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  :به ادامۀ گذشته

حيث ه  بLord Lyttonر کرد و الرد ليتن   يت تغيحاال) م١٨٧۴(قدرت رسيدن محافظ کاران در بريتانيا به با 

نفرانس خان درک اميرشيرعلی .رديدگورنر جنران نو درھند مقرر و با تعقيب سياست پيشروی روابط تيره تر گ

  :نويسد ليس میگدر اين مورد نيز نويسنده ان .ليس را قبول نکرده بودگم امباله ھيأت ان١٨٧۶

قبولی ه ی خود را بگخان در امباله اظھار آماد ف نظر بود که آيا امير شير علیليسھا اختالگسالھا بين خود ان" 

ر نقاط افغانستان به استثنای کابل کرده بود يا خير و ھيچ شواھدی واضح مبنی بر قبولی آن گليس در ديگان انگنمايند

  ).۵-٣٧".(درس نيست و اين ادعای غير معقول به نظر می

طرف ه يرفتن ھيأت غير مسلمان تحت رھبری نيول چمبرلين ھيأت را بذامير به پرغم مخالفت ی اما  ليتن عل

 هنويسند .رديدگم عساکر افغانی مانع دخول شان به افغانستان ١٨٧٨ست گا ٢۵تاريخ ه افغانستان اعزام داشت که ب

  .کند  امير شيرعليخان را چنين بيان میۀ علت سقوط سلطBrian Robsonبريتانوی براين رابسن  

حيث مشاور سياسی امور ھند بود تقاضای ه م جان الرنس که ب١٨٧٣بعد از اشغال کيف توسط روسھا در سال 

  :کرد و اظھار داشت عکس العمل شديدی را در مقابل روس می

به روسھا بايد فھمانده شود که برای شان اجازه داده نخواھد شد که در امور افغانستان و يا سرحداتی که در "

در صورت عدم رعايت ما قادر خواھيم بود که برايشان ....... است مداخله نمايند) ھند(حدات ما مجاورت سر

  ). ۵-٣۶(".طرفداری ھند آغاز خواھد شده  را بگطرف ھند در تمام جھان جنه بفھمانيم که پيشرفت از نقاط معينه ب

رديدند که خطوط آھن گفق ون شد و نيز مديوار افغانستاه  دربۀم با اشغال تاشکند ھمساي١٨۶۵وقتی روسھا در سال 

 مرکزی یتھای آسياير خواب و خيال دستيابی به مارکگ مرکزی تمديد نمايند برای بريتانويھا ديیرا دراکثرنقاط آسيا

يری از پيشروی روسھا به افغانستان و باالخره به ھند بريتانوی جدی مطرح گنماند بلکه موضوع دفاع از ھند و جلو

رفتند و مجبور به تجديد نظر به سياست خود شوند يعنی گ بود که بريتانيويھا در يک دو راھی قرار در اينجا. شد
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 Back to the سند    ئیر يعنی سياست عقب نشينی به درياگدرعوض سياست پيشروی يکی از دو سياست دي

Indusن سرحد علمی ي ويا تعيScientific Frontier لھذا .وعملی نمايند انتخاب را:                          

ليسھا خالف گسياست عقب نشينی به دريای سند را نسبت بعد مسافه از افغانستان نزد شان عملی ندانستند چه ان

رام درمناطق ماورای سند نشده بودند لھذا گفق به تمديد خطوط آھن وحتی تلوروسھا بنابر ممانعت مردم قبايل م

 احتمالی مشترک افغان و روس و يا ۀنستان و يا حمل افغاۀقوای نظامی خود را با تمام تسھيالت الزمه در موقع حمل

 رم تابستانی ويا ھوای سرد زمستانی غيرعملی میگ مجدد بريتانيا بر افغانستان در ھوای ۀدر صورت لزوم حمل

 ھندوکش و سليمان وھمچنان ی سند و بين کوھای شان درمناطق ماورای درياۀبا معلومات دست داشتاًء دانستند بن

 یمناسبتر، سريعتر دانستند که در عوض استخدام عساکر ھندی و بريتانوی که تقاضا تان بھتر،مناطق بلوچس

يل که نه از کردند اکثريت مردم بيسواد قبا امتيازات زياد و تھيه و تدارک تسھيالت پرمصرف وغير اقتصادی را می

 ھندوکش و سليمان و یھای بين کوھايچ دره پی کامل داشتند که در خم واھگدين مقدس اسالم و نه از مدنيت روز آ

بودند و اھی بين خود در نزاع گاه گکنند و نسبت قلت زمين زراعتی به تجارت محلی مصروف و  ی میگمنطقه زند

رفتند و گ ھان افغانستان در مقابل بريتانيا و سکھا وھمچنان از بريتانويھا درمقابل شاھان افغانستان  پول مینيز از شا

  . استفاده نمايند،يشه منتظر شری می بودند که که در آن خير شان باشديدند و ھمگمی جن

خواست در  رھبری سيد نورمحمد شاه به پشاور مواصلت کرد و میه ظف امير بوم ھيأت م١٨٧٧  درجنوری سال 

  کويته و ھمچنان تحريری از سر ھنریۀمذاکرت عکس العمل جدی امير را در مورد اشغال غير عادالنه و ظالمان

ليس و روس در شرق نوشته بود که قندھار و گان" در کتابش تحت عنوان  Sir Hannery Rawlinsonراونسن

اما سر لويز پلی اصرار داشت که قبل از بحث در مورد ھر . ابراز بدارد).۵-۴۴(" کابل خارج باشدۀھرات از ادار

اما سيد نورمحمد .  در افغانستان موافقه نمايدليسگيھای انگموجوديت نماينده  افغانستان بۀر بايد نمايندگموضوع دي

