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ما  مادروطن عزیز  بدن  در  دیورند(  فرضی  ) خط سیاه  دانه سوم سرطانی 

صرف که  نبوده  تاریخ  حادسه  مسب۱۸۹۳نومبر  ۱۲از  حتی  و  آغاز  ب م 

ز رسیدن پای بریتانیا در اوایل  ا  بلکه بعد  باشد  امروزی نیز شده   هایتیبخبد

برا۱۷۷۶ هندوستان  اشغال  از  بعد  که  میباشد  هندوستان  به  یشان  م 

اشغال  بنابرموق  بریتانوی  تزاری وهند  بین روس  افغانستان  عیت جغرافیایی 

  C.J.Malcolmمالکم    م کپتان۱۷۹۸درسال    اءکابل بسیاراهمیت داشت بن

کی از قویترین دشمنان بریتانیا  ی   مان شاه  ز"به کمپنی بریتانیا نوشت که:  

ف بدون کمک خارجی  میتواند  که  است  او  و  است   هندوستان  بقدر  وت  قط 

د دیگری  خود  چیزی  هیچ  که  مینویسد  همچنان  شود  سرازیر  رهندوستان 

نکه در کشور خودش  ده نمیتواند بجز از آمانع کشورکشای زمان شاه گردی

 . (۶-۸۱".)نفاق ایجاد و مانع جهانگیری اوشود

رئیس هیات مدیره کمپنی شرقی هند که  Ellenb  oroughهمچنان الن برو 

عنوانی    یم مکتوب۱۸۲۵اشت در سال  یتانیا دنه برحیثیت وزیر را در کابی

معتقد Willingtonویلنگتن   نوشت"من  بریتانیا  کصدراعظم  روسها م  ه 



طریق    هد خواهند ساخت که اجازه ورود شانرا  بدریای سند ازایران را متع

راراای لهذا  بدهد  هند  به  ساده  هن  و  اینکه    اي  عملی  مگر  نیست  دیگری 

بز  قدرت  یک  بحیث  آسبریتانویها  عملرگ  کیف   یائی  اشغال  با  یعنی  کند 

تظار بکشیم که  ید انتوسط  روسها ما باید الهور و کابل را اشغال نمایم و نبا

 (  ۵-۲۸ا در کنار دریای سند مالقی شویم".) دشمن ر

در هند مالکم را توظیف میکند که به پارس رفته و    ویی بریتاناینسکه کمپن

محمود   شاه  که  بدهد  قناعت  را  پارس  کهشاه  آنجا  را  پناه  در  بود  گه  زین 

زم شاه  برادرش  مقابل  در  و  شده  افغانستان  داخل  که  سازد  قیام  وادار  ان 

 نماید. 

شاه  ن پایش به پارس و تقدیم تحایف قیمتی به شاهء پارس،  مالکم با رسید

سال  را  د  محمو مسلحانه م  ۱۸۰۱در  قیام  و  افغانستان  به  رفتن  به  وادار 

شاه   برادرش  ب   نمود زمان  علیه  ق   او  زمان  گرفتن  شاه  خان  درت  احمد  و 

درانی خان  عبدالصمد  جد  والي  را    (ئپوپلزا )  درانی  بوكه  کور    دكشمیر 

 .نمود

سال   در  رسید۱۸۰۱همچنان  بموافقه  تزاری  روسیه  و  ناپلیون   که  م  ند 

هند   به  بحیره  مشترکا  طریق  از  روسیه  عساکر  بود  قرار  و  نمایند  حمله 

ای مرکزی و کوه های هندوکش به افغانستان و از آنجا به هند سیکسپین، آ

ریای سند با هم  هند بدتان و  ه افغانسبارس  یق پحمله کند و فرانسه از طر

 ( ۲۶-۵).افتادمالقی شوند اما پالن شان با کشته شدن تزار روس به تعویق 

ای رسیدن  برانی کن،  پتدا بنا بر همین سیاست تفرقه انداز و حکم ردر ا ذاله

از   بعد  بارکزایی ها و دورانی ها  بین  را که  اوال دشمنی  اهداف شوم شان 

پایندهاسرد  شدن  کشته ابدالی  وتمحمد خان    ر  تیمور شاه  ردیده  گایجاد  سط 

دورانی   اینکه  برای  زدند،سپس  دامن  بارکزبود  مقابل  در  را  ها  ها  ایی 

شهزاد بین  را  اختالفات  سازند  زدگضعیف  دامن  دورانی  همچنان    ند ان  و 

برای اینکه اختالفات و تفرقه های مذهبی را بین برادران سنی و شیعه در 

ری دست زدند یعنی در دوره اول  گطیه دیباشند به توامن زده  دتان  غانساف 

در   بار  اولین  برای  درانی  محمود  انشاه  توطیه  بنابر  و تصمیم  گکابل  لیس 

قزلباش که قاتل  ن  در مورد اعدام جواعاجل شخصیت روحانی)میر واعظ(  

بین برادران سنی و شیعه بر افروخته شد    گفته میشد آتش جن گجوان سنی  

ردید تا  گا و غیره بکلی خراب  ضربات توپ هابل از اثر  جه شهر کیر نتکه د

وارد کابل و بعد    ردگ شاور و پکتیا و لوباالخره شاه شجاع الملک از راه پ

سی  گازجن حمایه  به  و  شدیدی  میرواعظ  احمد  و  مرد  ،کوهدامن  کابل  دم 

 کوهستان کابل را اشغال کرد.... 

ود شاه محم  ، رشابل برادقدر مکشی  زشت که شاه شجاع با لشکرگدیری ن

در بعد  ۱۸۰۴سال    را  و  خلع  باالی  از  م  در  حپس  سال  دو  نمودن  سپری 

 ه پارس پناه برد. بل مجددآ شاه محمود ب احصار کا 

شج شاه  که  را  کاری  از  اولین  بعد  ق گاع  مال  دررفتن  اعدام   داد  انجام  ت 

انج بود  کور شدن و حبس شاه زمان  اصلی  مسبب  که  ام  عاشق شینواری 

هراس از  هند را بکلی اشغال نموده بودند  ویها که  مان بریتانر همین زدداد.  



دا روسهابا نفوذ خود  ه مبا و می اندیشید ک  از سمت شمال بودروس  تجاوز  

 یایی سند برساند. در پارس خود را به در

ن بریتانوی ها میدانستند که شجاع المک چون شاه محمود نیست و او چو

امپ قدرت  و  عظمت  اباز  برخراطوری  است  دالی  را  وردار  او  برای  لهذ 

نمایند،فی   تهدید  محمود  شاه  مجدد  آوردن  با  شان  اهداف  هند  رسیدن  لهذا 

بهبریتانوی مص مالکم  اعزام  با  این شد که همزمان  بر  پارس  مم  و    دربار 

 Mountمجدد شاه محمود در مقابل شاه شجاع بریتانویها الفنستین یکتحر

Elphinstone  هء دفاع  عقد معاهد  ت مالقات وشجاع جه  دربار شاهرا نیز ب

مل  خون  به  تا  داشتند  اعزام  روسیه  و  فرانسه  قوای  ورود  از از  افغان  ت 

 ا دفاع نمایند. بریتانویه

بتاریخ   الفینسن  وارد  ۱۸۰۹روری  فب   ۲۵مونت  شاه  اش پم  بدربار  و  ور 

شجاع رسید، چون ښاه شجاع هراس از شورش خطرناک داخلی داشت لهذا  

لیسها حاضر کمک فوری به شاه  گان  ر اینکهگم  ویدگزی ب خواست چی  نمی

   .شجاع می شدند

بود بنآء هدفش تنها  ین شخصی نهایت متجسس  باید یاد آور شد که الفنست

بلکه   نبود  معاهده  کلتور،ف عقد  به  خصوصیات  ره آشنائی  و  نگ،عنعنات 

افغا در  اقامتش  ماه  چهار  مدت  در  او  بود  نیز  افغان  ملت  نستان  اجتماعی 

اندوخپهل دیگوی  های  کرد  ته  درک  افغانستان  ر  در  مذهبیون  و  مالها  که 

و هر  آن  از  و  اند  قوت  میتوبزرگترین  باشند  خواسته  خود  قت  بنفع  انند 

ر باره   مال قات خود با مال  د از یاداشتهای خود  استفاده نمایند او در قسمتی 

 که:  نویسدجعفر می

هزا ده  ده  اگر  که  گفت  فرا"مالجعفربرایم  درشرعسکر  هرهای  نسوی 

ار و پشاور باشند صدای تنها یک مال کافی خواهد بود که  ،هرات،قنده کابل

مداخ مبدون  را  آنها  عسکر  یک  شاهء له  برآنکه  مشروط  نماید  حوه 

من مالجعفر نیز با آنها اشتراک خواهم   و  ای شان اجازه بدهدافغانستان بر

  تفاوت از م بکلی من( را مرد)افغانا  درانی ها  ،کرد که درآنصورت بریتانویها

 (.۶-۸۴ان خواهند یافت".)فرانسوی

در  مذهبی  تأثیرات  باره  در  بریتانوی  مناط   نویسنده  در  خاصتآ  ق  منطقه 

ک مینگارد  چنین  دیورند  سیاهء  خط  د۱۹۱۴الی  ه:ماورای   دو  ر  م صرف 

عبارت    ،کشور وآن  میرفت  پیش  بشدت  آن  قدیم  سختگیرانه  بشکل  اسالم 

ا از هند و  با  لمانان  البته مس  فغانستان.بودند  دیدی که از جهان داشت  هند 

ست ی ایاما افغانستان جا  میدانستند که با تأثیرات مذهبی چطور معامله شود

قرار مالها  تأثیر  تحت  بیشتر  آن  مردم  مال  که  اکثر  و  آن  ا هداشته  قبایل  ی 

از  که  معلوماتی  با  شان  مالهای  و  اند  زشت  و  متعصب  دانش،  بی  نهایت 

میدای دیگر دکشوره انکشانستند  اشتند  را   اف علم و دانش منافعکه  شان 

بیدانشان و عالقمند بر  از مالئی  باریکتر میسکه عبارت  ازد.  ان شان است 

د فرصتی  و  مجال  قبایل  مردم  برای  بالهذا  که  نمیشد  و  راف   اده  علم  گرفتن 

 ( ۲۴۲-۶)"دانش از قید تأثیر رسم و رواجهای قدیم برایند

بال علی شاه چنین مینویسد  ار اق ن سرددر افغانستاات مذهبی  ر مورد تأثیرد

از نظر دورکه: " نباید  افغانستان  انداخته شود.چه در طول    جنبهء مذهبی 



که   اند  نموده  سیع  کابل  شاهان  معاصر  اجراتاریخ  قدرت  را  وی  ئیتمام 

اگر اصالت فردی حق طبعی شاه هم نبوده به یقین   متمرکز بخود سازند و 

شته شده و برای رسیدن به پندا  ل مهمدولت یک عامقدرتش در  برای حفظ  

ا قابل  نهایت  همیت بوده و است.چه  این هدف همکاری مالها و روحانیون 

بل  ن کاهاشا  ،سیله مالهایت مردم در طلسم روحانیون زندگی کرده و بواکثر

خود را قدرتمند ساخته اند و یا توسط آنها ضعیف و قدرت شان نیز صدمه 

یع  بدخوییدیده  اف   نی  مخاطره  تان  غانسروحانیون  در  را  شاه  مصؤنیت 

و دعایشان باعث استحکام  انداخته و حتی تهدید به از بین رفتنش را میکند  

 درتش میشود." ق 

بکلی نامناسب است    ستاناننوع سیاست افغمن نمی خواهم بگویم که این  "

و  مفیدیتها  دارای  تأثیرات  این  که  بگویم  بصراحت  میخواهم    بلکه 

میباشد.  نامطلوبی شتها  را    رایط در  افغانها  مالها  تبلیغات  افغانستان  کنونی 

خود روحیه عالی و   بلند میبرد و اینشانرا شهادت هیجانی ساخته و روحیه 

 ( ۳۹-۷)میباشد." انستن استقالل افغانقابل اطمینان برای تضمی

در "  ام  دیده  غرب  و  شرق  در  را  ملی  احساسات  انکشاف  من  جایکه  تا 

خود  گ تر فتار  نوع  ن هیچ  به خواهم  دیدی  ملی  احساسات  که  بگویم  داشت 

حمایت    انستان در یک جهان مدنیتنهایی کافی نخواهد بود که از منافع افغ

ست که بشر ا   دیعامل اقتصا ،ملی  کند، چه همزمان با انکشاف احساسات  

ه جهان و توج  ئرا وادار به دفاع و مبارزه میسازد. اقتصاد سیاسی با دارا

یعنی چرخ های است بین چرخها    ت میشودعت نظار تجارت و صنخاص به  

که   بداند  دقیقآ  توانست  نخواهد  هیچکس  بین  و  در  خود  استقالل  دو از 

 ؟. توانست و یا خیرور بزرگ دفاع مینماید حفظ خواهد طامپرا

این  ت است.  آشکار  مشخص  بصورت  افغانها  تخیالت  در  دین  عمیق  أثیرات 

ع استدالل  یک  باشد  ممکن  واق جیب  یک  انکاما  ناپزعیت  که ار  است  یر 

دوربینایی  تبلیغات تعصب آمیز مالها انکشاف آن کشور را محاط ساخته و  

ت به  را  باریکمردم  است"  بهترین عبادت  روحیه"قناعت  و    زریق  ساخته 

انحراف از عقاید خود ساخته مالها به بدخویی آنها مواجه و ن  ری ت  یءجز

 (.  ۳۸-۷)ه میشود."همیت شمردانکشاف وقت و زمان بی ا

جماهیر    اتحاد  مقابل  در  افغانها  مذهبی  احساسات  از  استفاده  باره  در 

و  وشوروی  نویسنده  رشید  احمد  مینویسد  قت  چنین  پاکستانی  رزیده 

پاک ککه:"دولت  شد  تشویق  امریکا،عربستان    بهه  ستان  مالی  امدادهای 

صآ  تان  مخصوسعودی و دیگر کشورهای عربی مدارس دینی را در پاکس

افزایش و  غربی پاه شمال  در منطق افغانستان است  کستان که در مجاورت 

ند برده شود. چنانچه باالثر  ینها  یعنی کمونستها بلروحیه جهاد در مقابل بید 

رس دینی  بمدارس  پاکستان  در  به    ۰۰۸۰ه  می  رسمی  غیر   ۲۵۰۰۰و 

 رسید. 

کورزان   بنام  بریتانوی  نویسنده  باره  Curzonیکنفر  م  در  هم موقعیت 

 ت بزرگ چنین مینویسد که: دو قدر تان بینافغانس

مثل" بحر  آن  طرف  دو  در  که  است  قلعهء  مثل  دو    هند  و  پهناور  خندق 

  ی هاماورایی آن دیوارت دیگر آن کوهایی است بشکل دیوارها که در  قسم



ما   که  دارد  وجود  وسیع  ریگزارهای  ناشدنی  جدا  و  عبور  قابل  مرتفع 

اش آنرا  نمایمنمیخواهیم  ع  غال  در  زماناما  آ  ین  که تحمل  نداریم  هم  را  ن 

 (. ۱۵-۵".  )توسط دشمن ما اشغال شود

بریتان  رابسننویسنده  براین  که  Brain Robson  وی  میدارد  اگر "اظهار 

ا در  روسها  نفوذ  از  در  افغبریتانویها  هند  در  مشکالت  ایجاد  و  نستان 

نستان  مودن افغار تقویه نتشویش بودند، روسها نیز از فعالیتهای بریتانیا  د 

تشویش  ایجاد    و مرکزی  آسیایی  خانتهای  و  روسیه  در  مشکالت 

 ( ۵-۳۶داشتند".)

دو قرن اخیر به  یسی و توطئه های در طول  ائید که چه دسائ جه فرمحال تو

در تا  برده شده  پشت رم  کار  گریهای  معامله  یا  و  از طریق زور  ور زمان 

دانه سرطانی   ابرقدرتهای وقت سه  بع پرده  یک را یکی  بدنه  جاه در  د دیگر 

دروطنما گره زده و در نتیجه برادران و خواهران همدین، هم مذهب و هم  ما

 . ندبان را از هم جدا نمودز

 وست محمد خان. امیر ددوم دوره 

 م ۱۸۶۳-م۱۸۴۳

 .     ده جمرودسرطانی معاه لودانه ا

تانیا  غان و بری) دانه سرطانی اول(.جنگ تحمیلی اول اف   معاهده جمرود-اول

شدوقتی   رهبری  ه  ک  آغاز  به  روسی  هیأت 

Vhtkevichبها    ویتکیویچ در  م  ۱۸۳۸  ردر 

خان    یرام  دومدوره   محمد    ، رسیدبکابل  دوست 

تحریک تا شاه شجاع را که نزدشان    لیسها راگان

شاه  لیس،گبه بین انفقه سه جانمضای مواا  اببود  

شجاع،  گنسرنجیت  و    شجاع مجبور    شاه  را 

سیکها    بهنامیده میشد  ابدالی  طوری  امپراکه مرواید  را  که پشاور  ساختند  

را    سملهم  ۱۸۳۹جون  ۲۶  رخمودات سه جانبه  همعا  سپس که  ذار شود  گوا

بتاریخ   افغانستان  اشغال  قندهار  م  ۱۸۳۹جوالی  ۱۶با  با  و  یید  تا  آرسمدر 

امیر دوس امارت  آشاه شجاع را  محمد خان  ت  سقوط  به  م  ۱۸۳۹ست  گدر 

کردند  افغانستان را اشغال    رین بالیسها برای اولگان  انیدند وسقدرت رارکه  

آزادیخواه قیام  نتیجه  بعدآ در  دلیرکه  افغان    افغان      ان  تلفات جانی  ملت  و 

انزیاد   شجاعگ نیروهای  شاه  شدن  کشته  و  خان  دو  امیر  ،لیس  محمد  ست 

امیر دوست محمد خان ملت  د  مجددآ بقدرت رسید، بکلی ر آغاز دوره دوم 

از مناطق مختلف خاک   ن جنگ و دفاعالی مدتی تواود و  بگردیده  ل  مضمح

  وی بطرف متصرفات درانی دست بهشتند لهذا بریتانیا برای پیشرخود را ندا

۱۸۴۸-ی پنجاب )اه کانیا با سیعنی با ختم جنگ دوم بریت توطئه دیگری زد 

م( بریتانویها پنجاب را اشغال و سکها از امیر دوست محمد خان در  ۱۸۴۹

واگمق پذابل  پایت اری  که  دشاور  زمستانی  کمک خت  طالب  بود  ها  رانی 

فشار روحانیون  شدند.درای تحت  امیر  اعالننبار  با  گرفت  قرار   و سرداران 

ایی سند اشغال ریدرد و ساحات پشاور را الی  حمالت خود را شروع کجهاد  

پیش دیگر  و  قناعت  شده  تصرف  مناطق  با  میخواست  نکند نمود.امیر    روی 

اوری یاد  رداران پشیم پشاور که بنام سضای جدی سرداران مقبنابر تقا  اما



سک بکمک  که  واداشتند  را  امیر  اما میشدند  عبورنماید  سند  دریایی  از  ها 

گجرات را که م  ۱۸۴۹فبروری۲۱ند که بتاریخ  دی مؤفق شد انگلیسها بزو

بود در تصرف خود   اروپا  آسیا و  از مراکز عمده تجارتی  و  درآورند  یکی 

دواقو امیر  وادی  را  خان  محمد  بست  و ه  ار  بکابل  نشنی  و عقب    شکست 

را  همس  پشاور  وانگلیسها  بدهد  ازدست  ابد  دربدیوارافغابرای  نستان  ایهء 

گرد الجیسامروزی   سوق  موقعیت  اهمیت  درک  با  .......امیر  الیت و  ید 

انگلیس نزد  هرات  و  اوال  قندهار  در  معاهها  را  انگلیس  و  افغان  دوستی  ده 

 (۵-۳۳)."م امضا نمود ۱۸۵۵ارچم۳۰اریخ رح ذیل بت جمرود بش

محمد خان دوست  مابین آنربیل ایست اندیا کمپنی و جناب امیر-ماده اول:"

ام وارثین  و  میباشد  او  قبضه  در  که  افغانستان  ممالک  آن  و  کابل  ر یوالی 

 بود. اهد دوامی خومذکور صلح و دوستی 

ات حترام آن عالقه جه اماید کآنربیل ایست اندیا کمپانی معاهده من-ماده دوم:

که حاال در تصرف امیر مذکور می باشد بکنند و ابدا در آنها  افغانستان را  

 ه ننمایند. مداخل

سوم: جات    -ماده  عالقه  آن  و  کابل  والی  خان  محمد  دوست  امیر  جناب 

ق غاف ا از  یباشبضه او منستان که حاال در  د ،عهد می نماید از طرف خود و 

ند و با  کمپانی دوست باش  نریبل ایست اندیات آ قه جاطرف وارثین خود عال

 "دشمنان کمپانی مذکور دشمن باشند.

اولی محمد  مهنادهعن  "این  است  ز  دولت  انایي  و گکه  کرده  دیکته  لیس 

و چرا وحتی بدون تصحیح  ون چون بد نماینده مختار امیر دوست محمد خان 

نمود، امضاّ  آن  کلمه  غالیعنی    یک  افغانستان  سواحل    باوالیات  باستقالل 

بلوچستان و غ  راست سند ردید،و راه  گبدشمن مغلوب تسلیم    یره رسمنآو 

نفوذ و  کشور  ان  بدبختی  حالیکه  گاستعمار  در  شد.  باز  افغانستان  در  لیس 

قندها و  خاینانه الهور  انا  رر  معاهده  کرده  گکه  تحمیل  بر شاه شجاع  لیس 

-۱)."بودند  دهبین بر  زبود قبآلملت افغانستان با شمشیر و خون شسته و ا

۵۸۳ ) 

با   دوستانه  روابط  اطمینان  سپس"امیربا  انگلیس  نویسنده  یک  تذکر  قرار 

از کابل  نمود استفاده  موقع    انگلیس  اداره  وتحت  اشغال  را  ه........قندهار 

که روابط انگلیس و روسیه خراب و جنگ کریمه   ودبوقت  درآورد.درهمین  

غانستان  به قضایا دراف   را از خودآغاز شد.روسها برای اینکه توجه انگلیس  

ساخته باشد ایران را تشویق نمود که هرات را اشغال و قندهار را    معطوف

 ( ۵-۳۳نماید.")تهدید 

طرف   کاز ی  م ایران هرات را اشغال نمود و انگلیس۱۸۵۶لهذا در سال   

قبل از معاهده  با ایران اعالن جنگ نمود و از جانب دیگر برای تهدید ایران  

امرود  جمدوم   خبا  محمد  دوست  پارس    ،گلیسان.انیر  تهدید  جزیره  برای 

و پارس را واداشت   غالاش  یج فارسخارک و بندر نوشهر را از طریق خل

سپس    که ازاشغال هرات منصرف و عساکر خود را از هرات اخراج نماید

معاهد از  بتارخ  گ ان  هبعد  پارس  و  پاریس  ۱۸۵۷مارچ    ۴لیس  در  و  م 

با پسرامیردوست محمد س  رنجان ال،  انستانله در افغ تعهداتش از عدم مداخ 

خان محمد  امیردوست  نمایندگی  به  دومی    خان  امضاء  را  د  جمرو معاهده 



  ییعنی درتوطیه انگلیس و روسیه درمقابل آزاد(.  ۳-۳۰۰. ...).......د،نمو

از دیگری  مناطق  انگلیس  ما،  باستان  افغ  هرات  در  انست خاک  را  عزیز  ان 

افغانستا شرق  تصرفجنوب  در  ک  ن  اورد  در  دانه  نویسند  هخود  آنرا  ه 

 سرطانی اول مینامد.

 . خانیقوب ر زعامت امیر محمد )دانه دوم سرطانی(دمعاهده گندمک -دوم

 م ۱۸۸۰-م۱۸۷۹

ود الزم میبینم بسیار فشرده  شقبل ازاینکه درمورد معاهده گندمک صحبت  

های امیر ست محمد خان و دوره  ر دوفوت امی  حوادث بعد ازروشنی بالی  

با   پششیرعیلیخان  بندهای  برده  زدو  رسیدن  ت  برای  وقت  ابرقدرتهای 

.بعد  یمئیل بعدی قضاوت بهتر نمار مورد مساتا  شود د  ،اهداف شان انداخته

پسرانش شیرعلیخان بتاریخ    ناز وفات امیردوست محمد خان و کشمکش بی

را۱۸۶۳جون  ۱۲ خود  پادشاهی  و  م  خود ازا  اعالن  شناسائی  و    جالس 

   جان   الرینس  اما .الع دادمات انگلیس اطرافغانستان بمقابحیث امی

John Lawrence   بل بی اعتنایی نمود گلیس درهند درمقاگورنر جنرال ان

ب  و جواب  ماه  چند  مدت  شیه  برای  امیر  بلکهردرخواست  نداد    علیخان 

اف ،برادرانش محمد  سردار  و  خان  اعظم  محمد  خسردار  تشویق  ضل  را  ان 

چنانچه ،ابت نمایندیخان رق بل امیرشیر علگرفتن قدرت درمقا  د که برایکردن

 عظممخالفت خود و سردار محمد اسردار محمد افضل خان طی مکتوبی از  

سل با  برای  خان  را  خود  مبارزات  شیرعلیخان  امیر  به  گطنت  قدرت  رفتن 

از جلوس امیر ماه  ع دادند وانگلیسها بعد ازسپری شدن ششانگلیسها اطال

امیر دوست   یث وارث م امیر را بح۱۸۶۳ی مکتوب دسمبر  علیخان ط   شیر

 محمد خان برسمیت شناخت. 

