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  پيکار پامير

٠٧.١٢.٠٩  

  "نقش پاکستان در تراژيدی خونين افغانستان " 

  جلد اول
  :به ادامۀ گذشته

  " :ديورند "  خط نی پيرامونکته ا

ً بار ديگر خواستند ظاھرا غرض جلو گيری از حمالت کشور ھای استعماری مانند  ميالدی١٨٩٣انگليسھا در سال

بنابران، يک . ندَشمال غرب شبه قارۀ ھندوستان بکشلمان و روسيۀ تزاری، کمربند امنيتی ديگری در افرانسه، 

ز دوازدھم سکرتر امور خارجی  ھند برتانوی  به رو" سرھنری مارتيمر ديورند"أت شش نفری را تحت رياست ھي

ًکابل فرستادند تا آنچه را خود شان قبال روی نقشه ترسيم  و نشانی نموده بودند، ه  ميالدی ب١٨٩٣ماه نوامبر 

انگليس بود، بازھم سنگينی و عواقب خطرناک ۀ دست نشاند گرچه امير خود،.   گذاردءاميرفقط در پای آن امضا

ن به منظور تمھيد بيشتر روی اين مقصود، آه انگليسھا قبل ازبايد متذکر شد ک. امضای اين معاھده را درک ميکرد

ًدر شورشھای ضد انگليسی قبايل پشتون، دست دولت افغانستان را عمدا دخيل دانسته در ھر بار باالی امير احتجاج 

ی به ھند جانب افغانۀ ھمچنان، برای آنکه امير را زير فشار بيشتر قرار داده باشند، صدور اموال و امتع. مينمودند

ديد که امير " ديورند. سر ھنری م"ًعالوتا، وقتی .  زيادی ميکردندرا ممنوع قرار ميدادند و بھانه جويی ھای

طلبانۀ وی، خطاب به مرقوم تعلل ميکند، بادرک دقيق روحيات منفی و شخصيت جاه ۀ عبدالرحمن در امضای معاھد

  :اميرگفت 

" رابرتس"ھند برتانوی به فرماندھی جنرال ، قوای ده ھزار نفری ھرگاه امير حاضر به امضای معاھده نيست  "

محمد ايوب خان، فاتح جنگ ( درآنسوی مرز قرار داشته  و آماده است به جالل آباد بتازد و دشمن سر سخت امير 

 افتاد و اين ترفند انگليسی باالی امير کارگر.  به قدرت برساند) ًميوند را که ھنوز جبرا  در راولپندی می زيست 

 بگذارد واز اين طريق، ملتی را برای ء ساخت دست انگليسھا امضاۀباالخره وی حاضر شد در پای نقشه و معاھد

که غرض آگھی  بيشتر " ديورند" ۀمندرج در معاھدۀ اينست مواد ھفت گان.  ھميش  دچار بيچارگی و حسرت بسازد

  :  خوانند ۀ عزيز در اينجا درج ميشود

  :  عارف پس از مقدمه و ت
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حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امير صاحب از واخان تا سرحد ايرانی به درازی خط که در نقشه کشيده شده و ) ١

  .آن نقشه ھمراه عھد نامه ملحق است ، خواھد بود

دولت عاليه ھند در ُملک ھايی که آنطرف اين خط به جانب افغانستان واقع ميباشند، ھيچ وقت مداخله  و دست ) ٢

ُدازی نخواھند کرد و جناب امير صاحب نيز در ملک ھايی که بيرون اين خط بطرف ھندوستان واقع ميباشند، ان
  .ھيچوقت مداخله و دست اندازی نخواھند نمود

پس دولت بھيۀ برتانيه متعھد ميشوند که جناب امير صاحب اسمار و وادی باالی آنرا تا چنگ درقبضۀ خود )  ٣

 امير صاحب متعھد ميشوند که ھيچوقت در سوات و جاور و چترال معۀ وادی ارنوی به بدارند و طرف ديگر جناب

ُدولت بھيۀ برتانيه نيزمتعھد ميشوند که ملک برمل را چنانکه در . ھيچ شکل مداخلت و دست اندازی نخواھند کرد
ارنموده شود و جناب نقشه مفصل که با جناب امير صاحب از قبل داده شده نوشته شد، به جناب امير صاحب و اگذ