 ليس را قبل از آغاز مذاکرات نداشت و نيز سرلويز پلی نماينده ليتن گيھای مقيم انگشاه صالحيت قبولی نمايند

Edward.R.B.Lytton  ذاشته و صرفنظر نمايد گنيز صالحيت نداشت که شرايط مقدم بر آغاز مذاکرات را کنار

  :دارد ليس اظھار میگن اۀچنانچه نويسند

ر گتوافقات ديه اين يک تراژدی بود که ليتن فرصت خوبی را از دست داد چه در جريان مذاکرات برای رسيدن ب "

کرد شرط  چه آنچه را که امير ممانعت می. يھای مقيم در قندھار و ھرات را قبول نمايدگشد که نمايند امير وادار می

  ).۴۵-۵(."د مقدم در آغاز مذاکرات بوۀمداخل

کند و نبايد اين فرصت از دست داده  يسھا معامله میگاين آخرين بار است که امير با ان:" فتگسيد نورمحمد شاه 

را نداشته  يد که توان برداشت آنئشما نبايد باری را برما تحميل نما توافقی برسيم،ه شود و خداوند کمک نمايد که ب

  ).۵-۴۵"     (دوش شما خواھد بوده ليت آن بويد مسؤر شما مکلفيت ما را زياد کنگباشيم و ا

  .جه مانديتنفرانس بی نم فوت نمود و ک١٨٧٧مارچ٢١تاريخ ه شکل مرموزی به  و سيد نورمحمد شاه درپشاور ب

اھی امير  گليسھا  بدون آگ ضعيف انۀ با درک نقطStolitovدر ھمين فرصت ھيأت روسھا تحت رياست ستوليتوف 

 و ليتن هرفتگليسھا بدون تعقل تصميم مقدمات حمله را بر کابل گ اناً مقابلت. کابل رسيده م ب١٨٧٧ جوالی٢٢تاريخ ه ب

ذيل را به اطالع "ن و مصمم شد که مطالب ي جديد در کابل تعيۀحيث نماينده بدون معطلی نواب غالم حسين خان را ب

  .امير برساند

  .ليس الزم داندگدولت انکه ی ليسی در کابل در وقت و زمانگاستقبال ھيأت ان-١

  . در قندھار نيزھای نظامی مقيم در ھرات و احتماالً يگتأسيس نمايند-٢
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  ).۴٨-۵".(رگليس در ھرنوع مذاکرات با کشورھای ديگ انۀاخذ موافق-٣

فت ؛ رھبرانی چون خانان قالت و اميران کابل بيش گ ليتن جاه طلب و خودخواه می: دھد ليس دوام میگ انۀو نويسند

  "کرديم ليس را با روسھا بازی نمیگ مھم امپراتوری انۀر ما مسابقگ ا،ديھا و مھره ھای نيستندگاز 

 ليسی موافقه نمیگيھای انگ نژادھا به نمايندئیدر اينجا قابل تذکر است که امير بنابر مخالفت ملت به موجوديت اروپا

ليسھا گکردند که به آن ان  عين تقاضا را میداد روسھا نيز ی را میگ نمايندۀليس اجازگر برای انگتوانست چه ا

  ).٣٩-۵. (موافقه نداشتند

م افغانستان ١٨٧٧ست گا١١تاريخ ه ب ......که ستوليتوف قبالً  ھر حال ليتن بعد از حصول جواب کابينه در حالیه  ب

طريق خبير که وارآن قوای نظامی را از گفته بود ليتن خالف ھدايت کابينه  بدون ضياع وقت وعواقب ناگرا ترک 

 با سر ليوس S.G.N.Chamberlainکابل بود تحت رھبری جنرال سر نيول چمبرلن ه نزديکترين فاصله ب

طرف کابل سوق داد و نيز به قوماندان اعلی سرفيدريک ھنری ه  توپ بیناپليون کيوناری با يکھزار عسکر و تعداد

S.F.Hannryليس گ انۀ نيز توسط نواب غالم حسين خان که نمايند ھدايت داد که کرم و قندھار را اشغال نمايند و

ھنوز با اعزام ھيأت موافقه نشده بود که .... اطالع داداً ليس به امير شيرعليخان رسمگدر کابل بود از اعزام ھيأت ان

طرف افغانستان در حرکت آمده بودند و امير را که درعزاداری فوت پسرش عبدهللا جان ه ليس بگھيأت اعزامی ان

  .ين ساختگ جدی متأثر و خشم،روف بودمص

کابل بود و به آمدن چمبرلن نيز ه ليسی دريک فرصت مناسب بگ که امير طرفدار اعزام ھيأت انیلھذا باوجود

شدند اما نسبت نامساعد بودن   نفر وارد کابل می٣٠ الی ٢٠که مثل ھيأت روسی با  مخالفت نداشت مشروط براين

مبرلن چم ازطريق ١٨٧٨کتوبرا١۴ليس امير طی مکتوب مؤرخ گو لحن تھديد آميز ان قبلی ۀوقت و بدون اخذ موافق

 ،ليتن با اخذ مکتوب. رو خواھد شده مقاومت قوا روبه طرف کابل به برای ليتن واضح ساخت که ھرنوع پيشرفت ب

نمود که ليتن با م فيصله صادر ١٨٧٨کتوبرا ٢۵تاريخ ه لستان بگ انۀذاشت وکابينگلستان را در جريان گ انۀکابين

کرم را با لشکرکشی اشغال  محکوميت امير و دوستی با مردم افغانستان را دربر داشته باشد؛:" که ایصدور ابالغيه

اما ليتن خودخواه و متکبر قبل از  . معطل باشدطرف قندھار فعالً ه  خيبر را تأمين سازد و پيشرفت از کويته بۀو در

اه افغانی درعلی گم قوای خود را تحت رھبری کيوناری به پاي١٨٧٨تمبر سپ٢١تاريخ ه حصول ھدايت کابينه ب

