخصی که ۀچون موضوع دان .دوملتھای خودشان بو

ری از قبل دارد که گم باشد به وجود آمده باشد بلکه ريشه ھای عميق تاريخی و دانه ھای دي١٨٩٣کتوبرا١٢تاريخ 

، جوپوليتک و ورده شدن آرزوھای ستراژيکآزور و زر ابرقدرتھای وقت در منطقه برای بر در اثر تھديدھا،

 سوم ۀرا دان ره زده اند که من آنگ شان باالی اميران وقت و ملت مظلوم افغانستان تحميل و باھم جوايکونوميک

ناتوان افغان از اين مرض مزمن ومھلک رنج  نامم که الی امروز نه تنھا ملت مظلوم و سرطانی خبيثه ديورند می

ه  مادروطن عزيز ما را که بگ مری تجزيه دعاۀخواسته با طرح نقشکشد بلکه دشمنان در تصميم اند که  خدا نا می

دانم که انديشه ھا و آموخته   وجدانی، ايمانی، افغانی و ملی خود میۀشود بخوانند لھذا وظيف نام افغانستان ياد می

د با درايت ر خواست خداوند متعال باشگ دشمنان با ھموطنانم شريک سازم تا اۀھای خود را قبل از تصاميم خصمان

نام افغان پالنھای شوم ه را پيشبينی و با يک مشت آھنين ب تام و عاقالنه حوادث نامطلوب و عواقب ناميمون آن

  .دشمنان را در نطفه خنثی سازيم

 و توطئه ھای در طول دو قرن اخير به کار برده شده تا در مرور زمان از طريق  حال توجه فرمائيد که چه دسائيس

ره زده و در گما  وطن  سرطانی را يکجا در بدنه مادرۀريھای پشت پرده ابرقدرتھای وقت سه دانگمله زور و يا معا

 رفته و میگنتيجه برادران و خواھران ھمدين، ھم مذھب و ھم زبان را از ھم جدا نموده اند و ھنوزھم قرار شان ن

سته و جسته  اينک خاءً طقه آغازنمايند بنری را درمنگخواھند با طرح شناخت خط سياه ديورند بازيھای خطرناک دي

ی امروزی قرار داده گبعضی از توطئه ھا و دسايس دشمنان را که در نتيجه ملت قھرمان افغان را در حالت سراسيم

  .جمع بندی و در ذيل بسيار مختصر از معاھده اول يعنی معاھده جمرود آغاز و بيان بدارم

  

  ).دانه سرطانی اول( معاھده جمرود-

دربار امير دوست ه بVhtkevich  تحميلی اول افغان و بريتانيا وقتی ھيأت روسی به رھبری ويتکيويچ گ ختم جنبا

 و دفاع از مناطق مختلف خاک خود گرديده بود و الی مدتی توان جنگکلی مضمحل ه محمد خان رسيد ملت افغان ب

 دوم گبا ختم جنری زد يعنی گ ديۀست به توطئطرف متصرفات درانی ده را نداشتند لھذا بريتانيا برای پيشروی ب

بريتانويھا پنجاب را اشغال و سکھا از امير دوست محمد خان در مقابل ) م١٨۴٩-١٨۴٨(بريتانيا با سکھای پنجاب 

دراينبار امير تحت فشار روحانيون و سرداران  .ذاری پشاور که پايتخت زمستانی درانيھا بود طالب کمک شدندگوا

 سند ئی حمالت خود را شروع کرد و ساحات پشاور را الی درياءس قواأ درراً اعالن جھاد شخصرفت با گقرار 

ر پيشروی نکند اما بنابر تقاضای جدی سرداران گخواست با مناطق تصرف شده قناعت و دي امير می .اشغال نمود

 سند عبورنمايد اما یکھا از درياکمک سه شدند امير را واداشتند که ب نام سرداران پشاوری ياد میه مقيم پشاور که ب

 تجارتی آسيا و ۀجرات را که يکی از مراکز عمدگم ١٨۴٩فبروری٢١تاريخ ه فق شدند که بوزودی مه ليسھا بگان

کابل نموده ه شکست و عقب نشنی به اروپا بود در تصرف خود درآوردند و قوای امير دوست محمد خان را وادار ب

ديوارافغانستان ه  دربۀليسھا ھمسايگشد برای ابد ازدست بدھد وان ری درانی ياد میو پشاور را که مرواريد امپراتو

