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مركز تحقيقات عالمه حبيبى



فهرست مندرجات كتاب

بخش اول: معاهدات
۱۱ هجرى ...................................................۱۱۵۲عهد نامه� دهلى 

۱۴م ...................................................۱۸۰۱معاهده� دفاع'ه� تهران 
۱۵ م.........................................................۱۸۰۹معاهده� پشاور 

۲۰هجرى..............................................۱۲۴۲ميثاقِ تقسيم مملكت 
۲۲معاهده� تدافعى و مودت و تجارتى الهور .........................................

۳۳م........................................................۱۸۳۹معاهده� قندهار 
۳۵م................................................۱۸۴۲معاهده� تخليه� افغانستان 

۳۸م.........................................................۱۸۵۵معاهده� پشاور 
۴۰م.........................................................۱۸۵۷معاهده� پشاور 

۴۳معاهده� پاريس بين ايران و انگليس.............................................
۴۵م.......................................................۱۸۷۹معاهده� گَندُمك 

۵۳م........................................................۱۸۹۳معاهده� دIورند 
۵۶م..........................................................۱۹۰۵معاهده� كابل 

۵۸معاهده� روس و انگليس راجع بافغانستان ........................................

۶۰پيمان متاركه� جنگ استقالل....................................................
۶۵م..........................................................۱۹۲۱معاهده� كابل 

۷۲م.........................................................۱۹۲۱معاهده� ماسكو 
۷۶م..........................................................۱۹۲۶معاهده� پغمان 

۷۹م...........................................................۱۹۲۶معاهده� برلن 
۸۲معاهده هرات..................................................................
۸۳معاهده� مودت..................................................................
۸۳معاهدات قالت................................................................
۸۴عهد نامه با نصير خان بن محراب خان ...........................................
۸۶معاهداتِ ايران و انگليس مربوط بافغانستان......................................



پيمانهاى انگليس  و قبايل افغانى  :بخش دوم
      ۹۱اقرار نامه� حليم زائى مهمند ......................................................
۹۲تعهد نامه� كرنل ميكسن كمشنر پشاور بغرض اسكانِ مجدد رانى زائى ............... 

.تعهد حسن خيل و آشوخيل دره� كوهات با سر جان الرنس چيZ كمشنر پنجاب . . . . . . . .۹۳
.م۱۸۵۳عهد نامه افريديان گالء دره� كوهات يكم دسمبر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۹۵

۹۷ .......................................۸۳اقرار نامه� اقوام برولى و فيروز خيل نمبر 
.۸۴اقرار نامه� آفريديان جواكه نمبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۹۸

....۸۵اقرار نامه� قوم سپاه افريدى دره� كوهات نمبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۹۸
.۸۶اقرار نامه� قوم رانى خيل افريدى نمبر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۹۹

۱۰۰...................................................۸۷اقرار نامه� قوم اكاخيل نمبر
........................۸۸اقرار نامه� كوكى خيل افريدى نمبر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۰۱

۱۰۲.............................................۸۹اقرار نامه� اقوام ضلع كوهات نمبر 
.۹۰اقرار نامه�  اقوام سيپاى كموزئى نمبر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۰۴

.اقرار مداخيل و گياه شاخ عثمان خيل تپه سالر و جندونان ماوراى سندهـ. ......... . .۱۰۴
۱۰۶...........................۹۲اقرار تپه� منصور ماوراى سندهـ با سركار انگليس نمبر 

۱۰۶.........................................۹۳اقرار نامه� شالم خيل مسعود وزيرى نمبر 

فرامين و نامه ها :بخش سوم
.فرمان احمد شاه ابدالى بنام نواب معين الملك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۰۹

.فرمان تيمور شاه بنام اتنت و جگناتهـ رام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۰۹
.فرمان تيمور شاه بنام حكام راه در باره� مراجعت سفير هند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۰

.فرمان تيمور شاه در باره� ارسال سفارت بهند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۱
.فرمان تيمور شاه درباره� آمدن سفير هندوستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۱

.فرمان تيمور شاه در باره� دوام ماموريت وقايع نگار هند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۲
.فرمان اعليحضرت شاه زمان بنام شاه عالم پادشاه هندوستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۲

.فرمان شاه زمان بنام لنها سنگهـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۴
.فرمان شاه زمان بنام مهاراجه دنهراج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۵

.فرمان شاه زمان بنام وقايع نگار هندوستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۵
.فرمان شاه زمان بنام راجه جسروت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۶

.فرمان شاه زمان بنام شاهزاده ميرزا اكبر شاه ولى عهد هند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۶



.فرمان شاه زمان بنام ميرزا اكبر گورگانى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۷
.نامه� شاه زمان بنام شاه عالم پادشاه هند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۸

.نامه� حضرت شاه زمان به پادشاه واالجاه هندوستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۱۸

حوادث سياسى افغانستان :بخش چهارم

بعد از جنگ دوم در عصر امير عبدالرحمن خان
.متن نامه� گريفن به امير عبدالرحمن خان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۲۲

.پاسخ امير عبدالرحمن به گريفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۲۳
.نامه� گريفن در باره� شناسائى امارت عبدالرحمن خان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۲۳

.نامه� ويسراى به نام امير عبدالرحمن خان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۲۴
.تلخيص نامه� امير افغانستان بنام ويسراى هند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۲۵

.قبول موافقه� انگليس و روس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۲۹
.مسئله� سرحدات در نظر امير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۳۰

.اعالميه................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۳۱
.موافقه نامه........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۳۳

.آمدن نماينده� توركيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۳۶
.نامه� كمشنر پشاور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۳۸

.جواب نامه......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۳۸
.نامه� امير به ويسراى هند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۳۹

.نامه� ويسرا....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴۰
.نامه� جوابيه� امير  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴۱
.جرگه� افريديان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴۴

.نامه� وايسراى هند به امير افغانستان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴۵
.جواب امير.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴۶

.اقدامات حكومت هند بر مالى هده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴۶
.نامه� ويسراى هند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴۶

.جواب امير بنامه� ويسراى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴۷
.مساعى الرد كرزن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۵۰

.نامه� امير حبيب الله خان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۵۲



.اصرار روسيه....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۵۵
.در انگلستان ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۵۶

.وفد لويس دين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۵۸

سياست افغان و انگليس در عصر امير دوست محمد خان
.نامه� امير به ارل آكليند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۶۱

.جواب نامه� امير از طرف آكليند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۶۲
.متن اعتماد نامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۶۳

.وفد سياسى ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۶۵
.نامه� امير باعليحضرت محمد شاه پادشاه ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۶۵

.متن معاهده� سرداران قندهار با سفير ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۶۷
.نامه� اعليحضرت محمد شاه پادشاه ايران بنام دوست محمد خان امير كابل . . . . . . . . . . . .۱۶۹

.ترجمه� هدايت نامه� دولت ايران به قنبر على خان سفير بدربار كابل . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۷۰
.تلخيص از راپورت جان مكنيل سفير برطانيه در ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۷۳
.نامه� شاه ايران به سردار كهندل خان حكمران قندهار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۷۵

.نامه� م, گاتى نماينده� روسيه در لشكرگاه شاهبه كهندل خان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۷۵
.نامه� ميجر جنرال برانسكى به كهندل خان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۷۶

.تسويد معاهده� شاه ايران و سردار كهندل خان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۷۷
.نامه� محمد شاه قاجار به دوست محمد خان امير كابل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۷۹

.نامه� سفير كبير روسيه در تهران به امير دوست محمد خان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۰
.نامه� سفير روسيه بامير دوست محمد خان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۳

.نامه� حاجى ابراهيم بامير كابل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۴
.نامه� ميجر ميچيسن نماينده� برطانيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۴

.نامه� برنس به مكناتن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۵
.نامه� كلود وايد به مكناتن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۵

.ترجمه� راپورت برنس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۵
.جواب الرد آكليند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۷

.نامه� امير به جاللتمآب كونت سيمانچ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۸
.نامه� كاپيتان ويكويچ به كونت سيمانچ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۸۸

.نامه� الرد آكليند به امير دوست محمد خان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹۳



.راپور الكسندر برنس در باره� ترك كابل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹۳
.نامه� امير كابل به الرد آكليند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹۴

.راپور برنس از جالل آباد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹۴
.بعد از رفتن برنس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹۶

.نقل راپورت قندهار به ميجر ليچ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹۸
.راپورت موصول به سر الكسندر برنس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹۹

.مسئله� هرات و افغانستان و اقدامات دولت برطانيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰۰
.اعالميه� فرمانفرماى هندوستان در باره� افغانستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰۲

.يادداشت ستودارت به شاه ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰۵
.علل لشكر كشى انگليس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰۷

.نامه� شيل به وزير خارجه� ايران ميرزا مسعود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰۷
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بخش اول

معاهدات



۱۱                                           تاريخ تجزيه� شاهنشاهى افغان                                                                 

 هجرى۱۱۵۲عهد نامه� دهلى 
هـ كه نادر شاه افشار افغانستان  و هند را تا دهلى گرفت, بعد از تاراج دهلى و ضبط۱۱۵۲در اوايل سال 

اموالِ فراوان با محمد شاه تيمورى كه در انوقت از دودمان بابر بر هند حكم ميراندعهد نامه اى بست, كه اراضى
اينطرف درياى سند را ضميمه� مملكت نادرى و خراسان زمين ساخت, و اين تقسيم طبيعى بود, زيرا اراضى
مذكور از روى تشكيالت جغرافى و تاريخى جزو كشور هند نبوده, و در تاريخ هم همواره به خراسان و شاهنشاهى
هاى غزنه و غور ربط داشت, اين عهد نامه كه حدود شرقى كشور خراسان بزرگ را تعيين ميكند, از وثايق محكم
تاريخ است, متن فارسى اصل عهد نامه را انندرام مخلص در 'بدايع وقايع' ضبط كرده و در ابتداى آن مى نويسد:
"بعد از انكه  خاطر عاطر شاه (مقصد نادر شاه است) از تصرف خزاين و دفاين پادشاهى و تحصيل مال امانى
واپرداخت, بمقتضاى حب الوطن قصد مراجعت از هندوستان مصمم ساخت و مقرر شد, كه كابل و تهته با تمامى
ملك سند تا اتك در تصرف شاه عالى مقدار (نادر شاه) باشد, و عهد نامه درين باب صورتِ تحرير پذيرد, تا
باعث اعتبار باشد, از انجا كه وقت مقتضى آن بود كه آنچه بگويند پذيرا ميگردد, بدين مضمون كه بجنسه نقلش

تسويد ميگردد, عهد نامه بنگارش رسيد:

۱نقل عهد نامه

اينست , كه حسب اال ستد عاى امناى شاهى كار پردازان سلطنت مجد شاهى بتحريرش پرداخته, و چون آراستگى
يافت, حوالت كار گذاران صاحب مملكتِ ايران ساختند: "قبل ازين كه بندگان عالى حضرت كيوان منزلت, بهرام صولت,
مريخ سطوت, شاهنشاه جهان, سلطان سالطين دوران, پادشاه ظل الله اسالم پناه, خاقان سكندر آستان, آسمان بارگاه,

 در گاهِ الهى۲السطان المكرم و الخاقان االعظم نادر شاه خلد الله ملكه, ايلچيان بجهت بعضى امور, روانه� حضور اين نيازمند
 تركمان از قندهار براى ياد آورى وارد۳فرموده بودند, و اين نيازمند متعهد اتمام آن مطلب گشته, بعد از انكه محمد خان

 ناشر و طابع اصل گويد كه اسماى مواضع و برخى كلمات د/گر غير واضح است و تصحيح آن بدون نسخه� ثانى دشوار. اگر چه فريزر در۱
م) ترجمه� اين عهد نامه را آورده ولى چندان مفيد تصحيح نيست.۱۷۹۲ لندن ۲كتاب خود تاريخ نادر شاه (طبع 

 چون عهد نامه از طرف پادشاه دهلى نوشته شده, لهذا نيازمند بارگاه الهى محمد شاه تيموريست.۲
اين شخص قبالً بطور رسالت از طرف نادر شاه حين محاصره� قندهار بدربار دهلى فرستاده شده بود.۳

گرديد, امناء و كارگذاران اين دولت در تسويZ و توقيZ و تعطيل جواب نامه� اعلى حضرت برامده محرك ماده� مخالفت
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۱گرديدند. تا آنكه ورود موكب همايون عالى حضرت بحدود هندوستان اتفاق افتاده, در قصبه� كرنال بمقتضاى قضا, تالقى

فريقين و جنگ سلطانى واقع شد و نيرجلى الظهور فتح و ظفر از مشرق آن دولتِ بى زوال طالع گرديد.
چون عاليحضرت پادشاه جمشيد جاه آن بزرگ ايل تركمان و سر چشمه� مردمى و احسان مروت نمودندبصوب (كذا)
۲ايشان مستظهر, و از فيض مالقات و مجالستِ بزمِ ارم رشكِ همايون, بهره ورگشته, باتفاق وارد دارالخالفه� شاه جهان آباد

شديم و تمامى خزاين و جواهر و نفايس و كنوز و ذخاير سلطنتِ هندوستان, برسم نياز بموجب تفصيل عليحده, متعلق بآن
 قبول موصول نموده از عالم اهليت و۳سركار ساخته, آنحضرت بر حسب االستدعاء اين نيازمند درگاهِ الهى بعضى را بخط

 ايشان م'باشد, تاج و نگين۵ دوحه� تركمانيه, مطمح نظر قدس منظر۴اتحاد كه مراعات سلسله� عليه كورگانيه و مراقبت
سلطنت هندوستان را باين نيازمند درگاه اله مفوض و موكل فرمودند. چون اين نوع عطيه� عنايت كه از پدر در باره� فرزند و
از برادر نسبت به برادر نمى آيد, ازان شاهنشاه بلند جاه, نسبت باين نيازمند درگاه اله بوقوع پيوست, لهذا در برابر اين
معنى تمامى ممالك سمت غربى رود اتك درIاى سندهـ و ناله� سنگره منشعب از درياى سندهـ كه عبارت از پشاور و

۹ و الركان۸ و خدا آباد۷ و دارالملك كابل و غزنين و كوهستان و مساكن افغان و هزاره جات و قلعه� بهكر و سنگهر۶بنگشات

 و پرگنه۱۴ و قصبه� بدين و پرگنه� جون۱۳ و قلعه� راهمه۱۲ و غير هم و صوبه تهته۱۱ و بلوچيه۱۰و ديره جات و مساكن چوكيه

اصل: تالفى ولى تالقى صحيح است.۱
 اصل: دارالخالفه جهان آباد.۲
 اصل: بحبط.۳
 اصل: مرافيت.۴
 اصل: منتظر.۵
 بنگشات: منسوب به قوم بنگش افغان, كه در عهد مغوليه� هند از جنوب پشاور تا حدود وزيرستان و تيراه تا پاراچنار و تل دران داخل بود.۶
 ناشر اصل متن در قوسين باعالمت استفهام بعد از سنگهر (سكهر?) نوشته, و معلوم نيست, كه مقصد بكر و سكر كنونى سند اند, يا بكهر۷

واقع پنجاب بر كنار شرقى درياى سند مقابل ديره غازى خان و يا سنگر داخلى سندهـ?
 در اصل خداياد بوده, ولى ناشر در قوسين خدا آباد آورده.۸
 ناشر گويد: كه فريزر ندارد, شايد الركانه مراد است.۹

نوشته در فرهنگ قبايل پنجاب گويد كه چوكيه قبيله ايست از جت ساكن منتگمرى پنجاب (ساهيوالChokia) ۲۲۵ فريزر (ص ۱۰
كنونى).

 اصل: بلوحه.۱۱
 اصل: تهتها.۱۲
.Ram فريزر ۱۳
: جون شهر نامى سركار چاچكان است.۳:۱۶۳. آئين اكبرى: جون سركار حاجكان. تحفة الكرام Chan فريزر: ۱۴
, آئين اكبرى: سماوانى سركار نصير پور.Sumawali فريزر: ۱۵

 (كذا?)و ساير پرگنات و بنادر از ابتداى منابع رودخانه� اتك و بكر نا جنگ (كذا?) دژها و اماكن كه۱۶ و كهبران۱۵سموال
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, و۱آب مذكور مشعب تهته را گرفته باشد, تا حديكه درياى سندهـ و ناله سندهـ و ناله ساگر بدرياى محيط اتصال مى Iابد
 از مزارعان درياى اتك و شعبه هاى آن و در سمت غربى درياى سندهـ و ناله سنگره واقع شده۲آنچه بهر جهت از جهات

باشد, مخصوصِ آن دولت نادره و ضميمه� ممالك محروسه� سلطنت قاهره نموديم, كه من بعد گماشتگان آن دولت خدا داد
و بندگان آن آستان سپهر بنياد, مناشير ضبط و ربط  ممالك و پرگنات مذكوره و حل و عقد مهمات جزئيه و كليه� اهالى و

 آنجا بوده باشد.۳سكنه و رعايا و برايا, پاىِ
امناى اين دولت ابد قرIن, ممالك مسطور را از واليت متعلقه باين نيازمند درگاه موضوع نموده, قلم امر و نهى را

 و داور قلعه و شهر لوهرى۴بالكليه از آنها مرفوع داشته, بهيچ وجه, دخل در پرگنات مزبور و سكنه و رعاIاى اينها نه نمايند
 واقع شده باشد, متعلق به مملكت۷ و ساير واليت كه جانبِ شرقى رودِ اتك و درياى سندهـ و ناله سنگره۶ و اوچ۵بندر

 هـ.۱۱۵۲ محرم ۴ مورخه ۸هندوستان خواهد بود."
 منتخبات بدايع وقايع از انندرام مخلص طبع الهور)۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶(ص              

 در آئين اكبرى راجع به شاخهاى كوه تته مhگويد كه شاخيست از سيهوان تا سوى آنرا كهتر نام بود, گويا درينجا همين نام راKetra فريزر ۱۶
به صيغه� جمع كهتران نوشته باشد!

 اصل: مى آيد.۱
 اصل: جهت.۲
 بپاى كسى بودن در محاوره� پارسى كابل مربوط و متعلق بودن چيزيست بكسى.۳
 اصل: نمايند.۴
 آئين اكبرى: لوهرى و بندر.۵
 اوچ, همان شهر قديم اوچه است, كه در عصر غزنويان و غوريان معروف بود, و قاضى منهاج سراج در طبقات ناصرى ازان ذكرها دارد, ولى۶

اكنون متروك است و بقاياى آن در جنوب ملتقاى ستلج و جهلم و جنوب جالل پور بر كنار شرقى درياى پنج ند افتاده است.
آئين اكبرى: سنكر.Sunkra فريزر: ۷
.۶۲۲ در اصل تاريخ ندارد, ولى تاريخ مذكور را در ترجمه� فريزر داده است, ص ۸
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م۱۱۸۰معاهده� دفاع'ه� تهران 
(ب'ن انگل'س و ايران)

 م) بر هند حمله م'كرد و بفكر تجديد عظمت۱۷۹۷هـ ۱۲۱۲چون اعليحضرت شه زمان افغان در حدود (
تارIخى افغانى افتاده بود, حكومت هند برطانوى براى جلو گيرى ازIن حركتِ مردانه و طرح پالن استعمار خوIش

م) بدربار اIران فرستاد, و با دولت۱۸۰۰در هند, سياست مدار و مو�رخ معروف برطانوى سر جان ملكم را در (
قاجارى در تهران بذرIعه� حاجى ابراهيم نماينده� آندولت بر مقاصد ذيل اتفاق كرد: نگهدارى هند از حمالت
افغان, فروغ تجارت انگليس در ايران, جلو گيرى از نفوذ محتمل فرانسه و يا حمله� ناپليون بر ايران و هند, اIن
معاهده اگر چه ب'ن شاهان افغانستان و انگليس عقد نشده ولى چون ربط مستقيمى بتارIخ سياسى افغانستان دارد,

بنا بران از ترجمه� اردوى آن بفارسى ترجمه شد:
۱- اگر پادشاه افغانستان بر هند برطانوى اراده� حمله نماIد, پادشاه ايران لشكر جرارى را براى نابودى افغان خواهد

فرستاد.
- اگر پادشاه افغانستان با شاه جم جاه ايران اراده� دوستى نمايد, شاه ايران ازو تعهد خواهد گرفت كه بر هند حمله آور۲

نشود..
- اگر پادشاه افغانستان يا شخصى از فرانسه بر ايران اراده� حمله داشته باشد, در انصورت سركار برطانيه, سامان جنگ و۳

اسلحه را با افسران كار آزموده� نظامى, بيكى از بنادر نزديك ايران براى امداد شاه ايران خواهد فرستاد.
- اگر فرانسويان قصد فرود آمدن بر يكى از جزاير سواحل ايران نمايد. عساكر ايران و برطانيه متحداً از ايشان جلو گيرى۴

خواهند كرد.
- اگر جنگى بين پادشاه افغانستان و ايران واقع گردد, تا وقتيكه طرفين خواهش ميانجى گرى را نكنند, دولت برطانيه۵

 م. ۱۸۰۱مداخله نخواهد كرد. مورخه يكم جنورى 

۱ Sir John Malcolm  م بخدمت نظامى۱۷۸۲ م بدنيا آمد, و بعد از دوره� تحصيل در وستركرت در ۱۷۶۹ مى ۲پسر جارج ملكم, كه به
 معاون مشير مقرر۱۷۹۷شركت شرقى هند بهند وارد گشت, و بعد از طى مراتب نظامى و سكرتر بودن حكمرانان اياالت, در حيدر آباد بسال 

-۱۷۹۹او را بحيث ايلچى خاص بايران فرستاد (Wellesleyشد, و در هند جنوبى در لشكر كشhها بهره گرفت, بعد ازان الرد ولزلى 
 تا۱۸۰۱م) و همين معاهده را با د/گر قراردادهاى تجارتى ببست, چون از انجا باز گشت سكرتر خاص گورنر جنرل هند شد (۱۸۰۱
م مشير خاص دربار سنديا۱۸۰۴م) با جنرال ارتهر ولزلى بحيث مامور سياسى شركت كرد, و در ۱۸۰۳م) و در جنگهاى مراته بحدود (۱۸۰۳

م باز۱۸۱۰ بدربار ا/ران فرستاده شد, تا از نفوذ فرانسه در انجا جلو گيرى كرد, در Mintoم از طرف الرد منتو ۱۸۰۸بود, بعد ازان در 
 نماينده� سياسى گورنر جنرل در دكن بود و۱۸۱۶ تاريخ ايران را نوشت, در ۱۸۱۵ تاريخ سياسى هند و در ۱۸۱۱سفرى بايران نمود, و بسال 

)۲_ حاجى ابراهيم ۱امضا: (جان ملكم 
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 هـ).۱۳۲۵ باب دوم شوكتِ افغانى طبع آگره ۷۳(صفحه 

 م۱۸۰۹معاهده� پشاور 
ب'ن حكومت هند برطانوى و شاه شجاع الملك سدوز�

در آغاز قرن نوزدهم كه ناپل'ون فكر لشكر كشى و فتح هند داشت, با دربار قاجارIه� تهران و دربار شاه زمان
افغان دران باره مفاوضات س'اسى كردى, و همدرIن اوقات شاه زمان در حدود يك لك لشكر آراسته و به پشاور
و الهورنشسته بود, تا بر هند يورش برد, و شاهنشاهى افغانى را دران كشور تجديد نمايد, دولت هند برطانوى كه
دران وقت بتازگى اIن سرزمين زرخيز را بتصرف آورده بود, سخت مشوش گردIد, و براى جلو گيرى از خطر

م۱۸۰۱افغان و فرانسه بدربار تهران و كابل نماIندگان س'اسى فرستاد, كه از آنجمله سرجان ملكم معاهده� 
تهران را بغرض دفاع حمله محتمله� فرانسه با ايران امضا كرد. و بعد از چندين سال Iكنفر نماIنده� هند برطانوى

 حكمران۱۸۲۷ بانگلستان باز گشت و  در ۱۸۲۲ در جنگهاى مراته شركت داشت, و هند مركزى را با مالوا اداره ميكرد, بسال ۱۸۱۹تا 
م بمرد و مجسمه اش در كليساى ويست۱۸۳۳ جوالئى ۳۰را نوشت, و به Cliveعمومى بمبئ شد, در اواخر عمر كتاب زندگى الرد كاليو 

).۲۷۱منستر نصب گشت (اندين بhوگرافى 
۲yلى مشهرر و از وزراى نامدار دربار او بود. در ابتدا حاجى ابراهيم كالنتر از طرف لطhاين حاجى ابراهيم در عهد فتح على شاه قاجار خ 

هـ) حكومت شيراز داشت, ولى به آقاى محمد خان قاجار كه از لطy عليخان سر بر تافته بود معاونت كرد, و۱۲۰۹-۱۲۰۳على خان زند (
بسپاس همين خدمت بعد از جلوس آقا محمد سر سلسله� قاجار بمقام وزارت او رسيد و با عتماد الدوله, ملقب شد, و شهرت عظيمى بدست

هـ از قدرت و نفوذِ فراوان وى هراسان گرديد, و او را با تمام كسانش بقتل رسانيد۱۲۱۲آورد, تا كه شاه دوم قاجارى فتح على شاه بعد از 
) راجع به اين شخصيت ايرانى يكى از نو/سندگان كهن ايران مهدى قلى هدايت مخبر السلطنه نكات انتقادى ذيل۶۸ ص ۳(تاريخ ايران, ج 

را با اشارات لطيy نوشته است: "ملكم روزى هزار تومان به فتح على شاه مى داد, حاج ابراهيم از همه جا بى خبر, مى بايست با ملكم كهنه كار
 كتاب گزارش ايران) "حاج ميرزا آقاى ايروانى صدر۳ قسمت ۱۲طرف استقرار عهد نامه شود, يارب چه كند هيچ مدان با همدانى? (ص 
) "حاجى در آباد كردن قنات و انباشتن مخزن از ملزومات نظامى۳۸اعظم شد, وى معلم محمد شاه بود, و در مسلك درو/شى سير مhكرد" (ص 

اهتمامى داشته, چنانچه گفته اند:
شد صرف قنات و توپ هر بhش و كمىنگذاشت بملك شاه حاجى درمى

ن آ ازان ا ت د ع ز (نه ! غ ت ازان ا خ خانه� )۴۳نه

م از راه كوهات به پشاور بحضور۱۸۰۹ مارچ ۵ با مستر استرچى و چند نفر ديگر بتاريخ ۱مونت ستوارت الفنستن
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شاه شجاع الملك سدوز� رس'د, و بعد از تقديم تحZ زياد از طرف الرد منتو وايسراى هند مذاكرات سياسى را
با شاه موصوف آغاز كرد, و در نت'جه معاهده� ذيل را امضا كردند:

متن فارسى معاهده
قراريكه شاه شجاع در واقعات خود درج كرده است

"از انجا كه بسبب ظهور تحرIراتِ عنوان موافقت و مرافقت از طرف قوم فرانسيس بسركار پادشاه ايران باراده� Iورش
آورى در ممالك سركار عظمت مدار پادشاهِ درِ دُرّان, و بعد ازان در ممالك سركار دولت مدار انگرIز بهادر, متعلقه� كشور

 و ك'است ارتسام, مستر۳ منزلت, ام'ر االمراء العظام. فراست۲ مرتبت و اIالت۱هند, عال'جاه رف'ع جاIگاه شهامت و وصالت
الفنستن بهادر, بجهة اIن معنى, كه باتفاق و استصواب كار گذاران حضور باهرالنور اعل'حضرت فلك رفعت قمر طلعت

 عطارد فطنت, خورشيد مرتبت بهرام صولت بر ج'س سعادت ك'وان منزلت سكندر حشم جمشيدخدم خاقان۴ناهيد....
 جليل محيئ  مراسم معدلت, ماحىِ آثار بدعت, المو�يد بتائيدات آله'ه, پادشاه فلك۵دربان قيصر پاسبان ظل ظليل كردگارِ

بارگاه كابل, طرح انداز سرشته� حفظ و حراست ممالك هر دو سركارِ عالم مدار, از آسيب يورش متخيله� قوم فرانسيس و
قاجار شوند:

۱  Mountstuart Elphenstone م كه اوالً بحيث كاتب در خدمت شركت شرقى هند به۱۷۷۹ اكتوبر ۶ فرزند جان بارون الفنستن متولد
م) و مشير ناگپور۱۸۰۱م) دراوده, و معاون مشhر راجاى پونا (۱۷۹۹م) بعد از طى مراتب نما/نده گورنر جنرل (۱۷۹۵بنگال آمد(

م)و در انگلستان بحيث يكنفر۱۸۲۷-۱۸۱۹م) و وزارت راجگان هند به گورنرى بمبئ رسيد (۱۸۰۹م) و سفارت بدربار كابل (۱۸۰۸(
۱۸۵۹ نومبر ۲۰مدبر و حكمران شهرت داشت و حتى در اواخر رتبه� گورنر جنرالى را رد كرد, و بامور اجتماعى و ملى دلچسپى گرفت, وى به 

).۱۳۷بمرد, و مجسمه� وى در كلhساى سنت پال نصب گرد/د (اند/ن بhوگرافى 
 كذا در اصل: شا/د اصالت باشد.۱
 اصل: عيالت.۲
 اصل: فراصت.۳
 در اصل طبع نشده, شا/د موافق سجع (صفت) باشد.۴
 اصل: كردار, كه ظاهراَ غلط طبع شده.۵

قوت و اقتدار, و ساده پيراى۷ اورنگ آرا�۶از طرف جناب عظمت و جاللت و اقبال مآب و فخامت و اجالل نصاب,
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قدرت و اعتبار, محرم حقاIق ملت مسيحيه, مشير خاص دولت انگل'سيه, رموزدان احكام سلطانى, مقرب بارگاه جهانبانى
اشرف االمراء الرد منطو, گورنر جنرال بهادر, مالك و مختار جميع امور مالى و ملكى و عسكرى متعلقه ممالك فسيح

۱المسالك سركار انگريز بهادر واقعه� ديار هند, بدربار ف'ض آثار پادشاه ممدوح تعيين نمودند.

 تع'ناتى خود را بمعرض عرض و اظهار۲ِبسعادتِ تلثيم عتبه� عليه فاIز و مستعد شده, مقصودِ دوستانه و افادت انتماى
حضور با هرالنور پادشاه ممدوح درآوردند, پادشاه ممدوح ن'ز فوايد و منافع سررشته� موافقت و مرافقت هر دو دولت دوران

 مستحسن فهم'ده, بكار پردازانِ سركار خود, حكم اصدار۳مدت را درIن باب, بنظر حق ب'ن دIده, بوجه احسن و روشِ
فرمودند, كه با سف'رِ موصوف سوال و جواب نماIند, و لحاظ بر سود و بهبود هر دو سركار جهان مدار كرده, عهد نامه�

 شوكتين عال'ت'ن موثق گردانند.۴دوستى شمامه, و يكجهتى ختامه فى مابين ذى
درينصورت بفضل و عناIت لم Iَزَلى, قطعه عهد نامه, مشتمل بر چند دفعات, فى مابين كار پردازانِ موصوف, و سف'ر

 از حضور خاص ميمنت اختصاصِ پادشاه ممدوح درجه� منظورى يافت.۵سركار انگرIز بهادر, حسن انتساب شد
چنانچه سفير موصوف نقل عهد نامه� مزبور را به عال'خدمت ف'ض موهبت گورنر جنرل بهادرِ معزز, بجهة مهر و دستخط
ارسال داشته بودند, شرايط مندرجه� آن پيش نواب صاحب معزز, بال تغيير و تبديل مقصد و معنى منظور شد, با لفعل نقل
دفعات عهد نامه� مذكور بموجب تفصيل الذيل به مهر و دستخط نواب معزز, و نيز دستخط امراء كه در انتظام امور اين
رياست شريك اند مرسل گشت, و مستلزمات كه اIفاى آن چه در حال و چه در مآل, ابدا لد هر بر ذمت همت اولياى هر دو

 مذكور كه در ذيل۶دولت ابد مدت واجب و الزم خواهد بود, محض از رو� مضامين و فحواى كالم موانست آگين دفعات
 خواهد گرديد:۷تحرير يافت, مشخص مبسط

اوالً آنكه: چون طايفه� فرانس'ه و قاجاريه با هم در مخالفتِ دولتِ دران'ه متفق شده اند, هر گاه خواسته باشد, كه  در
ممالكِ سلطانى عبور نمايند, چاكرانِ درگاه آسمان جاه پادشاه ممدوح, سدِ راه آنها شده, حتى المقدور در مجادلت و

ممانعت آنها كوشيده نگذارند, كه عابر و قاصد هند متعلقه� انگريز شوند.
ثانياً اينكه: اگر فرانسيسيان وقاجاريه بمعاهده� خودها عازم ممالك پادشاهى شده, لشكر كشى نمايند, كاركنان دولت

 اصل: نساب۶
 اصل: هر يك آرامى, كه معنى ندارد.۷
 اصل: ماموره.۱
 اصل: استماى۲
 اصل: روشن۳
 اصل: فى مابhن شوكتhن۴
 در اصل عبارت مشوش است و چنين طبع شده: انگر/ز بهادر حسن انتساب و همره خاص ميمنت الخ.۵
 اصل: واقعات, كه تحريy كاتب است.۶

انگليسيه, بجهة تدافع آنها قصور نورزيده از اخراجات جهة مهمِ مذكور, خود را معاف ندارند, هر گاه قرار معاهده
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فرانسيس و قاجار هم بر قرار نباشد, اين دو مطلب كه مر قوم خامه� مشكين شمامه گرديد, بر قرار بوده, از طرفين بوقوع
رسد.

ثالثاً آنكه: فى مابين اين دو دولت, دوستى و Iگانگى هم'شه برقرار بوده, حجابِ ب'گانگى از ميان مُرتَفَع بوده, بملكِ
يكدIگر به'چ گونه مداخلت ننمايند, و پادشاه ممدوح از فرانسيسيان, احدى را در ملكِ خود راه ندهد.

چون خير خواهان دولتين عهد نامه را باينوجه نمودند, از طرفين شراIط رسوخ و ثبات بعمل آمده, مرافعه� هذا بمهر و
۱م۱۸۰۹دستخط نواب صاحب ممدوح و دستخط دIگر امراء شريك امور انتظام اين رياست, بتارIخ هفدهم ماه جون سنه 

هجرى سمت تحرIر Iافت.۱۲۲۴مطابق دوم شهر جمادى االول سنه 
زبده نويسان عظيم نشان

مشير خاص 

 گورنرجنرال ناظر ممالك محروسه� سركار كمپنى۲فيض معمور پادشاه ك'وان بارگاه انگلستان اشرف االمراء الرد منتو
انگريز متعلقه كشور هند."

توض'ح

 نقل گردIد, كه۳۱-۳۰م صفحه ۱۹۵۴ش/ ۱۳۳۳متن مذكور فارسى از نسخه� مطبوع واقعات شاه شجاع طبع كابل 
خيلى مغلوط طبع شده, برخى الفاظ از بين آن كشيده شد, و آنچه ظاهراً بنظر صحيح آمد, در متن آوردم. ولى به اصل مطبوع

آن كه مخلِ معنى بود در حواشى اشاره كردم.
صحت اين كلماتِ مغلوط از روى كتب ذيل بعمل آمد, كه دران مضمون عهد نامه مندرج است:

ق از محمد زردار خان ناغر۱۲۸۹م=۱۸۷۶ طبع نولكشور لكهنو ۶۲۰-۱۶۱۹- ترجمه� اردوى معاهده: صولت افغانى ص 
افغان رئيس كرولى (هند).

, طبع كابل, از فيض محمد هزاره.۱- متن سه ماده� معاهده: سراج التواريخ, ج ۲
 از س'د قاسم رشتيا.۹۹- متن سه ماده� معاهده: افغانستان در قرن نوزدهم طبع كابل ص ۳
 م بين ملكم و حاجى ابراهيم وزير ايران امضا شده و متن آن درين كتاب۱۸۱۰- معاهده� دفاعيه ايران و انگليس كه در ۴

جداگانه آورده ام, براى حفاظت هند از خطر فرانسه و افغان يك اقدام مهم دIپلوماسى انگليس بشمار آمد, ناپليون نيز

 اصل: مسبط, كه شايد مبسط يا مثبت باشد.۷
م است.۱۸۰۹طبع شده كه صحيح آن ۱۸۰۷ در اصل ۱

 م۱۸۰۷ مئ ۷م يكنفر جنرال فرانسوى بحيث سفير به تهران آمد, و بتاريخ ۱۸۰۷در دربار قاجاريه نفوذ كرد, و بسال 
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معاهده اى را با ايران نمود, كه متن آن در ناسخ التواريخ ضبط است, و خالصه مواد آن چنين است:
معاهده بين فتح على شاه قاجار و ناپليون امپراطور فرانسه بمعرفت مانژسوك سفير فرانسه و ميرزا محمد رضا وزير قزوينى:

۱- استحكام مراتب مودت و دوستى شاه ايران با امپراطور فرانسه و اتحاد و ارتباط ايشان.
- ناپليون تعهد ميكند كه بر ايران حمله ننمايد, و اگر ديگرى بر وى حمله كرد, در حراست او ميكوشد.۲
- گرجستان ملك موروثى ايران شناخته مى شود.۳

۴- امپراطور فرانسه روسها را از گرجستان بيرون ميكشد, و بعد از ان هم با ايران دوستى خود ادامه ميدهد.
۵- يكنفر سفير فرانسه در ايران خواهد بود.

۶- امپراطور فرانسه در تنظيم افواج ايران باصول فرنگ و استحكام قالع ايران امداد ميكند و توپ سفرى و تفنگ وغيره
لوازم را بقيمت فرنگ بايران ميدهد.

۷- حسب خواهش ايران افسران توپخانه و انجينير براى تعليم عسكر ايران ارسال ميدارد.
۸- شاه ايران تعهد ميكند, كه با انگلستان خصومت نمايد, و بدفع انگليس لشكر بگمارد, و سفير خود را از انگلستان
بخواهد, و مامورين و نمايندگان برطانوى را از خاك ايران و بنادر عجم اخراج كند و اموال و امتعه� ايشانرا ضبط

دارد, و تجارت بحرى و برى انگليسى را ممنوع قرار دهد, و بذريعه� فرمانى آمدن سفير انگريزى را بايران باز دارد.
۹- اگر روس و انگليس متفق شده بر فرانسه يا ايران حمله كنند, هر دو باتفاق دفاع خواهند كرد.

- بر موقع مناسب شاه ايران از افغان و قندهار افواجى را گرفته و بر هند حمله آور خواهد شد.۱۰
- به جهازهاى بحرى فرانسه در تمام بنادر ايران مطابق اصول مو�دت اعانت ميشود.۱۱
- اگر امپراطور فرانسه از راه خشكه بر هند حمله آور گردد, شاه ايران اجازت عبور او را از خاك ايران ميدهد, و افواج۱۲

ايران را هم با او به حمله هند ميفرستد, البته در باره� عدد لشكر و لوازم آن, در همانوقت بين اولياى امور طرفين
مذاكره خواهد شد و باذن خاص شهنشاهى از ايران گذر خواهد كرد.

- بجهازهاى بحرى فرانسه در بنادر جنوبى ايران لوازم بقيمت داده م'شود, و همچنين وقتيكه لشكر فرانسه از راه خشكى۱۳
از ايران ميگذرد, اهالى ايران تمام لوازم را به فرانسويان بقيمت نقد خواهند داد.

 تصريح شده حق خاص فرانسه است, بروس و انگليس چنين امتيازى در ايران داده نخواهد شد.۱۲- آنچه در ماده ۱۴
- معاهدات تجارتى بين دولتين عليحده صورت خواهد گرفت.۱۵
 ماه اعليحضرت قدر قدرت ايران بران مهر تصديق نهاده و باولياى امور فرانسه۴- بعد از عقد اين معاهده در مدت ۱۶

خواهد سپرد, كذا امپراطور فرانسه نيز آنرا تصديق كرده بايران ميسپارد.
 هـ منعقد شد)۱۲۱۲(در محل فلستين بماه صفر 

م)۱۹۰۴ كتاب نيرنگ افغان, از مولوى محمد حسين اغلب موهانى طبع لكنهو ۳۹(خالصه از ص 

مواد اين معاهده چقدر خطر ناك و براى مقاصد استعمارى انگليسى چقدر اسZ آور است? گويند ميرزا رضا قزوينى
 را داشت, بطرح۱۸۰۱كه وزير عهد بود سخت زير نفوذ سفير فرانسه آمده بود, و باوجوديكه ايران با انگليس معاهده� 
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چنين معاهده با فرانسه و Iگانه رقيب دولت انگليس نيز اقدام كرد.
سياسيون هند انگليسى در مقابل آن چه كردند? از يكطرف در داخل دربار ايران بصرف زر و زور نفوذ كردند, از

م را۱۸۰۹طرف ديگر براى جلو گيرى ازين خطر محتمل و تحكيم سرحدات افغان بدربار كابل روى آوردند, تا كه معاهده� 
با شاه شجاع در پشاور بستند, و اين  شاه فرارى جاه طلب را با خود حليZ گردانيدند.

هجرى۱۲۴۲ميثاقِ تقسيم مملكت 
(بين برادران باركزائى در كابل)

چون بساط سلطنت سدوزائيان از افغانستان چيده شد, و زمام اقتدار بدست پسران سردار پاينده خان محمد زائى آمد,
يكى ازين برادران كه دوست محمد خان باشد باالخر در كابل اعالنِ امارت نمود, و مملكت افغانستان از كشمير و پنجاب
و سند تا جبال هندوكش در دست برادران امير ماند. درينوقت اين برادران كنفرانسى را در كابل تشكيل دادند و مملكت
را در بين افرادِ دودمان خود, برادران و برادر زادگان در ميثاقى تقسيم كردند, تا رفع نزاع نمايند, و هم بنياد اقتدار دودمان

خود را قوت بخشند. عين نسخه� درى اين م'ثاق در موزه� كابل موجود است, كه ما آنرا در ذيل مى آوريم:

متن درى ميثاق نامه

"چون درينوقت بتاريخ عشر اول شهر ربيع الثانى سنه Iكهزار و دو صد و چهل دو بود, كه بعد از منازعه و مناقشه كه
مابين ما برادران بظهور رسيده و شهردار السلطنه� كابل را سردار دوست محمد خان تسخير نموده, همه برادران و برادر زاده
ها بجهت اصالح و اتفاق و خير خاندان مجتمع شده, بجهت انتظام امور دولت و استحكام بنياد سلسله� خودها, صالح بر
همين كرديم, كه ملكِ كوهات و انگو و توابعات آنرا نواب عبدالصمد خان متصرف باشد, و ملكِ پشاور و هشنَغَر و
خالصجات وغيره متعلقات آنجا را سردار يار محمد خان و سردار سلطان محمد خان و سردار سعيد محمد خان و سردار پير
محمد خان متصرف باشند و ماليات و معامالت طائفه� غلجائى دارالسلطنه� كابل را نواب عبدالجبار خان متصرف باشد. و
ملك دارالسلطنه� كابل و كوهدامن و خالصجات و توابعات آنرا سردار دوست محمد خان و سردار امير محمد خان متصرف
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 او متصرف باشند, و ملك لوگر و چرخ و تا۱باشند. و ملك جالل آباد و تاجك لغمان را نواب محمد زمان خان و برادرانِ
 متصرف باشند۲جكيه و ميدان و غوربند و خالصه لهوگرد را سردار حبيب الله خان و سردار محمد اكرم خان و برادرانِ او

كه بدينموجب از قرار تفصيل ذيل هر كدام ملك خودها را:
عاليجاه نواب عبدالصمد خان: كوهات, انگو وغيره توابعات

عاليجاهان سردار يار  محمد خان و سردار سلطان محمد خان وغيره برادران: پشاور, هشنَغَر , خالصجات.
نواب عبدالجبار خان: غلجائى كابل معه� متعلقاتِ او.

سردار دوست محمد خان و سردار امير محمد خان: دارالسلطنه� كابل معه� توابع كوهدامن وغيره� آنحدود, خالصجات.
نواب محمد زمان خان معه� برادران: جالل آباد معه� تعلقات, تا جكيه� لغمان معه� تعلقات.

سردار حبيب الله خان و سردار محمد اكرم خان: بلوك لهو گرد و بتخاك, محال چرخ, تاجكيه� ميدان, محال غوربند,
خالصه لهو گرد.

و از ابتداى سنه تنكوزى سالِ نو, سردار دوست محمد خان مبلغ يك لك روپيه از بابتِ ماليات كابل, سال بسال
بضامنى نواب عبدالصمد خان در وجه سردار يار محمد خان از قرار اقساط, ماه بماه ميرساند, و چون نواب عبدالصمد خان
ريش سفيد و بزرگ همه برادران ميباشند, و اصالح همه برادران بجهت خير خاندان, باتفاق سردار دوست محمد خان در
كابل سكونت ميكند, اگر چنانچه سردار يار محمد خان يا سردار سلطان محمد خان يا سردار سعيد محمد خان يا سردار پير
محمد خان يا متعلقات آنها, ظاهراً يا باطناً, خللى در ملكِ كوهات و انگو كه متعلق نواب عبدالصمد خان است نموده, در

 سردار دوست محمد خان, منسوبان و متعلقانِ سردار يار محمد خان را ظاهراً و۳ملك و مال او دخل و تصرف كنند, يا آنكه
باطناً ازو, روگردان نمايد يا به ملك آنها دخل و تصرف كند, عهد شكن و  دشمن خدا و رسولِ خدا و همه برادران و
برادرزاده ها خواهند بود, و برادران و برادرزاده ها همه باالتفاق با آنها دشمنى و مخالفت كنند, هر گاه نكنند, دشمن خدا

و رسول باشند.
و در خصوص يك لك روپيه كه از ابتداى سال تنكوزى سردار دوست محمد خان به ضامنى نواب عبدالصمد خان
متعهد شده و قبول كرده, سال بسال از قرار اقساط ماه بماه بسردار يار محمد خان برساند. هر گاه تفاوت كند و نرساند,
عهد شكن و دشمن خدا و رسول و همه برادران خواهند بود, و برادران همه با او دشمنى كنند, هرگاه نكنند, دشمن خدا و
رسول خواهند بود, چنانچه برادران سكنه� قندهار همين تقسيم و قرار داد را قبول نكرده انحراف نمايند, و اراده و عزم اين
ملكها را بكنند, همه برادران با جمعيت خود ها باالتفاق كمر بسته با برادرانِ قندهارى دشمنى و مخالفت بكنند و نگذارند

 اصل: دونتو.۲
 نواب محمد زمان خان بن نواب اسد خان برادر زاده� امير دوست محمد.۱
 برادر زادگان امير دوست محمد خان بودند, فرزندان سردار محمد عظيم خان.۲
 اصل: با آنكه.۳

كه از حد قندهار تجاوز و تفاوت نمايند, و هرگاه سردار يار محمد خان به عمله جات و نوكر خود كه سكناى كابل باشند,
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از بابت زميندارى آنها چيزى بدهد, در همين تنخواه يك لك روپيه از قرار حواله� او محسوب شود, و هر كدام از برادران و
برادر زاده كه ازين سخن و عهد و پيمان تفاوت كنند, و از همين قرار داد و تقسيم اختالف نمايد, بلعنت خدا و نفرين
رسول گرفتار, و از دين جناب مصطفوى ب'گانه و كافرِ مطلق و به چهار مذهب نامسلمان باشيم, بهمين عهد و م'ثاق برادران
و برادر زاده ها, همه با يكديگر دوست و از نفاق و كدورت كه قبل ازين با هم داشتيم درگذشتيم, و با همه دوست و

هـ"۱۲۴۲مهربان شديم, اين چند كلمه بطريق عهد نامه قلمى شد. تحرير شهر ربيع الثانى سنه� 
)۲۷-۲۶-۲۵(در زواياى تاريخ معاصر افغانستان طبع كابل ص 

م۱۸۳۸معاهده� تدافعى و مودت و تجارتى الهور 
ب'ن شاه شجاع سدوزائى و گورنر جنرل هند

و رنج'ت سنگهـ

در اواIل قرن نوزدهم كه خطر حمله� شاه زمان افغان هند را تهديد م'كرد, و هم ناپل'ون براى اIن كار زم'نه
مى آراست, سر جان ملكم بدربار اIران آمد, و بامداد پادشاه قاجارى, شاه محمود فرارى افغان و وزIر فتح خان
را برانگ'خت, تا بر افغانستان از راه س'ستان و فراه حمله نمودند, و شاه زمان را از ب'ن بردند. چون درIنوقت
عوض Iكنفر شاه دست نشانده� انگل'س, برادران داع'ه دار وزير فتح خان بر افغانستان قبضه كردند, و ام'ر

ع در كابل بنام خود خطبه خواند, و اعالن امارت نمود, لهذا دولت هند برطانوى۱۸۳۸دوست محمد خان بسال 
شاه شجاع فرارى سدوزائى را كه تماIل شدIد به س'است انگل'س داشت, و در پنجاب فرارى بود, به تصرف

افغانستان بر انگ'خت.
) ماده معاهده اى نموده۱۴م در (۱۸۳۴مارچ ۱۲شاه شجاع قبالً با رنجيت سنگهـ حكمدار پنجاب بتارIخ 

بود, كه براى تصرف تاج و تخت از رنج'ت امداد بگ'رد, ولى آن معاهده موقوف و معطل مانده بود, تا كه بسال
م الرد آكلند گورنر جنرال هند م'كناتن معروف را به الهور فرستاد, و بذرIعه� وى معاهده� مشتركى را كه۱۸۳۸

داراى عين چهارده ماده� معاهده� سابقه و چهارده ماده� جدIد بود عقد كردند, و دولت هند برطانوى هم بح'ث طرف
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ثالث دران اشتراك كرد, بشرح ذIل:
از انجا كه سابق ازين فيمابين سركارين يعنى سركارِ واالمقدار خالصه جى و سركارِ گردون اقتدار شاه شجاع الملك
عهد نامه, مشتمل بر چهارده دفعه سواى تمهيد و خاتمه مقرر شده بود, و بسببى از اسباب ملتوى مانده, اكنون كه صاحب

 صاحب بهادر, باختيارِ كل, جهتِ توثيق و تكميل عهد نامه� مسطوره, از راهِ دوستىِ موثقه۱واالمناقب مستر وليم جى مكناتن
 و كمپنى انگريز بهادر, در حضور انورخالصه جى تشرZI آوردند,۲قديمه� معهوده� هر دو سركارِ عاليمقدار, اعنى خالصه جى

عهد نامه� مذكور از سرِ نو باضافه� چند فقره� دوستى آيات و چهار دفعه شرايط جديده, كه جمله هژده دفعه باشد, باتفاق و
صالح دوستانه� سركارِ يكرنگى آثارِ كمپنىِ انگرIزِ بهادر مقرر و مسند گردIد, كه بموجب دفعات و شرايط مرقومة الذيل,

فيمابين مغايرت و جدائى متصور نيست و نخواهد شد فقط:

اول: آنچه ممالك متعلقه� اIن روى آب سند و آن روى آب سندـ, كه در تحتِ تصرف و در عالقه� سركار خالصه جى داخل
 وغيره توابع آن,۳است: صوبه� كشمير معه حدودِ شرقى و غربى و جنوبى و شمالى, اتك و چهچه و هزاره و كيمبل وانب

پشاور معه Iوسفزائى وغيره و خطك و هشنگر و مچهنى و كوهات و هنگوو ساير توابع پشاور تا حدِ خ'بر و بنو و دَوَر و
 و كاله باغ و خوشحال گده وغيره توابع آن, دIره اسمعيل خان معه توابع آن, دIره� غازيخان و۴وزيرى و تانك و گرانگ

 فرزند دوم سر فرانسس وركمين مكناتن قاضى محكمه�Sir William Hay Baronet Macnaghten سر وليم هى بارونت مhكناتن ۱
 بخدمت ملكى بنگال۱۸۱۴ در لشكر مدراس داخل شد, و جا/زه� لسانى گرفت, و در ۱۸۰۹, كه بسال ۱۷۹۳اعلى مدراس, متولد اگست 

 با الرد۱۸۳۰ كتب وى در باره� قوانين شرا/ع محمدى و هندو نشر گرد/د, بسال ۳۰ تا ۱۸۲۲آمد, و مد/ر صدر د/وان عدالت بود, و بسال 
 صوبه� شمال غربى هند۱۸۳۷بنتنگ در مالقات رنجيت سنگهـ شمول داشت, و سكرتر دفتر خاص و سياسيات بود, و با الرد آكليند در سفر 

 دسمبر۲۳ معاهده �رنجيت و شجاع را امضا كرد, و بعد ازان در جنگ اولِ افغان و انگليس اشتراك نمود تاكه به ۱۸۳۸آمد, و در جون 
).۲۶۶ م بدست وز/ر اكبر خان غازى كشته گرد/د, و بhادگارِ وى در كلكته آبده اى بنا شد (اند/ن بيوگرافى۱۸۴۱

 مقصد رنجيت سنگهـ معروفست, كه در پنجاب بشاهى رسhد.۲
 اصل: كهبل وانت, در ترجمه� اردوى شوكت افغانى: كنبهل انبه, كه غالباً همين كمبل پور كنونى ساحل شرقى در/اى سند نزديك اتك۳

است. وانب, يا امب رياست كوچكى است در مجارى سند عليا, بشمال شرق مردان.
 كذا در اصل: شوكت افغانى: گورنگ. تار/خ سياسى: كوانگ.۴
 كذا در اصل, شوكت افغانى: سنگرم برن ولى سنگهر صحيح خواهد بود, ا/ن جاى مقارن بكهر واقع كنار شرقى درياى سند در معاهده نادر۵

شاه و شاهان مغوليه� دهلى نيز ذكر شده, و بهكر اكنون در پنجاب مقابل ديره� اسماعيل خان بر كنار شرقى در/اى سند واقع است (رك: ص
 منتخبات بدايع وقا/ع انندرام مخلص طبع الهور).۱۰۷

 اصل: وارهند اجل, شوكت: داخل, ولى داجل بجنوب ديره� غاز/خان است.۶
 كذا در اصل, شوكت: حاجى پور جى پور, كه اكنون جام پور و راجن پور هر دو بجنوب د/ره� غازيخان بر راه متهن كوت واقعند.۷
 شوكت: بنون كچهى, ولى صورت متن اولى است, زيرا بنو قبالً ذكر شده و در/نجا تكرار است, و سه كچهى عبارت اند از كجورى كچ, و۸

 ملك۸ و هر سه كچهى۷ و حاجى پور و راجن پور۶ و داجل۵كوت متهن و عمر كوت وغيره معه جم'ع توابع آن, و سنگهر
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 با تمام حدود آن, صوبه ملتان با تمام ملكِ آن سركار.۱منكيره
شاهِ موصوف و ساير خاندان سدوزائى را در ممالك مرقومة الصدر هيچ دعوى و سروكارى نسالً بعد نسل و بطناً بعد 

بطن نيست و نخواهد شد, همين عنوان مدام مُلكِ و مالِ خالصه جى نسالً بعد نسل و بطناً بعد بطن هست و خواهد
بود.

 و شور و فسادباIنطرفِ خيبر شدن هر گز۲دوم: شاهِ موصوف از انطرف خيبر احدى را مرتكبِ دزدى و رهزنى و داكه
نخواهد داد, و اگر اح'اناً كار دارانِ سركارَين كه معامله� خورد و برد نموده و رو بفرار نهاده غير حاضر باشند, از

 وغيره بموجب قديم ميرسد, احدى مسدود۳جانبيَن واپس شوند, و آنچه آب ناله كوه خيبر براى مصارف قلعه فتح گده
نسازد. فقط

سوم: عبور كسان'كه مطابق آئين موثقه دوستى سركارَين عاليين خالصه جى و صاحبان كمپنى انگرIز بهادر, از درIاى ستلج
 و اجازت سركار خالصه است, همان قسم از درياى سند كه درIاى ستلج بآن آم'خته, عبور اقوام معطل بر۴متعلق چتهى

چتهى و اجازت سركار خالصه خواهد بود, و شاه موصوف بغير اجازت و چتهى سركار خالصه جى عبور شدن نخواهد
داد.