طرف ه ار مانع  پيشروی بدليس از طرف فيض محمد خان سرحدگمسجد خيبر رسانيده بود درعلی مسجد قوای ان

فت که از کابل ھدايت در مورد دخول ھيأت را ندارد و در صورت تخطی بااليش فير خواھد شد گکابل شد و برايش 

ه ليس خالف ھدايت کابينه بگشتند و ھمزمان قوای انگی به پشاور برگناميد با شرمند را ھيأت می قوای ليتن که آن

  .شت ناکام کيوناری به پشاور آتشی بود بر فرق سر ليتنگ باز".طرف قندھار و کرم نيز در حرکت بودند

م يعنی بيست روز ١٨٧٨ نومبر٢٠برايش الی م عنوانی امير التيماتم صادر و ١٨٧٨کتوبرا٣١تاريخ ه لھذا ليتن ب

شت ھيأت چمبرلين و کيوناری به گليس در افغانستان موافقه نمايد و نيز از بازگی مقيم انگموقع داد که به نمايند

امير به اطالع از عبور . ليس شناخته خواھد شدگحيث دشمن انه پشاور معذرت بخواھد و در صورت انکار امير ب

 مردم اعالن کرد که میاز م در حضور جم غفيری ١٨٧٨دسمبر ١٠تاريخ ه طرف کابل به رحد بليس از سگقوای ان

نفرانس بين المللی که در را بر يک کشور آزاد و مستقل در کليس گخواھد به روسيه سفر نموده و موضوع تجاوز ان

 مجلس سردار محمد لھذا در اثر خواھش مردم حاضر. شد مطرح نمايد  دائير میSt Petsberg گسنت پتسبور

 فاميلش و يک یظف کرد و خودش با اعضاوحيث والی کابل و نائب سلطنت مه خان را از زندان رھا و ب يعقوب

روسيه برود اما چون روس فريبکار که ھدفشان مجازات و ه  تا از آنجا ب نمودطرف بلخ حرکته  بءتعداد وزرا
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ه روسيه معذرت خواستند و امير در حالت يأس به ول امير بليس در افغانستان و منطقه بود از دخگشکست ثانی ان

ی چشم از جھان پوشيد و آرزوھای نيک وعالی اش را که برای ارتقاء گ سال۵۶م به عمر ١٨٧٩فبروری ٢١تاريخ 

خاک سياه برد و به خون پاک شھيدان مادروطنش ه وفانی و حفظ آزادی و استقالل افغانستان داشت با خود بگو ش

  . جھانی وقت شدگر قربانی رقابتھای دو قدرت بزرگبار دي ن يکافغانستا

روابط ."کند  علت سقوط امير شير عليخان را چنين بيان میBrian Rabsonليس براين رابسن گ انۀنويسند

م بود بنابر فشارھای ١٨۴٢-١٨٧۴ليس از سال گليس که يکی از مميزات سياست انگ انۀمحتاطانه و عدم مداخل

ليسی معتقد شدند گسياستمداران ان.  مرکزی درھم شکست و اھميت افغانستان بلند رفتی روسھا درآسياۀتوسعه طلبان

که روابط امير غير دوستانه بوده و بيشتر معتقد شدند که روابط اميرغير دوستانه بوده و بيشتر مستعد به نفوذ روسھا 

فلھذا معيار ومحکی برای آزمايش . ر اھميتی نداشتگليسھا ديگ امير نزد اناً باشد که البته با اين برداشت مسلم می

ليس نژاد درافغانستان بود و کوتاھی در قبولی آن گيھای مقيم انگدوستی امير صرف رضايت و قبولی او به نمايند

ی شد که ليتن از يک سال به گطرف جنه ھم خوردن توازن شاھين ترازو به کابل و به سبب رسيدن ستوليتوف ب

  ).  ۵٢-۵."(رفتگ ی میگداآماينطرف برايش 

نادرست خواھد بود که از ھمدردی "نويسد خان نيز چنين می  فوق در مورد شخصيت امير شيرعلیۀھمچنان نويسند

ی مثل پدرش اميردوست محمد خان و گرچه او شخصيت بزرگ .خان مضايقه شود و احترام به امير شيرعلی

يرانه گيری سختگزکاوت و ھشياری اولی و موضع و مجذوبيت،برادرزاده و خلفش اميرعبدالرحمن خان نبود چه ا

او با قوت قلب پنج سال برای حفظ امارت خود  .توان از کرکتر و پيروزيھايش انکار کرد اما نمی .دومی را نداشت

افغانستان و حفظ تماميت ۀ رغم مشکالت در مدت بيشتر از نه سال اميدواری خود را در اداری مبارزه کرد و عل

که بنابر  او با وجودی .مندی خاصی برای حفظ استقالل کشور خود داشته ھمچنان او عالق .ی آن از دست ندادارض

لھذا مشکل . اه با آنھا دشمنی نداشتگ ليس از آنھا مأيوس شده بود اما با آنھم ھيچگرم انگمخالفتھا و عدم روابط 

ليس اشتباه او گيمی ان داۀتقالل افغانستان با قبولی نمايندخواھد بود فيصله نمايم که در آخرين وھله معامله نکردن اس

رفته بود که حتی گليسی قرار گ قدرتھای چون روسی و انۀنخير بدقسمتی او و کشورش بود که بين مبارز. بود

-١٠١"( دانستئیتوان عجز را بی آبرو  نمیاءً بن .توانست خود را نجات بدھد شخص ھوشيار و يا ظالمی ھم نمی

۵.(  

اه بود و منتظر ھرج ومرج در افغانستان بود از گليس آگوار تجاوز انگخان که از عواقب نا دار محمد يعقوب سر