 ۀليسھا اوال معاھدگی واليت قندھار و ھرات نزد انشير با درک اھميت موقعيت سوق الجيام.......رديدگامروزی 

  ).١-٨٣۵...(..... نمودءم امضا١٨۵۵مارچ٣٠تاريخ ه شرح ذيل به ليس را در جمرود بگدوستی افغان و ان

قندھار ........ليس از موقع استفاده نمودهگاميربا اطمينان روابط دوستانه با ان"ليس سپسگ انۀقرار تذکر يک نويسند

 . کريمه آغاز شدگليس و روسيه خراب و جنگدرھمين وقت بود که روابط ان . کابل درآوردۀرا اشغال وتحت ادار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 به قضايا درافغانستان معطوف ساخته باشد ايران را تشويق نمود که ليس را از خودگکه توجه ان روسھا برای اين

  )۵-٣٣".(ھرات را اشغال و قندھار را تھديد نمايد

 نمود و از جانب گليس از يک طرف با ايران اعالن جنگم ايران ھرات را اشغال نمود و ان١٨۵۶لھذا در سال "

ی اميردوست گبا پسراميردوست محمد خان به نمايندس  دومی جمرود را جان الرنۀر برای تھديد ايران معاھدگدي

ليس برای تھديد پارس  جزيره خارک و گسپس ان  درجمرود امضاء نمود،م١٨۵٧جنوری ۶تاريخ ه بمحمد خان 

بندر نوشھر را از طريق خليج فارس اشغال و پارس را واداشت که ازاشغال ھرات منصرف و عساکر خود را از 

ليس گليس و روسيه درمقابل آزادی ھرات باستان ما انگ انئۀيعنی درتوط). ٣-٣٠٠ ...(....".....ھرات اخراج نمايد

را  ورد که نويسنده آنآری از خاک افغانستان عزيز را در جنوب شرق افغانستان در تصرف خود در گمناطق دي

  ..نامد  سرطانی اول میۀدان

  

  ).دانه سرطانی دوم( معاھده گندمک -١

الی حوادث بعد از فوت امير دوست ابينم بسيار فشرده ب ندمک صحبت شود الزم میگ ۀرد معاھدکه درمو قبل ازاين

 ، ابرقدرتھای وقت برای رسيدن اھداف شانۀردپر شيرعيليخان با زدو بندھای پشت محمد خان و دوره ھای امي

  . قضاوت بھتر نمايم،يل بعدی در مورد مسابتوانيمانداخته شود تا  روشنی 

م پادشاھی خود را ١٨۶٣جون ١٢تاريخ ه ات اميردوست محمد خان و کشمکش بين پسرانش شيرعليخان ببعد از وف

 John  جان الرينس اما.ليس اطالع دادگمقامات انه حيث اميرافغانستان به اعالن و ازاجالس و شناسائی خود ب

Lawran  درخواست ه  ماه جواب ب نمود و برای مدت چندئیليس درھند درمقابل بی اعتناگورنر جنرال انگ

رفتن قدرت گشيرعليخان نداد بلکه سردار محمد اعظم خان و سردار محمد افضل خان را تشويق کردند که برای يرام

چنانچه سردار محمد افضل خان طی مکتوبی از مخالفت خود و سردار  .درمقابل اميرشير عليخان رقابت نمايند

ليسھا گليسھا اطالع دادند وانگرفتن قدرت به انگبارزات خود را برای  خان با سلطنت امير شيرعليخان معظممحمد ا

حيث وارث امير ه م امير را ب١٨۶٣بعد ازسپری شدن ششماه از جلوس امير شير عليخان طی مکتوب دسمبر 

  .رسميت شناخته دوست محمد خان ب

ليس و گمحمد خان با انم اميردوست ١٨۵٧و١٨۵۵بايد متذکر شد که بعد ازعقد معاھدات جمرود در سالھای 

 گی افغانستان را در بين دو امپراتوری بزرشی مرکزی موقعيت سوق الجيپيشرفت سريع روسھا در مناطق آسيا

رفته برای منافع گال خود گجھان بيشتر با اھميت ساخت و ھر يک در تالش شدند که امير شيرعليخان را در چن

داد برای   در اروپا ھم رخ میئی سياسی بين شان در قضايافگراختالری غلبه نمايد وحتی اگخودشان يکی بردي