چهارم: در مقدمه شكارپور و ملك سند, اIن روى درIاى ستلج با سند آم'خته, ف'مابين سَركار خالصه جى و سركار شاهِ
موصوف, مطابق رويه بهيه� دوستى و يكرنگى قديمه و آئين موثقه سركارين عاليين Iعنى سركار خالصه جى و سركار

 صاحب بهادر پلتيكل اجنت بهادر, دوست صم'مى و۵كمپنى انگريز بهادر, آنچه معرفت كپتان كالد مارت'ن وIد
جواهر سنج م'زان دوستىِ سركارIن عاليين, بموجب آئين موثقه معهوده قرار خواهد Iافت, بسركار ذوى االقتدار شاه

موصوف منظور خواهد بود. فقط

گل كچ و ...كچ كه در منتهاى دامنهاى كوه سليمان غرباً بر سرحدات افغانى كنونى واقعند.
 ميل واقع است.۳۰ كذا در اصل, شوكت: سنگيره, ولى منكيره در پنجاب بجنوب شرق بهكر در حدود ۱
 اصل: دنگه, ولى داكه مارى باصطالح هندشبيخون و يغماست.۲
 اصل: فتحكده, در شوكت نيامده.۳
چهتى در اردو و هندى بمعنى اجازت و رخصت نامه است كه در اصل چتهى چاپ شده.۴
۵  Sir Claude Martin Wade ويد, متولد بنگال yدر خدمت نظامى شركت۱۸۰۹م, كه در حدود ۱۷۹۴ اپريل ۳ پسر كلنل جوس 

 كه جنگهاى برما جارى بود رنجيت۱۸۲۳ در لودهيانه پولتيكل ايجنت بود, و در ۱۸۲۲هند شرقى آمد, و بعد از خدمات متعدد نظامى به 
 با قواى ماوراى سند وسhله� مفاهمه� رنجيت گرد/د, و بعد ازان در جنگهاى۲۶ تا ۱۸۲۴سنگهـ را بطرفدارى برطانيا خاموش نگهداشت, و از 

 در خhبر على۱۸۳۹ جوال� ۲۳ در پشاور بود, تا لشكر متجاوز را بطرف افغانستان سوق كند, و به ۴۰ تا ۱۸۳۸افغانستان شامل شد, در 
 اكتوبر۲۱ متقاعد شد, و به ۱۸۴۴مسجد را بدست آورد, و بر كابل تاخت, و بعد ازان در هند بحيث مشير خاص اندور مقرر گشت, در 

).۴۳۸ مرد (اند/ن بhوگرافى ۱۸۶۱

پنجم: شاه موصوف بظهور انتظام كابل و قندهار, اسپانِ نو عمر عمده و اعلى و خوشرنگ و خوشخرام پنجاه و پنج راس, و
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Iازده قبضه شمشير اص'لِ اIرانى عمده, و هفت قبضه پ'ش قبض اصيل ايرانى, و بيست و پنج راس قاطران عمده� باال
 پشاور, و۲ و غيره در الكاى۱قد, و م'وه� واليت, چه خشك و چه تر, و سردهاى عمده� شيرIن در تمامِ موسم از راه جالها

انگور و انارِ بيدانه و ناك و سيب و بهى و بادام و كشمش بمقدار وافر, سال بسال ميرسانيده باشند, و نيز اجناس
و چوخهاى سمور و كمخاب زربفتى و قالين ايرانى جمله يكصد و يك پارچه, سال بسال على۳اطلس هر رنگ و بكرس

الدوام بسركار خالصه جى ميرسانيده باشند. فقط
ششم: القاب مراسالت, بموجب مراتبِ مساوات, فيمابين سركارIن عاليين ممدوح'ن جارى خواهد ماند. فقط

 عازمِ سرى امرتسرجيو و الهور و تمام ممالك محروسه� سركار۵ طرفِ واليت,۴هفتم: آنچه سوداگرانِ اسپان وغيره بيوپارانِ
خالصه جى خواهند بود, از طرف شاه موصوف ممانعت نخواهد شد, بلكه تاك'د و تائيد بعمل خواهد آمد, و از جانب

سركار خالصه جى هم همين نهج درين باب بظهور خواهدرسيد. فقط
هشتم: سركار خالصه جى تحايZ بطريق دوستى, از قسم پشمينه وغيره بموجب  تفصيل ذيل سال بسال, بپادشاه موصوف

خواهد فرستاد:
 پارچه۵۵ از قسم پشم'نه    

 تان۲۵ململ                    
 تان۵ كمخاب              
   تان۲۱دوپته بنارسى     

 تان۶۵ك'ش بسيار سنورى ملتانى
 تان۵دستار سفيد       

 كذا در اصل, شوكت: راه در/اى كابل.۱
 الكا: سر زمhن و عالقه.۲
 اين كلمه در شوكت نيامده و بقول مو�لy تار/خ سhاسى نوعى از زره است كه بااليافِ مخمل و الياف فلزى بافته شده باشد.۳
 /عنى معامله داران و تاجران.۴
 واليت: در هند سرزمين افغانستان را در عهد شاهنشاهان افغانى (واليت) مhگفتند, و بعد از سلطه� انگلhس اين نام بر لندن اطالق گرديد,۵

 تذكره� همايون طبع كلكته).۱۵۴كلمه� واليت در عهد مغوليه� هند نيز بر سر زمين افغانستان كنونى اطالق شدى (رك 
 در اصل چنين طبع شده, در ترجمه� اردوى شوكت افغانى, رومال آمده, ولى كhش به كسره� اول و /اى مجهول در پشتو چادر مردانه� نخى يا۶

ابر/شمى /كرنگ است, كه داراى رنگهاى متعدد آنرا لُنگى گويند, و مردان بر شانه اندازند, سنورى در هندى بمعنى پوشيدنى آراسته و
پhراسته است به گالبتون و سhم نقره اى و طالئى.

 در اصل آثار است, در شوكت بار آمده, كلمه� آثار را دفتر/ان بhسواد, بصورت جمع سير استعمال ميكردند, كه سير هندى باندازه� يك۷
) سhر هندى است مساوى تخميناً ده پوند, و بهر صورت (بار) در/نجا اولى است, و برنج باره كه بآب و۹پوند بود, ولى سhر كابلى در حدود (

۷   بار۵۵برنج باره           
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نهم: آنچه معتبران سركار خالصه جى, بجهتِ خريدن اسپان وغيره و يا براى كارى دIگر بطرفِ والIت, و يا از طرف شاه
 از قسم سفيدى و پشمينه۱موصوف بملك پنجاب وغيره ممالك محروسه, براى خريد و فروش, بقدر يازده هزارروپيه,

وغ'ره اجناس مامور شوند, سركار خالصه جى و سركار شاه موصوف, در نوازش به آنهاو سر انجامى كار آنها متوجه
خواهند بود. فقط

دهم: هرگاه فوج سركار خالصه جى و فوج شاه موصوف باتفاق حسنه يكجا شوند شاهِ موصوف كارِ بد در حق گاوان, هر گز
هر گز اصالً مطلقاً شدن نخواهد داد. فقط

يازدهم: هرگاه سركار شاه موصوف, فوج سركار خالصه جى را بنا بر امداد, همراه بَرَد, آنچه از خاندانِ باركزائى وغيره,
 خورد و كالن وغيره بدست شاهِ موصوف آيد, نصZِ آن از سركار۲مال و اسباب و جواهر و اسپان و اسلحه و اضراب

خالصه جى و نصZِ آن از سركار شاهِ موصوف باشد, و اگر سواى فوج خالصه جى, بدستِ شاه موصوف آيد, شاهِ
موصوف اسپانِ عمده و اشياء زبده از اسلحه خورد و كالن و جواهرات وغيره, بطريق تحفه مصحوب وكيلِ معتبر,

بسركار خالصه جى ارسال دارند. فقط
دوازدهم: مدام معتبران شاه موصوف, و سركار خالصه جى, معه� رسايل و تحايZ, بحضور جانبين, جريده طور, حاضر و

مامور خواهند بود. فقط
سيزدهم: هر گاه سركار خالصه جى, طلب فوج سركار شاه موصوف, بحد نظر تكميل مركوزات عهد نامه� هذا نمايد, شاه
موصوف فوج با سردارانِ كالن ارسال دارند, و سركار خالصه جى نيز, حسب الضرورت شاه موصوف, بمد نظر تكميل
مركوزات عهد نامه� هذا فوجِ مسلمان معه� سرداران كالن تا كابل مامور خواهد نمود. هنگاميكه سركار خالصه جى رونق
افزاىِ پشاور شود, از طرفِ شاه موصوف يك شهزاده بجهت مالقات سركار خالصه جى بيايد, تعظيم و تكريم او, بوجه

احسن از سركار خالصه جى بظهور خواهد رسيد. فقط
چهاردهم: دوست و دشمن هر سه سركارات ممدوحين يعنى سركار خالصه جى و سركار كمپنى انگريز بهادر, و شاه

موصوف واحد است. فقط
پانزدهم: مبلغ دو لك روپيه ضرب نانكشاهى امرتسريه يا كلدار, سال بسال بالضرور از ابتداى مامورى فوج خالصه جى براى
تخت نشانى شاه موصوف در كابل, جهت تعيين فوج خالصه جى  اندرون عالقه, دارالكاى پشاور, بقدر پنج هزار سوار
و پياده از قوم مسلمان بنا بر پشت گرمى شاه ممدوح بحسب ضرورت, براى كمك شاه موصوف, هر گاه كه درصوا
بديدسركار دولتمدار كمپنى انگريز بهادر, باتفاق و صالح سركار خالصه جى همچو كمك ضرور متصور شود, خواهند

زمين درياى باره جنوبى پشاور كاشته ميشد, شهرتى دارد.
 اصل: رويه۱
 اضراب جمع ضرب كه در انوقت با توپ مى نوشتند.۲
 اصطالحاً بمعنى جنگ و نبرد بود.۳

 كالن از جانب مغرب رونما شود,۳رفت, در سركار خالصه جى مدام شاه موصوف ميرسانيده باشد, هر گاه كدام مقدمه�
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پس تدارك آن باتفاق و صالح سركارينِ عاليين يعنى سركار خالصه جى و سركار كمپنى انگريز بهادر, بموجب موقع,
بظهور خواهد رسيد, در صورتيكه سركار خالصه جى, طلب افواج شاه موصوف نمايد, هر قدر مدت كه فوج  مذكور
در سركار خالصه جى حاضر باشد, منجمله مبلغ مشخصه مسطوره بموجب حساب مجرى خواهد شد. سركار كمپنى
انگرIز بهادر ماداميكه امرى خالف شرايط عهد نامه� هذا از روى تحقيق بظهور نرسد, متكفل اداى مبلغ مشخصه� مذكور

سال بسال بال ناغه بسركار خالصه جى خواهد بود. فقط
شانزدهم: آنچه ممالك و توابع آن در تصرف ميران سند الحال است, شاه شجاع الملك و ساير خاندان سدوزائى را نسالً
بعد از نسل و بطناً بعد ازبطن بابت فرمانبر دارى Iا با قيات معامله مالگزارى در حال و استقبال, به آن ممالك, ه'چ

۲ نيست و نخواهد بود, مِلك و مُلك و مال ميران سند, نسالً بعد نسل هست و خواهد ماند,۱دعوى و  سروكارى

بشرطيكه ميران موصوف مبلغ سى لك روپ'ه نانكشاهى امرتسريه يا كلدار بموجب مجوزه سركار كمپنى انگريز بهادر,
بشاهِ موصوف ادا نمايند, و شاه موصوف از جمله آن مبلغ پانزده لك روپيه نقد بسركار و االمقدار خالصه جى رسانيده
دهد, و باقى مبلغ پانزده لك خود بگيرد, هر گاه مبلغ مذكور همگى و تمامى ادا شده باشد, پس آنوقت دفعه چهارم

 كه شرح آن مطابق اصل در صدر مندرجست منسوُخ خواهد۱۸۹۰سنه ۳عهد نامه شاه موصوف مرقوم دوم ماه چيت
گرديد, و مراسم رسل و رسايل و تحايZِ فاخره� عمده� اعلى فيمابين سركار خالصه جى و ميران سند, بعادتِ قديمه

جارى خواهد بود. فقط
هفدهم: هر گاه شاه شجاع الملك در ملكِ كابل و قندهار عنان حكومت, بدست كفايت خود خواهد آورد, آنگاه با ممالك

۴محروسه� والى هرات برادر زاده شاهِ موصوف به ه'چ جهت متعرض و دست انداز نخواهد شد. فقط

هژدهم: شاه شجاع الملك و ساير خاندان سدوزائى, بدون استمزاج و استصواب سركارين عاليين, سركار خالصه جى و
 با احدى از سركاران غير نخواهند كرد و اگر احياناً كدام سركار غير,۵سركار كمپنى انگريز بهادر, معامله و سروكار

عزم لشكر كشى بر ملك سركار خالصه جى يا صاحبان انگريز بهادر نمايد, بقدر مقدور خود بمقابله� آن پردازند. فقط
آنچه دفعات مرقومة الصدر مرقوم شد, سركار خالصه جى و سركار انگريز بهادر و سركار شاه شجاع الملك را بخوشى

 اصل: سركارى۱
 ا/ن معاهده را دولت هند برطانوى نيز امضا كرده ولى كمتر زمانى نگذشت, كه بر خالف آن ميران سند را برانداختند و خود انگليس بران۲

مستقيماً قبضه كرد, اينست قيمت عملى اين معاهده!!
م بين شاه شجاع و رنجhت امضا شده بود.۱۸۳۴ مارچ ۱۲) ماده به ۱۲ مقصد صورت اول اين معاهده است كه در (۳
 درين ماده مقصد اين بود كه وحدت خاك افغانستان تأمين نشود, و كشور شاه شجاع مستقيماً با ايران مربوط نباشد, و هم خود وى همواره۴

ضعيy و دست نگر امداد انگلhس بماند, و نيز كامران همواره براى شجاع و شجاع وسيله� تهديدكامران و در نتhجه هر دو بامداد انگليس
نhازمند باشند, ا/نست مبدأ سياست تفرقه بينداز و حكمرانى كن.

 اصل: سركار۵

و رضامندى تمام منظور است, و عهد نامه� هذا بشرط ثبات دفعاتِ مسطوره, مدام بر حال و بر قرار خواهد ماند, و بعد
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از ثبت دستخط و مواهير هر سه سركار و االاقتدار شرايط عهد نامه� هذا بعمل خواهد آمد, تحرير پانزدهم ماه هار
۱ در الهور فقط۱۸۹۵

 جوالئى۲۵- مهر و دستخط شد بمقام شمله ۱۸۹۵ هارسمت ۱۵مطابق ۱۸۳۸ جون ۲۶المرقوم مقام الهور بتارIخ 
۱۸۳۸ (۲

(مهر و دستخط گورنر جنرال - مهر و دستخط مهاراجه رنجيت سنگهـ - مهر و دستخط شاه شجاع الملك)

ضماIم اIن معاهده

بعد از عقد معاهده� مثلث فوق, كه دولت هند برطانوى دران منافع س'اسى داشت, و رنج'ت سنگهـ هم توابع
قدIم افغانستان را بدو طرف درIاى سند به مملكت خوIش الحاق كرد, شاه مخلوع فرارى افغان را بام'د آIنده و
تصور تاج و تخت فرIفتند, شجاع الملك فرارى را با مكناتن مذاكراتى روى داد و سوال و جوابى واقع شد, كه
طرف ثالث Iعنى رنج'ت دران دخلى نداشت ولى شاه مخلوع آنرا دستاوIزى براى آIنده مى شمرد, و ضماIم  اصل

معاهده مى پنداشت, و در (واقعات شاه شجاع) متصل به متن معاهده ثبت است, كه درIنجا ع'ن آنرا مى آورIم:

نقل زبانى صاحب واال مناقب م'كناتن صاحب بهادر
۱۸۹۵ ماه هار ۱۲

" اگر شاه شجاع الملك براى رفتن پسر كالن خود, در لشكر مهاراجه صاحب بهادر اجازت دهد, پس شهزاده� موصوف
از طرف مهاراجه صاحب بهادر, موردِ تعظ'م و تكرIم, مطابق شان جل'لِ خود خواهد گردIد, شهزاده� موصوف را اخت'ار
خواهد بود, كه منجمله� صاحبان عال'شان, همراه لشكر مهاراجه صاحب بهادر, Iكى را همركاب گرفته, با جمعيت لشكرِ
مهاراجه صاحب بهادر, كه مسلم'ن باشند, بطرف كابل قدم پ'ش نهند, در صورت'كه جمع'ت قوم افاغنه, رجوع بشاه شجاع
الملك نماIند, بالوجوهاتِ دIگر, پ'ش رفتن شهزاده� موصوف, در نظر صاحبانِ همراه لشكر, با اهل كاران مهاراجه صاحب

بهادر كه حسب الحكم مهاراجه صاحب بهادر مش'ر و شرIك اIن امر به آنها باشند, انسب و اولى متصور باشد.

 شوكت  افغانى) تار/خ و۱۱۳ مطبوع كابل طبع شده, ولى در ترجمه� اردوى معاهده (ص ۱۰۸-۱۰۵ تا اينجا در واقعات شاه شجاع ص ۱
امضاهاى معاهده قرار سطور مابعدنوشته شده, كه در پايان متن آورده شد در بين قوسين.

 هجرى است.۱۲۵۴ ربيع الثانى ۲۳) ۱۱۷ تار/خ قمرى اين معاهده بقرار تار/خ سياسى (ص۲

اگر شاه شجاع الملك بمدِ نظر رجوع كنان'دن بسوى خود سرداران افغانستان را براى انجام مرام خود, و حصول مقصد
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هم همركاب خود بطرف قندهار شود, پس مهاراجه۱سركارIن عال''ن, خواهش آن داشته باشد, كه سلطان محمد خان
صاحب بهادر, اجازت رفتن بخدمت شاه از سرداران موصوف درIغ نخواهندداشت, و شاه شجاع الملك عزت و آبروى
سردار سلطان محمد خان نگهدارد. اگر رفتن افواج مهاراجه صاحب بهادر و عبورِ حدود ممالك محروسه خود, با تفاق و
صالح صاحبانِ عال'شان كه در لشكر مهاراجه صاحب بهادر موجود باشد, مناسب متصور گردد, دران تقدIر اتفاق و صالح
صاحبانِ همراهى لشكر, كه با صاحبان همركاب شاه شجاع الملك رسم مراسالت مرعى خواهند داشت, و اجب متصور

 هر چند كه اIنهمه مراتب, پ'ش ازIن بمعرض قبول مهاراجه صاحب بهادر رس'ده است, تا هم براى رفع شك و۲خواهد شد.
شبه� آIنده, انسب آن معلوم گردIد, كه بمعرض تحرIر و ترق'م در آIد, بجناب ف'ضمآب اشرف سرى مهاراجه صاحب بهادر

, واقعات, طبع كابل)۱۰۹ فقط (ص ۱۸۹۵ ماه هار مبارك ۱۲گزارش شد, 

نقل مقتض'ات بندگان ظل آلهى
كه نوشته اش م'كناتن صاحب بهادر برده است:

 واقعات, مطبوع كابل) شاه شجاع اصل خواهش هاى خود را در نه ماده ثبت م'كند, و در ذIل آن۱۰۹(درIنجا, ص 
مى نوIسد, كه در ثانى به تجوIز ميكناتن مطالبات مرقومة الصدر بدين نهج نوشته تسل'م ويد صاحب بهادر نموده شد, و
ازIن پدIد مى آIد, كه در مطالبات شاه مخلوع, نمايندگان انگليس تغييرى وارد كرده, و بعد ازان جواب داده اند, و اينك

 واقعات شاه شجاع, كه صورت مغير آن را واضح م'كن'م)۱۱۱نقل مطالبات با جوابات آن از صفحه 

اجوبه� دفعات مطالب شاه ذيجاه

۱۸۳۸۳شجاع الملك پادشاه از طرف نواب مستطاب معلى القاب گورنر جنرل بهادر مرقومه ششم ماه اگست سنه 

 هجرى:۱۲۵۴عيسوى مطابق پانزده هم شهر جمادى االول سنه 

 ا/ن سلطان محمد خان مشهور به طالئى و برادر وز/ر فتح خان و امhر دوست محمد خانست, كه در تحتِ امر رنجhت سنگهـ حكمرانى۱
پشاور و بعد ازان كوهات را داشت, و از برادران باركزائى تنها وى اطاعت رنجhت را پذ/رفته بود!

 ا/ن فقره وساطت دائمى منصبداران انگلhسى را در بين قواى رنجيت و شاه شجاع ا/جاب مhكند, و به نفع خالص انگلhس است.۲
 طبع شده كه صحت ندارد, ز/را ا/ن ضمhمه در همان سال امضاى اصل معاهده نوشته شده است.۱۸۵۴ در اصل ۳
 در مسوده� اول چنhن بود: هر كس كه باشد از رعhت و سپاه و  افسر و سران درانى و كه و مه كه در واليت باشد در پرداخت الخ چون۴

 ما هر كسيكه باشد, در پرداخت و عدم آن و در خ'ر و شر۴سوال اول: آنكه از اوالد شاهِ دران و فرزندان و متعلقان بندگان



معاهدات                                                                             ۳۰

اIشان مالك و مختار بندگان ماست, درIن امر از صاحبان وغ'ره هيچ متعرض نخواهد شد.
جواب: درIن ماده خاطر مبارك جمع باشد, زIرا كه اصالً اراده� سركار دولتمدار انگرIزيه نيست كه در پرداخت و عدم آن و
خ'ر و شر فرزندان و متعلقانِ آن خالصه خاندان مجد و اعتال مداخلت نماIد, در همچو امر, آن سالله� دودمان عز و عال

مختارند.
سوال دوم: هر گاه بندگانِ ما در كابل و قندهار متمكن باشند, بسبب تنگى ملك بسمت بلخ Iا س'ستان و بلوچستان و

 لشكر كشى نماIند Iا به تحت تصرف آورند, درIن امر ممانعت۱نواح'ات و توابع كابل و قندهار الى سرحد شكارپور
نخواهد بود. لفظ شكارپور محو شد.

جواب: Iق'ن خاطر عاطر باشد كه همواره نيت و اراده� سركار دولتمدار انگرIزIه, مصروف تأسيس اساس سلطنت آن زIنت
بخش سرIر عظمت كه دوست قدIم و محب صم'م اين سركار ابد مدار هستند, خواهد بود, و هر وجوه و طرIق كه

۲درين ماده مقتضاى نصفت باشد, حسب تقاضاى وقت بمشوره و كنگاش هر دو سركارIن مُعَمّل خواهد شد.

 بتصرف بندگانِ ما باشد, باIد توابع آنها كه در زمان سلطنت قلمبند م'بود,۳سوال سوم: هر گاه كابل و قندهار و شكارپور
تعلق ببندگانِ ما داشته باشد, لفظ شكارپور محو شد.

جواب: سركار دولتمدار انگرIز يه را حسب تحرير صدر بجز قوتِ تام و رونق ماال كالم گرفتن سلطنت آن خالصه� خاندان
عز و عال, خواهشى دIگر ن'ست, فاما مبرهن خاطر عاطر باشد, كه بانقالب روزگار در امور سلطنتها كمى و ب'شى ظاهر
و آشكار م'گردد, و در بعضى احيان ممالك Iك سلطان وسعت مى پذIرد,  و وقتى من االوقات برخى از مملكت و
۴مضافاتِ سلطنت وى بدست و تصرف اهل حكومتِ دIگر در مى آيد, همانا آن سالله� دودمان مجد و اعتال پذيرا

فرموده, اندك و اليانِ پنجاب و سند بر ملكهائيكه سابقاً بدخل و تصرف سالط'ن افاغنه بوده اند, و درIن زمان ب'د
۵تصرفِ و اليان موصوفين اند, موصوف ال'هم فاIض و متصرف خواهند بود.

انگلhس استقالل تام شاه را منظور نمhداشت, عبارت فوق را به جمل داخل متن تغيير و اختيارات او را تحد/د كردند.
 چون انگلhس دست تصرف افغانستان را از سند مى بر/د. لهذا در نقل دوم اين سوالنامه كلمات (الى سرحد شكارپور) را محو كردند, و در۱

ماده� اخhر صر/حاً از شاه فرارى تعهد گرفتند, كه از شكارپور صرف نظر كند, ورنه شاه مخلوع در مسوده� اول آنرا داخل حوزه� سلطنت افغانى
پنداشته بود.

 جواب غير مصّرح و مهمل است, در لyِ الفاظ خوب, خود را از دادن جواب اصل فقره گذرانhده اند, و ا/نست تجاهل عارفانه� سhاسى كه به۲
تقاضاى وقت و نصفت و كنگاش آ/نده, تمام امور را تكhه داده اند!!

 شكارپور در اصل اول سوالنامه بود, بعدها به اشاره� نما/ندگان انگلhس محو شده, و شاه فرارى ازان صرف نظر كرده است.۳
 اصل: اعتال او پذيرا.۴
 با/ن جواب و فلسفه بافى عجhب, حق تصرف قد/م افغانى را از اراضى پنجاب و سند بكلى سلب كرده اند, و آنرا بنظر شاه مخلوع اندك۵

و ناچhز داده اند!!

سوال چهارم: در زمان'كه بندگانِ ما در كابل متمكن شوند, و صاحبانِ عال'شان, عزمِ  مراجعت نماIند, Iك صاحب, بنا بر
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وكالت و اگر چند نفرِ دIگر كه بجهت تمش'ت امورِ لشكر, بندگان ما خواهش نماIند, صاحبان مضايقه نخواهند نمود.
جواب: اخالصمند را بتمامتر خوشى و رغبت و خ'لى خرمى و مسرت, ماندنِ يك صاحب بطرIق وكالت و چند نفر دIگر

۱بجهت تمش'ت امورِ لشكرِ قبول و منظور است.

سوال پنجم: در ميان صاحبان و مردم  والIت, چه از سپاه چه از رع'ت, بدون مرضى و صالح بندگان ما, امرى بوقوع
نخواهد آمد.

جواب: اخالص گزIن را بخوشى تمام و رغبتِ ماال كالم, اIن معنى منظور است, كه در ميان صاحبان و مردمِ واليت
۲افغانستان, چه از سپاه و چه از رع'ت, بدون مرضى و صالح آن خالصه� خاندانِ عز و عال, امرى بوقوع نيايد.

 بندگانِ ما, بس'ار سخت و شاق معلوم مى شود,۳سوال ششم: در خصوص دادنِ دو لك روپيه و چ'زى دادن از شكارپور (به)
چرا كه اول آن مملكت گنجاIش آن ندارد, كه خرج و اخراجات بندگان ما و سپاه بعمل آيد, و دIگر اIنمعنى
مالگزارى و مال'ه دهى بنظر جهان'ان مى آيد, مختارِ صاحبانست, هر گاه گنجاIش آن دران ملك مى ب'نند, و Iا مناسب

و صالح م'دانند, چه مضايقه, اهتمام امور بندگانِ ما, تعلق بصاحبانست.
 Z'ز نبود, كه بآن سالله� دودمان مجد و اعتال تكلIنه اراده� سركارِ رفعت مدار انگرIق'ن خاطر باشد كه هر گز هرآI :جواب

در امرِ غ'ر واجب دهد, Iا باعث امرى شود, كه بر خاطر عاطر سامى گران و شاق باشد, و آنچه ذكر عدم گنجاIش,
رIخته� خامه� آن واال تبار گردIده است, بپاسخ آن حالىِ خاطر صفا مظاهر نموده مى آيد, كه سركار دولتمدارِ انگرIزيه

 تعم'ل و تكم'ل مراتب عهودِ البديه� مستلزمه� ذات ستوده صفات, هر گز در ضيق و تنگى افتادن آن و االتبار, روا۴(به)
و گوارا نخواهد داشت, و هر چه در باره� دادن از مهاراجه رنج'ت سنگهـ بهادر مالگذارى و مال'ه دهى, بنظر جهانيان در
امدن رقمزده� كلك گهر سلك شده, بجواب آن همان قدر كاف'ست, كه در اداى مالگزارى و مال'ه دهى و اجرت سپاه

 بعيديكه هست, نماIان بل تفاوتِ زمين و آسمان ظاهر و عيان. چه اكثر احيان اتفاق مى افتد كه سركارِ توانگر و۵بون
قوى تر, خرج براى افواج سركارِ دIگر م'دهد. بل سركارِ اعلى با سركار ادنى اIنقسم معامله و رويه را بروى كار مى
آرد. پس تطوIل كالم خصوص درينمرام بيحاصل محض است, چرا كه آن خالصه� خاندانِ عصمت اين معنى را روا

۶داشته بمنظورى جم'ع شرايطِ عهد نامه ثبت مهر و دستخط خود بر غبت و رضا پذير فرموده اند.

سوال هفتم: چونكه سلطنت روبخرابى آورده,  همچنانكه غالمان سركش شده, ملك واليت را غصب نمودند, همچنان

 اين چيز كه تماماً به نفع انگلhس است با خوشى تمام پذ/رفته شد.۱
 اصل: بhايد.۲
 در اصل (به) نhست.۳
 در اصل (به) نhست.۴
 به فتحه يا ضمه� اول بعُد و مسافه و دور/ست (المنجد).۵
 ازين ماده هم در آخر اين سوالنامه شاه فرارى به اشاره� صاحبان عالhشان (!!) صرف نظر كرده و دو لك روپيه باج رنجhت را پذيرفته است.۶

سنديان در شكارپور آدمانِ خود را نشاندند, الحال كه بندگان ما در واليت متمكن شوند, باIدميرانِ سند, شكارپور را
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۱هم واگزار شوند, كه ملك پادشاهيست, بتصرفِ بندگانِ ما باشد.

جواب: در باره دفعه� هفتم نسبت شكارپور اIنقدر كاپى و بسنده است, كه مقدمه� آن در عهد نامه موثقه� حال, طى و انفصال
 و آن و االتبار, آنرا تلقى بقبول داشته. اIن دفعه كه در خصُوص شكارپور است محو گردIده, چرا كه در عهد نامه۲يافته

تجوIزى نوع دIگر رونموده.
سوال هشتم: در خصوصِ كنيزان كه فرار ميشوند, اگر چه بدست دادنِ آنها در آئين معطل باشد, چونكه امر ناچارIست, كه
ارباب عزت و وقار را خدمتگار بايد  اگر بدIگر مردم اين آئين جارى م'شود, بارى اجراى اIن امر در باره� مهمان الزم

نيست, كه كنيزان كه از مردم والIتى متعلقان سركار فرار شوند, بعد بسركار واپس داده شود.
جواب: در باره� دفعه� هشتم و اخير كه مقدمه نازكست, اينقدر جواب اجمالى آن كافيست كه حتى االمكان شرايط و مستفاد
قوانين و پاس مروت و آئينِ بهين مرعى داشته, در انجاح مرام و انصرام خواهش و مركوزات آن بر گزيده صفات, جهد

وسعى و كوشش و پيروى بر روىِ كار آيد, چنانچه درين ماده با اهلكاران اين سركار مقيم لوديانه ايماو اشعار رود.
سوال نهم: دIگر اينكه بعد مطالعه� ثانى شرايط عهد نامه, و استماع عرايض صاحبان عال'شان ما را بدولت چنان مناسب
نمود, كه ذكر شكارپور در مطالب مرقومة الصدر مندرج نشود, آنچه عذرات در ماده دادن دو لك روپيه بسركار
مهاراجه رنجيت سنگهـ, بعوض معاونت فوج نوشته شده است, چونكه مضر عزت ما بدولت متصور نيست, ذكر آن نيز

گذاشته م'شود, حاال ما بدولت را برضا و رغبت ثبت نمودن دستخط و مهر خود منظور و قبول است.
جواب: آنچه در تتمة دفعات رقمزده كلك متانت سلك گردIده است بجز آنكه تحسين و آفرين بر عقل سليم و راى مستقيم
آن عالى تبار نسبت بمعرفت سود و بهبود حقيقى و فايده و منفعت تحقيقى و وثوق و اعتماد بر صفا طينتى و ن'كو

سگالى اين سركار ابد بنياد كه فرموده اند, نموده آيد, دIگر ضرورت ندارد. فقط
-واقعات شاه شجاع)۱۱۳(ص   

توضيح: سوال هفتم در نسخه� ثانى اين مراسله� سياسى مفصل است, كه بعد از (همچنان سنديان در شكارپور آدمان خود
را نشانيدند) چنين دوام دارد و منويات شاه فرارى ازان بخوبى روشن مى شود: "اين معنى ببندگانِ ما نهايت سخت و شاق
مينمود, كه سنديان نيز ضبط ملك پادشاهى نمودند,  بخاطر بندگان ما مدام همين بود, كه هر زمان باشد, ملك را از
دست اIشان خارج سازIم, الحال كه صاحبانِ عال'شان بنا بر مصلحت و از روى خير خواهى (!) آوردن ذكر شكارپور را در
دفعات مطلوبه جايز نداشتند, و در خصوص دادن دو لك روپ'ه بسركار مهاراجه رنجيت سنگهـ هم ببندگانِ ما شاق بود,
صاحبانِ عال'شان, عذرات آن را نيز با لفعل جاIز نداشتند, بندگانِ ما, نظر به Iگانگى كه صاحبانِ عال'شان دارند, ذكر اين

 اين ماده در نسخه� اخhر سوالنامه تغيير كرده, كه در آخر مبحث بآن اشارت خواهد رفت.۱
 اصل: مافيه.۲

دو مطلب را موقوف داشتند, باقى پنج دفعه مطلوبه مرقومةالصدر بمهر و  دستخط مزIن گردد, از انجا كه فيما بين بندگانِ
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ما و صاحبانِ عال'شان, اتحاد و يك وجودى م'باشد, سرِ موئى جدائى متصور نيست. بارى از ثبت گردIدن مهر و دستخط در
دفعه� مطلوبه مرقومةالصدر تشفى و تسلى بندگانِ ما م'گردد, سوا ازين مبادا چ'زى در ميان آيد, كه موجب ماللِ خاطر

دوستان گردد. فقظ"
 واقعات شاه شجاع طبع كابل)۱۱۱-۱۱۰(ص 

م۱۸۳۹معاهده� قندهار 
(بين شاه شجاع و ميكناتن نماIنده� انگل'س راجع به مودت و تجارت و سكونت

لشكر انگل'س در افغانستان)

م لشكر هند برطانوى همركاب شاه شجاع فرارى از لودهيانه براه دره�۱۸۳۸بعد از عقد معاهده� مثلث الهور 
بوالن بر افغانستان تجاوز كردند, و برادران وزير فتح خان از قندهار بايران گرIختند, لشكريان انگل'س بقيادت

 هجرى قمرى) و ده۱۲۵۵ صفر ۱۲ميكناتن شاه شجاع را در قندهار بپادشاهى برداشتند (ارگ قندهار, يكشنبه 
روز بعد نماIنده� انگل'س ميكناتن در قندهار با شاه شجاع معاهده عل'حده اى بست, كه به موحب آن قواى نظامى
انگل'س در افغانستان باقى ماندند, ولى سياسيون انگليسى خبط كردند و ندانستند كه بامضاى يكنفر شاه مخلوع
و مضطر, نميتوان يك ملت غيور و زنده را تحت شكنجه� قواى نظامى اسير قرار داد, و سو� عاقبت خود را باآلخر
در دشتهاى بين كابل و جالل آباد ديدند, كه يك اردوى بزرگ شان تماماً بدست غازيان افغان كشتار گرديد

م). محمد حس'ن هراتى در دفتر سوم واقعات شاه شجاع مى نوIسد: "وليم جى ميكناتن صاحب بهادر,۱۸۴۲(
بغير وث'قه كه در لوديانه زيب ارقام Iافته بود, وثيقه� جديده محتوى بدفعات هشتگانه, بمقتضاى خاطر خود بقيد
تحرير آورده, بمهر حضرت خاقانى مزين نموده گرفتند" و ازIن عبارات بخوبى روشن مى شود, كه شاه در دستِ
ميكناتن, كالبد بيجانى بود, و هر چه م'خواست ازو امضاء م'گرفت, و بدIن سبب مردم قندهار شاه شجاع را

"ژيره ور الت" Iعنى الرد رIش دار گفتندى, زIرا م'كناتن الرد بى رIش بود!
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نقل عهد نامه

دوستى و محبت فيمابين سركار دولتمدار كمپنى انگريز بهادر و شاه ذIجاه شجاع الملك پادشاه كه بمعرفت جى
م'كناتن صاحب بهادر اIلچى و وزير انگل'س از طرف دولتِ باهره� هندو پادشاه ذيجاه شجاع الملك, شاه ممدوح براى ذات

 هجرى بمقام۱۲۵۵ عيسوى مطابق بيست و دوم شهر صفر ۱۸۳۹و االصفات و اخالف شاه مفخراليه, بتارIخ هفتم ماه مى 
قندهار زيب توثيق يافت.

فيمابين سركارِ دولتمدار۱۸۳۸دفعه� اول: روشن و مبرهن باشد: جم'ع شرايط عهد نامه كه بتاريخ بيست و ششم جون 
انگل'سيه و شاه ذيجاه شجاع الملك و مهاراجه رنج'ت سنگهـ بهادر زيب نفاذ يافته, بحال و بر قرار خواهد بود,

سركارات ثالثة بموحب شرايط عهد نامه� مذكور كار بند خواهد شد.
دفعه� دوم: بمدِ نظر ارتباط و استدامتِ اتحاد واقع فيماب'ن سركار دولتمدار انگليسيه و شاه مفخراليه, يكصاحب ايلچى
انگريز از طرفِ سركار انگليسيه هميشه بخدمت شاه محتشم ال'ه حاضر و موجود خواهد ماند, و در صورت مناسب و
مصلحت متصور ساختن, پادشاهِ ممدوح نيز ايلچى از طرف خود جهة اقامت بخدمتِ گورنر جنرل بهادر معين و مامور

خواهند فرمود.
دفعه� سوم: بعوض و بدل معاونت و مواحدت ديرينه و نظر باتحاد و محبت كامله مستقيمه كه از جانب سركارِ دولتمدار
انگليسيه و كيفيت شاه ذيجاه شجاع الملك رو بظهورآورده است و بلحاظِ Iگانگى و يك جهتى هر دو سركارين, شاه
محتشم اليه گاهى احدى را از قوم اهل فرنگ در زمره� نوكران منتظم و منسلك نخواهند كرد, و كسى (از) اهل فرنگ

را اجازت استقامت بملك افغانستان, بدون اطالع و استرضاى سركار انگل'سى عطا نخواهند فرمود.
دفعہ� چهارم: فوجى منتظم و مرتب كه صاحبان انگليس سر كرده و سرداران آن باشند, براى حفاظت ملك و ذاتِ پادشاه
مفخراليه و هم جهة اندفاع اعداى بيرونى على الدوام در ملكِ افغانستان مقررو معين خواهد شد, و هر خدمتى كه

بصوابديد شاه و ايلچى مذكور مناسب و ضرور متصور گردد, از فوج مزبور گرفته آIد.
دفعه� پنجم: خرج فوج مذكور طوريكه الحال است آينده هم بهمان اسلوب خواهد ماند, و تعداد سرداران انگل'س متعينه

لشكر مذكوره زياد از پنجاه نفر نخواهد بود, بشرطيكه پادشاه مفخراليه خواهش ازدياد آن و ازدياد فوج مذكور نكند.
دفعه� ششم: شاه شجاع الملك مفخراليه مشاهره� فوج مذكور حتى الوسع و االمكان از خزانه� خود مودى سازند.

دفعه� هفتم: در خصوص امرِ تجارت, شاه ممدوح در صورت پ'ش آمدن موانع اIنجا, انسداد و ارتفاع آن فرماIند, و هر
تدبيريكه در راى صواب انتماى شاه مفخراليه بصالح ايلچى انگل'س, براى رفاه مردم تجار قرار پذيرد, جلوه� ظهور

خواهد گرفت.
دفعه� هشتم: مضامين دفعات هفتگانه� مرقومه� باال ابداً دايماً تا بقاى حكومت سلطنت خاندان سدوزائى بجاى و برقرار و

 - واقعات شاه شجاع طبع كابل)۱۱۷مستقل و پايدار خواهد ماند.                                                                  (ص 
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م۱۸۴۲معاهده� تخليه� افغانستان 
(بين سرانِ مليّون افغانى و ميجر پوتنجر

نماIنده� انگليس در كابل)

طوريكه در حواشى معاهده� مثلث افغان, انگليس, سكهـ خوانديد, ميكناتن مرد نامدار لشكرى و سياسى
انگليس شاه شجاع مخلوع را از لودهيانه گرفته و بدستيارى قواى جرار انگليسى بعد از فتح قندهار بر تختِ كابل

م كه شاه شجاع در كابل بتخت۱۸۳۹ اگست ۱۷نشاند, و اين شاهِ نام نهاد در دستِ وى ملعبه اى بيش نبود, از 
برداشته شد, دوره� آشوب و اضطراب آغاز گرديد, و امير دوست محمد خان از كابل بواليت شمالى گريخت و از
آنجا به انگليس تسليم شد و به هند فرارى گرديد. ولى مل'ّون مجاهد افغانى سلطه� ناجايز بيگانگان را بر خود

هـ در كابل و دIگر نقاطِ مملكت شورش ملى و غزا۱۲۵۷ رمضان ۱۸۴۱/۱۷ نومبر ۲گوارا نكردند, و از 
بافرنگيان آغاز شد, درين جهاد ملى سرانِ انگليسى و لشكريان متجاوز بدستِ مردان افغان كشتار شدند, و

م بقول سر پرسى سايكس در نتيجه� دسايس و فريب كارى و وعده۱۸۴۱ دسمبر ۲۳باآلخر خود ميكناتن نيز به 
) بدست اكبر خان سردار ملى كشته شد. چند روز بعد سران لشكر۳۱ ص ۲خالفى (رك: تاريخ افغانستان ج 

انگليسى در حالت اضطرار و هراس كه از حمله هاى غازيان افغانى بجان رسيده بودند, با جرگه اى از سران افغان
 قائمقام ميكناتن از طرفِ قواى انگليسى معاهده� ذيل را بتاريخ اول جنورى۱فراهم آمدند, و م'جر پوتنجر

م در لشكر توپخانه� بمبئى۱۸۲۶م) زنده بود, بسال ۱۸۴۳ تا ۱۸۱۱ پسر توماس پاتنجر است كه از (Eldred Pottinger اين شخص ۱
م براى انكشاف اطالعات آسياى مركزى۱۸۳۷آمد, و معاون عم خود سر ايچ پاتنجر شد و بعد ازان مشير حكومت سند گرديد, و در سال 

۲۳ بهرات بود, چون شاه ايران هرات را در ۱۸۳۷فرستاده شد, و بلباس سوداگر اسپان بكابل رفت, و بعد ازان لباس مذهبى پوشيد و در 
م محاصره كرد, در خالل اين جنگ و محاصره پاتنجر علناً با افغانان دستيارى نمود, و فداكاريهاى دليرانه اش شهر هرات را از۱۸۳۷نومبر 

م در كوهستان شمال كابل بود, كه مليّون افغان بر انگليس۱۸۴۱تصرف ايران نجات داد, و بحيث ايجنت سياسى در هرات مقرر شد. بسال 
م قواى امدادى جنرل پالك۱۸۴۲شوريدند, مگر وى از چاريكار بكابل آمد, و مدت نه ماه نزد سردار اكبر خان اسير ماند, تاكه در ستمبر 

Pollockاو را نجات داد, و يكسال بعد بسبب اداى نه لك روپيه و عقد اين معاهده با افغانان از طرف حكومت هند محاكمه شد ولى برى
). اين مرد عجيب سالها در افغانستان بلباس روحانى۳۴۱ در هانكانگ چين بمرد (بيوگرافى هند ۱۸۴۳ نومبر ۱۵الذمه گرديد, و بتاريخ 

مسلمان زيسته بود و در هرات بحيث ايجنت مخفى كار ميكرد, و وقتى كه هرات محاصره شد, و  مدافعان آن شهر خواستند بايران تسليم
شوند, آنوقت پاتنجر لباس مسلمانى دور انداخت و بحيثِ نماينده� رسمى انگليس امداد دولت خود را با حصاريان اعالن كرد, تاكه مدافعانِ

حصار نيز پاى فشردند, و تسليم نشدند, و فتح هرات بايرانيان ميسر نشد.

هـ باايشان امضا كرد, يك نسخه� اين معاهده در موزه� كابل بزبان درى موجود است,۱۲۵۷ ذيقعده ۱۶م/۱۸۴۲
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كه از وثايق گرانبهاى تارIخ و استقالل طلبى ملت افغان بشمار مى آيد, و ظاهر مى سازد كه اين ملت بدساتير
مردمى پابندند, و با متجاوزانِ مغلوب نيز عهد بسته و نجات داده اند!! ولى دريغا! كه با وجود عقد اين معاهده,
لشكريان انگليس بران پايدار نماندند, و در نتيجه� خلZ وعد و بدعهدى, جزاى خود را در ميدانهاى بين كابل و

جالل آباد بصورت كشتارِ فجيع و مدهش ديدند!

متن درى معاهده
)۷۳-۷۲(نقل از كتاب در زواياى تاريخ معاصر افغانستان طبع كابل ص 

قرار داد عهد و ميثاق كه فيمابين عاليجاهان معلى جايگاهان, حشمت و شوكت دستگاهان, بندگان نواب مستطاب
و باقى نوابان و۲ و نايب الثانى رفيع مكانى و االجاه نايب امين الله خان۱معلى القاب نواب عالى نواب محمد زمانخان

سرداران و سران و سركردگان كل جماعه� مسلمين و صاحبان باوقار طايفه� فرنگى انگليسيه بسته شده است, كه آينده نزاع
از ميان بر طرف, و دوستى و يگانگى مضبوط و محكم باقى بماند, درين خصوص شرط و شروط مقرر شده است كه شرح و

تفصيل آن بدين موجب است:
شرطِ اول اينكه: بنا بر خواهش صاحبان كه سرداران از ينطرف مقرر شود, كه تا افواجِ صاحبان بطرف جالل آباد بروند, كه
در عرض راه مزاحمت بآنها نرسد, سردارانِ ذوى االقتدار, سردار محمد عثمان خان و سردار شاه دوله خان مقرر شد,

۳كه همراه بروند.

۴شرطِ دوم اينكه: لشكر جالل آباد پ'شتر از رسيدن فوج كابل, بجالل آباد روانه� پشاور شوند, و بعذرى تعطيل جايز ندارند.

شرطِ سوم اينكه: افواج غزنين بزودى تعجيل, تدارك خودها را ديده از راهِ كابل به پشاور بروند و تأمل نكنند.

 نواب زمان خان بن نواب اسد خان برادر زاده� وزير فتح خان و امير دوست محمد خان, در بد و جنگ اول از پيشروان مجاهدين ملى بود, و۱
حتى در انوقت منزلت شاه مملكت را داشت, و از عناصر مخالy انگليس بود.

 نايب امين الله خان لوگرى سليمانخيل غلز� بود, كه در جنگِ اول از سران مليّون افغان بشمار مى آيد, و نايب شاه شمرده مى شد, مرد۲ِ
ملى و غازى و داراى نفوذ وسيعى بود.

 لشكريان انگليس آنقدر دست پاچه بودند, كه حتى خود شان باوجود عدد زياد و داشتن اسلحه� فراوان بجالل آباد رفته هم نمى توانستند, و۳
دو نفر سردار محافظ افغانى را با خود ميبردند, اين سردار محمد عثمان بن نواب عبدالصمد خان برادر زاده� امير دوست محمد خانست, و شاه

دوله خان هم شجاع الدوله فرزند نواب زمان خان خواهد بود, كه از سران مجاهدين بودند.
 اين عهد را انگليسhان بجا نhاوردند.۴

شرطِ چهارم اينكه: افواج قندهار و دIگر ملك افغانستان كه در او لشكر باشد بزودى مراجعت به ملك هندوستان نمايند.
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شرطِ پنجم اينكه: آنچه مال و اسباب بندگان امير دوست محمدخان از توپخانه وغيره نزد صاحبان باشد, همه را واپس
۱مسترد كنند.

شرطِ ششم اينكه: آنچه مال صاحبان از توپخانه و جبه خانه و باروت و تفنگ و عالوه.... وغيره اسباب كه درينجا از جهت
۲عدم بارگيرى بماند, الكالم به نواب عالى نواب محمد زمان خان تمليك نمايند.

 جاى داده ميشود, هر۳شرطِ هفتم: آنچه از عيال شاه شجاع از جهت بارگيرى در انجا بماند, در باال حصار بخانه� حاجى خان
وقت كه بندگان امير دوست محمد خان وغيره مردم افغان با اهل و عيال در پشاور رسيدند, مرخص ميباشند كه بملك

۴.هندوستان بروند

 كه با۵شرطِ هشتم آنكه: افواج صاحبان كه به پشاور رسيدند, بندگان امير دوست محمد خان وغيره مردم افغان را بمانند
اهل و عيال بزودى بكابل برسند, و به عزت روانه كنند.

شرطِ نهم آنكه: موازى شش نفر معتبر و معتمد از صاحبان انگليس بطريق يرغمل در كابل باشند, هر ساعتى كه بندگان امير
دوست محمد خان و باقى افغانان مع اهل و عيال وارد پشاور شدند, بعد ازان مرخص باشند.

 صاحبان انگليس خواهش ملك افغانستان را بهيچوجه نكنند, و نسالً بعد نسل فى مابين رابطه�۶شرطِ دهم آنكه: دو مرتبه
دوستى و اتحاد, مربوط و مضبوط باشد, و سركار افغانيه هر گاه بجهت مدافعتِ اعداءِ بيرون امداد بخواهد, سركارِ
انگليسيه در تبليغ آن دريغ و مضايقه نكنند, درIنصورت سركار افغانيه بسركارِ غير, بدون صالح سركار انگليسيه عهد

۷نكنند, و هر گاه از انطرف در امداد قصور بوقوع رسد, بعد ازان مخيّر ميباشند.

شرطِ يازدهم: هر گاه صاحبى از صاحبانِ انگليسى بجهت بعضِ موانعات رفته نتواند و درينجا بماند. بنا بر خواهش صاحبان
به همراه او رفتار و سلو كِ نيكى و خوبى شود.

 اين عهد را هم سرانِ انگليس بجا نياوردند, و مال /غماى امارت افغانى را با خود بردند.۱
 اين عهد نيز بجا آورده نشد, و تمام توپها را با خود بردند, و آنچه برده نتوانستند تخريب كردند كه بكار نيامد.۲
 حاجى خان پسر مير واعظ روحانى معروف كابل است, كه بدربار شاهان افغانى قربتى داشت.۳
 اينست عاقبت شاهى كه بامدادِ اجانب بر تخت نشست, ولى نيروى ملت او را واپس به گريز مجبور كرد, و باآلخره او را به گريز هم۴

نگذاشتند, و مليّون او را بجرم اجنبى پرستى در كابل بكشتند!!
 در اصل نمايند طبع شده, كه شايد غلط  طبع يا قرائت باشد.۵
 در اصل مراتبه است, كه غلط مصطلح است بجاى مرتبه /عنى نوبت, و دو مرتبه  در محاوره� عاميانه بمعنى تكرار است.۶
 درين ماده شايد مليّون, خطر محتمل حمله� روس و ايران را در نظر داشته اند, و از احياى مجدّد نيروى سكهـ انديشيده اند, كه مملكت را۷

از شرق و غرب تهديد كرده بودند.

 ضرب۹شرطِ دوازدهم آنكه: از كل توپخانه و خمپاره كه دارند, شش ضرب توپ اسپى و سه ضرب توپ قاطرى كه جمله 
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 و مادام الحيات دو مرتبه اظهار ننمايند, و۱توپ شود همراه برده و مابقى را بگذارند, و به نواب عالى تمليك كنند
آينده خير و شر دولتين را واحد و متحد دانند, و هر گاه جماعه� مسلمين و طايفه� صاحبان انگليس, درين شروط و
شرايط تفاوت و تخلZ كنند, طايفه� اهل اسالم در دين و آئين خود, و صاحبانِ انگليس در طريقه و آئين خود عهد
شكن و كذَّاب خواهند بود, و در عالم مالمت م'باشند, اين چند كلمه بطريق عهد نامه قلمى شد, كه سندطرفين باشد,

 هـ.۱۲۵۷تحرير فى يوم پنجشنبه شانزدهم شهر ذيقعدة الحرام 
۲ نفر سران ملى افغان۱۴مهر 

م۱۸۵۵معاهده� پشاور 
(راجع بمودت و دوستى بين امير دوست محمد خان

و حكومت هند)

در دوره� دوم امارت امير دوست محمد خان, چون كابل و واليات شمالى تماماً در تحت امر مركز سلطنت
آمد, و امير فى الجمله روى فراغ را بديد, به تسخير قندهار و هرات نيز همت گماشت, و اساساً دولت هند
برطانوى نيز او را بدين كار تقويت ميكرد, تا هرات در تحت نفوذ روس و ايران نيايد, بر همين اساس بسال

هـ) سردار غالم حيدر خان وليعهد امير به جمرود رفت, و از طرف حكومت هند سر جان الرنس۱۲۷۱م/۱۸۵۵(
چيZ كمشنر پنجاب آمد, و در پشاور معاهده� ذيل را با هم بستند:

 عهد شكنان انگليس اين ماده را بجا نياوردند!۱
) نفر سران ملى بشرح ذيل مهر كرده بودند: محمد زمان۱۸) گويد كه در ذيل اين معاهده (۲ سرپرسى سايكس در تاريخ افغانستان (ج۲

خان, مير حاجى خان, سكندر خان, درويش خان, على خان, محمد اكبر خان, محمد عثمان خان, غالم احمد خان, غالم محمد خان, جان
محمد خان, عبدالخالق خان, امين الله خان, مير اسلم خان, صمد خان, محمد نصير خان, عبدالله خان, عبدالغفور خان, مير افتاب خان.

 نفر د/ده مى شود.۱۴اما در ذيل نسخه� معاهده كه در موزه� كابل موجود است, مهر 

ترجمه� عهد نامه
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 كتاب صولت افغانى)۶۲۰(از متن اردو, صفحه 

عهد نامه�  هذا فيمابين سركار انگريزى و امير دوست محمد خان امير كابل و ممالك مقبوضه� افغانستان مقرر گشت,
سركار انگريزى جان الرنس صاحب بهادر چيZ كمشنر پنجاب را با اختيارات كلى از جانب جناب نواب جيمس اندريو

 و گورنر جنرل هندوستان  تعيين كرد, و منجانب امير دوست محمد خان امير كابل سردار اعظم۱ماركويس آف ديلواى
حيدر خان با اختيارات كلى معطيه� امير موصوف, آنرا منعقد نمود:

ماده� اول: بين سركار ايست انديا كمپنى و امير دوست محمد خان والى كابل و ممالك مقبوضه� افغانستان صلح و صفاى
دائمى بر قرار خواهد بود, و نيز وارثان امير موصوف آنرا همواره مرعى خواهند داشت.

ماده� دوم: حكومت هند تعهد ميكند, كه ممالك مقبوضه� كنونى امير صاحب را محفوظ بداند, و دران ابداً مداخلتى نخواهد
كرد.

ماده� سوم: امير دوست محمد خان صاحب والى كابل و ممالك مقبوضه� حاليه� افغانستان از طرف خود و وارثان خود تعهد
ميكند, كه ممالك ايست انديا كمپنى را محفوظ دانسته و مداخلتى را دران نكند, و با دوستان حكومت هند دوست,

 هجرى.۱۲۷۱ رجب ۱۱م مطابق ۱۸۵۵ مارچ ۳۰و با دشمنان وى دشمن خواهد بود. مقام پشاور مورخه 
۲مهر و دستخط جان الرنس چيZ كمشنر پنجاب

مهر غالم حيدر خان ولى عهد بطور وكيل منجانب امير دوست محمد خان و بحيثيت ولى عهد بذات خود.
م نواب گورنر جنرل بمقام آونا كمند تصديق كرد, و حسب الحكم نواب گورنر جنرل دستخط و مهر۱۸۵۵بتارIخ يكم مئ 

شد.
. سكرتيرى گورمنت هندوستان همركاب گورنر جنرل۳دستخط جى, ايZ, ايدمنستون

James Andrew Dalhousie, firstم) ۱۸۶۰-۱۸۱۲ در اصل اين نام غلط طبع شده, و اين حكمران الرد دلهوزى معروفست (۱

Marquis در هند حكمران عمومى و گورنر جنرل بود, و از مشاهير سياستمداران انگليسى است كه كارنامهاى او۱۸۵۶ تا ۱۸۴۸ كه از سال 
).۱۰۶را در سه كلمه "ظفر و استحكام و ترتيب" خالصه كرده اند (بيوگرافى هند ص 

م) زندگى كرده, و مدتها حكمران پنجاب و بعد ازان گورنر بمبئ و باز۱۸۷۹ تا ۱۸۱۱معروفست كه از (John Lawrence اين شخص ۲
م) و از سياسيون نامدار هند انگليسى است, كه بر سياست عدم مداخله در امور افغان۱۸۶۹ تا ۱۸۶۴گورنر جنرل و وايسرا� هند بود (

م وى رئيس كميته اى بود, كه بر خالف۹-۱۸۷۸استوار ماند و پاليسئ او درين مورد به "عدم فعاليتِ ماهرانه" تعبير شده است, و حتى در 
).۲۴۷پاليسى جنگ با افغانستان كار ميكردند (بيوگرافى هند 

 پسر بنيامين ايدمنستن از رجالSir George Fredrick Edmonstone در اصل اين نام مغلوطست سر جارج فريدريك ايدمنستن ۳
 باراضى سرحد آمد, و بعد  ازان در پنجاب كمشنر بود,۱۸۳۱م) زندگانى داشت, و در ۱۸۶۴ تا ۱۸۱۹ادارى هند انگليسى است كه از (

).۱۳۲م معاون گورنر صوبه سرحد گشت (بhوگرافى هند ۱۸۵۵م سكرتر امور خارجى گورنر جنرل هند, و در ۱۸۵۳بسال 
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م۱۸۵۷معاهده� پشاور 
(راجع به امداد و تدافع و همكارى نظامى بين

امير دوست محمد خان و حكومت هند برطانوى)

سياست هند برطانوى اين بود كه هرات را در دست امير عليحده و مجزا از كابل نگهدارد, و نفوذ روس و
م باين سياست تصريح شده و حتى بر شخص۱۸۳۸) معاهده� ۱۷ايران را نيز درانجا موقع توسيع ندهد. در ماده� (

وفاداريكه تماماً آله� دست حكمداران انگليس بود اعنى شاه شجاع نيز هرات را پيرزو نداشته اند! ولى اين پاليسى
با تغيير اوضاع داخلى هرات برگشت, و كامران و يار محمد حكمداران قوى هرات از جهان رفتند, و از يار
محمد پسر نااليق نيمه مجنونى باز ماند, كه سيد محمد نامداشت, وى نفوذ تهران را پذيرفت, و بنام قاجاريه
سكه زد, مليون هرات او را بكشتند, و شهزاده IوسZ نواسه� حاجى فيروز الدين از اعقاب سدوزائى را به

م). چون جبهه� داخلى هرات ضعيZ گشت, شاه قاجار لشكرIرا۱۸۵۵هـ/۱۲۷۲حكمرانى بر داشتند (محرم 
هـ) بگرفت, دولت انگليس براى حفاظت۱۲۷۳بسردارى سلطان مراد بر هرات فرستاد, و اين شهر را بسال (

) فرستادن قوه� بحرى بر بنادر جنوب ايران و تصرف۱هرات كه كليد هند شمرده شدى,  دو كار مهم انجام داد (
جزيره� خارك و تجاوز بر خوزستان كه باين وسيله شاه ايران را مجبور ساخت, و فرخ خان امين الدوله را بپاريس

هـ) را۱۲۷۳فرستاد, و بذريعه� امپراتور فرانسه و وساطت دولت فرانسه با انگليس صلح نمود و معاهده� پارIس (
) اقدام دوم انگليس عقد اين معاهده است با امير۲با انگليس بست, كه بموجب آن از هرات صرف نظر كرد, (

دوست محمد خان كه او را به تصرف هرات تقويت و تشويق كردند, و امير هم بعد از امضاى اين معاهده دفاعى
و امدادى و نظامى بر هرات لشكر كشيد, و آنرا بعد از ده ماه محاصره بدست آورد, و عناصر مخالZ انگليس را

م در هند انقالب خطيرى بر قواى انگليسى بر پا۱۸۵۷م). مخفى نماند كه در سال ۱۸۶۱ازان شهر دور ساخت (
شد, و كمشنر پشاور هربرت ايدوردس بوسيله� همين معاهده امير را خاموش كرد, و از اشتراك دران انقالب باز
داشت, ورنه اگر امير ازين موقع مغتنم استفاده كردى شايد اراضى از دست رفته� شرقى كشور را بدست باز

آوردى.