جوی  و  جستگوار و عالی مقامم در راهپدر بزر" ی خود برای مذاکرات صلح به کيوناری اطالع داد که گآماد

  ).۵-١٠٢"(رحمت ايزيدی پيوسته فته و بگی لبيک گصلح به امر الھی با زند

حيث ه  پدرش از اشغال قدرت او بگ ليتن مکتوبی ضمن اظھار تأثر و ھمدردی نسبت مرۀ به موافقاً کيوناری مقابلت

م شرايط ابتدائی آغاز مذاکرات را قرار آتی ١٨٧٩رخ مارچ ؤ طی مکتوب ماً متعاقب. فتگامير افغانستان تبريک 

  :خان اطالع داد برای امير محمد يعقوب

  . منشی و قبايل اطراف آنۀ خيبر و درۀ ازقدرت باالی درمنصرف شدن امير-١

  . ليسگ انتردن دراداره و حمايگ شترۀسوی وکرم الی در اری مناطق پشين،ذگوا-٢

  .ليسگپيشبرد مناسبات خارجی افغانستان مطابق صوابديد و خواست ان-٣

  ).۵- ١٠٢" (نيت آنھا در افغانستانوگليس و مصان مقيم انگ اقامت نمايندۀاجاز-۴
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 خان مناسبات خوب با پدرش نداشت و در رچه امير محمد يعقوبگ:"دھد  خود دوام میۀليس به نوشتگ انۀ نويسند

  ).۵-١٠١"(ليس بودگ مخالف تجاوز انءيل با او اختالفات نظر داشت اما او يک افغان بود و از ابتدابسياری مسا

جوی يافتن شخصی  و ليتن برای رسيدن اھدافش در جست اءً بن .ليس اظھار موافقه نکردگلھذا امير با پيشنھاد ان

ليس گخان شد تا باالخره با ولی محمد خان که مثل شاه شجاع ھر آنچه شرايط ان ری در عوض امير محمد يعقوبگدي

 قندھار و ھرات نيست حتی ۀکه ولی محمد خان قادر به ادار ليتن با فھم اين. کرد به تفاھمی رسيد بود قبول می می

توانست با  پارچه در مقابل روس بود و نمی  که عبارت از حفظ و ايجاد افغانستان يکگف اصلی جناز ھد

. که افغانستان به چند قسمت تقسيم شودافغانستان چند پارچه و ضعيف در مقابل روسيه مقاومت نمايد، مصمم شد 

کابل و جال آباد و ترکمنستان افغانستان را ليس درآيد، ھرات را با ايران معامله و گيعنی قندھار مستقيم تحت اداره ان

  :ه داشتنھادی تحت شرايط ذيل ارائچنانچه خالف خواست مردم افغانستان به ايران پيش. به ولی محمد خان بسپارد

  .ام خطر در ھرات تصديق شودگليس ھنگحق اشغال نظامی ان-١

  .يردگايران تعھد کند که دولت روس مرو را ن-٢

  .يردذليس را بپگ انئیسی رھنماايران در امور سيا٣

  ).۶٢١-١".(م مراجعه خواھد کرد١٨۵٧ ۀ در تخلف از اين موارد، بريتانيا به معاھد-۴

خان بعد از طرح  امير محمد يعقوب ليس از ايران جوابی در مورد پيشنھاد شان حاصل نمايد،گکه ان قبل از آن

چه .  نشان ندادی اخير الذکر ھيچ مخالفتۀدو ماده درش بليس با مشاورينش خالف پگنمودن پيشنھاد چھار فقره ای ان

باشد، موافقه نمود که  قتی میوان مگيمی خواھد بود اما اقامت نماينديده بود که از دست دادن مناطق دااو به اين عق

 اً يل داخلی کشور مداخله نکند و با شرايط از دادن اراضی شديگليس صرف در کابل اقامت و در مسا انۀنمايند

قدرت او در داخل کشور ه امير ھمچنان معتقد بود که از دست دادن اراضی تأثيرات آنی و فوری ب ؛.مقاومت نشانداد

دادن  دارد اما از دست دادن صالحيت خارجی را مردم عادی و متوسط قبايل درک نخواھند کرد و ھمچنان از دست

  ).١٠٢-۵".(ساخت ميرمتوجه می شکست او بود وتوجه و بدبينی افغانھا را به اۀاراضی عالم

ليس در مملکت و از دست دادن گی دايمی انگکرد که که چون او به نمايند ليسھا چنين استدالل میگ لھذا امير برای ان

فقيت را وفلھذا امير انتظار م .ليس و روس نيستگ جای ترسی برای اناءً ليسھا موافقه نموده بنگقدرت سياسی به ان

 يری ليتن خالف آنچه که در وقت امير شير علیگاما در مقابل موضع. ز دادن اراضی رادر مذاکرات داشت نه ا

ليسی را در افغانستان گيمی انگان داخان که صرف تأکيد به اقامت نمايند  وقت امير شيرعلیۀموافقه خان بود يعنی ب

 و نقاط مھم ستراتژيک و ز دست ندادهدست آورده شده را اه ر کرده و مصمم بود که فرصت بيکلی تغيه داشت ب

کابل و دوام ه  برای حل مشکل کيوناری پيشنھاد آمدنش را باءً از دست داده نشود بن) سرحد علمی(اصطالح 

که امير را متقاعد به از دست دادن اراضی سازد پيشنھاد تضمين قويتری را که نارت  مذاکرات را نمود و برای اين

امير آمدن کيوناری را با مشاورين . برايش قبول نمايد ،م کرده بود٣٨١٨بروک در مقابل تجاوز خارجی در سال 

 .ندمک برودگه در نتيجه در اثر اسرار بختيار خان منشی کيوناری امير را واداشت که خودش ب .خود مطرح کرد