امير صاحب دستبردار از ادعای خود به باقی ملت وزيری  و داور ميباشند و نيز دستبردار از ادعای خود به چاگی 

  . ميباشند

ِاين خط سرحد بندی بعد از اين به تفصيل نھاده و نشان کاری آن ھر جاکه ممکن و مطلوب باشد به توسط برتش ) ۴
اھد شد و مرات و مقصد کمشنران مذکور اين خواھد بود که به اتفاق يکديگر به يک و افغانی کمشنران کرده خو

عينه مطابق حد بندی که در نقشه که ھمراه اين معاھده ملحق است ه سرحد موافقت نمايند و آن سرحد حتی االمکان ب

   .ليکن محليه حقوق موجوده دھات که به قرب سرحدی ميباشند مدنظرداشته شود.  بايد بشود

جناب امير صاحب از اعراض خود بر چھاونی جديد انگريزی دستبردارميباشد و حقوق  به نسبت مسألۀ  چمن،) ۵

برين حصه سرحد .  ب سرکی تلری به ذريعۀ  خريد حاصل نموده اند به دولت برتانيه تسليم مينمايندآخود را که در

ر کوه سلسله خواجه عمران نزديک پشنا کوتل خط سرحد بندی از س:  خط حد بندی به حسب ذيل کشيده خواھد شد

چشمه . ُکه در حد ملک  انگريزی ميباشد اين طول ميرود که مرغه چمن و چشمه شيراوبه را افغانستان ميگذارد

بعد از اين خط حد عدل ما . شيراوبه عدل ما بين قلعه چمن نو و تھانه افغانی مشھور در آنجا بنام لشکر دند ميگذرد 

تيشن و کوھچه بميان بالک ميرود و به طرف جنوب گشته شامل سلسله کوه خواجه عمران ميشود و بين ريلوی س

ُتھانه گواشه را در ملک انگريزی ميگذارد و راه را که بطرف شوراوک از جانب مغرب و جنوب گواشه ميرود به 
  . ه مزبورنخواھند نمودتعلق افغانستان ميگذارد، دولت بھيۀ برتانيه ھيچ مداخلت تا به فاصله نصف از را

شرايط مزبورۀ اين عھد نامه را دولت عاليه ھند و جناب امير صاحب افغانستا ن اين طور تصور ميکنند که اين )  ۶

ی  و خيال که در بين ايشان به نسبت سرحد مذکور بوده اند، أيک کامل و خاطر خواه فيصله جميع  اصل اختالف ر

 جناب امير صاحب بر ذمه خود ميگيرندکه انفصال ھر اختالفات  فقرات جزيی به ميباشد و ھم دولت عاليه ھند و ھم

ن در آينده افسر ھای مقرره جھت عالمت نھی خط سر حدبندی غور و فکر خواھند آمثال آن نوع اختالفات که بر

 غلط فھمی ما به طريق دوستانه نموده خواھد شد تا که برای آينده حتی االمکان جميع اسباب شک و شبھه و. نمود

  . بين دو دولت برداشته و دور کرده شود

چونکه دولت عاليه ھند از نيک نيتی جناب امير صاحب به نسبت دولت بھيه برتانيه تشفی و اطمينان خاطر به ) ٧

خواھش دارند که افغانستان را در حالت خود مختاری و استقالل و قوت بينند، لھذا دولت مومی طور کمال دارند و 

ُ ھيچ ايراد و اعتراض بر امير صاحب در بارۀ خريدن و آوردن اسباب جنگ در ملک خود نخواھند کرد و خود اليه
عالوه برين جھت اظھار اعتراف خود .  عطيه اسباب جنگ خواھند نموده دولت موصوف چيزی معاونت و امداد ب

ظاھر ساخته اند، دولت عاليه ھند قرار شان نسبت به طريقه دوستانه که جناب اميرصاحب در اين گفت و گو معامله 
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ميدھند که برای وجه عطيه ساالنه دوازده لک روپيه که االن به جناب ممدوح داده ميشود، شش لک روپيه ساالنه 