 صولت افغانى۶۲۰ترجمه� معاهده از اردو, صفحه 

هجرى فيمابين امير دوست محمد۱۲۷۳ جمادى االول ۲۹م مطابق ۱۸۵۷ جنورى ۲۶معاهده� هذا بمقام پشاور مورخه 
خان حكمران كابل و ممالك مقبوضه� افغانستان و ايست انديا كمپنى منعقد شد, در حاليكه امير از طرف خود بذات خود و
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 صاحب كمشنر پشاور منجانب ايست انديا۲صاحب چيZ كمشنر پنجاب و لفتننت كرنل اIچ, بى ايدوردس۱جان الرنس
 صاحب گورنر جنرل هندوستان باجالس كونسل امضا۳كمپنى حسب هدايت جناب نواب چارلس جان وايكونت كيننگ

كردند.
اول: چون شاه ايران  بر خالف تعهد خود كه با دولت انگلستان داشت بر هرات قابض شد, و اراده دارد, كه در اراضى
تحت حاكميت كنونى امير دوست محمد خان نيز مداخله نمايد, بنا بران مابين دولتين ايران و انگليس جنگ و
خصومت دوام خواهد داشت, ازين رو حكومت انگليس اراده دارد, كه براى حفظ اراضى مقبوضه� امير دوست محمد
خان در بلخ و كابل و قندهار به امير موصوف امداد دهد, تا از حمله� ايران محفوظ باشند. تا وقتيكه با ايران جنگ

دوام داشته باشد, بطور دوستانه مبلغ يك لك روپيه سكه كمپنى را ماهوار با مير موصوف بشرايط معينه خواهند داد:
دوم: امير دوست محمد خان  بايستى عدد عساكر سوار و توپخانه� گله زن خود را بمقدار كنونى حفظ كرده, و با ندازه� هژده

 كه از انجمله سيزده هزار مشتمل بر سيزده رجمنت همواره تحت السالح و قواعد دان۴هزار لشكر پياده خواهد داشت
باشند.

سوم: امير صاحب مبلغ نقد مذكور را بوسايل خوIشتن از خزانه� انگريز دريافت كرده و رسانيدن آنرا هم خودشان بمملكت
خود تجويز خواهند كرد.

چهارم: در كابل يا قندهار يا بلخ يا هر سه مقام مذكور, و يا در جائيكه با ايران نبرد روى ميدهد, افسران انگريزى با عمله�
مناسب هندى, در ميان لشكريان افغانى تعيين خواهند شد, و وظيفه� ايشان اين خواهد بود, كه مصارفِ مبلغ مذكور را

در مقاصد جنگى بچشم سر مالحظه كنند, و حكومت خود را بدان مطلع گردانند.
اين افسران در تقسيم تنخواه سپاه و يا انتظام امور داخلى و يا بمشوره دادن امير مداخلتى نميكنند, و امير صاحب
مسئول حفظ جان و مال ايشان خواهد بود, تا دران مملكت بامن و راحت بسر برند, و همواره تعظيم و تكريم شوند, و

م هم بوسيله� او بسته شده بود و ذكرش در حواشى همان معاهده گذشت.۱۸۵۵ اين شخص همان الرنس معروف است كه معاهده� ۱
م فوت شده است, وى در هند۱۸۶۸ متولد و بسال ۱۸۱۸نامدار كه در سال Sir Herbert Benjamin Edwardes اين شخص ۲

م معاون سر الرنس در پنجاب۱۸۴۷وظايy ادارى و نظامى بسر رسانيده و از مردان سياسى و نظامى معروف انگليس بشمار مى آيد, كه در 
م امير را از استفاده۱۸۵۷ كمشنر پشاور شد, و در هر دو معاهده با امير دوست محمد خان دخيل بود, و در بغاوت خطر ناك ۱۸۵۳بود, و در 

و اشتراك دران نگهداشت, و باآلخر بر تبه� ميجر جنرالى رسيد, هموطنانش او را "حكمران مادر زاد" دانستندى, وى كتاب يكسال بر
).۱۳۲م نوشت, و بعد از مرگ يادگار او را در معبد ويست منستر نصب كردند (بيوگرافى هند ۱۸۸۴سرحدات پنجاب را در 

۳ Charles John Canning)۱۸۱۲-۱۸۶۲ درين مملكت حكمرانى كرد (بيوگرافى۱۸۶۲ تا ۱۸۵۶) گورنر جنرل هند بود, كه از  
).۷۱هند 

) اين ماده چنين ترجمه شده: امير دوست محمد خان با يستى مقدار قواى فعلى خود را از سوار و توپخانه ثابت۱۸۶ در تار/خ سياسى (ص۴
 هزار نفر پياده تهيه نمايد.۱۸ فوج باشد, تشكيل داده و بعالوه يكعده ۱۳نگاهداشته, بعالوه يك قشون منظمى مركب از سيزده هزار نفر كه 

نيز تمام امور جنگى و معامالت حربى از طرف امير باطالع شان رسانيده خواهد شد.
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پنجم: امير صاحب يكنفر وكيل و نماينده� خود را در پشاور مقرر و مامور خواهد نمود.
ششم: دادن يك لك روپيه مبلغ تأييدى وقتى معطل خواهد شد, كه جنگ حكومتين ايران و انگريز نيز ختم گردد, ولى قبل

ازان هم گورنر جنرل هندوستان آنرا باز داشته ميتواند.
هفتم: وقتيكه دادن مبلغ مذكور معطل گردد, افسران انگريزى نيز از كشور امير بيرون مى آيند, ولى يكنفر نماينده�
(مسلمان) از طرف حكومت انگريز در كابل خواهد ماند, و متقابالً يكنفر از طرف حكومت كابل در پشاور خواهد

بود.
هشتم:  وقتيكه افسران انگريزى از سرحد هند مى گذرند, براى حفاظت اIشان از طرف امير صاحب بدرقه و نگهبانان

كافى مقرر مى شوند, و در وقتِ بازگشت نيز حفاظت م'گردند.
م آغاز ميشود, و مبلغ مقرر هر ماه از خزانه� انگريزى يكماه قبل۱۸۵۷نهم: دادن مبلغ امدادى مذكور از تاريخ اول جنورى 

پرداخته مى شود.
دهم: پنج لك روپيه كه اكنون بقندهار و كابل پيش امير صاحب فرستاده شده, داخل حساب اين معاهده نيست, و از طرف

سركار ايست انديا كمپنى عطيه� خوشنودى است, كه از مبلغ امدادى اين معاهده جدا است.
اما شش لك روپيه� ديگر كه براى مقاصد عليحده به معامله داران ِ كابل ارسال شده بود, و بر ذمت ايشان باقى است,

۱داخل حساب همين مبلغ امدادى است.

هـ كه امير كابل دوستان ايست انديا كمپنى را۱۲۷۱ رجب ۱۱م مطابق ۱۸۵۵ مارچ ۳۰يازدهم: در معاهده � منعقده� پشاور 
دوستان خوIش و دشمنان او را دشمن خود شمرده بود. اين معاهده همان مقصد را تائيد ميكند, و امير صاحب كابل
متعهد است كه اگر در ايام جنگ كنونى و يا بعد ازان پيامى در خفا يا عالنيه بامير از طرف ايران و يا متفقين او

برسد, وى آنرا باطالع حكومت انگريز خواهد رسانيد, و بين حكومتين دوستى دائمى بر قرار خواهد بود.
دوازدهم: حكومتِ انگليسى از خصومتهاى گذشته� تمام اقوام افغانستان چشم مى پوشد, و بلحاظ دوستى كنونى كه بين

حكومت انگليس و امير دوست محمد خان موجود است, به هيچ كسى هيچ نوع سزا را نخواهد داد.

) چنين ترجمه شده: سhصد هزار روپيه پرداختنى در قندهار, و دويست هزار روپيه پرداخته شده در۱۸۷ اين ماده در تاريخ سياسى (ص ۱
كابل كه جمعاً پانصد هزار روپيه مى شود, مربوط بمواد اين عهد نامه نخواهد بود, و مبلغ فوق هديه كمپانى هند شرقى بامير كابل مى باشد.

ولى ششصد هزار روپيه د/گر كه در كابل پرداخته شده چون براى اجراى مقاصد ديگرى است مرتبط بحكم مخصوص خواهد بود.

چون امير موصوف درخواست كرده كه عالوه بر چهار هزار تفنگ سابق چهار هزار تفنگ دIگر هم  داده شود لهذا حكومت
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۱انگليس چهار هزار تفنگ دIگر را بمقام تل ميفرستد, تا كاركنان امير آنرا بذرايع خود نقل دهند.

مهر و دستخط جان الرنس چيZ كمشنر            
مهر و دستخط هربرت بى ايدواردس كمشنر دويژن پشاور 

معاهده� پاريس بين ايران و انگليس
 راجع به افغانستان

چون شاه ايران از فتح هرات ناكام به ايران بازگشت, براى خاتمه جنگ با انگلستان راه حلى را جستجو
نمود, و فرخ خان امين الدوله سفير پاريس با مذاكره با ناپليون سوم و توسط اولياى دولت فرانسه با انگليس

۱۵داخل مذاكره شده و بالنتيجه با بارون كاولى سفير كبير انگلستان در دربار فرانسه عهد نامه اى مشتمل بر 
منعقد گرديد.۱۸۵۷ مارچ ۴هـ ۱۲۷۳ماده در هفتم شهر رجب 

درين معاهده دولت ايران تخليه فورى هرات و ترك تمام ادعاهاى خود را بر خاك هرات متعهد شد, و مرزا
,۶,۷, ۵آقاخان نورى صدر اعظم ايران بصورت فورى بقاياى عساكر ايرانى را از هرات كشيده, و بموجب مواد 

 معاهده� پاريس تماميت ارضى و استقالل افغانستان و عدم ادعاى تملك هرات را برسميت قبول كرده و۱۴, ۸
خاك هرات را چنانچه از قرنها جز و خاك افغانستان و بلكه مركز مدنيت و ثقافت قديم اين سر زمين بود,

اكنون هم جز و الينفك اين كشور شناختند.
درينجا بايد توضيح كرد, كه خاك هرات بعد از حلول اسالم و فتوحاتِ عرب همواره جزو مهم خاك كشورى
بود كه مركز و پايتخت آن گاهى بلخ و مدتى زرنج و زمانى غزنه و فيروز كوه بوده, و در تحت تصرف سياسى

شاهان خاك غربى ايران (جز ايام معدود فترت ايام صفويه) نيامده بود.
شاهان آل طاهر فوشنج, و آل صفار سيستان, و غزنويان و غوريان تماماً شاهان بومى اين سرزمين بودند, و
هرات جز و خاك ايشان بود, و بعد از خروج مغل و شاهنشاهى آل تيمور نيز اين شهر مركزيت شهنشاهى بزرگى
را داشت, كه تا درياى سند و بدخشان و دره� بوالن شرقاً حكم ميراند و فقط در ايام صفويه بطور موقت و چند

 درينجا نويسنده� تاريخ سياسى مى نويسد: عده� اين تفنگها را افغانها دوازده هزار قبضه در كابل و چهار هزار قبضه در قندهار مى نويسند.۱
ولى چون در كتب انگليسى هشت هزار ذكر شده اقوى خواهد بود.

سالى هرات مركزيت خود را از دست داد, كه در  اواخر عهد صفوى با اقتدار حكمرانان ابدالى هرات (اجداد
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احمد شاه بابا) اين دوره� موقت اسارت هرات ختم گرديد, و هرات و قندهار و فراه و حواشى غربى افغانستان تا
مشهد در دست حكمرانان ابدالى هرات ماند.  تا كه بعد از قتل نادر شاه افشار و تخت نشينى احمد شاه بابا
هرات باز بطور كلى جزو شاهنشاهى قندهار بود, و قاجاريه� ايران از ضعZ دولت مركزى سدوزائى و اختالف
شهزادگان اين دودمان در اواسط قرن سيزدهم استفاده كرده و چشم طمع بهرات دوختند, ولى نتوانستند, در مقابل

مقاومت ملى مردم هرات كارى را پيش ببرند, و اين شهر را جز و خاك شاهى قاجاريه سازند.
بهر صورت معاهده� پاريس اين مسئله را يكطرفه كرد, و دولت قاجاريه از تمام دعاوى گزاف و بى اساس

خود دست كشيد.
اينك مواد معاهده� پاريس كه بمسايل افغانستان و هرات تعلقى دارد:

فصل پنجم
اعليحضرت شاه ايران تعهد ميكند, كه بالدرنگ تدابير الزمه را بكار برد, كه عساكر و كار گزاران ايران را از خاك و
شهر هرات و ساير اراضى افغانستان پس بكشد, و تخليه� اراضى مزبوره تا مدت سه ماه بعد از مبادله و امحاى اين عهد نامه

معمول خواهد شد.
فصل ششم

اعليحضرت شاه ايران كل ادعاى سلطنتى خود را بخاك و شهر هرات و اراضى افغان برضاى خود ترك مى نمايد. و
هر گز از رو�ساى هرات و اراضى افغان مطالبه� عالمت اطاعت از قبيل سكه و خطبه و باج را نخواهد نمود.

و نيز اعليحضرت ايشان تعهد ميكنند: كه بعد ازين از هر مالحظه در امور افغانستان اجتناب نموده, و  وعده مى دهند
كه استقاللِ هرات و تمام افغانستان را اعتراف نمايند, و هر گز باستقالل مملكت مزبور مداخله نكنند.

در صورت ظهور منازعه فى مابين دولتِ ايران و مملكت هرات و افغانستان, دولتِ ايران تعهد ميكند, كه اصالح آنرا
رجوع باهتمام دولت انگليس نمايد, و اقدام بجنگ نكند, مگر در صورتيكه اهتماماتِ دوستانه� دولت انگليس مثمر ثمرى

نشود.
و از طرفِ دIگر دولتِ انگليس تعهد ميكند: كه همواره اعتبارِ خور را در مملكت افغان بكار برده و نگذارد, كه از
آنها باعث هيچ نوع تشويش و پرIشانى دولت ايران فراهم شود. و اگر دولتِ ايران در وقوع مشكالت, رجوع بدولت انگليس
نمايد, دولت انگليس نهايت كوشش را خواهد نمود, كه منازعاتِ بينى ايشان را موافق حق و مطابق شان دولت ايران

اصالح نمايد.
فصل هفتم

در صورتيكه از جانبِ هرات و اراضى افغان, بسرحداتِ هرات تجاوز بشود, هر گاه ترضيه� شايسته داده نشود, دولتِ
ايران حق خواهد داشت, كه بجهتِ دفع و تنبيهِ جانبِ متعدى, اقدام بحركاتى جنگ نمايد. اما هر لشكرى كه از جانبِ
دولتِ ايران بجهتِ مقصود مزبور از سرحد بگذرد, به محض اجراى مقصود خود, مراجعت نموده و استعمالِ حق مزبور نبايد

موجب توقZِ دائمى عساكر دولتى ايران, يا الحاقِ شهرى يا يك جز و خاكِ مملكتِ مذكور, بمملكت ايران شود.



۴۵                                           تاريخ تجزيه� شاهنشاهى افغان                                                                 

فصل هشتم
دولتِ ايران تعهد ميكند كه بال فاصله بعد از مبادله و امضاى اين عهد نامه, جميع اسرائى كه در حين جنگ در
افغانستان بدستِ عساكر ايران افتاده باشد, بدون عوض نقدى آزاد نمايد. و همچنين جميع افاغنه كه باسم گروى
(يرغمل) و يا بجهتِ امور دولتى در هر جاى مملكتِ ايران متوقZ باشند, همانطور متوقZ خواهند بود, تا اينكه افاغنه هم

از طرفِ خود مقيدين و اسراى ايرانى را كه در دستِ آنها باشند, بدون عوضِ نقدى آزاد نمايند.
دولتين متعاهدتين در صورتِ لزوم, مامورين را نصب خواهند كرد, كه شرايط اين فصلى را معمول دارند.

فصل چهاردهم
بالفاصله بعد از مبادله� امضاى اين عهد نامه, عساكر انگليس هر نوع حركاتِ خصمانه را نسبت بدولت و مملكتِ ايران
ترك خواهد كرد. عالوه برين دولتِ انگليس تعهد ميكند: كه محض اينكه قرارداد تخليه� هرات و اراضى افغانستان از
عساكر ايران, و نيز قراداد پذيرائى سفير انگليس بطهران كامالً مجرى شد, عساكر انگليس را از جميع واليات و اماكن و
جزاير متعلقه� ايران بالدرنگ پس بكشد. و دولتِ انگليس تعهد ميكند: كه درين اثناء سر كرده� عساكر انگليس عمداً هيچ
حركتى كه موجب ضعZِ اطاعت رعاياى ايرانى نسبت باعليحضرت شاه ايران باشد نخواهد كرد.  الخ                       (ص

 تاريخ سياسى)۱۸۸

م۱۸۷۹معاهده� گَندُمك 
( يا قرار داد منحوس تجزيه� واليات شرقى افغانستان بين

اميرزاده Iعقوب خان و نماIنده� انگليس)

هـ) در تارIخ افغانستان زمان فتنه و آشوب سياسى است, درينوقت روابط امير شير على خان۱۲۹۰حدود (
با هند برطانوى سخت پيچيده بود, و با وجوديكه سيد نور محمد شاه صدر اعظم افغانى در كانفرانسهاى متعدد
شمله و پشاور با نمايندگان انگليس بمذاكره پرداخت, و براى عقد يك معاهده� آبرومندانه سعى كرد, باز هم اين
آشفتگى اوضاع از بين نرفت, و باآلخر دولت روسيه خيوا را بگرفت و  يكنفر سفير خود جنرل ستيالتوف را
بكابل فرستاد, دولتِ هند برطانوى ازين خطر سخت بترسيد, و پاليسى معروف پيشرفت را بر افغانستان عملى
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م از راههاى خيبر و كرُم و بوالن با عساكر مجهز حمله كرد. امير شير على از كابل۱۸۷۸ نومبر ۲۰داشت و از 
م) و بجايش در كابل امير زاده يعقوب خان۱۸۷۹هـ/۱۲۹۶ صفر ۲۹بمزار رفت و درآنجا بجهان ديگر خراميد (

پسرش نشست, اين امير زاده كه پادشاه مُسَلّم تمام مملكت نبود, در حالت اضطرار و تهلكه به قرارگاه لشكرى
 جمادى۴م/۱۸۷۹ مئ ۲۶شرقى كابل برده شد, و ازو برين معاهده� ننگين امضا گرفتند (۱انگليس در گندُمك

هـ) در حاليكه چند ماه بعد ملت افغان برين امير زاده و اعوان و انصارش و بر لشكريان انگليس۱۲۹۶الثانى 
شوريدند, و همه را به هند فرارى كردند, بنا بران اين معاهده, اعتبار حقوقى نخواهد داشت, ولى در تاريخ
افغانستان لكه� ننگين و سياسى است. ترتيب دهنده� اين قرار داد سياه سر لويس كيو نارى بود, كه چند ماه بعد در

باال حصار كابل از طرفِ مليوّن افغان انتقاماً در آتش سوختانده شد.

مواد معاهده� گندمك

- از روز تصديق اين قرار داد, بين مملكتين صلح و دوستى بر قرار مى شود.۱
- واليت شالكوت و پشين تا كوه كوژك, عالقه� كرُم تا ابتداى جاجى و دره� خيبر تا بكنار شرقى هفت چاه و لندى كوتل,۲

با انگليس واگذار مى شود, اما واگذارى سه عالقه (كرُم, پشين, سيبى) دائمى و قطعى نبوده, و از مايملك محروسه�
امير بطور قطعى جدا شناخته نم'شوند, بلكه ماليات آن هم بعد از وضع مصارف بامير داده خواهد شد, اكنون تنها اداره

۲و حمايت آن تعلق بانگليس خواهد داشت و اداره� نگهداشت خيبر و ميچنى وظيفه� افغانهاست.

- براى تقويت امير و اجراى اين قرارداد ساالنه شش لك كلدار بافغانستان پرداخته ميشود.۳
- امير براى حسن مواصالت و بهبود تجارت, راههاى تجارتى را اصالح ميكند, و آنرا مامون نگه ميدارد, و اين كار۴

بمشوره و امداد برطانيه صورت خواهد گرفت.

۱yگندُمك جائيست بين كابل و جالل آباد, كه در همين جا تا حدود سى هزار لشكر انگليسى در جنگ اول بدست مليون مجاهد افغانى تل 
گرديده بودند, و درين بار زمامداران انگليسى انتقاماً (بزعم خود) امير زاده� منفور و مضطر را بدان جاى بردند, تا معاهده را دستخط كند, و

اين كارى بود كه دولت معظم  انگليس براى حفظ وقارِ  ملى و سياسى خويش كرد!!!
 در ماده� اول برخى اسماء خلط طبع شده, مثالً شالكوت, سيالكوت آمده, ولى شالكوت در پشتو همين كوئته كنونى را مى گفتند, كه ماسواى۲

سيالكوت, شهر پنجاب شماليست, برخى نويسندگان اين دو اسم را خلط كرده اند, در قندهار تا كنون سوداگران ميوه� تر را كه از كويته مى
آمدند شالكوتى گويند. همچنين نام پشين و وادى پشين نيز فوشنج و پشنگ طبع شده, كه التباسى است با فوشنج تاريخى غربى هرات, ولى
نام اين وادى كه بين كويته و كوژك افتاده پشين است, به شين ثقيل پشتو. تمام اراضى كه در ماده� اول بطور موقت بانگليس داده شده, بعدها

بر خالف قرار داد, دائماً غصب شده اند.

- دولت هند برطانوى, سيم تلگراف را از كرُم تا كابل امتداد ميدهد, و حفاظت آن بر ذمتِ حكومت افغانستان خواهد۵
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بود.
- تجارت بين مملكتين آزاد باشد.۶
- يكنفر انگليس بحيث نماينده� سياسى هند برطانوى در كابل اقامت خواهد داشت و اكنون سر لويس كيونارى باينعهده۷

مقرر است, در ديگر نقاط سرحدى اگر الزم ديده شود, نمايندگان مسلمان تعيين خواهند شد.
- امير حفاظت جان و مال و عزت نمايندگان انگليس را بعهده گرفته و برطانيه تعهد ميكند كه نمايندگان وى بامور۸

داخلى افغانستان مداخله نكنند.
- بعضى اشخاص مخالZِ امير, از قبيل سردار ولى محمدخان بن امير دوست محمد خان كه با نگليس پناهنده شده اند,۹

و با عساكر انگليسى مى باشند, امير اIشان را عفو كرده و تنخواه شان را بر قرار مى سازد, و جايداد اين اشخاص ضبط
نميشود. اگر بافغانستان باشند و يا بهند بروند آزاد خواهند بود, و امير عفو عمومى را اعالن خواهد كرد.

- لشكر برطانوى افغانستان را تخليه نموده و در آينده جز بخواهش حكومت افغانستان براى دفع خصم باين مملكت۱۰
داخل نخواهند شد, و همينكه كار تمام شود, عقب كشيده خواهند شد.

- حكومت افغانستان در امور خارجى خود, بدون مشوره� انگليس با دول ديگر داخل مراودات نخواهد شد, و بدون۱۱
۱تصويب انگليس با دول خارجى جنگ نخواهد كرد.

, افغانستان در قرن نزدهم, طبع كابل)۲۳۹(ص                                      

ترجمه� متن انگليسى معاهده� گندُمك
م در لندن طبع شده بنام:۱۹۰۸كتابى مهم و مصور داراى نقشهاى مفصل جنگى بسال 

 اصل متن فارسى معاهده در دست نيست, نويسنده كتاب افغانستان در قرن نزدهم حوالتى نداده كه اين مواد يازده گانه را از كجا گرفته۱
است? شايد از منابع انگليسى ترجمه كرده باشد, ما عيناً نقل كرديم, و به تصحيح اسماى اماكن در حواشى پرداختيم. نماينده� سياسى هند

م) زندگانى داشت, و۱۸۷۹ تا ۱۸۴۱معروفست كه از سال (Sir Pierre Louis Cavagnariبرطانوى كه اين معاهده را بوجود آورده 
ع بخدمت لشكرى ايست انديا كمپنى شامل شد, و بعد ازان در هند و مناطق سرحدى آن مراتب۱۸۵۷فرزند جنرل آدولy است, كه بسال 

م در ميشن سر چمبرلين كه بكابل ميرفتند عضو بود, و مامورين افغانى۱۸۷۸م حكمران كوهات و پشاور بود, و بسال ۱۸۷۷بزرگى يافت و تا 
م بحيث۱۸۷۹در على مسجد از رفتن اين هيئت سياسى بكابل جلو گيرى كردند, كيو گنارى در جنگ دوم افغان شركت كرد, و از جوالئى 

سفير هند برطانوى در باال حصارِ كابل سكونت گرفت, چون مليوّن افغان بر انگليس و طرفداران انگليس شوريدند, و وطن فروشى داخل اين
م) بآتش۱۸۷۹ ستمبر ۱۲۹۶/۳ رمضان ۱۶معاهده را تحمل كرده نتوانستند, درين آشوب ملى كيو گنارى نيز در باال حصار كابل بتاريخ (

). و ذلك جزاء الذين ظلموا...۷۶انتقامِ ملت افغان بسوخت (بhوگرافى هند 

The Second Afghan War 1878-80. Abridged official accounts produced in the intelligence branch ,
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Army Headquarters India, London 1908.

كه مبنى است بر رويدادهاى رسمى شعبه� استخبار عسكر هندوستان, و تمام  ۱۸۷۸/۸۰جنگ دوم افغان  
وقايع اين جنگ از ابتداء تا انجام آن. در ضمايم اخير اين كتاب متن انگليسى معاهده� گندمك آمده كه ما ترجمه
آنرا عيناً درج ميكنيم, و با متن فارسى ايكه نويسنده� افغانستان در قرن نوزدهم نوشته مغايرت زياد دارد. بهر

صورت متن انگليسى آن مو�ثق تر و معتبر تر است.
اين كتاب علل جنگ دوم افغان را صرف عقد رابطه� امير شير على خان با روسيه ميداند, و گويد كه بسال

م ميشن روسيه بكابل آمد, و در اروپا هم روابط سياسى برطانيه و روسيه بهم پيچيده و آشفته بود, و احتمال۱۸۷۸
اعالن جنگ ميرفت, بنا بران حكومت هند ارسال منشى را بكابل الزم دانست, و سر نيول چمبرلن در ستمبر

م باينكار گماشته شد, ولى هيئت ارسالى پيشقدم اين ميشن كه بقيادت ميجر كيوگنارى بكابل ميرفت, در۱۸۷۸
على مسجد از طرف حكام افغانى باز داشته شد, بنا بران حكومت هند اولتيماتومى را بمضمون ذيل بامير و مردم

 خواست:۱۸۷۸ نومبر ۲۰افغانستان داد, و جواب آنرا تا 

ترجمه� مضمون اولتيماتوم

م. از ويسراى هند بامير شير على خان كابل و سرداران و رعاياى وى و تمام مردم۱۸۷۸ نومبر ۲۱"كمپ الهور, 
افغانستان! ده سال گذشته كه امير شير على خان بعد از منازعات طويل, باآلخر توانست كه خود را بر تخت كابل قرار دهد.
در انوقت اقتدار وى هنوز پخته نبود, و دوام آن نيز يقينى نه! امير در چنين وقتيكه از طرف دولت برطانيه بپول و اسلحه
تقويه ميشد, خواهش مالقات ويسراى هند را نمود, و آرزوى وى صميمانه بر آورده شد, و پذيرائى شاهانه و احترام كارانه
ازو بعمل آمد, و با ويسراى در امباله ديدار كرد, و هر قدر تقويتى كه خواست در باره� آن به وى يقين داده شد. ولى امير
امداد و اسلحه و امداد نقدى را بيش از انچه در خور بود بخواست. خواهش هاى  نيك دولت برطانيه كه محترمانه مقام امير
را اعتراف مى نمود, مادتاً نيز امير را نيرومند كرد, و وقتيكه به كشور خويش باز گشت, وضع او خيلى محكم شد, و
اقتدارش پخش گرديد, و در قبال خواهشهاى نيكوى دولت برطانوى, اسلحه� زيادى را طور تحفه گرفت, و در نتيجه� اين
تقويتها كشور وى از طرف امپراطور روسيه نيز بين خانيهاى بخارا و خوقند بطور مثبت و مجزا شناخته شد, و سلطه� وى بر
واخان و بدخشان كه از طرف روسيه مخالفت آن ميشد, نيز باآلخر رسماً اعتراف گرديد. رعاياى وى در سر تا سر
امپراطورى هند به تجارت آزاد مجاز شدند و از تمام تحفظات حكومت هند برخوردار گرديدند, كه در تمام قلمرو برطانيه,
بايشان بسهولت و عدالت رويه� خوبى بعمل آمد, ولى امير تمام اين مهربانيها (?!) را بعكس مقابله كرد, و علناً اظهار
اختالف و دشمنى نمود. اقتدار وى بر بدخشان در اثر مساعى دولت برطانيه ميسر گرديد. ولى وى گذر مامورين دولت
برطانيه را كه از يكى از حكومتهاى مجاور براه همين واليت باز ميگشت مانع آمد. و نيز راههاى هند و افغانستان را بروى
سوداگران برطانوى بست, با رعاياى برطانيه رويه� ناگوارى نمود و اجازت داد كه اموال سوداگران برطانوى در قلمرو وى
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غارت شود و نگهبانى ايشانرا ننمود, و با تمام رعاياى خود كه بداشتن روابط با دولت برطانيه مظنون بودند, بستم و جفا
كارى پيش آمد, بلكه بعضى را بكُشت و به قول و عمل جنون مذهبى مردم را بر انگليس بر انگيخت و با امپراطورى هند
پيكار آغاز نهاد. تمام گماشتگان برطانيه را از مستملكات خود كشيد و يك جمعيت اعزامى را كه از طرف ويسراى حامل
پيامهاى دوستانه بود از رفتن بكابل باز داشت و تمام مساعى دوستانه� برطانيه را در راه يگانگى ناكام گردانيد, در حاليكه
سفارت روسيه را در كابل بخوبى پذيرفت و استقبال مجللى نمود. اين تمام اعمال در وقتى انجام يافت كه از نقطه� نظر
اوضاع خطرناك سياسى يورپ, درينوقت معنى خاص دارد, و روابط سياسى انگلستان با روسيه خيلى آشفته است. امير اين
كار را عمداً ازينرو ميكند كه ميداند: روسيه با انگلستان رقابت خاصى دارد, و ميخواهد كه اقتدار خود را در سايه� اثر
روسيه بسط و دوام دهد, همين اكنون سفارت روسيه در پايتخت او نشسته است, ولى امير يكنفر سفير درجه اعالى ما را كه
حامل پيامهاى مهمه� ويسرا بود رد كرد! چون دولت برطانيه از مصايب جنگ و عنادت بيزارست, براى دفعه� اخير نيز بامير
موقع داد, تا از اعمال ناجايز خود بر گردد, ولى متا�سفانه سودى نبخشيد, دولت برطانيه ميخواهد كه سرحدات هند را در
حالت دوام دوستى با مملكت شما كه خواهان استقالل آنست حفظ كند و شاهى شاهزادگان آنرا هم نگهدارد, بر همين
اساس دولت برطانيه با امير شير على خان نيز ادامه� روابط دوستانه و صميمانه اى را كه بنفع مملكتين است ميخواست ولى
به توهين علنى مقابله شد. امير شير على خان تحمل طويل دولت برطانيه را ضعZ تلقى نموده و عامداً و قاصداً بچنين
برافروختگى ها اقدام كرد, ولى دولت برطانيه با سرداران و مردم افغانستان نزاعى ندارد, با عمال كنونى امير مسئول
نيستند, چون گناهى ندارد, پس دولت برطانيه بر آزادى ايشان دستى نمى يازد و صدمه و اذيتى نميرساند, و نيز دولت
برطانيه مداخله هيچ قوه� اجنبى را در مورد داخلى افغانستان متحمل نخواهد شد, البته مسئوليت اينكه دوستى را پدرود گفته

 كتاب مذكور)۲و دشمنى ملكه هند را بر گزيده است, تنها بدوش امير شير على خانست و بس" (ضميمه 

 نومبر بشرح ذيل آماده حمله شدند:۱۹چون اين بهانه جوئى بيش نبود, بنا بران عساكر انگليسى را امر شد كه بتاريخ 
 عدد توپ.۱۸) نفر افسر, و (۶۵۴۹) افراد, با ۱Roberts) ۱۱۶- ستون كُرم بقيادت ميجر جنرل رابرتس 

)۷۱۱۷) نفر افسر, و (۲Stewart) ۱۸۷- كالم ملتان كه بعداً ستون قندهار ناميده شد بقيادت لفتيننت جنرل ستيوارت 
) توپ.۶۰افراد, و (

 Z۳- عساكر كويته كه كالم اول قندهار ناميده ميشد, بقيادت ميجر جنرل بيدولBiddulph) ۷۸) ۵۴۸۲) نفر افسر, و(
) توپ.۱۸نفر با (

)۴۸) نفر, با (۱۵۸۵۴) نفر افسر, و (Sam Browne) ۳۲۵-قواى وادى پشاور بقيادت لفتيننت جنرل سر سام برون ۴
توپ.

) توپ.۱۴۴) نفر با (۳۵۰۰۲) نفر افسر و (۷۰۶جمله اين چهار قلم (
عالوه برين:

) توپ.۲۴) نفر, با (۳۸۱۷) نفر افسر, و (۵۳ (۱۸۷۸ نومبر ۲۷- كالم دوم خاص قندهار بتاريخ ۵
) توپ.۱۳) فرد با (۴۴۷۱) افسر, و (۷ع (۱۸۷۸- ملحقات لشكر پنجاب در دسمبر ۶
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) توپ باشد, همه عساكر برطانوى تفنگ نوع۱۸۱) افسر و (۷۶۶) نفر با (۴۳۲۹۰كه مجموعه� همه� عساكر متجاوز (
)۱۳ داشتند, و مراكز ريلوى هم جيلم و سكهر بود (ص Sneiderو عسكر بومى هندى تفنگ سنايدر Martiniمارتينى 

)۶) هزار لشكرمنظم در كابل و (۲۰اما بالمقابل قراريكه وزارت خارجه و مراكز نظامى هند اطالع گرفته بود, امير (
) توپ جبلى, و۱۰۸) توپ صحرائى, و (۱۳۲) هزار هم در هرات و تركستان داشت با (۲۵هزار در  قندهار و (

 وEnfield) شود. اسلحه� لشكر امير عبارت بود از تفنگ هاى ۳۲۴) توپ پيلى كه جمله (۱۲) توپ گاوى, و (۴۲(
Tower .و نيز (۵) هزار تفنگ سنيدر كه حكومت هند داده بود, با (۴) هزار تفنگ ساخت مقامى

گفته ميشد كه امير يك لك لشكر مسلح ملى غير منظم در كابل دارد, و نيز سى هزار عسكر ريزرو در كابل موجود است
)۱۴(ص 

 در حدود يكMacKesonبراى گذشتن از معبر خيبر بايست بقبايل رشوت داد, در جنگ اول افغان, كلنل ميكيسن 
 هزار روپيه ساالنه باينكار مصرف ميكرد ولى امبار ميجر كيوگنارى با ملكهاى قبايل چنين موافقه كرد:۲۵لك و 

۵۰۰) قمبر خيل ۵ (۱۳۰۰ (۴) سه پا ۱۳۰۰  (۳) زخه خيل ۱۳۰۰ روپيه (۲) ملكدين خيل ۱۱۳۰۰- كوكى خيل 
) هزار روپيه شود. عالوتا۸۷ً كه ساالنه (۷۲۵۰ جمله ۱۳۰۰) شنوارى ۷ اين شش قبيله افريدى اند (۲۵۰) كمرى ۶(

).۱۵ روپيه معاش خاص ساالنه مقرر شد (ص ۱۲۰۰ هزار, و براى خواص خان زخه خيل ۲براى سلطان ملكدين خيل 
 نفر۳۰-۲۰ مكتوبى از طرف امير شير على خان رسيد, كه دران بآمدن ميشن برطانوى با ۱۸۷۸ نومبر ۳۰بتاريخ 

) نفر بقيادت۱۳۲۹ و (Tytler) نفر بقيادت برIگدير جنرل تتلر ۷۶۹محافظ موافقه كرده بود, ولى عساكر انگليسى (
ع بر جالل آباد پيش رفتند, و بمجرد وصول آنجا خبر رسيد, كه امير۱۸۷۹ دسمبر ۱۹بتاريخ Doranبريگدير جنرل دورين 

 دسمبر از كابل بصوب تركستان با باقيماندهٍ ميشن روسيه حركت كرد.۱۳بتاريخ 
اين خبر از طرف غالم نقشبند خان رسالدار متقاعد و وزير مدنيت برطانيه در كابل تصديق شد و متعاقباً امير شير على

).۵۴ در مزار شريZ بمرد (ص ۱۸۷۹ فرورى ۲۱خان بتاريخ 
 جمادى االولى امير يعقوب خان بنام كيوگنارى بذريعه� منشى بختيار۱۰ مطابق ۱۸۷۹ مى ۳مكتوب تاريخى دو شنبه 

خان رسيد, كه دران مراتب خواهش مودت را اظهار كرده و گفته بود, كه بايد با افسران برطانوى مالقات نمايد, كه مطابق
 مى در گندمك دوام داشت, و معاهده� گندمك هم امضا شد, يكنفر معاون افسر سياسى كه۲۶مى تا ۱۰آن مالقات امير از 

 ماه مذكور تصديق كرد, و در۳۰ نامداشت, متن معاهده را به شمله برده كه ويسراى انرا بتاريخ Jenkensمستر جنكنز 
 جون بامير سپرده شد.۶دربار عمومى سفيد سنگ مورخه 

ترجمه� متن انگليسى
م۱۸۷۹معاهده� گندمك 
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اين قرارداد بين حكومت برطانيا و هز هائنس محمد يعقوب خان امير افغانستان و مربوطات آن, در گندمك
 عقد شد.۱۸۷۹ مئ ۲۶بتاريخ 

واالحضرت امير محمديعقوب خان از طرف خود, و ميجر ك'و گنارى مامور سياسى بوظيفه� خاص از طرف حكومت
برطانيا در حاليكه از جانب رايت آنريبل ويسرا و گورنر جنرل هند (بالقاب) داراى اختيارات تامه بود, براى اعاده� صلح و
تش''د روابط دوستى بين حكومت برطانيا و هز هائنس محمد يعقوب خان امير افغانستان و مربوطات آن, بر مواد آتى

معاهده و موافقه كردند:
ماده� اول: از روز مبادله� مواد مصدقه اين معاهده, بين حكومت برطانيا و واال حضرت امير افغانستان و مربوطات آن, و نيز

جانشينان وى صلح دائمى و دوستى بر قرار خواهد بود.
ماده� دوم: بعد از مبادله و تصديق اين معاهده, واالحضرت امير افغانستان و مربوطات آن, عفو عمومى و كاملى را راجع بآن
اشخاص رعيت اعالم ميدارد, كه در حين جنگ با قواى برطانيه مراوده و همكارى داشته اند, و تمام چنين اشخاص از

هر مرتبه ايكه باشند, از هر نوع جزا و اذيت تماماً و كامالً محفوظ خواهند بود, و هيچگونه مسئوليتى نخواهند داشت.
ماده� سوم: واالحضرت امير افغانستان و مربوطات آن, موافقه كردند, كه تمام روابطِ خود را با ممالك خارجه, موافق مشوره
و خواهش حكومت برطانيه, ادامه دهند,  واالحضرت امير بدون صوابديد دولت برتانيه با احدى از ممالك خارجه
معامله اى را نخواهد كرد, و نيز با ممالك خارجه بدون مشوره� برطانيه داخل جنگ نخواهد شد. بالمقابل دولت
برطانيه همواره امير را در مواقع تهديدات خارجى به پول و لشكر تقويه خواهد كرد, و بهر طوريكه الزم ديده شود, به
تقويه� امير خواهد كوشيد, و وقتيكه عساكر برطانيه براى دفاع حمالت خارجى بخاك افغانستان داخل شوند, بعد از

انجام اين مقصد, بزودى به قرارگاهاى خود در خاك برطانيه عودت خواهند نمود.
ماده� چهارم: براى دوام روابط مستقيمه و حسنه ايكه اكنون بين دولت برطانيه و واالحضرت امير افغانستان موجود است, و
نيز جهت حفظ سرحدات مملكتِ امير موافقه شد, كه يكنفر نماينده� برطانيه در كابل با يكعده� مناسب محافظين در
موقعى اقامت نمايد كه در خورِ شان و شكوه وى باشد. برIن نيز موافقه بعمل مى آيد كه دولت برطانيه حق خواهد
داشت كه نماينده� خود را با عده� مناسب محافظين در سرحدات افغانى بهر جاييكه الزم بيند و طوريكه مورد دلچسپى
طرفين باشد, عندالوقوع وقاIع مهمه� خارجى تعيين نمايد. واالحضرت امير افغانستان نيز از طرف خود نماينده اى را
بدربار ويسرا و گورنر جنرل هند خواهد فرستاد. و همچنين نماينده� خود را در نقاط دIگر هند كه موافقه� طرفين بران

حاصل آيد, گماشته مى تواند.
ماده� پنجم: واالحضرت امير افغانستان و مربوطات آن, حفاظت جان و رعايت احترام نمايندگان برطانيه را در قلمرو
خويش, التزام مى نمايد. دولت برطانيه نيز بسهم خود قبول ميكند, كه نمايندگان وى به نحوى از انحاء, در اداره�

داخلى مقبوضاتِ واالحضرت امير مداخله نه كنند.
ماده� ششم:  واالحضرت امير افغانستان و مقبوضات آن از طرف خود و جانشينانش قبول ميكند, كه به امور تجارت صلح
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جويانه� تبعه� برطانيه, در داخل خاك خود عايق و مانعى را بوجود نخواهد آورد, و موافق اجازت دولت برطانيه و
موافقت نامهائيكه متساوIاً بين حكومتين در آينده بهر عصر و زمان منعقد م'گردد, رفتار خواهد شد.

ماده� هفتم: براى اينكه همواره شوارع تجارتى بين مملكت برطانيه و كشور واالحضرت امير افغانستان گشاده باشد, و مانعى
اندرين راه نيفتد, واالحضرت موافقه مى نمايد كه توجهات عميق خود را به حفاظت تجار و سهولت عبور اموال التجاره
از راههاى گمركى افغانستان معطوف دارد. اين راهها بايست كه براى رفاه عامه و ترقى امور حمل و نقل موافق
خواهش حكومتين ترقى بنمايد, و حفظ و آباد گردد, و درين باره تصميم نامهاى مالى نيز حكومتين بر اساس تساوى
بوجود آورده شود, كه بذرIعه� آن راههاى مذكوره بخوبى محفوظ بوده و محصوالتى هم بر تجاريكه ازان استفاده ميكنند
وضع گردد, و نيز براى ادامه� تجارت با مقبوضات واالحضرت امير و گذرانيدن اموال التجاره ازان خاك, بايست
معاهده� عليحده� تجارتى در مدت يكسال طوريكه اوضاع مملكت تقاضا كند عقد گردد, و تمام اين مواد دران توضيح

يابد.
ماده� هشتم: براى تسهيل مخابرات بين مملكتين متحدين, و جهت اصالح روابط تجارتى حكومتين موافقه شد كه يك لين
تيلگراف از كرم بكابل بمصارف دولت برطانيه تمديد شود, و امير افغانستان حفاظت آينده� اين لين تلگرام را التزام

ميكند.
ماده� نهم: نظر به تجديد روابط دوستانه� متحدانه حكومتين كه بر اساس اين مواد بنا يافته و بعد ازين هم دوام خواهد كرد,
دولت برطانيه شهرهاى قندهار و جالل آباد را با تمام اراضى ملحقه� آن كه اكنون در تصرف عساكر برطانيه است به
واالحضرت امير افغانستان و مربوطات آن باز م'گذارد, ولى اضالع كرم و پشين و سيبى ازان مستثنى است, و
واالحضرت امير افغانستان و مربوطات آن موافقه ميكند كه اضالع كرم و پشين و سيبى, موافق بر تحديديكه در
جداول منضمه بعمل آمده, در تحت كنترول ادارى و حفاظت دولت برطانيه بماند. و توضيح مى شود: كه اضالع
مذكوره بعد ازين در حدود پادشاهى افغان بشمار نمى آيد, ولى ماليات اين اضالع بعد از تسليم اداره� آن, به
واالحضرت امير اداء خواهد شد و نيز دولت برطانيه كنترول دره� خيبر و دره� ميچنى كه بين پشاور و جالل آباد افتاده

است با تمام روابط قبايل آزاد كه با اين معابر رابطه� مستقيم دارند, بدست خواهد داشت.
ماده� دهم: براى مزيد تقويه� واالحضرت امير, و دوام سلطه� جايز وى و نظر به مو�ثر ساختن مقاصد و مواد اين عهد نامه, دولت
برطانيه موافقه مينمايد كه ساالنه مبلغ شش لك روپيه را بواالحضرت امير و جانشينان وى طور تنخواه و مدد معاش ادا

نمايد.
 هجرى عقد شد.۱۱۹۶ جمادى الثانى ۴ مطابق ۱۸۷۹ مئ ۲۶در گندمك بروز 

مهر: امير محمد Iعقوب خان
مهر: ن, ك'وگنارى, ميجر, آفيسر سياسى بماموريت خاص

مهر: ليتون
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ع)۱۹۰۸ كتاب, طبع لندن ۵ كتاب جنگ دوم افغان ضميمه نمبر ۶۴۴ تا ۶۴۱از صفحه 

م۱۸۹۳معاهده� دIورند 
(بين امير عبدالرحمن خان و هند برطانوى

راجع به تعيين خطوط سرحدى هند و افغان)

از كارهاى سياسى ام'ر عبدالرحمن خان كه مسو�ليت بزرگى را بذمت وى مى اندازد, عقد معاهده� ديورند
است, كه با دولت هند برطانوى, سرحداتِ شرقى و جنوبى افغانستان را تحديد كرد, امير گويد: كه من از الرد
رپن و الرد دفرIن و الرد سال'سبرى وايسرايان هند خواهش ميكردم, كه وزير خارجه� هند را برياست كمسيون
تعيين حدود بفرستند, تا كه الرد لنسدون نايب السلطنه الرد رابرتس را باين كار مقرر كرد, چون رابرتس در
افغانستان سوابق بدى داشت و شخص هنگامه جوئى بود, من آمدنش را معطل داشتم, تا كه در اواخر ستمبر

وزير خارجه� هند برياست كمسيون تعيين حدود سرحدى بكابل آمد, و اعضاى۱م سر هنرى مارتيمر دIورند۱۸۹۳
اين كمسيون كلنل اليس و كپتان مانرIس اسمت و مستر كالرك و مستر وانلد و چند نفر هنديان بودند, كه در
قصر هندكى كابل (حاال سفارت انگليس) از طرف امير بگرمى و خرمى استقبال شدند, و بعد از عقد معاهده

ع از كابل بقصد هند برامدند. ام'ر اين عهدنامه را از كارنامهاى درخشان بى نظير خود۱۸۹۳ نومبر ۱۴بتارIخ 
) ولى اگر امير زاده۱۱۶ ص ۲ميداند, و بامضاى چنين پيمان سياه فخر و مباهات دارد (رك: تاج التواريخ ج 

Iعقوب خان م'ثاق منحوس گندمك را در حالت اضطرار و هرج و مرج و هجوم لشكريان انگليس, در بحبوحه� جبر
و اكراه امضا كرده بود, چون نماIنده� مردم و پادشاه مسلم كشور نيز نبود, بنا بران شايد تاريخ, مسو� ليت او را
سبك نشان دهد, اما امير عبدالرحمن اين كار را در حالتى كرد, كه نيروى بى نظيرى در داخل كشور داشت و

۱ Sir Henry Martimer Durand در خدمت كشورى۱۸۷۳م ولد ميجر جنرل سر, ا/چ , ايم ديورند بسال ۱۸۵۰فرورى ۱۴ متولد 
 سكرتر امور خارجه� حكومت هند, بعد ازان سفير۹۴ تا ۱۸۸۴ع سكرتر سياسى رابرتس در كابل بود, از سال ۱۸۷۹بنگال داخل شد, و در 

).۱۲۸انگلhس بود در تهران و مادريد و واشنگتون (بيوگرافى هند 

ميتوانست بهر وسيله و بهانه, چنين چيزى را تصديق نكند, بنا بران مسو�ليت تاريخى وى خيلى سنگين است و
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قابل غفران نيست.

متن معاهده
 طبع آگره)۱۹۲(از ترجمه� اردوى شوكت افغانى, ص 

چون خطوط سرحدى افغانستان با هندوستان مورد گفتگو و مذاكره است, و هز هائنس امير كابل و حكومت هند هر دو
خواهش دارند كه اين مسئله را از راه مفاهمه� دوستانه حل نموده و حدود متصرفات خود را تعيين كنند تا در آينده در آن راه

خالفى بين حكومتين متحدين نباشد, بنا بران بر مواد ذيل اتفاق و تصديق نمودند:
 تا سرحد فارس (ايران) مطابق خط نقشه� منسلكه۱اول: حدود سرحدى كشور هز هائنس بطرف مشرق و جنوب از واخان

خواهد بود.
دوم: حكومت هند هيچوقت در مناطق افغانستان كه بآن طرف خط افتاده اند مداخله نخواهد كرد, و واالحضرت امير نيز در

حدود هند كه اين طرف خط اند دخلى نخواهد داشت.
سوم: حكومت برطانيا تصرف واالحضرت را بر اسمار و وادى مربوطه� آن قبول ميكند, كه تا وادى چناك در حوزه� اختيارش
خواهد بود. واالحضرت امير نيز متعهد است كه باين طرف در وادى سوات ابداً مداخلتى نخواهد كرد, و با سوات و
باجور و چترال و وادى ارنواى و باشگل تعلقى نخواهد داشت. حكومت برطانوى هند نيز برمل را به قبضه� اختيار امير
ميگذارد, كه در نقشه واضح شده است. اما مقابلتاً امير تمام دعاوى خود را از باقيمانده اراضى وزيرى و دَوَر صرف

نظر مينمايد.

چهارم: خطوط سرحدى بعد ازين برايعه� نمايندگانِ طرفين مفصالً تعيين خواهد شد, و اساسِ كار آن بر مفاهمه� طرفين
خواهد بود, و حتى االمكان بر خطيكه در نقشه� منسلكه تعيين شده, تحديد سرحدات بعمل خواهد آمد. ولى كمسيون

مختلط در باره� قرائى كه بر خط مذكور واقع اند حقوق مقامى خواهد داشت.
پنجم: در باره� چمن و قيام قرارگاه جديد لشكرى انگليس در انجا, آنچه سابقاً از طرف امير احتجاج شده بود, اكنون امير
ازان صرف نظر ميكند, و استحقاق آب سركارى و تيليراى را هم كه  حكومت برطانيه خريدارى كرده باو واگذار

 كه درين حصه� سرحدخط فاصل بايد چنين باشد:  سلسله� كوه خواجه عمران متصل پشه كوتل داخل حدود۲مينمايد
برطانوى است, و خط سرحدى از انجا بصورتى تمديد م'گردد, كه مرغه� چمن و چشمه� شيرو اوبو بافغانستان تعلق

 در اصل داغان است, ولى واخان كه نقطه� آغاز سرحدات هند از طرف شمال غرب بود درست تر خواهد بود.۱
 اين آب كه قصبه� چمن بر آن آباد است, و اين قرارگاه نظامى خيلى مهم اند, زيرا باينطرف كوه كوژك تا قندهار حاكمند.۲

گيرد, و از بين سرحد چمن جديد و تهانه� سرحدى افغانى كه بنام لشكر دند موسوم است بگذرد, و ريلوى ستيشن را از
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كوههاى ميان بولدك جدا كند, و بعد از آبى بطرف جنوب رفته بكوه خواجه عمران پيوندد و تهانه كواسه را در خاك
برطانيا بگذارد, و راهيكه بطرف شوراوك رفته بطرف غرب و جنوب گواسه تعلق بافغانستان خواهد داشت, و تا

نصZ ميل همين راه مورد مداخله� حكومت برطانوى نخواهد بود.
ششم: اين معاهده بين حكومت هند برطانوى و امير افغانستان بمنزله� قول ف'صلى است كه تمام منازعات سرحدى را بين
حكومتين را تصفيه ميكند و حكومت هند و امير افغانستان متعهد اند, كه خطوطِ سرحدى را بذريعه مامورينِ تعيين

خطوط سرحدى بطور دوستانه تثبيت نماIند تا در آينده تمام وسايل سو�تفاهم بين حكومتين از بين رود.
هفتم: حكومت هند برطانوى از رويه� نيك واالحضرت مسرور بوده و خواهانست كه افغانستان همواره آزاد و نيرومند باشد,
و بنا بران بخريدارى و صدور لوازم جنگى مخالفتى ندارد و حتى خود حكومت هند نيز درين باره امدادى با
واالحضرت خواهد كرد. و نيز چون واالحضرت امير از طريق دوستى با ما مذاكره فرموده اند حكومت هند عالوه بر

دوازده لك روپيه كه سابقاً به واالحضرت ميداد, بعد ازين شش لك روپيه ديگررا نيز ساالنه خواهد پرداخت.
امضاء: ايچ, اIم ديورند                     امير عبدالرحمن خان                   

 م     ۱۸۹۳ نومبر ۱۲گابل 
 كتاب افغانستان از هملتون)۴۷۵(ص  

مالحظات: در معاهده� ديورند بموجب يك نقشه خط بزرگ سرحد معين و امضا شده بود, و نيز به كليات امور و نقاط
مهم اشارت رفته, مانند اسمار كه به امير گذاشته شده, و غير ازان تمام اراضى دIگر مانند سوات و چترال و باجور و چمن
وغيره از افغانستان بريده شده است. ولى متأسفانه نقشه� مذكور در دست نيست, كه از روى آن مبهمات معاهده روشن

بموجب شرط چهارم كه خيلى قابل كشش و احتواء است , و نبايد در معاهدات س'اسى چنين چيز را نوشت, گوياگردد. 
تعيين خطوط سرحدى اساساً به كمسيون مخلوط طرفين گذاشته شده بود, و قراريكه معلوم است بعد ازان از دربار امير
سردار نور محمد خان نامى بمعيت هيئت انگليسى به تحديد اين خطوط مامور گشت, ولى هيئت افغانى در تمام سرحدات
كه بعدهاخط ديورندنام'ده شده اند, عمداً يا جهالً خطاهائى نموده اند, كه در تمام موارد, نقاط مهم نظامى و يا اراضى
مزروع و سر سبز و  چشمه سار را به خاك هند گذاشته اند, و اكثر دشتها و صحارى و ريگزار و نقاطِ غير نظامى را خود
اIشان گرفته اند, و قراريكه در بين مردم مشهور است: هيئت افغانى كه از طرف امير مختار مطلق اين تحديد بود, در بسى
موارد نقود هنگفتى را گرفته و خاكِ وطن را فروخته اند!!! در ماده� ششم صرف نظر از كوه خواجه امران (كوژك) كه كمر
گاه افغانستان و از نقاط خيلى مهم نظامى ايالت قندهار است, بسى افسوسناك و از اعمال سياه امير در تاريخ شمرده خواهد
شد, در حاليكه انگليس كمر آن كوه را شگافته, و تونلى در حدود ده ميل ازان كشيدند, و راه آهن را ازان گذرانيده به

چمن و رگِ حلقوم افغانستان وصل كرده اند!
در مقابل اين مراعاتهاى بزرگ و اخذ و تصرف نقاط مهم نظامى سرحدات هند, بامير شش لك روپيه و چيزى اسلحه
از طرف حكومت هند رشوه داده شد, كه آنهم به نفع انگليس بود, زيرا دولت هوشيار برطانيا, در جنگ اول و دوم تجربه
كرد كه خاك افغانستان را نميتوان مستقيماً  تصاحب نمود, بنا بران همواره بايد دران يكنفر ايجنت قوى و هوشيارى داشته
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باشد, كه دست نگر برطانياى هندى باشد, و اين شخص آهنين و وفادار جز امير عبدالرحمن خان در افغانستان كسى نبود,
و بنا بران تقويه� او اساساً بسود برطانيا تمام ميشد.