ليتن . باشد ندمک میگدراً م به کيوناری اطالع داد که بعد از چھار روز شخص١٨٧٩مارچ٢٩ مؤرخ ۀامير طی نام

تاريخ ه اميرب .يردگليس را بگ انئینما  با شکوه و قدرتئیيراذپيشنھاد امير را قبول و به کيوناری ھدايت ترتيب پ

نفر عسکر و نشاندادن ۵٠٠٠ذشت گو ندمک رسيد امير را به تشريفات خاصی و اجرای رسم گم به ١٨٧٩اپريل ١٨

  .ليس استقبال کردندگقوای پر زرق و برق ان
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بردند در  ليس کيوناری و از طرف امير مشاورينش مذاکره را پيش میگدمک درآغاز مذاکرات ازطرف اننگدر 

 از دست اً ليس مخصوصگ انۀ مشاورين امير در مقابل پيشنھاد غير عادالنۀيرانگيری سختگمذاکرات بنابر موضع

يچ احترامی به نظريات طرف مقابل لھذا کيوناری که ھ. شد دادن اراضی افغانستان پيشرفت قابل مالحظه ديده نمی

در جريان  .شکل خصوصی با امير شروع کرده جلسه و مذاکرات را بدون اشتراک مشاورين امير ب .ذاشتگ نمی

حيث امير، بسيار ماھرانه با پيچاندن ه مذاکرات خصوصی بعد از تھديد امير با آوردن ولی محمد خان کاکايش ب

کرم و سيبی را به اختيار  ليس صرف پشين،گ داشت پيشنھاد کرد که انکلمات که عين مفھوم تصرف اراضی را

امير با تھديد از . »را برای امير می پردازند  از ماليات اضافی آنیساالنه قسمت «کند و را تصرف نمی داشته و آن

اف از کرم به رگشمول تمديد لين تله ر بگدست دادن امارات پيشنھاد را قبول و راه را برای مذاکرات موضوعات دي

ر نقاط و تضمين گ در ديگليس در کابل و احتماالً  مقيم انۀکنترول برسياست خارجی افغانستان، اقامت نمايند کابل،

م با امير در لباس تزار روسی ، ١٨٧٩می ٢۶تاريخ ه ندمک بگين گ ننۀقوی در مقابل تجاوز خارجی را باز و معاھد

بار خوانده شود و با  با غور مطالب فوق چندين :تذکر کوچک .( رديد  گگندمک امضاء ليسی پر از خون در گقلم ان

وار آن کمی تعمق گيرد مقايسه و در مورد عواقب ناگ که در پشت پرده ھا صورت می حالت امروزی و موافقاتی

  ).شود

  

  ). سرطانی خبيثهۀ دانينسوم(  ديورندهسيا خط ۀمعاھد

رفته و به کرين گفقيت خود را جشن وليتن م که موضوع خاتمه يافته،  تصور اينهندمک بگ ۀليسھا با عقد معاھدگان

  :نويسد  می١٨٧٩جون ٢٣تاريخ ه  بCran Brookبروک 

 کابل و يا ھرنوع مشکلی در اخراج ۀفقانه و نتايج معاھدوکنم که شما انديشه راجع به عمليات م من فکر نمی "

ما احترام خواھند ه خان و درس دادن به روس خوش و ب رعلیخاطر کوبيدن اميرشيه افغانھا ب .عساکر داشته باشيد

  )."۵-١١٨.(افغانھا به يقين مارا به نارضايتی نخواھند ديد... ذاشت گ

تاريخ ه شت و کيوناری بگندمک آمده بود دوباره به سمله برگ که به ھمراھی کيوناری به Rabertsرابرتس 

ه زيد و برای چند ھفته وضع بگايان از او در باالحصارمسکن  به کابل رسيد و بعد از استقبال ش١٨٧٩جوالی ٢۴

فقيت در افغانستان موقف ويری کرد که مگلستان چنين نتيجه گ صدراعظم انSalisburyسالزبری  .کلی نارمل بود

 اساسی دخول به ھند  اشغال سه راهاً را پيروزی بر روسيه دانستند مخصوص را در اروپا قويتر ساخت و آن شان

رفتند گدست ه ليسھا و کنترول باالی سياست خارجی را بگ انۀيمی در سلطصورت داه سبی وپشين که ب کرم،يعنی 

جوالی بنابر مشکالت ٢٣تاريخ ه لھذا ب .کلی در تصرف خود می دانستنده  را خاتمه دانسته و افغانستان را بگجن

قرار بود آخرين قسمت از عساکرشان از .......اقتصادی در ھند الزم ديدند که به اخراج عساکر شان اقدام نمايند

 سپتمبر بود که تعداد محدود از عساکری ھراتی ٣م از قندھار خارج شوند به صبح ١٨٧٩سپتمبر ٨تاريخ ه قندھار ب

 ۀذشتگطرف باالحصار در حرکت شدند و تقاضای معاش ه کابل رسيده بودند به خان که ب قطعات سردار محمد ايوب

ذشته بود که از نقاط مختلف شھريان کابل نيز سرازير شدند و به کمک ھموطنان خود گديری ن. کردند خود را می

  .طرف منزل کيوناری در حرکت در آمدنده شتافته و ب

 ذخاير سالح را درھم شکستند خود را اً  محافظ کيوناری باالی مھاجمين فير شد مھاجمين فوریوقتی از طرف قوا

 از ھمکاران و یصه کيوناری منزل خود را آتش زد و خودکشی نمود و تعدادخال........ آغاز شدگمسلح و جن

موصوف  .رام از کرم خبر شدگرابرتس که در سمله بود از حوادث قتل کيوناری توسط تل. محافظينش  کشته شدند
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طرف ه  بئیظف ساخت که بدون معطلی در رأس قواوموضوع را به اطالع ليتن رسانيد موصوف رابرتس را م