 .کردند ی افغانستان را در منطقه نيز تھديد میگپارچ  نه تنھا امارت امير بلکه استقالل و يک،رگپيروزی يکی بر دي

درعين زمان  طرف کابل لشکرکشيد،ه م سردار محمد افضل خان نيز خود را پادشاه اعالن و ب١٨۶۴در جنوری  

فق وزودی مه رفتند امير شيرعليخان با کشيدن لشکر بگ و برادرعينی امير شيرعليخان ترتيبات لشکر کشی را مید

 و با سردار محمد افضل گزين بسازدليسھا پناه گفرار وادار و نزد انه شد که سردار محمد اعظم خان را شکست و ب

 سردار و......  طرفين به مصالحه رسيدند ی روياروۀاه باميان دريک مقابلگ باجۀخان پدر عبدالرحمن خان در منطق

ذشته بود که سردارعبدالرحمن خان از تخته پل به گاما ديری ن.  والی بلخ مقرر نموداً محمد افضل خان را مجدد

کابل خواست اما سردارعبدالرحمن ه امير شيرعليخان اورا ب . به مخالفت اميرشيرعليخان برخاستئیرھبری قوا

امير برای تھديد او سردار محمد افضل خان را . کابل نيامده است امير شيرعليخان سرکشی کرد و بخان از درخو
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کابل احضار و در زندان تحت شکنجه قرار داد و در عوضش سردار فيض ه ند خود از بلخ بگخالف تعھدات و سو

  .حيث والی بلخ مقرر نموده محمد خان پسر وزير محمد اکبر خان را ب

ش و محمد گ با پسر بزراً عليخان مقابلت اش از قندھار لشکر کشيد و امير شيریم دو برادر عين١٨۶۵در ماه می 

رفت برادرش و پسرش کشته گ که بين غزنی و قالت صورت یگطرف قندھار حرکت نمود و در جنه افضل خان ب

يروی خود را به پيشبرد مندی و نه بعد از کشته شدن پسر وليعھدش و برادرش قلبش جريحه دار شد و عالق. شدند

 فبروری وارد ٢۴تاريخ ه درھمين فرصت سردار عبدالرحمن خان و سردار محمد اعظم خان ب .سلطنت ازدست داد

 شير علیقدرت رسانيدند و اميره م ب١٨۶۶می ١٠تاريخ ه سردار محمد افضل خان را ب... رفته گقدرت را شده کابل 

  .ر تصرف خود در آوردا را دجخان از قندھار به ھرات رفته و آن

 جمرود در کابل بود ھدايت داد که به ۀ خود که به اساس موافقۀدر ھمين فرصت حکمران کل بريتانيا درھند به نمايند

ويد ودرھمين وقت جان الرنس حکمران کل گامير محمد افضل خان که کابل و قندھار را در تصرف دارد تبريک ب

   خود اظھار داشت ۀھند در ابالغي

رآنست که ما دراختالفات مداخله نخواھيم کرد و به ھيچ يک ازطرفين کمک نخواھيم گوضاحت نماينه است ما بسي:"

ذاشت که خود اختالفات خود را حل نمايند و آرزومنديم که با حفظ روابط حسنه با مردم و گنمود وافغانھا را خواھيم 

  ).  ١۶۶-۶ (  باشيم؛Defectoرھبران آنھا در ديفکتو 

رفتن قدرت امير شيرعليخان درھرات و امير محمد افضل خان در کابل بريتانيا با پيشبرد به اصطالح گ با لھذاف

   :سياست ديفکتو در افغانستان برای محمد افضل خان نوشت

شناسيم و  رسميت میه چون امير شيرعليخان ھرات را اشغال و روابط دوستانه با بريتانيا دارد لھذا او را ما نيز ب"

  ).١۶۶-۶ ("فتگ خداداد تبريک  ھایDomminionsنام دومينيون ه و را بھرد

است ) ۶(خذ أ مۀ  که خود نويسندLt.General.S.G. Macmunnماکمن  .جی.سياست ديفکتو جنراالس در مورد

  :کند چنين تبصره می

خاطر ه شد و ب یر برای ھميشه تعقيب مگکه ا ذشته سياست خوبی بوده مشروط بر اينگ ۀبدون شک بعد از تجرب"

نفع بشريت و مدنيت ه که به نوع خود ب بود يعنی نفوذی  مرکزی نمیئیھای آسيا نشيننفوذ تدريجی روسھا  در خان