   .مزيد نموده شود

  .  ھجری١٣١١ جمادی االول٢ مطابق ١٨٩٣ ماه نومبر١٢المرقوم 

قبال منافع ملی و اھانت وی به ملت سر بلند افغانستان از سرسپردگی امير در برابر انگليسھا، نيت شوم وی در 

  : ًاظھارات آشکارش در کتاب تاج التواريخ کامال مبرھن است 

يک فقره در اينجا ذکر می نمايم تا آشکار شود که اھالی مملکت من دوستی دولت و ملت انگليس را چقدرمغتنم می " 

دو روز قبل از حرکت سرمارتيمور .  مامورين من جا گرفته است شمارند و چقدر محبت آنھا در قلوب اين مردم و 

ديورند ازکابل، خواستم نشان ھايی به جھت معزی اليه و ساير صاحب منصب ھای انگليس که اجزای سفارت او 

بودند بفرستم و به جھت اينکه کدام يک خوش اقبالی را حامل اين نشانھا قرار بدھم، مجادله دوستانه در ميان 

ھر يک از اينھا مايل بودند که خود نشان ھا . االرمن غالم حيدر خان و منشی باشی و يکنفر کوتوال فراھم آمدسپھس

ًرا برده به اجزای سفارت تسليم نمايد ، زيرا که تمام آنھا اجزای اين خدمت را مخصوصا اسباب افتخارخود می 

 –تاج التواريخ . . . " ( حب منصبھای انگليس برسد دانستند و مايل بودند که نشانھای مذکور به توسط آنھا به صا

 )  چاپ پشاور۴٢٢صفحه

انگليسھا از جدا سازی اين مناطق وسيع و حياتی افغانستان، فعاليتھای جنگی، جاسوسی ، تبليغی وتخريبی زيادی در 

ِمثال، زمانشاه پادشاه مقتدر افغانستان را که قادر بود سد. افغانستان انجام داده بودند  سکندری باشد در برابرپيشروی ً

ودند، شاه شجاع را مانند ذليل و نا بينا ساخته ب) شاه محمود( دست برادرشه ھای انگليس به سوی شمالغرب ھند ، ب

د، ی در دست گرفته آتش نفاق و خانه جنگی ھای تباھکن ميان برادران محمد زايی را مشتعل گردانيده بودنبازيچه ا

از  واداشته بودند و نيز تعداد زيادی جنگی اش بيگانه ساخته به تسليمیارتھای رور و شطدوست محمد خان را از غ

رعليخان را فراری ساخته و دست امير موصوف نيست و نا بود کرده بودند ، اميرشيه شخصيتھای ضد انگليسی را ب

نام ه برداری ب ظالم ، قدرت طلب و فرما نیرا چون موم درکف فشرده بودند ، شخص) يعقوب خان(پسرش 

عبدالرحمن خان را به امارت افغانستان برداشته بودند، ھزاران مرد دلير، وطندوست و ضد استعماری را توسط 

  . ..اميران دست نشاندۀ خويش سر به نيست نموده و ملت افغانستان را دچار فقر و تيره روزی شديدی نموده بودند و

ُن ھا در ھندوستان بھره جسته آکار گرفتند که سالھا ی طوالنی ازه ن بًيعنی، قسما ھمان پالنھايی را در افغانستا

  . بودند

   : ًاھداف و سياست انگليس در مورد افغانستان کامال مشخص و چنين بود

  .از سرازيرشدن نيرو ھای جنگجوی افغان به سوی ھندوستان جلو گيری کند )١

" بايد " رق افغانستان و شمالغرب ھندوستان را  کوه ھا، دره ھا و ارتفاعات حاکم و ستراتژيک  در جنوب ش )٢

 .در اختيار داشته باشد

ًرا مصون از حمالت قدرتھای طماع روسی و اروپايی نگھداشته و صرفا در " طاليی "  ھندوستان   )٣

 . اختيارخويش داشته باشد

تزاری و ھند برتانوی قرار داشته باشد تا از تعرض ۀ حيث حايل ميان امپراتوری روسيه ب" بايد "  افغانستان  )۴