  . شت و اشغال و کنترول مناطق شان داده شدگبل لشکر بکشد و نيز به قوای قندھار و جالل آباد ھدايت برکا

ان اين نوشته را به گخواھم خوانند ليس صحبت کنم صرف میگ دوم افغان و انگخواھم به تفصيل جن من نمی

  .باشند که قرار ذيل میرديده متوجه سازم گليت امير صادر س تۀليس که بعد از نامگابالغيه ھای ان

دانست که ھدف  وار آن  میگ کيوناری وحشت زده بود بادرک عواقب ناگخان بعد از مر اميرمحمد يعقوب"

 طی لھذا امير اوالً  .کند ناه را مجازات میگکار و بی گناھباشد و  کابل انتقامجويانه میه لشکرکشی رابرتس ب

 غير مترقبه و قتل کيوناری و ھيأت ۀ را در مورد وقوع حادثخيل تأثرات خود مکتوبی عنوانی رابرتس به علی

ری از تصميم خود راجع به مجازات اشرار وعده داد و در اخير مکتوب خود گمعيتی اش ابراز و در مکتوب دي

ليس ابراز و گحکومت انه  دارم که برای من فرصت داده شود که دوستی خود را بءخداوند اتکاه من ب"چنين نوشت 

  ).١٢۴-۵"(.دست آرمه ک خود را در مقابل جھانيان بنام ني

؛ . خود را برای مردم افغانستان صادر کردۀم اولين ابالغي١٨٧٩سپتمبر ١۶تاريخ ه رابرتس به اساس ھدايت ليتن ب"

 از امير تليس دست داشته اند و ھمچنان حمايگليس مجازات اشخاصی است که در قتل ھيأت انگھدف از تھاجم ان

ليس دخيل نبوده گکه در کشتن ھيأت ان اشخاصی .ليس حفظ نمايدگکه او روابط دوستانه را با ان  برايناست مشروط

  ).۵-١٢۴"(اند و به آمدن رابرتس مخالف نيستند نبايد انديشه مند باشند

 به تعقيب اين ابالغيه از امير تقاضای اعزام ھيأتی برای انجام مذاکرت خصوصی شد که امير مستوفی حبيب هللا"

سپتمبر با رابرتس ٢٣تاريخ ه ظف و به عليخيل اعزام داشت، ھيأت موظف بوخان و وزير شاه محمود خان را م

ھمکاری ه ظف پيام امير را برای رابرتس اظھار داشت که امير به تمام معنی حاضر بومالقات نمودند و ھيأت م

که برای امير فرصت داده شود که در عوض  درارتباط يافتن قاتلين کيوناری و مجازات آنھا است مشروط بر اين

در غير آن . عساکر سابقه عساکر جديد که طرف اعتماد امير باشند استخدام و سپس در مورد اقدامات الزمه نمايد

ک گديگرا  طرف کابل حرکت کند عساکر سابقه و مردم در مقابل امير که آنه ليس بگر رابرتس با عساکر انگا

  ).۵ـ١٢۴"       (شود ليس قيام میگ انليس مينامند و قوایگان

ر خواست و اورا در يک خيمه تحت نظارت گليس باالی امير مشکوک بود رابرتس امير را به خوشی لوگچون ان"

 ذيل را گر ديۀطرف کابل حرکت و ابالغيه و روز بعد رابرتس با معيتی امير ب. ورکه ھندی قراردادگسپاھين 

  .صادر نمود

ليس حمله نموده اند مجازات و ھرکس که در داخل و اطراف کابل گکه باالی ھيأت انی آنان.شدکابل اشغال خواھد 

ل عواقب آن وليسی مقاومت نشانداده شد رابرتس مسؤگدخول قوای انه ر بگليس محسوب و اگمسلح ديده شد دشمن ان

  ).١٢۶-۵."(نخواھد بود

کتوبرديدن ا ١٢تاريخ ه ز باالحصار و منزل کيوناری بکتوبر به شھر کابل رسيد و اا ١١تاريخ ه جنرال رابرتس ب"

مردم کابل ه  خود بیذشت را برای نشاندادن قواگرم نظامی خود رسم وکتوبر در يونيفا ١٣تاريخ ه عمل آورد و به ب

 ٧٠انجام داد به تعقيب نمايش نظامی رابرتس بود که مخزن سالح باالحصار منفجر و باعث کشته شدن در حدود 

که امروز بنام شير چور ( رفت که از باالحصار به شيرپور گ رابرتس تصميم اءً رديد بنگيک تعداد زخمی عسکر و 

  :کابل عبارت بود از ه چون اھداف اصلی لشکرکشی رابرتس ب. نقل مکان نمايد )شھرت دارد

  .ليس در کابلگنيت قوای انومص-١

  .ايجاد ارتباط مخابراتی بين کابل و سمله از طريق خيبر-٢
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    .ليس دست داشتندگ که در قتل کيوناری و ھيأت انی مجازات اشخاص-٣

ر نزد ملت افغان اعتبار ندارد و برادرش سردار گندمک ديگ ۀکه امير محمد يعقوبخان با عقد معاھد ليتن با فھم اين

تان رسانيده ليس قيام نموده و عبدالرحمن خان خود را به سرحد شمال افغانسگ ضد انهخان در ھرات ب محمد ايوب

  :بھتر دانست که ھرچه زودتر به تطبيق مجازات اقدام و به کار خاتمه داده شود لھذا برای رابرتس ھدايت داد. بود

 ھراتی با ھريک از ۀچه ھريک از عساکر قطع. ران باشيدگرفتاری سرحلقه ھای آشوبگتوانيد منتظر  شما نمی"

ان اشتراک داشتند گکه در جميعت حمله کنند ال و يا دھقانیاشخاص ملکی چه مجتھد باشد ويا نفر عادی و يا م