بهر صورت معاهده�  ديورند, در سياهى و مضرت از معاهده� منحوس گندمك كم نيست, و مسئوليتِ تاريخى آن نيز از
دامن لكه دار امير عبدالرحمن خان شسته نخواهد شد, زيرا كاريست سراسر به نفع اجانب, و خسران وطن!

م۱۹۰۵معاهده� كابل 
(بين امير حبيب الله خان و نماينده� حكومت هند برطانوى)

هـ بمرد, و بجاIش شهزاده حبيب الله۱۳۱۹ جمادى الثانى ۱۹امير عبدالرحمن خان در ارگِ كابل بتاريخ 
م) اين امير شخصى خوشخو و عياش تن پرستى۱۹۰۱ اكتوبر ۶بلقب سراج الملة و الدين بر تخت كابل نشست (

بود, كه با دولت انگليس تا آخر عمر مانند پدرش وفادار ماند, وى فرزند بزرگ خود عناIت الله خان را
م) و مقدمات يك معاهده� جديد بر اساس۱۹۰۴ دسمبر ۱۲بمالقات الرد كرزن گورنر جنرل به هند فرستاد (

تعهدات امير عبدالرحمن بين كابل و دهلى چيده شد, تا يكسال بعد وليم دين وزير خارجه� هند بكابل آمد, و
معاهده� ذيل را از طرف حكومت هند با امير حبيب الله خان امضا كرد:

متن فارسى معاهده

 هز ميجستى كه عنوان شاه است, خالف معاهده ايست, كه با امير عبدالرحمن امضا شده بود, زيرا دران هز هاينس (واال حضرت) با نام۱
امير مذكور بود, درين معاهده كلمه امير نيز ديده نميشود, و ازين پديد ميآيد, كه امير حبيب الله در اوايل كار, ملتفت برخى از نكات سياسى

بود, و درين معاهده كلمات واالحضرت و امير را نياورده است.
 كلمه� خود مختار نيز ادعاى استقالل امير را ميرساند, زيرا پدرش در معاهده چنين كلمات را نگنجانيده بود.۲

 را۳ افغانستان و مربوطات آن۲ سراج الملة و الدين امير حبيب الله پادشاه خود مختار۱هو�اللّه جل كماله: هز ميجستى 
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, سى, آى سكرتر خارجى و نماينده� حكومت عاليه برطانيه بطرف دIگر اين۱بيكطرف, و آنريبل مسترلوئيس وليم دين
۲معاهده را بستند:

اعليحضرت مذكور موافقه ميكنند: كه اين عهدنامه اصوالً و فرعاً در معامالت داخلى و بيرونى همانطورست, كه
واالحضرت والد ما جد من ضياء الملة و الدين نَوَّرَ اللهُ مَرقَدَه با حكومت عليه برتش كرده بودند, من بر همان معاهده ثابت

هستم و خواهم بود, و بهيچ صورت ازان تخلZ نخواهم كرد.
عزتمند مستر لوئيس وليم دين موصوف نيز موافقه كردند كه آنچه حكومت عاليه� برطانيا, با پدر اعليحضرت سراج الملة
و الدين Iعنى ضياء الملة و الدين مغفور, در معامالتِ اندرونى و بيرونى و اصولى و فرعى, عهد نامه كرده بودند, من آنرا
منظور كرده و مى نويسم كه حكومت برطانيه بهيچ طور و هيچ وقت ازان موافقه ها و معاهده ها تخلZ نخواهد كرد. مورخه

ع.۱۹۰۵ مارچ ۲۱هـ ۱۳۲۳ محرم الحرام ۱۴

امضا: وليم دين فارن سيكرترىمهر امير حبيب الله خان
نماينده حكومت هندصحيح است مهر و دستخط شد

 هملتون)۴۵۶, شوكت افغانى طبع آگره)  و (ص ۲۱۵(ص 

اين تركيب اضافى(Independent King of the State of Afghanistan and its Dependencies)  مربوطات افغانستان۳
خيلى قابل كشش و امتداد است, شايد آنرا بغرضى نوشته باشند, كه دعوى افغانستان را به اراضى از دست رفته در آينده ثابت كرده باشد!

۱ Sir Louis William Daneبحيث سكرتر۸۲ تا ۱۸۷۹ بهند آمدو از ۱۸۷۶م پسر ريچارد مارتن دين, در ۱۸۵۶ مارچ  ۲۱ متولد 
 سكرتر اعالى۱۸۹۲م معاون حاكم پشاور, و بسال ۱۸۸۷خاص گورنر در پنجاب كار كرد, و بعد ازان رجسترار خاص محكمه� اعلى بود, در 

 بحيث۱۹۰۴م سكرتر امور خارجى حكومت هند مقرر شد, تا كه در ۱۹۰۱ مشير بزرگ كشمير, و بعد ازان در ۱۸۹۸حكمران پنجاب, و در 
).۱۰۹رئيس ميشن سياسى بكابل آمد و اين معاهده را بست (اندين بيوگرافى 

 اين نكته قابل حيرتست كه از يكطرف يك پادشاه را بعنوان هز ميجستى و خود مختار تمام افغانستان و مضافات آن تسليم ميكنند, و باز۲
يكنفر سكرتر گورنر جنرل يك مستعمره مى آيد, و با او عقد و امضاى معاهده ميكند? در حاليكه از روى تعامل حقوق بين المللى, يكنفر سفير
كبير دولت مستقل ميتواند با شاه يك كشور كه عنوان اعليحضرت را دارا ست, مالقات و مذاكره نمايد! اما امضاى معاهده مستقيماً از طرف
اعليحضرت شاه نيز چيز عجيبى است, در حاليكه طرف مقابل او در امضاء يكنفر سكرتر حكومت مستعمره باشد!!! بهر صورت انگليس ها

چنين كارهاى عجيب را بسيار كرده اند!
اما آنچه امير در بدو معاهده كلمات هز ميجستى و خود مختار و مضافات مملكت را گنجانيده و با لفاظِ خشك و خالى دلِ خود را خورسند
داشته است, ديپلومات هوشيار مقابلش البته به الفاظ ميانه تهى وقعى نگذاشته, در حاليكه متن معاهده را تماماً و اصوالً و فرعاً به نفع خود در

آورده و مطابق تعهدات امير عبدالرحمن و معاهده� منحوس ديورند قبوالنيده است!!!
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م۱۹۰۷معاهده� روس و انگليس راجع بافغانستان 
در قرن  نوزدهم سياست دولت تزارى روس و هند برطانوى در آسياى مركزى با هم مقابله داشتند, قواى
برطانوى در هند خاكهاى امپراطورى را توسيع داده و به خيبر و بوالن رسيدند, در ايران نيز نفوذ سياسى انگليس
بسط ميشد, قواى روسيه نيز تا كنارهاى آمو رسيده بودند, ولى دولت انگليس چون در جنگ اول و دوم نتوانست
مستقيماً خاك افغانستان را مستعمره سازد, پاليسى فار ورد را ترك داد, و براى افغانستان حيثيت بفر ستيت را
قايل شد, و بالواسطه اين مملكت را بذريعه� رجال داخلى افغانى (امير عبدالرحمن و پسرانش) در تحت نفوذ

ع معاهده� معروفى بين سر آرتهر۱۹۰۷سياسى خويش نگهداشت, و  مبنى بر همين پاليسى بود, كه در سال 
نكلسن سفير انگليسى در مسكو و سكندر ايزوسكى وزير خارجه� روسيه در مسكو امضا شد. اين معاهده سه حصه
دارد, اول راجع بايران, دوم راجع به افغانستان و سوم راجع به تبت. و ما درينجا قسمت دوم آنرا كه بافغانستان
تعلق دارد مى آوريم, و ازين معاهده اوضاع سياسى طرفين در آسياى مركزى بخوبى پديد ميآيد, و جمود سياسى
زمام داران افغانى را هم روشن م'گرداند, كه ب'گانگان راجع بخاك مملكت ايشان معاهدها ميكردند, و آنها

خبرى نداشتند, و يا از ترس ساكت محض بودند!!
" طرفين متعاهدين نظر بتامين آرامش كامل در سرحدات خود در آسياى مركزى و براى استقرار صلح استوار

و هم'شگى در اين نواحى, قرار دادِ ذيل را منعقد نمودند:
ماده� اول: حكومت اعليحضرت پادشاه بريتانيا, نيتِ خود را راجع بعدم تغيير اوضاع سياسى افغانستان رسماً اظهار ميدارد,
بعالوه حكومتِ اعليحضرت پادشاه بريتانيا تعهد م'كند, كه نفوذ خود را در افغانستان, فقط در صلح اِعمال نمايد, و
هيچگاه خود وسايل خصومت آميزى دران مملكت, بر خالف دولت روسيه اتخاذ ننموده, و محركِ دولت افغان نيز
واقع نگردد. حكومتِ امپراطورى روسيه نيز از طرف خود اظهار ميكند, كه مملكت افغانستان را خارج از منطقه� نفوذ
خود دانسته و متعهد مى شود, كه در كلية� مناسبات سياسى خود با اين مملكت, اعليحضرت پادشاه بريتانيا را واسطه

قرار داده و تعهد ميكند كه از فرستادنِ عُّمال خود بافغانستان خود دارى نمايد.
 امضا شده در كابل, اظهار داشته است, كليه�۱م۱۹۰۵ مارچ ۲۱ماده� دوم: حكومت بريتانياى كبير كه در معاهده� مورخه�  

مقررات و تعهداتى را كه با مرحوم امير عبدالرحمن خان منعقد داشته است, برسميت شناخته, و ابداً  نظر مداخله در
اداره� امورِ داخلى مملكت افغانستان ندارد, و متعهد مى شود كه بر خالف معاهده� فوق قسمتى از افغانستان را تصرف
يا ضميمه� خاك خود ننمايد, و از دخالت در اداره� امور داخلى آن مملكت تا زمانى كه بر وفق همان معاهده شخص امير

 اين معاهده عيناً درين كتاب ثبت شده است.۱

در انجام تعهداتى كه با دولت اعليحضرت پادشاه بريتانيا بر عهده گرفته است كوتاهى نورزيده, خود دارى نمايد.
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ماده� سوم: مامورين روسى و افغانى كه مخصوصاً براى انجام اين مقصود انتخاب م'شوند, مى توانند در سرحد و در اياالت
سرحدى براى تنظيم مسايل محلى كه عارى از جنبه� سياسى باشد, روابط متقابله داشته باشند.

ماده� چهارم: دولتين بريتانياى كبير و روسيه رسماً اعالم ميدارند كه در افغانستان در امور تجارتى, متساوى خواهند بود, و
موافقت نمودند كه كليه تسهيالتيكه در باره� تجارت, و يا تجار انگليسى و يا تجار هندى تبعه� انگليسى در آتيه معمول
خواهد شد, عيناً در باره� تجارت و تجارِ روس نيز معمول ميگردد. هر گاه توسعه� دامنه� تجارت لزوم نمايندگان تجارتى
را الزام نمايد, دولتين متعاهدين بايكديگر داخل مذاكرات الزمه خواهند شد, و البته بديهى است كه حقوقِ حاكميت

امير را در نظر خواهند داشت.
ماده� پنجم: اين مقررات فقط زمانى بموقع اجرا گذاشته خواهد شد, كه دولت بريتانيا موافقت امير افغان را باطالع دولتِ

۱روسيه رسانيده باشد. 

م)۱۹۲۷ طبع تهران ۲ ج ۹۴(از مجله� آينده ص 

 جاى تعجب است كه دو دولت بhگانه راجع به مملكت د/گرى بايكد/گر معاهده مى نمايند, و طرف ثالث ابداً در ميان نيست, و بعد از۱
عقد معاهده او را فقط مطلع مى سازند! اينست منطق زور گوئى و استعمار! از قرار اين معاهده گويا خاك افغانستان مال و ملكِ موروثى

انگليس بوده است, كه حقوق تجارت آنرا از كيسه� خليفه به دولت روسيه نيز مى بخشيده است.
جاى افسوس است كه در چنين وقت, امير و زمامداران افغانى در كابل غرق عيش و نوش بودند, و الاقل آگاهى نداشتند, كه دو دولتِ
همسايه متاع زندگانى كشور ايشان را بين خود تقسيم ميكنند, و كسى در تمام مملكت نبود, كه باين آقايان بگويد, چه حق داريد كه مقدرات

حياتِ ما را بدون اطالع ما, بين خود فيصله ميكنيد?
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پيمان متاركه� جنگ استقالل
م۱۹۱۹منعقد راولپندى 

 شمسى آغاز شده۱۲۹۷جنگِ سوم افغان و انگليس كه منتَج به استقالل افغانستان گرديد, در اوآخر سال 
 ق در دره� كله گوش لغمان بوقت سه بجه� شب بضرب۱۳۳۷ جمادى االولى ۱۸بود, امير حبيب الله شب پنجشنبه 

 ش, امير امان الله خان فرزند جوان او در۱۲۹۷ حوت ۹گلوله تفنگچه كشته شد, و چند روز بعد به روز جمعه 
كابل بر تخت شاهى نشست, و اعالن استقالل كرد, لشكريان انگليس از دره� خيبر و چمن بلوچستان بر سرحدات

افغانى حمله كردند, و طيارهاى شان كابل و جالل آباد و قشون سرحدى افغانى را بمبارى نمودند.
حمله� برطانيا بر افغانستانِ استقالل طلب هيجانى را در ملت توليد كرد, و مليونها نفوس سالح گرفتند, و
براى جهاد به سرحدات هند شتافتند, در كابل نيز استقالل طلبان افغان كه در رأس ايشان محمود طرزى بود, به

فعاليت سياسى آغاز كردند, و خواستند افغانستانِ جوان را بدنيا بحيث كشور مستقل معرفى دارند.
اولين كاريكه درين راه كردند, اين بود كه دو ماه بعد از جلوس امير جوان دروازه ها\ بسته را بروى كشور
كشودند, و نامهاى سياسى را به ناموران دن_ا فرستادند, و يك هيئت فوق العاده� سياسى را براى معرفى افغانستانِ
جديد و آزاد بسر كردگى محمد ولى خان به اروپا ارسال داشتند, از جمله� اين نامهاى سياسى, دو مكتوب مهمى

 يكى بامضاى شخصى شاه امان الله بعنوان لنين و دaگرى بنام وزير خارجه روسيه�۱۹۱۹ اپريل ۷بود,  كه بتاريخ 
شوروى از طرف محمود طرزى وزوير خارجه افغانستان جديد نوشته شده بود, اين دو مكتوب كه از راهِ تاشكند
بمسكو فرستاده ميشد, باوجوديكه خيلى محرومانه بود, ولى در مدت دو روز از دفترِ سِرّى تاشكند روسى بدست

 تلگرامى از طرف وايسراى هند به وزير هند در لندن۱۹۱۹ مى ۲۳نمايندگان مخفى انگليس آمد, و بتاريخ 
 طبع و به پارليمان برطانيا تقديم شده است, و۱۹۱۹راجع بآن داده شد, كه مضمون آن در كتاب سپيد انگليسى 

م) مى آوريم:۱۹۳۳ طبع لندن ۱۳۵اينك ما آنرا از كتاب ترaژدى امان الله (ص 
م رسيده است: بذريعه� بى سيم تاشكند شب گذشته دو نامه� سر بسته بنام۱۹۱۹ مى ۲۱"راپور آتى بتارaخ 

م را داشت, يكى بامضاى امان الله۱۹۱۹ اپريل ۷لنين و وزير خارجه� مسكو ارسال  شد, كه هر دو نامه تارaخ 
امير افغانستان و ديگرى بامضاى محمود وزير امور خارجه بود, محمود وزير خارجه درين نامه نوشته بود كه:
اميدوارم روابط دوستانه ما با دولتِ شوروى بر اساس محكمى مبتنى باشد, و شاه امان الله در نامه� خود نوشت:
"كه افغانستان مدتها از ملل ديگر دنيا مُجّزا مانده بود, ولى اكنون كه روسيه پرچم بولشويزم را بر افراشته, من به
اظهار اين سخن سبقت ميجويم, كه بااين اقدام, امتنان و تشكر تمام دنيا را بخود جلب كرد, درين موقع جلوس بر
تخت سلطنت افغانستان مسرورم كه جمهوريت روسيه بكمال استوارى مراتب مساوات و برابرى را در بين تمام
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مردم و ملل صلح دوست مرعى ميدارد , و تمنا دارم: كه رئيس محترم جمهوريت روسيه تحيات دوستانه� مرا
بپذيرد".

اين نامه در آخر امضاى " دوست شما: امان الله" دارد, و لهجه� آن خيلى پر مجامله است, كه با اصول نامه
نويسى عادى و معمولى ما فرق دارد. اصل نامها در تاشكند حفظ شد, تا بعد از ارتباطِ مستقيم مواصالت بمسكو

فرستاده شود. "
جنگ استقالل در ميدان هاى سرحدات هندو فعاليت سياسى براهنمائى محمود طرزى از مجامع منورانِ افغان
ادامه داشت, و باالخر دولت برطانيا بنا براضطراب داخلى هند و عدم دلچسپى سربازان خود بجنگ (زيرا از طول
جنگ جهانى نخستين فرسوده  شده بودند) و نيز از وخامت اوضاع سياسى كه شايد به نفع شورويان تمام ميشد
ترسيد, و بعد از مكاتبات متعدد وايسراى هند با كابل, تصميم گرفت كه استقالل افغان را بختم جنگ و قيام
روابط سياسى بافغانستان بشناسد, همان بود كه اعليحضرت امان الله نامه اى به وايسراى هند نوشت, و دران نه

 جوالئى۲۵نفر نمايندگان خود را براى مذاكره صلح و متاركه� جنگ معرفى كرد, هيئت مذاكره و متاركه بتاريح 
 اگست۸ مورخه ۱۱ براولپندى رسيدند, و بعد از مذاكرات زياد, پيمان متاركه را در راولپندى بساعت ۱۹۱۹
ع امضا كردند, كه ذيالً ترجمه� نامه� سفارشى شاه را با ترجمه� پيمان متاركه از روى متون انگليسى آن مى۱۹۱۹
آوريم:

ترجمه� نامه
"خطاب به وايسراى: در نامهاى گذشته صورت حال را به تفصيل نوشته بوديم, ولى شما دران باره گفته ايد, كه گويا
ما حقيقت نيروى حكومت محترم برطانيا را درك نكرده ايم! دوستِ مهربان من! گفته ميتوانم كه بحث و مذاكره بر
موضوعى كه از مقصد ما دور است بى فايده خواهد بود, ولى چون شما به ستايش منابعِ سرشار نيروى برطانيه پرداخته, و
اعتماد تامِ خود را بران اظهار كرده ايد, ما هم بر قوه� داخلى حكومت عليه افغانستان اِتكاء داريم, كه با وجودِ عدم ترتيب و
تنظيم, بارها نيروى اجنبى را در خاك مقدس خويش نابود كرده است. و درينجا حقايقى موجود است كه بايد خاطر نشان

شود:
اوالً: ملت مسلمان افغان جهاد را با مردم غير مسلم, مقصدِ حقيقى حيات خود دانسته و همواره درين راه از فدا كردن

جان و مال و تحمل خساراتِ هنگفت خوددارى نميكند.
ثانياً: در جبلت افغان مسلمانست: كه مرگ را بر اسارتِ بيگانگان ترجيح ميدهد و آنرا حيات جاودانى ميشمارد.

ثالثاً: روحيه� استقالل و اثبات موجوديت شخصى, و آزادى ملى با جذّابيت عجيب و عالمگير خود, دلهاى پژمرده� طبقات
مظلوم بشرى را در هر طرف جهان بحركت آورده, و اينك با قدرت خارق العاده� الهامى خويش, مجامع صلح خواهى و
مساوات طلبى را ايجاد كرده است, كه ميخواهند بشريت را از عذاب اليم ظلم و استعمار برهانند, و  اين احساس

شري� اكنون در ملل مختل� بوضاحت ديده ميشود.
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بهر صورت اكنون ما برميگرديم بمقصد اصلى خود: كه رفع خصومت بين حكومت عليه افغانستان و بريطانياى كبير, و
ايجاد صلح و دوستى است:

 ميل از۲۰درين باره شما برخى از تجاويز غير ممكنه را خواهش كرده ايد, مثال عقب بردن لشكريان افغانى بفاصله 
مواقع كنونى لشكرِ برطانوى, و اجازه� پرواز آزادِ طيارات برطانوى بر خاك افغانى, كه مردم بدان تعرضى نكنند, و حكومت

افغانى حفاظت آنرا در خاك خود تضمين نمايد.
اين خواهش هاى شما موجب تعجب و حيرت ميگردد, زيرا عساكر دولت عليه افغانى عبارتند از قواى ملى و ملكى ما,
و با هم جدائى ندارند, پس چگونه ميتوان هزاران هزار افراد و مردم قبايل را از قراء و مساكن زمستانى شان, از مقابل قواى

برطانيه به عقب جبهه حركت داد?
ولى من تمام مسايلى را كه براى انجام صحيح و امكان پذير يك متاركه� ابرومندانه� حكومتين عليتين الزم است در نظر
دارم, و شرط اساسى اين متاركه همانا اوالً رفع حالت خصومت و صفاى قلبى طرفين است براى مذاكره و ايجاد صلح و

م عنوانى آندُوست محترم بآن آشاره كرده بودم.۱۹۱۹ مى ۲۸ هـ مطابق ۱۳۳۷ شعبان ۲۷صفا, كه در نامه� مورخه 
جهت آغاز مذاكره� آبرومندانه, بهترين چاره� كار براى طرفين همين است كه عساكر حكومتَين بر مواقع كنونى خود

پايدار بوده, و احترام متقابل را تا وقتى با همديگر رعايت كنند, كه مذاكره� صلح و سالم به فيصله اى برسد.
اما گردش طياره هاى شما بر خاك هاى محروسه� افغانى ظاهراً يك امر غير قانونيست كه حقوقاً مداخله و تجاوز
شمرده مى شود, و مردم ما چون طياره ندارند البته از ديدن طيارهاى شما متنفّر و مشمئز خواهند شد. چون در هر خانه و با
هر شخص مملكت ما سالحى و تفنگى با لوازم آن موجود است, لهذا (اگر ما هم بخواهيم) نميتوانيم مردم را از مدافعه و
مقابله� بالمثل باز داريم, و عالوه برين ممكن است كه شخص بى خبر يا مغرض خرابكارى براى ايجاد منافرت و ناكامى
مذاكرات دوستانه و تيرگى فضاى همكار\ طرفين, بر طياره اى تير گشايد, و بچنين نحوى در سلسله� مذاكرات دوستانه�

صلح و سالم, گسيختگى پديد آورد, كه در نتيجه براى طرفَين ميمون و سودمند نخواهد بود.
 پشاور با هم مالقات و۱در نامه� گذشته� خود aاد آور شده بودم: كه نمايندگان حكومتين عليتين بايد در لندى كوتل

براى ايجاد صلح و سالم سخن رانند, ولى چون شما در نامه� اخير خود, بنا بر عللى راولپندى را براى اين مذاكرات, جاى
مناسبتر دانسته ايد, بنا بران ما هم آنرا باحترام حكومت عليه� برطانيه و مسرت شما پذيرفتيم.

من نمايندگان ذيل را براى مذاكره�  صلح و ايجاد دوستى و aگانگى حكومتين عليتين منتخب و مقرر كردم, كه انشاء
 بصوبِ راولپندى حركت خواهند كرد.۱۹۱۹ جون ۲۷ هـ مطابق ۱۳۳۷ رمضان ۲۸الله تعالى بتاريخ 

درينجا ياد آورى ميكنم: كه بايد فوايد و منافع دوستى, و مضرّاتِ كدورت و خصومت حكومت عليه افغانستان و
برطانياى كبير را مخصوصاً در چنين وقتى از نظر نيندازيم, كه در آسيا و اروپا, احوال و اوضاع نازكى براى دوست قديم

 در بين دره� خيبر واقع است.۱

ما, برطانيا, ايجاد شده است.



                                                                         معاهدات   ۶۳

و بنا برين وقتيكه شرايط متاركه بنحو معقول و مستدل بمن رسد, جاللتمآب شما مالحظه خواهيد فرمود, كه با توجه
زياد آنرا استقبال ميكنم.

جاللتمآب ميتواند با مالحضه� اوضاعِ ادوارِ گذشته, منظر درخشان در روابط دوستانه� حكومتين علّيتين را در آينده نيز
مشاهده دارد, و نمايندگان منتخبه� ما نتايج مفيد چنين روابطِ نيكو را در اثناى مذاكراتِ دوستانه خاطر نشان خواهند كرد:

- برادر عزيز و محترم ما: على احمد خان ناظر امور داخله بحيث رئيس وفد مصالحه.۱
- سردار محمد يونس خان جرنيل ملكى.۲
- غالم محمد خان ناظر تجارت.۳
- عبدالعزيز خان كرنيل ملكى, سفير دولت عليه� افغانستان در هندوستان.۴
۱- محمد رفيق خان امين المكاتبه.۵

- دوكتور عبدالغنى خان, رئيس دارالمو� لفين.۶
۲- ديوان نرنجن داس, سر دفتر وجوهات.۷

- عبدالهاديخان سر كاتب.۸
- ميرزا غالم محمد خان, سر منشى امور خارجه.۹

اميد دارم در موقع ورود نمايندگان مذكوره� افغانى براولپندى, جناب شما نيز نمايندگان حكومت خود را براى مذاكره
تعيين فرمائيد.

م (امضاء امير امان الله).۱۹۱۹ جون ۱۱هـ مطابق ۱۳۳۷ رمضان ۱۲در خاتمه ايام عزت و سعادت مستدام باد. مورخه 

ترجمه� پيمان متاركه

ماده� اول: از وقت امضاى اين معاهده بين حكومت برطانيا بيكطرف, و حكومت افغانستان بطرف دaگر, صلح بر قرار
خواهد بود.

ماده� دوم: چون در نتيجه� جنگ كنونى بين حكومت برطانيا و حكومت افغانستان اوضاعى روى داده است كه حكومت
برطانيا ازان مسرور نيست, بنا بران تمام امتيازاتيكه بامراى سابق راجع به حمل و نقل اسلحه و مهماتِ جنگى از راه

ولى ترجمه� آن سپرنتندنت آف كارسپاندنس است, كه همان امينUlmu Abilah اصل عربى آن به حروف انگليسى غلط نوشته شده ۱
المكاتبه باشد.

ترجمه كرده اند.tax وجوهات را در انگليسى به ۲

هند بافغانستان داده شده بود, ملغى است.
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۱ماده� سوم: بقاياى تنخواه امير سابق كه نزد حكومت برطانياست ضبط ميگردد, و بامير كنونى مواجبى داده نخواهد شد.

ماده� چهارم: حكومت برطانيا در عين زمان اميدوار است كه بزودى مراتب دوستى قديم كه از مدتها بين افغانستان و
برطانياى كبير استوار بود, بعد ازين باز پايدار خواهد شد, در حاليكه حكومت افغانستان نيز مخلصانه مشتاق دوستى
حكومت برطانياست. حكومت برطانيا بنوبه� خود منتظر است, كه حكومت افغان اين آرزو را ذريعه� اقدامات عملى بسر
برساند, و بعد از شش ماه و فد دaگرى را براى مذاكرات مزيد و فيصله� تمام مهمات عموميه� حكومتين بفرستد, و

مراتب مو�دت قديم را بر شالوده� استوار بنا باز نهد.
ماده� پنجم: حكومت افغانستان سرحدات افغان و هند را بهمان نحوى كه امير گذشته پذيرفته بود قبول دارد, عالوه بران بر
تحديد آخرين كمسيون برطانوى كه در حصصِ غير تحديد شده خط سرحدى غربى خيبر در موقع كنونى قرارگاه لشكر
افغانى شده موافقه بعمل آمد, و سرحداتى را كه درين موقع كميسون برطانوى تعيين دارند قبول خواهد شد, و قواى

م)۱۹۱۹ اگست ۸برطانوى باينطرف بر وضع كنونى خود تا انجام كار تحديد باقى خواهند ماند. (مورخه 
رئيس نمايندگان برطانوى, نوته� ذيل را برئيسir Hamilton GrantSبعد از امضاى اين پيمان سر هملتون گرانت 

نمايندگان افغانى سپرد:
"از من براى مزيد اطمينان خود پرسيديد كه آيا معاهده� متاركه� كنونى چنين چيزى را در بر نخواهد داشت, كه منافى
آزادى كامل داخلى و خارجى افغانستان باشد? دوست من! اگر شما پيمان صلح را با دقت بخوانيد, ابداً چيزى را دران

نخواهيد يافت كه مويد مداخله در استقالل افغانستان باشد.
شما بمن اطالع داديد: كه حكومت افغانستان خواهش ندارد, وضع حكومتِ امير مرحوم حبيب الله خان را تجديد
كند, كه در تمام مسايل سياست و روابط خارجى افغانستان از حكومت برطانيا مشورت و اجازت ميگرفت, و بقبول آن

مجبور بود.
چون در پيمان متاركه و صلح ابداً بچنين مقصدى اشاره نشده, بنا بران من از ذكر آن خود دارى ميكنم, و بذرaعه�
معاهده� مذكوره و اين نامه اطمينان ميدهم كه افغانستان رسماً در تمام امور داخلى و خارجى خود مختار و آزاد خواهد بود, و

 ترaژدى امان الله, طبع لندن)۱۳۹اين جنگ تمام معاهدات سابقه را ملغى قرار داده است." (ص 

 اين ماده را براى حفظ آبروى باخته خود داخل كرده اند, ورنه امير جديد در اوايل جلوس از اخذ مواجب برطانيه انكار كرده بود, و آنرا۱
منافى شو�ون استقالل ملى مى پنداشت!
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م۱۹۲۱معاهده� كابل 
aا: معاهده� اولين افغانستان و دولت برطانيه

(راجع به قيام روابط سياسى و تجارتى و دوستى
بين برطانيا و افغانستان)

 جنگ سوم افغان و انگليس پايان aافت, و عساكر طرفين حالت۱۹۱۹ اگست ۸بعد از متاركه نامه 
خصومت را ترك گفتند, و غازيان افغانى نيز از سرحداتِ هند دور رفتند. و متدرجاً اوضاع سكون يافت و
بحالت عادى بر گشت, و در اواخر اسد همين سال در تمام كشور جشن اولين استقالل بكمال خوشى و نشاط

گرفته شد, و مردم دانستند, كه اكنون در مملكت آزاد زيست دارند, و در مقدّراتِ حيات ملى خويش مختارند.
در خالل اين اوقات دولت شوروى نيز فعاليت سياسى خود را در كابل شدت داد, و سفير اولين لنين بنام
حسين اسحاق اوف بكابل آمد و استقالل افغانستان را برسميت شناخت و متعاقباً سفير ديگر شوروى ايم, براوين

BravinM. ) م) و اوضاع داخلى نيز رو باصالح گذاشت,ولى دولت افغانى اهميت هند۱۹۲۰بكابل رسيد
م وفد ديگر سياسى را بسركردگى مرحوم۱۹۲۰برطانوى در جوار شرقى كشور از نظر دور نداشت و در اپريل 

محمود طرزى وزير خارجه كه از دانشمند ترين رجال سياسى بود به هند فرستاد كه اعضاى مهم آن غالم محمد
خان وردگ وزير تجارت و ديوان نرنجنداس سر دفترى ماليات و عبدالهادaخان داوى بودند. محمود در مسورى

 پذيرائى شد, و مذاكرات دaپلوماسىHenry Dobbsهند از طرف رئيس نمايندگان انگليسى سر هنرى دابس 
آغاز گرديد, رو�س مطالبى كه وزير خارجه� افغانى بران بحث ميكرد عبارت بود از دلچسپى افغانستان به صلح
توركيه و حل مسئله� خالفت aعنى قيادت دنياى اسالمى, مسايل قبايل سرحدى افغانستان در سرحدات هند,
تجديد روابط اقتصادى و تجارتى بين افغانستان و هند و امداد برطانيه در امور ترقى افغانستان بر اساس صلح
جوئى. محمود تا اواخر جوالئى مذاكرات ابتدائى خود را راجع به عقد يك معاهده با دابس دوام داد, و زمينه�
خوبى را براى آن ترتيب كرد, و بعد ازان بكابل برگشت و سال دaگر نمايندگان برطانوى را بكابل دعوت داد,
تا عقد معاهده را بپايان رسانند. حكومت برطانيا باز همان سر هنرى دابس را بحيث رئيس نمايندگان بكابل
فرستاد, و بعد از مذاكرات طويلى كه با وزارت خارجه� افغانى روى داد, معاهده� اولين افغان و انگليس را بتاريخ

 در كابل امضا كردند, كه بموجب آن روابط دaپلوماسى مستقيماً با لندن بر قرار گشت. متن۱۹۲۱ نومبر ۲۲
فارسى معاهده در دست نيست, و اينك ترجمه� آنرا از روى متن انگليسى مى آوريم:
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متن معاهده

مقدمه:  حكومتين برطانيا و افغانستان براى بر قرارى روابط همسايگى همدaگر, بر مواد ذيل موافقت كردند, و وكالى
مختار طرفين بران امضأ و مهر ثبت نمودند:

ماده� اول: حكومت برطانيا و حكومت افغانستان متساوياً و متقابالً تمام حقوق استقالل داخلى و خارجى يك دaگر را تصديق
و احترام ميكنند.

۸ماده� دوم: طرفين متعاقدين متقابالً سرحدات افغان و انگليس را بر اساس ماده� پنجم معاهده� منعقده� راولپندى مورخه 
 هجرى قبولدارند, و همچنان بر خط سرحدى غربى خيبر طوريكه كمسيون۱۳۳۷ ذيقعده ۱۱ مطابق ۱۹۱۹اگست 

 تعيين كرده و در ماده� مذكوره ازان ذكر رفته و در نقشه� منسلكه اين معاهده۱۹۱۹برطانوى در ماه اگست و ستمبر 
بخطِ سياه زنجيرى نشان داده شده, و در توضيحيه� اول اين معاهده مجدداً  تحديد آن بعمل آمده موافقه كردند, و
بموجب آن تورخم و تمام مجراى درياى كابل, بينِ شلمان خوله بنده و پلوسى كه در نقشه� منسلكه مذكوره بخطِ سرخ

زنجيرى نشان داده شده, همه داخل خاك افغانستانند.
حكومت برطانوى موافقه دارد: كه مامورين افغانى براى استعمال تبعه� خويش در تورخم, از لندى خانه بمقدار معقولى
آبرا ببرند, و نل آب را حكومت برطانيا مهيا خواهد كرد, حكومت افغانستان نيز موافقه كرد: كه مامورين انگليسى و
افرادِ قبايل آنطرف خط سرحدى برطانوى, بدون ممانعت از آب درياى كابل براى كشتى رانى در حصص مذكوره

استفاده كنند, و تمام حقوق كنونى آبيارى رعاياى برطانوى در ناحيت مذكور محفوظ خواهد بود.
ماده� سوم: حكومت برطانيا موافقه ميكند: كه يكنفر وزير مختار از طرف اعليحضرت امير افغانستان بدربار شاهى لندن
مانند ايلچيان ممالك دaگر پذيرفته شود, تا در لندن سفارتخانه� افغانى را تأسيس نمايد, همچنين حكومت افغانستان
به آمدن يكنفر وزير مختار اعليحضرت شاه برطانيا و امپراتور هند و تأسيس سفارت برطانيا در كابل موافقه ميكند, و

طرفين حق تقرر يكنفر اتاچى (وابسته�) نظامى را هم در سفارتهاى خود خواهند داشت.
ماده� چهارم:  حكومت افغانستان بتأسيس قونسلگرaهاى برطانوى در قندهار و جالل آباد موافقه دارد, و بالمقابل حكومت
برطانيا اجازت ميدهد كه افغانستان يك جنرال قونسلگرى را در مركز حكومتِ هند, و سه قونسلگرى را در كلكته و

كراچى و بمبئ افتتاح نمايد.
اگر حكومتِ افغانستان بخواهد وقتى در يكجا از خاكهاى محروسه� برطانوى خارج از هند قونسل خود را مقرر دارد,

البته بعد از قبولى حكومت برطانيا در باره� آن موافقه نامه� عليحده اى ترتيب خواهد شد.
ماده� پنجم:  طرفين متعاقدين متساوياً و متقابالً ضمانت ميكنند: كه با نماaندگان يكديگر (وزير مختار, جنرال قونسل و
قونسل) در داخلِ خاك خود باحترام متقابل رفتار نمايند, و نمايندگان مذكور در ايفاى وظاي� خود, تابع مقرراتى

خواهند بود كه در ضميمه� توضيحيه� دوم اين معاهده شرح داده شده است.
حكومت برطانيا عالوتاً موافقه ميكند: كه وزير مختار يا جنرال قونسل يا قونسل افغانى در داخل ناحيتهائيكه اجازت
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سكونت و ايفاى وظاي� بايشان داده شده و در ضميمه� توضيحيه مذكوره آمده است, تمام آن حقوق و امتيازاتِ
ديگرى را نيز خواهند داشت كه وزير مختار يا جنرال قونسل يا قونسل يك حكومت دaگر در همان ناحيت دارد و يا در

آينده داده مى شود.
حكومت افغانى همچنان موافقه كرد: كه وزير مختار يا جنرال قونسل يا قونسل برطانيا\ كبير در داخل ناحيتهائيكه
اجازت سكونت و ايفاى وظاي� به اaشان داده شده و در ضميمه� مذكوره آمده است, تمام آن حقوق و امتيازاتِ
ديگرى را نيز خواهند داشت كه وزير مختار يا جنرال قونسل يا قونسل يك حكومتِ ديگر, در همان ناحيت دارد و يا

در آينده داده مى شود.
ماده� ششم: چون قوت و ترقى افغانستان بحكومتِ برطانيا و افغانستان هر دو مفيد است, پس حكومتِ برطانوى موافقه
ميكند: هر قدر مواديكه افغانستان براى تقويه و بهبود اوضاع خود الزم بيند از قبيل انواع فابريك و ماشين باب و
انجن و اسباب و اوزارِ تلگراف و تيلفون وغيره, و آنرا از برطانيا يا مستعمراتِ او و يا از ممالك ديگر دنيا خريدارى
كند, بدون معطلى و ممانعت از بنادر جزاير برطانيا يا هند برطانوى بمصارفِ افغانى بداخل افغانستان رسانيده

خواهد شد.
همچنان حكومتِ افغانستان موافقه دارد: هر نوع امواليكه صدور آن بخارج منافى قوانين افغانستان نباشد و حكومت آنرا از

احتياجات داخلى خود افغانستان زايد بداند, اگر حكومت برطانيا بخواهد, به اجازت حكومت افغانستان خريدارى و
بهند صادر كرده ميتواند.

اما راجع باسلحه و قورخانه� عسكرى و تجهيزاتِ نظامى, حكومت برطانيا موافقه ميكند: در صورتيكه اوضاع حكومت
افغانستان يقيناً دوستانه بوده و از انتقال تجهيزات و اسلحه بافغانستان, خطرى فورى بطرف هند متوجه نباشد, بدون
ممانعت و معاطلت اجازتِ انتقال داده خواهد شد, ولى اگر از طرف قواى معظم دنيا پيمان عبور اسلحه (ترافيك
كانوينشن) بعد ازين تصويب گردد و بمعرض عمل آيد, پس حكومت افغانستان حقوق توريد اسلحه و تجهيزات
نظامى را در صورتى خواهد داشت كه شرايط همان كانوينشن ترافيك اسلحه را قبالً امضا و قبول كرده باشد, و توريد

اسلحه را عين مطابق مقرارات آن اجرا دارد.
اما اگر كانوينشن ترافيك اسلحه تصويب نشد و يا منقضى گرديد, پس حكومتِ افغانستان باندازه� اعتماد و اطمينان
آتيه كه برو شده بتواند, اسلحه و تجهيزات لشكرى را بشرح سال� الذكر از بنادر جزاير برطانيا يا هند برطانوى وقتاً

فوقتاً بداخل كشور خود وارد كرده ميتواند.
ماده� هفتم: امواليكه بموجب ماده� ششم براى حكومت افغانستان وارد كرده ميشوند در بنادر هند برطانوى هيچ نوع  تعرفه�
گمركى ازان گرفته نخواهد شد. و براى انتقال فورى آن با فغانستان بايد يك تصديق نامه بامضاى يكنفر مامور يا
نماينده� افغانى كه وقتاً فوقتاً از طرف حكومتين تعيين ميشود, در وقت توريد با فسر بزرگ گمرك در بندر مربوط

نشان داده شود, داراى تفصيل ذيل:
اوالً: اموال مذكوره ملكيت حكومت افغانستان اند و شرح نمبرو قيمت آن داده شود تا بموجب آن از تعرفه� گمركى معاف

گردد.
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ثانياً: بايد تصديق شود كه اموالِ مذكوره براى خدمات مليه افغانستان اند نه براى انحصارات دولتى يا تجارت شخصى.
ثالثاً: اموالِ مذكوره تماماً و بدون امتياز در بار جامه هاى مهر شده از هندوستان گذرانيده مى شوند, و قبل از انتقال آن از

هند ابداً  گشوده و تجزيه كرده نمى شوند.
همچنين حكومت برطانوى موافقه ميكند: كه تمام اموال تجارتى را كه بهندوستان در بنادر برطانوى وارد شده باشند,

اجازت توريد دوم آن بافغانستان از راهى داده شود, كه مورد موافقه� حكومتين باشد. و وقتيكه از جاى معين بافغانستان
بگذرند, تمام مبلغ تعرفه� گمركى كه ازان مال گرفته اند (بطور واپسى) واپس داده خواهد شد, ولى چنين اموال بايد

در بارجا مهاى ممهور از هندوستان گذرانيده شوند و قبل از انتقال آن از هند ابداً گشوده و تجزيه كرده نشوند.
همچنين حكومت برطانيه اعالم ميدارد: كه بر اموال و مواد معيشت پيداوار و مصنوعات افغانى كه از راه زمين يا دريا بهند

از افغانستان آورده مى شوند, و يا از راه هند بممالكِ ديگر صادر كرده ميشوند, در صورتيكه صدورِ آن از راهِ هند
قانوناً ممنوع نباشد, بر چنين اموال اداره� تطبيق تعرفه گمركى را حاضراً  ندارد. و اگر حكومت برطانيه در آينده از
اموال يا موادِ معيشت كه از ممالك همسايه براه زمين يا دريا بهند آورده مى شوند, اراده� وضع تعرفه� گمركى را
بنمايد, در صورت لزوم از اموال افغانستان نيز همان محصول گرفته خواهد شد كه بر اموال ممالك همسايه� ديگر وضع

شده, ولى زايد ازان نخواهد بود.
و يا محصوالتِ چنگى در شهر هاى هندوستان(tolls)اما اين ماده بر محصوالت كنونى صادراتِ افغانى كه بنام خيبر تالز 

موجود است, و يا در آينده وضع مى شود, اثرى ندارد, و آنرا از بين نمى برد, ولى مقدار كنونى خيبر تالز بايد بلند
برده نشود.

ماده� هشتم: حكومت برطانيا موافقه دارد: كه حكومت افغانستان در پشاور و كويته و پارا چنار ايجنسى هاى تجارتى (وكالت
تجارت) را باز نمايد, مشروط باينكه اشخاص و ملكيت و كالتهاى مذكور تابع تمام مقررات قانونى و نظاماتِ
كشورى و اصول محاكم برطانوى بوده و كار دارانِ برطانوى هيچگونه امتيازات رسمى و خصُوصى را براى شان قايل

نخواهند شد.
ماده� نهم: اموال تجارتى كه از اروپا وغيره در تحتِ ماده� هفتم بافغانستان برده مى شوند, بحد آخرين خط راهِ آهن در جمرود
و كرُم و چمن ميتوان آنرا بغرض بستن بارهاى كوچك, موافق قوه� حيوانات بار بردار گشود, ولى اين عمل تعرفه� جديد

) ذكر شده اند بجا۱۲گمركى را نميتوان بر اموالِ مذكور وارد كند, و اين كار را نمايندگان تجارتى كه در ماده �(
خواهند آورد.

ماده� دهم: طرفين متعاقدين عاليين موافقه ميكنند: كه براى مبادالت امور پُستي بين مملكتين هر گونه تسهيالت را فراهم
آورند, ولى يكى از طرفين مجاز نيست كه دفتر پستِ خود را در داخل خاك كشور ديگر تأسيس نمايد.

براى تعميل محتوياتِ اين ماده يك قرارداد عليحده� پُستى بين طرفين منعقد خواهد شد, كه جهت ترتيب آن مامورين خاص
افغانى از طرف حكومتِ افغانستان تعيين و با افسران حكومت برطانيا داخل مذاكره شوند.

ماده� يازدهم:  چون طرفين متعاقدين متيقن اند كه متقابالً نسبت بيكديگر خواهش هاى نيك مى پرورانند, و مخصوصاً
بقبايل مسكونه� متصل سرحدات محروسه� خويش توجهات همدردانه دارند, بنا بران اگر در آينده يكى از طرفين بغرض
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قيام نظم در قبايل سكنه� سرحدات محروسة� خويش, عمليات مهم نظامى را ضرورى انگارد, بايد قبل از اقدام چنين
كار, طرف ديگر را  ازان آگهى دهد.

ماده� دوازدهم: طرفين متعاقدين موافقه ميكنند: كه حكومت افغانستان و حكومت برطانيه نمايندگان خود را براى مذاكره�
ترتيب يك قرارداد تجارتى تعيين دارند, و قراردادِ مذكور در قدم اول مراتبى را در بر خواهد گرفت كه براى برآوردن

) اين معاهده الزم بنظر آيد, و بعد از آن بر امورِ تجارتى كه درين معاهده ذكر نشده و به نفع۹مقاصد مذكورہ� ماده (
طرفين باشد محتوى خواهد بود.

اما روابط تجارتى كنونى نيز بين طرفين تا وقتِ تصويب قرار داد مذكور دوام خواهد داشت.
ماده� سيزدهم: طرفين متعاقدين موافقه ميكنند: كه توضيحات منضمه اول و دوم اين معاهده عيناً مانند مواد داخلى آن قابل

اعتبار اند.
ماده� چهاردهم: مواد اين معاهده از وقتِ امضاى آن قابل اعتبار بوده و تا سه سال دaگر بر حالتِ اعتبار باقى خواهد ماند. و
اگر يكى از طرفين متعاقدين دوازده ماه قبل از انقضاى سه سالِ مذكور خواهش ختم آنرا نكند, تا مدت يكسالِ دaگر

از روز ابالغ يكى از طرفين متعاقدين باقى خواهد ماند.
اين معاهده بعد از امضاى كمسيونهاى طرفين قابل اعتبار است, و دو نسخه� مصدّقه� آن مدت دو نيم ماه بعد از امضا در

كابل تعاطى خواهد شد.
امضاء: محمود طرزى, رئيس هيئت افغانى براى عقد معاهده.

امضاء: هنرى, آر, سى, دابس ايلچى فوق العاده و رئيس كمسيون برطانوى در كابل.
 عيسوى.۱۹۲۱ نومبر ۲۲ شمسى مطابق ۱۳۰۰ عقرب ۳۰سه شنبه 

توضيحيه� منضمه� اول
)۲راجع بماده� (

) يارد پيش مى آيند, و پشته�۷۰۰در مجراى دريا كه از لندى خانه به پاينده خاك ميرسد, سرحدات افغانى تخميناً بفاصله (
تورخم بشمول شمه كندَو و شمه كندو سر, در خاكِ افغانى شامل اند. عالوتاً بين پلوسى و عالمه� سرحدى بر خطى كه

اكنون بدرياى كابل متصل است, سرحد افغانى از مركز دريا به كنار راست آن پيش رفته است.
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توضيحيه منضمه� دوم
سفارت و قونسلگرى

ال�:  سفارتخانها و جنرال قونسلگرaها و قونسلگريهاى طرفين متعاقدين در هيچ وقتى از اوقات, بطور مأواى پناهندگان
سياسى و مفرِ مقصرانِ معمولى و يا كنگاشگاه شورشيان و مقصّران و يا حفاظتگاه اسلحه, استعمال نخواهد شد.

ب: سفير دولت عليه برطانيا بدربارِ كابل با خانواده� خود و سيكرتيرى و معاون و اتاچى, يا كدام نوكر شخصى و خانگى يا
 حكومت افغانى معاف خواهند بودcivil jurisdictionكورير اوكه تبعه� برطانوى باشد, تماماً از باز خواست كشورى 

مشروط باينكه سفير مذكور فهرست چنين اشخاصيكه معافيت ايشان مد نظر است وقتاً فوقتاً بحكومتِ افغانى بدهد.
همچنين در تحت همين شرايط, سفير امير بدربارِ شاهى لندن با خانواده� خود و سيكرتيرى و معاون و اتاچى يا كدام
نوكر شخصى و خانگى يا كورير اوكه تبعه� افغانى باشند, تماماً از باز خواست كشورى برطانياى كبير مانند سفراى

ممالكِ دaگر معاف خواهند بود.
اگر يكى از تبعه� افغانى مرتكبِ جرمى بر خالف سفير برطانيه و يا اشخاص سابق الذكر مربوطه� سفارت مذكور گردد,
محاكمه� آن مطابق قوانين محلى از طرف مامورين افغانى كه جرم در حوزه� حاكميت ايشان واقع  شده بعمل خواهد
آمد, و همين طور عمل عيناً حين وقوع جرمى عملى خواهد شد كه در انگلستان از طرف تبعه� برطانوى بر خالف سفير

افغانى يا عمله� مربوطه� سال� الذكر سفارت افغانى واقع گردد.
) جنرال قونسل و قونسل و يا اعضاى ادارى و خانواده� ايشان در هر مملكتى كه وظيفه دارند, در تمام احوال مطيع۱ج: (

) جنرال قونسل و قونسل و اعضاى ادارى و خانواده� ايشان۲حاكميت و قوانين و انظمه� همان مملكت خواهند بود. (
اگر مرتكب جرمى بر خالف حكومت يا رعاياى حكومت محل ماموريت ايشان شوند, مانند رعاياى ديگر همان
حكومت, تابع حاكميتِ دواير حكومتِ محل ماموريت خود خواهند بود, مشروط باينكه: جنرال قونسل و قونسل يا
عضو قونسلگرى يا فردى از خانواده� ايشان, جزائى بلند تر از مصادره (جريمه) نه بينند, و نيز حكومتين همواره حق
دارند كه از كشور خويش خواهش عزل كدام جنرال قونسل يا قونسل يا اعضاى ادارى و خانواده� ايشان را از طرف

) اگر در كشور محل ماموريت علتى ملكى براى اقدامات حكومت پيدا آيد,  پس جنرال قونسل يا۳مقابل نمايند. (
قونسل يا اعضاى ادارى و خانواده� ايشان مانند رعاياى ديگر, تابع حاكميت دوائر همان حكومت خواهند بود, مشروط

) جنرال  قونسل و قونسل افغانستان حق۴باينكه: تمام تسهيالتِ عاديه را براى انجام وظاي� خود داشته باشند. (
خواهند داشت كه از حقوق خود يا اعضاى ادارى و فاميلى خود كه تبعه افغانى اند, بذريعه� وكالى مدافع يا يكى از

مامورين رسمى قونسلگرى در محاكم كشور محل ماموريت مطابق قوانين و طرز عمل محلى دفاع نمايند.
د: جنرال قونسل و قونسل طرفين و اعضاى ادارى و فاميلى ايشان بر خالفِ منافع حكومتِ محل ماموريت قدمى نخواهند
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برداشت, و اقدامى نخواهند كرد كه بآن حكومت مضر واقع گردد.
هـ: وزير مختار و جنرال قونسل و قونسل هاى حكومتين, در كشور مقابل مجاز خواهند بود كه بنام حكومتِ خود اقامتگاهى
را براى خود و يا اعضاى ادارى و خدمتگارانِ خود بخرند و يا بكرايه بگيرند, و يا محلى را كه براى بناى چنان مساكن
كافى و موزون باشد با مقدار مناسب زمينى مربوط آن بخرند. حكومت محل ماموريت ايشان بايست درين خريدارى يا
كرايه, معاونت ممكنى را بعمل آورد مشروط باينكه: حكومت محل ماموريتِ وزير مختار يا قونسل در اوقات انسداد
دائمى همان سفارت يا قونسليت حق داشته باشد, كه همان اقامتگاه يا زمين را بقيمتى كه مورد موافقه� طرفين باشد

) جريب در مساحت زايد باشد.۲۰تملك نمايد. اما اين زمين و محليكه خريدارى و يا كرايه ميشود, نبايد كه از (
 يارد مربع.۳۶۰۰ يارد انگليسى=۶۰ در۶۰نوت: هر جريب مساويست به 

و: وزير مختار و جنرال قونسل و قونسل هاى حكومتين نميتوانند, اموال غير منقوله را در كشور ماموريت خود, بدون اجازت
حكومت آن كشور تصاحب نمايند.

ز: هيچكى از طرفين متعاقدين نميتوانند: كه در پهلوى سفارت يا قونسل خانه� خود, مسجد يا كليسا يا معبدى را براى
استعمالِ عامه بنا نمايند, و نه وزير مختار و جنرال قونسل يا قونسل حكومتين و نه سيكرتيرى و اعضاى ادارى و

فاميلى ايشان در كدام آشوبِ سياسى و يا تحريكى در كشور محل ماموريت و يا سكونت خود شمول ميكنند.
ح: وزير مختار و جنرال قونسل و قونسل طرفين متعاقدين به تبعه� كشوريكه دران ماموريت دارند, سند تابعيت و هموطنى و

پاسپورت و ديگر اسناد شناسائى داده نميتوانند.
ط: وزراى مختار طرفين متعاقدين, عالوه بر ازواج و اطفال خويش, زايد از سى و پنج نفر ديگر را با خود همراه داشته نمى
توانند, و با يكنفر جنرال قونسل و قونسل بايد عالوه بر ازواج و اطفال زايد از بيست نفر ديگر نباشند. و اگر الزم
ديده شد كه عالوتاً از تبعه� كشور محلِ ماموريت اشخاص را استخدام كنند, پس وزير مختار زياده از ده نفر, و جنرال

قونسل و قونسل زايد از (۵) نفر استخدام كرده نميتوانند.
ى: وزير مختار و جنرال قونسل و قونسل هاى طرفين متعاقدين در مراسله و مواصله با حكومتِ خويش, و نيز با نمايندگان
رسمى حكومت خود در ممالك ديگر بذريعه� پُست و تلگراف و شفر و رمز آزاد خواهند بود. و نيز در ايصال و ارسال
خريطهاى ممهوره بذريعه� كورير يا پُسته مختارند محدود باينكه: وزير مختار فى هفته بوزن (۶) پوند و جنرال قونسل و
قونسل فى هفته بوزن (۴) پوند مراسالت را بدون ادا\ محصول پُسته و بازرسى مبادله كند, و در صورتيكه خريطه�

ممهوره بذريعه پُست ارسال شود, البته انتقال محفوظ آن از طرفِ دوا�aر پُستى حكومتين تضمين ميگردد.
يا: حكومتين تمام آن چيز هائى را از اداى تعرفه� گمركى و دaگر محصوالت معاف ميدارند كه بمقدار معقول براى استعمال
شخصى وزير مختار يا خانواده اش از ممكلت ديگر وارد كرده شود, مشروط باينكه: در حين وارد كردن آن تصديقنامه�

وزير مختار با آن توأم باشد كه اشياى مذكوره براى استعمال شخصى اوست.
                                       

)۲۷۰-۲۵۹م, ص ۱۹۳۳(ترaژدى امان الله, طبع لندن                                              
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م۱۹۲۱معاهده� ماسكو 
 (پيمان نخستين سياسى افغان و شوروى)

 در قصر۱۹۱۹ اكتوبر ۱۴هيئت اعالن استقالل افغانى كه امير امان الله خان به اروپا فرستاده بود بتاريخ 
كرملين بحضور لنين رسيد و پيغام شخصى امير را بدو داد. بعد از آن سفير اولين روس شوروى حسين اسحاق

 بكابل آمد و از طرف لنين استقالل افغانستان را برسميت۱۹۱۹اوف بمجرد اعالن استقالل افغانستان در 
 م, براوين با بانوى خويش بكابل آمد, ولى اين شخص رفتارى۱۹۲۰شناخت, ولى بزودى بر گشت و در 

مشكوك داشت, و چنانچه بعدها ثابت شد, گويا بدسيسه� انگليسى بر خالف مرام كمونزم كار ميكرد, و
ميخواست از راه غزنه و قندهار به هند برطانوى بگريزد, و اسنادِ مهم با خود ببرد, دولت شوروى و لنين ازين
الحادِ سياسى آگاهى يافتند, و بدولت افغانى دوستانه دفع اين فتنه را پيشنهاد كردند, چون براوين با خانم خويش
از كابل بغزنى رسيد, حكمران غزنى كه در انوقت عبدالرشيد قندهارى قوم الكوزائى بود, بامرِ مركز بذريعه� سر
مامور پوليس غزنى كه نامش خانگل و مردى ظالم و متهور و باال بلند بروتى بود ( و بعد ها در قندهار افسرى

ش حكايه كرده است) بعد۱۳۰۷پوليس داشت) او را بكشت (اين قصه را حكمران مذكور بخود نويسنده بسال 
ازان يكنفر ديپلومات بسيار اليق شوروى ليونيد ستارك بحيث سفير مختار بكابل آمد, و اين شخص بدربار
افغانى نفوذ يافت, و براى عقد اولين معاهده� سياسى هيئت مختار افغانى بشمول سه نفر مقرر گشت تا در ماسكو

معاهده� ذيل را امضا كردند:

متن فارسى معاهده

بمقاصد استحكام مناسباتِ دوستانه فيمابين روس و افغانستان, و براى محافظه� استقالل حقيقى افغانستان, دولت
جمهوريه� اشتراكيه� اتحاديه� شورائيه� روسيه از يكطرف, و دولت عليه� بهيه� افغانستان از طرفِ ديگر, عقد اين معاهده را مقرر

نمودند, و براى حصول اين مطلب, وكالى مختار خود را بموجب ذيل تعيين كردند:
از طرف دولت عليه� بهيه� افغانستان:

 سر جماعه� غالم بچگان امير حبيب الله و رئيس هيئت فوق العاده اعالن استقالل افغانى در اروپا از طرف امان الله خان و بعداً معين وزارت۱
 محاكمه و كشته شد, قوماً تاجيك  بدخشانى بود از نسل ميران سابق بدخشان.۱۳۰۹خارجه و وزير حربيه و وكيل امان الله خان, كه در سنه 

۳ غالم صديق خان۲ميرزا محمد خان,۱محمد ولى خان,
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و از طرف دولتِ جمهوريه� اشتراكيه� شورائيه� روسيه:
گيورگى واسيلوچ چچرن له, و ميخائيلوچ قارا خان.