م  ۱۸۵۷و۱۸۵۵جمرود در سالهای    بعد ازعقد معاهداتباید متذکر شد که  

پی و  انگلیس  با  خان  محمد  مناطق  شامیردوست  در  روسها  سریع  رفت 

وری طرارا در بین دو امپتان  یایی مرکزی موقعیت سوق الجیسی افغانسآس

یک در تالش شدند که امیر   و هر  وده باهمیت ساخترگ جهان بیشتر با  بز

در چنگال خود   را  بردیگری  شیرعلیخان  یکی  منافع خودشان  برای  گرفته 

ر قضایایی در اروپا هم رخ  دبه نماید وحتی اگراختالفی سیاسی بین شان  غل

تنهم نه  دیگر  بر  یکی  پیروزی  برای  امیداد  اسا  بلکه  امیر  و ارت  تقالل 

 ید میکردند. نیز تهدرا در منطقه  کپارچگی افغانستانی

خود را پادشاه اعالن و    م سردار محمد افضل خان نیز ۱۸۶۴در جنوری   

لشکرکبط کابل  شیرعلیرف  امیر  برادرعینی  دو  زمان  ان  خشید،درعین 

ی  بزودرفتند امیر شیرعلیخان با کشیدن لشکر  ترتیبات لشکر کشی را میگ

سرد که  شد  امؤفق  محمد  وار  شکست  را  خان  وادار    عظم  نزد  بفرار  و 

عبداا پدر  خان  افضل  محمد  با سردار  و  ببرد  پناه  در  نگلیسها  خان  لرحمن 

  مقابله رویارویی طرفین به مصالحه رسیدند  منطقه باجگاهء بامیان دریک

اما...... و سردار محمد افضل خ  ی  دیر  ان را مجددآ والی بلخ مقرر نمود. 

با از تخته پل    اند افضل خپسر محم  لرحمن خانسردارعبدانگذشته بود که  

برخاست.امیر شیرعب  لشکری امیرشیرعلیخان  مخالفت  بکابل ه  اورا  لیخان 

  رخواست امیر شیرعلیخان سرکشی من خان از دخواست اما سردارعبدالرح



امیر برای نیامد.  او    کرد و بکابل  افضل خان را خالف تهدید  سردار محمد 

قرار    ر زندان تحت شکنجهخ بکابل احضار و دخود از بلگند  و سوتعهدات  

اکبر خان را    ش سردار فیض محمد خان پسر وزیر محمد ا  عوضد و در  دا

 ود. بحیث والی بلخ مقرر نم

از قندهار    خان    ن و شریفاامین خ   م دو برادر عین اش۱۸۶۵در ماه می  

کشید بزرگ  و  ند  لشکر  پسر  با  مقابلتآ  شیرعلیخان  و  امیر  افضل   محمدش 

قندهار حرکت  خان که  بطرف  در جنگ  و  غزن  نمود  قالبین  و  بتاریخ  ت  ی 

برادرش  م  ۱۸۶۵جون  ۵ گرفت  پسرخان    ینامصورت  مقابل    و  ولیعهدش 

هردو ګرفته   قرار  پسر کشت  هم  شدن  کشته  از  بعد  شدند.  و    ه  ولیعهدش 

جریحه   قلبش  عبرادرش  و  شد  پیشبرد  دار  به  را  خود  نیروی  و  القمندی 

ن  مد اعظم خاخان و سردار مح  سردار عبدالرحمنا  لهذ  ت دادازدسطنت  سل

قدرت را گرفت  ۲۴خ  بتاری و  کابل  افضل   و...  ندفبروری وارد  سردار محمد 

بتاریخ   را  بقدر۱۸۶۶می  ۱۰خان  علیخام  شیر  امیر  و  رسانیدند  از    نت 

 صرف خود در آورد. حا را در تقندهار به هرات رفته و آن

فرصت حکمرا کلدر همین  نماینده خودتانیا درهبری  ن  به  اساس    ند  به  که 

که کابل    بود هدایت داد که به امیر محمد افضل خان  در کابله جمرود  موافق

تبریک دارد  تصرف  در  را  قندهار  ودر  و  زمان    بگوید  الرنس  عین  جان 

ک خود  لحکمران  ابالغیه  در  که:  هند  داشت  بوضاحت  سیا"اظهار  ما  ست 

دراخ ما  که  متالف نماینگرآنست  نخوات  هیچداخله  به  و  کرد  یک   اهیم 

غانها را خواهیم گذاشت که خود اختالفات  مود واف خواهیم نازطرفین کمک ن

ا مردم و رهبران  وابط حسنه ب ود را حل نمایند و آرزومندیم که با حفظ رخ

    (.۱۶۶-۶) باشیم؛  Defectoتو  کآنها در دیف

خان    محمد افضلمیر  و ا  با گرفتن قدرت امیر شیرعلیخان درهراتفی لهذا  

بهدر کابل بریت با پیشبرد  افغانستان برای  سیاست داصطالح    انیا  یفکتو در 

ن خان  افضل  : محمد  که  و  "وشت  اشغال  را  هرات  شیرعلیخان  امیر  چون 

یم و هردو  ا او را ما نیز برسمیت میشناسذدوستانه با بریتانیا دارد لهروابط  

 (. ۶۶۱-۶ک گفت" ) تبریداد خدا  هایDomminionsرا بنام دومینیون  

جون   د ۱۸۶۸در  پسر  با  امیرشیرعلیخان  سرم  یعقوبخان  لیرش  محمد  دار 

توانست خود را به ل..... سپس امیردرظرف دوهفته  دوباره قندهار را اشغا

عظم خان و کمک یکی دیگری از  ابرساند و با شکست سردارمحمد  غزنی  

رد و  ا بدست آوبل ری کااندان بارکزایی که در کابل بود مجددآ قدرت مرکزخ

 . فوت کردوتهران  ن بین راهء مشهد ومحمد اعظم خا

  ه امیر مالقات میکرد سفیر روسی تذکراست که:"درعین روز که مایو باقابل 

Brunow  ن به  لندن  از  در  تان  انگلس  تبدول   Gortschakovمایندگی 

افغانستان بکلی از ساحه نفوذ روسیه دور است.در جوا ب  اطمینان داد که 

don,arenCl  پیش  وزیر انگلیس  در  خارجه  مذاکره  یک    ایجاد باره  نهاد 

بیطرفمنط خواست    قه  یعنی  نمود،  مرکرا  را  آسیایی  منطقه زی  بحیث 

دیگر    ستان را دور از ساحه نفوذ یکتا روسیه و انگلنمایند  بیطرف تعین  

 داشته باشند".



  زادی فظ آدر نظر داشت ساحه شمال دریایی آمو و ح  Clarendonآنچه را  

بافغانست  ه روسها میخواستندود،اما معلوم شد کخانتها ب را  حیث منطقه  ان 

 (. ۳۶-۵بیطرف بشناسند.")

موش و در  ایجاد منطقه بیطرف فرا  زمان در مذاکرات مفکورهمرور    اما به

شما سرحد  تعریف  مطرح  لعوض  افغانستان  باگی  که  مذاکرات ردید  الخره 

ته  ف رگو از او مشوره    اشته باشدهی داگآ  بدون آنکه امیر از جریان مذاکرات

در   مو۱۸۷۳شود  یک  به  مبم  بود  افقه  بریتانوی  هند  نفع   به  که  هم 

ایانجامید، به  معتقد  بریتانوی  انویسنده  مذاکرات  در  که  بود  هند  گن  ر 

نفو از  تشویش  ایجاد    ذبریتانوی  و  افغانستان  در  هند  روسیه  در  مشکالت 

یجاد ستان و تشویش از ادر افغان  انیابریت داشت، همچنان روسها از فعالیتها  

 نتها بود. زی و خایایی مرکمشکالت در آس

ارت بروک در مغایر آنچه بود که در ابتدا نباالخره قیصله نهایی مذاکرات   

رجه بسیار هوشیار امیر شیر  ابه سید نور محمد شاه وزیر خ م۱۸۷۳جون  

بعل را  هیاتی  که  بود،  شده  داده  وعده  سمله  در  در اهگآرای  یخان  امیر    ی 

ارتباط سرحد شمالی    روس به  تانیا با اره یک موافقه بریمورد مذاکره در ب 

ن همچنان  و  میانجی  افغانستان  سرحدگتیجه  باره  در  و    ری  پارس  بین 

ق افغانستان   تجارب  از  چون  نماید،  شدن ب اعزام  هیات،داخل  از  تصور  لی  

ت افغانی  اعزام هیابه    سرارامیان بریتانیا به افغانستان میشد لهذا  امیر انظ

 اشت.به هند د

اف  از  بروک  نارت  که   غانستاندیدی  بود  معتقد  او  بود،  اسالفش  مخالف   ،

نگربز بریتانوی  هند  به  خطر  ن ترین  بومی  هندیهای  از  ارضایتی  راضی  ا 

او مخالف هر نوع    برای مصارف نظامیان بود،لهذا  (پرداخت تکس)مالیات

یه در  هر اندازه که روس  بود که بهیده  ن عقپیشروی بود،او بر عالوه به ای

قف شان ضعیفتر می شود، او دوام میدهد  کند مو  ی پیشروی آسیایی مرکز 

اما فکر میکند که  ران بگممکن نظرش متناقض به دیکه   روسیه هر اشد، 

آسیب بیشتر از طرف ما   شود به همان اندازه مواجه به رقدر به آنها نزدیکت

.....هر  به ما نداشته باشدرسانی را  سیب  رت آمی شود، وقتی چون قبل قد 

بد که  مداخلقدر  هنون  در  مسلمانان   ه  طرف  از  ممکن  شوند،  نزدیک  د 

که در سلط انگلیسها  )مطلب از مسلمانان ماورای خط فرضی جمرود  یهند

.  رفته شودگد به فال نیک  روه بسیار خطرناک ما انگه  ک  شد(میباقرار داشت  

شیرع امیر  اندیشه  به  او  حال  هر  در  به  روسیهلیخان  پیشروی  بی   باره 

      تفاوت نبود.

اد سیستان را  د را در باره اهدای قسمت زیق خو شیر علیخان تاسرات عمی

ط  به خود اظهار داشت، اما هنوز هم عالقمند روانمایند  ریقبه پارس  از ط

بو بریتانا  حمایه  و  قاطعحسنه  تضمین  خواهان  مقابل   د¸او  در  حمایه  از 

 بود. جان بحیث وارث او  سایی پسرش عبدهللامچنان شناتجاوز روسیه و ه

صلی بریتانیا را در  روسها خواستند سیاست امرود  ده جاز امضاهء معاه  بعد

آسیاقب مرکزیال   مناطق  ی  از  عبارت  که  آن  ماورای  و  یالت  ا،افغانستان 

افغانستان   شرقی  پشاور،کوهات  جنوب  یعنی  بنووه   فعلی  بداند.    و  بود 

ارتباط   بریتادراین  دینزد  نوع طرز  دو  یعنی یکی"سینیا  بود  است سرحد  د 

ات در مورد آسیائی  " سیاست پیشروی" مکاتبات و پیشنهاد  بسته "و دوم



افقه شد  وین روسیه و بریتانیا تبادله گردید باالخره در پرنسیپ ممرکزی ب

آس مرکزی  که   ببحیث  یائی  منطقه  ساحه  موزونترین  که  گردد  تعین  یطرف 

بودافغانستان   نتیخواهد  در  درعوض  موافقه  .اما  دبلیو ۱۸۷۳جه  جیمز  م 

باسپی عل  ن  شیر  امیر  مشوره  و  اطالع  بدون  به  روسیه  احترام  و  یخان 

و  خ عالمواست  از  قبل  آمو  دریائی  باشد  بوده  منطقه  مردم  حقه    ه حقوق 

ن گردید. یعنی هدف اصلی این بود  حد شمالی افغانستان تعیگذاری بحیث سر

 که.

 ستان. بین روسیه وافغان حیث خط منقسم مؤقتائي آمو بتعین دری-۱

 ی افغانستان از تحت تآثیر روسیه.رسم اخراج-۲

تصرف تمام مناطق خانتها در شمال دریائی  سیه به  بریتانیا با رو  فقهموا-۳

 ق که از متصرفات امیر کابل بود. طآمو  بشمول منا

د و الرد  ت تغیر کرم( حاال۱۸۷۴رت رسیدن محافظ کاران در بریتانیا )با قد

ند مقرر و با تعقیب سیاست  دره بحیث گورنر جنران نو Lord Lytton لیتن

م امباله ۱۸۷۶خان درکانفرانس  رشیرعلیر گردید.امییره تابط ت پیشروی رو

را   انگلیس  هیأت  مورد    تان انسغ أف در  اعزام  این  بود.در  نکرده  نیز  قبول 

 نگلیس مینویسد که: نویسنده ا

خود    " بین  کهانگلیسها  سالها  بود  نظر  علی  اختالف  امیر شیر  در  آیا  خان 

آماد اظهار  گیامباله  ا  ه  نمایندگان  بقبولی  را  در خود  نقاط    نگلیس  دیگر 

مبنی بر   حنای کابل کرده بود یا خیر و هیچ شواهدی واضبه استثافغانستان  

 (.۵-۳۷.)"نظر میرسد ول بهقبولی آن نیست و این ادعای غیر معق

پزیرفتن هیم مخالفت  لیتن علرغاما   به  تحت  امیر  رهبری  أت غیر مسلمان 

آگست   ۲۵یخ  که بتار  بطرف افغانستان اعزام داشت  ت رانیول چمبرلین هیأ

عساک ۱۸۷۸ افغانم  گردید.ر  افغانستان  به  شان  دخول  مانع    نویسند   ی 

رابسن   بریتانو  براین  سلط  Brian Robsonی  سقوط  امیر   علت 

 .شیرعلیخان را چنین بیان میکند 

از   روبعد  توسط  کیف  سال  اشغال  در  بحیث ۱۸۷۳سها  که  الرنس  جان  م 

عکس  سیاسمشاور   تقاضای  بود  هند  امور  شد ی  مقابل  العمل  در  را  یدی 

م و  روس  کهیکرد  داشت  شود  ":اظهار  فهمانده  باید  روسها  برای  کبه  ه 

نخواه داده  اجازه  افغاشان  امور  در  که  شد  در  د  که  سرحداتی  یا  و  نستان 

  ، ورت عدم رعایتدر صمایند......هند( است مداخله نحدات ما )مجاورت سر

ت از نقاط معینه بطرف که پیشرف م بود که برایشان بفهمانیم  واهیما قادر خ

   (.۳۶-۵د".)شتمام جهان جنگ را بطرفداری هند آغاز خواهد هند در 

شکند همسایه دربدیوار افغانستان  م با اشغال تا۱۸۶۵وقتی روسها در سال  

ط آسیایی مرکزی تمدید  را دراکثرنقا  هنآ  ق گردیدند که خطوطو نیز مؤفشد  

دیگر خواب  یند  نما بریتانویها  دبرای  خیال  آسو  مارکتهای  به  یایی  ستیابی 

از پیشروی روسها به   یکزی نماند بلکه موضوع دفاع از هند و جلوگیر مر

به باالخره  و  شد.  هند    افغانستان  مطرح  جدی  بوبریتانوی  اینجاه  که  در  د 

ت  سیاسو مجبور به تجدید نظر به  قرار گرفتند    هی راانیویها در یک دو  بریت

یعنی    یکی از دو سیاست دیگر  ت پیشرویخود شوند یعنی درعوض سیاس



به دریایی سند     س تعین     e IndushBack to tیاست عقب نشینی  یا  و 

 را انتخاب و عملی نمایند.فی لهذا:  rScientific Frontieسرحد علمی 

دریای  سیاست عق به  نشینی  مد  سنب  بعد  نسبت  نزد  را  افغانستان  از  سافه 

قبایل  ها بنابر ممانعت مردم  خالف روسلی ندانستند چه انگلیسها برن عمشا

ماورای سند نشده بودند    ؤفق به تمدید خطوط آهن وحتی تلگرام درمناطقم

و  فغانستان  تمام تسهیالت الزمه در موقع حمله ا  را بالهذا قوای نظامی خود  

افغان و روشتم  یا حمله احتمالی  د  مجد  س و یا در صورت لزوم حملهرک 

در افغانستان  بر  گر  بریتانیا  سهوای  هوای  ویا  تابستانی  زمستم  انی  رد 

دست معلومات  با  بنآء  میدانستند  ماورای    غیرعملی  درمناطق  شان  داشته 

وچستان  ی هندوکش و سلیمان وهمچنان مناطق بلکوهایدریایی سند و بین  

سریعت به عدار  تر،مناسبتر،  در  که  و  نستند  هندی  عساکر  استخدام  وض 

زبریت امتیازات  تقاضایی  که  تهانوی  و  پریاد  تسهیالت  تدارک  و  مصرف یه 

بائیل که نه از دین مقدس  ق یر اقتصادی را میکردند اکثریت مردم بیسواد  وغ

  ه های بینآگاهی کامل داشتند و در خم وبیچ در  ت روزاسالم و نه از مدنی

و   هندوکش  زنیمسلکوهایی  منطقه  و  زمان  قلت  نسبت  و  میکنند  ین  دگی 

به تجارت محلی مصروف  ز گاراعتی  گاه  نزاع بوو  بین خود در  دند و  هی 

و سکها وهمچنان از بریتانویها    یز از شاه هان افغانستان در مقابل بریتانیان

شاهان وافغا  درمقابل  جنگیدند  می  و  میگرفتند  پول  شر  نستان   آن  ایط در 

که در آن    ودندی همیشه منتظر شری می بریتهای اقتصادبومجناگوار بنابر  

 یند. ده نماخیر شان باشد استفا 

ت مؤظف امیر برهبری سید نورمحمد شاه به م هیأ۱۸۷۷درجنوری سال    

امیر را در    مواصلت کرد و میخواست در مذاکرت عکس العمل جدی  پشاور

و   عادالنه  غیر  اشغال  کمورد  تحرظالمانه  همچنان  و  سر ا  یر ویته  از  ی 

راونسن عنوان     Sir Hannery Rawlinsonهنری  تحت  کتابش  در 

و روس  "انگلی ق س  که  بود  نوشته  ودر شرق  کابل    ندهار  اداره  از  هرات 

د. اما سر لویز پلی اصرار داشت که قبل از  بدار   زابرا(.۵-۴۴")خارج باشد

ه  ندتان بموجودیت نمایده افغانسث در مورد هر موضوع دیگر باید نماین بح

ما سید نورمحمد شاه صالحیت  د. اگیهای انگلیس در افغانستان موافقه نمای

انگ مقیم  نمایندگیهای  قبل  لیسقبولی  نیز   را  و  نداشت  مذاکرات  آغاز  از 

که    نیز صالحیت نداشت   Edward.R.B.Lytton اینده لیتن  مسرلویز پلی ن

را   مذاکرات  آغاز  بر  مقدم  گذاششرایط  نمایدکنار  صرفنظر  و  نچه ناچ  ته 

میداردکه:   اظهار  انگلیس  یا"نویسنده  فرصت  ین  لیتن  که  بود  تراژدی  ک 

  ، ات برای رسیدن بتوافقات دیگرن مذاکرریاخوبی را از دست داد چه در ج 

نماید. چه های مقیم در قندهار و هرات را قبول  شد که نمایندگییامیر وادار م

ممانعت   امیر  که  را  شرطآنچه  آ   میکرد  در  مقدم  ذاکرات  مز  غامداخله 

 (. ۵-۴۵بود.")

گ  شاه  نورمحمد  کسید  که    "ه:فت  است  بار  آخرین  انگیسها  این  با  امیر 

ید که  ااین فرصت از دست داده شود و خداوند کمک نمنباید    میکند و  معامله

برم باری را  نباید  آنرا   ا تحمیلبتوافقی برسیم،شما  توان برداشت  نماید که 

و    نداشته ماباشیم  بدوش شما زا  ر  اگر شما مکلفیت  آن  کنید مسؤلیت  یاد 

 (. ۵-۴۵)"خواهد بود



شاه  سپس  نورمحمد  مر  سید  بشکل  بتاردرپشاور  یخ  موزی 

 م فوت نمود و کانفرانس بی نییجه ماند. ۱۸۷۷رچما۲۱

تحت ریاست ستولیتوف  همی  در با درک    Stolitovن فرصت هیأت روسها 

م بکابل  ۱۸۷۷جوالی  ۲۲بتاریخ     گاهی امیرنقط ضعیف انگلیسها  بدون آ

بل گرفت و  عقل تصمیم مقدمات حمله را بر کاون ترسید. مقابلتآ انگلیسها بد 

معطلی بدون  غ  لیتن  کابل  نواب  در  جدید  نماینده  بحیث  را  خان  حسین  الم 

 رساند. و مصمم شد که مطالب "ذیل را به اطالع امیر ب نتعی

کابل  -۱ در  انگلیسی  هیأت  و  استقبال  وقت  انگلیدر  دولت  زم  الس  زمانکه 

 داند.

 نیز.  یم در هرات و احتماآل در قندهاری مقتأسیس نمایندگیهای نظام-۲

 (. ۵-۴۸نوع مذاکرات با کشورهای دیگر".)س در هراخذ موافقه انگلی- ۳

نویسند د  هو  خودخوانگلیس  و  طلب  جاه  لیتن  که:  میدهد  میگفتوام  ؛ اه 

های نیستند  ه  هریش از گدیها و مان کابل بچون خانان قالت و امیر  رهبران

 یم"ی انگلیس را با روسها بازی نمیکرداتوراگر ما مسابقه مهم امپر

تذکر   قابل  اینجا  اروپایی  است که  در  به موجودیت  بنابر مخالفت ملت  امیر 

چ  نژادها نمیتوانست  موافقه  انگلیسی  نمایندگیهای  انگلیس به  برای  اگر  ه 

میدا را  نمایندگی  ناجازه  روسها  راد  تقاضا  عین  آن یکم  یز  به  که  ردند 

 (.۵-۳۹. )شتندانگلیسها موافقه ندا

ح  از  بعد  لیتن  حال  حا بهر  در  کابینه  جواب  ستوللیصول  قبآل که  یتوف 

ف هدایت  گفته بود لیتن برخال  م افغانستان را ترک۱۸۷۷آگست  ۱۱بتاریخ  .

  یر طریق خب   ز قوای نظامی را ا  ،دون ضیاع وقت وعواقب ناگوارآنب    کابینه

نزدیک ف که  جنرال  ب  لهاص ترین  رهبری  تحت  بود  ن کابل  چمبرلن  سر  یول 

S.G.N.Chamberlain  زار عسکر و با یکه  یون کیونارییوس ناپلبا سر ل

ماندان اعلی سرفیدریک هنری  وتعداد توپها بطرف کابل سوق داد و نیز به ق 

S.F.Hannry    و نمایند  اشغال  را  قندهار  و  کرم  که  داد  توسط  نهدایت  یز 

ح غالم  خانواب  بود ن  کهن  سین  کابل  در  انگلیس  هیأت از    ماینده  اعزام 

اعزام هیأت موافقه نوز با  رسمآ اطالع داد....هانگلیس به امیر شیرعلیخان  

ف افغانستان در حرکت نموده بودند  رنشده بود که هیأت اعزامی انگلیس بط

متأثر  بود جدی    ر را که درعزاداری فوت پسرش عبدهللا جان مصروفو امی

 . ختگین ساو خشم

طرفدار   امیر  که  باوجود  مناسب اعزالهذا  فرصت  دریک  انگلیسی  هیأت  م 

مخالفت نداشت مشروط براینکه مثل هیأت لن نیز بود و به آمدن چمبر بکابل

عد بودن وقت  نفر وارد کابل میشدند اما نسبت نامسا  ۳۰الی    ۲۰روسی با  

خ ؤرم  وبطی مکتنگلیس امیر  د آمیز ایو بدون اخذ موافقه قبلی و لحن تهد

جم ۱۸۷۸آکتوبر۱۴ ازطریق  هرنوع   برلنم  که  ساخت  واضح  لیتن  برای 

بمقاومت    پیشرفت کابل  روببطرف  مکتوب قوا  اخذ  با  لیتن  شد.  خواهد  رو 

د را  انگلستان  بتاریخ    رکابینه  انگلستان  وکابینه  گذاشت    ۲۵جریان 

صد۱۸۷۸آکتوبر با  لیتن  که  نمود  صادر  فیصله  ابالغیوم  ذیل ر  هء 

دربر داشته باشد؛کرم    ن راو دوستی با مردم افغانستا  یرامت  محکومیکه:"



ا لشکرکشی  با  را  را  خیبر  دره  و  سشغال  کویته  تأمین  از  پیشرفت  و  ازد 

باشد.ام معطل  فعآل  قندهار  از حصول    ابطرف  قبل  متکبر  و  لیتن خودخواه 

بتاریخ  هدا کابینه  را  ۱۸۷۸سپتمبر  ۲۱یت  خود  قوای  رهبری تم    حت 

ود درعلی مسجد ده بانی درعلی مسجد خیبر رسانیفغا  هءپایگا   کیوناری به

روی بطرف کابل  نع  پیشمحمد خان سرحدار ما قوای انگلیس از طرف فیض

مو در  کابل هدایت  از  که  گفت  برایش  و  در رشد  و  ندارد  را  هیأت  د دخول 

ب  تخطی  میصورت  هیأت  آنرا  که  لیتن  قوای  شد  خواهد  فیر  با  ناالیش  امید 

به   برتنگشبرپشاور  شرمندگی  انگلیس  قوای  همزمان  و  هدایت    خالفد 

قندهار و کرم نیز   ام کیوناری  گشت ناک. باز"در حرکت بودندکابینه بطرف 

 به پشاور آتشی بود بر فرق سر لیتن. 