ليسی جواب داده شده باشد بھتر خواھد بود که اعدامھا به اساس گکه به احساسات انجمنھای ان برای اين. ل اندومسؤ

  .يردگ  صورتئی کدام نوع مقام باصالحيت قضاۀفيصل

 Dramhead Court Martial گمثل محاکم ميدان جن ئیاما اين نوع مقام بايد خشن ترين و سريعترين نوع قضا

Lawکابل بايد عمل ه لھذا با رسيدن شما ب .صورت معمول آن نيست بلکه مجازات استه  باشد مطلب از قضاوت ب

يری شود بايد برخورد گکه از حکمفرما شدن وحشت جلو شود و ھدف شما بايد برخورد با وحشت باشد برای اين

  ).١۴٠-۵."( باشدشما بسيار سريع و قاطع

  : به چنين متن صادر نمودیرگ شديد ديۀکابل ابالغيه بعد از دو روز رسيدن رابرتس ب

کابل رسيده و باالحصار را اشغال نموده اما در طول راه از طرف ساکنين شھر به ه  تحت قومانده من حال بیقوا"

ليس و ھمکارانش به گ انۀ جرم قتل نمايند مرتکب شدنۀعالوه فلھذا ب. رو شدنده مخالفت و اقدامات خصمانه روب

  ).١۴٠-۵."(باشند تمرد در مقابل امير نيز متھم می

  :کند ليس در مورد مجازات رابرتس چنين تبصره میگ انۀنويسند

 جا خواھد بود اما به ارتباط اينه ليسی بودند معقول و بگل حمله به ھيأت انواستدالل مجازات اشخاصی را که مسؤ"

ال است و ؤ را بر افغانستان و غصب نمودن قدرت حکومت افغانستان را داشتند يا خير قابل بحث و سکه حق تھاجم

ليسی بود و آن را تمرد در مقابل امير دانسته گت در مقابل تجاوز انموھمچنان ادعای حق اعدام اشخاص را که مقا

  ).۵ـ١۴١(."کلی مردود و نادرست استه اند ب

 اسالمی که حب وطن را جز ۀت آزاده، بيدار و باھوش افغان بنابر خصلت افغانی و وظيفکابل مله با آمدن رابرتس ب

ير خود ذناپ توانستند لھذا اتحاد آھنين و شکست يرفته نمیذ وحشتناک رابرتس را پۀدانستند تحمل روي ايمان خود می

که از نقاط ی  رھبری غازيانم تحت١٨٧٩ليس  گليس اعالن و جنگ دوم افغان و انگرا  در مقابل قوای اشغالگران

 بسته ھای نان و رساندن مھمات ۀمختلف کشور متحد شده بودند و مردانه  وار از طرف زنان قھرمان افغان با تھي

 ميوند تحت رھبری گ جناً ر شکست داد که بعدگبار دي ليس را يکگشدند ان  و تشويق میتنظامی حماي

 ماللی ميوند و عبدهللا عاشقان عارفانی در تاريخ اً  افغان خاصتخان و قھرمانی زنان و مردان سردارمحمد ايوب

  . خط زرين درج استه افغانستان ب

  .خان را چنين اعالن کردند يرش شکست خود در کابل  برطرفی امير محمد يعقوبذليسھا با پگان

 وظيفه نموده و رضای خود ترکه دارم که امير ب ليس اعالن میگی از دولت انگمن جنرال رابرتس به نمايند"

ری که گان اقوام و تعداد ديگبزر ليس بعد از مفاھمه با سران،گدولت ان.... افغانستان را بدون حکومت رھا کرد

الزمه را برای ايجاد يک کنند ترتيبات  مندی و خواھشات مردم واليات و شھرھای مختلف را میه ی ازعالقگنمايند

  ).۵-١۴۵"(.ند کرديمی خوب را برای مردم اتخاذ خواھحکومت دا
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ه ليس بگ انت خود که افغانستان را بين روسيه و ھند تحت الحمايۀروسھا با استفاده از موقع برای رسيدن ھدف ديرين

کرد از آمو به ترکستان افغانستان که  ی میگ حايل  بسازد عبدالرحمن خان را که در ترکستان روسيه زندۀحيث منطق

روسھا به اين عقيده بودند که عبدالرحمن خان با سپری نمودن  . فرستادند،داشتندمردم منطقه از قبل با او آشنائی 

ليسھا داخل شدن گو ان). ۶-١٩٠"(.ليسی را پخته خواھد نمودگقاز ان"دوازده سال در روسيه برای آنھا مفيد و

  .عبدالرحمن خان به افغانستان را برای ايجاد يک حکومت با ثبات خبر خوشی دانستند

جون برعالوه پيام شفاھی برای عبدالرحمن ١۴تاريخه ليس که در کابل بود بگ انLepal Griffinريفن گل لھذا ليپ

  : خصوصی خود نزد عبدالرحمن خان فرستاد و برايش نوشته بودۀخان پيام کتبی نيز توسط  نمايند

ا ارسال شد که شما از نيات  خصوصی به شمۀ اين مکتوب توسط نماينداءً قراراطالع شما داخل افغانستان شده ايد بن"

ه گليس توضيحات الزمه ارائليس را مطلع و ازاھداف دخول خود درافغانستان به دولت انگان انگآمدن خود نمايند

 طوالنی شان با ۀفته شد که روابط صميمانگوھمچنان شفاھی توسط مخبر شان به سردار عبدالرحمن خان . بداريد

-١٩٣(."مندی دوام مکاتبه را نموده بوده رختم نامه با آرزوی نيک اظھار عالقليس تأثيری ندارد؟ دگروس باالی ان