و كالى مشاراليهم بعد از ارائه� وكالت نامهاى خود بيكديگر, و تصديق طرفين براينكه وكالت نامهاى مذكوره از روى
ترتيب صحيح و موافق قاعده� الزمه نوشته شده است, فقرات آتيه را متفقاً بر قرار نمودند:

فقره� اول
طرفين عاليين معاهدين, استقالل يكديگر را اعتراف نموده متعهد هستند كه آنرا محترم بشمارند, و فيمابين خود بمناسباتِ

سياسيه� صحيح داخل ميشوند.

فقره� دوم
طرفين عاليين معاهدين متعهد هستند: كه با دولتِ سوم در موافقه� نظامى و سياسى كه ضرر بيكى از طرفين معاهدين برساند

داخل نخواهند شد.

فقره� سوم
سفارتها و قونسلگريهاى طرفين عاليين معاهدين, امتيازاتِ سياسى, بموافق عادتهاى بين اللملى مساوaاً و متبادالً دارا

هستند.
تشريح اول: دران جمله:

(ال�) حق برافراشتن بيرق دولتى
(ب) مصئونيت اجراى فهرست شده� سفارتها و قونسل خانها.

(ج) مصئونيت مراسالت سياسى و اجراآتِ خدمتى قاصدها و هر گونه دستيارى متبادل درينباب.
(د) گفتگوى در تلفون, تلگرافِ بى سيم و تلگرافِ سيمدار, بموافق حقوق نمايندگان سياسى.

(هـ) عمارتهاى سفارتها و قونسلگريهاى طرفين عاليين معاهدين, امتياز خارج از مملكت را دارا هستند, ولى براى كسانيكه

 از يفتل بدخشان است, غالم بچه� امير عبدالرحمن بدربار امير حبيب الله نيز غالم بچه بود, امان الله خان او را معين وزارت خارجه, و بعد۲
ش وزير دولت است, مرد۱۳۳۵از ان اولين سفير افغانى در مسكو مقرر كرد, پس ازان در عصر نادرى وزير تجارت و وزير ماليه گشت, اكنون 

متملق عصر شناس درباريست.

 از فرزندان سپه ساالر معروف غالم حيدر خان چرخيست, در عصر امانى معين وزارت خارجه و سر منشى و سفير و وزير خارجه خانواده�۳
ايشان انتى بريتيش بود. غالم صديق خان زنده در اروپا ماند در جرمنى اقامت دارد.

حكومت محليه رسماً آنها را متجاوز قانونهاى مملكتِ خود بداند, ملجاء و پناهگاه شده نميتوانند.
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تشريح دوم: سفارتهاى طرفين عاليين معاهدين متبادالً داراى آتشه مليترها هستند.

فقره� چهارم
طرفيين عاليين معاهدين بافتتاح پنج قونسلگرى جمهوريه� اشتراكيه� اتحاديه� شورائيه� روسيه, در خاكِ افغانستان و هفت
قونسلگرى دولت عليه� بهيه افغانستان در خاك روسيه, از انجمله پنج قونسلگرى در آسياى وسطاى روسيه اتفاقِ متبادل

ميكنند.
تشريح: عالوه بر قونسلگرى هاى مذكور افتتاح قونسلگرaها و نقاط قونسل خانهاى دولت روس و دولتِ افغانستان در اوقاتِ

آينده در هر موقع عليحده, بعد از موافقه� مخصوص بين طرفين عاليين معاهدين مقرر مى شود.

فقره� پنجم
قونسلگرaهاى روسيه در امصار هرات, مزارشري�, قندهار, غزنين و ميمنه مقرر مى شود, و جنرال قونسلگرى دولت عليه�
افغانستان در تاشكند و قونسلگرى هاى دولت عليه� افغانستان در پتروگراد, قازان, خوقند, سمرقند, مرو , و كراسنادسك

مقرر مى شوند.
تشريح: ترتيب و وقت افتتاح حقيقى قونسلگريهاى روسيه در افغانستان و قونسلگريهاى افغانستان در روسيه, از طرفين

معاهدين, بموجب موافقه� جداگانه تعيين ميشوند.

فقره� ششم
روسيه قبول ميكند: به ترانزيتِ آزاد و بى محصول از خاك خود, هر نوع احمال را كه افغانستان چه در خود روسيه بتوسط

اداراتِ دولتى بخرد, و چه بال واسطه از خاك خارجه خريدارى نمايد.

فقره� هفتم
طرفين عاليين معاهدين آزادى مللِ شرق را باساس خود مختارى و بموافق خواهش عمومى هر ملت از ملل قبول ميكنند.

فقره� هشتم
 و خيوه را بهر طرز۱بنا بر اثباتِ فقره� هفتم معاهده� هذا, طرفين عاليين معاهدين استقالل و آزادى حقيقى دولتِ بخارا

حكومتى كه بموافق خواهش ملل آنها باشد قبول ميكنند!!!

 مقارن امضاى اين معاهده بخارا و خيوه رسماً از طرف روسيه� شوروى اشغال و امير بخارا بكابل گريخت.۱
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فقره� نهم
براى اجرا كردن وعده� حكومت جمهوريت اشتراكيه� اتحاديه� شورائيه� روسيه كه بتوسط رئيس آن جناب  لنين, بجناب وزير
مختار دولت عليه� افغانستان داده شده است, دولت روسيه قبول ميكند, كه زمين هاى واقعه در منطقه� سرحدى كه در قرن
گذشته متعلق بافغانستان بوده است, بافغانستان تسليم كند با مراعاتِ اساس عدل و انصاف, و خواهش آزادانه� ملليكه دران
زمين ها سكنى دارند. ترتيب اظهارِ رضا و تعيين آراى اكثريت اهالى دائمى آنجا بموافقه� جداگانه بين دولتين بتوسط

۱وكالى طرفين قرار داده ميشود.

فقره� دهم
براى استحكام مناسبات دوستانه فيمابين طرفين عاليين معاهدين, حكومت جمهوريه� اشتراكيه� اتحاديه� شورائيه روسيه قبول

۲ميكند, كه بدولت افغانستان امداد نقدى و دaگر امدادِ مادى بدهد.

فقره� يازدهم
معاهده� هذا بزبانهاى روسى و فارسى مرقوم شد, و هر دو متن حقِ مساوى دارند.

فقره � دوازدهم
معاهده� هذا بعد از اثبات حكومتهاى طرفين عاليين معاهدين, صورت قانونى خود را حاصل ميكند و مبادله� تصديق نامها در

كابل ميشود.

 حوت۱۰عهد نامه� دوستى را كه در مابين حكومت عاليه� ز-س-س-ف-س-ر و حكومت عليه ا.م در ماسكو بتاريخ 
) و۱۰۲۱ فيمابين نمايندگان مختار طرفين عقد گرديده و صورت آن عيناً در باال تحرير يافته, مكتوبهاى نمبر (۱۲۹۹۳

نمبر (۱) و نمبر (۸) سفراى مختار روسيه را كه بدربار افغانستان مامور هستند سند قبول اتخاذ كرده, متعيناً بتوفيقه
تعالى, امضاء و تصديق نموده, اجراى آنرا بى تغير وعده ميكنم (امير امان الله).

 اين ترتيب صورت نگرفت, و عملى نشد, مثال نقاطِ مرو و پنجده كه در عصر امير عبدالرحمن روسيان آنرا گرفته بودند در دستِ شوروى۱
ماندند.

 امدادِ مادى نيز جز مقدار بسيار جزوى عملى نشد.۲

.۱۹۲۱ فرورى ۲۸ مطابق ۳

 شمسى هجرى در پغمان بامضاى همايونى رسيده بين دولتين تعاطى شده۱۳۰۰ اسد سنه ۲۲با اصل معاهده كه بتاريخ 
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(مهر: په دk دِ كؤن وسى الغازى امiر امان الله)است مطابق است 
(نقل از نسخه� مطبوع معاهده در كابل مطبع حروفى شركت رفيق)                                  

م۱۹۲۶معاهده� پغمان 
(پيمان عدم تجاوز  و بيطرفى و مودت افغان و روسيه� شوروى)

بمقصد تحكيم مناسباتِ دوستانه و استحكام روابط همجوارانه� دوستى كه خوشبختانه فيمابين دولت عليه� افغانستان و
 بر دوام است, و۱۹۲۱ فرورى ۲۸اتحاد جماهير اشتراكيه� شورائيه مبنى بر اساس معاهده� امضا شده در ماسكو مورخه 

معاهده� مذكور قوه� خود را در جميع حصه هاى خود, بى تعلقانه از ابقا يا الغاى معاهده� هذا حفظ مينمايد وكالى مختار
طرفين عليتين:

جناب جاللت مآب وزير امور خارجه دولت عليه� افغانستان آقاى محمود بيگخان طرزى, و جناب جاللتمآب سفير مختار
 در موضع پغمان, بعد از۱۹۲۶ ماه اگست ۲۱اتحاد جماهير اشتراكيه� شورائيه در افغانستان آقاى ليوند ستارك, در تاريخ 

تبادل مختاريت نامهاى خود, كه آنرا صحيح يافته اند, موادِ آتى را كه مقصد تقويت دادن به مناسبات دوستانه فيمابين
دولتين و تأمين صلح دائمى دارد, ترتيب داده امضا كردند:

ماده� اول
در صورت محاربه يا اقداماتِ حربى فيمابين يكى از طرفين متعاهدتين, و يكى يا چند دول ثالث, طرفِ متعاهد دaگر,

مراعات كردن بيطرفى را به نسبتِ طرفِ اول متعهد است.

ماده� دوم
هر كدام از طرفين متعاهدتين تعهد ميكند: كه از هر گونه تجاوز بطرفِ دaگر اجتناب نمايد, و نيز در خاكِ خود كه در
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تصرف شان ميباشد, چنين اقداماتى نميكند, كه بدولت متعاهدِ دaگر, ضرر سياسى aا نظامى برساند. خصوصاً هر كدام از
طرفين متعاهدتين تعهد ميكند, كه با يكى يا چند دول ثالث در ه_چكدام اتحاد و يا اتفاق سياسى و نظامى كه بر خالف
طرف متعاهد دaگر باشد, و همچنين در هيچكدام بايكوت يا محاصره� ماليه يا اقتصاديه كه بر عليه طرف متعاهد دaگر
متوجه بشوند, شركت نخواهند ورزيد, عالوه بران در صورتيكه اگر مسلك رفتار دولتِ ثالثِ يا دول ثالث به نسبت يكى از
طرفين متعاهدتين, در اقداماتِ خود خصمانه باشد, طرف متعاهد ديگر متعهد است كه نه فقط به همچنين مسلك رفتارهاى
دشمنانه مساعدت نكند, بلكه متعهد است در خاكِ خود بمسلكِ مذكور و به عمليات و اقداماتِ عداوت كارانه ممانعت

نمايد.

ماده� سوم
طرفين عليتين متعاهدتين اعترافِ متقابل, بحقوق حكمرانى و تماميت ملكيت خودِ شان نموده, متعهد مى باشند كه از هر
گونه مداخلتِ مسلح و غير مسلح در امور داخليه� طرفِ متعاهدِ دaگرپرهيز بنمايند, و نيز بايك دولت يا چند دولت ثالث كه
بر عليه دولت عاقد ديگر اقدام و مداخلت نمايد, قطعاً شركت و مساعدت نميكنند. و طرفين متعاهدتين در خاكِ خود
تأسيس و فعاليتِ دستجات, و نيز بكار روائى اشخاص عليحده كه بضرر طرفِ متعاهد ديگر باشد, و يا براى خلع اصولِ
دولتى طرف متعاهدِ ديگر اقدامات ورزند, و يا عمليات بر خالف سالمتى تماميت ملكيت طرفِ متعهد ديگر ميكنند, و يا
تحشيدات و جمع آورى قواى مسلح بر عليه طرف متعاهد دaگر بنمايد اجازه نميدهند, و ايشان را ممنوع از عمليات مى

دارند.
كذلك طرفين تمام قواى مسلح و اسلحه و اسباب ناريه و جباخانه و هر نوع تداركات موادِ حربى را كه بر خالف

متعاهد ديگر متوجه باشند, از خاكِ خود عبور آنرا روا نمى داند, و همچنين از خاكِ خود اجازه گذرانيدن نخواهند داد.

ماده� چهارم
طرفين متعاهدتين موافقت ميكنند: كه در مدت چهار ماه, در مذاكرات براى تعيين اصول حل اختالفات كه ميتوانند

فيمابين شان ايجاد بشوند, كه بطريق سياسى معمولى نميتوانند تصفيه بشوند, داخل خواهد شد.

ماده� پنجم
هر كدام از طرفين متعاهدتين, فعاليتِ آزادانه را دارا ميباشند, كه با دول ثالث, بهر گونه مناسبات و معاقداتيكه خارج از

حدود تعهداتيكه شرايط آن در معاهده� هذا مقرر شده اند, اقدام و تشبث ميتوانند.

ماده� ششم
معاهده� هذا از موقع تصديق آن كه بايد زياده تر از سه ماه بعد از امضاى آن نباشد, قوه� قانونى حاصل مينمايد, و در مدت
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سه سال قوه�  خود را حفظ ميكند. بعد از ميعادِ مذكور معاهده� هذا شناخته ميشود كه از خود مداومت براى يكسال دارد, در
صورتيكه اگر كدام يكى از طرفين متعاهدتين طرف ديگر را شش ماه قبل از انقضاى ميعاد قوه� معاهده از خواهش خود در

انقطاع آن آگاهى نخواهد كرد.

ماده� هفتم
معاهده� هذا در دو نسخه بزبانهاى فارسى و روسى مرقوم شد, و هر دو متن حق مساوى دارند.

 - پغمان۱۳۰۵ برج سنبله ۸ مطابق ۱۹۲۶ ماه اگست ۳۱در تاريخ 
امضاء: وزير خارجيه محمود طرزى

امضاء: سفير مختار شوروى ل, ن, ستارك

پروتوكول
مربوط به معاهده� بيطرفى و عدم تجاوز متقابله فيمابين

 دولت عليه افغانستان و دولت اتحاد جماهير اشتراكيه شورائيه

امضا كنندگان ذيل كه بطريقِ صحيح, براى امضاء معاهده� بيطرفى و عدم تجاوز متقابله فيمابين دولت اتحاد جماهير
اشتراكيه� شورائيه و دولت عليه� افغانستان مختار شده اند, در موقع امضاء معاهده� مذكور حسب الحواله� حكومت هاى متبوعه�

خود با اظهارات ذيل مبادله كردند.
جناب جاللتمآب آقاى ليوند ستارك سفير مختار اتحاد جماهير اشتراكيه� شورائيه در افغانستان اظهار ميكند: كه باو از
طرف حكومت اتحاد جماهير اشتراكيه� شورائيه اجازه رسيده است كه بنام حكومت موصوف تصديق بنمايد, كه حين

 ماه فرورى۲۸امضاى معاهده� فوق الذكر حكومت اتحاد جماهير اشتراكيه� شورائيه كه به اساسهاى معاهده� منعقده� مورخه 
۱۹۲۶ ماه اگست ۳۱ وفا دار بوده, هيچگونه تعهداتى بايك دولت يا دول ندارد, كه مخال�ِ معاهده� منعقده� مورخه ۱۹۲۱

كه در خصوص بيطرفى و عدم تجاوز متقابله است باشد. كذلك از طرف حكومت خود اظهار ميدارد, كه حكومت اتحاد
جماهير اشتراكيه� شورائيه تصديق مينمايد, كه در دوام تمام ميعاد بقاء معاهده� بيطرفى و عدم تجاوز متقابله� هذا, حكومت
موصوف در چنان معاهدات و مقاوالتى داخل نشود, كه مخال� معاهده� بيطرفى و عدم تجاوز متقابله� هذا باشد. حكومت

 و۱۹۲۱ ماه فرورى ۲۸اتحاد جماهير اشتراكيه� شورائيه و دولت عليه افغانستان بر اساس معاهده� منعقده� ماسكو مورخه 
 بى تغير ترقى خواهد كرد, و بر مقصد اعالى صلح عمومى مبنى خواهد۱۹۲۶ اگست سنه ۳۱معاهده� منعقده� پغمان مورخه 

بود.
جناب جاللتمآب آقاى محمود بيگ خان طرزى وزير امور خارجيه� دولت عليه� افغانستان اظهار ميكند, كه باو از طرف
حكومت دولت عليه� افغانستان اجازه رسيده است كه بنام حكومت موصوف تصديق بنمايد, كه در حين امضاى معاهده فوق
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 وفادار بوده, هيچگونه۱۹۲۱ ماه فرورى سنه ۲۸الذكر حكومت دولت افغانستان كه باساسهاى معاهده� منعقده مورخه 
 كه در خصوص بيطرفى و عدم۱۹۲۶ اگست سنه ۳۱تعهداتى بايك دولت يا دول ندارد كه مخال� معاهده� منعقده� مورخه 

تجاوز متقابله است, باشد.
كذلك از طرفِ حكومت خود اظهار ميدارد: كه حكومت دولت عليه افغانستان تصديق مينمايد, كه در دوام تمام ميعاد
بقاء معاهده بيطرفى و عدم تجاوز متقابله� هذا حكومت موصوف در چنان معاهدات و مقاوالتى داخل نشود كه مخال� معاهده�

بيطرفى و عدم تجاوز متقابله� هذا باشد.
حكومت دولت عليه� افغانستان يقين دارد كه مناسبات دوستانه فيمابين دولت عليه� افغانستان و اتحاد جماهير اشتراكيه�

۱۹۲۶ اگست ۳۱ و معاهده� منعقده� پغمان مورخه ۱۹۲۱ فرورى سنه ۲۸شورائيه بنا بر اساس معاهده� منعقده� ماسكو مورخه 
بى تغير ترقى خواهد كرد, و بر مقصد اعالى صلح عمومى مبنى خواهد بود, در تصديق مافوق امضا كنندگان ذيل پروتوكول

هذا را ترتيب دادند:
 در دو نسخه بزبانهاى روسى و فارسى مرقوم شد, و هر دو متن حق مساوى۱۹۲۶ ماه اگست ۳۱در پغمان در تاريخ 

دارند.
۱۳۰۵ برج سنبله ۸ مطابق ۱۹۲۶ اگست ۳۱تاريخ 
 ش)۱۳۰۵ سنبله ۲۷ - مورخه ۱۸ شماره ۷(امان افغان كابل, سال          

م۱۹۲۶معاهده� برلن 
راجع بمودت و روابط ديپلوماسى افغان و المان)(

پس از انكه دولت عليه اعليحضرت همايونى شاه افغانستان امان الله خان و دولت بهيه� المان, ارتباط مناسبات سياسيه�
دوستانه را بين الدولتين بتوسط اعزام نمايندگان طرفين تأسيس نمودند, بنا بر تشييد و تحكيم روابط دوستانه� فوق الذكر
كه اهميت آن از طرفين براى موفقيت و رفاهيت اقوام مملكتين تصديق گرديد, بعقد يك معاهده� دوستانه تصميم نموده و

براى اين مقصد:
اعليحضرت پادشاه افغانستان, جناب غالم صديق خان وزير مختار و سفير فوق العاده� خود شانرا
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و رئيس جمهور دولت بهيه� المان, جناب دوكتور گوستاو شتريزمان وزير امورِ خارجيه را بسمت وكالى مختار تعيين
فرمودند.

وكالى مختار مشاراليهما بعد از تعاطى و ثيقتين, مأذونيت كامله� خود ها, كه موافق باصول و قاعده� جاريه بود, موادِ
آتى را قرار دادند:

ماده� اول
ازين روز بعد كماكان صلح مصئون از تعرض, و دوستئ خالصانه� دائمى فيمابين دولتين عليتين افغانستان و المان حكمفرما

خواهد بود.

ماده� دوم
دولتين عاليتين عاقدين در نزد طرفِ ديگر, خود ها را بذريعه� سفارت تمثيل مينمايند, رو�سا و ساير اعضاى شناخته شده�

شان, امتيازات سياسى را بموافق قواعد عموميه� حقوق بين الدول مساوياً و متبادالً دارا هستند.
تشريح , در انجمله:

ال�: حق برافراشتن بيرق دولتى بر عمارت سفارت و اقامتگاه شخصى سفير, و حق آويختن لوحه� عالمتِ دولتى خود با
نوشته� عنوان دايره, بعمارت سفارت, و كذا حق آويختن بيرق دولتى در حين سفر رسمى� سفير بر وسايط نقليه.

ب: مصئونيت اعضاى فهرست شده� سفارتها و عايله� شان.
ج: عمارت سفارتِ طرفين متعاهدين, امتياز خارج از مملكت را دارا هستند, ولى در هيچ يك صورت, ملجاء و پناهگاه

براى متجاوزين از قانونهاى محلى شده نميتواند.
د: مصئونيت مراسالت سياسى و اشياء رسمى قاصد سياسى در حين اجراى وظيفه� رسميه.

هـ: حق مخابره با حكومت خود يا با نمايندگان رسمى حكومت خود در ممالك سايره بذريعه� پوست, تلگرافِ سيم دار
و بى سيم و تلفون بصورت واضح يا رمز موافق بحقوق نمايندگان سياسى.

و: در سفارتهاى طرفين اشخاص ذيل اعضاى رسمى سفارت شمرده ميشوند: وزير مختار, مستشار سفارت, آتشه�
نظامى, سركاتب, آتشه� اقتصادى, كاتب دوم, كاتب سوم يا دفتر دار, ترجمان, حكيم سفارت.

ماده� سوم
طرفين عاقدين موافقتِ تامه دارند: كه بوقتِ مناسب بعقد معاهدات مخصوصه, بالخاصه بعقد يك معاهده� اقتصادى اقدام

كنند.

ماده� چهارم
معاهده� هذا در دومتن فارسى و المانى تحرير شده و هر دو متن فارسى و المانى حق مساوى دارند.
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معاهده� هذا بايد تصديق شده و اوراق مصدقه هر چه زودتر در كابل تعاطى شود.
فلهذا وكالى مختار طرفين عاقدين عهد نامه� هذا را امضأ و مهر نمودند. در دو نسخه� اصل, در برلين, فى دوازدهم ماه

 (غالم صديق)۱۳۰۴حوت شمسى هجرى 
و به من تقديم شده است اظهار ميكنم كه معاهده� هذا را تصديق كرده و وعده مينمايم كه او را در محل اجرا گذارده و ايفا

نمايم.
پادشاه مملكت افغانستان: امان الله                 

پروتوكول مربوط به معاهده� فوق

وكيل مختار حكومت اعليحضرت پادشاه افغانستان آقاى ميرزا محمد خان معين اول وزارت خارجيه� دولت شاهى
افغانستان, و وكيل مختار دولت المان آقاى دوكتور فايگل سفير فوق العاده و وزير مختار در افغانستان, امروز مالقات

 در برلن را بنا بر۱۹۲۶ مارچ ۳ مطابق ۱۳۰۴) ماه حوت ۱۲نموده اند, كه اسناد مصدقه راجع بمعاهده� مودت منعقده (
) معاهده موصوف تعاطى نمايند.۴ماده (

بعد از انكه اسناد مصدقه مالحظه شده و صحيح يافته شدند, به تعاطى آن اقدام نمودند. على هذا امضاء كنندگانِ
ذيل, اين پروتوكول را ترتيب نموده امضأ كردند.

پروتوكول هذا در دو نسخه اصل بزبانهاى فارسى و المانى اجرا شده.
ش۱۳۰۵ سنبله ۲۲در پغمان صيفيه� كابل 

ش)۱۳۰۵-مورخه اول ميزان ۷ سال ۲۰(نقل از امان افغان كابل, شماره                         
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چند معاهده� ديگر
معاهداتِ هرات

م چون شاه شجاع با لشكر انگليس قندهار راگرفتند, ميجر تاد را در رأس هيتى بهرات فرستادند, تا با شهزاده۱۸۳۹در سنه� 
كامران و وزير يار محمد خان الكوزئى داخل مذاكره شد, وزير كه شخص هوشيار بود, در تحت شروطِ سنگين نماينده�

) هزار روپيه متقاعد گرديده و حفظ منافع انگليسى را در هرات پذيرفت.۵۰انگليس نيامد, ولى كامران ماهواره باخذ (
 وفات يافت, و سيد۱۸۵۱ كامران را بجزاى عملش رسانيده و اعالن استقالل كرد, ولى در سنه ۱۸۴۲وزير مذكور در سنه 

 بدست شهزاده يوس� نواسه� حاجى فيروزالدين سدوزائى۱۸۵۵محمد پسر نااليقش جاى او را گرفت, وى هم در سنه� 
برانداخته شد.

معاهده� ذيل بين نجيب الله خان نماينده� وزير يار محمد و ميجر تاد نماينده� شجاع الملك و ايلچى انگليس
 امضاء شده است:۱۸۳۹در قندهار بتاريخ ۹ جون 

۱- معلى القاب يار محمد خان وزيرِ كامران والى هرات در آينده وكيل مطلق مذاكرات و مكاتبات خواهد بود, و كسى كه
حكم وزير مذكور را ندارد, با او مذاكره و مكاتبه نخواهد شد.

۲- هر قدر مبلغيكه حكومتِ انگليس بحكومتِ هرات ميدهد, تماماً به وزير مذكور سپرده خواهد شد, و او همه� آنرا
بمشوره� رزيدنت انگليسى در هرات صرف خواهد كرد.

۳- وزير مذكور اقرار ميكند, كه بدون مشوره و صوابديد رزيدنت مذكور كارى را نخواهد كرد, و اگر رزيدنتِ انگليس
بدون اطالع و صوابديد وزير مرتكب عملى شود, آنهم امرى خالف دوستى تصور خواهد شد.

۴- رزيدنتِ موصوف بدون منظورى وزير, از مردم افغانستان زياده از صد نفر مالزم نخواهد داشت, و اگر ضرورتى افتد,
باجازت وزير ميتواند زياده ازان اشخاص را مستخدم گرداند, بشرطيكه از خويشاوندانِ وزير نباشند.

۵- طوريكه حكومت هرات به شهزاده كامران و اخالفِ او سپرده شده, وزارتِ او  هم با يار محمد خان و اوالدِ او خواهد
بود. و اگر شخصى از خاندانِ او اليقِ اين كار نباشد, آنگاه حكومتِ انگليس ميتواند شخصِ دaگرى را به عهده�

وزارت گمارد.
مهر ميجر تاد              و مهر نجيب الله خان                                      

معاهده� مودت
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۲م ۱۸۳۹ اگست ۱۳كه در هرات بين ميجر تاد رزيدنت گورنر جنرال هند و شاهزاده كامران والى هرات بتاريخ 
 هـ امضاء شده است:۱۲۵۵جمادى االخر 

۱- بين حكومت انگليس و شهزاده كامران و ورثه و اخالفِ او همواره رشته� دوستى محكم خواهد بود.
۲- حكومت انگليس حكمرانى هرات را به شهزاده كامران و جانشينان او عطا كرده و اقرار ميكند, كه در امور داخلى

حكومت هرات دخلى نخواهد كرد.
۳- براى استوارى روابط دوستى يكنفر نماينده� انگليس بدربار كامران مقيم خواهد بود, و متقابالً نماينده� هرات هم بدربار

گورنر جنرل هند مقرر شده مى تواند.
۴- دولت انگليس همواره امدادِ نقدى و حفاظت حكومت هرات را خواهد كرد, و اگر حمله� خارجى واقع گردد, كمك

لشكرى هم خواهد نمود.
۵- كامران تعهد ميكند, كه در منطقه� حكمرانى خويش جلو گيرى برده فروشى را خواهد كرد.

۶- براى حفظ روابطِ دوستى شهزاده كامران همواره به مشوره� حكومت انگليس و شاه شجاع الملك كار خواهد كرد, و با
هيچ نماينده� شاهى و انگليسى مخالفتى را روا نخواهد داشت.

۷- اگر اختالفى بين كامران و حكام  او و يا شاه شجاع روى دهد, فيصله�  آنرا به حكميت دولت انگليس خواهند كرد.
۸- كامران بدون اطالع و صوابديد نماينده� انگليس, با هيچ دولت و يا حكمرانِ خارجى مكاتبه و مذاكره نخواهد كرد.

۹- براى حفظ منافع خود و ملت افغان شهزاده كامران هيچ شخص اروپائى و فرنگى را جز انگليسى مستخدم نخواهد نمود,
و نه احدى را در كشور خود اجازه� دخول خواهد داد.

- كامران تمام موانع امورِ تجارتى را مرفوع كرده و به ترقى آن حسب مشوره و هدايت ايلچى انگليسى خواهد كوشيد.۱۰
۱۱-  تا وقتيكه حكومتِ هرات در خاندانِ كامران باقى است, ده ماده� سابقه مرعى و قايم خواهد بود.

م۱۸۴۰ مارچ ۱۶(هرات, امضا ميجر تاد ايلچى گورنر جنرل) منظورى گورنر جنرل 
)۷, ج ۱۶۲(معاهدات اردو, ص                                                                        

معاهدات قالت

 كه معاهده� مثلث الهور بين انگليس و۱۸۳۸خانان قالت از عصر احمد شاه ابدالى تابع دولت افغانى بودند, در سنه 
رنجيت و شاه شجاع امضاء شد, و لشكر اندس به افغانستان سوق ميشد, قبل ازان تأمين سند و دره� بوالن براى گذشتن
لشكر الزم بود, بنا بران برنس با موهن الل وغيره بدربار محراب خان قالت فرستاده شدند, و معاهده� ذيل را با او امضا

كردند:
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چون قبالً دولت انگليس با شاه شجاع يك معاهده را امضا كرده, و محراب خان و اسالفِ او هم قبالً تابع شاهان
سدوزائى بودند, بنا بران بر حسب رضاى شاه موصوف محراب خان و اخالفِ او نسالً بعد نسلٍ عهد نامه� ذيل را قبولدار

شدند:
۱- اوال دو اخالف نصير خان كه از عهد احمد شاه درانى بر سر زمين قالت و كچهى و خراسان و مكران و كيچ و بيله و

بندرگاه سوميانى حكمران بودند, بعد ازين هم باقى و قايم خواهند بود.
۲- حكومت انگليس در امورِ داخلى قالت و رعاياى خان دخلى نخواهد كرد, و شاه نواز خان و دودمان او را نخواهد

شناخت, و اگر شاه را از خان رنجشى باشد, برفع آن خواهد كوشيد, و حقوق خان را محفوظ خواهد داست.
۳- تا وقتيكه لشكر انگليس در خراسان اند, دولت انگليس مبلغ يك و نيم لك روپيه كمپنى را به قسط شش ماه به محراب

خان تأديه خواهد كرد.
۴- چون خان قالت مطيع شاه و دوست دولت انگليس است, بنا بران در تهيه� وسايل حمل و نقل و غله و حفظ راه از

شكارپور تا كچالك و باز داشتن دره� بوالن و دادر و روزن خواهد كوشيد.
۵-  قيمت وسايل حمل و نقل و غله كه بوسيله� خان مهيا گردد, نقد داده خواهد شد.

۶- چون خان قالت اطاعتِ كامل و خير خواهى با خاندان سدوزائى دارد, بنا بران دولت انگليس هم در حفظ مراتب
دوستى او خواهد كوشيد.

 هـ۱۲۵۵ محرم ۱۲ / ۱۸۳۹ مارچ ۲۸                                                           
(دستخط ال�, برنس ايلچى خاص الرد آكليند گورنر جنرل و مهر محراب خان والى قالت)

)۷۲ ,۷(ترجمه از اردو, معاهدات                                                                      

عهد نامه با نصير خان بن محراب خان

چون نصير خان  مطيع شاه شجاع الملك و سركار انگليس است, بنا بران بشرايط ذيل او و خاندانش به حكمرانى
قالتِ نصير مقرر ميدارند:

۱- مير نصير خان و اخالفِ او همواره مطيع و فرمانبردار شاه كابل خواهد بود, طوريكه اسالفش بودند.
۲- واليت كچهى و مستنگ كه بعد از قتل محراب خان گرفته شده بود, واپس از طرف شجاع الملك به نصير خان داده

مى شود. (بدون شال يعنى كويته)
۳- اگر شاه يا سركار انگليس بودنِ لشكرى را در نقاط حكمرانى خان الزم بينند مجاز خواهند بود.

۴- يكنفر نماينده� سركارِ انگليس همواره بدربار نصير خان و اخالفش خواهد بود, تا مطابق هداياتِ او عمل كنند.
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- راه آمد و رفت تجار افغانستان را خان قالت تا درياى سند و لنگر گاه سوميانى بخوبى حفاظت خواهد كرد, و محصول۵
معينه اموال التجاره به مير نصير خان داده خواهد شد, و از انچه سركار انگليس معين ميكند تجاوز نخواهد شد.

۶- اگر دشمنى بر مير نصير خان حمله آورد, و يا بين او و نماينده� سركارِ انگليس اختالفى روى دهد, سركارِ انگليس به
حفظِ خان و رفع اختالف خواهد كوشيد.

۷- مير نصير خان و اخالف او بدون منظورى و رضاى سر كار انگليس و شاه شجاع الملك با  هيچ حكومتِ ديگرى داخل
عهد و پيمان نميگردد, و بكلى پابند رأى شاه و دولت انگليس خواهد بود, اما با دوستان و اقاربِ خود مكاتبه كرده

مى تواند.
۸- مير نصير خان براى اعاشه� شاه نواز خان مبلغى و يا جاگيرى را بوسيله� سركار انگليس خواهد داد, بشرطيكه مشار اليه

در كشور انگليسى سكونت كند. 
 هـ۱۲۵۷ شعبان ۲۰ ع ۱۸۴۱ اكتوبر ۱۶

مهر و امضا: مير نصير خانمهر و امضاء آكلند
 م از طرف گورنر جنرل هند.۱۸۴۲ جنورى ۱۰تصديق معاهده 

)۷۵ , ۷(ترجمه از معاهدات اردو 

 در مستنگ بين جان جيكب پولتيكل ايجنت سندهـ و مير خان نصير امضا شده كه خانى۱۸۵۴ مئ ۴بعد ازين معاهده� 
قالت بموجب آن مستقيماً زير اداره� انگليس آمده و نامى از سلطه� افغانستان دران نيست.

 معاهدات مذكور)۷, ج ۷۷(ص 

 بين خداداد خان قالت و ميجر گرين رزيدنت قالت امضا شده كه دران تمديد۱۸۶۳ فرورى ۲۰همچنان معاهده� 
خطوط تيلفون و تلگراف را در خاك خود اجازت داده و حفاظه� آنرا تعهد كرده است و بموجب اين عهد نامه خاكِ

بلوچستان بكلى ضميمه� هند برطانوى شده است.
 معاهدات مذكور)۷ ج ۷۹(ص                                                                 

كتاب عهد نامجات اردو (جلد ۷) در انگليسى تالي� سى يو ايچنسن سكرتر حكومت هند است كه كنهيا الل آنرا با اردوى
.۱۸۶۹بسيار ناقص ترجمه كرده, طبع نولكشور لكهنو 

معاهداتِ ايران و انگليس مربوط بافغانستان

م معاهداتِ ذيل بين ايران و انگليس شده, كه دران ذكرى از افغانستان است:۱۸۰۱عالوه  بر معاهده تهران 
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۱۸۰۹ مارچ ۱۲(۱) معاهده� تهران 

اين معاهده در تهران بين سر هارفورد جونس ايلچى ملكه ويكتوريا و ميرزا محمد شفيع معتمد الدوله وزير اعظم و
 در  (۸)۱۲۲۴ محرم ۲۵ م/ ۱۸۰۹ مارچ ۱۲حاجى محمد حسين خان امين الدوله نمايندگان فتح على شاه قاجار بتاريخ 

ماده امضا شده كه آنرا معاهده� مودت و دفاعى توان گفت.
در ماده ۴ گويد كه هر دو حكومت نخواهند گذاشت كه يكى از دول اروپا در ايران و آبهاى آن راه aابند و يا حمله
نمايند, و اگر بين حكومتِ انگليس و افغان جنگى روى دهد, پادشاه ايران بموجب اين معاهده لشكر خود را بمدد انگليس

خواهد فرستاد.
در ماده� ۷ گويد: اگر بين شاهان ايران و افغان پيكارى روى دهد, دولت انگليس بيطرف خواهد بود, و تا وقتيكه

حكومتين مذكورين باو رجوع نكنند, دران ميانه مداخله اى نخواهند كرد.

(۲) معاهده� تجارتى و دفاعى تهران

كه بين سر گور اوسلى ايلچى پادشاه انگلستان و حكومت ايران در تهران  امضا شده:
ماده � ۵: اگر دولت انگليس را بافغان جنگى روى دهد, پادشاه ايران لشكر خود را بمدد انگليس خواهد فرستاد, بشرطيكه

مصارف لشكر كشى را حكومت انگليس بپردازد.
ماده� ۶: عيناً مانند ۷ معاهده� سابقه.

۱۸۱۴ نومبر ۲۵(۳) معاهده� دفاعى تهران 

كه بين جيمس مارير وزير مختار انگليس بدربار تهران  و هنرايس نماينداگان دربار لندن با ميرزا محمد شفيع صدر
 هـ در تهران امضا شده و داراى۱۲۲۹ ذيجه ۱۲ م ۱۸۱۴ نومبر ۲۵اعظم و ميرزا عبدالوهاب سر منشى دربار ايران بتاريخ 

(۱۱) ماده است. مشتمل بر دفاع مشترك حمالت اروپائى از طرف شمال و ترتيب نظام ايران در تحتِ نظر افسرانِ
انگليسى وغيره.

ماده ۸: عيناً مانند ماده ۵ معاهده نمبر ۲, اشتراك نظامى در جنگ افغان.
ماده ۹: عيناً مانند ماده ۷ معاهده� نمبر ا.
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(۴) اقرار نامه ايران در باره� هرات

م حكومتِ ايران اقرار مى نمايد. كه بر هرات ابداً لشكر كشى۱۸۵۳ جنورى ۲۵ هـ/ ۱۲۶۹ ربيع الثانى ۱۵بتاريخ  
نخواهد نمود. و اگر از كابل و قندهار حمله اى بر هرات واقع گردد, درينصورت هم افواجِ ايران بعد از اخراجِ لشكرِ حمله
آوران, واپس هرات را تخليه خواهد كرد. و در امورِ داخلى هرات ابداً دخلى نخواهد كرد. البته روابطى كه در عهد ظهير
الدوله مرحوم و يار محمد خان قبالً بين هرات موجود بود قايم خواهد ماند. و هم دولتِ ايران مكتوبى را درين باره به سيد

محمد خان خواهد نوشت, كه بوسيله� نماينده� انگليس از مشهد به هرات فرستاده شود.
دولت ايران وعده مينمايد كه از تمام حقوق اداى  ماليات و ضرب سكه و جريان خطبه وغيره عاليم اطاعت مردم هرات

صرفِ نظر خواهد كرد, و اگر سيد محمد خان بخوشى خود هديه اى بدربار ايران فرستد قبول خواهد شد.
دولت ايران عباس قلى خان پسيان را نيز بعد از ۴ ماه از هرات باز خواهد خواست و در آينده كدام كارمند ايران در
آنجا نخواهد بود. و اگر براى دفاع حمالت تركمان ضرورتى افتد, البته مطابق رواج عصر يار محمد خان طرفين دران باره
خواهند كوشيد. و نيز تمام اسراى هراتى را كه در مشهد و تهران اند رها كرده و اشخاصى را پناه نخواهند داد, كه از
حكومتِ سيد محمد خان بايران بيايند. و اگر شخصى را سيد محمد خان از هرات اخراج نمايد, او را در ايران حق
سكونت خواهد بود. و اگر اختالفى بين ايران و حكومتِ هرات روى  دهد, البته تصفيه� آن به حكميت انگليس خواهد شد.

(امضا صدر اعظم
(۵) مكتوب صدر اعظم ايران بنام سيد محمد خان

فرزند من! هنگاميكه وزراى ايران بشما كمك و دستگيرى  نمودند, باراده� قبضه و تصرف هرات نبودند, ما همواره
آرزو منديم  كه شما از حمله� مخالفان  مصون باشيد, و ابداً خواهش تسلط بر هرات نداريم, و نه تهانه لشكرى را دران جا

قايم كرده ايم.
قبالً نيز به كاردار حكومتِ هرات كه در دربار شاهى اند همين مراتب را مكرراً اطالع داده ايم و باز مى نويسيم كه ابداً
اراده� تسخير هرات يا يكى از بالد متعلقه� آنرا نداريم, و نخواهيم داشت, و به نحوى از انحاء در امور هرات مداخله نخواهيم

كرد, تا هرات از دست اندازى افغان و كابل و قندهار و تمام حملهاى بيرونى محفوظ باشد.
در باره� رواج خطبه و سكه نيز بشما اختيار تام است, ولى اگر موافق به عصر كامران و يار محمد خان سكه هاى مروجه

را بطورنذرانه بنام شاه ايران ضرب كنند, ما بخوشى خواهيم پذيرفت.
اگر بر انجا از طرف تركمان حمله شود و يا اغتشاشى روى دهد, درانوقت هم كمكِ ما منحصر به خواهش و رضاى
شما خواهد بود, و مطابق عصر يار محمد خان كمك الزمه را خواهيم نمود. و اگر گاهى بخواهش شما افواجِ ايرانى بمدد
تان بيايد, آنهم بيرونِ شهر هرات مقيم بوده, و بعد از اخراجِ دشمن, واپس به ايران رجوع خواهند كرد, يقين واثق است كه
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م۱۸۵۳ جنورى ۲۶شما از رأى خير خواهانه� ما واق� بوده و همواره مطابقِ  آن رفتار خواهيد كرد (امضاى صدر اعظم) 

(۶) فرمان فتح على شاه بنام سيد محمد خان

عاليجاه رفيع  مرتبت ظهير الدوله سيد محمد خان دوست گرامى قدر پادشاهى را واضح باد, كه اقرارنامه� عليحده
هيئت وزيران ايران در باره� خود مختارى هرات بشما ارسال ميشود و معلى القاب صدر اعظم آنرا بامضاى خود بشما مى

فرستد.
عاليجاهِ شما خود را مورد عنايات شاهى دانسته و مطابق آن معمول خواهيد داشت.

 م۱۸۵۳ جنورى ۲۹امضاء شاهى                                                                
(۷) نامه� كرنل شيل كه باخطوط فوق به سيد محمد خان نوشت:

البته آن دوست گرامى از اراده� حكومت ملكه� معظمه در باره� خود مختارى هرات واق� و مسرور خواهيد بود. اگر چه اكنون
دولت برطانيه بنا بر وجوهى با حكومت افغان روابطى ندارد ولى بنا بر خير خواهى و حفظ خود مختارى مردم هرات همواره
در مدت يك و نيم سال حكمرانى شما مترصدِ وقايع است, و با دولت ايران در باره� خود مختارى هرات به فيصله� واضح و
مفيدى رسيده كه اينك سه اقرار نامه� مربوط سند اول به مهر صدراعظم و دوم نامه� صدراعظم  بنامِ شما, و سوم فرمان

ازين اسناد بشما روشن خواهد شد كه سركار انگليسى خواهشمند است همواره هرات بدستپادشاهى ارسال مى گردد. 
افغانان در حال خود مختارى بماند, و همواره دران بالد امن بر قرار باشد و شما را ضرورتى به كمكِ ديگران نباشد.

اميدواريم شما به قيام امنيت و عدالت و انصاف و جلب محبتِ افغانان مانند پدر خود يار محمد خان مرحوم مو�فق آييد.
انتظار وصول جواب اين نامه را دارم.

يادداشت: چون نامهاى مذكور از فارسى به انگليسى و ازان باردوى ممسوخ, و بعد ازان باز بفارسى ترجمه شده شايد
نواقصى داشته باشد.

 م۱۸۵۷ مارچ ۴)  معاهده� پاريس ۸(

كه بين چارلس بيرن كولى نماينده� ملكه� انگليس و فرخ خان ايلچى ايران عقد شده است مبنى بر روابط مودت
مملكتين و تخليه� لشكر انگليس از ايران و رهائى اسراء وغيره.

ماده ۵: پادشاه ايران تمام لشكر خود را از هرات و افغانستان در مدت سه ماه بعد از امضاى اين معاهده باز خواهد خواست.
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ماده ۶: پادشاه ايران از دعاوى خود بر هرات و خاكهاى افغانستان بكلى صرف نظر ميكند, و از حكمرانان هرات يا
افغانستان هيچگونه خواهشى از قبيل قبول اطاعت و يا ضرب سكه و خطبه و دادن خراج وغيره نخواهد كرد. و نيز در
امور افغانستان بكلى مداخله نخواهد كرد, و هرات و افغانستان را حكومت هاى خود مختار عليحده خواهد شمرد. و
اگر اختالفى بين ايران و افغانستان روى دهد, پس دولتِ ايران اطالع آنرا به حكومتِ انگليس خواهد داد, و تا
هنگاميكه دولت انگليس حكميت مينمايد اقدام بجنگ نخواهد كرد. و نيز دولت انگليس متعهد مى شود, كه

حكومتِ افغانستان را از تعدى و تجاوز بايران باز دارد, و همواره در رفع اختالف طرفين ساعى خواهد بود.
ماده ۸: دولت ايران تمام اسراى جنگ افغان را بشرطى رها خواهد كرد, كه دولت افغان هم اسراى ايرانى را رها نمايد, و

براى اين امر نمايندگان حكومتين در آينده تعيين خواهد شد.
)۱۸۶۹ طبع لكهنو ۷                                             (ترجمه از معاهدات اردو جلد 



بخش دوم

پيمانهاى انگليس
 و قبايل افغانى
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 رسيدند, و سياسيون هوشيار هند برطانوى براى حفاظت بردرياى سندتا كلكته در قرن نوزدهم قواى استعمار برطانيا از 
 بزور و زر و احياناً دوستى روابط خود را قايم داشتند, تا از طرف افغانستان بهند خطرى نباشد,افغانستان بامراى هندعظيم 

 قبايل آزاد افغانى بودند, كه بسبب ضعG و فتور حكومت مركزىبوالن تا چترالولى در بين هند و افغانستان آنوقت از 
افغانى با حكومتهاى افغانستان روابط نيمه مطيعى داشتند, و همواره براى حكومت هند برطانوى خطر عظيمى بودند. اين
قبايل چون مركزيتى نداشتند,  لهذا زمامدارانِ برطانوى بر طبق پاليسى منحوس 'تفرقه بينداز و حكومت كن' ايشان را
پارچه پارچه كرده و با هر قبيله اى كه ملكان كوچكى داشتند, بدادن زر و تهديد زور پيمانهاSى بستند, كه يكورق مهم
پاليسى استعمار انگليس در سرحدات هند شمرده مى شود, و بر تدقيق كنندگان تاريخ ديپلوماسى افغانستان, مطالعه� آن

سودمند است, و بنا بران ما آنرا درين فصل جداگانه مى آوريم:

(۱)

اقرار نامه� حليم زائى مهمند

 پيوسته است,درياى كابل قوم مهمند ساكن است, كه حدودِ جنوبى مسكن شان به مجراى پشاوربطرف شمال مغربى 
 تا سيزده هزارمهمند حليم زائى ساليانه شش هزار روپيه تنخواه داشتند, تعداد نفوس افغانستانسرداران اين قوم از طرف 

 از مخالفين انگليس بود و بسرحداتسعادت خانم سردار اين قوم ۱۸۴۱نفر ميرسد, و به شش شعبه منقسم اند, در حدود 
 برادر زاده اش را بجاى وى گماشتند, ولى باز هم در تحت نفوذ مشترككره يار خان مزاحمت دادى. بنا بران پنجاب
م تاخت و تاز مهمندان بر انگليس شدت گرفت, بنا بران كولنل۱۸۵۱-۱۸۵۰ اند, و در سالهاى كابل و امير برطانيه

جنگيدى, حربهاى صعب كرد,سعادت خان كيمپل قوماندان لشكر پشاور, تامدت سه ماه با مجاهدين مهمند كه بسردارى 
 بدست انگليس آمد, و در انجا استحكامات نظامى كردند, ولى چونپشاور واقع بيست ميلى شمال غرب قلعه� مچنىو 

 از انجا پس گشتند, تمام مهمنديان باز شوريدند, تا باز همان سر لشكر انگليسى با۱۸۵۲لشكريان انگليسى در اپريل 
۱ ذيل را بستد.۷۸را مطيع گردانيد, و ازو اقرار نامه نمبر سردار احمد شير حليم زائى ايشان جنگيد, و 

 تعهد ميكنند: كه ساالنه مبلغ دو صدحليم زائى و هفت نفر ملكانِ ديگر قوم رحيمداد و مكرم و بهور گل و احمد شير"
روپيه خراج ميدهند و اطاعت و نوكرى سركار برطانيا را خواهند كرد, و اگر درين راه قصورى برايشان ثابت شود,
مستوجب سزا خواهند بود, دوستانِ سركار را دوستان و دشمنان حكومت را دشمن خود خواهند پنداشت, و اين اقرار نامه

م.۱۸۵۲ جوالئى ۱۲بغرض فوق داده شد. مورخه 

.۶۰۰ انتخاب از راپورت كمشنر پشاور بحواله صولت افغانى ص ۱

)۶۰۵(صولت افغانى, ص 
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(۲)

 كمشنر پشاور بغرض اسكانِ مجدد رانى زائىتعهد نامه� كرنل ميكسن
۷۹نمبر 

 امروز حاضر آمده و التجاى معافى جرايم سابقه و اجازت سكونت مجدد را در سر زمين خودرانى زائىچون خوانين 
نموده اند,  بنا بران بشرايط ذيل با ايشان موافقت شد: 

اول:  اگر سركار مالياتى را از ايشان بخواهد ادأ خواهند كرد.
دوم: اگر سركار در اراضى رانى زائى قالع استحكام لشكرى را ساختن بخواهد مختار خواهد بود.

سوم: به كسانيكه حكومت اجازت اقامت مجدّد را بدهد, واپس به سر زمين خود خواهند آمد.
چهارم: خوانين اقرار ميكنند كه همواره در نوكرى حكومت بوده و چنين شخصى را در اراضى خود نميگذارند كه با

حكومت برطانيه صادق نباشد.
پنجم: اگر بر قوم رانى زx حمله بشود كه مدافعه� آن براى ايشان ممكن نباشد, پس به عالقه� خود لشكريان انگليسى را

اجازت ورود و دفاع خواهند داد.
بعد از مذاكره� مواد فوق به خوانين متعاهد اطمينان داده مى شود, كه سركار انگليس خواهش توسيع اراضى خود را
ندارد, و نه از رانى زx محصوالتى را ميگيرد, مگر ميخواهد كه سرحداتِ مملكت هند را از تجاوز ايشان و دSگران محفوظ
داشته و رعاياى خود را در امنيت بكارهاى خويش مصروف دارد, و اگر كسى دست اندازى كند, جزا داده خواهد شد. حاال
به خوانين رانى زx اجازتست كه به قراى خود باز آيند, و مانعى نيست, ولى اگر ازين اقرار خود منحرف شوند, پس بدون

اطالعدهى سابق, براى گرفتارى و سزاى ايشان افواج انگليسى فرستاده خواهد شد.
 از روى خير خواهى در آبادى مجدد رانى زئى سفارش كرده و آماده اند اميد است كه بپاس احترام۱ملكان باجور

ملكان مذكور بر تعهدات خود استوار باشند, و هم بقرار سفارش ايشان پنج هزار روپيه جريمه� رانى زئى معاف كرده شد, و
۱۴محبوسين شان نيز رها شدند, بايد كه در مقابل اين مهربانى و برد بارى حكومت همواره شكر گذار باشند. مورخه 

م.۱۸۵۲اگست 
)۶۰۵(صولت افغانى, ص 

 در اصل: مندجور۱
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(۳)

چيG كمشنر پنجابسر جان الرنس با تعهد حسن خيل و آشوخيل دره� كوهات 

 ساكنند كه ازان جمله حسن خيل درانوقتآدم خيالن افريدى دره� جواكه و دره� كوهات Sعنى كوهات و پشاوردر درهاى بين 
بارها مى تاختند,راولپندى  و پشاورداراى نه صد تفنگ و آشو خيل داراى هشت صد تفنگ بودند, و از دره� كوهات تا 

 با عساكر مسلح بدين درها آمد و بعد از انكه اكثر قالع جنگى افريديانسر جان الرنس چيG كمشنر پنجاب ۱۸۵۳بسال 
را مسمار كرد, از خوانين ايشان بزور و سر نيزه تعهدات ذيل را گرفت و در مقابل چهارده و نيم هزار روپيه ساالنه را براى

تمام اقوام دره مقرر كرد:

(۴)
۸۰نمبر 

:پنجابملكان قبايل......بخدمت چيG كمشنر 
چون ما حسب خواهش خود در اراضى حكومت انگريزى آمد و رفت داريم, بنا بران مواد ذيل را قبولداريم:

اول: ما و ايندگان ما در ممالك انگريزى ابداً مرتكب حمله و غارت و دزدى نخواهيم شد, و بخوشى و رضاى خود دران
ملك تجارت و كارو بار خواهيم كرد.

دوم: اشخاص سارق و بد رويه و مظنون را چه افريدى باشند يا غير آن, بغرض ارتكاب جرم از عالقه� خود به عالقه� انگريزى
راه نميدهيم, و نه اموال مسروقه را ميگذاريم, كه از حصه� ما بگذرانند.

سوم: اگر از سر زمين انگريزى اشخاص مجرم و قاتل به اراضى ما پناه آورند, ما به اSشان پناه نميدهيم, و بزودى از مساكن
خود خارج ميسازيم.

چهارم: بذريعه� خط معرفى خود اشخاص بد كردار و مظنون را به سر زمين انگريزى نمى فرستيم.
پنجم: اگر از طرف ما و يا يكى از باشندگان اراضى ما در شرايط مذكوره عهد شكنى بظهور رسد, پس سركار انگريزى

 امضا شد.۱۸۵۳ نومبر ۱۵اختيار خواهد داشت, كه اقدامات مناسبى را كه الزم دانند بكنند.  بتاريخ 
)۶۰۶(صولت افغانى, ص 

(۵)
)۸۱نمبر (
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 وزيريان ملكان تمام قوم موال خيل جواكه ازمحمد خان و محمد امين و فتح شير و عالمشير و موسى خان و گلرنگما 
طرف خود اصالتاً و منجانب جرگه� ريش سفيدان و مشران قوم وكالتاً اظهار ميداريم كه چون ملك ما با ملكِ سركار

 تعهدكوهات دپتى كمشنر كپتان كوكانگريزى متصل است, بنا بران بر مواد ذيل بخوبى غور كرده برضا و رغبت خود با 
كرديم:

اول: هر نوع تاخت و غارت و جرائمى كه از طرفِ قوم ما در اراضى انگريزى سابقاً واقع شده, بعد ازين بوقوع نخواهد
پيوست.

دوم: اگر مجرمى به اراضى ما از ان طرف ملكِ سركار پناه آورد, او را بيرون ميكشيم, و اموال مسروقه را اگر آورده باشد
واپس ميدهيم.

سوم: اگر فردى از اقوام ما و يا سكنه� سرحد در ملك انگريزى مرتكب جرمى گردد و در انجا گرفتار آيد, ما برهائى وى
اقدام نمى كنيم, و اگر همان مجرم از انجا فرار نمايد و به اراضى ما آيد, مال مسروقه را واپس كرده و به مجرم حسب

دستور افغانى جزا ميدهيم, و در آينده نميگذاريم, كه در اراضى سركار انگريز بارتكاب جرمى اقدام ورزد.
چهارم: مفروران و محبوسينيكه از انطرف درياى سند به اراضى ما آمده اند, در مدت دو ماه از اراضى خود خارج ميسازيم.