ل بتاریلهذا  ا۱۸۷۸آکتوبر۳۱یخ  تن  امیر  عنوانی  برایش م  و  صادر  لتیماتم 

یعنی  ۱۸۷۸نومبر  ۲۰الی   روز  ب م  کهیست  داد  نم  موقع  مقیم    گی ندایبه 

افغانستان در  چمبرلموا  انگلیس  هیأت  بازگشت  از  نیز  و  نماید  و فقه  ین 

پشا به  معذرکیوناری  دشمن  ور  بحیث  امیر  انکار  در صورت  و  بخواهد  ت 

ی انگلیس از سرحد  ه خواهد شد. امیر به اطالع از عبور قواتانگلیس شناخ

 ن عالا  ی مردمور جمع غفیر م در حض۱۸۷۸دسمبر  ۱۰بطرف کابل بتاریخ  

نموده و موضوع تجاوز انگلیس را بر یک  سفر  کرد که میخواهد به روسیه  

د مستقل  و  آزاد  کانفرکشور  پتسبورگ  ر  سنت  در  که  المللی  بین   Stانس 

Petsberg    مطرح مدائیر مرد  یشد  خواهش  اثر  در  لهذا  حاضر  نماید.  م 

ب  و نائ  ث والی کابلها و بحیرمجلس سردار محمد یعقوبخان را از زندان  

امیلش و یک تعداد وزرا بطرف هء ف ت مؤظف کرد و خودش با اعضاطنسل

از آنجا به روسیهبلخ حرکت   ا  تا  ما چون روس فریبکار که هدفشان برود 

میر  یس در افغانستان و منطقه بود از دخول المجازات و شکست ثانی انگ 

م  ۱۸۷۹فبروری  ۲۱تاریخ  ببروسیه معذرت خواستند و امیر در حالت یأس  

وهای نیک وعالی اش را آرز  سالگی چشم از جهان پوشید و  ۵۶  مربه ع

ارتقاء   برای  آزاکه  حفظ  و  اسو شگوفانی  و  با  دی  داشت  افغانستان  تقالل 

برد و به خون   افغانستان یکبار  پخود بخاک سیاه  اک شهیدان مادروطنش 

 . گر قربانی رقابتهای دو قدرت بزرگ جهانی وقت شددی

برا  نویسنده رابانگلیس  ش  Brian Rabson  سن ین  امیر  سقوط  یر  علت 

میکند.ع بیان  چنین  را  محتا" لیخان  عدمروابط  و  ا  طانه  کمداخله  ه نگلیس 

سال   از  انگلیس  سیاست  ممیزات  از  بود  ۱۸۷۴-۱۸۴۲یکی  نابر  بم 

درآسیفش طلبانه روسها  توسعه  اهمیت  ارهای  و  مرکزی درهم شکست  ایی 

امیر غیر    شدند که روابطد  تقمداران انگلیسی معت. سیاستف افغانستان بلند ر

امیانه  دوست روابط  که  شدند  معتقد  بیشتر  و  نفبوده  به  مستعد  بیشتر  وذ  ر 

انگلروسه نزد  امیر  مسلمآ  برداشت  این  با  البته  که  میباشد  دیگر  یا  سها 

وم معیار  فلهذا  نداشت.  صاهمیتی  امیر  دوستی  آزمایش  برای  رف حکی 

قبولی و  نم  رضایت  به  اناو  مقیم  درافغان   یسگلایندگیهای  و  نژاد  بود  ستان 

  و برهم خوردن توازن   در قبولی آن سبب رسیدن ستولیتوف بکابلاهی  کوت

آمده   شترازو بطرف جنگی شد که لیتن از یک سال به اینطرف برایشاهین  

    (.۵-۵۲)گی میگرفت."

ا  همچنان شخصیت  مورد  در  فوق  نیزنویسنده  شیرعلیخان  ین  چن  میر 

شیرعلیخان    امیراحترام به  از همدردی و    کهد  د"نادرست خواهد بومینویس



مد خان و  دوست محی مثل پدرش امیرمضایقه شود.گرچه او شخصیت بزرگ

او چه  نبود  خان  عبدالرحمن  امیر  خلفش  و  و    برادرزاده  مجذوبیت،زکاوت 

موض و  اولی  نداشهشیاری  را  دومی  سختگیرانه  از  عگیری  نمیتوان  ت.اما 

پیروکرک و  کرد  زیتر  انکار  قلبو  .اهایش  قوت  برای    با  سال  حفظ  پنج 

در   مشکالت  علرغم  و  کرد  مبارزه  خود  نه  امارت  از  بیشتر  سال  مدت 

از دست    ادواری خود را در اداره افغانستان و حفظ تمامیت ارضی آن رامی

داشت.او با   صی برای حفظ استقالل کشور خودنداد.همچنان او عالقمندی خا

ود  ده ب نها مأیوس شم انگلیس از آگرط  الفتها و عدم رواببنابر مخ  کهوجودی

ندا دشمنی  آنها  با  هیچگاه  آنهم  با  خواما  مشکل  لهذا  بود شت.  فیصله   اهد 

نستان با قبولی نماینده  انمایم که در آخرین وهله معامله نکردن استقالل افغ 

انگل بدقسمدائیمی  نخیر  بود.  او  اشتباه  بودیس  کشورش  و  او  بین  ک  تی  ه 

رمبا قدرتهای چون  قرای  وسرزه  انگلیسی  بودو  گرفته  حتی شخص  که    ر 

میتوان عجز را .بنآء نخود را نجات بدهدهوشیار و یا ظالمی هم نمیتوانست  

 (. ۵-۱۰۱بی آبرویی دانست")

یعق  محمد  از وسردار  که  انگل  عواقببخان  تجاوز  و  ناگوار  بود  آگاه  یس 

ه  ب  لحخود برای مذاکرات صز آمادگی  ا  در افغانستان بود  منتظر هرج ومرج

لح  ر بزرگوار و عالی مقامم در راهء جستجوی صپد"ع داد که کیوناری اطال

 (. ۵-۱۰۲لبیک گفته و برحمت ایزیدی پیوست") ا زندگیبه امر الهی ب

تأثر و همدردی نسبت  تن مکتوبی ضمن اظهار  آ به موافقه لیتکیوناری مقابل

ابحاز اشغال قدرت او  مرگ پدرش   امیر  اقبآ  تعم  فغانستان تبریک گفت.یث 

آتی  م شرایط ابتدائی آغاز مذاکرات را قرار  ۱۸۷۹چ  ورخ مارطی مکتوب م

 بخان اطالع داد: مد یعقوبرای امیر مح

خیب-۱ درهء  باالی  ازقدرت  امیر  شدن  قبایل    رمنصرف  و  منشی  دره  و 

 اطراف آن.

الوا-۲ وکرم  پشین،سوی  مناطق  دراگزاری  شترگردن  دره  حمایدا ی  و  ه ره 

 انگلیس.  

 صوابدید و خواست انگلیس.  طابقات خارجی افغانستان مسب نام پیشبرد-۳

اقامت-۴ م  اجازهء  افغانستان" انگلیس  قیم  نمایندگان  در  آنها  مصؤنیت  و 

(۱۰۲-۵ .) 

ب  انگلیس  می  هنویسنده  دوام  خود  که:"نوشته  امیدهد  محمد  گرچه  ر 

د و  نداشت  پدرش  با  خوب  مناسبات  مسر  یعقوبخان  او  بسیاری  با  ائیل 

و از ابتدا مخالف تجاوز انگلیس  بود  افغان    داشت اما او یک   ظرن  اختالفات

 (. ۱۰۱-۵بود")

با امیر  رسیدن  پیشنها  لهذا  برای  لیتن  نکرد.بنآء  موافقه  اظهار  انگلیس  د 

امیر محمد یعقوبخان  در عوض    در جستجوی یافتن شخصی دیگری  اهدافش

انگلیس  ط  ایشاه شجاع هر آنچه شر ن که مثل  خاشد تا باالخره با ولی محمد  

د خان قادر  تفاهمی رسید. لیتن با فهم اینکه ولی محم  د بهول میکرمیبود قب

هار و هرات نیست حتی از هدف اصلی جنگ که عبارت از حفظ  اره قندبه اد

در  او   یکپارچه  افغانستان  رویجاد  افغانستان  مقابل  با  نمیتوانست  بود   س 



ه  لیتن مصمم شد ک  ذالهروسیه مقاومت نماید،در مقابل  ف  چند پارچه و ضعی

مست  ستانافغان قندهار  یعنی  شود.  تقسیم  قسمت  چند  اداره  به  تحت  قیم 

دران ترکمنگلیس  و  آباد  و جال  کابل  و  معامله  ایران  با  را  هرات  تان  سآید، 

مح ولی  به  را  بافغانستان  خان  مردم مد  خواست  برخالف  چنانچه  سپارد. 

 داشت:  یهائدی تحت شرایط ذیل ارپیشنها رسپاافغانستان به 

 گلیس هنگام خطر در هرات تصدیق شود.ی انحق اشغال نظام-۱

 مرو را نگیرد.  ولت روستعهد کند که دان ایر-۲

 پزیرد. بایران در امور سیاسی رهنمایی انگلیس را ۳

م  -۴ این  از  تخلف  بردر  معاهده  وارد،  به  خواهد ۱۸۵۷یتانیا  مراجعه  م 

 ( ۱-۶۲۲)کرد".

از   ایراقبل  از  انگلیس  پیشجون  آنکه  مورد  در  شابی  حنهاد  اصل  ان 

از   بعد  یعقوبخان  محمد  پیشنهاد  نم  طرحمنماید،امیر  فق ودن  ای  چهار  ره 

الذک اخیر  ماده  بدو  پدرش  برخالف  مشاورینش  با  مخالفت    رانگلیس  هیچ 

د  ین عقیده بود که از دست دادن مناطق دائیمی خواهاو به ا  نشان نداد. چه

اق ب اما  مؤقتیود  نمایندگان  نمویبم  امت  موافقه  ناشد،  که  انگلیس  مایند  ده 

و با شرایط از    له نکندداخلی کشور مداخصرف در کابل اقامت و در مسائیل  

هم نشانداد.؛امیر  مقاومت  شدیدآ  اراضی  دست چدادن  از  که  بود  معتقد  نان 

اراضد داادن  کشور  داخل  در  او  بقدرت  فوری  و  آنی  تأثیرات  از  رد  ی  اما 

قبامردم عادی و متوا  ر  ت دادن صالحیت خارجیدس رک نخواهند  یل د سط 

جه و بدبینی  بود وتو عالمه شکست او    کرد و همچنان از دستدادن اراضی

 (. ۵-۱۰۲افغانها را به امیرمتوجه میساخت".)

چنی ذا  هل  انگلیسها  برای  استدالامیر  نمایندگی  ن  به  او  چون  که  میکرد  ل 

در انگلیس  از  مم  دایمی  و  سیاسیلکت  قدرت  دادن  انگلیسها  ه  ب  دست 

نیست.فلهذا  بنآ  نموده  موافقه روس  و  انگلیس  برای  ترسی  جای  امیر  ء 

مؤف را  انتظار  مقابل  قیت  در  اما  را.  اراضی  دادن  از  نه  داشت  مذاکرات  در 

دریموضعگ که  آنچه  برخالف  لیتن  امی  ری  یعنی وقت  بود  علیخان  شیر  ر 

امیر شیرعلی ت  خانبموافقه وقت  نماینکه صرف  اقامت  به  دائیمی    اندگأکید 

در  انگلیسی کهافغ   را  بود  کرده و مصمم  تغیر  بکلی  داشت  فرصت    انستان 

اصطالح به  ا از دست نداده و نقاط مهم ستراتژیکی و  ه شده ربدست آورد

کیوناری پیشنهاد    ،ل مشکلء برای حه نشود بنآمی ( از دست دادل)سرحد ع 

را متقاعد به ر  مینمود و برای اینکه ااکرات را  مذ  آمدنش را بکابل و دوام

رت بروک در اراضی سازد پیشنهاد تضمین قویتری را که ناادن  دست د  از

تجاوز مقاب سال    ل  در  .امیر  ۱۸۳۸خارجی  نماید  قبول  برایش  بود  کرده  م 

خو  نآمد مشاورین  با  را  ککیوناری  مطرح  اد  اثر  در  نتیجه  رار صرد.در 

رود.امیر ب  مکواداشت که خودش بگندامیر را    اریبختیار خان منشی کیون 

نام مؤرخطی  از  ۱۸۷۹ارچم۲۹  ه  بعد  که  داد  اطالع  کیوناری  به  چهار  م 

د  کیوناری  رگندمک  روز شخصآ  به  و  قبول  را  امیر  پیشنهاد  لیتن  میباشد. 

تر قدرتتهدایت  و  با شکوه  پزیرایی  انیب  بگیرد.امیربتاریخ  نمایی  را  گلیس 

گند۱۸۷۹اپریل  ۱۸ به  امیرمک  م  تشریفات خاصی  رسید  به  جرای  ا  و  را 



گذشت   انگلیس  عسک  نفر۵۰۰۰رسم  برق  و  زرق  پر  قوای  نشاندادن  و  ر 

 تقبال کردند. اس

وگندمک    در کیوناری  انگلیس  ازطرف  مذاکرات  امیر درآغاز  طرف  از 

میبردند  یمشاور پیش  را  مذاکره  مذاکرنش  موضعگیری در  بنابر  ات 

در   امیر  مشاورین  سختگیرانه 

پیشنهادقابم عادالنه   ل  غیر 

دادنخصم  انگلیس دست  از   وصآ 

قابل افغ  اراضی پیشرفت  انستان 

ذا کیوناری مالحظه دیده نمیشد. له

امی به نظریات طرف یچ احترکه ه

و  نمیگذاشت.جلسه  مقابل 

بدون را  اشتراک   مذاکرات 

بشکل   امیر  با مشاورین  مذاکرات   خصوصی  جریان  کرد.در  شروع  امیر 

 کایش بحیث امیر،کان  ا آوردن ولی محمد خاید امیر بتهد خصوصی بعد از  

  صرف پشین،کرم و   رانه با کلمات مغلق پیشنهاد کرد که انگلیسماه  بسیار

الیات  مساالنه قسمت از  "  ا به اختیار داشته و آنرا تصرف نمیکند وسیبی ر

آنرا امی  اضافی  پردبرای  می  امارات  ر  دادن  دست  از  تهدید  با  امیر  ازند". 

دوم  اد  پیشنه قبول    سرطانیدانه  گندمکیسها  ګلانو  را  ننگین  را    معاهده 

ز  سی پر اقلم انگلیو  وسی  تزار ر  در لباس  م با امیر۱۸۷۹می  ۲۶بتاریخ  

ر بشمول گرا برای مذاکرات موضوعات دیدر گندمک امضاء . و راه  خون  

 کابل را آغاز کرد. ه کرم ب تمدید لین تلگراف از

ه،لیتن فتیار اینکه موضوع خاتمه  ک با تصوم ندانگلیسها با عقد معاهده گ 

خو را  مؤفقیت  بروک  جشن  د  کرین  به  و  بتاریخ    Cran Brookگرفته 

کهمینوی  ۱۸۷۹جون  ۲۳ نماینده    رسیاستب  سد  اقامت  افغانستان،  خارجی 

ک در  انگلیس  تضمین  امقیم  و  نقاط  دیگر  در  احتماآل  و  مقابل  بل  در  قوی 

باز   را  خارجی  فکر  نموده،تجاوز  ش ینممن  که  به  کنم  راجع  اندیشه  ما 

ابل و یا هرنوع مشکلی در اخراج عساکر ده کمعاه  مؤفقانه و نتایج  اتلیعم

امیرشیرعلیخان و درس دادن به روس    کوبیدنبخاطر    ته باشید.افغانهاداش

احترا بما  و  یقین    مخوش  به  افغانها   ... گذاشت  نارضایتی  خواهند  به  مارا 

 "(.۵-۱۱۸نخواهند دید.)

 (. خبیثه سرطانی سومدانه ) و عواقب آن.  ۀ دیورنده خط سیادعاهم-سوم

مک آمده بود دوباره به که به همراهی کیوناری به گند  Rabertsرابرتس  

بعد از    به کابل رسید و  ۱۸۷۹جوالی  ۲۴ری بتاریخ  کیونا  برگشت وسمله  

ید و برای چند هفته وضع بکلی  ایان از او در باالحصارمسکن گزاستقبال ش

بو ا  Salisbury  .سالزبریدنارمل  چنلسنگصدراعظم  گیری  تان  نتیجه  ین 

مؤفقی که  درکرد  ارو  ت  در  شانرا  موقف  آنرا افغانستان  و  ساخت  قویتر  پا 

ه هند  بستند مخصوصآ اشغال سه راهء اساسی دخول  یه دانبر روس  پیروزی 

لط انگلیسها و کنترول باالی  می در س یعنی کرم،سبی وپشین که بصورت دائی

خار  بدسجسیاست  را  خاتمی  را  جنگ  گرفتند  افغانستانداه  ت  و  را    نسته 

تصرف در  بتاریخ    خود  بکلی  دانستند.لهذا  مشکالت الجو۲۳می  بنابر  ی 

......قرار  .ند که به اخراج عساکر شان اقدام نمایندزم دیدهند ال  اقتصادی در



م خارج  ۱۸۷۹سپتمبر  ۸ار بتاریخ  از قندهبود آخرین قسمت از عساکرشان  

به محسپ  ۳صبح    شوند  تعداد  که  بود  قطد  دوتمبر  عساکرهراتی  عات  از 

ا محمد  بطرفیوبخسردار  بودند  رسیده  بکابل  که  حرکت    ان  در  باالحصار 

تق بود کهاش گذشاضای معشدند و  از    ته خود را میکردند. دیری نگذشته 

ش سرازیر  نیز  کابل  شهریان  مختلف  بنقاط  و  خود  دند  هموطنان  کمک  ه 

 در حرکت در آمدند. کیوناری   شتافته و بطرف منزل

مین فیر شد مهاجمین فورآ  مهاجاز طرف قوایی محافظ کیوناری باالی    تیوق 

آغاز شد........خالصه و جنگ  ا مسلح  ر سالح را درهم شکستند خود رذخای

خود منزل  همک  کیوناری  از  تعداد  و  نمود  خودکشی  و  زد  آتش  و را  اران 

حوادث قتل کیوناری    ه بود ازلمحافظینش  کشته شدند. رابرتس که در سم

از کرم خبط  وست لیتن رسانید  را    ر شد.موصوف موضوعتلگرام  اطالع  به 

قوایی بطرف ر رأس  معطلی د ابرتس را مؤظف ساخت که بدون  موصوف ر

ال ی قندهار و جالل آباد هدایت برگشت و اشغاکابل لشکر بکشد و نیز به قو

 ترول مناطق شان داده شد.  و کن

نمیخواهم تفصیل  من  انگ  به  و  افغان  دوم  صرف  س  لیجنگ  کنم  صحبت 

از نامه  وشته را به ابالغیه های انگلیین نواهم خوانندگان امیخ س که بعد 

 متوجه سازم که قرار ذیل میباشند. ردیده صادر گ تصلیت امیر

بادرک عواقب  قوبخان بعد از مرگ کیوناری وحشت زده بود  حمد یعم"امیر

هد که  میدانست  آن   انتقام  لشکرکشی  فناگوار  بکابل  نه یاجورابرتس 

مکتوبی    ازات میکند.لهذا امیر اوآل طیا مجکار و بی گناه ر  میباشد و گناه

عل به  رابرتس  تأعنوانی  خیخیل  غیر  ثرات  حادثهء  وقوع  مورد  در  را  ود 

توب دیگری از  و در مکقتل کیوناری و هیأت معیتی اش را ابراز    ومترقبه  

وب خود  کتم  ا وعده داد و در اخیر اشرار ر  تتصمیم خود راجع به مجازا

نوشت اتک "  چنین  بخداوند  دامن  شود  ا  داده  فرصت  من  برای  که  که  رم 

انگل بحکومت  را  خود  ابرادوستی  نایس  و  مقابل  ز  در  را  خود  نیک  م 

 (. ۵-۱۲۴.")مجهانیان بدست آر

اولین ابالغیه  ۱۸۷۹سپتمبر  ۱۶"رابرتس به اساس هدایت لیتن بتاریخ   م 

را   مردمبخود  کرد.  رای  صادر  انگ:"کهافغانستان  تهاجم  از  لیس  هدف 

داشته اند و همچنان ت که در قتل هیأت انگلیس دست  ی اسمجازات اشخاص

یس حفظ  لوط براینکه او روابط دوستانه را با انگست مشرامیر ا  حمایه از

انگ هیأت  کشتن  در  دخینماید.اشخاصیکه  آمدن  لیس  به  و  اند  نبوده  ل 

 (. ۵-۱۲۴)ید اندیشه مند باشند"ستند نبا یرابرتس مخالف ن

ام از  ابالغیه  این  تعقیب  ت"به  انجامیر  برای  هیأتی  اعزام  مذاکرت    قاضای 

 خان و وزیر شاه محمود خان را یب هللا توفی حبخصوصی شد که امیر مس

و   بتاریخ  بمؤظف  موظف  هیأت  داشت،  اعزام  علیخیل  با  سپتمب۲۳ه  ر 

مؤظ هیأت  و  نمودند  مالقات  ام  فرابرتس  اظپیام  رابرتس  برای  را  ر  هایر 

به   امیر  که  بداشت  حاضر  معنی  قاتلین  همکاتمام  یافتن  درارتباط  ری 

ای امیر فرصت داده شود نکه برط بر ایناری و مجازات آنها است مشروکیو

عساکر عوض  در  با  که  امیر  اعتماد  طرف  که  جدید  عساکر  شند سابقه 

ر آن اگر رابرتس با  د. در غییخدام و سپس در مورد اقدامات الزمه نمااست

قه و مردم در مقابل امیر ساب  ل حرکت کند عساکرانگلیس بطرف کاب  کرساع



آ امقابل    درنرا گدیگک انگلیس مینامند  که  قیام میقوای  "        نمایند    نگلیس 

(۱۲۴-۵ ) 

را به خوشی لوگرد  "چون انگلیس باالی امیر مشکوک بود رابرتس امیر  ـ

رداد. و  قرا  دیهنن گورکه  انظارت سپاهییمه تحت  خخواست و اورا در یک  

ه دیگری ذیل را  امیر بطرف کابل حرکت و ابالغییتی  روز بعد رابرتس با مع

 صادر نمود. 