 .و رويا رويی دو قدرت بزرگ جلو گيری شده بتواند 

فقير ، دل شکسته ، بی غرور و غير متمدن باشند تا ھيچوقت  به فکر حمله به ھند و " بايد "  مردم افغانستان   )۵

 .ديا حمايت از جنبش ھای آزاديخواھی و ضد استعماری درمنطقه  نيفتن
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مفسد، ۀ   افغانستان و مردمش را نه يک رھبر ملی، مقتدر، آزاده و مصمم، بلکه امير يا اميران دست نشاند )۶

عياش ، فحاش ، خونريز و ستمگر و نيز بی اراده و نوکرمنش اداره نمايند تا ھميشه سر در آستان اطاعت انگليسھا 

  . داشته باشند

ھند مسلط گشت و تا روزيکه اين قاره را ترک گفت، عالوه از آنکه ۀ قارپس،  از زمانيکه  استعمار انگليس در شبه 

افغانستان از نظر مساحت، ھرآن کوچک و کوچکتر گرديد، مردم اين کشور ھيچگاه  روی آرامش نديدند و حتا 

ًتا پيامد ن که از چند دھه بدينسو ادامه دارد ، عمدآامروز نيز اشتعال جنگ خانمان سوزافغانستان و مصايب ناشی از

  . اين کتاب روشنتر خواھد شدۀ ھای ھمان حرکات و سياست ھای استعماری ميباشد که اين حقايق در بخشھای آيند

 ميالدی ، بعد از حصول پيروزی نظامی در جبھات جنگ ِضد انگليس ١٩١٩وقتی ھم که مردم افغانستان در سال 

ستعمار را گسسته و ميرفتند تا در پرتو نعمت آزادی و تحت قيادت اعليحضرت غازی امان هللا خان، زنجيراسارت ا

استقالل سياسی به سوی ترقی و سر بلندی ملی گام بردارند، بازھم دست استعمار از آستين بيرون آمد و با 

تحريکات، تخريبات و پروپاگند ھای ضد شاه و پالن ھای ارتقايی او، چرخ اين حرکت پيشرونده را متوقف نمود و 

البته سقوط . (  نخواست افغانستان از حالت بدوی بر آمده  و درکنار کشور ھای مترقی جھان قرار گيرديکبار ديگر

سلطنت اعليحضرت امان هللا خان و عقيم ماندن نھضت آن دوره، اسباب و عوامل داخلی نيز داشت که بايستی 

ر و سقوط اعليحضرت امان هللا ھوظ" خوانندۀ محترم ميتواند به کتاب . بصورت جداگانه مورد بررسی قرارگيرد

  . )ًکه توسط اين قلم نگاشته شده و قبال به چاپ رسيده است ، مراجعه فرمايد" خان

ًانگليسھا که اوضاع و حوادث افغانستان را دقيقا زيرنظر داشتند، معتقد شده بودند که اعليحضرت امان هللا خان 

ميباشد، اما خالف آن دو، ) اميران گوش بفرمان استعمار( الرحمن و فرزند امير حبيب هللامير عبدۀ ھرچند نواس

. ُسلطانی است جوان، پرشور، آزاديخواه، مردم دوست و ترقی پسند که به ھيچصورت زير بار استعمار نمی رود

ن ھمچنان، مقامات ھند برتانوی ميپنداشتند که اگر يک افغانستان قوی و مترقی با مردمی آباد و آزاد تحت قيادت چني

ھند گرديده نه تنھا سرزمين ھای غصب شده را ۀ پادشاھی قد راست کند، ممکن است بازھم درآينده، متوجه شبه قار

استعمار برتانوی در .  سوی الھور و دھلی نيزپيش رونده دست آرند، بلکه مانند اجداد و نياکان خويش به دو باره ب

 مغرور ومستقل  مانند امان هللا خان در افغانستان ، روزی با اين مورد نيز می انديشيدند که ممکن است  پادشا ھی 

بنابران، به . . .  رقبای بزرگ انگليس داخل عھد و پيمان شده منافع استعماری آن کشور را دچار مخاطره سازد و 

در او و غرق شدن مردم افغانستان ۀ دورۀ اين سياست متکی شدند که سقوط سلطنت امانی ، شکست  نھضت پيشروند