از قوم جواكه امداد و اعانتى بخواهد پس ما به نوكرى سركار حاضر وكوهات پنجم: اقرار ميكنيم كه اگر دپتى كمشنر 
مستعد خواهيم بود.

 همواره با ما زندگانى دارند, و ما ضامن ايشانيم و اميد داريم كه سركار اوضاع گذشته�قوم محمدىششم: عده� قليلى از 
ايشانرا معاف دارد, و اقوام ديگر افريدى نيز بضمانت ما پابند خواهند بود, سركار با ايشان مانند ما سلوك ورزد.

 كمپ والهمحمد سعيد خان و مباركشاههفتم: در تعميل شرايط فوق نيز ما از طرف اقوام ديگر جواكه و ملكان ديگر مانند 
 ضمانت ميكنيم, كه اگر تخلG عهد كردند جوابده ميباشيم.بهادر شير خانو 

 نيز اطالع دهند, تا ما براى كار و بار جايز پشاور بعد از تصديق اين اقرار نامه به دپتى كمشنركوهاتهشتم: دپتى كمشنر 
خود به آنجا رفته بتوانيم, و پنچ نقل اين عهد نامه با يك حكمنامه بما داده شود, تا در ضلع راولپندى و آنطرف درياى

ستلج نيز آدمان ما را گرفتار نسازند.
نهم: از قوم ما هفت نفر مقيدند پنج نفر در كوهات و دو نفر در پشاور, و خواهش داريم كه بعد از تصديق اين عهد نامه

اشخاص مذكور رها كرده شوند.
دهم: اقرار ميكنيم كه اشخاص اجنبى دشمن سركار را به سر زمين انگريزى با خود نمى آورSم.  (امضا)

)۶۰۶م  (صولت افغانى, ص ۱۸۵۴ جنورى ۱۱مورخه 

(۶)

م۱۸۵۳ يكم دسمبر عهد نامه افريديان گالء دره� كوهات
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 وشير خان و ضابطه خان و مير شكارو ميران و تاج خان  و ميرو و لوزx و محمد امير: خان و زرغون خيلما ملكان 
.جعفر

.دوست محمد و شير احمد خانو گمل خان , و پاينده خان: شهركىو ملكان 
و ملكان خور جرگه: مال خان و اكرم و شيراز و گلستان.

 �صاحب را شنيده برضا وكپتان كوك  در كوتل كوهات فراهم آمده و احكام كوهات,بقرار شرح فوق ملكان تمام دره
رغبت خود با سر كار انگريزى چنين عهد كرديم:

 حواله داشته بنا بران ما بران موضعبنگشاول: چون بر موضع كوتل بين ما و بنگش نزاع بود, و حاال سركار انگريز آنرا به 
دعواى نداريم, و سركار اختيار دارد, كه هر دو سمت كوتل را طوريكه بخواهد انتظام نمايد, و بر هر جائيكه بخواهد

۱چوكى (محافظ خانه) مقرر دارد.

دوم: اموال سركارى و مالزمان سركارى كه بدستِ ما امده واپس ميدهيم, و سوگند ميخوريم كه زياده ازان نگرفته ايم.
 از سوداگران بغارت برده اند, واپس ميدهند اما آنچه همدون خيل برده و تلG كردهسنى خيل و زرغون خيلسوم: امواليكه 

اند بايد معاف شود. و اگر زرغون خيالن اموالى را فروخته باشند, بسوگند مو�كد قيمت آنرا خواهند پرداخت.
چهارم: اگر در آينده بين چبوتره� اجل سمت پشاور و لوهرى كوتل رهزنى و يا غارت واقع گردد, بعد از صدور حكم دSپتى

 مع فهرست اموال مسروقه در مدت ۵ روز آنرا جمع كرده واپس ميدهيم, و يا نقصان را تالفى ميكنيم.كوهاتكمشنر 
 فير تفنگ نمايدكوهاتو پشاور پنجم: اگر فردى از قوم ما بر رصد خانه ها و پهره� فوجى و يا چوكى پليس واقع حدود ضلع 

و اين فعل باثبات رسد, پس ما فردِ مذكور را به سركار انگريزى مى سپاريم تا بهر جائيكه بخواهد جال وطن نمايد, و
از ما جريمه بگيرد, و نيز اگر از قوم ما فردى ارتكاب چنين فعل نمايد, اين عهد نامه ملغى خواهد بود.

ششم: اگر بعد از تصديق اين عهد نامه كدام فرد قاتل يا سارق يا فاسقى از عالقه� انگريزى بنزد ما پناه آورد, ما او را از
حدود خود بيرون ميكشيم, و اال از انها اقرار نامه ميگيريم, كه در آينده برعاياى انگريزى خسارتى نرسانند, و ما

ضامن ايشان خواهيم بود.
هفتم: اگر از قوم ما فردى مرتكب قتل گردد, ما او را از بين خود بيرون ميرانيم و خانه� او را مى سوزانيم, و اگر مجرم

 كه جاده كوهات۱۸۵۰م دوازده صد تفنگ داشتند, بسال ۱۸۵۰ در دره كوهات افريديان آدم خيل شعبه گال زندگانى دارند, كه در حدود ۱
ساخته ميشد بر عمله ساختمانى حمله بردند, و تلفاتى رساندند قرار راپورت دپتى كمشنر پشاور در همان وقت گويا حكومت افغانستان دست
اندازى حكومت انگليسى را در قبايل گوارا نداشته و به قبايل تحريك ميداد, سر جانس پير كماندر انچيC در انوقت در پشاور بود, و بر
قبايل دره با شدت و قهر لشكر كشيد, و در ماه فرورى سال مذكور لشكر زيادى را بدره و كوهات آورد, و نيز مردم بنگش را با افريديان

بجنگ انداخت و باآلخر اين عهد نامه اجبارى را از ملكان دره گرفت, كه از الفاظ آن حالت اكراه و اجبار پيدا است. 
دره كوهات كه از نظر سوق الجيشى خيلى مهم است, از انوقت در تحتِ اثر استعماريون هند ماند.

مذكور را سركار گرفتار نمايد, مانند بزه گاران دSگر جزا دهد.
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هشتم: اگر فردى از رعاياى سركار, اموال مسروقه را به سرزمين ما آورد, و ما ازان مطلع گرديم, مال مذكور را ازو گرفته و
واپس ميدهيم و شخصى مفرور را بيرون ميكشيم.

 صاحب و كپتان هملتن صاحب بغرض امنيت راه و حفاظتجارج الرنسنهم: تهانه جات و چوكى هائى كه سابقاً كرنيل 
 نفر, اجل چيوتره۲۵مسافران دره به تفصيل ذيل مقرر كرده بودند, بعد ازين هم بر قرار خواهد بود: براه اجوز چوكى 

 نفر, سنده بسته ۵ نفر, ميان۱۰ نفر, رنجوينگى ۲۰ زرغون خيل نفر, اخ ورسك ۵ نفر, راه شرقى ۵ نفر, ورسك ۱۵
شرقى و كوتل ۵ نفر.

 اقوام دولت خيل و جواكه و بنگش از طرف سركار مقرراند. اگر شخصى از دولت خيل و جواكهكوتل سه چوكىدهم: بر 
در سرحدات ما مرتكب غارت گردد, اگر به بنگش متعلق باشد, ايشان مسئول آن خواهند بود. و اگر به مردم دره تعلق

داشت البته ما جوابده بوده و مسئول اقوام شريك خود هستيم.
يازدهم: فردى از اقوام ما مرتكب دزدى نخواهد شد, و اگر مجرمى گرفتار آيد, بموجب قانون جزا بدهند, و اگر سارقى

اموالِ مسروقه را بسر زمين ما آورد, مالِ مذكور را واپس ميدهيم.
 فرستاده شده اند, اگر مرتكب قتلدرياى سندهـ مقيد اند, و يا بماوراى كوهات و پشاوردوازدهم: افراد قومى ما كه در 

نشده باشند, سركار ايشانرا رها خواهد كرد, و مواشى و اموال ايشانرا هم واپس بدهد.
سيزدهم: دپتى كمشنر بعد از تصديق اين عهد نامه حكم عام بدهد, كه افراد قوم ما مانند رعاياى ديگر سركار بشرط گذران

نيكو در ملك انگريزى بغرض تجارت و كاروبار خود گشت و گذار نمايند.
چهاردهم: براى اطمينان ايفاى اين عهد نامه ما متعهديم: كه چار نفر را از طرف خود بسركار يرغمل دهيم, تا پيش سركار

مقيد باشند, و در اوقات دادن عوضى ايشان رها كرده شوند, و عوض ايشان گرفته شود.
پانزدهم: سابقاً مبلغ پنج هزار و هفت صد روپيه بابت مواجب دره بما داده ميشد, و حاال كمشنر صاحب بابت مواجب بسئ
خيل سه صد روپيه را ساالنه تنقيص كرده اند, و ما آنرا قبول داريم, و بعد ازين مبلغ پنج هزار و چهار صد روپيه را

دريافت خواهيم داشت.
)۶۰۷م       (صولت افغانى, ص ۱۸۵۳امضا............. مقام كوهات كوتل يكم دسمبر 

(۷)

 نمبر (۸۳)فيروز خيل و اقرار نامه� اقوام برولى

برضا و رغبت خود اقرار ميداريم:
چون در مقابل نوكرى چوكى دره, از طرفِ سركار ساالنه مبلغ دو هزار روپيه بما مقرر شده و بنا بران شرايط ذيل را

منظور داريم:
اول: برجيكه در دره بمردم ما سپرده شده, دران دوازده نفر خواهد بود.

 خواهيم شتافت, و اگر شخصى از ما دران فساد بهره اى داشت,بنگشدوم: اگر در چوكى دره فسادى واقع گردد, ما بمدد 
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بموجب قوانين خود او را سزا ميدهيم و نميگذاريم كه در آينده مرتكب چنان فعلى شود.
 از قوم دولت زائى اند, و تا كنون نوكرى اختيار نكرده  و باطاعت سركار نيامده اند, اگر درعثمان خيلسوم: چون مردم 

آينده حاضر شوند, پس در همين مبلغ دو هزار روپيه مذكوره, حصه� آنان نيز تعين مى شود, و از سركار مبلغ عليحده اى
را نخواهند خواست, و راجع به گذاره� خوب آنان نيز ما تعهد ميكنيم.

چهارم: چون مساكن ما به مملكت سركار انگريز ملحق است. اگر مجرمى بسر زمين ما آيد, اموالِ سركارى را ازو گرفته
بحكومت مى سپاريم, و خود او را از عالقه� خود بيرون ميكشيم.

پنجم: اگر در چوكيهاى دره نقصانى واقع گردد, پس ما و مردم بنگش باندازه� حصص خود جوابده آن خواهيم بود.
ششم: اگر كسى از سر زمين انگريز دزدى نمايد, از عالقه� ما گذر نخواهد كرد.
هفتم: افرادِ اقوامِ ما در دره مابين حدود آدم خيل ارتكاب جرمى نخواهند كرد.

 را بطور ضامن ميدهيم.شهزاده و حضرت شاه و مغوالن خان و ملك شير خانهشتم: بهادر 
)۶۰۸(صولت افغانى, ص  دستخط شد. ۱۸۵۳ دسمبر ۳بتاريخ 

(۸)

۸۴ نمبر اقرار نامه� آفريديان جواكه

ما ملكان:
.قاسم خيلسراج و قاسم و شاه ولى با قوم خود 

.اسمعيل خيل, امراى قوم بيراج و محمد و محب اللهو سكهراج  و بابرىو 
.جمو و نامدار ملكان خانگول و سروين و تركىو ماكان 

.پاندونسان ملكان محمد مجيب و يار خان و صاحبخان و شير بازو 
, پيشكوهات كوتل جواكه, كه بر سرحد مملكت انگريز زيست دارند, در مقام تپه افريديانِو ملكان غريبه و تمام قوم 

 فراهم آمده, از طرفِ سركار بيانات صاحب ممدوح را شنفته و برضا و رغبت خودكوهاتكوك صاحب دSپتى كمشنر 
اقرار نامه� ذSل را كردند:

 در باره� سرحد نزاعى بود, در انوقت نيز ما بسبب دوستى سابقه, بامداد بنگش آمديم,بنگش و افريديانچون بين 
حاال نيز چهار شرط ذيل را قبولداريم:

دوازده نفر مقرر گردد, و اين اشخاص همواره بر برجى خواهند بود و دران حصه� كوتلكوتل چوكى اول: قبولداريم كه بر 
تعمير ميگردد, كه در اراضى ماست.

 واقع گردد, ما مثل سابق با قواى خود بمدد بنگش خواهيم شتافت, و اگر در انجا نقصى واردكوتل نزاعىدوم: اگر در 
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گردد, در اداx آن با بنگش سهيم خواهيم بود, و چنانچه سابقاً هم تعهد كرده ايم, در خاك انگريز به ارتكاب جرايم و
دزدى و رهزنى نمى پردازيم, و اگر فردى از ما دران خاك جرمى را مرتكب گردد, ما همه جمعاً مسئول آن خواهيم بود.
و براى اين مقصد مير مبارك شاه و بهادر شير خان را ضامن ميدهيم, كه در خاك انگريز زندگانى دارند, و اگر قضيه

اى واقع گردد, جوابده ميباشند.
 مقرر شده, ما هم سهيم خواهيمبنگشسوم: بموجب منظورى دپتى كمشنر بهادر (?) در دو هزار روپيه مواجبى كه قبالً به 

بود.
درهافريديانِ  جرمى را مرتكب شود, مسئول آن ما ايم, و تا وقتى كه عهد نامه� دره كوهاتچهارم: اگر مردى از قوم ما در 

۱۸۵۳قايم است, ما مستحق حصه� خود در مواجب دو هزار روپيه مى باشيم.  (امضا)   مورخه ۳ دسمبر 
)۶۰۹(صولت افغانى, ص 

(۹)

۸۵ دره� كوهات نمبر اقرار نامه� قوم سپاه افريدى

 وامان خان و  شادى وحيدر على و عبد الحسن  و رستم على و صفدر على شاه, مراد خان, ضابطه خان, احمد شاهما 
:غالم ملك و احمد شير و جواهر على

 صاحب دپتى كمشنر آمده بعد از مذاكره با سركار انگريزى عهد وكپتان كوك پيش كوهاتسرحد ضلع  قومِ سپاه ملكان
پيمان كرديم:

 واقع شد, ما بر حسب رفاقت سابقه بعد از بدرخواست به امدادكوتل جنگى در مقام افريدياناول: چون بين بنگش و 
 آمديم, و چون پيكار بپايان آمد, بچهار شرط ذيل با بنگش تعهدى بستيم (الG) در نگهبانان برج متعلقبنگش

بنگش, اشخاص قوم ما هم موجود خواهد بود (ب) در مسايل متعلقه� كوتل و حفاظت آن مشتركاً طرفدار بنگش
خواهيم بود, و در اوقاتِ ضرورت امداد جنگى هم ميدهيم (ج) اگر در كوتل نقصى واقع گردد, و يا ضررى رسد, پس
ما با بنگش بحساب سهم اشخاص  متعينه جوابده خواهيم بود (د) اگر چه قبالً هم اقرار زبانى كرده ايم, كه در خاك
انگريز قتل و رهزنى و دزدى نميكنيم, اكنون بصورت تحريرى اقرار مينمائيم, كه اگر فردى از قوم ما در حدود
انگريزى جرمى را مرتكب گردد, ما همه جمعاً مسئول آن ميباشيم, و مال مسروق را واپس ميدهيم, و بقاتل و رهزن
برسم افغانان جزاى نفى وطن و احراقِ مسكن ميدهيم و اگر مجرم در خاك انگريز گرفتار آيد, حكام انگريزى

ميتوانند طوريكه مناسب دانند باو جزائى بدهند و ما دران مداخله نخواهيم كرد.
اين چهار شرط فوق را اكنون هم برضا و خوشى قبول داريم.

 انگريزى سكنىميره خاكدوم: براى اطمينان تعميل شرايط مذكوره سيد حسين على شاه و ميرزا ابن على شاه كه در 
دارند, و ملك الله يار خان على زx ساكن مذكور را ضامن ميدهيم, اگر در تعميل شرايط مذكوره با بنگش يا ديپتى

كمشنر قاصر آئيم, ضامنان مذكور تالفى آنرا ميكنند, و مسئول مى باشند.



۹۹      تاريخ تجزيه� شاهنشاهى افغان                                                                      

 دادن پنجصد روپيه ساالنه را از مواجب مقرره منظور ميكنند, كه هر سال حصه مابنگشسوم: در مقابل اين اقرار نامه مردم 
را بدهند.

 مرتكب دزدى يا جرمى شود, ما مسئول آنيم, و به ترضيه� سركار ميكوشيم, و تادره� كوهاتچهارم: اگر از قوم ما كسى در 
وقتى كه اقرار نامه هاى در كوهات  واجب التعميل است, پنجصد روپيه مذكوره بر وقت معين بما داده خواهد شد.

 � م (امضاها)۱۸۵۳ دسمبر ۶مورخه
)۶۰۹(صولت افغانى, ص 

)۱۰(

۸۶ نمبر اقرار نامه� قوم رانى خيل افريدى

جنرل بر خاك انگليسى در ساموخيل تاختند, ۱۸۵۵ در ضلع كوهات بشمال هنگو ساكن اند, و بسال رانى خيل
را فرو كوفت, و اين تعهدكوه سمانا رانى خيالن  در ۱۸۵۵ با لشكر گرانى با آنها در آويخت, و به يكم ستمبر چمبرلين

نامه را از ايشان گرفت:
چون جرايم گذشته� ما (?) معاف شده, بنا بران با سركار انگريزى بشرايط ذيل متعهديم:

اول: تمام مواشى غارت شده رعاياى انگليسى را كه پيش ما اند و يا بعد ازين ظاهر شوند واپس ميدهيم, اما آنچه لشكريانِ
ما بدوران خصومت برده اند, معافند.

دوم: در آينده بجان و مال رعاياى انگليسى خسارتى نميرسانيم, و اگر افراد اقوام دSگر از خاك انگليسى اموال مسروقه را
بخاكِ ما آورده باشند و يا بياورند, آنرا واپس ميدهيم, و اگر ثابت گردد كه سارق از قوم ماست, ازو جريمه
ميگيريم, و اگر در باره� سرقتى افراد قوم ما مشتبه شوند, بآنان حلG ميدهيم, اگر سوگند نخورند, اموال مسروقه را

تاوان ميدهيم.
سوم: از قوم ما پنج نفر بطور يرغمل پيش دپتى كمشنر خواهند بود, و وقتيكه ميروند, در عوض ايشان دSگران خواهند آمد.

)۶۱۰(صولت افغانى, ص م  (امضاء)۱۸۵۵ دسمبر ۲۰مورخه 
(۱۱)

۸۷ نمبر اقرار نامه� قوم اكاخيل

چون سركار انگريزى ما را بپاداش جرايم سابقه محاصره كرد, لهذا ما از افعال بد سابقه پشيمان گشتيم, و مبلغ دو
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هزار و شش صد و هفتاد روپيه را بسركار جرمانه داديم, در آينده از ارتكاب جرايم پرهيز خواهيم كرد, و اگر يكى از شركاء
قومى ما در خاك انگريزى مرتكب جرمى شود, او را گرفتار مى سازيم, و اگر فرار نمايد, جايداد او را ضبط كرده و بدون

اجازت سركار به خاكِ خود او را باز نميگذاريم.
اول: اگر سركار از ما خون بهائى بخواهد ميدهيم.

دوم: اگر فردى از ما يكى از رعاياى برطانوى را مجروح سازد, هر قدر جرمانه اى كه سركار بخواهد ميدهيم.
سوم: اگر كسى از رعاياى انگريزى دزدى نمايد, و يا غارتگرى كند و گرفتار آيد, ما دران مداخلتى نميكنيم, و اگر مجرم

نزدِ ما آيد, و دزدى او ثابت گردد, تاوان مال مسروقه را ميدهيم, و ازو جرمانه م�گيريم.
چهارم: اگر زنى از ما به خاك انگريزى فرار كند, او را بذريعه� جرگه واپس ميخواهيم و وقتيكه به قبيله� خود واپس آيد,

بسركار معافيت او را ضمانت ميدهيم.
پنجم: اگر از افراد ما شخصى دشمن سركار باشدو بخاك انگريزى برود و گرفتار آيد, ما دران مداخلتى نميكنيم و پنجاه

روپيه را جرمانه ميدهيم.
ششم: اگر مجرمى در خاك ما باشد, ما مال مسروقه را ازو ميگيريم و واپس ميكنيم, و او را از بين خود بيرون ميكشيم.

هفتم: اگر مجرمى از نزدِ نگهبانان محافظ فرار كند, ما او را در خاك خود اعانت نميكنيم و نگهدارى نمينمائيم.
هشتم: يكنفر ممتاز قوم ما نزدِ سركار بطور يرغمل خواهد بود.

نهم: تا وقتيكه مبلغ مذكوره� باال دو هزار و شش صد و هفتاد روپيه را پوره نرسانيم يكى از ما بشهر پشاور نخواهد آمد. و
اگر گرفتار شد, مبلغ مذكوره ازو در تهانه تحصيل گردد.

دهم: اگر در شرايط مذكوره� فوق بدعهدى بوقوع آيد, سركار براى ايفاى آن يكماه مهلت خواهد داد, و به انقضاى ميعاد
 بفرستد, و يا طوريكه مناسب داند اقدامى نمايد.هندوستانمذكور سركار مجاز خواهد بود, كه يرغمل ما را به 

 تجاوزى كنيم, شش صد روپيه تنخواه سابقه� ما را باز دارند.دره� كوهاتيازدهم: اگر بر 
دوازدهم: اگر افراد قوم ما را با يكى از رعاياى انگريز دعوى بوقوع رسد, و يا اشتباهى وارد شود, جوابده� آن هستيم, و

تحقيقات وقايع را طوريكه  از رعاياى انگريزى ميشود بكنند.
سيزدهم: اگر بر يكى از افراد قومى ما بموجب شرايط هذا جزائى وارد آيد, ما يكى از افسران سركار را مى آوريم, تا در

پيش روى او جزاى مذكور عملى گردد,
چهاردهم: اگر ما را با يكى از رعاياى انگريزى نزاعى و دعوائى واقع شود, آنرا به حكام سركار تفويض ميداريم, تا مطابق

قانون مانند رعاياى انگريزى حل و فصل گردد.
پانزدهم: با زنانيكه از خاكِ انگريزى بخاك ما آيند عين همان رفتار ميشود, كه در ماده چهاردهم ذكر شده, و با زنان ما

در خاك انگريزى مى شود.
شانزدهم: جرايم گذشته معاف است, و يرغمل ما تا وقتى پيش سركار خواهد بود كه جرمانه را تأديه كنيم, بعد ازان رها

خواهد شد.
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  (امضا ها)۱۸۵۶ جنورى ۱۱تاريخ 
 )۶۱۱-۶۱۰(صولت افغانى, ص                                                               

)۱۲(

۸۸ نمبر اقرار نامه� كوكى خيل افريدى

بعد از قتل يكنفر صاحب انگليس قوم ما از حدود انگريزى اخراج و قاتالن مذكور مفرور بودند, چون قاتالن بدست
نيامدند لهذا مبلغ سه هزار روپيه را طور جريمه داديم و برضاء و رغبت خود عهد نامه ذيل را عقد كرديم:

اول: آينده در خاك انگريزى جرمى را مرتكب نميشويم.
دوم: كسيكه دشمن انگريز باشد او را با خود بخاك انگريزى نمى آوريم.

سوم: اگر دزدى يا قاتل از قوم ما در خاك انگريزى گرفتار آيد, ما دران دخلى نمى كنيم.
چهارم: اگر رهزن يا قاتلى مذكور فرار كرده نزد ما آيد, و جرم وى ثابت گردد, ما او را از مساكن خويش بيرون ميكشيم و
�خانه� او را مسمار ميكنيم, و قيمت اموال مسروقه را ميدهيم. اما اگر در باره� جرم وى شهادتى نباشد, و پنج نفر متعلقه

مدعا عليه بر بى گناهى او سوگند خورند, پس برى الذمه خواهد بود.
پنجم: اگر كسى زن منكوحه يا غير منكوحه را گريختانده بخاك ما آورد, زن را به وى نميدهيم, و ماليكه زن مذكوره با
خود آورده واپس ميدهيم. و اگر خويشاوندان وى آيند, بشمول ايشان جرگه اى تشكيل مى شود تا در باره� زن مذكور

فيصله نمايد.
ششم: اگر سارقى يا كدام مالزم سركارى فرار كرده به خاك ما آيد, او را اخراج ميكنيم, و اگر اموالِ مسروقه نزد وى

باشد, آنرا ازو گرفته واپس ميدهيم.
هفتم: اگر با رعاSاى انگريزى دعوx داشته باشيم, در عدالتهاى آنجا مطابق اصول داد خواهى ميكنيم, و اگر كسى را با ما
دعوى باشد, براى جوابدهى وى حاضر ميشويم, و دساتير قومى خود را دران جا معمول نميسازيم. اگر قوم ديگرى با

حكومت انگريزى متخاصم باشد, باوى متحد نميشويم.
هشتم: همواره وكيل خود را به حكام ضلع عندالطلب ميفرستيم, تا ازو باز خواستى نمايد.

نهم: چون بسى از افريديان نوكر سركارند, اگر يكى از ايشان با ما دعوى داشته باشد, پس بشمول ايشان جرگه اى تشكيل
و مسئله را فيصل مينمايد.

 را در امور اداى جرمانه و ايفاى شرايط اين عهد نامه, ضامن خاصارباب عبدالمجيد خان و ارباب محمد امير خاندهم: ما 
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۱ميدهيم تا مقابلتاً سركار اشخاص قوم ما را با اموال شان كه در تحت نظارت سركار است باز گذارد.

)۶۱۲-۶۱۱صولت افغانى, ص            ( امضا شد        ۱۸۵۷ اگست ۱۴مورخه 
)۱۳(

۸۹ نمبر اقرار نامه� اقوام ضلع كوهات

اقوام سر كشى سكونت داشتند. كه همواره علت عدم راحت حكام و عساكر انگليسى بودند, اولكوهات در حدود 
 نفر, دوم زرمت بشمال غرب ميران زئى بتعداد پنج هزار, سوم شاخ ديگر عثمان خيل يكنيم هزار۴۵۰بتعداد عثمان خيل 
 پنجصد نفر, ششم على خيل شمال هنگو سه هزار نفر, هفتم سنى زائىاكاخيل سه هزار نفر, پنجم على شيرزائىنفر, چهارم 

 سه هزار نفر. ازين اقوام تعهد نامهاى متحدالمضمون گرفتههنگو شمال ممو زائى سه هزار نفر, هشتم  ابراهيم زائىشمال
شده و يكى ازان كه با عثمان خيل عقد گرديده ذيالً آورده شد:

تعهد ميكنيم:
اول: هيچ كس از ما در خاك انگريزى جرمى را مرتكب نمى شود.

دوم: اگر يكى از افراد ما در خاك انگريزى قتلى را مرتكب گردد و گرفتار آيد, ما دران باره دخلى نداريم, اگر مرتكب
واپس نزد ما آيد و جرم وى ثابت باشد پس او را از خاك خود ميرانيم و جايداد او را ضبط ميكنيم, و بدون اجازت

سركار او را اجازت سكونت مجدد نمى دهيم.
سوم: اگر فردى از ما بجرم خونريزى يا سرقه گرفتار شود, در باره� او سفارشى نميكنيم و در صورتيكه دو نفر گواه كه دشمن
قوم ما نباشند بجرم او شهادت دهند پس مالِ مسروقه يا قيمت آنرا بمالك آن واپس ميدهيم, و مسكن مجرم را مسمار

ميكنيم, و اگر جرم وى ثابت نباشد, پس بسوگند دو نفر قومى ما اطمينان سركار را فراهم  مى آوريم.
چهارم: اگر مجرمى از خاك انگريزى اموال مسروقه را بخاك ما آورد, آنرا واپس ميدهيم, و مجرم را از خاك خود

ميكشيم.
پنجم: هيچ مجرم شريرى را با خود بخاك انگريزى نمى آوريم, و اگر آوريم و در آنجا گرفتار شود, پس دران باره سفارشى

و دخلى نداريم.
ششم: اگر شخصى با زن بخاك ما فرار كرده و بيايد, و اموالى نيز باوى باشد, پس ما اموال مسروقه را واپس ميدهيم, و

 كوكى خيل افريدى بتعداد شش هزار در انوقت در دره خيبر تا على مسجد ساكن بودند, و امير دوست محمد خان بايشان تنخواهى ميداد,۱
م كه امير دوست محمد خان در جمرود با الرنس مالقات داشت, بر چند نفر۱۸۵۷ولى همواره بر حدود انگليسى شبخون ميزدند, بسال 

صاحب منصبان انگليسى تاختند و لفتينت پيد را بكشتند. لشكريان انگليس باين بهانه ايشانرا محاصره كرده و اين تعهد نامه را از ايشان به
جبر و اكراه گرفتند.

زن منكوحه� مذكور را سوگند ميدهيم كه با مرد مذكور نكاح شده است يا نه?
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اما اگر جرگه� قومى در باره چنين زنان فيصله اى دهد, پس زن مذكور را به جرگه مى سپاريم.
هفتم: اگر شخصى از رعاياى انگريز با فردى از قوم ما مدعى روپيه باشد, و بسركار انگريزى عارض شده باشد پس بما

اطالع دهد تا جرگه فراهم آورده بقناعت عارض مذكور بپردازيم, و يا با عارض به عدالت بفرستيم.
هشتم: اگر فردى از قوم ما با يكى از رعاياى انگريزى دعوى داشته باشد, پس ما به حكام سركارى عارض ميشويم, و

مستقيماً ازو ميگيريم.
نهم: با مردم كوهستان كه با سركار انگريزى بر سر پيكارند امدادى نميكنيم, و اگر فردى از ما چنين كند و جرمش ثابت
گردد, ما مسكن او را سوختانده  از خاك خود خارج مى سازيم, و بدون اجازت حكام انگريزى او را واپس نميگذاريم

كه بيايد.
دهم: اگر فردى از قوم ما با غارتگران قوم ديگرى همراه گردد و در خاك انگريزى ارتكاب سرقت نمايد, پس ما نزد سركار

مسئوليم.
يازدهم: اگر مواشى غارت شده خاك انگريزى را در خاك ما كسى بخرد و يا امانت بگيرد, آنرا واپس ميدهيم.

دوازدهم: احكام تحريرى ايكه حكام سركارى بما صادر كنند, تعميل مى شود.
سيزدهم: اگر مقروضى فرار كرده و بخاك ما آيد, ما در باره� فيصله قضيه� او كوشش ميكنيم, اگر فيصله نشود, پس مقروض

را به عدالت مى فرستيم, بشرطيكه محبوس نشود و مبلغ قرض ازو با قساط اخذ گردد.
چهاردهم: اگر ما از مواد اين تعهد نامه تخلفى كنيم, پس سركار ميتواند از ملكانيكه بضمانت داده اSم باز خواست نمايد.

پانزدهم: جرايم گذشته ما را سركار بعد از تحويلى جرمانه پنج هزار و يكصد روپيه صرف نظر ميكند, و بعد ازين ما را
مواخذه نمى نمايد, و رفت و آمد ما را به خاك انگليسى مانع نمى آيد.

 در باره� نرخ و نواى عالقه� دره۱۸۵۸ اگست ۲۰ بتاريخ على شيرزx و فيروز خيل و سرونىشانزدهم: شرايطيكه اقوام 
)۶۱۲(صولت افغانى, ص ۱۸۵۸ اگست ۲۴پذيرفته اند, ما هم قبولداريم. مورخه 

)۱۴(

۹۰ نمبر اقرار نامه�  اقوام سيپاى كموزئى

ما از طرف خود و قوم خود مواد ذيل را برضا و رغبت منظور كرديم:
 سكونت ميكنيم, هيچ يك فرد قوم با راجه خيل و اقوام ديگر كه از انجا ميگذرند,كجورىاول: درشش ماه سرما كه ما در 

بررعاياى انگليسى حمله و يا ارتكاب جرم و دزدى نخواهيم كرد.
 بحكومت انگليس سر اطاعت فرو نياورند, ما ايشان را در سر زمين كجورى نمى گذاريم.راجه خيلدوم: تا وقتى كه 
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 از مساكن ايام گر ما واپس آيند. ضرور وكيل خود را پيش حكام سركارىكميز خيل و ملك دين خيلسوم: چون 
م۱۸۶۱ اپريل ۲۴ميفرستند. مورخه 

 )۶۱۳(صولت افغانى, ص 

 تپه سالر و جندونان ماوراى سندهـ.اقرار مداخيل و گياه شاخ عثمان خيل

اول: با سركار انگليس تعهد ميكنيم, كه مهاجران هندوستان و متعلقين آنها و يا دSگر مخالفان سركار را در ميدان ستانه و
امازئى و ديگر جايها اجازت سكونت نميدهيم, و كسانيكه مرتكب جرايم شده اند در سر زمين خود نميگذاريم. و اگر
بعضى از ما با اين معاهده مخالفت كردند, ملزم اSشانند, ولى تمام قوم بايد كه مخالفت كننده� مذكور را دشمن خود

بشمارند. و حتى المقدور در انجام شرايط اين عهد نامه ساعى باشند.
تپه�در ماوراى ستلج  جندوناندوم: دوست سركار انگليس را دوست خود و دشمن را دشمن خود ميشماريم, و اگر اقوام 

 كه شامل اين عهد نامه نيستند, فسادى نمايند ما با ايشان شركت نميكنيم, و در تدابير سر كوبى انها بامنصور
حكومت انگليس همراهى خواهيم كرد. و عساكر انگليسى را براى سر كوبى ايشان از سرزمين خود اجازت عبور

ميدهيم.
سوم: اگر يكى از اشخاص سكنه� ستانه ويا مندى و اراضى متعلقه� آن در سر زمين انگليس ارتكاب جرم نمايد ما مسئول آن
خواهيم بود, يا او را از سر زمين خود خارج ميكنيم, و يا جريمه� آنرا بسركار ميدهيم. و از گذشتن اشخاص جرايم پيشه
از عالقه� خود به سر زمين انگليسى جلو گيرى كرده, و راه عبور و مرور نميدهيم. و اگر درين مورد عهد شكنى كرديم.

هر قوم جداگانه متعهد دادن جريمه بحكومت انگليس خواهيم بود.
چهارم : بهيچ كس اجازت نميدهيم كه اسلحه و سامان جنگى را گرفته پيش هنديان مفرور برد.

پنجم: هيچ قاتل و مجرم و سارق را كه در سر زمين انگليس مرتكب جرم شده باشد امداد و پناه نميدهيم, و نميگذاريم كه
كسى از ينجا بر خالف منافع سركار حركتى نمايد. و در صورت عهد شكنى هر قوم عليحده ذمه وار اداى جريمه

خواهد بود.
ششم: اگر يكى از رعاياى انگليسى در سر زمين ما مرتكب جرمى شود ما او را نمى كشيم, بلكه دعوى خود را در محاكم

سركارى پيش ميكنيم.
هفتم: در انجام شرايط اين اقرار نامه هيچگونه عذرى شنيده نمى شود, و تمام باشندگان اين سرزمين آنرا بجا مى آورند.

هشتم: هيچكس را از سر زمين خود اجازت نميدهيم, كه در اراضى سركار انگليسى مداخله اى نمايد.
  بندرى را ساخته و كشتى را دران مقرر داشته است, اين كشتىدرياى سندهـنهم: چون سركار انگليسى بمنظور منافع ما بر 

بشرايط مقرره� سركار در تصرف ما خواهد بود, ولى اجازت نمى دهيم كه كشتى مذكور شبانه بمقام سر ناميس رود,
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البته بوقت معينى كه بضمانت ملكان معزز مقرر گردد, كشتى بدان سو عبور خواهد كرد.
دهم: چون افراد قبايل ما براى سوداگرى و دSگر كارها, آزادانه و بدون اداى محصول به اراضى انگليسى رفت و آمد
خواهد كرد, بنا بران ما هم از تمام محصوالت اموال التجاره سوداگران رعاياى انگليسى كه از سر زمين ما ميگذرد
صرف نظر ميكنيم. و نيز چون سوداگران در كشور انگليسى حفاظه مى شوند, مقابلتاً ما نيز تعهد ميكنيم, كه

سوداگران ايشان را حمايت كرده و از حمله هر گونه رهزنان و سارقان محفوظ داريم.
يازدهم: در آينده نيز ما مالك اراضى ستانه خواهيم بود, و زراعت و انتظام آن بما تعلق خواهد داشت و سادات و مهاجران

را دران نخواهيم گذاشت.۱هندى
م بمقام ابو ماره۱۸۶۱ ستمبر ۱۲ بتاريخ جندونان تپه سالر

 تصديق شد.۱۸۶۱ دسمبر ۱۷ گياه پتهانو عثمان زائيان 
)۶۱۴(صولت افغانى, ص 

۹۲ با سركار انگليس نمبر اقرار تپه� منصور ماوراى سندهـ

 با سركار۱۸۶۱ ستمبر ۱۲ تپه ساالر بتاريخ جندونان و ۱۸۶۱ ستمبر ۱۷ بتاريخ شاخ گياه و عثمان زائيانچون 
انگليس اقرار نامه را امضا و قبول كرده اند, موادِ آن را ميجر اوس معاون كمشنر هزاره بما قرائت نموده و مراتب آنرا

فهمانيد.
پس ما مردم تپه� منصور هم مواد اول و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم آنرا قبول نموده و پابند آن خواهيم بود, ولى
ماده� دوم آنرا چنين پذيرفتيم كه دشمن سركار دشمن ما و دوست وى دوست ما خواهد بود, و اگر اقوام متعهد از شرايط
اقرار نامه تخلG نموده و فسادى نمايند, ما با ايشان شركت نخواهيم كرد, و در سركوبى ايشان با حكام انگليسى امداد
خواهيم نمود, و عبور لشكر را مانع نمى شويم. و در باره� روستاهاى مقبوضه� اخون خيل و گوپاى مقبوضه� سيدان كه تحت

اختيار ماست نيز مسئوليت داشته و هر گونه امداد مينمائيم.
م۱۸۶۱بمقام انويا آباد. دوم اكتوبر 

)۶۱۵(صولت افغانى, ص 

۹۳ نمبر اقرار نامه� شالم خيل مسعود وزيرى

 مقصد از سادات و مهاجران هندى تبعه سيد احمد شهيد بريلوى و مجاهدين هندى اند, كه بقاياى شان در كوهسار اباسين عليا بودند.۱
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شادى و مهر دين خان و قمردين خانو الله داد خان  و صاحب خان و پير گل خان مسعود شالم خيل وزيرىما ملكان 
الله يار خان و خواجه مير و منا جان و سر كمند خان و زين العابدين خان و عباس خانو عادى شاه  و سيد امين خان و خان

 وكالتاً كه با سركار انگريز تمناى صلح و آشتىحسين و خدا داد و پير دل خان و شير على خان اصالتاً و سيد مير خانو 
داريم بشرح ذيل عهد نموديم:

اول: در آينده با سركار انگريز روابط دوستانه قايم خواهيم داشت.
 مستقيماً يا بالواسطه بر خالف سركار انگريز جرمى را مرتكب شود, ما تمام قوممسعود شالم خيلدوم: اگر يكى از افراد قوم 

مسئول آن بوده و حكومت انگريز ميتواند بسبب آن قوافل ما را ضبط نموده يا طوريكه مناسب داند تاوان آنرا از ما
اخذ كند.

 مسعود در سر زمين انگريزى مرتكب جرمى شود, ما باو كومك نكرده وبهلولزئى و على زئىسوم: اگر يكى از افراد اقوام 
نمى گذاريم كه اموال مسروقه را در سر زمين ما بگذارد.

چهارم: بمجرمانى كه از رعاياى انگريزى باشند يا از اقوام ديگر ابداً پناه نمى دهيم, مخصوصاً چهار نفر قاتالن مفرور
� نميگذاريم, تا درينجا پناهى شالم خيلكپتان منجام يعنى خواجه خاوص و قمر و بردون و مارگل را در سر زمين متعلقه

گيرند.
پنجم: تعهد ميكنيم  كه افراد ما فرداً ويا جمعاً بر حدود سر زمين انگليس حمله مسلح نمى نمائيم, اما در مسئله� سرقت بكلى
مسئوليت نخواهيم داشت, ولى كوشش خواهيم كرد كه ازان هم جلو گيرى كنيم. و االّ سركار انگليسى حق خواهد

 روپيه و در مقابل جراحات خفيG و فتنه انگيزى دو صد روپيه۶۰۰داشت كه در مقابل واقعات قتل و جراحت شديد 
از قوافل تجارتى ما تاوان بگيرد.

ششم: ما دو نفر را تا يكسال بطور يرغمل بحكام انگليسى ميدهيم, اگر تا يكسال ارتكاب جرمى واقع نشد پس حكام
سركارى ايشان را رها خواهند ساخت.

 ديره از طرف كمشنر۱۸۶۱ جون ۲۷ امضا و به نواب شاه نواز خان بحضور ۱۸۶۱ جون ۱۹اين عهد نامه بتاريخ 
 هم آنرا قبول كردند.على زئى و بهلول زئى تصديق شد. و ملكان جات

(اى,اى تيرو قايم مقام دپتى كمشنر)
)۶۱۷(صولت افغانى ص 
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بخش سوم

فرامين و نامه ها
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فرمان احمد شاه ابدالى بنام نواب معين الملك

(فرمان همايون واالشد) آنكه ابهت و شهامت پناه, شوكت انتباه, سيادت و نجابت دستگاه, امير االمراى العظام,
اسوة الكبراى الفخام, عقيدت و اخالص فرجام, مير معين الملك معين الدين خان بهادر اقتدار الدوله دلير جنگ, با شفاقِ
بى غاياتِ شاهنشاهى, و الطافِ بى نهاياتِ حضرت ظل آلهى سرفراز گشته بداند: كه مكرر ارقامِ قضا نظامِ اقدس, بسر
فرازىِ آن عاليجاه شرفِ صدور مى يابد, و بزيارت هر كدام مشرف گرديده است, و وجه نميرسد. و آن عاليجاه استدعا
مينمود: كه ملتان به اجاره� آن عاليجاه بدهم, و حال مستأجر ملتان كه عالحده مقرر است, بارى مالياتِ آنجا قليل و كثير

آمده است. و اگر چنانچه او را هم داده ميشد بارِ سنگين و اداىِ وجه آن چه نحوى صورت ميگرفت?
و كشمير را كه حسب العرض آن عاليجاه واگذاشته....بقاياى چهار محال هم به كلى متوجه عاليجاه است و وجه
كشمير هم عالوه است. و ما اين همه مبالغ كه متوجه آن عاليجاه است, همگى ازان جمله پنج لك روپيه را كه فرستاده
است, بايد كه بزودى وجه معقول را بابتِ چهار محال متوجه خود, انفاذِ حضورِ المع النور (نمايند) كه حسنِ خدمتِ آن
عاليجاه مشهورِ آفاق گردد. و فرمايش پشمينه را هم كه فصل ربيع فرموده ايم باتفاقِ خزانه بفرستيد. و وجهِ كشمير را هم
بفرستيد. اگر چنانچه نحو ديگر باشد, بخصوصِ چگونگى آن بعرضِ اقدس رساند, كه جهتِ كشمير مستأجرِ ديگر را
تعيين فرمائيم, كه مثل ملتان او را بحيط وصول رسانيده ميفرستاده باشد, اندرين باب حسب الجواب را از جمله� لوازم

دانسته قدغن دانند.
 هـ, نسخه� خطى)۱۲۱۲(تاريخ حسين شاهى, تاليi امام الدين حسينى 

فرمان تيمور شاه بنام اتنت و جگناتهـ رام

ثروت دستگاهان, تهور و شجاعت انتباهان نجيب الدوله اتنت بهادر بهادر جنگ و مظفر الدوله جگناته رام بهادر دالور
جنگ, بالطافِ موفورِ سر فراز گشته بدانند:

عريضه� اخالص فريضه كه در اين وال با احوال و اخالص و ارادات دولتخواهى و اخبار فتح و نصرت على التواتر
(فرستاده بودند) رسيده, نظر بر سوخ (ارادات) شكرانه بجا آورده اند, كه هر گاه رايتِ نصرت عالمت بآن حدود شقه
گشاى گردد قدم از سر ساخته, در ركابِ ظفر انتساب حاضر و مصدر خدماتِ نمايان خواهد شد, وغيره مواد را كه قلمى و

انفاذِ حضور كرامت ظهور نمودند رسيد, مضامينِ مندرجه, حالىِ راى بيضا ضيا شد.
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حسنِ عقيدت ايشان ظاهر و باهر است.....۱عاليجاهِ رفيع جايگاه عمدة الخوانين العظام, اخالص و عقيدت.....
نوازش عقيدت منشان فرمائيم (و خدمات شان) مركوز خاطر خطير خواهد بود, (و عندالوصول) حدود آن شهامت شعاران
را كه دولت خواهانِ ديرين و عقيدت آگاهانِ بيقرين اند, با دtگر فدويت نشانانِ اخالص آئين, كه شرفياتِ بحضورِ معدلت
دستور گردند, از اشفاقِ شهنشاهى سر بلند و سر فراز فرموده, مشمولِ عواطi بيكران خواهم فرمود..... كه در سنواتِ
قبل, توسن سركشى تاخته.....راج ديو و الداو كه اخالص شعارِ اين دولت بود, سفينه� حيات او را در گردابِ هالك
انداخته, و از فساد و عناد به هيچ وجه كوتاهى نساخته اند, درين وال راىِ صواب نماى بران قرار يافت كه قلوب
ستمديدگان و سينه� جراحت رسيدگان كه از تيركشِ آن بدكيشان, و از خنجر جفاىِ آن بد انديشان مجروح و ريش
گرديده, بمر هم غور و پرداختِ مداواىِ الطاف صحت دهيم. لهذا با جيوشِ بحر خروش, و جنودِ فيروزى نيوشِ ايالتِ
والياتِ ممالكِ محروسه و توپخانه و شهنكخانه� آتش فشان و تداركاتِ شايان, به بدرقگى الطافِ داور, عبور از گذر
اتك, منزل بمنزل, عازم و مصممِ تنبيه و گوشمالى آن طايفه� ضاله� شقاوت خصال.....قرين اخالص نموده اند. و آن
ارادات اشتباه, نيز بهمان نهج, سالكِ طريقِ اخالص و عقيدت, و عالوه بران همه اوقات عرايض او مشتمل بر رسوخ و
دولتخواهى و اينكه با رجاعِ خدمت و طلبِ ركاب سر فراز گردد. و از سر قدم ساخته به تقّبُلِ ركابِ اشرف مفخر گرديده
مصدرِ خدمات خواهد شد  حال بايد كه بورودِ رقمِ مبارك و آدمِ عاليجاه رفيع جايگاه امير االمراء العظام اسوة الكبراء الفخام
مقرب الخاقان احمد خان باركزئى شاهنكچى باشى سركارِ اشرف, با جمعيتِ فراوان, عازم ركابِ ظفر انتساب شده,
بزودى خود را برساند..... كه ازان قريه خرچ هر يك عامل مجرا است. و هر يك حاكم هر محال از حدودِ خود بسالمت
گذرانيده, حسب المقرر مشمول دارند, مستوفيانِ عظام كرام ديوانِ اعلى صورت رقم مبارك مطاع را الزمه� ثبت و

حسبالمقرر معمول دانسته در عهده شناسند.
( از تاريخ حسين شاهى خطى)

فرمان تيمور شاه بنام حكام راه در باره� مراجعت سفير هند

(فرمان حضور انور و االشد) آنكه عمال و حكام و مباشرين و مستحفظين والياتِ عرض راه از درگاه جهان پناه معلى
الى ملتان به الطافِ روز افزون شاهانه سرفراز گشته بدانند: كه چون عاليجاهانِ رفيع جايگاهان ارادت و اخالص دستگاهان
عمدة الخوانين العظام, و جيه الدوله و جيه الدين خان و اليق عنايت و االحسان غالم احمد خان وقايع نگارِ بالدِ هندوستان,

 جاى هائيكه نقاط گذاشته در اصل سفيد است.۱

كه شرفِ رايات حضور معدلت بنيان شده بودند, درينوال رخصت آن طرف يافته, عازم آن حدود ميباشند, لهذا امر و مقرر
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نموديم, بايد كه به ورودِ عاليجاهان, خرج نقد كفاف بآنها داده, هر يك از حدودِ خود, بسالمت بحدِ دtگرى رسانيده,
قبض رسيد از آنها باز يافت نمايند, در اين باب سعىِ وافى نموده, اهمال و تخلi نورزند.

هـ                        ( از تاريخ حسين شاهى خطى)۱۲۰۶مرقومه دوم ذtقعده 

فرمان تيمور شاه در باره� ارسال سفارت بهند

حكام و عمال جالل آباد و پشاور و هزاره فارلق و بهمگى (كذا) و خطه� كشمير الى دارالخالفه� شاه جهان آباد بالطافِ
موفوره� شاهانه سر فراز گشته بدانند: كه درينوقت عاليجاهِ رفيع جايگاه عمدة الخوانين العظام, اخالص و عقيدت فرجام,
اسدالله خان درانى نورزائى و عاليجاه رفيع جايگاه اخالص و عقيدت دستگاه غالم احمد خان وقايع نگار بالدِ هندوستان را
برسم سفارت, روانه� دارالخالفه� مذبور نموده ايم, لهذا بايد كه درهر منزل كه عاليجاهان مشاراليهما وارد شوند, اخراجات
بقدر كفايت داده, بدرقه همراه از حدودِ خود, هر يك صحيح و سالم گذرانيده مسامحه ننمايند, كه عاليجاهانِ مذبور
بخاطر جمع عازمِ مكانِ مقصد شوند.  درين باب به نحو مقرر معمول داشته, از فرمانِ اشرف تجاوز ننمايند. قدغن واجب و

الزم دانند.
 هـ)۱۲۰۶مرقوم نهم ..... (

فرمان تيمور شاه درباره� آمدن سفير هندوستان

اخالص و عقيدت نشان عاليجاهِ رفيع جايگاه غالم احمد خان وقايع نگار بالدِ هندوستان بالطافِ موفوره� شاهانه سر فراز
گشته بداند: عريضه و ملفوفه جاتى كه درينوقت بحضور چگونگىِ احواالت خود و رويداد هندوستان, و اينكه باتفاقِ
عاليجاهِ اخالص و عقيدت دستگاهان اسد الله خان درانى نورزائى و وجيه الدين خان ايلچى هندوستان روز پنجم شهر ربيع
الثانى وارد ملتان و دوازدهم از انجا متحرك شده روانه� پشاور شده اند. چون مردم هندوستان تابِ سرما�ِ زمستانِ كابل را
ندارند, در پشاور چند روز توقi خواهند كرد. مال و مردميكه همراه دارند, تازه دم شده عازمِ دربار جهان مدارِ خاقانى

خواهند شد.
در بابِ اخراجات وجيه الدين خان وغيره مردم..... و ارادت آن عاليجاه شده, ده روز در پشاور توقi كرده, مبلغ
پنجاه تومان حواله قاسم عامل پشاور شده, از نايبِ ماليات ديوانى آنجا باز يافت, صرفِ خرجِ وجيه الدين خان و مردم
همراهى او نمايند. چون امسال چندان سرما نيست و هوا هم خوش است, بعد از بيست روز عازم در بارِ جهانمدارِ معلى
شده بيايند, و مطالب و مدعيات عرض نمايند كه بنياد جواب شود, كه نوابِ همايون ما در نوروز اراده�ِ حركت داريم, دير
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نشود, زود مرخص شده مراجعت نمايند, در هر باب خاطر جمع بوده از قرارِ فرموده معمول داشته در عهده شناسند.
 هـ                    ( از تاريخ حسين شاهى خطى)۱۲۰۶ جمادى الثانى ۲۴مرقوم 

فرمان تيمور شاه در باره� دوام ماموريت وقايع نگار هند

(فرمان همايون واالشد) آنكه: عاليجاه رفيع جايگاه نتيجة الخوانين العظام, اخالص و عقيدت فرجام احمد خان وقايع
نگار هندوستان بالطاف سر فراز گشته بداند:

عرايضِ شما در بابِ رويداد هندوستان, و اينكه نامه� بندگانِ اشرف از پيش خود (به) نام ديگر شهرت داده اند, كه
آن عاليجاه, وقايع نگار نيست, و در خواستن ارقام مطاعه ديگر مواد كه نفاذِ حضور انور نموده بود رسيد, مضامين آن حالى
راىِ جهان آراى شد. اخالص و ارادات و دولت خواهى آن عاليجاه باين دولتِ ابدمدت ظاهر و رشد و كاردانى او منظورِ

حضورِ انور, و الطافِ خديوانه در هر باب شاملِ حالِ آن عاليجاه شناسد.
امرِ وقايع نگارى ممالك هندوستان مفوض بآن عاليجاه است, و رسانيدن خالع و اسپان ايالت و امارت مرتبت حشمت

۱و شوكت منزلت, فخامت و شهامت انتباه دولت و ثروت پناه.....

 هـ۱۲۰۷ رجب المرجب ۲۵مرقوم                                                             

 هـ نوشته شده و ازان پديد مى۱۲۰۸نوت: يكفرمان ناقص شاه زمان هم در تاريخ حسين شاهى موجود است كه در سال 
آيد, كه غالم احمد خان مذكور تا همين سال هم وقايع نگار هندوستان بود.

 فرمان اعليحضرت شاه زمان بنام شاه عالم
پادشاه هندوستان

 درينجا نسخه1 خطى تاريخ حسين شاهى ختم شده و فرمانِ مذكور ناقص است.۱

نيايش و سپاس بيقياس كردگاريرا كه به مقتضاى قدرت كامله وجود سالطين معدلت آئين را وسيله� انتظامِ رفاهيتِ
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 امصار و۱عباد گردانيده. و ستايش محمدت اساس, آفريدگارى را كه ارتباطِ خواقينِ صاحب نگين را ذريعه� آرام ساكنانِ
بالد ساخت. لَهُ الُملكُ وَلَهُ الحَمد و هُوَ على كُلِ ش�ئٍ قدِير.

, و وجودِ عالم و آدم را سببِ هستى اوست. بيت:۲و درودِ نا معدود مرجنابِ رسالت مآبى را كه آفرينش (را) علتِ غائى
بر ايوان عزت مقدم نشين           چه بر اولين چه بر آخرين

خاتمِ وَ لكنِ رّسُول۳شهنشاهِ كشورِ رسالت, اورنگ نشينِ محفلِ نبوت, مصدوقه� وَ مَااَر سلناك اِالّ رَحمةُ لِلّعالِمين , فصِ
اللّه وَ خاتمُ الّنِبيين. مسند آراىِ قربِ لى مَعَ اللّه حبيب حضرة اللّه. بيت:

محمد كافرينش خاكِ اويند          دو عالم بسته� فتراك اويند
بر اوالد و اصحابِ او كه هاديانِ سبيل, و مقتداtانِ جز و كل اند باد.