خاطر حفظ ه ر بگيری در خوشبختی جھان نبودند و ھمچنان اگبود چه ترکيه و خانھای ازبک ھنوز قادر به سھم

ممکن  .رفتيمگ بود و سردشمنی را با روسھا نمی  نمیئیآسيا و ئیدوقسمت اروپاه  ترکيه بئیسياست ما در جدا

 ضعيفی داريم و روزی ۀدانستند که ما نقط خوبی میه روسھا ب. موضوع را حل و از دردسر بيشتر نجات می يافتيم

 بودن لھذا در چنين حالت مثبت بودن و يا منفی .ی در مقابل ما استفاده نمايندحيث بازيه خوبی از آن به توانند ب می

  مشاورسياسی جان الرنس،Willi .S.W.Gويلی .اس.دبليو. آنرا جیاً  که بعدMasterly in Activeسياست  

 خود ۀسنده به تبصريو نو) ۶-١۶۶"( قابل تطبيق باشدهتوانست برای ھميش و نمی.............فعاليتھای شيطانی ناميده

  :دھد چنين دوام می

چه  .ذاشتگ چ دليلی نبود که امير شيرعليخان برای بريتانويھا احترام می بنابر سياست نامعقول جان الرنس ھي

 داخلی را برای شش سال دامن زد و در طول شش سال نيرو و گبريتانويھا با تحريک رقبيان امير شيرعليخان جن

 سردار وفانی کشور برايش به ميراث مانده بود از دست داد و بدتر از ھمه کهگمنابعی را که برای اعمار و ش

 سال نبود و صرف چند سال محدود را دربلخ با پدرش ١٩ امير را که عمرش بيش از ۀعبدالرحمن خان برادرزاد

  ).۶-١۶۶"(.ودمن رفتن قدرت کابل میگه درآنجام بعضی کارھا سپری نموده بود تشويق ب
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سپس ..... ا اشغالخان دوباره قندھار ر م اميرشيرعليخان با پسر دليرش سردار محمد يعقوب١٨۶٨در جون 

ر از گاميردرظرف دوھفته توانست خود را به غزنی برساند و با شکست سردارمحمد اعظم خان و کمک يکی دي

دست آورد و محمد اعظم خان بين راه مشھد و ه  قدرت مرکزی کابل را باً  که در کابل بود مجددئیخاندان بارکزا

  .وتھران فوت کرد

ما درعوض کشانيدن  در يادداشت خود نوشت؛Sir Henry Rawlinson  درھمين وقت سرھنری راويلنسن  

با تاج پوشی امير شيرعليخان بار  ).۶-١۶٨(؛.بوديم فقتر میوامير شيرعليخان م ۀکشور به بی نظمی داخلی به حماي

 Johnمايو خالف سياست جان الرنس .حيث حکمران کل ھند مقرر و به ھند رسيده  بMayo  Lordدوم مايو

Lawranceطرف يعنی بفرستت  ليس در ھند طرفدار ايجاد کشورھای بیگ  برای حفظ منافع انBuffer State  

 مايو امير اءً بن .لھذا خواست خالف سياست الرنس روابط شخصی خود را با امير برقرار نمايد. طراف ھند بودادر 

دانست که امير در  مايو می .مل آوردعه رمی استقبال بگه م به امباله در ھند دعوت واز امير ب١٨۶٩را در سال 

 .حيث وليعھد تقاضا ميکنده  پسرش عبدهللا جان را بئیمذاکرات تضمين دفاعی را در مقابل تجاوز خارجی و شناسا

قبولی ه ليس را متقاعد بگتوانست دولت مرکزی ان مايو حاضر بود ھردو خواست امير را قبول نمايد اما نمی

حيث وليعھد توسط شخص امير بدون ه ن عبدهللا جان بيدانست که با تعي ليس میگت انچه دول .خواھشات امير سازد

شود و در آينده اعتماد سردارمحمد  ليس دوست میگخان با امير دشمن و با ان ليس سردار محمد يعقوبگ انۀمداخل

خشونت ه ليس بگ انصرف وعده داد که دولت Mayoلھذا مايو . ليس از دست نخواھند دادگخان را باالی ان يعقوب

 در بررسی اوضاع سيع خواھد شد که اً  فوقتاً م داخلی برخورد خواھد نمود و وقتتام ھر نوع تجاوز خارجی و به قيا