  . ًلنجنزار فقر و نوميدی و بيسوادی ، کامال با منافع انگليس مطابقت خواھد داشت 

انگليس ، بی باکی ھای شخص شاه ، مخالفت ھای ارتجاع داخلی و نا رضايتی ھای دھقانان ۀ اعمال سياست خصمان

 ميالدی ١٩٢٩ ماه جنوری باعث آن شد که رژيم سلطنت اعليحضرت امان هللا خان باالخره در. . . و پيشه وران و 

بيفتد که ازتاکستان ھای شمالی بر ) حبيب هللا کلکانی( نام ه بيسواد ی بۀ سقوط کند و تاج و تخت بدست دھقان زاد

  . ًخاسته و  اصال به امور دولت داری  و سياستمداری بيگانه بود

ی از استعداد عوامفريبی ، شيوه ھای ًوی ھرچند با دانش سياسی  و دنيای دپلوماسی کامال نا آشنا بود، ولی عار

پس انگليسھا نميتوانستند از او ھمان انتظاری را داشته باشند که از . معامله گرانه و اقدامات وطنفروشانه نيزبود

ُبنابران، بايد در جست و جوی فرد ديگری ميشدند که اين شيوه ھا و استعداد ھای خاص . اخالف وی داشتند

 ميالدی در ١٨٨٣و او ھم کسی نبود جز جنرال محمد نادر که درسال . ش سراغ ميگرديدفرمانبردارانه در وجود

وی در سال .  نظامی انگليس سبق آموخته بودۀ ، واقع ھند برتانوی  متولد گرديده و در مدرس"ديره دون " شھر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ش به افغانستان فرستاده ، با اعضای خانواده ا) بدالرحمن و آغاز امارت حبيب هللاپايان امارت ع(  ميالدی ١٩٠١

 عاجل اين بود که ازيکطرف اميرحبيب ۀ اين ارتقاءدليل عمد. شد و ظرف مدت  کوتاھی به مقام سپه ساالری رسيد

شناخته شد واز سوی ديگر، پدر و عم ) عليا جناب ملکۀ دوم امير(نام ه هللا خان با خواھر جنرال نادر ازدواج کرد وب

يرعزتقرر حاصل کردند ، در عين حاليکه انگليسھا نيز توجه خاصی باالی نادر و حيث مشاورين خاص امه نادر ب

  . برادران وی داشتند

افغانستان در سالھای بيست و سی " اثرخويش بنام ) ١٠٩(دکتر ويکتورگريکوويچ کارگون محقق روسی  در صفحۀ 

  :سدستانی شيوسکی چنين مينوي .و.١ريسنر و . م.از قول ی" قرن بيستم ميالدی 

 ءوزارت امور خارجه و خدمات خفيه و جاسوسی بريتانيا ھيچ وقت باالی بچۀ سقاو حساب نکرده و برآن اتکا"

گذشته . ًنميکردند، معھذا آنان از وجود رھبر قيام ضد حکومتی جھت سقوط شاه اصالح طلب جدا بھره گيری کردند

ه ھای حاکم بريتانوی مطابقت نداشت ، زيرا  آنان  به قدرت رسيدن بچۀ سقاو به ھيچوجه با برنامه ھای حلق- نآاز

ًعادت گرفته بودند که فقط با متنفذين قبايل افغانی سرو کار داشته باشند و جدا شک داشتند که کشور افغانستان خواھد 

  . " توانست زير اثر نيروی تاجيک متحد گردد

الی دولتی را پيمود، ولی بسيار زود ، به ضد جنرال نادر در دوران سلطنت اعليحضرت امان هللا خان نيز مدارج ع

عنوان ه شاه و برنامه ھای اصالحی وی طرح توطئه ريخت و به کار شکنی متوسل شد تا شاه مجبور گرديد او را ب

کشور مدنظر گرفته ۀ پادشاه آينده مثابه ًچون جنرال نادرقبال از طرف انگليسھا ب. سفيرافغانستان به فرانسه بفرستد

استعماری، پس از راندن حبيب هللا کلکانی از کابل، ۀ  بنابران ، عاقبت  با ذرايع مختلف و شيوه ھای ماھرانشده بود،