 بر مرآتِ ضميرِ مواالت تخميرِ اعليحضرتِ قدر قدرتِ گردون بسطت۴ِبعد از حمد خالقِ ارض و سماونعتِ مصطفى,
كيوان رفعتِ مشترى سعادتِ بهرام صولتِ خورشيد درايتِ ناهيد رتبت, حضرت پادشاهِ ذيجاه عالم بادشاه خلدالله ملكه و

سلطانه مستطع و مرتسم ميگرداند:
رقيمه� مودت طرازيكه در باب ِ احوالِ موالفت اشتمال, و ولى عهدىِ اخ اعزّ ارشد ارجمند ستوده سير ميرزا اكبر, و
ديگر مواد, رقمزده� كلكِ بالغت نشانِ منشيان عطارد توأمان, به صحابتِ سيادت پناه ساللة السادات العظام سيد محمود
خان انفاذ شده بود, عز ورود يافت. احوال حالى و خاطرنشان شد. قبل ازين حسب الرقمِ قضاشيم, برادر عزيز ميرزا اكبر

 پادشاهى, معه� يك راس۶ را مجدداً بوليعهدىِ آن ذيجاه مقرر و خلعت۵بوليعهدى مقرر نموده بوديم, حال نيز معزى اليه
اسپ, بصحابتِ سيادت پناهِ مذكور, جهت برادر كامگار ارسال شده, عنقريب وارد (و) شرف وصول خواهد يافت. چون
اين دولتين عاليتين را فيمابين, مغايرت منظور نيست, همه اوقات, گذارشِ حاالتِ خيريت آيات نموده باشند. قلمى شد

 هـ۱۲۱۱در شهر ذيحجه سال هزار و دو صد و يازده هجرى 
 هـ نسخه� خطى)۱۲۱۲(از تاريخ حسين شاهى تاليi امام الدين حسينى                  

 اصل: سكنان?۱
 اصل: نمائى او وجود?۲
 اصل: فض? ولى فص بمعنى نگين است.۳
 اصل: اصطفا.۴
 اصل: معزاليه.۵
 اصل: خلعش?۶
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فرمان شاه زمان بنام لنها سنگهـ

تهور و شجاعت دستگاه, دولت و ثروت انتباه, ارادت و اخالص آگاه, لنهاسنگهـ  بالطافِ شاهانه سر فراز گشته
بداند: عريضه� اخالص فريضه كه درين وال, خصوص اخالص و ارادت و دولت خواهى و جان فشانى خود, (و) اينكه از ايام

 نموده, و آن ملك را از۱خاقان جنت مكان الى اآلن در جمع آورى مردم و استمالتِ رعايا و برايا, و خدمتگذارى مساعى ...
ممالكِ محروسه� سلطانى دانسته, به نحويكه شايسته� فدويان راسخ العقيدتست, در جاده� ارادت مشى و (در) دولت خواهى

 قدم بوده. در آوانيكه راياتِ عاليات به آن حدود نهضت فرموده, شهر را (خالى) و خود با ديگر سكان اتفاق نه۲ثابت
نموده, به گوشه رفته بود. بعد از مراجعت نيز وارد, و باستمالتِ مردم سكناىِ آن حدود اهتمام دارد, وغيره مواد, كه نفاذ
حضورِ ساطع النور نموده بود رسيد. مضامين مشرحاً بحضور اقدس معلوم شد. چونكه پيش ازين نيز عرايضاتِ آن اخالص
كيش, متواتر بعرض مقتبسانِ انوار حضور كرامت تنوير ميرسيد, و سلوك و رفتارِ او با مردمِ متوطنين آن ديار مستحسنِ طبع
iاشرف, و مركوزِ ضمير منير بود, كه بورودِ آن حدود فراخورِ ارادات و دولت خواهى آن عقيدت آگاه را مشمولِ عواط
بيكران و الطافِ بى پايان فرموده, بين اال مثال, عز افتخار بخشيم. آن شهامت پناه از نهضتِ راياتِ عاليات به آن حدود
iمتوحش, و از شهر كناره گرديده. بدان سبب از اشفاقِ شاهانه محروم و مأيوس مانده, حتى از اشياىِ او بمعرض تل
رسيد. حال چون راياتِ صواب نما� اشرف مصمم بآن حدود, و بخواسته� حضرت الله, بعد از دو ماه رايات جهان گشاى در

 آن ملك (فلك) رسا خواهد شد, بنا بران درين وقت پيش خدمت عاليجاه غالم احمد خان مشار اليه را بجهت۳ِساحتِ
تفحصِ احوال دوستان و حاسدانِ اين دودمان رفيع الشان مامورِ آنطرف فرموده ايم, كه دريافتِ احواالت كما حقه نموده,
بعرض اشرف رساند. و راياتِ عاليات بروقت جناح حركت آمده, شقه گشاىِ آن حدودات خواهد شد. در ورودِ موكب
مسعود, دران حدود, دولت خواهان در خورِ ارادت و دولت خواهى خود بهره مند و مسرور و معاندان سرافگنده و مخذول

خواهد شد, و بجزاى اعمال و سزاى افعال نيز گرفتار.
چون موازى دودهِ جاگير در سركارِ سهارنپور و ..... روپيه نقد روزينه در ساير شاه جهان آباد, يوميه� طعام از سركارِ
پادشاه جم جاه..... در وجه غالم احمد خان مشار اليه با او نرسيده, بايد كه بدولت و ثروت پناه, شهامت و بسالت آگاه,
مهاراجه دنهراج دولت راوسنديه بهادر تاكيد نمايد, كه بدستورِ سابق, در وجه مشار اليه فرا گذاشته برساند, كه مشغولِ
خدماتِ مرجوعه بخود باشد, و آن بسالت انتباه نيز بهمه باب خاطر جمع بوده, در طريقِ دولت خواهى ثابت قدم بوده,

يك كلمه خوانده نمى شود.۱
 اصل: ثبات?۲
 اصل: ساخت آن ملك فرسا خواهد شد?۳

الطاف شاهانه در هر باب شاملِ حالِ خود بداند.
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مرقومه شهر ذى حجه سنه .....                       ( از تاريخ حسين شاهى خطى)

فرمان شاه زمان بنام مهاراجه دنهراج
و آمدن ايلچيانِ فرنگى

دولت و ثروت پناه ارادات و اخالص دستگاه, تهور و شجاعت آگاه, مهاراجه دنهراج دولت راو سنديه بهادر, بالطافِ
افزون شاهانه سرفراز گشته بداند.

۲خاقان رسانيد,۱درين وال عمدة الخوانين العظام غالم احمد خان وقايع نگار بالدِ هندوستان بعرض عاكفانِ عزوجالل

 و سيد غالم محمد خان ايلچيانِ فرنگى, كه احرام بندِ جبه۳كه عاليجاهان رفيع جايگاهان سيادت و نجابت دستگاهان ....
سائى (آستان فلك) بنيان گرديده, عازم حضورِ انور ميباشند. بورودِ عاليجاهان مزبور, هر يك بلد و بدرقه همراه آنها

 عتبه� فلك رتبه۴نموده, از حدود خود صحيح و سالم بگذرانند, كه بكمالِ اطمينان عازم درگاه معلىّ شده, استسعادِ تلثيم
حاصل نمايند. درين باب از قرار فرموده معمول داشته تخلi نورزيد. در عهده شناسند.

 هـ                              ( از تاريخ حسين شاهى خطى)۱۲۰۸مرقومه شهر ..... 

فرمان شاه زمان بنام وقايع نگار هندوستان

..... آنكه عاليجاه رفيع جايگاه عمدة الخوانين العظام, اخالص و عقيدت فرجام غالم احمد خان وقايع نگار هندوستان به
) عريضه ايكه درين وال, در تقديمِ خدماتِ مرجوعه و رسيدن خالع به امراء آن حدود, و۵الطاف (شاهانه سر فراز بوده بداند

 اصل: خسره جالل?۱
 اسل: رسيد.۲
 درينجا در اصل جاى يكنام سفيد است.  و از صيغِ جمع معلوم مى شود, كه ايلچيان مذكور زياده از يكنفر غالم محمد خان بودند, و۳

متأسفانه نام دTگران درين نسخه نيست.
 اصل: تسليم, ولى تلثيم بمعنى بوسيدن است.۴
 جاى جمله بين قوسين در اصل سپيد است.۵
 جاى جمله بين قوسين در اصل سپيد است.۶

) رسيد, و حالى راى جهان آراى شد. دولت خواهى آن عاليجاه ظاهر۶دtگر مواد, كه انفاذِ حضور المع النور (يافته بود
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) و اسپان كه رسانيدن آنها به عهده� آن سر فراز شده, و ارقام مبارك را بهر۱است. خوانين و امراى هندوستان (را ديده
يك رسانيده, اميد وار ساخته, و آنچه از وقايع و اخبارات باشد, بطريقِ سابق عرضداشتِ خاكپاىِ مبارك مينموده باشد.
بايد كه خاطر جمع بوده, در انصرامِ خدماتِ مرجوعه� الزمه سعى نموده, حسنِ خدمت و اخالص مينموده باشند. و حسبِ

 خدمت  و جان فشانى مى ساخته باشند. درين باب از قرار فرموده معمولداشته, احواالت و مدعيات۲صالح سردار مشار اليه
را بعرض رساند.

( از تاريخ حسين شاهى خطى)

فرمان شاه زمان بنام راجه جسروت

دولت و ثروت پناه, عقيدت و اخالص دستگاه, عجب سنگهـ راجه جسروت, بالطافِ موفوره� شاهانه سر فراز گشته
بداند:  عريضه كه درين وقت بخصوصِ چگونگىِ احوال و اخالص و ارادت و دولت خواهى خود و غيره مواد كه انفاذ
حضور ساطع النور نموده بود رسيد. مضامينِ آن حالىِ راى جهان آراى شد. حسنِ ارادت و فدويت او ظاهر است. درينوال از

 به خلعت آن اعتبارِ خود ساخته, در طريقِ خدمت گذارى۳فرطِ عنايت و مرحمت خديوانه موازى يك ثوب باال پوش .....
ثابت قدم باشد.

چون عاليجاه رفيع جايگاه امير االمراء اسوة الكبراى الفخام مقرب الخاقان غالمِ قديمى احمد خان درانى باركزئى
 گذاشته, مامور نگهداشت اين مكانات, و قطع۴شاهكچى باشى سركار خاصه شريفه سردار را در رهتاس و پند داور خان

آبادى سكهان ازان واليت فرموده ايم. بايد كه آن دولت پناه, همه اوقات بصالح عاليجاه سردار مشار اليه, سالك طريقِ
فدويت بوده, هر گاه او را امداد و كومكى در كار شود و بنويسد, امداد به عاليجاهِ مذكور داده, الزمه� جان فشانى بعمل

آورد.
( از تاريخ حسين شاهى خطى)                                                                

 جاى جمله بين قوسين در اصل سپيد است.۱
 نام اين سردار درين فرمان در اصل نسخه نيست.۲
 اينجا در اصل نيم سطر سفيد است, كه شرح خلعت هاى شاهى بود.۳
 گذا در اصل.۴
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فرمان شاه زمان بنام شاهزاده ميرزا اكبر شاه ولى عهد هند

تائيدات يزدانى و توفيقاتِ سبحانى, در هر حال معين و يا ورِ احوالِ سالله� دودمانِ برترى, نقاوه� خاندان سرورى, اخِ
اعز ارشد ارجمند واالگهرشاهزاده ميرزا اكبر بوده, هم آغوشِ مرام باد!

بعد ها مشهود ميدارد: مراسله كه درينوال مخصوصِ چگونگى احوال و مشتمل بر استحكام بنيانِ و داد, محتوى بر
انضباط ِ خلت و اتحاد, و اينكه احواالت را عاليجاهِ رفيع جايگاه سيادت انتباه سيد محمود خان كه احترام بند (آستان عالى
است بعرض ميرساند) و ابواب مرام, بر چهره� بختِ نيك فرجام باز, و  دست و تيغِ اقليم گيرى و جهان ستانى بر عالم دراز

بود رسيد. فرحت افزاىِ خاطرِ قدسى مظاهر شد.
عاليجاه سيد محمود خان شرفيابِ حضور معدلت دستور, و حاالت خاطر آن برادر را بمقربانِ بارگاهِ جاللِ خاقانى
عرض و حالى نمود. قبل ازين رسم رقمِ مباركِ وليعهدى اعليحضرت قدر قدرت جم جاه ذى جاه شاه عالم پادشاه خلد الله
ملكه بآن برادرِ كامگار عنايت شده. درين وال مجدداً آن برادر را بولى عهدى پادشاهِ ذى جاه مقرر, و ازين اشفاقِ عظمى,
پايه� قدر او را از ملك برترى, و موازى يكثوب كوروى (كذا) و يكثوب ..... مخصوص بخلعت اسپ عنايت, به صحابت

عاليجاه محمود خان مشاراليه ارسال فرموديم.
در انتظام امور و رفاه جمهور مردم, بآن حدود اهتمام نموده, بامورِ خود مستقل و سرگرم شده, در هر باب مطمئن و

مستظهرِ الطافِ شاهانه بوده, همه اوقات, احواالت را معه مركوزاتِ خاطر, در مقامِ اعالم دارند.
( از تاريخ حسين شاهى خطى) هـ۱۲۱۱مرقومه شهر ربيع االول سنه 

فرمان شاه زمان بنام ميرزا اكبر گورگانى

همواره تائيد ايزدِ داور, قرينِ حالِ خالصه� دودمانِ برترى, نقاوه� خاندانِ سرورى, برادرِ سعادت سير ميرزا اكبر بوده,
هم آغوش شاهد مرام باشد.

بعد اداىِ دعوات خلت و وداد, مشهودِ راىِ موالفت اقتضاى ميدارد: كه چون درين اوقات عاليجاه رفيع جايگاه عمدة
الخوانين العظام, و اخالص و عقيدت فرجام غالم احمد خان واردِ درگاهِ جهان پناه (شد, بعد) شرفيابى حضورِ ساطع النور,
بجهت انصرام و انجام برخى مهام و خدمات كه باو مرجوع و مفوض شده, مامورِ هندوستان فرموده ايم وارد خواهد شد.
مراعات و پرداخت او را منظور نموده, تفقدات و التفات در باره� او مى نموده باشد, كه مرفه الحالى و فارغ البال بانجام
خدماتى كه مامور است مى پرداخته باشد. من كل الوجوه خاطر خصوصيت مظاهر را بطمانيت قرين داشته, همه اوقات
فاتح ابواب مراسالتِ خلت آيات كه شاهراه آمد و شد قافله� نشاط و انبساط است بوده, رقم طراز صفحه� اظهار و ابراز
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باشند. پيوسته اختر عزت و شادمانى از افقِ مرام و مطلع كامرانى طالع و المع باد.
( از تاريخ حسين شاهى خطى) هـ۱۲۱۱مرقومه� شهر ذيحجه 

نامه� شاه زمان بنام شاه عالم پادشاه هند

 هـ كه شاه زمان از كابل بفتح هند حركت كرد, و به حسن ابدال رسيد, طوريكه درين كتاب شرح داده۱۲۱۱در سنه 
شده, از طرف دولت برطانيه بدربار قاجاريه� ايران توطيه بعمل آمد, تا از انجا شهزاده محمود برادر شاه زمان را بر خالفِ
وى بر هرات سوق كردند, چون اطالع اختالل محمود در هرات بسمع شاه زمان در حسن ابدال رسيد, از فتح هند بر گشته و
بسرعتِ تمام از پشاور و كابل و قندهار گذشته بهرات براى مقابله� برادرش محمود رفت. درين وقت مو�لi تاريخ حسين

شاهى امام الدين مينويسد:
" از باعثِ فساد سلطان محمود, تدابير اين مهم (هند) چندى مهمل ماند, و حضرت خود بدولت داخل بلده كابل
شدند. درين وال نامه  و صحيفه� گرامى حضرت شاه عالم عالى گهر گورگان پادشاه هندوستان معه ميرزا غالم محمد
خان بحضور مقدس رسيد, به منشيان حكم شد, كه جواب نامه, بآئينى كه شايسته� دودمان ثريا مكان بوده باشد, بقلم
آرند. منشيانِ بالغت نشانِ فصاحت بيان, جواب آن بعبارتِ بليغ و الفاظ فصيح نوشته, مصحوبِ خانِ مذكور, بحضور

پادشاه ممدوح روانه نمودند, آن اين است:"

نامه� حضرت شاه زمان به پادشاه واالجاه هندوستان

جواهر ستايشِ بيكران, و نقود ِنيايش بى پايان, نثار جنابِ وهابى تواند بود, كه بآبِ روان حكم جارى (و) رياحينِ
 بجلوه گاه شهود آورده شگفانيد, و۱غرابت آئين و اصنافِ گلهاى رنگين ازهارِ بساتين را از زمينِ عدم صِرف و نيستىِ بحت

باغِ وسيع الفضاىِ امكان را رونق و بها كرامت فرموده, بقلمِ قدرتِ بالغه و خامه� صنعت, صورِ بديع كه يك قلم از ان فصل
 از بحر ذخارِ حكمت,۲شاد بهار (و) موسم تموز و ايار است, بر صفحه� هستى نقش نموده. گوهر شب چراغِ ثوابت و سياره

بغواصىِ قدرت بر آورده, چراغِ راهِ سالكانِ خداجو� گردانيد. و نداىِ هر يك از پسته لبان منهل عذب ساخت از چاشنى

 اصل: محبت.۱
 اصل: ستاره.۲

معرفت انگشت شهدى چشانيد (كذا?).
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وصلوة بى منتها بر سرور انبيا و سيد اصفيا, شفيع يوم الجزاء محمد مصطفى صلى اليه عليه و آله و اصحابه اجمعين الى
يوم الدين باد.

بعد از حمدِ جنابِ كبرياء و بسطِ بساطِ نعتِ خاتم اال نبياء, بر مرآتِ ضمير اشراق تنوير اعليحضرت قدر قدرت گردون
 بهجت, عطارد فطنت قمر طلعت جمشيد جاه۱قطب كيوان رفعت و مشترى سعادت بهرام صولت خورشيد درايت ناهيد

كسرى دستگاه خديو ذيجاه شاه عالم پادشاه خلدالله ملكه و سلطانه مستطيع و مرتسم ميگرداند: انيقه نميقه مودت طراز و
وثيقه يك جهتى اتحاد و tگانگى آغاز, كه رقم زده كلكِ منشيانِ بالغت نشان شده بود, در هنگاميكه شايد روزگار, از
غازه عدالت گسترىِ ما, چهره� گلگون ساخته, و ساقى دوران در بزم ايام, كاسِ مرام ما, در گردش انداخته, به صحابت
عاليجاه رفيع جايگاه, خانه زادِ قديم, ميرزا غالم محمد خان بعزِ بارگاهِ دولت دوران عدت, موصولِ بزم اتحاد گرديده,

رايحه را كه از درون شميم مواالت بمشامِ ما ميرسيد, دماغِ يك جهتى را عطر آگين گردانيد.
از آغازِ ابتسام بهارِ دولت, و عنفوانِ زينت افزائى و ساده� الزم السعادت خالفت, اشتياق احرازِ مالقاتِ اعزاز طراز, و
آرزوىِ ديدارِ فرخنده آثار كه مثمر امنيتِ بالد و واسطه� رفاهيت عباد است, مركوزِ خاطرِ خورشيد ضيا, و طراوت و نضارتِ
رياضِ دلكشاىِ هندوستان, مكنون و مرغوبِ ضمير سپهر اعتال. از وفور اشتياق كه محركِ سلسله� محبت و وفاق است,
رياضِ هميشه بهار هندوستان كه از صرصر انقالبِ روزگار و نيرنگى زمانه� متغير اآلثار افسرده (و از) سردى باد سموم

پژمرده گرديده, ازين رهگذر در ضمير انور خار خار خلجان!
چون حكمتِ ايزدى در هر زمان, رنگى تازه بر روىِ كار مى آرد, و از حركات و سكنات ثوابت و سيار نهان و آشكار,
كه پس از خزان, موسمِ شادى بهارِ دل افروز جلوه� ظهور نمايد, و از هارشگفتگى و اثمارِ فرخندگى بيارآيد, چون سلطانى
دارالملك ايجاد و تكوين و شهريارِ عرصه� فسيح الفضاىِ شهور و سنين, پيوسته به سپاهِ آسمان, و جنود مسعودِ نهانى,
مظاهرت و معاضدتِ اين دولت ابد مدت ميفرمايند, لهذا از بدو جلوس براورنگِ خالفت و آغازِ سلطنتِ كبرى, كه حديقه
هميشه بهار اين دولت دوران مدت, بآب تيغِ درخشان با طراوت, و اكثر اوقات آغازِ توجهات, قبل از شگفتن ازهارِ اعالم
نصرت فرجام ببار آمده, عمداً فروغِ مهماتِ آن ديار, و رونقِ كارِ اين سلطنت پايدار مرغوبِ ضمير معلى, بل مكنونِ دلِ

(پر آوا) اولى, از۲صفا منزل است, كه گلستانِ خلد نشان را كه پيوسته از صفير عندليبِ شوق پر صوت, و از آوازِ مرغان
خاشاك و خسِ ناخواهانِ خفاش طينت پاك و مصفّى سازيم. لهذا باين عزم بالجزم و مساعدت وقتِ حزم, در هر سال راياتِ

 بطرف آن ديار در حركت آمده, و با سپاهِ ستاره عدد, پيشا پيش اعالمِ نصرت فرجام روانه۳جهان كشا, و الويه� گيتى آراء

 اصل: نامه.۱
 اصل: شوق بر صوت داز آواز مرغان اولى, اال چنانچه پر نور از خاشك?۲
 اصل: از انيتر?۳
 اصل: توايع.۴

 و عوارض دنيوى نامحصور است. ابليس سيرتانِ سفالت۴(آن) سمت گرديده. از انجا كه در حصولِ امر خير و شر از موانع
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 طالب مطالب دور از كار گرديده.۱خديعت, مصدرِ حركاتِ نا هنجار شده
 سنين و شهور, بدوامِ اوقاتِ ما, متصاعد و مساعد اين دولت ابد۲چون عالم عالم تائيداتِ شهريارِ كافه� جمهور, بدور

مدت است, هر كس كه از تيره روزان, ارادهِ� اطفاىِ شمعِ ابد فروغ نمود, پروانه وار از خرمنِ هستى و آتش نيستى سوخته,
 شرار از مكنونات خاطرِ خود افروخته, خود به آتش سوختند. و هر وقت و۳بهمان زندگى اشرارِ خصومت شعار مانند چنار

در هر سفر فتح و ظفر, نصيبِ اولياىِ دولت قاهره گرديد:
زمين را سپه آسمان راستان     گرفته  باقبال  شاه   زمان
جهان نيستانى پر از شير بود     نه آن لشكرِ نيزه و تير بود

درينوقتِ سعادت رخت, كه از ضلعِ اطراف و اكناف, اطمينانِ كامل حاصل, انتهاضِ الوئيه عاليه, بصوبِ هندوستانِ
مينوشان قرار يافت. و افواجِ دريا موجِ اژدها صولتِ هژبر سطوت, مانند پيلِ دمان و شير ژيان, از گذر اتك عبور و مرور
نموده, و سوادِ حسن ابدال, مضرب خيام جاه و جالل, و مخيم سرادقاتِ اقبال گرديده. درين اثناء موسمِ گرما در رسيد,
شدتِ هوا موجبِ توقiِ عزايم بلند گشت. ازين ره گذر عنانِ العطاف بمستقرِ دولت عالم مصاف, اتفاق افتاد. انشاء الله
تعالى, اول تير ماه, نهضتِ اعالم ظفر فرجام, آنطرفِ قرين الشرف مصمم, و به سرعتِ تمام نيز واردِ هندوستان, و به
مقتضاىِ عدم مغايرت, و مزيدِ استحكام يگانگيتِ خاطر ضيا گستر شده, دريافتِ چگونگى ذاتِ مرضية الحسنات, فوق

الغايت است.
 اسرار و رموز استار, و به حليه۴بناءً عليه عاليجاه رفيع جايگاه ميرزا غالم محمد خان را كه مايل امانت دارى مكنون 

كياست و فراست متحلى است, بجهتِ اعالم چگونگى مزاجِ وهاج مبارك, روانه� بزم واال نموده شد. عجالة الوقت شرفياب
حضور شده, مقدماتِ مكنونه را كه تبليغ آن مامور است, بمسامع اطالع و آگاهى خواهد رسانيد.

آن همه قرين مصلحت نموده, هر گونه مطلبى كه مكنون و مرغوبِ خاطرِ قدسى مآثر بوده باشد, بالتكليi به عاليجاه
مشاراليه ايما فرمائيد, كه او بدرگاهِ سپهر اعتال, عرضداشت نمايد, انشاءالله تعالى بعد دريافتِ مركوزات, بر طبق

معروضه� او, شرايطِ معاونت از ممكن قوه بظهور خواهد رسيد.
نيرِّ خالفت و سلطنت ابداالتصال از مطلع شرف و اجالل ساطع و المع باد.

 اصل: شنيده.۱
 اصل: بدر.۲
 اصل: خپار.۳
 اصل: كنون.۴

(تاريخ ندارد)                                           (از تاريخ حسين شاهى خطى)
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بخش چهارم

حوادث سياسى افغانستان
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بعد از جنگ دوم در عصر
امير عبدالرحمن خان

)۴۰۰(ص 
)۱۹۰۶ طبع لندن Angus Hamilton(كتاب افغانستان از انگس هملتون  

 به لفتننتMarquess of Riponچون امير عبدالرحمن خان بحدود كابل رسيد, از طرف ويسراى هند ماركوس رپن 
 قوماندان قواى برطانوى در افغانستان شمالى و شرقى هدايت داد, تا اين نامهDonald Stewartجنرال سر دونالد ستيوارت 
م به امير عبدالرحمن خان برساند:۱۸۸۰ جوالئى ۲۰بتاريخ  Lepel Griffinرا بوسيله� سر ليپيل گريفن 

۱۸۸۰جون ۱مورخه ۴ 

متن نامه� گريفن به امير عبدالرحمن خان
از طرف گريفين به امير عبدالرحمن خان: بعد از تقديم سالم!

از طرف حكومت هند گماشته شده ام, تا جوابهاى پرسانهائى كه كرده بوديد بشما برسانم.
اوالً: وضع حكمران كابل در باره� روابط وى با دول خارجى:

چون حكومت برطانيه مداخله قواى خارجى را در افغانستان اجازت نميدهد, و حكومتين روسيه و ايران را از مداخله�
سياسى امور افغانستان باز داشته است, بنا بران امير كابل نيز نميتواند كه بدون دولت انگليس هيچگونه عاليق سياسى را
با هيچيكى از دول خارجى داشته باشد. و اگر يكى از قواى خارجى سعى نمايد كه بامور افغانستان مداخلتى كرده و وسيله
تشويش حكمران كابل گردد, پس دولت برطانيه اگر الزم داند به امداد وى اقدام خواهد كرد, مشروط باينكه وى همواره

در باره روابط خارجى خود مشوره� برطانيه را مرعى داشته باشد.
ثانياً: در باره تعيين اراضى, اجازه دارم بگويم: كه تمام واليت قندهار باستثناى پشين و سبى كه مستقيماً به دولت
برطانيه پيوسته اند, تحت اداره� حكمران عليحده ايست, و على العجاله دولت ما نميتواند درين باره و يا در باره� سرحدات

شمال غربى كه قبالً با امير سابق محمد يعقوب خان تعيين شده اند, با شما مذاكره نمايد.
با حفظ مراتب فوق دولت برطانيه مسرور است كه شما بر تمام افغانستان (بشمول هرات كه وضع آنرا اكنون ضمانت
داده نميتوانيم, ولى اگر شما بران متصرف شدن بخواهيد مانعى نخواهد بود) مانند امراى سابقه� خاندان خود اقتدار كلى را

داشته باشيد.
دولت برطانيه خواهش ندارد, كه در امور داخلى اراضى سابق الذكر مداخله نمايد, و نه از طرف خود مشير انگليسى
را در افغانستان مى گمارد, ولى براى ادامه روابط دوستانه معمولى بين حكومتين همجوار, بهتر خواهد بود, كه يكنفر
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نماينده مسلمان دولت برطانيه در كابل موجود باشد.
 كتاب مذكور)۴۶۹(ص 

پاسخ امير عبدالرحمن به گريفن

م۱۸۸۰ جون ۲۲
بعد از تقديم احترام. سرحدات افغانستان را كه بموجب معاهده با جد بزرگوار من امير دوست محمد خان تعيين شده
بود, همان سر زمين را بمن اعطا نموديد, ولى از مقررى نماينده� خود در افغانستان صرف نظر كرده و فقط يك سفير

مسلمان را بدين ديار مى گماريد, كه تمام اين چيزها مطابق خواهش من و ملتم بوده است.
در باره روابط دوستانه� من با ممالك خارجى نوشته بوديد, كه بدون مشوره� شما كارى را نكنم. بايد دانست كه اگر
من دوستى را با حكومت عظيم شما داشته باشم, پس بديگران چه احتياج دارم, كه بدون مشوره يا با مشوره شما با ايشان

مخابره نمايم?
اينرا هم نوشته ايد, كه اگر يك حمله ناگهانى از طرف قواى دoگر بر افغانستان بعمل آيد, پس شما بهر صورتيكه
باشد بمن معاونت خواهيد كرد, و ديگرى را نخواهيد گذاشت, كه بر اراضى افغانستان قابض آيد, اين نيز عين خواهش

من است كه تصديق فرموده ايد.
اما در باره� هرات آنچه نوشته بوديد خواندم, اكنون همين شهر در تحت فرمان بچه� كاكايم است, تا هنگاميكه وى
مخالفت مرا نكند و با من دوست باشد, بهتر است كه او را در انجا بگذارم, و وجودش در هرات از شخص ديگرى بهتر
است. و اگر وى سخن مرا نشنود و صالح مرا قبول ننمايد, آنوقت من بشما اطالعى خواهم داد, و بعد ازان به صالح و

مشورت يكديگر كار خواهيم كرد.
مراتب دوستى كه شما با من و رعيتم ابراز داشته ايد, در خور هر گونه تشكرات است.

 كتاب مذكور)۴۷۰(ص 

نامه� گريفن در باره� شناسائى امارت عبدالرحمن خان

م۱۸۸۰ جوالئى ۳۱
بعد از تقديم احترام جاللتمآب ويسراى و فرمانرواى عمومى هند بامسرت اطالع يافته اند, كه واالحضرت شما مطابق
دعوت حكومت برطانيه بسوى كابل پيشقدمى داريد, بنا بران نظر باحساسات دوستانه� واالحضرت و براى اينكه يك
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حكومت استوار بر قرار در تحت اداره� واالحضرت شما تأسيس شود, حكومت برطانيه واالحضرت شما را به حيث امير
كابل مى شناسد.

عالوه از اين اجازت دادم, كه از طرف ويسراى و فرمانرواى عمومى هند واالحضرت شما را اطالع دهم, كه دولت
برطانيه خواهش مداخله در امور داخلى حكومت اراضى تحت اداره� واالحضرت شما را ندارد, و نيز نميخواهد كه يكنفر

را درين سر زمين مقرر سازد. ولى براى دوام روابط معمولى دوستانه كه بايد بين دو مملكت residentناظم انگليسى 
همسايه موجود باشد, بهتر است كه يكنفر نماينده� مسلمان حكومت برطانيه بموافقت شما در كابل قيام نمايد.

واالحضرت شما خواهش كرده ايد كه بايد نظريات و تمايل دولت برطانيه را در باره� روابط حكمران كابل با قواى
خارجه تحريراً به اطالع شما برسانيم. ويسراى و فرمانرواى عمومى هند درين باره اجازت داده تا توضيح كنم: چون دولت
برطانيه بهيچ يكى از دول خارجه حق نميدهد كه در افغانستان مداخلتى نمايد, و روسيه و ايران هر دو از هر نوع مداخله در
امور افغانستان ممنوع اند, بنا بران آشكاراست كه واالحضرت شما نيز بدون برطانيه با هيچ يكى از دول خارجه رابطه اى

نخواهيد داشت.
اگر يكى از قواى خارجه بمداخله در افغانستان سعى نمايد, و بر اراضى متصرفه� واالحضرت شما تجاوزى كند, درين
احوال دولت برطانيه طوريكه الزم داند, با شما كمك خواهد نمود. ولى بشرطيكه واال حضرت شما همواره بدون قيد و

شرط مشورهاى حكومت برطانيه را در باره� روابط خارجه� خود پذيرفته باشيد.
م بوسيله�۱۸۸۰ جوالئى ۳۱ م سكرتر خارجه� هند, كه بتاريخ ۱۸۸۰ جوالئى ۲۰(نوت: اين نامه مبنى است بر نامه� 
گريفن و امضاى وى بامير رسيده است).

 كتاب مذكور)۴۷۰(ص 

امير عبدالرحمن در تحت هدايات گريفن اوايل ايام سلطنت خود را بصورتى گذرانيد, كه در مدت سه سال اوضاع عمومى
م مسرت خود را ازو چنين اظهار داشت:۱۸۸۳ جون ۱۶وى مورد اعتماد برطانيه گشته و الرد رoپون در نامه� 

نامه� ويسراى به نام امير عبدالرحمن خان

م۱۸۸۳جون ۱۶سمله, 
م در مالقاتش۱۸۸۰ جوالئى ۳۱بعد از تقديم احترام: واالحضرت شما بياد خواهيد داشت كه سر ليپل گريفن بتاريخ 

در زمه بشما گفته بود: كه حكومت هند براى جريان ابتدائى امور حكومتى شما و اداى تنخواه سپاه و مامورين, صرف
مصارف فوريه را بشما خواهد داد. ولى بعد از انكه بحيث امير شناخته شده و نيرو مند شويد, بايد بمنابع پولى داخلى

خويش كفايت نمائيد.
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من همواره شخصاً به فيروزى واالحضرت شما عالقمند بوده و اميد واثق دارم كه در افغانستان تحت اداره� واالحضرت
يك نيروى قوى و دوستانه بوجود آيد, چنانچه همواره درين باره ارادهاى خود را بشما ابالغ داشته ووقتاً فوقتاً واالحضرت
شما را به دادن پول و اسلحه تقويه كرده ايم. و عالوه برين سالى چندين لك روپيه را باداره� امور پناهندگان افغانى در هند

صرف مينمائيم, تا درينجا باشند, زيرا ميدانم كه وجود ايشان در افغانستان براى اقتدار واالحضرت خطرناك است.
اما در باره� روابط دو كشور بايكديگر, بايد گفت كه دولت هند نبايد در سياست داخلى و امور مالى افغانستان
مداخلتى نمايد, ولى بايد بحيث يك همسايه� دوست و متحد رفتار كند و در چنين حال بايد افغانستان خودش امور مالى

خود را اداره نموده و مانند سابق بار خويش را بدوش خود بردارد.
 جوالئى۲۰ولى در باره� سياست خارجى قبالً واالحضرت شما را بوسيله نامه سكرتر خارجى حكومت هند مورخه 

م مطلع ساخته ايم: كه اگر يكى از قواى خارجى مداخلتى را در امور داخلى افغانستان بخواهد, و سبب آن تجاوزى بر۱۸۸۰
متصرفات واالحضرت شما بعمل آيد, درينصورت دولت برطانيه طوريكه الزم داند شما را امداد خواهد نمود, بشرطيكه

واالحضرت شما بدون قيد و شرط همواره مشورهاى دولت برطانيه را در باره� روابط خارجى خود مرعى داشته باشيد.
اما در باره� وقايع و اوضاع سرحدات شمال غربى شما مسرورم كه با مشكالت استثنائى در انوال مجادله ميفرمائيد, و
اين را هم ميدانم كه بسبب محيط نا مساعد تا كنون موفق نشده ايد, كه در واليت مهم سرحدى هرات, مانند افغانستان

ديگر احكام و فرمان خود را بتمام كمال نافذ داريد, و بنا برين درين مورد بايد امداد دوستانه بشما داده شود.
چون بر عقيدت خالص و مراتب اطاعت شما بدولت برطانيه اعتماد دارم, و واالحضرت شما وعده ميدهيد كه همواره
براى حفظ منافع افغانستان, روابط دوستانه� خود را با حكومت هند دوام خواهيد داد, بنا بران ميخواهم بواالحضرت شما
براى رفع مشكالت اداره� حكومت شخصاً تنخواه دوازده لك روپيه ساالنه را تقديم دارم, كه ما هوار ادا خواهد شد, تا بدين

وسيله تنخواه عساكر و وسايل دفاع سرحدات شمال غربى خود را تدارك نمائيد.
اميدوارم كه اعتماد من بر حسن عقيدت واالحضرت بجا بوده و مبلغ مذكور را عالوه بر منابع خويش, براى مقاصد

مهمه سابق الذكر صرف فرمائيد.
 كتاب مذكور)۴۷۲(ص 

تلخيص نامه� امير افغانستان بنام ويسراى هند

م۱۸۸۳ جوالئى ۱۱هـ ۱۳۰۰ رمضان ۶
بعد از احترام: از اراده و مهربانى جاللتمآب شما كه مبنى بر خير و بهبود دولت برطانيه و مردم افغانستان است مطلع
گرديده خيلى خوش شدم و بدين وسيله امور حكومت من و مردم افغانستان بهبود خواهد يافت. بنا بران مراتب شكر

گذارى خود را تقديم ميدارم.
از سالهاست كه مردم افغانستان با مصايب بى شمارى مواجه بودند, الحمدلله كه اكنون يك حكومت معظم مانند
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برطانيه, دوست ماست و انشاءالله مردم افغانستان خود را از دوستى دولت بهيه� برطانيه نخواهد پيچيد, و تا وقتى كه من
زنده ام, بفكر ارتباط دوستى با ديگرى جز دولت بهيه� برطانيه نخواهم بود, و از خدا ميخواهم: كه همواره عظمت آندولت

قوى شوكت بردوام باد.
 كتاب مذكور)۴۷۲(ص 

 پيشرفت تدريجى روسيه در آسياى ميانه وضع افغانستان را بخطر انداخت چون در فرورى همين سال۱۸۸۴در سال 
مرو ضميمه� خاك روسيه شد و دولت برطانيه را مشوش ساخت. بنا بران قرار داد شد كه يك كمسيون مشترك سرحدى
روسى و انگليسى در اكتوبر همين سال در سرخس كه نو بتصرف روسيه آمده بود, مالقات نمايند. ولى باوجوديكه سر پيتر
لمسدن بآنجا فرستاده شد, كمشنر روسيه بمالقات نيامد. اين مالقات براى مذاكره� اشغال پل خاتون كه در ماه اكتوبر

 بعمل آمده بود و سرحدات افغانى را بخطر مى انداخت مامول بود, ولى چون روى نداد, مذاكراتى را دربين۱۸۸۴
م روسيان بر ذوالفقار و آق رباط۱۸۸۵پيتيسبرگ و لندن و كابل و كلكته ايجاب كرد. اما باوجود ممانعت در فرورى 

قابض شدند.
م در جمله� مدعوين امير عبدالرحمن۱۸۸۵ اپريل ۸در عين اوقات دربارى در راولپندى تشكيل شد, كه دران بتاريخ 

خان نيز بدعوت ويسراى شركت كرد, و دران بر مسايل دفاعى و تقويه و تحديد خطوط سرحدِ شمال غربى افغانستان و
تقويه� هرات و تحديد خطوط آهن سكر و سبى به كويته مذاكره و فيصله بعمل آمد. درين محفل امير عبدالرحمن مراتب

اطاعت خود را بالفاظ ذيل اظهار داشت:
"در مقابل اين مهربانيها و اعزاز من باتمام عساكر و مردم خود آماده ام, كه هر گونه خدمتى كه بمن و مردم من فرمايش
داده شود, آنرا بمنصه� عمل آورم. طوريكه دولت برطانيه اعالن امداد مرا در مقابل هر گونه دشمن خارجى كرده است, پس

افغانستان نيز بكمال استوارى متحد وى بوده و همواره دوش بدوش دولت برطانيه خواهد ايستاد."
 كتاب مذكور)۴۷۲(ص 

 مارچ۳۰باوجود اظهار اطاعت امير به برطانيه, روسان از عمليات خود مجتنب نشدند, و در تاش كيپرى بتاريخ 
 نفر سپاهيان امير را كشتار نمودند.۱۲۰۰م حمله آورده و زياده از ۱۸۸۵

در يكى از مالقاتهائى كه امير را با الرد دفرين دست داد, امير به اشغال پنجده از طرف روسيه اشاره نموده و شكايت
نمود, كه چرا پيش گوئى هاى وى در باره حمله� روسيه, مورد توجه نگشت?

ويسراى جواب داد: اگر در آينده از طرف روسيه تجاوزى بر افغانستان بعمل آيد, آنرا حمله بر خود انگليس خواهد
شمرد, و در انوقت دسته جات لشكرى طرفين تحت السالح آمده و خدماتِ انجينيرى افسران انگليسى بشما ميسر خواهد

بود.
م باعطاى ده لك روپيه نقد و بيست هزار تفنگ بريچ لودنگ۱۸۸۵ اپريل ۵ويسراى بعد ازين وعده� خود را بتاريخ 

breech loading  و چهار توپ ثقيل و شش توپ جبل و دو توپ هاويتزرhowitzerو عالوه برين بدادن يك عده تفنگ 
 اپريل بالفاظ تشكر آميزى فوق۸لبرال و لوازم توپخانه بامير, توثيق نمود. كه امير عبدالرحمن سه روز بعد ازين در دربار 
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ازان سپاس گذارى نمود.
۱۸۸۷م بين لندن و پيترسبرگ مورد مذاكره بود, تا كه در زمستان ۱۸۸۶مسئله سرحدات روسيه و افغان تا سنه 

م ماركويس دفرين ويسراى هند جا� خود را به ماركويس النسدون گذاشت و اين شخص۱۸۸۸بجائى رسيد ولى در سنه 
م خط آهن كويته را كه به قلعه� عبدالله رسيده بود, از سينه كوه خواجه۱۸۸۸پاليسى جديدى را بعمل آورد, و در جنورى 

امران گذرانيده و به چمن وصل نمود.
امير عبدالرحمن اين عمل تمديد ريلوى را منافى معاهده گندمك دانست, زيرا اين معاهده سرحدات افغان و
بلوچستان را در پاى كوه خواجه امران تعيين ميكرد. ولى امير درين اوقات به لشكرهاى داخلى مشغول بود, و دوبار بر هزاره

م بتركستان افغانى روى آورد, و عناصر فساد را از سرحدات شمالى دور راند, و۱۸۸۹هاى كوه سياه تاخت. و بعد ازان در 
م بكابل برگشت.۱۸۹۰در زمستان 

چون درين اوقات مناسبات حكومت هند و افغانستان خوب نبود, بنا براoن حكومت هند نه تنها صدور تفنگ و توپ و
لوازم جنگى را بافغانستان باز داشت, بلكه بردن آهن و مس را نيز بآن كشور ممنوع نمود.

 لك روپيه تنخواهيكه الرد رپن باو داده بود انكار ورزيده و نامه�۱۲امير عبدالرحمن در مقابل اين اقدامات از گرفتن 
 صدراعظم برطانيه نوشت, و بر خالف اشغال چمن عمالً رعاياى خود را از استعمال خط آهنSalisburyاى به الرد سالسبرى 

و ريلوى چمن تا اينطرف تونل كوه خواجه امران ممنوع داشت.
 هنگاميكه عساكر برطانيه در مقابل اوركزئيان وادى ميران زئى به اقدامات جنگى دست زدند,۱۸۹۱در سال آينده 

امير نيز دفعه� ثانى در هزاره جات به تصفيه پرداخت, و چون عساكر برطانوى بر هنزه و نگر و چترال متصرف شدند, لشكر
 بحركت آمده و سپه ساالر غالم حيدر خان در ماه دسمبر وادى اسمار را گرفت.۱۸۹۱امير نيز در سال 

 لشكر كشى برطانيه بر قبايل عيسى خيل ماوراى۱۸۹۲درين اوقات ساير اوضاع سرحدات خوب نبود, و در سنه 
اندس بعمل آمد, و چون مناقشات كابل و كلكته نيز شدت مى يافت, بنا بران الزم بود, كه تمايالت امير را معلوم نمايند.

براى اين مقصد الرد النسدون امير عبدالرحمن را بهند دعوت نمود, ولى امير بسبب اوضاع ناآرام داخلى مملكت
خويش اين دعوت را نپذيرفت, و بنا بران ويسراى هند تجويز كرد, كه طرفين مالقاتى را در سرحدات افغان و هند باهم

نمايند.
چون امير ازين تجويز نيز شانه تهى كرد, و وضع خصمانه اى را گرفت, و به تجهيزات جنگى پرداخت, بنا بران
حكومت هند برطانوى بارسال يك هيئت برطانيه بكابل موافقه نمود, زيرا همين تجويز را قبالً خود امير به الرد رپن كرده و

م آنرا به الرد دفرين مكرراً داده بود.۱۸۸۷باز در سنه 
بعد از انكه ويسراى به ارسال هيئت برطانوى مصمم شد, بامير اطالع داد, كه يك ميسيون لشكرى برياست الرد

 سپه ساالر هند با يك غند نظامى به جالل آباد خواهند آمد. Robertsرابرتس 
الرد رابرتس از هنگام ويسرائى الرد النسدون يكى از حاميان فعال پاليسى پيشرفت بوده و سابقه هاى طويلى را در

م را دوباره در كشور خويش۱۸۶۷/۸۰لشكر كشى ها بر اراضى سرحد داشت و مردم افغانستان نميخواستند, قهرمان جنگ 
ببينند, بنا بران وضع داخلى افغانستان و حتى كابل مختل شد, ولى امير عبدالرحمن به نامه ويسراى جواب نرم و سياست
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مدارانه اى را داده و وعده داد, كه وى يكنفر ايلچى خاص خود را بحضور ويسراى ميفرستد.
 را با نامهاى خود بنام ويسرا و سكرتر خارجى هند سر مارتيمرSalter Pyneباينطور بعد از فاصله كمى سر سالتر پين 

ديورند ارسال داشت. و اين ايلچى زمينه را براى ارسال يك هيئت غير نظامى بدربار امير مهيا كرد.
درين وقت كه نزاع با فغانستان بر سر اشغال مناطق آزاد قبايل شمال غربى هند جارى بود, روسان باز موافقه نامه

م را كه بموجب آن سرحدات شمالى افغانستان بر درياى آمو تعيين شده بود بميان آورده و تطبيق حرف بحرف آنرا۱۸۷۳
خواستند.

 توجه خود را بسوى پامير نيز معطوف نمودند,كه۸۷-۱۸۸۴روسيان بعد از اشغال پنجده و كار كمسيون سرحدى 
م قلعه� پامير را در سرحد۱۸۹۱در سنه  Yonoffسرحدات مذكور تماماً بافغانستان و چين تعلق داشت. كاپيتان يونوف 

مملكت زار بنا نموده و شانزده نفر لشكريان افغانى را كه تحت امر شمس الدين خان بودند, در سوماتشِ على چور پامير
م بكشتند, و در سرحدات بدخشان تصادمات سرحدى روس و افغان آغاز شد. بنا بران دعوت امير۱۸۹۲ جون ۲۲بتاريخ 

به هيئت برطانوى حكومت هند نه تنها براى مذاكره و تصفيه� منازعات و مسايل سرحدات شمال غربى مفيد بود, بلكه
مسايل پامير نيز متساوياً مورد غور گشت.

 از پشاور بسوى كابل حركت كرد, اعضاى آن چنين بودند:۱۸۹۳ ستمبر ۱۹مسيون ديورند كه بتاريخ 
Durandسفير مستر مارتيمر ديورند 

وClarkeو مستر كالرك  Smith Manners و كاپتين مانرس سمت Mac Mahonمعاونان سياسى: كاپتين ميكماهون 
.Ellisمتخصص نظامى كلنل اليس  .Fenn طبيب: ميجر فن .Donaldمستر دونالد

اين هيئت باتشريفات عادى در كابل پذيرائى و از طرف جنرال غالم حيدر خان در قصر اندكى كه محل سكونت
 روپيه بطور ضيافت تقديم شد.۳۳۸۹۵شهزاده حبيب الله بود جاى داده شده و مبلخ 

 نامه� ذيل را۱۸۹۳ نومبر ۱۱بعد از مالقاتهاى ابتدائى مارتيمر ديورند به نمايندگى از طرف الرد النسدون بتاريخ 
بامير عبدالرحمن خان تقديم داشت:

"هنگاميكه واالحضرت شما بتخت افغانستان نشستيد, به سر ليپل گريفن هدايت داده شد تا بشما اطمينان دهد كه
هيچ نيروى خارجى را موقع مداخله در امور افغانستان داده نخواهد شد, و اگر هم كسى بر متصرفات واالحضرت شما تجاوز
نمايد, پس حكومت برطانيه به نحويكه الزم داند با شما امداد مينمايد, بشرطيكه واالحضرت در تمام امور خارجى خود

مشوره� دولت برطانيه را بدون قيد و شرط بعمل آورده باشيد!
اكنون نيز افتخار دارم باطالع واالحضرت شما برسانم كه يقين دهانى مذكور حاال هم بجا� خود باقى است, و بر تمام

سرزمين هاى سرحدات آمو كه بموجب موافقت امروزه شما بامن بتصرف شما مى آيد حاوى خواهد بود.
دولت برطانيه آرزو دارد, كه تمام حصص سرحدات شمالى افغانستان كه تا كنون دران نصب عاليم سرحدى بعمل
نيامده, واضحاً تعيين و تحديد شده, و تمام سرحدات كشور واالحضرت شما در مقابل روسيه, بدون شك و ابهام روشن و

محفوظ خواهد شد."
 كتاب مذكور)۴۷۳(ص 
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قبول موافقه� انگليس و روس
م موافقه نامه انگليس و روس را كه در باره� سرحدات شمالى۱۸۹۳ نومبر ۱۲بعد ازين امير عبدالرحمن خان بتاريخ 

"قبالً دولت برطانيهافغانى و روس نموده بودند, باسفير هند ديورند امضا و توثيق نمود, كه ترجمه� متن آن چنين است:
م انگليس و روسيه در باره�۱۸۷۳باطالع واالحضرت امير رسانيده بود, كه دولت روسيه به تطبيق كلى تمام موافقه نامه 

تعيين مجراى درياى آمو بحيث سرحد شمالى افغانستان (شرقاً از جهيل وكتوريا يا سرى قول تا ملتقاى درياى كوكچه با
آمو) اصرار دارد, و نيز دولت برطانيه مصمم است كه مواد آن موافقه را بشرطيكه روسيه نيز متساوياً آنرا محترم شمارد,

چون واالحضرت امير عبدالرحمن خان (جى, سى, ايس, آى) امير افغانستان و مربوطات آن نيزمراعات نمايد. 
ميخواهد كه نظر بمراتب دوستى خود, مشورهاى دولت برطانيه را در امور روابط خارجه قبول نمايد, بنا بران موافقت دارد
كه تمام ناحيه هاى متصرفه� خود را در شمال آمو تخليه نموده و بعوض آن سر زمين هاى جنوبى آمو را كه دران منطقه تا كنون

سر هنرى مارتيمر ديورند كه, سى, آى. اى, سى, ايس. آى سكرتر خارجهدر دست ندارد, تصرف نمايد. 
حكومت هند نيز از طرف دولت برطانيه توضيح ميدارد: سر زمين هاى مذكور كه بجنوب درياى آمو افتاده اند, جزو اساسى

كشور واالحضرت بوده و با دولت روسيه تجويز خواهد شد كه آنرا بعوض سر زمين هاى شمالى آمو انتقال دهد.

 در كابل۱۸۹۳ نومبر ۱۲مورخه ايچ, ايم, ديورند          امير عبدالرحمن خان

 باقى ماند, و اين كمسيون باآلخر۹۶-۱۸۹۵بهر صورت مسئله سرحدات شمالى امير به كمسيون انگليسى و روسى 
 تا آغاز كار كمسيون يك واقعه� تازه۱۸۹۳بطرفدارى زار و محروميت امير كار را خاتمه داد, و در مدت فاصل بين نومبر 

ولى رفع غارت نمودند. ۱۸۹۴ در سنه Yaimsنيز رخ داد, كه سپاهيان قزاق روسى يك تهانه� سرحدى افغان در oائمس 
م بامير داده۱۸۸۵ و ۱۸۸۰مشكالت بين روسيه و افغان بسعى كمسيون ديورند صورت گرفت, ووعدهاى امداد كه در 

 لك تزئيد, و نيز اجازت صدور مهمات جنگى را بافغانستان دادند, و۱۸ لك روپيه او را به ۱۲بودند, باالخر تنخواه 
ديورند معاهده� ذيل را بامير امضا نمود: (به معاهده ديورند مراجعه شود) وفد ديورند بعد از امضاى معاهده باكمال موفقيت

 كه درين مذاكرات بهره� نمايانى گرفته وPyneم از كابل بسوى پشاور رفت و مستر پين ۱۸۹۳ نومبر ۱۴دو روز بعد بتاريخ 
 رسيد, و پيمان ديورند تمام مشكالت وارده را در روابط هند برطانوى و افغان ازknightگوى موفقيت برده بود, برتبه� نائت 

م و پاليسى ايكه تحت قيادت الرد رابرتس اداره ميشد و برطانيه۱۸۷۸/۸۰در حقيقت بعد از جنگ بين برداشت. 
مجبور به تخليه ننگرهار گرديد, تمام اين حوادث وضع ناگوارى را در سرحدات هند توليد كرده بود, و اگر اين وضع دوام
ميكرد, تمام اراضى افريدى و اوركزائى و مهمند و سوات در خاك افغان باقى مى ماند, و اگر برطانيه بر انهافشارى مى
آورد ايشان در افغانستان پناه مى جستند, بنا بران در حين مذاكرات وفد ديورند دولت برطانيه دعاوى خود را بر تمام

اراضى بلند خيل و مهمند و اسمار و ياغستان چترال و باجور و سوات و بونير و دير و چيالس و وزيرستان دوام داد. 
 و وادى اسمار اصرار ورزيد زيرا عساكر وى قبالً اين سر زمين را اشغال كردهChagehاما امير در باره حقوق خود بر چاغى 

 لك بجاى۱۸بودند, چون درينوقت حقوق حكومت هند نيز سبب فتح و تفوق اخالقى تثبيت يافته بود, و با مير نيز تنخواه 
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 لك سابقه بحيث حق السكوت و مرهم منظور گرديده تا از منافع خود در اراضى چترال صرف نظر نمايد, بنا بران اكنون۱۲
موادى كه بمنافع برطانوى صدمه اى وارد آيد در نظر گرفته شد كه در معاهده� ديورند به اين تزئيد تنخواه امير نيز اشارتى

مذاكرات وفد ديورند منتج باين شد, كهگردد, كه در مقابل آن امير در امور سرحدى با حكومت هند امداد مينمايد. 
وادى مهم سوق الجيشى اسمار بامير واگذار گرديد, و نيز منطقه برمل از وزيرستان بريده شده و وادى مهمند نيز بر اساس

)۴۰۷تقسيم آب درياى كنر و پنجكوره بخش شد. (ص 

مسئله� سرحدات در نظر امير
"در بارهامير عبدالرحمن خان قبل از رسيدن وفد ديورند بكابل در باره� قبايل سرحدى به ويسراى چنين نوشته بود: 

قبايل سرحدى كه بنام ياغستان ناميده مى شوند ميگويم كه اگر اين اراضى در متصرفات من شامل شوند, ميتوانم كه ايشان
چون اين مردمرا بر خالف هر دشمن برطانيه و دشمن خودم بنام جهاد در تحتِ رايتِ اسالمى خويش بجنگانم. 

مسلمانان دالور و غيور اند, ميتوانند در مقابل هر نيروى اجنبى متهاجم بر هند يا افغانستان قوه� بسيار محكم و استوارى را
اما اگر شما ايشان را از متصرفاتِ منتشكيل دهند و من ايشان را متدرجاً مطيع و دوست برطانيه� عظمى خواهم ساخت. 

جدا سازيد, پس نه براى شما و نه براى من مفيد خواهد بود. و البته شما همواره به پيكار آنها مشغول بوده و درد سر متوالى
تا وقتيكه حكومت شما نيرومند بود و دست قوى دارد, آنهاخواهيد ديد, و همواره بغارت و يغما خواهند پرداخت.

خاموش و آرام خواهند بود, ولى در هنگام ظهور دشمن اجنبى بر سرحدات هند, اين قبايل دشمنان خطر ناك شما ثابت
خواهند شد. بايد فراموش نسازيد كه ايشان مانند دشمنان بيمار اند كه اگر نيرو را كسب نمايند, ميتوانند قوى ترين
دشمن خود را سرنگون سازند, و او را از پاى در آورند. اگر شما اين قبايل سرحدى را كه هم قوم و همدين من اند از من
جدا كنيد, البته مقامم در نظر رعايايم خيلى تنزيل يافته و سبك خواهم شد, كه اين ضع� و سبكى من براى حكومت شما

 چون ماركويس النسدون به درجه� ارل آف الجن و الرد روسبرى۱۸۹۴در اوايل سال )۴۰۹نيز مضرست."    (ص 
Rosbery سر هنرى فاولر �بصدارت عظمى رسيدند, امير عبدالرحمن خان را بسفر انگليند دعوت داده, و بوسيله Fowler

دعوتنامه فرستادند, و مطابق به تجاويزيكه ديورند نموده بود, براى امور سرحدى كمسيونهاى متعددى گماشته شدند, كه
 بعضويت كنگ, و اندرسن و۱۸۹۴ اكتوبر ۱يكى از انها براى تعيين سرحدات وزيرستان در ديره� اسماعيل خان بتاريخ 

 در لندى خانه (خيبر)۱۸۹۴ دسمبر ۳ سپاهى و شش توپ گماشته شد. و دoگرى هم به ۳۰۰۰گرنت و بروس با بدرقه� 
 وAdnyفراهم آمده و كار خود را تا سرحدات مهمند و باجور و اسمار توسيع داد, كه دو نفر كمشنر ان سياسى آر, ادنى 

و Holdichو دو نفر مهندس كلنل هولديچ  Mac Nabbبعضويت يك جراح عسكرى ميكنيب Hastingsسى, هستنگس 
امير نيز براى اين كار سپه ساالر خود را از جالل آباد براى مشوره دران شموليت داشتند. Coldstreamكولدستريم 

خواست, و افواه افتاد كه امير عبدالرحمن خان با تحديد خطوط سرحدى مهمند مخال� است, و بنا بران هنگاميكه رئيس
هيئت سرحدى  ريچارد ادنى كمشنر پشاور اين اعالميه را نشر كرد, در وادى كنر هياهوئى روى داد:
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اعالميه
از طرف آر, ادنى كمشنر و سپرنتندنت پشاور, براى تمام مردم باجور و مهمند و دoگر قبايل مسكونه� سرحدات امپائر

هند از درياى كابل تا جنوب چترال و سكنه� خط سرحدى كه اكنون بين حكومت برطانيه و امير افغانستان قبول شده:

اول: چون همواره سرحدات افغانستان و هند مورد نزاع بود بنا بران اكنون واالحضرت امير و حكومت هند هر دو خواهش
دارند, كه اين مسئله را با وضع دوستانه و صلح آميز حل نمايند. تا در آينده در باره� موضوع مذكور اختالف طرفين

 هـ بخواهش امير افغانستان وفدى۱۳۱۱ مطابق ربيع االول ۱۸۹۳بكلى رفع گردد.  حكومت برطانيه� عظمى در ستمبر 
 نومبر۱۲را به رياست سر مورتيمر ديورند بكابل فرستاد, و به لط� اللّه تعالى هر دو حكومت با وضع دوستانه بتاريخ 

 هـ  در باره تحديد سرحدات كشور واالحضرت امير با هند موافقه نموده و صدها۱۳۱۱ جمادى االولى ۲ مطابق ۱۸۹۳
كروه خطوط سرحدى شماالً از واخان تا ايران در جنوب تعيين شدند.