۶.(  

ليس گشدت برای انه ان خواستند بسيار بگ بزراً ذاشت که مقابلتگان ھمسفر خود درميان گسردار موضوع را با بزر

واب زشت چه نتيجه  از جیفت که در چنين حالتگاما سردارھوشيار در جواب برای ھمسفران خود . جواب داده شود

لھذا مثل يک سياستمدار از رسيدن مکتوب اطمينان  .رفت بھتر و معقول خواھد بود که از آنھا بيشتر بشنويمگخواھيم 

 که نبايد درافغانستان واقع می  عدالت و دوستی بوده و از حالت تحقير آميزیۀداد و متن مکتوب سردار منعکس کنند

رديد و متذکر شد که يک امر گرفت ياد آورگ و مشاورين مضرش صورت خان شد و توسط  امير محمد يعقوب

وی عالوه نمود که روسيه و .ضروری است که افغانستان در آرامش و دوستی بين دو امپراتوری قرار داشته باشد

  .و مخبرنيز حامل پيام شفاھی سردار به قرار ذيل بود ميت افغانستان را تضمين کنند؛أليس بين خود توگان

 .و برای دوازده سال نمک روسيه را خورده و نادرست خواھد بود که شرايطی را قبول نمايد که به آنھا بيوفا باشدا"

نھا دارد آرفتن استقالل را از گليسھا که انتظار گ با اناً رزومندی دوستی را با ھردو قدرت نموده و خصوصآلھذا او 

  ).١٩٣-۶".( چاريکا بيايد و موضوع را مطرح نمايد رأس اسپ به۵٠٠کمال خوشی آرزومند است که با ه و ب

ان و سرداران را به گ بزراً با رسيدن سردار رابرتس فور .م سردار به چاريکار رسيد١٨٨٠ جوالی ٢٠تاريخ ه ب

 در ھرات سردار محمد ايوب. حيث امير کابل اعالن کرده دربار کابل دعوت و در حضور آنھا عبدالرحمن خان را ب

ان گانگ بيۀآزادی و استقالل افغانستان بود و نمی خواست يک بلست از خاک مادروطنش در سلطخان که عاشق 

 و قوای فغاناه لشکر کشيد که در نتيجه غازيان اگھلمند و و لشکر باشد بعد از تسليمی قندھار به طرف فراه،

    . ندی مواجه شدئليس به شکست نھاگرو و قوای انه  شديدی روبگليسی در ميوند در جنگان

 : کند که ليس چنين اعتراف میگيک ان

  ."رود  ميوند از برجسته ترين شکست بريتانيا به شمار میگھای افغان و بريتانيا، جنگدر تمام جن"  

)١٩٨-۶.(  

 بعد از يک ھفته از اعالن امارت عبدالرحمن خان در کابل به چاريکار نزد Lepal Griffinريفين گدر کابل لپل 

ريفين درخواست تعھدات گم اولين بار با سردار مالقات کرد و سردار از ١٨٨٠ جوالی ٣٠اريخ ته سردار رفت و ب

  :ه شدگريفين جواب تحريری ارائ از طرف اً تحريری را نمود که مقابلت
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الحضرت شما به اساس دعوت اورنرجنرال به افتخار اطالع حاصل نمود که وگبعد از تقديم احترام جاللتماب "

الحضرت شما و ايجاد افلھذا با در نظرداشت احساسات دوستانه و .باشيد طرف کابل در حرکت می هليس بگدولت ان

دھيم که  الحضرت شما اطمينان میا اطمينان در سرداران و مردم به تأسيس يک حکومت تحت رھبری وۀروحي

امير افغانستان را ليسھا برای اولين بار گان(شناسد  حيث امير کابل میه الحضرت شما را باليس وگدولت ان

ليس ھيچ گعالوه برای من صالحيت داده شده که به اطالع شما برسانم که دولت انه ب ).کند واالحضرت خطاب می

 مقيم ۀخواھد که نمايند الحضرت شما مداخله نمايد و نمیاعالقه ندارد که در امور داخلی مناطق تحت اداره و

بلکه صرف برای حفظ روابط دوستی عادی که بين  ن نمايد،يما تعي شۀليسی را در ھيچ يک از مناطق تحت ادارگان

 هليس به اساس يک موافقگ مسلمان را دولت انۀنفر نمايند باشد الزم خواھد بود که يک دو کشور مجاز برقرار می

 ليس را در مورد روابطگالحضرت شما خواھش نموده بوديد که نظر و تصميم دولت اناچون و .در کابل مقيم سازد

يب السلطنه و گردد که نا اظھار می .الحضرت شما رسانيده شوداشما با قوای خارجی نيز واضح و به توجه و

الحضرت شما واضح سازم که چون ايران و روسيه ھردو به اورنر جنرال برای من صالحيت داده که برای وگ

لھذا واضح است که واالحضرت  .کنند یخوشی قبول و اطمينان داده اند که از مداخله در امور افغانستان اجتناب م

ر ھر قدرت خارجی تالش مداخله گو ا .توانيد ليس روابط داشته نمیگشما با ھيچ قدرت خارجی به استثنای دولت ان

 واالحضرت شما بدون محافظه ،دومنينه را در امور افغانستان نمايد و چنين مداخله و يا تجاوز تحريک ناشده ب

  ).۶-١٩۶(".ليس را به ارتباط روابط خارجی تعقيب نمايدگنکاری مشوره ھای دولت ا

 برای اً خصم ش١٨٨٠گست ا١٠تاريخ ه حيث امير کابل قبول شد و به  باً با ختم بيانيه سردار عبدالرحمن خان رسم

شتند حاضر و گ از کابل  به ھند برمی Sir .D. Stewartليسی که به قومندانی سر دونالد ستورت گوداع عساکر ان

  .          راک ورزيد و امارت کابل را اشغال کرداشت

 

 