وده اند مجازات و  مهد شد.آنانکه باالی هیأت انگلیس حمله نال خواابل اشغک

مسلح دیده شد دشمن انگلیس محسوب و    اف کابلهرکس که در داخل و اطر

ؤل عواقب آن اده شد رابرتس مسندشاوای انگلیسی مقاومت نبدخول ق   راگ

 (. ۵-۱۲۶ود.")هد بنخوا

ب رابرتس  کابل  ۱۱تاریخ  "جنرال  به شهر  و  آکتوبر  با  رسید  و  از  الحصار 

بتاریخ   کیوناری  بعرآکتوب  ۱۲منزل  بتاریخ  دیدن  آورد و  آکتوبر در    ۱۳مل 

د بمردم کابل  قوایی خو   نظامی خود رسم گذشت را برای نشاندادن  یونیفارم

د تعقیب  ب  ادانجام  که  بود  رابرتس  نظامی  مخنمایش  باالحصار  ه  زن سالح 

داد زخمی گردید  و یک تععسکر    ۷۰ث کشته شدن در حدود  منفجر و باع

باالحصار به شیرپور ) که امروز بنام شیر    بنآء رابرتس تصمیم گرفت که از

اهداف اصهچور ش نماید. چون  دارد(نقل مکان  ی رابرتس  ی لشکرکشلرت 

 از :  ودب بکابل عبارت

 بل.مصؤنیت قوای انگلیس در کا -۱

 کابل ایجاد ارتباط مخابراتی بین -۲

 و سمله از طریق خیبر 

                                             ت داشتند                                    س زات اشخاص که در قتل کیوناری و هیأت انگلیس دمجا - ۳ 

دیگر نزد   ندمکیعقوبخان با عقد معاهده گ یر محمد امه رد لیتن با فهم اینکال

ر هرات بر ضد وبخان ددارد و برادرش سردار محمد ایملت افغان اعتبار ن

عبدالرحمن   و  نموده  قیام  افغانستان  خانگلیس  شمال  به سرحد  را  خود  ان 

ام و به کار  ازات اقدجبهتر دانست که هرچه زودتر به تطبیق م  .رسانیده بود

دا لهذا  ش  دهخاتمه  کهود  داد  هدایت  رابرتس  منتظر  شم":برای  نمیتوانید  ا 

ز عساکر قطعه هراتی  هریک ا  حلقه های آشوبگران باشید. چهگرفتاری سر

چه ملکی  اشخاص  از  هریک  یا    با  و  مال  یا  و  عادی  نفر  ویا  باشد  مجتهد 

ان  ده در جمیعت حمله کنندگان اشتراک داشتنکدهقانی  اینکه  مسؤل  د. برای 

بهتر خواهد بود که   باشدی انگلیسی جواب داده شده  انجمنها  اتاسبه احس

 گیرد.  ت قضایی صورتباصالحیه اساس فیصله کدام نوع مقام اعدامها ب

ی مثل محاکم میدان  ترین و سریعترین نوع قضای  ناما این نوع مقام باید خش

م  Dramhead Court Martial Lawگ   جن قضطباشد  از  اوت لب 

ابل باید  ا بکزات است.لهذا با رسیدن شمبلکه مجات  یسبصورت معمول آن ن

از حکمفرما   ی اینکهاید برخورد با وحشت باشد براعمل شود و هدف شما ب

برخور باید  شود  جلوگیری  وحشت  قاطع   د شدن  و  سریع  بسیار  شما 

 (. ۵-۱۴۰باشد.")



از   ابالغیه  بعد  بکابل  رابرتس  رسیدن  دیگر  یشددو روز  متن دی  به چنین 

نمو قومانده"ق د.صادر  تحت  رس  وایی  بکابل  حال  را  یده  من  باالحصار  و 

مخالفت و اقدامات  شهر به  ا در طول راه از طرف ساکنین  اشغال نموده ام

عالوه مرتکب شدن جرم قتل نماینده انگلیس  رخصمانه روبرو شدند. فلهذا ب

 (.۵-۱۴۰)یباشند."مم رانش به تمرد در مقابل امیر نیز متهاو همک

 ند که:میک مجازات رابرتس چنین تبصره در موردس لینویسنده انگ

اشخاص مجازات  به  "استدالل  حمله  مسؤل  که  را  ای  بودند  نگلیسی  هیأت 

نکه حق تهاجم را بر افغانستان و  یمعقول و بجا خواهد بود اما به ارتباط ا

سوال ل بحث و  بقاحکومت افغانستان را داشتند یا خیر    تغصب نمودن قدر

اد اعدام اشخاص ری  عااست و همچنان  مقامات در محق  تجاوز    قابلا که 

مردود و نادرست  د بکلی مرد در مقابل امیر دانسته انانگلیسی بود و آن را ت

 . (۵-۴۴۱است.")

رابرتس آمدن  خصبکابل    با  بنابر  افغان  باهوش  و  بیدار  آزاده،  لت  ملت 

 و   ن خود میدانستند تحملجز ایما  ار  افغانی و وظیفه اسالمی که حب وطن

ت تند لهذا اتحاد آهنین و شکسوانسرویه وحشتناک رابرتس را پزیرفته نمیت

گرانگلیس اعالن و جنگ دوم افغان و  ی اشغالقوا ناپزیر خود را  در مقابل  

شده    م تحت رهبری غازیانکه از نقاط مختلف کشور متحد۱۸۷۹انگلیس   

نان و  ی  هافغان با تهیه بسته  ا  ن قهرمانابودند و مردانه  وار از طرف زن

م ترساندن  و  حمایه  نظامی  دی  شویقهمات  یکبار  را  انگلیس  گر  میشدند 

می جنگ  بعدآ  که  داد  ره  وندشکست  و  تحت  ایوبخان  سردارمحمد  بری 

مر و  زنان  عاشقادقهرمانی  عبدهللا  و  میوند  ماللی  خاصتآ  افغان  ن  ان 

 ج است. رفانی در تاریخ افغانستان بخط زرین د عار

را  خان  طرفی امیر محمد یعقوبود در کابل  برخ  ستگلیسها با پزیرش شکان

 چنین اعالن کردند. 

ج دونرال  "من  از  نمایندگی  به  انگلرابرتس  امیر لت  که  میدارم  اعالن  یس 

ترک وظی وفبرضای خود  نموده  کرد.ه  بدون حکومت رها  را  ... افغانستان 

با سراند مفاهمه  از  بعد  انگلیس    ا،ولت  کقوبزرگان  دیگری  تعداد  و    ه ام 

ازعالقممن وایندگی  مردم  خواهشات  و  را  الیاندی  مختلف  شهرهای  و  ت 

ایج  میکنند برای  را  الزمه  حکوماد  ترتیبات  برای  یک  را  خوب  دائیمی  ت 

 (. ۵-۱۴۵.")دمردم اتخاذ خواهند کر

هدف دیرینه خود که افغانستان را  روسها با استفاده از موقع برای رسیدن  

و    بین انگلهنروسیه  الحمایه  تحت  حایل  سید  منطقه  بسازد    بحیث 

خا راعبدالرحمن  زندگی  ن  روسیه  ترکستان  در  به    که  آمو  از  میکرد 

ا کفغا ترکستان  داشتند  نستان  آشنائی  او  با  قبل  از  منطقه  مردم  ه 

که عبدالرحرف  بودند  این عقیده  به  نمودن  من خاستادند.روسها  با سپری  ن 

روسی در  سال  آن  هدوازده  انگلیس   هابرای  و"قاز  خواهد   رای  مفید  پخته 

   (.۶-۱۹۰ود.")نم

انگل به  یسهاو  خان  عبدالرحمن  شدن  ی  داخل  ایجاد  برای  را  ک  افغانستان 

باح گریفن    کومت  لیپل  دانستند.لهذا  خوشی  خبری    Lepal Griffinثبات 

بتاریخ بود  کابل  در  که  ب۱۴انگلیس  برای  جون  شفاهی  پیام  رعالوه 



خ کاعبدالرحمن  پیام  نمایندتبن  توسط   نیز  نزد  خصه  ی  خود  وصی 

 یش نوشته بود که:برا  دالرحمن خان فرستاد وعب

داخ"قراراطال شما  اید  ع  شده  افغانستان  ابنآل  نماینده  ء  توسط  مکتوب  ین 

  که شما از نیات آمدن خود نماینده گان انگلیس   دخصوصی به شما ارسال ش

درافغانست  را خود  دخول  ازاهداف  و  دولت  ن امطلع  توضیحات    به  انگلیس 

وهاره  الزم بدارید.  مائیه  توسط  شفاهی  سردار  خبر  مچنان  به  شان 

که روابط صمیمانه طوعبدالرحمن خان   باالی    نی شانالگفته شد  با روس 

ن درختم  ندارد؟  تأثیری  دوام  اانگلیس  عالقمندی  اظهار  نیک  آرزوی  با  مه 

 (.۶-۱۹۳نموده بود.")را مکاتبه 

ان  که مقابلتآ بزرگت  اشهمسفر خود درمیان گذ  ا بزرگانب  سردار موضوع را

اما سردارهوشیار در  برای انگلیس جواب داده شود.  شدت  خواستند بسیار ب

یجه تن خود گفت که در چنین حالت از جواب زشت چه نهمسفرا یجواب برا

نها بیشتر بشنویم.لهذا مثل ز آخواهیم گرفت بهتر و معقول خواهد بود که ا

سیاست رسدمیک  از  دایار  اطمینان  مکتوب  سردارو  د  دن  مکتوب   متن 

عدالت کننده  د  منعکس  آو  تحقیر  حالت  از  و  بوده  نباید  وستی  میزیکه 

و توسط  امیر محمد یعقوبخان و مشاورین مضرش  ع میشد  ق درافغانستان وا

امر  ص یک  که  شد  متذکر  و  آورگردید  یاد  گرفت  که ضرو ورت  است  ری 

دوس و  آرامش  در  دو    یتافغانستان  داشتهطمپراابین  قرار  د.وی  اشب  وری 

انگلیس  عالوه و  روسیه  که  تض  بین  نمود  را  افغانستان  توامیت  مین خود 

 سردار به قرار ذیل بود. شفاهی  مکنند؛و مخبرنیز حامل پیا

سالباو  " دوازده  خورده    رای  را  روسیه  که  نمک  بود  خواهد  نادرست  و 

  ارزومندی دوستی را   اوشد.لهذا  اوفا ب   ی بی را قبول نماید که به آنها  شرایط

ز انتظار گرفتن استقالل را ا  ا کهه و خصوصآ با انگلیسههردو قدرت نمودا  ب

رأس اسپ به چاریکا    ۵۰۰  اکه ب  مند استرزو انها دارد و بکمال خوشی آ

 (. ۶-۱۹۳را مطرح نماید".)  عبیاید و موضو

سردم  ۱۸۸۰جوالی    ۲۰بتاریخ   رسیدن  رسید.با  چاریکار  به  ر  اسردار 

ا  ل دعوت و در حضور آنها به دربار کابر  انورآ بزرگان و سردارف   رابرتس

کعب امیر  بحیث  را  خان  سرددالرحمن  هرات  در  کرد.  اعالن  محمد ار  ابل 

ببویا افغانستان  استقالل  و  آزادی  عاشق  که  یک وخان  خواست  نمی  و  د 

  گانه گان باشد بعد از تسلیمی قندهارلط بیبلست از خاک مادروطنش در س

یجه غازیان افغانی و  کشید که در نت  کر لشهلمند و و لشکرگاه  ه،بطرف فرا

ش  قوای جنگ  در  میوند  در  بانگلیسی  انگلیس  قوای  و  روبرو  ه دیدی 

  یی مواجه شدند.  کست نهاش

 ند که: کیک انگلیس چنین اعتراف می

یوند از برجسته ترین شکست در تمام جنگهای افغان و بریتانیا، جنگ م"

 (. ۱۹۸-۶)ود."یره شمار مببریتانیا 

کا گریفین  پل  بلدر  یک  Lepal Griffinل  از  امارت هفت  بعد  اعالن  از  ه 

جوالی   ۳۰ت و بتاریخ  ردار رف سخان در کابل به چاریکار نزد  عبدالرحمن  

سرد۱۸۸۰ با  بار  اولین  سرداام  و  کرد  مالقات  درخواست ر  گریفین  از  ر 



تحریری ارائیه    فین جوابیر تحریری را نمود که مقابلتآ از طرف گتعهدات  

 :شد که

که   ل به افتخار اطالع حاصل نمودجنرااز تقدیم احترام جاللتماب گورنر عد"ب

دعو اساس  به  شما  ا  توالحضرت  حرکت  دولت  در  کابل  بطرف  نگلیس 

د با  ایجا  ر میباشید.فلهذا  و  شما  احساسات دوستانه والحضرت  د  نظرداشت 

ومت تحت رهبری  کسیس یک حأتوحیه اطمینان در سرداران و مردم به  ر

ضرت شما را بحیث والحیم که دولت انگلیس  ما اطمینان میدهش  رتوالحض

م کابل  اولیامیر  برای  انگلیسها   ( ام  نیشناسد  را بار  افغانستان  یر 

میکند(.برعال خطاب  به وواالحضرت  که  شده  داده  صالحیت  من  برای  ه 

ب ندارد  رسااطالع شما  انگلیس هیچ عالقه  دولت  که  امور  هکنم  داخلی    در 

نماینده مقیم    د کهله نماید و نمیخواهالحضرت شما مداخو  رهمناطق تحت ادا

نماید،بلکه صرف    ما تعینشهیچ یک از مناطق تحت اداره    انگلیسی را در

ه بین دو کشور مجاور برقرار میباشد الزم کبرای حفظ روابط دوستی عادی  

اساس یک موافقه  نگلیس بها ود که یکنفر نماینده مسلمان را دولتد بخواه

ک ول  ابدر  سازد.چون  نمقیم  خواهش  شما  و    مودهالحضرت  نظر  که  بودید 

خارجی نیز واضح و   دولبا    انگلیس را در مورد روابط شماتصمیم دولت  

ده شود.اظهار میگردد که نائیب السلطنه و ی به توجه والحضرت شما رسان

واضح سازم    حضرت شما النرال برای من صالحیت داده که برای ور جگورن

ای به  و   رانکه چون  هردو  اطمین  روسیه  و  قبول  دخوشی  از  ان  که  اند  اده 

افغانستان اجتناب میکنند.لمداخله در امو است که واالحضرت   ذا واضحه ر 

به   خارجی  قدرت  هیچ  با  داشته  اشما  روابط  انگلیس  دولت  ستثنای 

ان نماید  تر افغانسومهر قدرت خارجی تالش مداخله را در ا  اگرنمیتوانید.و  

مدا تحری  و  خلهو چنین  تجاوز  بدومنین)بهیا  ناشده  واالحضرت قلم  ک  رو( 

کمک مورد نیاز    اندازه  یس حاضر به آنگدولت ان  رتآنصودر    ،باشدشما  

اینکه واالحضرت شما   خواهد بود که دشمن را به عقب  براند، مشروط بر 

بط خارجی  ارتباط روا  ه کاری مشوره های دولت انگلیس را بهبدون محافظ

 (. ۶-۱۹۶د".)تعقیب نمای

بیانیه ختم  عبدال  ،با  قب  رحمنسردار  کابل  امیر  بحیث  رسمآ  و  خان  شد  ول 

بم  ۱۸۸۰آګست  ۱۰بتاریخ   به شسخصآ  که  انگلیسی  عساکر  وداع  رای 

گشتند    از کابل به هند برمی  Sir .D. Stewartنالد ستورت  وقومندانی سر د 

 غال کرد. شابل را اک حاضر و اشتراک ورزید و امارت

 در قبال خط فرضی دیورند.  رحمنلداعب سیاست امیر

 م. ۱۹۰۱-م۱۸۸۰

خان   انامیرعبدالرحمن  نشانده  دست  بود  که  ا  بگلیس 

لیس برایش داده  طرف انگداخلی از    صالحیت که در امور

هنین خود افغانستان سه آ  شده بود سیع داشت که با مشت

مخالف و  واحد  را  دوستان  ین  پارچه  با  را  وانگیسها  خود 

خاسردارمحمد دوغ،انیوب  و  اول  جنگ  افغان  ازیان  م 

که    ین ببردبهند از  به    با کشتن و فرار کردن  وانگلیس را

 سنده یعنی  این نویجد قبله    گان آنوقتقربانی شده  یکی از  

درانی)پو  خان  وچ  حاکم  (ئززاپل عبدالصمد  آن  از  قت  رخ  بطرفداری  که 



دشم و  محمدایوبخان  فع سردار  اشغالگر  انگلیس  های  توطیه  به    ت یلانی 

بمیکر سهد  های  خانواده  سعا  ا  هریک  و  برادرش  خان  خان،سلطان  دت 

هنخان  وحدت   به  سال  دو  و  بیست  شابرای  جایداد  همه  و  فرار  ن ضبط  د 

میباگرد پدر  ید  بعدآ  قلم  شد.که  دراین  خان  )پوپلزایی( ناعبدالستار  پسر    ی 

 ل اسمتولد  که  واسه عبدالصمد خان درانی  عبدالودود خان )بوپلزایی( یعنی ن

 امیر حبیب هللا خان بحیث بزرگ  گشت در زمانبعد از باز  د بودهن  م۱۸۸۶

ه احمد  رف خانواددهای  ضبط شده را در تص خود مجددآ قسمت از جایدا  قوم

 خان درآورد. 

که   ازبیگناهان  تعداد  آجب همچنان  یعنی  شان  مسلم  حق  ادعای  از  زادی  ز 

یگر  د   بعد   یک ی  دز یوغ اسارت انگلیس چیزی دیگری نبومادروطن عزیز ا

کردن،در    روطنزندانی کردن،فرار از ماد   لف از مجازات چونبه انواع مخت

اند ها  چاه  وسیاه  ها  سگنجه  انوع  و  وغیراختن  قربان غیره  آرزوهای  ه  ی 

داخ در  امیر  وآرامی  انگلیس  که   لشوم  نماند  را  قدرتی  درملت  گردیدند.و 

و   بمخالفت انگلیس  خودش  نمایند.چون  قیام  انگلیس  در    جنگدو    اب   اه یا 

نی سیاستافغانستان  ب  میتوانستند  را  خود  سرحد  که  آمو دریاپیشروی  ئی 

اطق ماورای  ی که من معامله گرد لهذا با روسیه در یک  برساند عملی نماین

پنجده قسمتهای  چون  آمو  در ر،دریایی  که  را  پامیرکالن  و  وشان،ذوالفقار 

نقط چییک  با  همسرحد  ه  نیز  واگذار  بود  ن  روسها  هده  معاعقد    اب  وبه 

امی با  سدیگری  خان  ارعبدالرحمن  بداخل  پیشتر  را  خود  ستان  فغانرحد 

آنچه را ک انگلیسپیشبرده و  با  قبآل  امیر  ها در دوره روسها  شیرعلیخان  ه 

تبد خواب  و  بودند  کرده  )حایل(    لیپیشنهاد  منطقه  بحیث  را  افغانستان 

Buffer State  ه نطقدر م  نا شدانگلیس و روسیه میدیدند عملی و خو  بین

آینده  مدت  دانه پالنهای شوم طویل التحت تصرف خود آزا)آسیایی مرکزی(

یرعبدالرحمن مارت امزده سال اسید این است که بعد از  خود را به پیش ببرن

به   رسیدن  برای  انگلیسها  علیه دهخان  را  نظامی  تهدیدات  اوآل  خود  ف 

بناث و  ورکزاییها و دیگر مردم سرحدی شروع  یها و ایوسف زای اقوام  ین  یآ 

بین شان  در    ق،سپس بحیث میانجی و مصلحق اختالفات را خلمختلف مناط

گال خود آورده و  را درجن و مالها    بعضی از خوانینپول    درآمدند و بادادن

تربیه امیر عبدالرحمن خان  ن  مردم منطقه را تحت  دادند. گرچه  قرار  ظامی 

یده دوستی  عق  یسگلانه  بعقیده امیر شیرعلیخان نسبت به روس  برخالف  

بعدآ درک کرا داش اما  آنچه را خودش در مقت  انگلیسها تصور  ابل  رد که 

نیست ا  میکرد  دفاع  برای  امیر  سرحدات  لهذا  درح ز  دوصد  خود  دود 

د را در مقابل انگلیس نمود و کوشش  اههزارعسکر را تهیه دید و اعالن ج

در مقابل    میرا  ماا  هددن و اشخاص با نفوذ قبایل نیز پول به خوانیکرد که ب

نمیت  اقتصاد انگلیس  ونمیتوقوی  نماید  رقابت  پول   انستوانست  صرف  با 

بایل را خرید و در  ونهای ق لوچ و پشتلیسها عدهء از خوانین ببیشتر از انگ

 تفاده نماید.سامقابل انگلیس از آنها 

غ خان  امیرعبدالرحمن  اقدامات  آنهم  به با  را  انگلیسها  و  نبود  مؤثر  یر 

بسساخو  برروش  یتشو انگلیس  لهذا  برایت  ماهرانه  سرحدات   یار  تثبیت 

ا از در مصالحه و سیاست بی و جنوب غربی افغانستان  شرق   جنوبی،جنوب

پی آمدندامیر  استفا  ش  و  نظامی  قوای  تهاجم  تهدید  با  شمشیر   ه دیعنی  از 

ا بین افغانستان امروزی و  دیگری ر  Buffer Stateخواستند یک بفرستت  

 . ین نمایندتع ومآ یییارماورای د



لیسها  گکه انشوم    رمتذکالزم میدارم  دن هیات بریتانوی به کابل  ز رسیقبل ا

قانونی  ۱۸۸۲ال  در س تحتم  مس  را  نوع  و حقوق     (Tenant)آجرت) سه 

حقوق  آنها( مالکمستآجر"ینقانو  و  یعنی  و  دار  را  ،اجاره  است  "  که چه 

 . تصویب کردند

shtrig r3 Kinds of 'Tenants' and thei 

ee?of statutory tenant,Lessee and Licen What are the rights 

نیستم   دان  قانون  من  ابدربکه  چون  نمایماره  نظر  میتوانید لهذا  ،راز 

مفصل   باکه  معلومات  ملکیقانون  ره  در  غ اته اجاره  منقول  ی  توسط  یر 

و شرایط وضع  قانون    ۵۲ماده  مخصوصآ بند سوم    ،بند  هسدر    انګلیسها

افغانستان در ماورای صد ساله ملکیتهای    حتمال قوی به اجارهه اب   که  اآنر

توجه خوانندګان ذیل  لینک  به  خط فرضی دیورند میباشد  

تا  محترم   جلب  باره  را  تفسیر در  و  تحلیل  از  بعد  تا 

 . قضاوت فرمایند نیجع قانوامر

-of  -kinds-neylife.in/article/3mohttps://www. 

     htmlts/38233.righ-their-and-tenants 

هیآت   هنری    Sir H.Mortin Durandست  ریا تحت  ی  نفر۱۳لهذا  سر 

دیورند   م  رامارتین  ا  حیثیت سکرتریت  انگلیسکه  خارجی  ر  ور  هند  ا  در 

اعز بکابل  امیر عبدالرحمن خان  دربار  به  از  اداشت  بعد  و   هلرت چمذاکم 

مقابل  در    م۱۸۹۳برنوم  ۱۲یخ  ی مؤفق شدند که بتاروزه با مقامات افغانر

هندی به افغانستان موافقه شود و    روپیه(  ۶+۱۲یه ساالنه هجده لک )تاد

هنگ  ن و با فرران همدین،همزبادیگری برادران و خواه  با یک خط سیاهء 

 د. دنمودا نهم جعادالنه از  را بدون احترام به حق زندگی مشترک شان غیر

قبلی  دو دانه    ه کهه نامیدرطان خبیثم سنویسنده دانه سو  معاهده دیورند را

که الی امروز هیچ جراحی مؤفق به باز کردن  خت گره زد  را باخود چنان س

افغانستان  ایتخت زیبایی کابل یعنی په و زنگ خطری را به فضآن نشد ایی 

د تنها  نه  را  مادروطن  و  اربعه  رآویختند  یک کشور    یث بحوزی  امر  حدود 

قهقرا    بدبختی و   ودالبطرف گ  مرور زمانکه در آورد بلکه به  محاط به خش

داده   سوق  بانیز  امروز  خطری  و  زنگ  صدای  آنجاه  و  جاه  این  از  هم  ز 

 ناختن آنرا میشنویم  برسمیت ش

معاهده  عقد  و  خ  ،با  جدی  واهران  دیورند  سیاهء  خط  ماورای  برادران 

خو  ا  دمخالفت  اعالن  چرا  زورگانون  ما  هم  و   لیسها  لهذداشتند  زر  ا هم 

رحق  عبدالرحمن خان صدای بمخفی امیرکات  و تحری  کهای مالی علرغم کم

 کسی نشنید. شانرا 

الر خان  امیرعبدالرحمن  دوره  اواخر  هندر  ویسرای  بحیث  کرزن  د  د 

 صوف بنابرخصلت خودخواهانه و جاطلبانه لیتن  گردید.مو  بریتانوی مؤظف

Lyttonبا تجدید نظر  لقب ای  سراهمانند وی بر معاهده خط سیاهء  ی خواست 

ار دیگر  نستان را بی انگلیس حاصل و افغاری را برابیشتتیازات  دیورند ام

قویتر   دیوارآهنینی  یک  بحیث  آن  ملت  ق بخون  تزاری  روسیه  رار  درمقابل 

م بنآء  ربدهد  ذیل  عبدالرحمن  طلب  امیر  پیشکش  جدید  معاهده  مورد  در  ا 

 ن نمود. اخ

https://www.moneylife.in/article/3-kinds-


 نظر سوق الجیشی حکومت هند.بر خط دیورند از نقطه  ظرد ن تجدی -"

 مال آن . به افغانستان و استع رود اسلحهبر ومراقبت  -

ماور  - در  واقع  قبایل  به  کمک  از  افغانستان  گفتار  خوداری  در  دیورند  ای 

 مل وع

در    درافغانستان برای اتخاذ ترتیبات دفاعی  ریتانویمنصبان ب  تعین صاحب  -

 .         (۳-۴۴۰)سیه"رومقابل 

ثبت و یا جواب مLord Curzanزن  مورد نامهء الرد کر  اما قبل از آنکه در

عب امیر  شود  داده  )منفی  آکتوبر  اول  بتاریخ  اثر  ۱۹۰۱دالرحمن  در   ) م 

باغمریض قصر  در  بود  که عاید حالش  ک  ی طوالنی  به حق  ، ابلباالیی  جان 

ر ارشدش امیر پسی  ان بررزتسلیم و تصمیمگیری در مورد پیشنهاد الرد ک

 حبیب هللا خان بمیراث ماند. 