  . او را به بر اورنگ امارت افغانستان نشانيدند

که خود، عضو جريده امان افغان در دوران سلطنت امان هللا خان بود، ضمن نشر خاطراتش  ) گران(شيراحمد 

  : چاپ امريکا چنين مينويسد " اميد " ۀ  ميالدی ھفته نام١٩٨٨سال ) ٣١١(درشماره ی 

با رجال امپراتوری،  نادرخان که به صفت سفير افغانستان در فرانسه بود، از فرانسه به لندن رفت و بعد ازمالقات "

زه داد که از راه به ھندوستان آمد و با وايسرای ھند مالقات نمود، وايسرای ھند يک لک پوند به نادرخان داده اجا

مردم جنوبی به حکومت حبيب هللا خادم دين رسول . . . نادرخان از دھلی به پشاور آمد.  جنوب داخل افغانستان شود

. نام مصلح آمد استقبال خوب نکردند وبرای جنگ با حکومت کابل حاضر نشدنده ازنادرخان که ب.  هللا وفاد بودند

ُاد کمک خواست ، ھزاران سوار وزيرستانی مسلح به کمک نادرخان آمده تحت نادرخان از مردم وزيرستان قبايل آز ُ

  . " کابل حمله نموده کابل را متصرف شدنده فرماندھی شاه وليخان برادر نادرخان از راه تنگی واغجان ب

  :وی بازھم ادامه ميدھد 

ديد و استعمار امپراتوری ھند برتانوی بعد ھا دانسته شد که سلطنت حبيب هللا شھيد به پادشاھی نادرخان تجديد گر "

و وقتی که امان هللا خان در اروپا بود اين لباس شاھی افغانستان ازطرف وايسرای ھند بجان . دو باره رويکار آمد

به .  نادرخان خط اندازی شده بود و استعفای او از چوکی وزارت حربيه و سپه ساالری بدون مصلحت نبوده است 

ُی ھند و کمک مردم وزيرستان ، نادرخان به سلطنت رسيد و قيموميت امپراتوری ھند در يک لک پوند وايسرا
  . " افغانستان تحکيم شد

ی که بار ديگر، مقامات ھند برتانوی توسط نادر در افغانستان انجام دادند، کشتار وسيع ده ايکی از اقدامات تکان دھن

و ضد استعماری بودکه خود، داستانی خونين و طوالنی افراد و شخصيت ھای ترقيخواه، وطنپرست ۀ و بيرحمان

نوجوان ۀ م با طپانچ١٩٣٣نيده شده بود، درسالميالدی به پادشاھی رسا١٩٢٩خرسال ھرچند نادر که در اوا. است
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جای ه نام عبدالخالق در کابل کشته شد ، اما، برادران نادر، علی رغم آنکه ظاھر شاه پسرش را به دليری بۀ ھفده سال

 به تخت نشانيده بودند،  خود، تا سی سال ديگر با قساوت قلب و بر وفق منافع استعمار در منطقه، باالی مردم پدر

 ۀجنايات و شيوه ھای حکومت داری نادر و برادران وی ، پس ازفرو ريزی بنياد خانواد. ( افغانستان حکومت کردند

نابران عالقه مندان ميتوانند غرض دنبال کردن رويداد چاپ رسيده است ، به مذکور در افغانستان، طی کتب متعدد ب

  . ) ھای خونبار آن دوران ، به آثار چاپ شده مراجعه فرمايند

آن و باالخره ، تشکيل پاکستان ۀ ھند، تقسيم و تجزيۀ ُچون ، بخشھای حاد و پرنشيب و فراز وقايع سياسی در شبه قار

وليت تاريخی در قبال اوضاع متشنج  بنابران، مسؤرت پذيرفت، نادر صوۀ در منطقه ، دردوران حکمروايی خانواد

دست پاکستان، ه بيشتر ازنيم قرن اخير ميان افغانستا ن و پاکستان، خرابی و اشغال کشور توسط روس و اکنون ب

  .دوش نادر و اعضای خانواده اش سنگينی ميکنده ًعمدتا ب]زمان چاپ اول[

  