پول را ( رفتن تعھدات فريبنده و ميان خالی مايو با مقدار سالح و پول امدادیگامير با .حکومت امير را تقويه نمايند

ذاشته طی مکتوبی از گليس گکه پا را فراتر از سياست ان مايو با فھم اين .شتگن براز امباله به افغانستا) رفتگن

  :موقف خود چنين دفاع کرد

دست آورده شده را برای ه رديد ممکن ما فرصت بگ رفتم و امير دست خالی اعزام میگ ری را میگر من راه ديگا"

ه ھای ئ دسائيس و توطۀما در آتش می افتاد و زمينداديم و دوازده لک روپيه  مدت طوالنی درافغانستان از دست می

 می Argyllايل گنام آره ليس بگ انۀ قبول نکردن پول، نويسندۀدر بار ).۵-٣۵".(ساخت خارجی را مساعد می

  :نوسيد

ليسھا اقامت گ کمکھا را قبول نمايد راھی را خواھد کشود که انۀر ھمگامير شيرعلی خان خوف داشت که ا " 

 امير نيز دور ۀبود و محاسبتوجه د را در داخل افغانستان تقاضا نمايند به يقين که اين  يک عامل قابل ان خوگنمايند

  ).٣٧-۵" (از واقعيت نبود
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مناعت و وطندوستی  امير شير علی خان را با رھبر امروزی و بوجيھای پول  غرور،: تذکر مختصر نويسنده ( 

  ).يدئان مقايسه فرماگانگبي

ی از گ  در لندن به نمايندBrunowکرد سفير روسيه  درعين روز که مايو با امير مالقات می:"قابل تذکراست

Gortschakovدر جواب  . نفوذ روسيه دور استۀکلی از ساحه لستان اطمينان داد که افغانستان بگدولت انه  ب

Clarendon ,  کزی را نمود تا روسيه و  مرئی بيطرف در آسياۀوزير خارجه پيشنھاد مذاکره در مورد ايجاد منطق

  ".ر داشته باشدگ نفوذ يک ديۀلستان را دور از ساحگان

اما معلوم شد که روسھا  ھا بود، نشينان آمو و حفظ آزادی خی شمال درياۀ در نظر داشت ساحClarendonآنچه را 

  ).۵-٣۶."( بيطرف بشناسندۀحيث منطقه خواستند افغانستان را ب می

افغانستان و  ود روسھا خواستند سياست اصلی بريتانيا را در قبال  آسيای مرکزی، جمرۀبعد از امضاء معاھد

دراين ارتباط . دن بدان، بودوهکوھات  و بنو ماورای آن که عبارت از مناطق ايالت شمال غربی فعلی يعنی پشاور،

کاتبات و  م."سياست پيشروی" و دوم "ياست سرحد بسته س"  يعنی يکی.نزد بريتانيا دو نوع طرز ديد بود

ی  در پرنسيپ موافقه شد که در آسيارديد باالخرهگی مرکزی بين روسيه و بريتانيا تبادله  در مورد آسيایپيشنھادات

 ۀ موافقۀاما درعوض در نتيج .ردد که موزونترين منطقه  افغانستان خواھد بودگن ي بيطرفی تعيۀمرکزی ساح

 مردم ۀ امير شير عليخان و احترام به خواست و حقوق حقۀو مشورم جيمز دبليو سپين با روسيه بدون اطالع ١٨٧٣

  :يعنی ھدف اصلی اين بود. رديدگن يحيث سرحد شمالی افغانستان تعيه ذاری بگی آمو قبل از عالمه دريامنطقه 

  .قت بين روسيه وافغانستانوحيث خط منقسم مه  آمو بن دريایيتعي -١

 .وسيهثير رأاخراج رسمی افغانستان از تحت ت-٢

 که از ی شمول مناطقه ی آمو  بھا در شمال دريا نشينبا روسيه به تصرف تمام مناطق خان بريتانيا ۀموافق-٣

 .متصرفات امير کابل بود

رسد به نتيجه خواھيد  از تذکرات فوق و آنچه در سطرھای بعدی به مطالعه شما می:  مختصر نويسندهۀتبصر( 

ر جای کيسه را گ شديد وارد و ازديۀجا ضرب ری بوده اند که در يکران ماھگليسھا و روسھا چون کيسه بان :رسيد

 .)بريدند می

 ادامه دارد

 