ا  است  تذکر  معت  هفر  گقابل  دیورندماده  خط  اول  بدقت    (۶۹۰-۱) اهده 

نش الی  سرحد شدیعنی    دهردیگذکر    "  خط"  نام  ، در تمام مواد بشودخوانده  

از دولتمردان    یچ یکهیه شده که الی امروز  عویق انداختعالمه گذاری به ت

 . نداکرده ن ولافغانستان آنرا قب

یکی    ر در باره حناب داکتر صاحب رحمت زیرکیا  ر شد کهباید متذکنان  همچ

دوره صدارت سردار    ز خاطرات  امیرعبدالرحمن خان مینویسد که بعدآ درا

 .سامیده میشودوجه شما ر اود خان به تمحمد د

 دیورند. رضی ف  ر حبیب هللا خان در قبال خطسیاست دوره امی

 م ۱۹۱۹-م۱۹۰۱

هللا خان را برخالف دستور   یر حبیبقدرت رسیدن امالردکرزن با  حال به هر

مرکزمق بریتامات  تائید ی  بمنظور  هیآت  اعزام  از  تعزیت  نامه  ضمن    انیا 

ایس و توطیه های الردکرزن  که از دس  دید اما امیرمعاهده گذشته یاد آور گر 

یش برا  ای تائید معاهده طفره رفتهت برراهی داشت در جواب خود ازمذاکآگا

دا وقتیکاطمینان  که"تا  دولت  د  درمقابه  که  تعهدات  به  او  بریتانیا  پدر  ل 

و شمرد. داشت  خواهند  محترم  آنرا  احکام  هم  او  نمایند  (.  ۴۴۱-۳")فاه 

الردکر کمکمقابلتآ  ارسال  مند  زن  وسالح مالی  دیورند  خط  معاهده  رجه 

معخ را  افغانستان  شده  پاف تساخ  طلریداری  خود  برموقف  امیر    شاری .اما 

برادرش  و  استقالل    را مؤظفنصرهللا خان    کرد  که موضوع حصول  نمود 

افغا کشورهای  نستان  کامل  به  را  سفرا  وتعین 

بشمولروسیه،المان،ایران،ترک امریکا  و  را  یه،فرانسه  مطرح    بریتانیا 

د  د خوهاآ برای مدت چندی موضوع پیشنید.که در نتیجه الردکرزن مؤقتنما

یب هللا  امیر حبعنی پسر ارشد  ام دیگری شد یاقد  را به تعویق انداخت و به 

سال عمر داشت به هند دعوت و از  هفده    خان را کهخان سردارعنایت هللا  

اندادند  برایش نش  دنیت جدید راو پزیرائی کردند وضمنآ م  او بگرمی استقبال

ش مسافرت  نتیجه  در  گذاکه  عمیق  تأثیر  او  به  د  شتهزاده  بازگشت  و  ر 

سردار عمش  طرفدانصرهللا برخالف  خان  ان  با  دوستی  ومر  عرفی  گلیس 

 گردید. مدنیت جدید در افغانستان



اما به اساس    ش علرغم اینکه جدی طرفدار وارد نمودن مدنیت بود  ما پدرا

رنظر  یق ریفارمهایش را تدریجی با دن خان تطبامیرعبدالرحمنصایح پدرش  

 ید. مید ورداشت شرایط مسلط در کش

د بخارا و  استردا  ملت در ارتباطنکه به خواهش  ی ایامیرحبیب هللا خان برا

د مثبت  جواب  باشد  سمرقند  طاده  از  در  و  را  سرلیویزدن  هیأت  دیگر  رف 

پیشنهادات   مشکارتباط  موقف  به  معاهده  دتجدید  قرار  تری  باشد  ل  اده 

ر انگلیس  و  افغان  اتحاد  سمرقندموضوع  و  بخارا  فتح  بخاطر    یشکش پ  ا 

یر واست امبا ویسرا در خعد از مشاورت  یس ب.هیأت انگل  نمود  سرلویزدن 

ب روسیه  اینکه  اظهار  با  قوی  را  ردسیار  گرفتن جواب    است  با  امیر  کرد. 

ه  ۱۵۰۰منفی و حضور که  نفر  گردید  وادار  به   با سرلیویزدنیأت سروی 

 ده ذ یل امضاه شد. م معاه۱۹۰۵ذیل برسد وبتاریخ  توافق

یر حبیب هللا  لته والدین امالم  اعلیحضرت سراج-رحمن الرحیم ال" بسم هللا 

پاد افغانستان و  خان  آن  شاه مستقل مملکت  رف و جناب سر از یکطتوابع 

ه محترم  ا عظمت هندوستان و نمایندلوئیس ولیام دین وزیر امور خارجه ب

 انگلستان از طرف دیگر."پادشاهی  دولت

أیل له قبول میفرماید که در مسوسی  ینحضرت پادشاه فوق الذکر به ا"اعلی

عهد وکلی  به  جزئی  راجع  دانامه  که امور  قراردادی  و  وخارجی  خلی 

پدرموال انگلستان ضیأال  حضرت  علیه  دولت  با  مرقد.  نورهللا  والدین    ملت 

اس شده  وعمل  نموده  نیزهمانمنعقد  من  قبوت  را  خواهم ها  عمل  نموده  ل 

 لف آن رفتار نخواهدشد."نمود و مخا

ایجناب سر لویس ویلیام دین بنین  مچ" ه قبول ما  ن  ینماید که همانوسیله 

انگلستعهدنا علیه  دولت  که  وتعهد  پدرمه  با  سراج مرحوم  ان  علیحضرت 

ی وخارجی  والدین راجع به امور داخلالملت والدین واال حضرت ضیاءالملت  

منعقد  وغی اعتبار خره  به  را  آنها  من  کنموده  مینویسم  و  میدانم  باقی  ه  ود 

 (.  ۱-۷۲۸هد نمود".)جه رفتار نخوایچ وانگلستان مخالف آنها به ه دولت

م" چهاردهم  شنبه  سه  روز  الحرابتاریخ  مارچ  ۲۱مطابق    ۱۳۲۳م  حرم 

 م در کابل مهر و امضا شد".۱۹۰۵

 امیر حبیب هللا خان .    

 (۱-۷۲۸)م دین".لوئیس ویلیا   

جهانی  " جنگ  درگرفتن  خاصاول  با  جهان  در  را  افغانستان    بین   تآموقف 

بزرگ همسا )قدرتهای  و روسییه  د شواانگلیس  زیاد  نهایت   )  ر ساخت. ه 

هیأت مشترک جرمنی و ترکیه   م که۱۹۱۴آکتوبر  ۲مخصوصآ بعد از تاریخ

ها را یده و در پغمان پیامدول خود بکابل رس  به نامه ها و پیامهای رهبران

افغانستاکه   اشتراک  بود  مقتضی  مرکزی  قوای  بطرفداری  جنگ  در   بهن 

  ی و نشر نصب یکدستگاهء رادیوئخواهش اجازه    یم ورحبیب هللا خان تقدامی

 (. ۷-۹۱تبلیغات را نمودند" )

که"   رسیدن   با گفت  لندن  پارلمان  در  انگلیسی  بیت  کنل  بکابل  هیأت 

هند  ه وحشی  افغانسمسایگان  و  ایران  باید  یعنی  و تان  روس  اتفاق  به 

 (. ۱-۸۳۸جاروب کرده شوند") انگلیس



حت نشانمیدهد که ن انگلیس بوضارلمابت کلنل بیت در پاه صحیجکه در نت

از فاس تجاوزانگلی متر به نیمقاره هند  ن کیلوصله هزاراگر وخونخوار که 

ی ملت ناتوان هند  بر استعماگر آزاد خود را رسانیده بود و بحیث یکقدرت جا

خونرا   و  آرامش  غصب  میچوشید  هزار  شانرا  صدها  ریختن  با  نگرفته 

نا  هتوعساکر  اروان  متحدین  از  مقابل  پائی ندی  در  به   خود  المان  تجاوز 

اس  سربیا کنیز  نماید.همچنان  ایتفاده  و  شورهای  در ران  که  را  افغانستان 

تف با  چندینبار  خود  گذشته  سال  صد  اندازی،تجاوزطول  یا رقه  نظامی  ات 

ملتهای مظلوم شانرا تحت یوغ  وس، وهشیانه جاروب و  ریها با رمعامله گ

ه ده بودند نیز در جنگ بیعلمی قرار دالق ببداد در تاریکی مطاست  و  استعمار

خ ملتهنفع  واگر  بکشانند  مظلومشود  از  ای  آزادی ان  که  خود  حقه  حقوق 

از اوامر جابران را    دفاع و یا اطاعت  واستقالل در روشنی علم ومعرفت بود

ونمیکردند   برچه،تفنگ،توپ  بنام    بزور  وحشیانه   خود  را  آنها  طیاره 

 د.وه و جاروب میکردنی مححشو

فیصله سنگ آسیاب قرار داشت  بین دو  خان که مثل دانه گندم  میر حبیب هللاا

ش م( انگلیس و روس تزاری را در باره نقشه ایران فرامو۱۹۰۷مانه ) ظال

بود.لهذا   درنکرده  بیت  کلنل  اندپارلمان    بیانیهء  دیگر  یکبار  یشه انگلیس 

شیرعلیخان  میر سه قسمت دوره های ابه  رااحتمالی تقسیم مجدد افغانستان  

حبیزند امیر  ساخت.بنآء  هللا  ه  راب  دیپلوماسی  راهء  یعن  خان  به  گرفت  ی 

کهه گفت  ترکی  هستم،  "یأت  تنها  قرار    من  آسیاب  سنگ  دو  از  بین  دارم 

فه خوب هستم آنچه آرزوی خلی ا مسلمان  س و روس میترسم اماتحاد انگلی

باشم تا  د میت قوای ترک بطرف هن حرک  ظرباشد آرزوی من نیز میباشد منت 

 (.۶-۲۵۵)قرار داشته باشم " ء اسالمی آنها در رأس سپاهدر پهلو 

ضا کرد  ن در خفی از نماینده مسلمان انگلیس مقیم در کابل تقاهمچنا  "امیر

ت کند و برایش گفت که بدول  تش مخابرهکمال محرمیت بدولکه پیامش را ب

شم وفادار  دوست  من  که  بگو  نم  هستما  خود  اعتماد  بمن  اگر   ائیدباید  و 

من  اختالفی   وعمل  گفتار  شودر  مندیده  موقف  که  بدانند  باید  نهایت    د 

 (.  ۷-۹۲")اس استحس

انگل قبول  طرف  و  مخابره  سمله  به  امیر  حتی  پیام  و  گرفت  قرار  یس 

بم امیر  با  ر حرمانه  توافق  روشه  مناطق  موضوع  که  ان،درواز  سیدند 

موافقه    م ۱۸۹۵ستان بود و در سال  فغانا  وشغنان را که حق مشروع طی 

ور  ده بود بط انگلیس به روسیه بخشیده ش از طرف  ادالنه و ظالمانه  غیرع

قالل سیاسی  ی حل و نیز مقدار پول زیادی را برای امیر بخشش و استقطع

 (. ۷-۹۳")را خواهند شناخت  افغانستان

خ  هللا  حبیب  امیر  مسهمچنان  احساسات  نمودن  خاموش  برای   انان لمان 

ت ترکی  ریب هیأوطرف خط دیورند وف اقوام و قبایل دانی  هند،ملی گرایان افغ 

وتأخیر مدت چند از اتحاد خود به هیأت زیاد    نه زدنهایو جرمنی بعد از چا

مش داد  براطمینان  ملیو  انکه"روط  طال، بیست  پوند  توپخا پنجاه  ن   نه،زار 

رک دیده تدا  یشمقداری زیاد از مهمات نظامی برایکصد هزار میل تفنگ و  

ا که  به  لبته شود  مثبت  جواب  امی  دادن  پیشنهاد  تنچنین  نه  قدرت  ر  از  ها 

تمام قدرت مرکزی نمیتوانست به آن  جواب بلکه    بلند بود  جرمنی و ترکیه

 (. ۷-۹۳مثبت بدهد" )



 

امیر م از  معهذا  افغان،مسلمانان هند و تیکطرف بملؤفق گردید که  رکیه ت 

نگلیس را طی  گر ااز طرف دی  نشود.  حسوبم   جواب داده باشد و نیز مقصر

ای بیط   م۱۹۱۶جنوری۶مورخ    نامه  جهااز  جنگ  در  افغانستان  نی  رفی 

داد  اطمینا بان  اجازه نصب دستگاه رادیوئی را در  برای خوشی هیأت  غ  و 

داد وبیطرف  کبابرشاه  برای خوشی جرمنی و رد وهمچنای خود را اعالن  ن 

بتاریخ  ترکی دوهاموافقه    ۱۹۱۶جنوری    ۲۴ه  شی  دول  با  را  ان  ستی 

 مضاء نمود.ا

د جهانیهمچنان  جنگ  دوران  ان  ر  نگهدااول  خاموش  برای  شتن گلیسها  

امیر حبیب  ات اسالاحساس افغان وعده های خصوصی به    هللا خان می ملت 

سیاهء دیورند را نیز با    ماورای خطز ختم جنگ مناطق  داده بودند که بعد ا

نی اول دو متحد  جها  اما با ختم جنگ یند.امیر مطرح و به نفع امیر حل مینما

ان ر)  در   ) روس  و  اهگلیس  نبسیدن  دوست  باهم  دیگر  بنآء دافشان    ودند 

افغانستان  درشرا ستراتجیکی  موقعیت  منطقه  جدیدی  سیاهء    خاصتآ خطیط 

از   چه  و قابل توجه قرار گرفت.بل اهمیت  نگلیس بیشتر از ق دیورند برای ا

متخاصم در    بزرگی بحیث یکقدرت  شورویکطرف در منطقه اتحاد جماهیر  

ش تبا همسایگی  افغانستان  نمودمال  حرکت رز  دیگر  جانب  واز  بود  پان    ه 

بود    دی نگرانم هنوز فعال و انگلیس از توسعه وپیشرفت آن جمیزم هاسال

ان  خود با امیر حبیب هللا خ  سری قبلی  یخواست به تعهداتمعهذا انگلیس نم

 عمل نماید.

آ انقالب  با  انگل  ( خطم۱۹۱۷درروسیه )کتور همچنان  نزد  نیز  یسها  دیورند 

م مختصری  م میبین قسمت الزشد، لهذا در این  بیشتر از قبل با اهمیت تر شد

یوتنن جنرال سر جورج مکمون( را که در  بنام)له انگلیس  از نوشته نویسند

 ه نقل قول کنم.م نوشت۱۹۲۹سال 

ه نمایش گذاشتراسر روسیه کارتونهای به  توبر در سپیروزی انقالب آک"با  

باالی  شد را  لینن  در دست   کره  که  با جاروب  زمین 

میداد که دار  دشاهان،پا  نشان   یشهاان و کشسرمایه 

 . (۸-۳۵)وب میکرد"را از سطح زمین جار

موقعیت   جدید  روسیه  انقالبی  دولت  سیاست  یعنی 

 ی ستراجیک

ایران  و  کشور    افغانستان  دو  بحیث  اسالمی  را 

 منطقه مهمتردر

قاب  بیشتر  برایو  توجه  این  گ ان  ل  به  ساخت  لیس 

 که قبل عنی م

 س تآسیسسپ  وریایی  ی بین المللی پلوتوژانقالب سوسیلیستی و ایدیال  از

جماهیر که  اتحاد  نظ  شوروی  مذهبی  یک  و  سرمایداری  مغایر  بکلی  امی 

و اروپائی  مخصوصآ  کشورهای  و  بود  وایرا  اسالمی  بحیث  افغانستان  ن 

بین تضادهایکش اسالمی  ا  ورهای  و  بز یدیاعقیدوی  قدرت  دو  رگ لوزیکی 

و) گرفت  قرار  نیز  جدید(  روسیه  و  اهر انگلیس  برعالوه  قدرت  هداف دو 

ایدیولاق  مبارزات  شان  خودتصادی  نی  وژیکی  یعنی  را  کردند  شروع  ز 

را که در  ذهب، کشورهای اسالمی  انگلیسها با توظیف کشیشان عیسوی م



بیدیمخالفت   تحرینظام  بودند  جدید  روسیه  فعالیتهنی  و  ضک  نظام  ای  د 

روس ربیدینی  جبههیه  که  داشتند  سیع  و  انداختند  براه  تحد  م  ا 

مس  ان،یهودیعیسویان گفو  کتاب  اهل  که  را  میشدندلمانان  مق   ته  ابل  در 

شم سرحدات  مخصوصآ  جهان  مسلمانان  و  متشکل  هند  بیدینان  غربی  ال 

ایران را که در همسایگ  افغانستانوقت یعنی مناطق    بریتانوی ی روسیه و 

 اتینی مسلح ومتحد سازند.معهذا مردم سرحدبید   شتند درمقابل نظام ر داقرا

بر هند  غربی  خیتانوی  شمال  ماورایی  مناطق  یعنی  دوقت  سیاهء  یورند  ط 

مدارس   و  سالحسازی  دستی  صنایع  بیشتری  تأسیس  به  دینی تشویق 

تشگردیدند.افغانست  را  ایران  و  بتدریان  در  ویق  دینی  علوم  آموختن  و  س 

مینمو تامساجد  مدنی  د  علوم  از  مدنی  در    دور  جهان  از  مطلق  تاریکی 

ن  فغانستان که نسبت به ایراخصوصآ او از هردو کشور م  ندنگهداشته شو

ر تر بود در شمال غرب هند بریتانوی بحیث دیوا  ن افراطیمسلما  یک کشور

گر  لینینزم قرار بدهند تا ا  ارکسیزم وشرفت ایدیالوزی مفوالدی در مقابل پی

و رویا    تجاوزی  طرف  از  فارس  سیه  پیشرفتی  خلیج  یا  و  بحرهند  بطرف 

ن از سیاهء دیورند و ملت ایرا  طرف خط  خون افغانهای هردوب  صورت گیرد

از تجاوز خونع خود  مناف  بعد  نمایند.که  استفاده و دفاع  اتحاد  در منطقه  ین 

 . نین هم شدم چ۱۹۷۹ی در سال  جماهیر شورو

ی کشورهای  آزادخان با اطال ع از    :امیرحبیب هللامکررآ باید متذکر شد که

و جرمنی که ترکیه    شها و فشارهای دولوشعربی یکی بعد دیگر علرغم  ک 

جهانی   جنگ  بودندر  بمتحد  به  نمود د  مقاومت  جنگ  در  خود  یطرفی 

ا از خواست کشور خود رو معرفت در مادروطن    وهمزمان به انکشاف علم

ز شکل مسالمت آمیز انی بدر جنگ جها   معاملگری سیاسی و بیطرفی  طریق

ماورسل شده  اشغال  مناطق  و  آزاد  انگلیس  دیورند    ایط  سیاهء  با  خط  را 

نماید  ک وصل  مجددآ  خود  اشور  چون  که لیسهگناما  خود  بقول  هرگز  ا 

دق نبودند و  رای امیر داده بود صا م(ب۱۹۱۷  -م۱۹۱۴درجنگ جهانی اول )

نداشت لهذا     رزشیون دیگران امنافع خود شان آزادی و خ  در مقابل  اصآل

انقالب آکتوبر  یروزبا پ جنگ جهانی بود و  م  م که مصادف به خت۱۹۱۷ی 

شج عیانشین  درعوض  کمونستی  نظام  ردن  در  وسویت  مفکوره   وسیه 

مادروطنم ستراتجیکی  موقعیت  کمونیز  یک  جهانی شدن  بحیث  افغانستان  ا 

سنتی اسالمی  انگل  کشور  کردنزد  پیدا  خاصی  اهمیت  آز  یسها  از  ادی  بنآء 

بر یا  و  سیاهءگشتاافغانستان  خط   ماورای  شده  اشغال  مناطق  یورند  د  ندن 

رفتند   امیرحطفره  شهادتش  و  الی  خان  هللا  گوبیب  کله  لغمادر   ش 

 م( مؤفق به آرزویش نشد. ۱۹۱۹فبروری  ۲۰ن)

 فرضی دیورند. در قبال خط  مان هللاشاه اسیاست 

 م ۱۹۲۹-م۱۹۱۹

که اراده    هللامانش شهزاده امان  قهر   خان پسربعد از شهادت امیر حبیب هللا

نیر و   ) )ج  بخداوند  متکی  باشها  ویاش  و  غیور  ملت  ملت  که    افغانمت 

صبرانه منتظرچنین روزی    خونخوار بی  انگلیسوغ بردگی  تشنه آزادی از ی

ت قیادت  ر واحد تحبرادر تحت یک چت  ه اقوام باهم برابر وبودند آگاهانه هم

ی قهرمانشان  هللارهبر  امان  خعنی  و    نموده  قدعلم  شمشیرآزادی   بزوران 

گلیس شاه امان  شکست انا حاصل نمودند.با ر سیاسی و استقالل کشور خود



غازی   معهللا  عقد  و  ۱۹۱۹آگست  ۸مورخ  اهدات  با  م  ۱۹۲۲نومبر۲۲م 

شا انگلیس،  و  پادافغان  بحیث  هللا  امان  آز ه  افغانستان  مستقشاه  و  ل اد 

در   شد.و  شناخته  متذکره  دات  معاه۱۱ماده  درجهان  شده  در  فوق  امضاء 

ر ذیل به  ده که دد چنین تحریر ګردیرنارتباط  مناطق ماورای خط سیاهء دیو

یشود،این ماده بوضاحت نشان میدهد که نیده ممحترم رسا توجه خوانندگان  

ک تعهدی  نوع  ب هیچ  از  قبولی  بر  مبنی  بر ه  سیاهءدین  ب  ن خط  اشد  دیورند 

تع بلکه  نمیشود.  منعقددیده  دهداتی  حلین  و  مداخله  اقوام منا   رباره  زعات 

 ان. افغانستازطرف دولت شاهی  خطدوطرف خط میباشد نه قبولی 

 ده. معاه  ماده یازده هم

لتین علیتین عاقدین خودشان را بالمقابل در خصوص حسن  از دو  "هریک

انه خود شان نسبت به خیر اندیشوصآ در باب نیات دیگر و مخصبا یک  نیت 

ئن نموده از روی این ماده  مطم خودشان سکنی دارنددود  میکه متصل حاقوا

آینده از ع   ندتعهد مینمای باشد و    ظامی که زیاد اهمیت داشتهملیات نکه در 

بر ب دائرای  داخل  که  اقوام سرحدی  میان  در  نظم  خو یقراری  های  دشان  ره 

شود نگونه عملیات شروع کرده  ز آنکه ایم نظر بیاید قبل اسکنی دارند الز

از اصل معاهده و عین متطلع خواهند نمود".را میکدیگر   ن ) گرفته شده 

م دماده  فوق  ماده  تذکره  مؤرخ  ۱۱ر  نیز  م   ۱۹۲۱نومبر    ۲۲معاهده 

 کردیده (.  منعکس

سیاءه دیورند الینحل باقی    قضیه مناطق اشغال شده ماورای خطاینست که  

برا و  و  ماند  مخودران  همکلتور  و  همدین  همزبان  مقااهران  در  را  بل  ا 

یوغ ریق افغانستان به هندوستان بحیث سپرآهنین تحت  از طجاوز روسیه  ت

 شت. گحروم نستان الی امروز از راهء بحری مو افغا خود حفظ

ان قوی شاه امان هللا  بلی ملت قهرمان افغان به اتکاه بخداوند متعال و ایم

ج  یکبار به  غالمی  ثاهانیان  دیگر  یوغ  هیچگاه  که  ساختند  قبول  بت  را 

 اد خلق شده اند انشاهللا آزاد خواهند زیست.ه آزد و آنچنانکتواننمی

و ریختن    انی وبشریه در مقابل منافع شان آزادی انسلیسها کما برای انگا  

امضاه   با  نداشت  ارزش  دیگران  م   ۱۹۲۱نومبر۲۲مؤرخ  معاهده  خون 

                 که:        تند  چنانچه  یک  انگلیس مینو یسد یخاح  میراشک تمسانگلیسها  

  ات صورت بات مؤفق" قبآل درعوض معاهدات رسمی به اساس تبادله مکات 

استقالل تضمین  و  قبولی  اما  شاه  ستاافغان  میگرفت  لقب  پزیرش  با  ن 

و   امان هللا  برای  امیر  بدرعوض  افغانستان  مستقیم  تماس  لندن  آزادی  و  ا 

لندن  ایکشوره برای  آمیز  تحقیر  معاهدۀ  برا  دیگر  چه  آنبود  در ی  ما    چه 

توافقات  ساب از  .هدف  دادیم  دست  از  بودیم  ریخته  خون  ایق    ؛جادگذشته 

و روسیهبف هند  بین  یا    تزاری  ؛رستت)حایل(  با سقوط  اشتو  اما  بود  راکی 

یکسال   الی  حتی  تزاری  چنیروسیه  اکثرآ  معاهده  امضاۀ  از  تصور  بعد  ن 

ما  ک  میکردند دولت  و  ندارد  وجود  خطری  دیگر  که  میکرد  از فکر    ه 

مافغانست بران  دفاآؤفق  و  ساالنه  مالی  کمک  تادیه  از  یعنی  از مدیم  ع 

دانستان  افغ ازافغانستان  درحالیکه  شدیم.  میشد  تج  رمقابلخالص  دفاع  اوز 

  انکار   و یا معاهدۀ. چه این یک واقعیتنه بخاطر احترام گذاشتن به موافقه  

ان ه   ستاپزیر  ما,  جغرافیائی  موقعیت  بنابر  نمکه  تعهدی  جلو  یتوایچ  نست 



ت در صور  ه ما قبآلات نظامی ما را بگیرد. بلی آنچه قابل تذکر است کقداما

امیر هیچگاه    افقات گذشته.توه اساس  وقوع حوادث دست آزاد داشتیم و ب

ست  ه نمیتوانبرای مطالعه مناطق سرحدی شد   مانع رفتن صاحب منصبان ما

ا رمیچه  روسیه  و  انگلیس  خان  تربیرعبدالرحمن  برای  عسا  خود  ه  اکر 

دن به ما برای رسی.آنچه از معاهده بدست آوردیم این بود که  میکرد وت ندع

ابل روابط خود را بحضور وضاع در کهداف طویل المدت خود و تحوالت اا

ر ایم که حضوان با افغانستان تحکیم مینمنمایندگی اروپائی درعوض مسلم

ا  وض مسلمان بدر عگی اروپائی  بل روابط خود را با حضور نمایندکااو در

نماینداف  دربین  که حضوراو  مینمایم  تحکیم  دیگر  غانستان  گان    کشورهای ه 

 (.۶-۲۸۳")نخواهد شد مقابل ما اروپائی بهانۀ برای شورشیان در

رهبران   که  شد  متذکر  بباید  آ   عدروسیه  نیز  آکتور  انقالب  از  گاز  تام  اهی 

خاصت  اسالم  جهان  کشمخالفت  ایآ  چون  و مرکزران،آسیایی  ورهای  ی 

می خاصتآ  جهان عیسویت کشورهای اسال  ستند کهافغانستان داشتند و میدان

مکشوره تحریک  مقابل شان  در  را  که  ای همسایه  دردی    برای شانیکنند 

د  فریب مسلمانان سیع نمودنی  نیز برا سری خواهد بود.لهذا رهبران روس  

     رفی نماید.ی معکه سوسیلزم را مطابق هدایات قرآن

                        

نویسنده   انکشا  میگلیس  انچنانچه  "مانباید  که  تحریک  نویسد  سریع  ف 

بردمت بکار  جنگ  در  که  را  اسالمی  ن ناقض  از  شد  انه  بی  اگر   دازیم.ظر 

رخداد شرق  در  آنچه  به  آند  نگاهء  خالازبه  نفوذ  برگشت  نباید  فت  یم 

نزدیکی   در  را  هوشیار  کرد  اخیر عبدالحمید  دیدیم    . فراموش  آما  ن  که 

و مسلمامسلمانامسلمان زیرک چطور مؤفق شد که   نان  ن جهان را بسیج 

اافغ  هند،  ترکیه، احترا  و را بحیثانستان و ترکستان روسی را که  م  خلیفه 

ر  ادری وسیع با یک رهب بره معنی  میکردند به احیائی احساس آن اسالم ک

اسال برداشت  نیروی  با  مسلمان  و  قدمعتقد  باشد  م  مینمویم  لبته ا  د.ترغیب 

غربی، مال  مسلمانان  و  کافریقائی  فریفیزائی  و  عالقمند  عقیده  متر  این  تی 

یک  بر  بودند. مثل  ترک  خالفت  اعراب  تصورای  آنرا  شوخی  یعنی   میشد 

جا که  راسخ  مسلمان  عقیده  مغائیر  خبکلی  اعال نشینی  به  تنها  را  راب فت 

  سال   ای چندین صدکه بر)ص(  بلکه مربوط  به قوم و فامیل حضرت محمد

میدانستند. توان  بودند  ترکیه  حال  برایبهر  موضو  ست  کردن  ع مشکوک 

ی از طرف  وائی مرکزاد را بطرفداری ترکیه در ق اصلی جنگ جهانی اول جه

اال  م  شیخ  با اعیدانست  سالم بوکالت سلطان که خود را خلیفه  کند. که  الن 

از    ته وتحقیر دانس  آنرالکه  آنهم این طلسم برمردم مکه کارگر واقع نشد ب

و غیر مذهبی   قابل رهبر مذهبیار در مآن دوری نمودند وبعد از دوسال انتظ

را   النهرآن شورش  بین  و  و سوریه  ازبرپا  نیز  نکردن  ین  طرفداری    د. آن 

مطلب که  جورج   کینگ  مسلمانان  میباشنانازمسلم  همچنان  هند  هیچ  ان  د 

افریق  مسلمانان  و  نکردند  آن  به  دوشمائی  اعتنائی  برای  هیچ   ازدهالی  ماه 

تنها   اما  ندادند.  نشان  افغاتمایلی  کوهایدر  در  و    Rahoراحو)     نستان   )

مت به  بلند گردید که "رح  ثیر و صداسرحدات هند دعوت جهاد تأکوه های  

باو خان  امیرحبیب هللا  آما  دا  با جودیکه  همه"  ارتباط  که او  نخواست  شت 

بل تحمل خود را  ر قاو تعصبات غیت  ساساپرچم سبز را باز نمائید بلکه اح

کرد. بقدرت   کنترول  با  آنرسیدن    اما  کمال  و    مصطفی  اسالم گذشت  دوره 



آنها  روابط ه با  بود که  .قطع گردیدواخواهان هندی  حرکت    در همین وقت 

عبارت از آن  جاب رخداد و پنم در  ۱۹۲۰غیر قابل تصوری دیگری در سال  

در هند بریتانوی  کسی  رفتند که هریم گبود که تعداد مردم پنجاب دفعتآ تصم

ای منقول وغیر منقول خود را مام جایداد هبنآء ت  زندگی کند خدا ناشناس اند

راه کابل  طرف  و  مهاجرت  فروخته  ومسلمانان  ء  گرفتند  سرحد  را  نزدیک 

ند نامش را قاطر و یا  همانوازی نکم  مهاجرین اعالن کردند که هر کسی از  

شد. لهذا در چنین شرایط   اهد  و تحقیر خو  وهینحیوانی دیگر ماند و سخت ت

اسالم و  شا   ناسازگار  اماحتی  جوان)  رهء  نمیتوانست  نیز  خان(  هللا  اهء ن 

اختیار   را  حتیمستقیم  ا  نماید  دوست  از  مشوره  نمیتوانست  خود  نگلیس 

 (. ۶-۲۸۴بگیرد) 

 

طی مکتوبی از لینن    ۱۹۱۹اپریل    ۷ بتاریخ  شاه امان هللای  نچه وقتچنا" 

افغانستان و روسیه را نمود،رئیبط دبرقراری رواایی  تقاض  بین  س وستانه 

د  ه امان هللا جواب بگویز اینکه به مکتوب دوستانه شاروسیه قبل ا  جمهور

یاد  در تاشکند هدایت داد که    Bravinراوین  تبلیغات شرقی بنام ب  به شعبه

برک  تیداش بعنوانی  راجع  را  جزوهء  وعده  قرار  که  شود  ارسال  هللا  ه  ت 

ای  ه لسانهتحریر وبدون تأخیر به تعداد صدهزار جلد ب  قرآنسیالیزم در  سو

وهن بهفارسی  مخصوص  حامل  توسط  و  چاپ  شود  دی  ارسال    "عجله 

(۱۳۵-۷ .) 

خط  شا   غازی  امان هللا  نکرده  قبول  را  دیورند  م  سیاه  تمام  عاهدات بلکه 

 تان را با بریتانیا توسط انګلیس فسخه نمودهافغانس یرانام

اندن  امید با خورسانیده میشود  را به توجه شما    ریخیسند مهم تا  یک  کاین

تاای مهم  سند  سواالت چون.معان  تنها  نه  استریخی  تحمیلی  ی  تحمیل  ،هده 

یا امض،عاهده امضاء شده  نیست.؟م   اء نشده.؟معاهده برای صد سال بود و 

بلکه  ح  نبود.؟ شود  تنل  نه  غازی  خان  امان هللا  واقعآ  که  کنیم  ها  اعتراف 

اف حصل  استقالم و   ا درایتغانستان است بلکه دولت بریتانیای وقت را بل 

ب خود  تمافهم  وباالیش  آورده  در  زانو  که  ه  را  قبلی  معاهدات  امیرانم   با 

ش در معظمالی پیر دوست محمد خان )معاهده جمرود(امافغانستان از وقت  

رار است ین ق  خان امضاء ګردیده بود فسخ نماید، قضیه از اامیر حبیب هللا

 که:

در  بر هند  لیس  گدر زمان سلط انار اقبال علیشاه مؤرخ ورزیده هندی  سرد

سا  The Tragedy of Amanullah)بنام) خود    کتاب م  ۱۹۳۳ل  در 

 مینویسدکه:۱۳۸ألیف نموده در صفحهت

  ۱۸ؤرخ  م  ت یازدهساعوبحث های جدی باالخره معاهده صلح ببعد از جر  "

طی پنج ماده در    ذیل  قرارنیا   و بریتاان امان هللاگ بین نمایند  ۱۹۱۹ست  گآ

 راولپندی برای احیایی صلح امضاء شد."

این  قبل که  از  شد  متذکر  باید  بروم  مطلب  اصل  به  وطنداران  تعداد    یککه 

م پنجم  ماده  استناد  به  تنها  ما  یاداشت عزیز  از  یادی  اینکه  بدون  عاهده 

تعهدیری میکنند که امان هللاگرا بکنند نتیجه  ه  ه معاهدمیمض در  ات پ خان 

یخ را  ود  دیورند  سیاه  خط  و  قبول  را  خان  هللا  حبیب  امیر  یت  برسمعنی 



ایشناخ در  من  اینک  نیست  چنین  حالیکه  در  خ ن  ته،  پنجم  نوشته  ماده  ود 

ضمیمه  شت امیر حبیب هللا خان میباشد با یادا ر تائید معاهده گ معاهده که بیان

م که یداریم متقد  رانمایهگان  هده را بدون کام کاست برای قضاوت هموطنعام

 قرار ذیل است: 

 ماده پنجم معاهده: 

افغانستا " سردولت  هند  ن  نموده  حد  قبول  مرحوم  امیر  که  را  افغان  و 

و  یپم عالمه  زیرد  به  موافقه  بریگبرعالوه  هیأت  قبلی  عالمه ذاری  و  تانیا 

غرگ قسمت  ناشده  خذاری  را  ب  صورت    کهیبر  افغان  اخیر  حمله  انجا  از 

ت برګرفته  هیأت  عیتانوسط  قبول  گ  المهوی  سرحد  بحیث  و  ذاری 

ت فعلی خود الی تکمیل عالمه  ر موقعیرف دلیس به این ط گمیشود.عساکر ان

 "   یمانند.م ذاری باقیگ

کره فوق همین ماده پنجم است که معاهده متذقابل تذکر استکه در پنج ماده   

موافقهره  اشا وطندار  به  و  شده  سرحد  موضوع  و  مرحوم  عزیز  امیر  ان 

ه  سهوآ و یا عمدآ به استناد همین ماده استدالل میکنند کعمق  ر وتن غو بدو

برسمیت شناخ  دیورند  خط امان هللا غازی  و    تهازطرف شاه  موضوع شده 

بلکه شاهختم است، در حالیکه چنین نیس با درایت و احساس   ت  امان هللا 

مادروطکه  عمیق   سیاستمدار  به  و  مدبر  شخصیت  یک  بحیث  خود  دلیر  ن 

ا موداشت  از  نکرده  ستفاقع  خم  بریتانیا  سیاستمداران  به  سر  نموده  ده 

بعدلیران اط ه  از  خا د  تشریفات  با  و  امضاء  معاهده  آنکه  طرف  ص  الع  از 

أت افغانی تسلیم داده  به هیSir Hamilton Grant)رئیس هیأت بریتانیا)

آ  خاصت  م رضایت خود را در مورد معاهده و  اهرانه عدر مشد فوری بسیا

افغای اظهار داشت که در نتیجه هیأت بریتانوی طی  یأت  هبه  را    ماده پنجم

 اب داد.جوچنین ذیآل ه تشویش شاه امان هللا غازی انه بگات جدیاداش

بیش" اطمینان  تقاضای  معاهده صلح  در  ازمن  در شما  که  اید  نموده  را  تر 

فغانستان  ده باشد که مانع آزادی خارجی و داخلی ایزی ذکر شد چمعاهده نبای 

شما معاهده صلح را بدقت بخوانید در آن هیچ اشاره که   اګر  ،ستمد.دوشو

لع ساختید  ن را مطم  خله در آزادی افغانستان باشد نیست. شمابر مدا  مبنی

که  تعهدات زمان مرحوم حبیب هللا خان    که دولت افغانستان موافقه ندارد که

ا به  بریت مکلف  دولت  از  سیاسی  مسائیل  در  مشوره  قبخذ  بود  ول  انیا 

اجت.متذدماین معاهده صلح  در  مطلب  چنین  اظهار  از  من  که  میشوم  ناب  کر 

ذکره و این نامه اهده متمعم و هیچ ذکری بعمل نه آمده.فی لهذا با  نموده ا

مام  ه تور داخلی و خارجی مستقل است.برعالوافغانستان رسمآ آزاد و در ام

 ات قبلی با این جنګ فسخ ګردیده." معاهد

ا ( و   Sir Hamilton Grantه ضمیمه)  نام   هز بعزی  ګر وطندارانحال 

شود نه خط دیورند و نه معاهدات قبلی  ت توجه  بدق   خاصتآ سطر اخیر نامه

محمد خان  ادوران  ی  ال دوست  اعت میر  باید  ما  و  دارد  که  اعتبار  کنیم  راف 

وا غازی  هللا  امان  م  قعآشاه  وطندوست،  قهرمان  مدبر،نهایت  ،زعیم  لی 

برای  وند  اخد  بود،و صلحدوست    طرقیخواه و  باشد  داشته  را شاد  روحش 

قهر افغان  غازی نصیب دیګری چمان  ملت رنجدیده  امان هللا خان  ون شاه 

 کند.



هار  د سقا.  دوره  بچه  حبیب هللا  خان  علیحضرت  ی  نادر  محمد  الی  سردار 

مطلقه علیحضرت    سلطنتدر  محمد هاشم خان  دار  دوره صدارت سر  واخرا

 اه دیورند هیچ اقدام صورت نگرفت .ط سی ه خ در باره محمد ظاهر شا

مط  سلطنت  علسیاست  فرضی  لیحضرت  قه  خط  قبال  در  شاه  ظاهر  محمد 

 دیورند. 

 م( ۱۹۶۴-م۱۹۳۳)

 م( ۱۹۴۷ن)هند بریتانوی بدوقسمت هند و پاکستا  یمتقس

 . خاندوره صدارت سردار محمد هاشم سیاست 

 م ۱۹۴۶-م۱۹۲۹

یم قاره  م شد که نمعلودوم    عمومی  گمینویسد:وقتیکه در جنلویز دوپری  

باالمعطلی در    ستاننافغا  هند بعد از شکست قوای مرکزی آزاد میشود،دولت

به  ۱۹۴۴سال   ای  نامه  ارسال  به  هند  دولم  ما نوی  یتابرت  که  نوشت 

اطق هند  در من  تونهای آنطرف خط دیورندمیخواهیم بدانیم که سرنوشت پش

ین المللی  ند سرحد بدیوره خط  بریتانیا به این تصور بود ک  چه میشود. اما  

رین ویسرای بریتانیا  د.آخن ه باشمحسوب شده،لهذا افغانها نباید نګرانی داشت

با مونت  لویز  الرد  هند  با  اظهاهم  مببشکل    تین در  موافقات  ؛  که  داشت  ر 

شمال  مناطق  مقاما  اقوام  به  باید  هند  صغرب  با  مورد  ت  جانشین  الحیت 

    (۴۸۸  -۱۲ره قرارګیرد)مذاک

 د خان. شاه محمو ردارس رتصداسیاست 

 م ۱۹۵۳-م۱۹۴۶

 .  (د) خط سیاه دیورنمبازشدن دوسیه دانه سرطانی سو 

د،  بوپایان یافته  هانی دوم  ج  گکه جناعظم شد  حمود خان وقتی صدر  اه مش

بات امریکا  متحده  اضالع  و  شوروی  جماهیر  دوحاد  جه   حیث  قدرت  ان  ابر 

 دیده بود.  رگم رب بین شان تقسیتبارز و جهان بدو قسمت شرق و غ

تبا اتحاد  با  جهانرز  قدرت  ابر  یک  بحیث  شوروی  انجماهیر  از  گ،  لیسها 

رم و  گ  به آبهای   دنشاتحاد جماهیر شوروی به هند و رسیاوز  ج تشویش ت

ستان در  افغان  م بدون استرداد مناطق اشغال شده۱۹۴۷سال    ه، درانشرقمی

بهماور را  دیورند،هندوستان  سیاه  خط  مستقل    ای  کشور  کشور د  هندو  و 

حیث یک  دولت  تقسیم نمود، هدف از ایجاد پاکستان ب پاکستان    قوی اسالمی

ق  درواسالمی  بود    ی  این  دیورند  سیاه  خط  و  که  ماورای  لیس  گانامریکا 

ت داده  م شکسری بدون اسالگکه کامونست را هیچ   قدرت دیودند  ب  معتقد

شده را بین ل  غاموضوع مناطق اش  اند، لهذا در تقسیم هند و پاکستاننمیتو

  ماندند تا با استفاده   ستان و دولت شاهی افغانستان ال ینحلسالمی پاکدولت ا

ا پااز  مسلمانان   اسالمی  دینی  مخصوصآکست حساسات  مناط  ان  ق  ساکنین 

ماورای خط دیورند که در دوره  اشغال ا  شده شان در    لیسها مطلق گنسلط 

ن  مدنیت  از  دور  و  شگتاریک  تهداشته  مانع  بودند  جماهیر    وزجاده  اتحاد 

ت اسالمی پاکستان طور  ردند. بعدآ دولگم کامونست یاد میشد  وی که بناشور

بدون  کجانی هگبه  مردم  به  احترام  مذهمدیذاشتن  هم  ون،  زبان  ،هم  م ه  ب 



ماورای خط   گنفره های  قسمت  دیورند،  در  دیورن   دو طرف خط  که  را  د  

قرار   جدیدالتاسیس  پاکستان  ایالمجاورت  بنام  جز  شمت  داشت   غربی   ال 

قتی عملی میشود که در  الن کرد. البته این اقدام پاکستان واکستان اعخاک پ

و ی عمیق داشت  ن ریشه هاستا لیس وهابیزم در پاکگم به کمک ان۱۹رن  ق 

اقتصادی و  پاکست نظامی،  با حمایه کمکهای  را  مناستخباان  برای  افع  راتی 

بل  نین اسالمی در مقااهر  وبی به حیث دیوالیس در آسیایی جن گامریکا و ان

بوکامونی ساخته  روسیه  کدست  موضوع  ونیز  پند،  بین  را  و  اشمیر  کستان 

الینحل  هند  شور  ک منازعه  منطقه  دوذاشگبحیث  تا  م  تند  را  وف صرکشور 

                                            ند.     و بهانه برای فروش سالح به پاکستان باش گجن

                                                                           پشتونستان.     

پشت  ایجادا  ب موضوع  به  زمان  مرور  به  عالنسوپاکستان،هند  بی  قه تان 

 ګردید.  

اوایل   حمای  ۱۹۵۰در  از  هند  پشم  از  خود  دولت  رسمی  غیر  تونستان  ه 

موضورمنص و  واف  افغانها  به  را  عملگع  خودشان  که  شد    ذار 

رس  گم چندین نماینده حزب کان۱۹۵۰و    ۱۹۴۹در    دره(پ یند،من)لویز  مان

پافغانب  ند را در جنوه از  انها مدعی حمایه  نستان  توشستان مالقات کردم. 

  ه پشتونستان میدانند، یعنی ند. بعضی ناظران، هند را مسول تشدید داعیبود

پاکس  از خط شمال نمایند  تانغرب  بلوچستگو  قالت،  از  قومی  های    ،و انی 

مالکم   ب اساحل  عبارتلی  که  را  غربی  پکستان  استثنای  از   حیره عرب،به 

دهلیز  ایاریک  ب  یک  داشتند،  ادعا  بود  دریای سند  کناره  واقعیت  ی  ندر  ک 

افغانهای میشد که است که چنین حرکت باور ناشدنی باعث ازیت   بسیاری 

   (۴۹۱- ۱۲قضیه بودند.) آعالقمندرز ابتدا اکثا

پاکستان   سزمانیکه  برا۱۹۴۷پتمر  در  ملل  عضو  ی م  سازمان   در  یتش 

م افغانها  کرد  اقدام  کردند. متحد  که فغانسا  خالفت  بود  کشوری  یګانه  تان 

د پاکستخوررای منفی علیه  ان داد و اظهار داشت تا زمانیکه قضیه است 

ن همزیستی و صلح  در سازما  کستان نبایدونستان حل نګردیده باشد پا پشت

دا متحد عضویت  ملل  بعد  باشد.شته  چون  خود  فغاناسال  منفی  رای  از  ها 

ق  که  داشتند  اظهار  و  پشتونستمنصرف  ب  انضیه  طریق  را  از  پاکستان  ا 

         (۱۲-۴۹۱)."نیممیک مطرح تیکمذاکرات نارمل دیپلوما

سال  ولس در  افغانستان  جرګه  خو ۱۹۴۹ی  قاطع  حمایه  حقوق  م  از  را  د 

،سه یدبیشتر ګرد  تر وشدیدنهای ماورای خط دیورند اعالن کرد،تشنج  پشتو

ان افریدی  شتون ولیخک پیطعه از لشکر افغانی که یکی آن تحت رهبری  ق 

و  ۱۹۵۰در   دیورن ۱۹۵۱م  ازخط  بیرق  گد  م  که  بود  مصمم  و  ذشت 

عترض  مقابل پاکستان اره دریای سند نسب کند. که در  در کنا را  شتونستان  پ

ب  بار  و اولین   افغانستان  ل که در مقابشد،  سته  راه ترانزیتی به رخ اموال 

کرد  دولت   انکار  موضوع  به  ارتباط  از  داشتناظ  وافغانستان  که هار  د 

از خود را  ع داشتند که که برادران پشتون  بوده اند سی  جویان آزادیخواهگجن

 (. ۴۹۳-۱۲) پریالستی پاکستان آزاد سازند.غ امیو

و  ۱۹۵۰  الهایس  در روابط  ۱۹۵۱م  به  تهاجمات خصمانه  تا  م  کشور  دو 

ت حد کرد  ای  راثیر  خود  سفرای  کشور  هردو  شازدافر    که  و  ستند  خوا 



به ابتکار پاکستان  رتها نمودند،تا باالخر  ور سفاام  دبرپیشموظف  سفارتها را

                (.۱۲-۴۹۲.)"ر تبادله سفرا صورت ګرفتگار دی م ب ۱۹۵۲درمارچ 

بدحا دیثه  مهم  افغانسگسیار  روابط  که  میتوانست  پاکستان  ری  و  را  تان 

علی خان در آکتوبر    م پاکستان لیاقته سازد: اینست که صدر اعظسیار تیرب

جالوتوسط  م  ۱۹۵۱ پاکستایک  در  که  افغان  زندطن  قتل  گن  به  میکرد  ی 

     از پاکستانی ها به این باور بودند که دست دولت افغانستان  ه ایرسید.عد

دولت    و ار  ن در حادثه انکادثه دخیل است،اما افغانستان از دست داشتدر ح 

عضی  ان را پزیرفت.قتل هنوز هم در خاطرات بکستان رسمآ انکار افغانستپا

   (.۱۲-۴۹۳) "بحیث یک مصیبت میباشد.انی ها پاکست

انتق" عمل  یک  جدر  اقوامام  تهاجم  علیه  نفت    ،ویانه  واردات  پاکستان 

عای م متوقف ساخت، به اد۱۹۵۰ت سه ماه در سال  ای مدبرافغانستان را  

 اکستان را دارا نیست.غان نارمهای طرف اطمینان پ ریهای اف ه الکرسمی این

اف  در  نفت  هغانتدارک  نستان  بندی  میشه  جیره  آنروزها  در  و  بوده  وسانی 

 ( ۱۲-۴۹۳)”بود.

ه ب  کاکمکهای اضالع متحده امریکامی در بن بست قضیه پشتونستان،  ا ناب

ید  ردگمجبور  ان  تافغانسضیه،به ق اکستان تزاید یافت، با بی عالقګی امریکا  پ

سال   در  رو  ۱۹۵۰که  جمام  اتحاد  شمالی،  همسایه  پیشنهادات  هیر  به 

جوالی  رداند.  گ  رویشو شوروی  ۱۹۵۰در  جماهیر  اتحاد  و  افغانستان  م 

اتحفقوام آن  اساس  به  کردند،که  امضاه  سال  چهار  برای  را  بارتری   اده 

هاهجم نفتی،تکه  مواد  که  نمود  موافقه  شوروی  پیر  شکرای  ای،  و   خته 

مواد  گید پشمر  مقابل  در  را  میدارد.   ضروریه  تهیه  خام  افغانستان،پخته 

جمااتح تب  هیراد  به شوروی  حتی  که  قیمت  بلندترین  با  را  اسعار  ادله 

افغانستان را اسری  کشورها ز  مایه دار ممکن نبود قبول کرد. موافقتنامه، 

میه  اگن صورت  غرب  از  قبآل  که  قسمآ  گواردات  اتحاد وابسرفت  به   ته 

   (۴۹۴-۱۲).وابسته ساخت  هیر شورویجما

اواخر      تداوی  به عظم برای  ر اخان صد سردار شاه محمود   م۱۹۵۰در 

دوران   در  کرد،  سفر  امریکا  متحده  رسمی   رشسف اضالع  مالقاتهای 

ب امریکا،  متحده  اضالع  رهبران  با  هند   یاتانریدوستانه  و  ترکیه  ،فرانسه، 

ردن  گخنیکی و مطرح  تصادی، تق ی اها جلب کمکهاقاتداشت،که هدف از مال

پاکستان  گموضع زاد  نو  حکومت  معقول  غیر  قبایری  مدر  وضوع ل 

 بود.                  "ونستانپشت"

ارتبا  به  مباحث  اپ  ط  در  مشخص  بصورت  اعظم  صدر  رار صشتونستان  

همه ی  گویا دولتم حرف نمیزنم بلکه به نمایند  ودی خگدداشت که او به نماین

ملیون ۴،۵الی    ۴که    آنها قویآ احساس میکنندف میزنم.رن حملت افغانستا

اندپاککه در  برادران پتان شان   ، باید حق داشته باشند که در مورد ستان  

خ آینده  بت  ودسرنوشت  نا  گ صمیم  مردم  این  تازمانیکه  داد،  اخطار  یرند.او 

را دد  راضی  ناخر  خود  سرحد  هیچ گل  باشد  داشته  پاکستاگه  قواه  ی  ن 

باشد مردم آن و افغانستان  ر اګر پشتونستان آزاد  گجانب  دی  .ازنخواهد بود

فتم  گخواهد بود.او تقاضا کرد آنچه را من    هدید شمالل تر مقابدیوار قوی د

 کرد.    د هیشما خوا



نماینده۱۹۵۳مارچ    ۳یخ  بتار بحیث  خان  داود  محمد  سردار  در  ش  م  اه 

ک اشتراک  ستالین  خاکسپاری  دومراسم  در  اقامتشرد.    باروسیه    در  ران 

و    شافات روسیه دیدن کردانک  "وچف  نکیتا خوروفرهبر جدید روسیه "

حمایه   "پشتونستان"تباط   به ارن  یری افغانستاگموضعری روسها از  رهب

                                           دولت افغانستان نمود.به ا نظامی و اقتصادی را کمکهو وعده   ردک

ی  ایران و پاکستان، انکشاف سریع اجتماعه نظامی یتقودیدی از  ظاهر شاه 

خوبی  و   جهان،آشنایی  خود  اقتصادی  کشور  بین  از  سیاسی  روابط  و 

دولت وارد و شخص   ت درخواست تغیراان و پاکستان داشت. لهذا  غانستاف 

اش باجه  و  کاکایش  بچه  مثل  که چو  متحرک  را  داود خان  محمد  ن سردار 

قوا بورایس  مرکز  بحیث صدی  ت ظراعد  تعین  تمام م  در  را  تغیرات سریع  ا 

هش کرد که به حمود خان خوااز کاکای خود سردار شاه م  لهذاامور آرد،  

المت آمیز سردار ر مسبسیاأ  ، بنامد داود خان استعفی نمایدار محردنفع س

 در اعظم و کابینه خود را ساخت.  م ص۱۹۵۳سپتمبر   ۲۰محمد داود بتاریخ 

 قبال خط فرضی دیورند.    خان در  دداودار محمد صدارت سر سیاست

 م ۱۹۶۳-م۱۹۵۳

ط  بال خ ق  اود خان صدراعظم درسردار محمد دل از اینکه در باره سیاست قب 

داش عرایضی  دیورند  به  فرضی  باشم  صاحب  نوشتته  داکتر  جناب  ذیل  ه 

 ایم. ینمزیرکیار توجه شما را جلب م

مینویسد زیرکیار  رحمت  داکتر  امیرع  حناب  خاطرا  خانبدالرحمن  که  ت  در 

عیت ی انگلیس دریافت که در واق یسراخود مینویسد که:او نامه ای را از و

رت خارجه ا که دیپلومات ورزیده وزاور رن سرریه بود و از جناب  امر اخطا

امیرعبدغانساف  معجزه  به  را  ما  که  میکند  قول  نقل  بود  خان  الرتان  حمن 

نوشت  ای امیر  رد ب انوی درهندولت بریت "متوجه ساخت و آن این است که:

امیر بسیحد رکه هیأتی را تعین فرمایند که سر ار ماهرانه ا تثبیت کنند،اما 

ا  گر ممیکرد که ا  نداخت و برای شان استداللمی ا  یقواب نامه را به تعوج

قو و  مذهبی   رهبران  اطالع  به  را  بریتانیا  برایش  می  نامهء  که  برسانیم 

آنها جن بدهند  درمق اجازه  را  اگ  نامه خواهند    معالابل شان  رنا  آقای  کرد. 

خود را  الذکر  در فوق  اظه  ش  و  خوانده  خارجه  کهوزارت  میدارد  متن   ار 

امیر عب متذکره    لرحمندانوشته  گردیده   ریر  بریتانیا تحخان درعقب نوشته 

 . و آنرا بحیث یک خاطره نیز به نشر رسانیده

که.االه نوشته  خود  اخالف  به  امیر  رو  مچنان  مآخرین  حیاتم  ق ز  می  دن 

باهندنخواه را  افغانستان  برداشت که سرحد  کنم ومتذکر بری  م  تثبیت  تانوی 

ا  یرنامه شان را به تأخشود که جواب  می تا بفهمند که  می  هده  معا"  ندازم 

اخالیک مدیورند   آرزومندم که  اجباری است"، من  در  فم  عاهده تحمیلی و 

ن را افغانستا  داتفاع و سرحقوق خود دآینده قدرت را داشته باشند که از ح

 ند. نمایبا یک معاهده آبرومندانه انجام  

دارم که   یقین  منه به دو هند کرده "فوق خود اشارامیرافغانستان درتذکر  

انان بیدار خواهند شد که از حقوق خود  مسلممردم هند و  در آینده نزدیک  

نمایند ایجاد  من  دفاع  دوهند  قوی  احتمال  با  که  شد  معتقدم  یعنی    خواهد 

شورما خواهند  با کسلمانان هند که مسلمانان هند همسرحد  هند و م  ییهاهند



برای ملت  شد که دردی س فرزندان من خوری  داکتر ربی  د بوداهمن و  ؛) 

 ر( رحمت زیرکیا 

  ۲بتاریخ  نوشته مطالب فوق الذکر را با جناب سرور رنا  قلم(  )این  نویسنده

ت مان صدارز در  که    ، فرمودندبا صحبت تلفونی مطرح نمود  ۲۰۱۲نومبر  

ن  ه سردار محمد نعیم خارا بسردار محمد داود خان اصل نوشته های فوق  

خا وزیر  نعکه  و  دادند  نشان  بود  راخان    یم رجه  اسناد  که  به    فرمودند 

 ی سردار محمد داود خان نشان میدهند. یعن اغااللهء خود

 را  موضعاز اینکه  فرمودند که بعدآ دولت افغانستان قبل    آقای رنا همچنان  

ل بین المللی  سائی تحد مطرح نمایند یک هیأت قوی حقوق دانان مدر ملل م

ع که  کشور را  از  ب   بارت  دنمارک  و  بهودترکیه،اتریش  تا    ند  دعوت  کابل 

مطا  اسناد تام  بدقت  سه  لعه  را  نتیجه  در  که  نمایند  نظر  ابراز  مورد  در  و 

ق   ره با دالیل ثابت ساختند که خط دیورندشخص متذک ارد و  دی نانوناعتبار 

بت د دفاع نماید. اما نسمتح  غانستان میتواند که از حقوق حقه خود درمللاف 

ت شناخته رسمیدر آن اواخر با  سیس رتأانستان، پاکستان  جدیدالاینکه افغ

نشو کهبود  مص  د  لهذا  شود  برعکس  موضوع  مسلمان  دول  خشم  لحت با 

در    برآن را  کردن  مطرح  موضوع  که  متحشد  وملل  یک  به  مد   بناسقت 

 تعویق اندازند.   دیگر به

د در  سیاست خواره  پنجم خط مشی خود در باده  مسردار محمد داود خان در

 بیان داشته بود.چنین د  قبال خط فرضی دیورن

ارا-۵   خود  حق  از  در  حمایه  بلوچ  و  پشتون  خواهران  و  برادران  دیت 

 ورند.     ای خط دیماور

اف  نمودن  مجهز  به  ارتباط  ادر  نغانستان  از رگظامی،  ناه  گز  افغانستان  چه 

ن قدرت  حفظ تواز"ای  رزید، اما با آنهم براع واشتراک در پکت بغداد امتن

منطقه ازگ دییکبار    "در  کمک  ر  درخواست  نمود  امریکا  از  "نظامی  یکی 

پرسیدم افغانستان  رسمی  امریکا  امورین  را  کپا"چرا  مسلح ستان 

 .  "؟میسازد

یقینآ که در مقابل روسیه میکند؟"  هفاداست  اسلحهاز    کستانپادر مقابل کی  

پاکستان  ون  " چ نداردترک  تان با روسیه سرحد مشپاکسنیست برای اینکه  

جماه اتحاد  ندارندشورو  یرو  مشترک  سرحد  ری  انتقادات  عین  هند  ا ، 

دشمن بیشتر  را  هند  پاکستان  واقعیت  اتحاد   میدانست  داشت،در  به  نسبت 

      .   مردم چین جماهیر شوروی و جمهوری

که افغانستان از  ر آناود خان  رسمآ اعالن داشت، که امریکا بخاط دولت د 

موامضآ دو  ه  ورزافقه  امنتاع  امنیتی  در  ید جانبه  بغداد  و  امنیتی    پیمان 

         (۱۲-۵۱۰) "اشتراک نکرد

را به اتحاد جماهیرشوروی    شد که رولهذا دولت افغانستان مجبور ساخته  

دیدالآبنا  "ند  ا ردگ امریک  شد  هزم  تجاوزکه  بطرف  را   تحاد  ا  ا سیع خود 

ور می شد( اتحاد  اشت و یا تصد) واقعیت  وی معطوف سازد  شور  جماهیر

سیاستشورو  یرجماه آنکه  عکس  بر  ممدای  فکر  امریکا  که  ران  یکردند 

اتحاد جماهیر شور اقتصادی  ر جنگ عمومی دوم فلج وی دقوای بشری و 



چیز   ،گردیده امکان  چنین  نیسز پی  اتیر  جماه،  با عکس  تحاد  یر شوروی 

د کمکهای  غاز و پیشنهاوسیع امداد های خود را آ  امهارگالعمل  باالمثل پرو

به را  کشوه  سالح  کر  باشد  داشته  ضرورت  که  جماهر  اتحاد  و  یر  رد. 

کا برای پیشبرد  امریشوروی رسمآ به سیاست مشابه  کمکهای خارجی که  

دید.که مردم خود  رگد صحنه  وار  اده بودکا وعده داهداف خود به ملت امری

ر گتعماررمایه دار اساز افتادن در دست بالک س  آزادرا کمک و با حفظ ملت  

نماگجلو بدویدیری  مو.  شان  اصلی  هدف  تردید  امرین  اهدف  به  کایها  ازی 

خارجی در دول نفوذ    کهایکه با دست آوردن دوستان تحت عنوان کم  :بود

کمکهای  کنند.  وص   پیدا  سیاخارجی  مسیله  ملی  ردید  گلی  ت  منافع  برای  و 

شد.اتحاد   داده  اسجماهدوام  سالح  از  بعضآ  شوروی  موآثرتیر  از  تفاده  ر 

 .     م۱۹۶۵م و ۱۹۵۵در ده های صوصآ مخامریکا میکرد، 

شعا جنواقعیت  از  بعد  امریکا  خارجی  سیاست  اصلی  دوم  گر  در    عمومی 

ر مقابل  ا دهالعمل    اقعیت عکسظاهر ضدیت منفی علیه کمونست بود، در و

         (۱۲-۵۱۲)"د.یشرفتهای اتحاد جماهیر شوروی و چین بو پ

رو به انکشاف  در رهای  شوامریکا از کامونزم،کویش نامعقول  بنابر تش"

ک کردآنچه  نمی  امریکا  می    ه  شوروی  جماهیر  اتحاد  به  شتاندن  گرو 

ی  در باز عقب نشنی  اکثرآ از عهد خود تخطی میکردند. بعضآ  ها    ،امریکایی

پروژه های را    انهاواقع میشد. بعضآ  مفید  د جماهیر شوروی  برای اتحا  که

     (۱۲-۵۱۳")رفتند.گشد میامریکا رد میکه از طرف 

افغانست سیا  شتونستان سرخطپمشکل  " خارجی  بود،ست  با    اماان  پاکستان 

تقوی  و  قوی  متحدین   ظرداشتن  اصآل  ه  که  میکرد  وانمود  نظامی  فیت 

ندا  موضوع ویوجود  مرد  امام  ها  کشمیر"  نیست.  و  بحیث   "پشتونستان 

ود ارادیت مردم کلف به حق خ ملیس باقی مانده بود،هردو  گان  میراث دوره

ست، حاالت در اکثر  ی  بین المللی ای تصور میشد که رفع تنشهاد.وقتبوآن  

میشود دیده  خشونت  خوابهای  مشکل  که   نقاط  .  بودپاکستان    هردو 

"                                                                                      

در     که  فتگرکستان وقتی شدت  پاخلی و خارجی  مشکالت در سیاست دا"

پاکستان پ۱۹۵۵مارچ   ایالم  تاسیس  واحد  الن  بحیث یک  را  خود ت غربی 

 ( ۱۲-۵۳۸)"نمود..... اعالن

اق. رهبران  همچنان  و  داود  اعظم  به   ان تکساپداخل    شتون پوام  "صدر 

واحد    تاسیس نمودند،  یک  اجینسگاحتجاج  هارچه  شی  قومی  ایالت  ی  امل 

پاک نبودند  غربی  اندیشهستان  خانان  برای    اشتندد  ،اما  قدم  اولین  این  که 

بارزات شدید تبلیغاتی و مظاهرات با خشونتهای شتاب  غم نمودن است.ممد

ازد شد.در  آغاز  دیورند  طرف خط  هردو  در  مارچه  بروگیک    واخر    رق یه 

پاکستان  پاکستان   سفارت  از  و  پارچه  پارچه  کردند، پاییرا    های   روهگ  ن 

قوگدی پاکری  و  نسګریهای  قندهار  در  قرار  رار  گ ننستان  حمله  مورد  را 

ق دادند.   مشابه  عمل  قرار گ ونسلدر  حمله  مورد  پشاور  در  افغانستان  ری 

                                                                                     "رفت.گ

            



  رفت، هردو گ ی  گ مادآ  گو برای جنقوای احتیاط خود را احضار    ستانافغان"

هردو دشمن به توافق   گاما قبل از جن  روندان خود را فراخواندند،لت شهم

هی یک  به  را  موضوع  که  از    اترسیدند  بودند  عبارت  که  المللی  بین 

محول  نمایند. و امریکا سه    ی و ترکیهودعن س عربستا  ران،عراق،مصر،ای

تقابا افغانستگ میانجیضای  ر  نمود.  را  عالقمندی  ری  نشانداد،اما ان  کم 

     (۱۲-۵۳۸")رفت گیشنهاد را نادیده تان پکسپا

ه  عربستان  ان ات هیات به نتیجه قطعی نرسید اما در یک راپور جداګمذاکر

انستان  ی سخت افغګیر موضعبنابر  یانجی را  سعودی و مصر ناکامی هیات م

رد قضیه  ستان برای تصمیم ګیری در موفغانولت ادانست. با تشدید تشنج د

را اعالن  نفری  ۳۶۰یر شدن لویه جرګه  م دا۱۹۵۵نستان  در نومبر  پشتو

                                      "                                               نمود.

  ردید گیاط ارد وقتی اعالن احضار قوای احتبخاطر د م قل  این است ، قابل تذکر

ر در  م کشومااط به افتخار از تن سرباز احتیساعت بیش از یک ملیو   ۴۸در  

از حقوق برادران و خواهران پشتون   بودند که دفاع  کابل جمع و آماده امر 

 دیورند را نمایند. ط و بلوچ ماورای خ 

جر" اکثر گلویه  با  ا ه  قاطع  موضعیت  رابدو   یری گز  در  از لت  حمایه  به  ط 

 ( ۱۲-۵۳۹)"کستان اعالن کرد. ق پامناط حقوق پشتونها در

خود را  ظاهر شاه بیانیه  علیحضرت    تاحیهفتد بعد از بیانیه اصدراعظم داو"

 مود.ایراد ن

با قوت تام به حمایه  ان ما  یگو در بیانیه خود به وضاحت اظهار داشت که همسا

  اند و امریکا درخواست ما را به برخوردار  وی  ق امی  ای نظرجی از قوقدرتهای خا 

  لهذا   د. ارضی ما را رد کر   الل و حاکمیت مک نظامی برای دفاع از استقاط کارتب

ر منبع و هر جای که ممکن باشد از  که خود را از هه صالحیت به دولت داد  گجر

  .ندک نګاه نظامی تقویه

   اشد درن قلم میبای ره پدپوپلزایی( ک انی)ان دره عبدالستار خگدر لویه جر

 ات شدید  در بیانیه مطول خود با کلم دگری مردم لوگ نوبت خود به نماین

دولت پاکستان را محکوم و  مال  اع

حما ابا  قاطع  حقوقیه  حقه   ز 

و  پشتون  خواهران  و  برادران 

غ خط  ماورای  در  قبلوچ  ابل یر 

خود   قبول بودن  از حاضر  دیورند 

ت  یمر ق ه  به دولت وعده داد که به

نفری از (  ۳۰۰۰۰)  د لشکریشوم

را   اجوانان  دفاع  حقوق برای  ز 

ا بلوچ  و  پشتون  ماده  برادران 

خد  میساز عبدالستار  بیانیه  که  داد،  کفاطمینان  با  تمام زدنها   ان   ممتد  ی 

جر داگاعضای  محمد  سردار  صدراعظم  بشمول  خه  رایود  و  لویه ان  س 

                                                                                           .     میدانج ا دندبول خان مهمند که به پا بر خاسته گجرګه محمد



تقاضا   ه و ناکام شدنگلویه جر  موافقهاز حصول  صدر اعظم داود خان بعد "

-۱۹۵۳حده  امریکا بین سالهای )اضالع متاز    های مکرر خریداری سالح

م قرار  ۱۹۵۶ست  گبرداشت.در آری را  گدی  قی نطم مقدم(، افغانستان  ۱۹۵۵

تی    ملیون  ۲۵اد  د )تانکهای  خریداری    –۱۷  گمطیارات    -  ۳۸دالری 

حای خفیفه ( را با اتحاد  ا و سال یلیکوپترهـ ه  ۲۸جتهای بمبـ انداز ایلوشن

شوروی چکسلواکیا  جماهیر  امضاه  رگ هن-  -دپولن-ـ  شرقی  المان  و  ی 

میدانهای هوایی مزار توسعه  ور  ما  دروی  ورکرد.برعالوه اتحاد جماهیر ش

 ( ۱۲-۵۲۲)"م کمک کرد.راگندند و ب شی-شریف

اکثر   مد داود خان مکتب خوشحالخان تآسیس ومحارت سردار  در دوره صد

آگشا زیادی  ردان  تعداد  نیز  و  بودند  دیورند  فرضی  خط  آنطرف  از  از  ن 

آزر دولتهبران  از طرف  که  مظالم  بنابر  بلوچ  و  پشتون    ن تااکسپ  ادیخواه 

مایه  طرف دولت ح زیست و از   ندهبحیث پناهمیشد در شهر کابل  ی شان االب

پرو همچنان  رادخ   رامگمیشدند،  در  داپشتونستان  بنام)کابل    یواصی 

آنطرفزموژ( بلوچهای  نظ  برای پشتونها و  نیز  و  بود  ه شد  رفتگر  خط در 

پشتونستان   بنام  راهی  بود  یدهنامچار  آ  لههمه ساو    شده  روز    درنجاه  در 

می  نستانپشتوشن  ج تجلیل  استقالل  جشن  اخیر  در  های یانبدید  رگکه    یه 

و  دولت  رهبری  هیآت  پشتگبزر  ازطرف  بلوچ  ان  و  کابل  ون  ایراد  مقیم 

                                       ردید.گمی

ختم صدارت  محمده    با  پایان  ساله سردار  به  نیز  مطلقه  شاهی  داودخان  د 

امعه  وارد که تحولی در وضع اجتماعی جبود  نیز حاضر    ر شاهاهرسید، ظ

داشت  گ سیع  و  توردد  بی  ازنکه  قدرتهایرا  همچنان   ن  و  غرب  و  شرق 

 د. نیز حفظ نمای داخل کشورهواخواهانشان در  

 ه شاهی مشروط. سیاست دور

 م ۱۹۷۳-م۱۹۶۴

شا مدر  متشکلهی  که  یوسف   شروطه  محمد  داکتر  صدارت  های  دوره  از 

  ، هامحخان  ومد  میوند  ،شم  داکتر    ال  اعتمادی،  احمد  و نور    عبدالظاهر 

شفیق   موسی  تصسفانه  متابود،  محمد  از  که بعد  جدید  اساسی  قانون  ویب 

ا تآسیس  ندرآن  در  شده  گ ظر  حزاب  از  رفته  قبل  احزاب بود،  قانون  آنکه 

خ  قانونی  رمراحل  بود  و  نماید  طی  عمال  ا  خارجیها  برسد،  شاه  توشیح  ه 

شدهگ راخ  ماشته  رسید  ود  اهبرای  تا  ن  داد  وظیفه  شان  براه  داف شوم  با 

اده نشود که قدمی بطرف  لت موقع دبه دو  مرجرج و  اختن مظاهرات و هاند

اشته شود و هر سی واقعی بردقراری دیموکراکشور و بر طرقی و پیشرفت  

معنی را بر پاه و به تحریک اتحاد    ها مظاهرات بی  جادهروزه در پارکها و  

ش وق ورجماهیر  غیر  وی  حزب  افغانستان   رسمیت  خلق    دیموکراتیک 

از کارکردهای دولت    و انتقاد  ونستانپشتزادی  انخالی در باره اشعارهای می

خط مشی هر یک از  میکردند، در عمدآ بکلی فلجدولت را  را بلند میکردند و 

پشتون و بلوچ آنطرف خط در نظر   وق حقه برادرانه حقصدراعظمان، حمای

میشد.گ رهبرذاکرام  رفته  بین  ات  دان  دوام  پاکستان  و  و  فغانستان  اشت 

جلهمچنا در  ساله  همه  عمن  متحسازما  ومیسه  ملل  افغانستان  دولت  د  ن 

برادران پشموضوع   بلوچ  وتحقوق  دف را  ن و  و  ، و  یکرداع مجدی مطرح 



جشن   روز  در  ها  بیانیه  ایراد  ختم  پشتونیز  الی  دیموکراسی  نستان  دهه 

 رفت. گصورت می

 افغانستان.  هوری لت جمدو سیاست اولین 

 م. ۱۹۷۸-م۱۹۷۳

د خان  مد داودار محسر  قیادت تحت  غانستان  اف   دولت  ی ین جمهورسیاست اول

دیورند، فرضی  مرز  قبال  فع صلحجویدر  عضوه  بحیث  یعنی  بود  ال  انه 

منسلکغکشورهای   دیتانت)   یر  سیاست  از  پیروی  پیش    détente)با 

موضو    رفتمی مسپوع  میخواست  مذاکرات  طریق  از  را  المت  شتونستان 

ح نمایدآمیز  مسروقتی  ،ل  سال  خان  حمدود  دار  رسی۱۹۷۳در  بقدرت  د  م 

شخص  او  ،ه بودم بقدرت رسید  ۱۹۷۱دسمبر    ۲۰بتاریخ  بتو    علی ار  لفق ذوا

ان  لست گان  و  ، ایران عربستان سعودی، امریکالهذا    زم بود متمایل به سوسالی

ر  برای تطبیق پالنهای شوم شان دم  ۱۹۶۹  زارت خارجه او دراز زمان و

  ر رهبروابط هردو  و همچنان    نمی دیدندشخص مناسب  و منطقه    افغانستان

و  انسافغ ابتدا    پاکستانتان  بوددر  دا  ،تیره  بوتو  راعلی  خان  بحیث    ود 

چ ها را به قیام  بلو  کمافی السابق پشتونها و  ت و داود خان دیکتاتور میشناخ

دو  تشویق   مرور زمان روابط  به  اما  بهدومیکرد.  داود  رایگنرمش    لت  د، 

بل  وتو ق م بکابل دعوت نمود و ب۱۹۷۵را در سال  صدر اعظم پاکستان  خان  

آمدا خانز  کشور  دو  بین  تنش  کاهش  برای  بکابل  عبدالغفش  و  ن  خان  ار 

 وامی ملی را رها کرد. اعضای حزب ع  ر ازگ بعضی دی

  م به کابل رسید ، هردو رهبر در ۱۹۷۶جون  ۷م پاکستان بتاریخ  راعظصد

اختاله مشترک برعالمیا اای رفع  دو کشور  بین  آمیز ز طرق مسالمفات  ت 

د خان به اساس دعوت علی بوتو در  وومد داحر مسردا  تاکید نمودند، سپس

ر حسن نیت که بین دو  این سفر بناب اکستان سفر نمود، در م به پ ۱۹۷۷سال 

ه  ک  سلسسله توافقات ابتدای رسیده بودند  ردیده بود و به یکگاد  ایج  دولت

ب ضد  )  الک  قدرتهای  جنرال  ۱۹۷۷جون    ۵  ریخبتا   (مونستیک شرقی  م 

متعمسلماکه  را  ضیاالحق   بر    یتوانستمو  ود  بصب  ن  را  اسالم  ضد  بازی 

ببرد  کمونیزم   شان  پیش  اهداف  رسیدن  بن کودتایی  با  برای  ت  قدرظامی 

کودت رسانیدند از  قبل  که  است  تذکر  قابل  از  ضیاجنرال  ای  ،  تعداد  الحق 

المس اخوان  ش  انستانغ اف    مینلاعضای  دی  عدهل  موبه  کاسه    ری  گای  از 

پاکستان الستگانی،،عربستان سعودلیسان  و  آی،مان  تربیه  تحت  ،  اسریکا 

خان انجام  بر ضد داود    و یک کودتای نا فرجام رارفته شده  گ  آی پاکستان

بودند داود  ،داده  جمهوری  اواخر  در  غیر  همچنان  کشورهای  اعضای  خان 

خود را واقعی  م بیطرفی  وسیم و مفهتقمنسلک بین قدرتهای شرق و غرب  

بوددست  از   کو  ،داده  ناکامی  با  اس  آان  گ شتماگدتای  لهذا  ی، 

تحاد  از یکطرف ا  ،و پاکستان  ،عربستان سعودیلستانگامریکا ان،ایران،آی

نجماهیر   با  خود  شوری  غربیارضایتی  فعالیتهای  و  موجودیت  در    ها  از 

س  افغانستان   افغانستان  میخواستند  و  میااظهار  جانبه  یک  به سیت  تمایل 

ذ  از نفو  یاسالم  هایکشور  غربیها ور  گشرق را انتخاب نماید و از جانب دی

داشتند اندیشه  افغانستان  در  شرق  ضیاالحق  جنرال  آوردن  با  لهذا  ،  بالک 

شوروی    علنآ جماهیر  اتحاد  نفوذ  ضد  افغانستا فعالیتهای  توسط  را  ن  در 

بناکردندز  آغااخوانیها   خان    ء،  دوسنبداود  و  گرار  قر   گبزر  گین  فت 



ر و  ی تغخود  جی  ار ت خخواست برای انکشاف اقتصادی کشور خود به سیاس

جدید  است  با سیند  ا، تا بتودست دوستی را به کشورهای اسالمی دراز نماید

در افغانستان  اخوانیهای تربیه شده پاکستان    مانع فعالیتهای یکطرف از د خو

پروژه  ای اسالمی مالی از کشوره ای رفتن کمک هگر با گشود و از جانب دی

   .ا پیشبردر کشور  و نظامی های انکشافی 

سالود  دا" دیدار  هدر  بین  )او    ماسکواز  ای  کمونستی  پریل  کودتای 

وسم(۱۹۷۸ جستجوی  در  راهایی  یع،  وابستتر  که  و  یگبرآمد  نظامی  های 

به   افغانستان  کنداقتصادی  محدود  را  را  شوروی  افسران  بیشتر  تعداد  او   .

آموزشبر در  ندهبه  نظامی    ای  ترکیه  با  و  فرستاد  متحده  ایالت  و  ،مصر 

ب ج آم  رنامهمورد  نیردوزشی  افسران  برای  هوایییدی  مذاکره    وی 

ایرانکرد کمکهای   ، این  بر  روبه  .عالوه  ،قرارداد گافزایش    تدریجآ  ذاشت 

عربستان  ۵۰۰کمک   دالر  های    ملیون  پروژه  توسعه  برای  سعودی 

انعقااهی چیدروالکتریک  با  و  یافت،،  صندد   ، ویژه  ن  صندوق  کویت،  ق 

کمک به امضا رسید.    برای  ییمه هاتنافقموااوپک و بانک توسعه اسالمی،

وری جست و رهبری کوبا داز از جناح رادیکال جنبش غیر متعهد به    داود

آشکار بار  کرد،اچندین  انتقاد  هاوانا  از  کردا  اعالن  "عدم افغانستان  که    و 

ریحآ افغانستان را جزو جناح میانه رو ی صبال میکند، و را دن  تعهد واقعی"

، پس از دیدار . در این راستاداد کردلمق الوی،  سگود و یجنبش به رهبری هن

زرای خارجه  وان محل اجالس و ، کابل به عنراد  گ از دهلی نو و بل  خان   داود

 "زار شود.گبر يکه قرار بود در ماه م عهد ها انتخاب شدغیر مت

دا" مصردیدارهای  از  ن،ترکی ود  کویت،  و  سعودی  ی  رانیهاگه،عربستان 

شور پ شدید  در  را  داشوی  دو،  تی  از    مسفر  پس  درست  قاهره  به  او 

صورت  گباز اسراییل  از  سادات  انور  ساگشت  حضور  رفت،  در  سفیر  دات 

دا سیاستهای  داد  شوروی  قرار  تحسین  مورد  را  ملی  ود  آنرا  و  گو  راینه 

است های  پایه  بر  استوار  ممعقول،  آزادی  تعهد  قالل،  عدم  بر  متکی  و  لی 

ود ال از کابل دیدار کند و داسهمان    ژونماه    شاه ایران قرار بود در  خواند.

کارتر با  مالقات  مهیای  ماه سپتمبر  کاخ سفید  برای  انتظار   در  او  می شد. 

 "امریکا داشت.از ه ای را دریافت کمکهای اقتصادی فوق العاد

که   ندهای خارجی بحث می کردکمکدوربینای  ه  "در این زمان افغانها در بار

، را تآمین کند.  م۱۹۷۸-۱۹۷۷ل  سا  در   تلدر صد بودجه دو   ۶۰قرار بود  

ا راه برای  ناپزیر و تنهی را اجتناب  گصیلکرده ها این وابستبسیاری از تح

رایان پشتون و کمونست های گ  ، اما ملیشروع فرایند نوسازی می دانستند

د که  داشتند  اعتقا  است  اخلق  حاضر  سازش  ود  بهای  به  را  کمکها  این 

به   پاکستان  با  آ  به  آورد.دست  بزدالنه  توسط  ننظر  که  بود  چیزی  این  ها، 

ایران،  ت فشار امریکتح،  تن و تهران دیکته می شد. ضیا الحقگواشن ا و 

برقراری روابط با پاکستان برای    ذاشت. اینگبنای تجدید رابطه با کابل را  

پزی جز  مفهومی  رسمیکابل  درش  کردیورند"خط  فراموش  و  مس"  له ن 

 داشت"ندر بر  شتونستان"پ"

طفر دابتود  اد" رفت  ها  مارس  می  در  ضیاالحق  با  دیدار  دومین  در  اما   ،

آب  ۱۹۷۸ اسالم  در  صورت  که  دارفتگاد  آمد.  پیش  مصالحه  زمینه  ود  ، 

بود   شده  حاضر  ادعا ظاهرآ  مبناز  خود  مستقل  های  ایالتهای  تشکیل  بر  ی 



و نشین    پشتون  ب بلوچ  مختاری  خود  نوعی  دادن  مفهوم  دو  که  این  رای 

رف نظر کند. او طی یک کنفرانس مطبوعاتی  صبود،    تان پاکس  اقلیت قومی

دیدارپس   این  این    از  پاسخ  آیا  در  که  قرار  سوال  بحث  مورد  دیورند  خط 

ذشت زمان گهر چیز مورد بحث واقع شد و با  رفت یا نه، اظهار داشت ؛  گ

  "ه دست می آورداه خود را بگهر چیزی جای 

به کابل برای ماه    قضیاالحفر  امه سد از پاکستان و اعالم برنوداشت  گباز"

آاوت واقعآ  که وی  این مضمون  با  را  منتقدین  نجوای  می شود  ،  خط  ماده 

را   بودند  دیورند  معتقد  کرد.آنها  بلندتر  ترتیب  بپذیرد،  بدین  او        رویایکه 

بزرگتر" افغانستان  تح  "  نرا  ااپزیر  قق  قلمرو  و  دست  ساخته  را داده  ز 

ران پشتون و بلوچ را در  ب الس رهاج وددارسمیت خواهد بخشید. موقعی که 

بر کردگکابل  جن  زار  و  فعاالن  تمام  از  آن  طی  پناهنده  پاکستجویان  گو  انی 

تا   که  خواست  افغانستان  به  کنند،سو  آوریل  ۳۰شده  ترک  را  ظن  ءکشور 

دها به من رهبران پشتون، بعمل ختک، یکی از  رفت . اجگرایان شدت  گملی  

و پلوچهای زندانی شده توسط    اپشتونه ا،  که ضیود با اشاره به اینفت، داگ

 "نمود.اع را آزاد خواهد کرد، از تصمیم خود دف بوتو

  های   روگان  ود به سرعت در میدا"  ریگ  معامله"تک اظهار داشت که  خ"

سله به امین و  افتاد و این ممختلف پشتون نیروهای مسلح بر سر زبانها  

زمین  زیر  های  شبکه  تا  کرد  کمک  خودطرفدارانش    تقویه  را  ی 

دک که  کند  می  اعتراف  غوث  مسله  اند.عبدالصمد  حل  به  ضیا  و  "خط ود 

" احتمال فته او،گ.به  ده بودند" نزدیک ششتونستان  پ"و موضوع  "یورندد

 اساسی بود که. این یکی از عوامل  که توافق صورت گیرد  داشتوجود  اد  زی

انداخت جلو  را  افغانستان  های  کمونیست  و    "پیروزی  در  ها  خلقی  امین 

تاین  بمقا دیدند.  می  غرورملی  پاسداران  تنها  را  شان  خود  توافقها،  این  ل 

ر بی ثباتی عمیق بود که از تجدید صف آرایی گنشان  یت برای مسکوعوض

د  ستراتژیک بلنپلتیک در منطقه خبر میداد،و تضاد مستقیمی با اهداف اژو

 ( ۱۰-۲۴")مدت شوروی در منطقه داشت.

 

رفت و داود  گ فت ثور صورت هنین دروخ دتایوم ک۱۹۷۸و سپس در اپریل 

 ردید.  گرسیدن هدفش ن موافق به خان 

 

ر قبال خط  فرضی دیورند.   ان دتیک خلق افغانستهوری دیموکراسیاست جم

 م. ۱۹۹۲ – م۱۹۷۸

کو ثبا  هفت  شوراتحا  وردتای  جماهیر  قرند  اواخر  از  که  الی   وی    هجده 

س میدید  رلیچ فا خ و  هند    رم گم خوابهای رسیدنش را به آبهای  ۱۹۷۸اپریل  

و   دیموکراسی  دوره  دولدر  حزب  اولین  اعضای  افغانستان  جمهوری  ت 

ا برا دیموکراتیک  را  رسفغانستان  دری  شان   سیاسی  شوم  اهداف    یدن 

و  اف  به    منطقهغانستان  نمبلتشویق  صدایند  سرو  برادران    ودن  آزادی 

ضد    رب  ند ولرا  در دوره دیموکراسی در مظاهرات خیابانی ب   ون و بلوچپشت

ا بعد از کودتای هفت ثور و  رسید، لهذت تحریک میکرد تا به هدف خود  لدو

نظامی  سپس توسط  اشغال  حزب قشو  افغانستان  رهبران  لبان  بر  سرخ  ن 



ان را فرا موش وضوع پشتونست د و مدنستان مهر زافغانراتیک خلق  موکدی

الی خکردن داکتر نجیب دید و  دی  رگتم دوره  از خط مرزی  ،  دنشرند  ویادی 

سمبولیک  صرف   )دا صدای  پشتونستان  ئ  رادیو رام  گپرودر  بشکل 

رادیو در  زموژ(  نهم  بافغانستان    پشتونستان  بتاریخ  یکمرتبه  سال  و  لند 

پشسمبله   جشن  بنام  خانکه  داود  صدارت  دوره  در  آن  اساس   تونستان 

بود  گ شده  بلوچ م  ای  عدهذاشته  و  پشتون  و  دولت  رهبران  از  حدودی 

دیورند خط  مقابل  ستان  افغان  در   مقیم  ماورای  پشتونستان  میدان  در 

میکردندورست سخنرانی  و  جمع  خیبر  فراموش  ن  .رانت  کهباید  کبار  ی  کرد 

جلو شدگبرای  داخل  از  اصطالح  ن  یری  بداخل    جاهدینمبه  پاکستان  از 

  فته بود که گار هندی  گل خبر نسوا  تر اناهیتا راتب زاد به یکافغانستان داک

داین  مجاهد برای ممانعت   افغانستان در خط فرضی دیوارند    دن بهش  خل از 

خاردا از  سیم  بعدآ  که  میدارند،  اعمار  از  ر  بعضی  حزب  اعضا طرف  به ی 

افغانستان معنی شناسایی    ف دولتطر  ل اینکه کشیدن سیم خاردار ازاستدال

بنا نشاندادخط   مخالفت  است  وند.  م سرحد  روایات  بعضی  بر  بنا    همچنان 

ل سندی از قبل  گبابر و جنرال حمیدنرال  ج  بلن بکالبادن طابا رسی  ایعات  ش

ند بود  ی دیورفرض   یت شناختن خطه خود را که به ارتباط به رسمتهیه شد

اسبقب جمهور  رایس  نجیب  داکتر  در  غانستااف   ه  متحد  ملل  تعمیر  در  که  ن 

تف کرد    داکتر نجیب بروی شان  ،مضا کندکه اهنده بود پیش کردند  ل پناکاب

  هللا چه با برادرش به قتل رسید)گبه فیر تفن   ظ ن لح مار هکه د  رداه نکو امض

 م(. علا

 یورند. ط فرضی دقبال خ افغانستان درسیاست دولت اسالمی 

 م. ۱۹۹۶-م۱۹۹۲    

ن دوره ها در تار یخ ینتریگه اصطالح مجاهدین که یکی از نی بوره هادر د

  گ ندر جن خود  اب و تنظیمها در بیتان شمرده میشود. رهبران احزسغاناف 

ق االب ازی  بیش  کشتن   ، مادروطن  قلب  تخریب  شهرایان  ۶۵۰۰۰  درت، 

کابل و چور   مبریها  گو غارتمظلوم  ارادیت وضوعات چودند  ون حق خود 

وبلپشت  برادران بوچ  ون  نیز  پاکستان  و  نداشت،  ارزش  اساس نزدشان  ه 

  صوبه پنجم خود فکر   رفته بود افغانستان راگ صورت    شانتوافقات که بین  

 طرح کردن خط فرضی دیورند را نمیدیدند. م ملزو ءان ند بمیکرد

  

 یورند. د بال خط فرضی سیاست دوره امارت طالبان در ق 

 م ۲۰۰۱-م۱۹۹۶

ر رهبر شان بود کدام چیزی در باره  عم   محمده مالدر دوره حجر طالبی ک

نخ ثبت  دیورند  فرضی  ا  ،یدهردگط  در زمان  که  است  مارت صرف شایعات 

ات پاکستان و جنرال بابر وزیر داخله بارستخا سیل راحمیدګ مال عمر جنرال

و به د ترتیب  ند باش رخط فرضی دیو  اکستان سندی را که برسمیت شناختنپ

قب که  بردند  نمال عمر  آ ول  )ما  ماید  کرد.  رد  با عصبانیت  آنرا  هللا  مال عمر 

 م(. علا

 



 ط فرضی دیورند.اسالمی افغانستان در قبال خ هوریسیاست جم

 . م۲۰۲۰-م۲۰۰۱

تحده امریکا و بریتانیا  نظامی بیرحمانه و بیشرمانه اضالع م  تجاوز  از  دبع

خاکبم  ۲۰۰۱توبر  آک۷بتاریخ   که    ه  راندن حما  اصطالح  به  شان  دف 

پاکستان و  با تبانی    ن جنایتکار که ساخته و بافته خود شانان نامسلمالباط

بود  اربستع سعودی  نمودن  وارد  قالبی  بنام  دیموکراسی  بازار  ن    اد آزو 

بسخوا خود  تند  وهشیانه  باردمانهای  بمب  منا  خود   که  مقاالت  در  آنرا 

ن  ت مخصوصآ مناطق پشتون نشیاو قریج  دهات  م در تماه ام  جنیساید نامید

بیچار  ا ور ملت بغر فقر و  افغان را که در  نوامیس   ی گشهامت  از خاک و 

  د ننشکدرهم  ان  خاک و خون کشاندنش  بهنموده بودند و می نمایند    دفاعملی  

پبو   جلورای  بنام  که  دادند  موقع  اصطالح یری  گاکستان  به  شدن  داخل  از 

و جام  اوزات بیرحمانه خود را انجدس ما تیم مقراکستان در حطالبان ضد پ

 تیجهپیشرویها کنند که در نلف در داخل خاک ما  ت زمان در نقاط مخ  ربه مرو

باداران از طرف  پاکستان  بریتا چون  امریکا،  که  دی  وسع  نتابسنیا و عرش 

با تشدید جنبا تفرقه    گشد  ایجاد  بین  زبانی و سمتی  ،مذهبی،دینی  های  و 

براداقوا باهم  بر  رم  کحزا،ابرو  داخل  در  تنظیمها  و  ما،  شور  اب   درعزیز 

و  جناب  زعامت   کرزی  مجناب  حامد  غنیداکتر  اشرف  علرغم  ،حمد 

ر  تان دنی بر مداخالت پاکسدر جوامع بین المللی مب  و رهبر هرد  تاضااعتر

ا نمودن برادران و ن مثمر ثمر واقع نشد و پاکستان برای جدتاانسغف ا  اکخ

  در ماورای خط فرضی دیورند   غانت اف عنعنا  زبان و  هم دین ، هم  خواهران

 ارهای سیمی را آغاز نمودند. قها و دیوخند

جمهور د  آقایرایس  کرزی  رسمی  حامد  سفر  پاکستان  ر  به  به خود  که 

جن مشرردعوت  پرویز  جرایف  ال  بود  گ صورت  ن  ااکستپمهور  س  با  رفته 

فرمودنددر مورد خط دیورند  جرات   د   خط  "که  چنین  پشتون    یورندفرضی 

از  طرف    های دو افغجدا  هم  را  انها تا حال رسمی و ذهنی نمی تواند زیرا 

کرزی برای فاتحه ولیخان رفت    وقتی جناب حامدهمچنان  ".ردهقبول نکآنرا  

نهای هردو  ه پشتوک(    افغان  یو  )لرو برر  ن شعامردم چارصده با بلند نمود

ی خود را با افغانها  گصدای همبست  ،افغان اندیک    یورندخط فرضی دطرف  

   ذیل( )شرح در لنک.اعالن داشتند

 -یری:گ نتیجه 

اند ک ،  رفت  بین  طور ازکانکریتی برلین چ  یوارده  هموطنان ما شاهد بوده 

آزاد    گکان  گهان سال  صد  از  هندگبعد  کانادا  یردید،  بومی  از    های  بعد 

سا صد  شدن  انسپری  با  شان  قرادادهای  از  را گ ل  خود  ملکیتهای  لیس 

دقهای حفر شده  وز خنر  دارم که یکمن یقین کامل  لهذا  فی    تصاحب میشوند

  -۱  -زیرا:  د رفتنخواه  از بینار  خارد  ی سیمرهاپاکستان دو باره پر و دیوا

این افغانستان  زمان معاهده دیورند    ده درش  ءارااسناد    به مالحظ  که  برای 

ان مستعمره  نشانده  گیک  خان یک دست  عبدالرحمن  امیر  و    بود آنها  لیس 

معا ندارد.  هلهذا  اعتبار  است  رگا-۲ده  شده  به  وضع  قانون  م  ۱۸۸۲ناد 

افغانستان  لیس  گان برای مدت  لک کلدار ساالنه    ۱۸در مقابل تادیه  ملکیت 

ردیده و  گتکمیل  م  ۱۹۹۳سال در    ، اوآل صدشده باشدداده  اجاره  صد سال  

ا قانون  همین  اساس  به  قطع  گنیز  یا  و  معطل  را  اجاره  تادیه  دار  اجاره  ر 



برای مدتی  خان  ردد، چنانکه در زمان امیر حبیب هللا  گمیکند قراداد فسخ می

م بکلی  ۱۹۱۹افغانستان در  ل  از استقالز بعد  و نی  ندعطل کردتادیه پول را م

ف اباید اعترنیز -۳.  صورت معاهده اعتبار ندارددو  رردیده لهذا در هگقطع  

لیسها و  گمله با اندر معاکستان پا اسیسامان هللا غازی قبل از ت م که شاهکنی

بر هچ رکه هی  ز  کاری کرده اند  امرو  داکتر محمد اشرف غنی  با پاکستان

ردیده بودند  گیس پاکستان به آن موفق نخ تاسریبعد از تا  افغانستان قبل و

شاهکست  این  ،آن هللاام  ه  ذ  ان  فوق  سطور  در  توسطردگ ر  کچنانکه    یده 

ان معت  Sir Hamilton Grant)) لیسگ نماینده  رهبران  مام  قبلی  اهدات 

ان با  قراگ افغانستان  ملغی  را  اشر  -۴و   داد  رلیس  محمد  غنی  داکتر  با    ف 

د کشیدن  دادن  سیمی  اجازه  خ بایوار  رهبر  الی  باالی  دیورند  فرضی  ط 

ط  خ کرد که خط دیورند یک    فاعترا  خان مران  عاعظم  درپاکستان یعنی ص

کهفرض است  ان  ی  شدهگتوسط  کشیده  دلهذ  لیسها  بین میتوا  یوارهاا  از  ند 

نما یاداشت  چون  عمرانخان  سخنان  اما  )گ اننده  ی بروند   Sirلیس 

Hamilton Granاست(ث تاریخ  شرایطگ،  بت  بنابر  جناب    رچه  مسلط 

ار فرمودند  ه اظهگجر ولسی ر دآ یراخخارجه وزارت  نامزد وزیر حنیف اتمر 

ه ملت  بمربوط  تصمیم  ما نیست  موضوع خط دیورند قطعآ شامل سیاست  که  

این  میباشدافغان   بعقیده  موضعقلم  .  کنونی  شرایط  دوگدر  فعلی  لت  یری 

و نیز باید قبول کنیم که   .فرضی دیورند معقول استط  در قبال خافغانستان  

ان استعمار  دوران  کهگحال  نیست  خط  رخواه  لیس  ماورای  برادران  و  ان 

مجبور میساختند که به به زور برچه و یا تطمیع نمودن  را  فرضی دیورند  

ردیده  گطبل شان برقصند، شعور سیاسی بلند رفته و کاسه صبر شان لبریز  

حق آزادی خود را بلند نموده   دای برص  گجتماعات بزربر پا کردن ا    اب  و

جوان امروزی و نسلهای بعدی    ی نسلهاد که  د رسی اهی خو روز انشاهلل،اند

و بلوچ آنطرف خط    اهد آزادی برادران پشتونشاریخی  وابق تس  داستنابه  

 ود. ب خواهند ددیورن   فرضی

خاناظهارات   کرزیعمران  حامد  آقای  و  پاکستان  پارلمان  عضوه  را    ، 

  بشنوید. (You Tub)و یا در یو تیوب ,میتوانید در لینکهای ذیل 

              

       

 خذ:اؤم

 غبار .  ارخ جلد اول بقلم میر غلم محمدانستان در مسیر ت افغ-۱



بزر  فتاسالم،ن-طالبان -۲ بازی  احمدجدید،    گو  ،مترجمان  رشید  نویسنده 
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Daruis to Amanullah by 

۶- AFGHANISTAN. FROM DARIUS TO AMANULLAH. By Let.General Sir 
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