دوم: درين موافقه نامه حكومتين متعاهدين تصميم كردند, كه حكومت هند ابداً و هيچ گاهى در اراضى واقعه� آنطرف خط
سرحدى كه در افغانستان شاملند مداخله نخواهد كرد, و واالحضرت امير نيز در اراضى اين طرف خط سرحدى كه

بسوى هند افتاده اند, دخلى نخواهد داشت.

سوم: براى عاليم گذارى اين خط طويل سرحدى و تسهيل كار آن حكومتين چنين موافقه كردند, كه آنرا بچند حصه تقسيم
نموده, و كار تحديد خط هر منطقه را در اوقات الزمه, بوسيله نمايندگان برطانيه و افغان انجام دهند.

چهارم: نظر بمواد فوق اين اعالن را بشما فرستادم و ميگويم كه از طرف حكومت هند من بحيث كمشنر نصب عاليم
سرحدى آنسر زمين ها مقرر شده ام, كه در ابتداى اين اعالميه نامهاى قبايل آن نوشته شده است. و ممكن است كه
بزودى بكار نصب عاليم سرحدى اسمار آغاز كرده و با كمشنر واالحضرت امير افغانستان در انجا مالقات كنم, و از

 بسوى درياى كابل بكار نصب عاليم بپردازيم. تا وقتيكه اين كار انجام مى يابد, نمى توانم گفت كهChanakچنك 
وضع آينده اين سرحدات بطور معين چه خواهد بود? ولى على العجاله شرح مختصر خطوط سرحدى را براى اطالع شما

بطور ذيل مى نويسم:

پنجم: چون دولت شاهى برطانيه موافقه كرده كه واالحضرت امير افغانستان اراضى اسمار را شماالً تا چنك واقع بر درياى
كنر تا درياى قاشقار در تصرف داشته باشد, بنا بران كار نشانه گذارى سرحد از چنك جنوب بطرف كنر در چند ميلى
كنار كنر بطرف باجور آغاز خواهد شد. خط سرحدى مذكور از كنر بطرف جنوب رفته و بر كوههاى ستاالسر كه آبهاى
كنر و پنجكوره را بخش ميكند ميگذرد, و بعد ازان قله� كوه را طى كرده بر يكطرف آبريزه� كوهسار دگ كه بسوى
پنجكوره سرازير مى شود عبور مى كند. در حاليكه آب هاى آنطرف ديگر از وادى ستاال گذشته و در درياى كابل مى
ريزند, و كوتل ستاال در عين ميانه اين كوهسار واقع است, اما آخرين حصه� اين سرحدات با درياى كابل در حدود
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پلوسى مى پيوندد.

ششم: از بيانات فوق بخوبى پى برده ميتوانيد, كه واالحضرت امير افغانستان بدون اراضى مشروبه درياى كنر كه آنطرف
خط سرحدى هند افتاده اند, در ناحيه هاى مشرقى اراضى ايكه آب آن در درياى پنجكوره مى ريزد, و نيز در اراضى

مهمند پائين پلوسى كه آب آن بدرياى كابل مى افتد, هيچگونه مداخله نخواهد كرد.

هفتم: قرار شرح باال تعلقات و سر نوشت آينده� شما تماماً با دولت برطانيه است, و با دoگر هيچ دولتى سروكارى نداريد. و
اميدوارم كه همواره بين شما و من و ديگر افسران برطانوى روابط دوستى بر قرار باشد, و نيز قبايل ديگريكه بيرون از

ناحيه� پشاور افتاده اند, با افسران برطانوى روابط نيكى داشته باشد.

هشتم: خواهش آخرين من اينست كه شما بايد يقين كنيد كه حكومت هند ابداً نميخواهد از حدود معينه� سرحدات
شاهنشاهى هند گذشته و امور سرزمين شما را بخود مربوط بسازد. درين باب بر اعتماد و اطمينان دهى كامل من باور

نمائيد.

)۴۱۱م                         (ص ۱۸۹۴ جون ۱۲ هجرى ۱۳۱۱ ذوالحجه ۷تحرير 

چون تا كنون راجع به خطوط سرحدى منطقه� مهمند تصميمى نشده بود, بنا بران نشر چنين اعالميه مهيج قبل از وقت
بوده و موجب رنجش امير گرديد, و بنا بران سپه ساالر غالم حيدر خان امر داد تا تمام نسخهاى اعالميه را در هر جاى
سرحدات كه بيابند, آنرا پاره نمايند, و نيز بدون شك همين اعالميه سبب گرديد, كه چندى بعد امير عبدالرحمن

)۴۱۴مواد معاهده� ديورند را در باره� مناطق مهمند و باجور رد نمود. (ص 

 باز  به جالل آباد آمده و با سپه ساالر مالقى شدند, وى نقاط نظر۱۸۹۴ اگست ۱۲چون ر, ادنى و مكنيب بتاريخ 
امير را در باره سرحدات مذكور با صراحت ياد آورى كرده و تجويز تقسيم اراضى مهمند را بر خط آبريزه پنجكوره و
كنر تا وادى پشاور به كلى ترديد نمود, و نيز سپه ساالر افغانى گفت كه وى يك اينچ خاك كافرستان را نيز بديگرى

۱۸۹۴ نومبر ۳ نيز سكته وارد آمد, زيرا هنگاميكه بتاريخ  Bruceباز گذاشته نميتواند.درين اوقات بكار هيئت بروس
از راه دره� گومل به وزيرستان جنوبى ميرفتند, در حدود وانا از طرف يكدسته مردم وزيرى مورد حمله قرار گرفتند, كه

 بر آنها لشكر كشى شد, و بآلخره سرحدات آن منطقه ازLockhartبا كمال عجلت در تحت قيادت سر وليم لوكهارت 
 تنها بسبب۱۸۹۵ اپريل ۹گومل در جنوب تا توچى كرم در شمال تحديد كرده شد, و آشوب اراضى مهمند نيز بتاريخ 

 حل گرديد. درين وقت يك پروتوكول فرعى نيز در باره�Holdichلياقت شخصى انجينرى مانند سر توماس هولديچ 
سرحدى مشرقى افغانستان بين كمشنر انگليسى پشاور ادنى وسپه ساالر غالم  حيدر خان نايب الحكومه واليتِ مشرقى

) ترجمه مى شود:۴۷۶افغانستان امضا شده كه از كتاب هملتون (ص 
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موافقه نامه
هـ۱۳۱۲ شوال ۱۳م ۱۸۹۵ اپريل ۹قرارگاه نشاگام 

م  كه بين واالحضرت امير افغانستان و سر مورتيمر ديورند از طرف حكومت۱۸۹۳ نومبر ۱۲مطابق ماده ۴ معاهده 
هند در كابل امضا شده, ما امضا كنندگان ذيل از طرف حكومتهاى متبوعه� خويش بغرض عاليم گذارى سرحدات متصرفات

واالحضرت امير برين طرف هند در جوار چترال و باجور مقرر شده ايم, بر مواد ذيل موافقه كرديم:

اول: خط سرحدى بركنار غربى درياى كنر مجراى آخرين يعنى شرقى آبريزه خواهد بود, كه افغانان آنرا لندى سين
ميگويند, و كافرستان را از كنر جدا مى سازد, در نقشه� مرتبه بنام باشگل نوشته شده است, پس تمام اراضى ايكه
آبهاى آن در كنر افتد, بافغانستان متعلق بوده و خواهد بود. اما آبريزه� شرقى اين آبها, كه در لندى سين نمى ريزد, به

چترال تعلق خواهد داشت.

و باجور تشكيل Barawalدوم: بركنار شرقى درياى كنر از ساحل دريا تا قله� كوهى كه آبريزه� درياى كنر را بطرف بارول 
 شمرده مى شود, كه متصل دهكده ارناوى با درياى كنر پيوندد, اينArnawaiميدهد, و آبريزه� جنوبى شيله� ارناوى 

سرزمين به چترال تعلق دارد كه بوسيله� شيله� مذكور آب آن در كنر مى ريزد, ولى سرزمين جنوبى همين آبريزه كه آبهاى
آن در شيله ارناوى نمى افتد, متعلق بافغانستان است.

سوم: اين خط سرحدى هنگاميكه بر قله� كوه بزرگ ميرسد, و آبريزه� درياى كنر و اراضى طرف بارول و باجور را تقسيم
ميكند, بسمت جنوب با همين آبريزه بر ميگردد, و تا جوار نوى كوتل ميرسد, تمام اراضى آبريزه� كنر را در خاك
افغانستان شامل ميكند. ولى آبريزه� طرف بارول و باجور بيرون خاك افغانستان است, كه در جوار نوى كوتل از نقطه�

مذكور, خط سرحدى تا كنون معين و عالمه گذارى نشده است.

چهارم: خط سرحدى بهر دو كنار درياى كنر طوريكه در سه ماده� فوق توضيح شده, بسببيكه قله هاى كوههاست يك سرحد
طبيعى شمرده مى شود و در اكثر جايها نيازمندى به عاليم گذارى ندارد. اگر چه اكنون معاينه اين مواقع دشوار است,
ولى بعد از انكه تمام آن جاoها ديده شود, ممكن است در مواقعيكه اين سلسله هاى كوه از هر طرف بكنارهاى درياى
كنر پيوسته است, نصب عالئم براى جدا ساختن سرحدات افغانستان از ارناوى كه متعلق به چترال است بعمل آيد, و
نيز سرزمين كافرستان بر لندى سين از چترال جدا كرده شود. درينصورت تمام اين عاليم بر خطوط آبريزه� مشروحه در
ماده اول و دوم اين موافقه نامه نصب خواهد شد. ولى اگربراى حفظ حقوق برخى از دهكده هاى سرحدى كدام

انحراف جزوى ازين خطوط معينه الزم افتد, حرجى نخواهد بود.

پنجم: نصب عاليم معينه در مواقع الزمه� از طرف يك نفر مامور برطانوى به اتفاق يك نفر مامور واالحضرت امير بعمل
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خواهد آمد.

ششمم: آبريزه هائيكه براى تقسيم اراضى سرحدى معين شده و در سه ماده� نخستين توضيح گرديده و بران موافقه شده
است, بخط سرخ بر نقشه� منضمه نشانى شده و طرفين بران مانند مواد ديگر موافقه نامه امضا كرده اند. ولى اين

Binshiخطوط سرخ در سه جاى به نقاط تعيين شده اند: (۱) بفاصله كمى از هر دو ساحل كنر (۲) در جوار بينشى 

. چون وضع حقيقى و نهائى آبريزه اين مناطق اكنون معلوم نيست, بناFrepamanكوتل (۳) در جوار فرى پامن كوتل 
بران در هر جائ�كه نقاط آبريزه تعيين شود, خطوط سرحدى نيز مطابق آن تحديد خواهد شد. بشرطيكه موافق ماده

(۴) اين موافقه نامه برخى انحرافات جزوى ضرورى دران جايز باشد.

هفتم: در نقشه منضمه� اين موافقه نامه شيله� ارناوى بركنار غربى دريا بجاى لندى سين منطقه� كافرستان كه تعلق بافغانستان
دارد نوشته شده, ولى اكنون بعد از تحقيق و معاينه معلوم شد كه شيله� مذكور بر كنار شرقى درياى كنر واقع بوده و
نزديك دهكده� ارناوى بدريا مى افتد, و نوشتن آن بركنار غربى دريا بجاى لندى سين سهو بوده است, بنا بران اكنون

همين شيله� ارناوى بر نقشه� تازه بر جاى اصلى آن نوشته شد.

شيله ايكه بر نقشه� سابقه بر كنار غربى درياى كنر نوشته شده در حقيقت لندى سين كافرستان بود كه در سرحدات
قرار شرح فوق در نقشه� تازه� پيمايش, همين شيلهافغانستان شامل است و بعد ازين هم در خاك افغان داخل خواهد بود. 

 و قريه� ارناوى كه بر نقشه� منضمه� موافقهBirkotو نارى و بريكوت  Saoبنام لندى سين و باشگل ياد شده, ونامهاى ساو 
نامه نوشته شده بود, اكنون بر نقشه� جديد پيمايش نامهاى اين چهار دهكده مذكور اضافه شد. كه دهكده� ارناوى بطرف

چترال, و ساو و نارى و بريكوت در حدود افغانستان داخل اند.
R. Oudnyامضا: آر اودنى 

)۴۷۸-۴۷۶امضا: غالم حيدر خان سپه ساالر         (ص 

اما آشوب اراضى مهمند كه از تجويز تحديد خطوط سرحدى آنجا بميان آمده بود, فرو نشست, و در مدت پنج سال
آينده يكنفر غارتگر افغانى ساكن جندول كه عمرا خان نام داشت با خان جندول و مير دير در آويخته و براى بدست آوردن
تفوق خود ميكوشيد, چون وى براى تصرف يك حصه� وادى كنر كه امير عبدالرحمن خان نيز بدان چشم داشت كوشيد, از
طرف سپه ساالر غالم حيدر خان به سختى رانده شد, ولى وى بر دير و نواگئ تصرف جسته و شير افضل مهتر چترال را نيز
با خود همنوا ساخت.در حاليكه عمرا خان از طرف امير افغانستان نيز محرمانه تقويه ميشد, و عمليات وى در چترال مورد

نظر امير بود, و نيز غالم حيدر خان االم و را بدادن اعاشه و اسلحه و فرستادن قواى ايله جارى نيرو ميداد.

اگر چه مطالب يك موافقه ايكه بين امير افغانستان و مهتر چترال شير افضل صورت گرفت معلوم نيست, ولى موافقه
 از سر زمين مهمند تا چترال, وضع را ديگر گون ساختند.۱۸۹۵سپه ساالر با عمرا خان جندول برين بود, كه در سال آينده 

و عمرا خان از طرف شير افضل در رأس يك قوه� ايله جارى جنگ را آغاز كرده و در چترال پائين قلعه دروش را بگرفته و
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از گلگت خود را به Robertsonشير افضل را بحيث مهتر چترال اعالم نمود. ولى نماينده� برطانوى دكتور سر جارج رابرتسن 
چترال رسانيده, و خانواده� بر سر اقتدار چترال را حكمرانان قانونى و مسلم آن سر زمين اعالن داشت. 

عمرا خان كه از طرف سپه ساالر با يك  عده كثير مسلح لشكر پياده افغانى از لشكرگاه اسمار تقويه ميشد, و از كابل 
نيز تفنگهاى جديد و تجهيزات عسكرى به ايشان رسيد, در مقابل دكتور رابرتس برامده و او را شكست فاحشى داد, و

م قواى عمرا خان چترال را محاصره كرد.۱۸۹۵ مارچ ۳لشكرگاه برطانوى را در چترال تحت خطر انداخت و بتاريخ 

 ازKelly) نفر با كلنل كيلى ۶۵۰م يكدسته قواى برطانوى (۱۸۹۵ اپريل ۱۸اما عروج عمرا خان دوام نكرد, و بتاريخ 
) هزار سپاهى و ده هزار ايله جارى بوسيله سى هزار حيوانات بار بردار۱۵نيز با (Lowگلگت رسيده و جنرال سر رابرت لو

بر سوات و باجور و چترال حمله نمود, و درين وقايع مسئله تعيين سرحدات مهمند و باجور و اسمار به تعويق افتاد, و
جز كار جزوى بچيزى موفق نشد.  Udnyكمسيون ادنى 

باوجود اينهم دولت برطانيه در وانا و توچى و وادى كُرم و مله كند دروازه سوات و چكدره مراكز لشكرى خود را
تأسيس نموده و در چكدره بر درياى پنج كوره پل بست. از آنطرف غالم حيدر خان اين ترتيبات و وجود هيئت هاى تقسيم

)۴۱۴سرحدات را وسيله� تهييج قبايل قرار داده و معلوم بود اين كار را بدون رضا و هدايت امير نميكرد. (ص 

در حقيقت امير درينوقت ميخواست, دو طرفه بازى كند, از يكطرف در بحرانات چترال حصه� مهمى گرفت, و چون
 در۱۸۹۵ديد كه در انجا بازى را باخت, كوشيد كه مراتب دوستى و اطاعت خود را به برطانيه كبير ثابت سازد. در اپريل 

عين اوقاتيكه محاصره چترال خاتمه مى يافت سردار نصرالله را از كابل به لندن فرستاد, وى در ماه مى بلندن رسيد و از
را از طرف دولت برطانيه براى خود و برادرشG.C.M.G.انجا در ماه اگست واپس بطرف كابل حركت كرد, و خطاب 

امير در فرستادن پسرش مقصدى داشت, كه بينحبيب الله گرفت. 
كابل و وزارت هند روابط مستقيمى را بكشايد, و در لندن نماينده اى داشته باشد, ولى باين آرزو موفق نيامد. چون دولت

درين دعوت شهزاده به لندن Fowlerبرطانيه اين تمناى او را رد كرد, بنا بران سخت رنجيد. در حقيقت سر هنرى فولر 
خطائى كرد, و موقع داد, كه امير دعوى حاكميت و استقالل را تقديم نمايد, و همين ادعا بود, كه در اوقات آخرين امارتِ

 مسئله چترال خاتمه۱۸۹۵در خزان او دوام داشت و بعد ازو امير حبيب الله آنرا نيز خواهش نمود. 
يافت و كار كمسيون سرحدات پامير آغاز شد, در حاليكه لشكرهاى افغانى در اراضى كافرستان عمليات خود را دوام ميداد,

 تصفيه نمود, تحريكات جهاد دينى نيز از كابل آغاز و روابط۱۸۹۶و امير در مدت چهل روز جنگ آن سر زمين را تا بهار 
علنى غالم حيدر خان سپه ساالر با روحانيون معروف قبايل مانند سيد اكبر اكاخيل و سر لور فقير و مال ديوانه سوات و مالى

عالوه بر اقدامات فوق امير عبدالرحمن كتابى را نيز بنامهده تقويه مى يافت. 
م يك جرگه� بزرگ۱۸۹۶ مارچ ۲۱تقويم الدين و فضايل جهاد و غازى ترتيب داده و به نشر آن همت گماشت, و در نوروز 

علماء را از داخل كشور و سرحدات هند و افغان بكابل خواست, كه دران مخصوصاً بر مسايل جهاد اسالمى و امحاى كفار
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تأكيد و بحث بعمل آورد, و با وضع خطر ناكى خواست كه خود را خليفه� اسالم اعالم دارد و روابط هم آهنگى قبايل را با
حكومت هند بگسالند. اين جرگه بعد از وعظ و نصيحت خاتمه يافت و خالع فاخره را به علماء ارزانى فرمود. نظر باين

 نامه اى۱۸۹۶ مى ۲ بتاريخ Elginعمليات امير و اوضاع جدى سپه ساالر غالم حيدر خان, ويسراى هند ارل آف ايلجن 
بامير عبدالرحمن فرستاد و وضع غير دوستانه مامورين سرحدى افغانى را نكوهش و اعتراض نمود. در جواب اين نامه امير

م لقب ضياء الملة و الدين۱۸۹۶ مى ۲۵مسئوليت اكثر حوادث سرحدى را به مالها و روحانيون نسبت داده و در عيد اضحى 
م اين لقب را با نام پادشاه اسالم رسمى ساخت. ۱۸۹۶ اگست ۲۴را گرفت و در يك دربار خاص بتاريخ 

م در توچى اختالل ها روى داده و كار كمسيون سرحدى پامير دوام۱۸۹۶در خالل وقوع اين احوال در كابل, در ماه فرورى 
يافت. ولى فعاليت هاى فقيران و روحانيون متعصب براى اعالن يك جهاد دينى بر خالف برطانيه نيز موجود بود.

آمدن نماينده� توركيه
بدربار كابل يكنفر از توركيه با تشريفات رسمى از استانبول رسيد, و چند ساعت بعد در همين۱۸۹۷در اوائل مى 

روز, امير تمام علماء شهر را براى مالقات خصوصى وى خواست.در همين اوقات اطالعاتى درين باره در سرحدات هند
 ماه از وقايع چترال گذشت,۱۸پخش گرديده و عاليم آشوب و اختالل از هر طرف پديدار گرديد. ولى بعد ازينكه مدت 

مامورين سرحدى برطانوى در توچى به ايجاد راه ها و تعمير مراكز حفاظتى موفق شدند, چون توچى بفاصله� كمى در شمال
۱۰وزيرستان و نزديك وانا افتاده بنا بران وزيريان مى توانستند, آنرا باشاره� مالها مورد تهديد قرار دهند. چون بتاريخ 

رفت, و وزيريان بر وى حمله� شديدى كرده وMaizar  از توچى به ميزار Geeم مامور سياسى انگليسى مستر گى ۱۸۹۷جون 
) نفر او را بكشتند. باوجوديكه موسم گرمى شديدى بود, ولى ترتيبات نظامى بزودى گرفته شده و جنرال كورى برد۷۲(

Corrie Birdبا هفت هزار لشكر و ده هزار حيوانات بار بردار و سه هزار همراهان ديگر بميدان آمد. علماء با شدت وحّدت 
جهاد را اعالن كرده و مالى هده قبايل مهمند را تحريك نموده و اين حركت جهاد تا سوات و دير و باجور وسعت يافته و در

درين وقت مالى هده نيز از كابل بر گشته و مستقيماً بقبايلسوات با ظهور مالى ديوانه شدت گرفت. 
سرحدى آمد و اعالن جهاد را در كمال شدت وحدت نمود, و با مواعظ بليغ و مو�ثر وى مقام ليونى فقير سوات نيز استوارى

 مانند طوفانى بر مله كند و چكدره ريختند. بنا بران بتاريخ۱۸۹۷ جوالئى ۲۶يافت, و مردم تهانه با او همراه شده, بتاريخ 
به مله كند رسيده و با Bindon Blood يك نيروى لشكرى دو غندى بقيادت ميجر جنرال سر بندون بلد ۱۸۹۷ اگست ۱
) هزار مجاهد قبيلوى در آويخت. درين وقت مردم به هدايت كابل انتظار داشتند, و اوراقى از طرف امير در انها نشر۲۰(

 از طرف شبقدر نيز بر لشكر هاى۱۸۹۷ اگست ۷ميشد, و پيغامهاى مالى هده براى تهييج مجاهدين ميرسيد, تا بتاريخ 
برطانوى حمله اى بعمل آمد, و عالوه بر چندين هزار نفر مهمند با يك عده بزرگ مردم افغان از كنر و خوگيانى و لغمان و

ولى باوجود اين همهجالل آباد و باسول و هزار ناو هجوم آورده كه سپاهيان افغانى نيز با تغيير لباس در بين ايشان بودند. 
تحريكات علنى, امير عبدالرحمن ظاهراً فرمانى بنام سپه ساالر غالم حيدر خان فرستاده و عدم رضاى خود را ازين آشوبهاى
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 خويش بامير۱۸۹۷سرحدى اظهار داشت. اما دولت هند چون وضع خيبر را مشوش ديد, وايسراى در نامه ماه مى 
"ناممكن است كه سپاهيان افغانى بدون اطالع و اجازت سپهعبدالرحمن چنين نوشت: 

ساالر درين حمالت اشتراك كرده باشند, بنا بران ويسرا واالحضرت شما را اخطار ميدهد كه اگر سپه ساالر خود را كنترول
) ۴۱۸ننموده و يا او را از قيادت عساكر سرحدى بر طرف نسازيد, البته مسئول تمام عمليات او خواهيد بود." (ص 

م۱۸۹۷ اگست ۱۸اما امير عبدالرحمن باين الزامات حكومت هند جواب فورى انكار داده و اين اطالعات را در دربار 
كابل بر مردم فرو خواند, و لقب ضياء الملتة و الدين را گرفت, و باين صورت وضع جدى تر گشت. ولى امير از توبيخ

 اگست اطالع۱۶حكومت هند بالشك ترسيد, و ديد كه گويا مراتب تحمل حكومت هند بپايان رسيده است. در حدود 
رسيد كه گويا افريديان باز اجتماع نموده و ميخواهند بر خيبر فرو ريزند, و همچنين در همين وقت اوركزائيان نيز بر كوه

ولى حكومت درينوقت بر راپورتهاى سر ريچارد ادنى كمشنرسمانه بمدد افريديان حمله خواهند كرد. 
پشاور و بر يگدير جنرال ايليس قوماندان لشكرى آنجا اعتماد ميكرد, كه ايشان عالوه بر ده هزار نفر سپاهى ايكه در خيبر

 ملك امين خان افريدى۱۸۹۷ اگست ۱۷باوجوديكه بتاريخ داشتند, به نيروى نظامى ديگر ضرورت خود را نگفته بودند. 
 نفر مال ميخواهند بر خيبر فرو ريزند, ولى درين وقت سر۱۵۰۰اطالع داد, كه يك لشكر ده هزار نفرى افريدى بقيادت 

ادنى تلگرام ذيل را به شمله فرستاد:"من درينجا اوضاع اورك زئى و افريدى را با غور ديده و منتظر آنم, اما تمام اطالعات
اگست۱۹موثقه كه تا كنون رسيده هيچگونه وضع جدى را در بين افريدى و اورك زئى ظاهر نميسازد." دو روز بعد بتاريخ 

جنرال ايليس نيز تلگرام داد, كه سر ادنى مرا اطالع داده كه راپورت ملك امين خان خيلى مبالغه آميز بود, و كاپتين بارتون
Bartonسر افسر خيبر رايفل ميگويد كه اجتماع افريديان خيلى محدود و بمراتب كوچكتر از انست, كه ملك مذكور 

 اگست چون بارتون وخامت اوضاع را در خيبر ديده و هدايات قومندان اعالى۲۰راپورت داده بود. اما يكروز بعد بتاريخ 
خود را خواست, سر ريچارد ادنى او را از افسرى قواى لندى كوتل معزول نمود, و بعد از مشوره كلنل اسالم خان و جنرال

م۱۸۸۱ايليس تلگرامى را بحكومت پنجاب داد, تا اوباوجود مخالفت كلنل اسالم خان, دفاع خيبر را مطابق موافقه نامه 
۲۳افريديان به ايله جارى مقامى افريدى كه بموجب آن موافقه نامه مسئول حفاظه� خيبر اند بسپارد. ولى افريديان بتاريخ 

 على الصباح بر على مسجد فرو ريختند, و با قواى برطانوى پيكار خونينى آغاز كردند. آگر چه لشكر مقامى۱۸۹۷اگست 
 اگست مقاومت نمود, تا۲۵افريديان محافظ با آنها مقابله كردند, ولى طرف شب على مسجد سقوط كرد, و لندى كوتل تا 

 با تجهيزات جديد بر اوضاعYeatman Biggsاينكه اورك زائيان نيز بر كوه سمانه دست يازيدند. ولى جنرال ييتمن بگز 
تسلط يافت.
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نامه� كمشنر پشاور
 بامير عبدالرحمن خان چنين نوشت: "بوسيله� تلگرام۱۸۹۷ اگست ۱۳درينوقت سر ريچارد ادنى كمشنر پشاور در نامه 

از طرف جاللتمآب ويسراى هند هدايت گرفته ام, تا باطالع واال حضرت شما برسانم: كه حكومت هند از منابع متعدده
اطالع يافته است كه يك عده� بزرگ تبعه� افغانى در قواى مالى هده شامل گرديده و در حمله هاى كنونى بر سرحدات

اطالع ميرسد با وجود تلفاتيكه پوليسبرطانوى قرارگاه شبقدر و سوختن روستاى شنكر گرهـ, بهره� مهمى گرفته اند. 
 اگست بر همراهان مال وارد آورد, ولى باز هم جمعيت۹ اگست و قواى نظامى بتاريخ ۷نظامى برطانوى در شبقدر بتاريخ 

هاى بزرگ مردم وادى جالل آباد و چار ده و امبار خانه و باسول و گردى و سوركانى براى پيوستن به قواى مالى هده فراهم
عالوه برين اطالع يافته ايم, كه برخى از سپاهيان افغانى بهآمده و كشتى هاى اللپوره براى گذرانيدن آنان آماده اند. 

براى ويسراى هند ضرورتى نيست كه بر وخامتلباس ساده و اوت خيل هاى لغمان نيز به مالى موصوف پيوسته اند. 
راپور هاى وارده به تفصيل بحث راند. وى از شما ميخواهد كه بايد بزودى رعاياى خود را ازين جنگ باز خواهيد, و
نگذاريد كه دoگران با اين وضع خصمانه از سرحدات واالحضرت شما بگذرند, و بر سرحدات برطانوى با چنين وضع

م خويش توجه� واالحضرت را به اوضاع غير دوستانه سپه ساالر غالم حيدر خان۱۸۹۶ مى ۲ويسراى هند در نامه بتازند. 
معطوف داشته بود. ناممكن است كه سپاهيان افغانى بدون اطالع سپه ساالر درين تاخت و تاز شامل شده باشند. بنا بران
ويسراى هند مكرراً بشما اخطار ميدهد كه اگر سپه ساالر خود را كنترول و يا ازين افسرى قواى سرحدى بر طرف نسازيد,

 اگست۱۳باقى اميدوارم صحت شما خوب باشد. مورخه خود واالحضرت مسئول تمام عمليات او خواهيد بود.
)۴۹۷م. (ص ۱۸۹۷

جواب نامه
بعد از)۱۸۹۷ اگست ۱۸= ۱۳۱۳ ربيع االول ۱۸(از طرف امير عبدالرحمن خان بنام كمشنر پشاور مورخه� 

 شما رسيد. و از نوشته هاى شما راجع به سپه ساالر غالم حيدر خان و مردم عالقه هاى۱۸۹۷ اگست ۱۳احترام: نامه� مورخه� 
اما در باره� سپه ساالر غالم حيدر خان و ايله جارى افغانى مىجالل اباد مطلع شدم. 

اما درنويسم, كه يكنفر هم از ايشان در جمله همراهان مال نجم الدين شامل نبوده, و هيچ كسى ازو پيروى نكرده است. 
باره� مردم قبايل شما ميدانيد كه ايشان از ترس من در چنين حركتى علناً اشتراك نميكنند, ولى اگر كسى هم بدانسو آمده

شما بايد بدانيد كه چند سال قبل مال نجم الدين از كابلباشد, مخفى خواهد بود. 
گريخته و در جروبى ضلع پشاور ساكن گشت, و بسا از مامورين معتمد برطانوى او را به تقاريب متعدده دعوت نموده و
مالقاتها بعمل مى آوردند, و هنگاميكه در كشور من بود, نيز مامورين برطانوى با اومكاتبها داشته و بنا بران از كشور من
گريخت. وى بنا براعمال بد خود چنان اغتشاش ها را در مردم توليد نمود, كه بسبب آن از نتيجه� اعمال خود ميترسيد, و بنا
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برين به نزديكى هاى پشاور پناه آورد و مردم مهمند و جالل آباد و كوهستان او را بنظر يك نفر رهنماى خود مى بينند, و
بسا از مردم مريد و مخلص او و پير مانكى اند, و عيناً همانطوريكه مردم در ازمنه� قبل پاپ را مالك جنت و دوزخ
ميدانستند, همين مالها نيز اكنون در بين مردم, چنان موقعيتى را يافته, و درين سالهاى اخير, رعيت مرا نيز بر خالف من بر

چنانچه همين مال ها در قندهار بر پا خاستند و مال مشك عالمانگيخته اند.
بغاوت نمود, و مالهاى اوزبك بر خالف من با اسحق خان در بلخ پيوستند, و در تمام مواقع اغتشاشها را توليد نمودند. در
جالل آباد قريه ايست كه اصالً مسكن چمياران (پينه دوزان) است, ولى چون قيامگاه اين مال نجم الدين مفسد گرديده,
مريدانش آنرا هده� شري� گويند, او را بمنزلت پيغمبر پندارند. چه مصاoبى است كه از دست اين مردم وارد مى آيد, و چه
خونريزيهاست كه در تحت قيادت اين ماليان بوقوع ميرسد? اكنون مالى هده  در سر زمينى پناهنده شده كه مربوط بكابل
نبوده, بلكه در جوار پشاور افتاده و وى در انجا علم خودنمائى را بر افراخته است. خود شما مامورين معتمد خود را
بفرستيد, تا اوضاع او را مطالعه نموده و ببينيد كه من چطور ميتوانم از اعمال اين مرديكه مريدانش او را بمنزله� پيغمبر
پندارند, و بدور او مخفيانه گرد آيند جلو گيرى نمايم? از مدتهاست كه اين ماليان مرا هم "كافر" گفته و مريدان و
مخلصين ايشان نيز به تحريك شان همواره با من جنگيده اند, چنانچه درين جنگها خانهاى آنان خراب گرديده و بسا هم
كشته شده اند. اين مردم در مدت چهارده سال هر حصه� افغانستان را مورد فتنه اندازى قرار داده و بر خالف من مردم آنرا
باغتشاش تحريك نموده اند, تا كه هزاران نفر از طرفين كشته شده و خود اين مالهاى فتنه انگيز نيز سرهاى خود را درين
راه داده اند, تا جائيكه اين ماليان توانستند, بر خالف من مردم را بر انگيختند, ولى هنگاميكه ناكام گرديدند پناه خود را

به سر زمين هاى برطانوى گرفتند, و حكومت برطانيه نيز به ايشان نان و پناه گاه داده و حمايت خود را دريغ ننمود. 
بسا ازين چنين مالها همين اكنون از گير من گريخته و در جوار پشاور كه تحت اقتدار من نيست, نشسته و پناه جسته اند,

اما در باره� سپه ساالر و لشكر منظم من بيقين بدانيد, كه چنينپس چگونه من ميتوانم اين مردم را اداره نمايم?
اعمال خصمانه ابداً از انها سر نزده است. و اگر بشما اطالعى در باره� لشكر منظم من و سپه ساالر غالم حيدر خان رسيده
باشد بكلى مجعول است, و من متعهدم كه هيچ فرد لشكر منظم يا كدام مامور مسئول افغانستان به چنين عمليات دست نزند.
و هر سخنيكه افراد معتمد دولت برطانيه درين مورد شنيده اند, تماماً بى اساس است. اما در باره� اين مالهائيكه در خاك
خود شما افتاده اند, و مطابق به تقسيم سرحدى جديد تمام آن سر زمين داخل خاك برطانيه است, من چيزى گفته نميتوانم.

)۴۸۱باقى به فضل الهى خيريت است, ايام عزت بر دوام باد. (ص 

نامه� امير به ويسراى هند
 به ويسراى هند چنين نوشت:۱۸۹۷ اگست ۱۹بعد از انكه امير نامه� كمشنر پشاور را جواب گفت يكروز بعد بتاريخ 

 اگست۱۳"با كمال احترام باطالع جاللتمآبى رسانيده مى شود, كه قبالً خطى از طرف مستر اُدنى كمشنر پشاور مورخه 
 رسيده بود, بمجرد وصول خط مذكور حقايق واقعه را بجوابش نوشته و با وضع خالصانه۱۳۱۵ ربيع االول ۳ مطابق ۱۸۹۷
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اگر چه برخى از مغرضان بلباس دوستان اطالعات مجعول و بى اساسى را نشر ميدهند ولىو دوستانه جواب دادم. 
بفضل خدا تعلقات اتحاد و دوستى حكومتين همواره بكمال استوارى دوام خواهد كرد.

باين نامه يك خطى را ميفرستم كه مال نجم الدين هده بنام مردم جالل آباد فرستاده و اين چنين نامه ها را بنام تمام
مردم قبائل آنجا نوشته است, عين نامه� مذكور در لفافه� خاصى كه بران بخط خود نوشته ام, ضميمه اين نامه� دوستانه

دوست عزيزم! شكى نيست كه مالى مذكور بصدها چنين نامه را به مريدان خود در قبائلبجاللتمآبى تقديم است. 
)۴۸۱افغانستان فرستاده, و مردم هم او را بمنزله� پيغمبر خود ميشمارند. اين است وضع مالى مذكور و مريدان او."( ص 

اگر چه امير عبدالرحمن خان از لشكر كشى هاى مردم تيراه و اوضاع آن سر زمين بوسيله� مكاتيب فوق برائت ذمت خود را
۳۰اظهار داشت, ولى چون از طرف نماينده� برطانيه در كابل برخى از اطالعات ديگر مستقيماً رسيد, ويسراى هند بتاريخ 

 بامير چنين نوشت:۱۸۹۷اگست 

نامه� ويسرا
۱۸۹۷ اگست ۳۰سمله 

چون واال حضرت اگست واالحضرت را كه بنام كمشنر پشاور نوشته بوديد خوانده و مسرور گشتم:۱۸نامه� 
شما از اشتراك مامورين رسمى و سپاهيان سركارى خود (در وقايع سرحدى) بكلى انكار كرده ايد, و همين انكار خود را
در درباريكه يكروز پيشتر از ان  در كابل منعقد گرديد, در نطق خود بخوبى تاكيد نموديد, بنا براين من بشما يقين ميدهم
كه ابداً خواهش ندارم رخنه� عميقى در روابط دو دوست متحد بوجود آيد, و دليلى موجود نيست كه تمام آن شكوه هائى بمن

خوبست كه واالحضرت شما موقع يافتند كه بزودى با وضاحت تام عدم اشتراككرده اند, صحيح و بجا بدانم. 
خود و مامورينِ خويش را در عمليات مالها بر سرحدات هند موكداً رد نموديد. و اميد است كه در آينده در مراتب اطاعت

باوجود مراتب فوق بجاست كه منواالحضرت و رعايا و مامورين شما و اتحاد با دولت برطانيه شكى نماند. 
واالحضرت شما را از اطالعاتيكه راجع بشمول افراد قبائل افغانى با مالى هده و ايجاد تشويش در سرحدات هند و مقابله با

جمعيت هاى بزرگ افراد قبائل جالل آباد علناً از درياى كابل با بيرق ها و دهلها براىبرطانيه آگاهى دهم. 
اشتراك در عمليات مالى هده گذشته, و بعد از جنگ شبقدر با همان وضع مردگان و مجروحان خود را بر داشته و باز

در اطراف خوست نيز برخى از دزدان كه اشتران لشكرى ما را از دَورَ برده بودند, بسرحدات شما گذشته وگشتند. 
اشتران مذكور بتصرف سردار شيرين دل خان آمده است, واالحضرت شما نيز تصرف در اشتران مسروق ملكيت حكومت

واالحضرت شما نوشته ايد, كه مردمهند, كه به سر زمين هاى افغانى بسرقت برده شده اند, جايز نخواهد شمرد. 
درينقبايل از ترس من علناً به چنين وقايع اشتراك نميكنند, و اگر كسى هم بدانسو آمده باشد, مخفى خواهد بود. 

مورد خواهش دارم كه واالحضرت شما نظر بمراتب دوستى ايكه اظهار كرده ايد, به تمام مردم قبائل بوسيله� مامورين مقامى
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علناً فرمان دهيد كه اگر كسى از خط سرحدى گذشته و بر خالف دولت برطانيه اقدامى را نمايد, موجب ناخوشى شما
براى جلو گيرى از عمليات اشخاص گمراهى كه بر خالف برطانيه اعمال خصمانه را انجام ميدهند,خواهد بود. 

بايد مامورين مقامى واالحضرت همواره بر درياى كابل و ديگرمقامات الزمه, نگرانى كاملى داشته باشند, تا رعاياى شما با
در باره� نا آرمى هائيكه در بين قبائل موجود است, توجهوضع خصمانه آشكارا يا پنهان بسرحدات هند داخل نشوند. 

واالحضرت را به نكات ذيل معطوف ميدارم: كه اين گونه عمليات بكلى غير منتطر است و تحمل نخواهد شد. من به
لشكريان خود امر دادم كه به قبائل حمله آور بر مله كند و چكدره جزاى سنگينى دهند, اين دسته جات لشكر به سوات عليا

وضع مردم افريدى چنين است: كه سلسله� اقدامات چندين ساله� ايشانهم رسيده و تمام قبائل آنجا را مطيع ساخته اند. 
در خصومت با دولت برطانيه دوام داشته, و اشخاص مسئول آن مال سيد اكبر اكاخيل و مير بشير ملكدين خيل اند. اگر چه
برخى از افريديان خيبر صادق اند, ولى ايشان نميتوانند بر قبايل ديگر حمله نمايند, بنا بران تهانه هاى حكومتى در انجا
سوخته و راها مغشوش گرديده و براى رفت و آمد كاروانها مساعد نيستند, و در چنين حال راه حمل و نقل اموال گرانبها و
مخصوصاً لوازم جنگى براى مدتى مسدود است. و بنا بران اگر بعد ازين افريديان يا قبائل ديگر بر سرحدات برطانوى يا

مسرورم ازينكه شما در دربارتهانه هاى ما بتازند, با ايشان طورى رفتار خواهد شد, كه تفوق برطانيه را بچشم سر ببينند. 
خود, افواهات بى اساس مردم را كه لشكريان ما در پشاور براى حمله بر كابل فراهم مى آيند, علناً رد و انتقاد كرده ايد. 

واالحضرت خوبتر ميداند بهمان اندازه كه شما فرايض خود را نسبت بحكومت هند مرعى داريد, حكومت هند نيز باكمال
)۴۸۳احترام تمام وعدهاى خود را در باره� تقويه شما بجا خواهد آورد. (ص 

نامه� جوابيه� امير
۱۸۹۷ ستمبر ۱۰ مطابق ۱۳۱۵ربيع الثانى ۱۲از كابل 

 اگست رسيده و از محتويات آن آگه شدم. بشما خبر داده اند, كه۳۰بعد از احترام: نامه دوستانه� جاللت مآبى مورخه 
گويا رعاياى من فراهم آمده و علناً با بيرقها و دهل ها درياى كابل را عبور كرده و با مريدان مالى هده پيوسته اند, و بعد از
جنگ شبقدر با مردگان و مجروحان بوطن خويش بر گشته اند. و بنا بران جاللتمآب شما از من خواسته ايد, كه به مامورينِ
مقامى خود امر امتناع عبور مردم را از سرحدات و عدم اشتراك عمل را با مالى هده بدهم, و ايشان را از عمليات مخالفانه�

برطانيه باز دارم, و حتى بايد محافظان را بر درياى كابل و دoگر مقامات گماشته و ايشان را نگذارم تا ازان بگذرند. 
دوست عزيزم! آنچه شما بمن نگاشته ايد, چنين چيزى ابداً واقع نشده و نه رعاoاى افغانى با اعالم و دهلهاى خود از آنجا
گذشته اند. كيفيت حقيقى همانست كه در مراسله� گذشته� خود نوشته ام, كه يكنفر بنام نجم الدين ساكن جروبى دام فريب
گسترده و مردم زيادى را از قبايل متعدد افغانى مريد خويش ساخته, كه اوامر او را بكمال و تمام اطاعت و رعايت

از وقتى اين شخص باعمال زشت و فتنه انگيزى دست زده, بهر طرف به مردم مراسله ها را فرستاده ومينمايند. 
ايشان را به پيروى و اشتراك عمل خويش خواسته است, چنانچه يكى ازان مراسالت را من قبالً براى اطالع جاللتمآبى

من به تمام مامورين خود هدايت داده ام, كه حتى المقدورفرستاده ام, كه شايد چندى قبل بشما رسيده باشد. 
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رعاoاى افغانى را ممانعت نمايند, تا به تبعه� مالى هده نه پيوندند, چنانچه چندى قبل بتعداد سى هزار مردم لغمان فراهم
آمده و علم جهاد افراشتند, ولى چون به مامورين آنجا امرم رسيد, سعى بليغ را بجا آوردند, كه آنها را از هم پراگنده سازند,
چنانچه همه� آنها به خانه هاى خود بر گشتند. شكى نيست كه اطالعات واصله بحضور جاللت مآبى مربوط بهمين وقايع

هيچيكى از مردم قبايل كشور من نميتوانند كه علناً بچنين كارى دست زنند, چون برخى از ايشان عقيدت زيادىاست. 
به مالى هده دارند, ممكن است كه شبانه به مالى مذكور پيوسته و بيراهه مانند دزدان سفر كرده باشند. پس چگونه ممكن

جاللتمآبى نوشته اند: كه بايد بر درياى كابل واست كه ما مراقبت دزدان شبانه را در چنين سرحدات پهنا ور بنمائيم? 
دوست مهربان من! اين كار در صورتىديگر راها محافظان را بگمارم, تا هيچ يكى از مردم نتوانند بآنطرف بگذرند. 

ممكن است كه من در حدود پنج هزار سپاهى خود را بر قله هاى كوهسار و تمام راههاى آن واليت مقرر دارم. وانگهى ايشان
از گشت و گذار مردم جلو گيرى كرده خواهد توانست, آيا بدون چنين ترتيبات چگونه ممكن خواهد بود, كه از گذشتن
مردمى كه با اوضاع آن سر زمين بلديت تام دارند ممانعت بعمل آيد? زيرا اگر راههاى معروف را بروى ايشان ببنديم,
ايشان بسبب بلديت كامل خود ميتوانند از كوهها و بيابانها گذشته و سرحداترا عبور نمايند. باوجود اينهم مامورين  مقامى

جاللتمآبى نوشته ايد, كه ايشان بعد ازمن همواره حتى المقدور مراقبت كرده اقدامات علنى ايشان را مانع خواهند بود. 
جنگ شبقدر, مجروحين و كشتگان خود را برداشته و واپس بر گشته اند, درين باره ميخواهم توضيح دهم كه رسم و رواج
اين قبايل چنين است و اگر مردگان خود را آورده باشند, پس آنها را دفن كرده اند, و اكنون نميتوان سراغ اين اقدامات
ايشان را نمود. اما اگر در باره� مجروحين از آنها بپرسيم, خواهند گفت: چون همواره بجنگ هاى بين القبائل بايكدoگر
مشغولند, و يكى ديگرى را ميكشد, بنا بران بسيار مشكل است, تميز مجروحان شبقدر و ديگر جنگهاى قبائلى ايشانرا

جاللتمآبى بمن اطالع فرموده ايد, كه اين اضطراب سرحدى را نميتوانيد تحمل نمائيد, و بنا بران لشكرهاىبنمائيم. 
برطانوى را به سركوبى مردم مله كند و چكدره گماشته و قواى شما تا سوات عليا قبائل آنجا را مطيع ساخته اند. ولى مردم
افريدى از مدت چندين سال بر خصومت خويش باقى مانده و مسئول اين مخالفت شان مال سيد اكبر اكاخيل و مير بشير
ملكدين خيل اند, كه تهانهاى نظامى خيبر را سوختانده و راهها را براى عبور قوافل بسته و بنا بران حمل و نقل اموال و
مخصوصاً لوازم جنگى ناممكن است, و دولت برطانيه را با قبايل ديگر افريدى كه قرارگاههاى نظامى برطانيه را تاخته

اند, رفتارى خواهد كرد, كه حتماً تفوق برطانيه را تسليم نمايند.

از تمام حقايق اين اوضاع كه جاللتمآبى شرح داده ايد مطلع شدم, و يقين دارم كه تمام مردم قبائل مذكوره حتماً مغلوب
من برخى ازين مردم را ديده و از راه مشوره پرسيده ام, كه چرا بدولت بهيه� برطانيه اطاعتو سر كوبى خواهند شد. 

نداشته و خود را تباه و بر باد ميسازند? ايشان جواب دادند, كه ما بسبب مجبوريت زياد و نوميدى تام بچنين حركات دست
زده ايم, زيرا در سالهاى گذشته از طرف دولت بهيه� برطانيه بما وعده� قوى داده شده بود, كه مردم قبائل از تطبيق قوانين
حكومتى مستثنا بوده و در سر زمين خود ازاد خواهند ماند. و اگر چنين امرى از طرف دولت بهيه بايشان برسد, آنرا
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اكنون مامورين سرحدى دولت برطانيه اوامر سابقه� حكومتنخواهند پذيرفت و مالياتى را بهيچ حكومتى نخواهند داد. 
هند را صرف نظر كرده و به ساختن راهها در عالقه� ايشان اقدام كردند, و فردا اداى ماليات و جريمها وغيره خواهند

چون مردم عالقهاى كوهستانى عموماً مستمند اند,خواست, و بايشان رفتارى را كه با اهل هند كرده اند خواهند نمود. 
و هيچ جائدادى ندارند, بنا بران اين حالت را تباهى خود تصور كرده و ميخواهند كه مامورين سرحدى برطانيه همانطوريكه

چون من در باره� اين وعده هاى دولت برطانيه ازسابقاً حكومت هندوستان بايشان وعده نموده بود رفتار نمايند. 
ايشان سندى خواستم, آنها اسناد متعدد چاپى را ارائه دادند, كه حكومت محترم هند در باره� ازادى مردم قبائل قبالً اعالن و

اينك بعد از استماع اين دالئل كه از برخى مردم قبائل شنيدم, و نيز اسنادى را ديدم كه آنها در دستنشر كرده است. 
دارند, بنا بران مراتب مذكوره را باطالع جاللتمآبي شما رسانيدم. وظاهر است كه شكايات اين مردم از اوضاع مامورين

اما در باره� اينكه راه خيبر رامقامى و سرحدى هند است و ممكن است كه اطالع آن بحضور جاللتمآبى هم رسيده باشد. 
مالهاى قبائل بند انداخته و نا محفوظ است, و بنا بران ارسال امتعه� گرانبها و لوازم جنگى نيز معطل خواهد شد, من ميدانم
كه اين قبايل آزاد همواره مى تازند, و هم ازين رواست كه چندى قبل سرتيب محمد حسين را در دكه مقرر داشته و سرشته�
بدرقه هاى خيبر را باو سپرده ام, ولى باوجود آنهم برخى از اشرار قبائل, بارهاى متعدد پوست خام و كشمش را بتاراج
بردند. و همچنين يك قافله� دoگر يكه مبلغ (۶۰) لك روپيه تجار را با خود داشت وقتيكه به دكه رسيد, ما روپيه مذكور را
واپس از دكه خواستيم, و امر داده ام تمام امواليكه خواستن آن فورى باشد, تا وقتى كه راه خيبر محفوظ مى شود, از كراچى

جاللتمآبى در باره� افواهاتيكه اشخاص مغرض مى اندازند و ميگويند كه ازدحام لشكربراه قندهار خواسته شود. 
برطانيه در پشاور براى حمله� كابل است نوشته اند كه حكومت هند تمام وعده هاى خود را در باره� تقويه� حكومت من

دوست عزيزم! اشخاص مغرض و مفسد جاهل در هر جا پيدا ميشوند, و آنچه بدهن منحوسشريفانه انجاز خواهد كرد. 
ايشان آيد ميگويند, كه سخن اين گونه مردم هرزه اهميتى ندارد, ايشان همواره سطح امور را ديده و سخن ميسازند. 

پشاور سر زمينى است كه در تصرف دولت برطانيه است و هر چيزيكه بخواهند دران كرده ميتوانند, و حكومتين ما اختيار
دارند, كه در داخل خاك خود طوريكه الزم دانند, ترتيبات الزمه را بگيرند, عالوه برين تا كنون چيزى واقع نشده كه
موجب چنين اقدامات غير ضروريه باشد. و اگر هم چيزى واقع ميشد بايد يكطرف از طرف دoگر علل و موجبات آنرا مى
پرسيد, و در باره� آن با طرف مقابل مكاتبه ميكرد, تا مسئله روشن ميگشت. چون چنين نشده پس چگونه بسخنان بيهوده

همچنين جاللتمآبى احساسات نيك و دوستانه� خود را در باره� اتحاد و دوستى با دولت خدامغرضان گوش دهيم?
داد ما نوشته ايد, كه من نيز با مسرت تمام بر دوستى دولت بهيه� برطانيه مطابق معاهدات ثابت مى باشم انشاء الله. 

اما در باره� دزدان وزيرى كه از لشكرگاه دَوَر اشتران را دزديده و بخوست آورده و بر مردمان آنجا فروخته اند, مى نويسم كه
سردار شيرين دل خان امر داده است كه مالكان آن شتران مذكور را محفوظ دارند, اگر جاللتمآبى الزم مى بينيد كه اشتران
مذكور را واپس از انها بگيريد, چون سكنه� خوست آنرا از وزيريان خريده اند, بايد قيمت آن مطابق نرخ روز بايشان داده

)۴۸۷و اشتران مذكور پس گرفته شود, تا مردم خوست خساره نكشند. (ص 
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جرگه� افريديان
هنوز امير نامه سابقه� ويسراى را جواب نداده بود, كه يك جرگه� مشران افريدى بجالل آباد رسيده و عازم بودند كه

"دولت برطانيه ازاين جرگه عريضه� ذيل را بامير فرستادند:بكابل رفته و عرايض خود را بحضور امير تقديم دارند. 
مدتى است كه متدرجاً بر سر زمين ما و حتى بر سرحدات افغانى نيز تجاوز مينمايد, و در سرحدات ما قالع عسكرى در
مواقع متعدد بنا نهاده است. ما بارها درين باره بحكومت افغانستان عارض شده ايم, ولى واالحضرت شما به عرايض ما
گوش نداده ايد. چون ما از هيچ طرف كمكى نديديم, اكنون مطابق باحكام اسالمى و فرايض دينى بفضل آلهى با حكومت
مذكور اعالن جهاد داديم, و در داخل سر زمين برطانيه پنج قلعه عسكرى او را بخاك برابر ساختيم, مانند قلعه� سمانه باالى
هنگو و قلعه� شنوارى در جوار سمانه, و يك قلعه باالى دره� اوبلن نزديك كوهات وغيره وغيره. ولى هنوز هم سه قلعه� بزرگ
ايشان سر سه كوه مذكور (سماني) واقع اند, كه آنرا تخريب كرده نتوانسته ايم و ميخواهيم آنرا هم بفضل و مدد الهى

تمام مردم تيراه بر قلعه� كوه سمانه تصرف كرده اند, و در دامنه هاى آن از كوهات تا رودسوختانده و برباد دهيم. 
كَرمَان در عالقه كُرم بر سرحدات اوركزائيان مجاهدان قبائل به جهاد دست برده اند, و نميخواهند كه اطاعت برطانيه را
قبول نموده و رعاياى وى شمرده شوند, و هيچگاه زمام اختيار خود را بدستِ آن دولت نخواهند داد, بلكه بر عكس آن
ميخواهيم كه مطيع و فرمانبردار بادشاه اسالم باشيم. بنا بران بر دولت اسالم الزم است كه منافع ما را حفاظت كرده و

 نفرى ملكان و ماليان و مشران۱۸براى اين مقصد اين جرگه تصرف امور ما را مانند تمام افغانستان بدست خود بگيرد. 
با عريضه� خويش بحضور امارت مآبى فرستاديم. چون همين حاال ما به جهاد باالى كوه سمانه مشغوليم, اميد واريم كه
واالحضرت شما آنچه براى خير و بهبود ما الزم داند اجرا فرموده و ما هم بفضل خدا همواره مطابق هدايات شما رفتار
خواهيم كرد. زيرا ما اجرا و اداره� امور خود را بك� شما سپرده ايم, و تمام سعى خود را در خدمت شما مبذول خواهيم نمود.
تمام مسلمانان اكنون منتظر اند, كه شما بمدد ما عساكر و توپخانه و پول نقد بفرستيد. و اال اگر برطانيه بر ما غلبه
يابد, ريشه� مسلمانى را خواهند كشيد, تمام خدماتيكه مربوط باين طرف باشد, آنرا واالحضرت امير بما بسپارند و

            (ص۱۸۹۷ ستمبر ۷ مطابق ۱۳۱۵ ربيع الثانى ۷اميدواريم اين عريضه� ما را جواب بدهند. 
۴۲۲(

 از طرف حكومت هند۱۸۹۷ ستمبر ۶هنوز اين عريضه� افريديان بحضور امير نرسيده بود, كه يك نامه� ديگر بتاريخ 
بامير نوشته شده و دران او را از امداد مالى هده در وادى كنر باز داشته, و بوجود روابط علنى كابل با قبايل متمرد اشارت

رفته بود.
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نامه� وايسراى هند به امير افغانستان
)۴۸۷(ص 

م۱۸۹۷ ستمبر ۶شمله 

۱۸۹۷ اگست ۱۸ هـ مطابق ۱۳۱۵ ربيع االول ۱۸ اگست خود, وصول مكتوب ۳۰بعد از تقديم احترام: قبالً در نامه� 
واال حضرت شما را كه بنام كمشنر پشاور نوشته بوديد اطميانان داده ام, واالحضرت شما دران نامه از كوچكترين اشتراك

هـ۱۳۱۵ ربيع االول ۱۹خود در اضطرابات سرحدات هند بكلى انكار ورزيده ايد. اينك بعد از آن نامه, مكتوب دoگر 
 كه شما از راه كويته بلوچستان فرستاده ايد نيز رسيد. واالحضرت شما بضميمه� اين مكتوب,  يك۱۸۹۷ اگست ۱۹مطابق 

نسخه اعالميه� مالى هده را بنام مردم ننگرهار نيز فرستاده ايد, خيلى متشكرم كه واالحضرت بارسال اين اطالعات زحمت
كشيده ايد. ولى من اين اعالميه را قبالً نيز ديده و مطلع شده بودم, زيرا همان كسيكه نسخه� اعالميه مذكور را بمن رسانيده

اما اينكه نوشته بوديد, كه افواهات بيهوده وبود, عين آنرا از سرتيپ واالحضرت در دكه بدست آورده بود. 
اطالعات مجهول مغرضان را نمى شنويد و بايد در همچنين موارد با وضع دوستانه مذاكراتى بعمل آيد, باين نوشته�
واالحضرت با صميميت موافقم. و بوسيله� اين نامه شما را مطلع ميگردانم كه عساكر ما در سر زمين مهمند براى سر گوبى و

 ربيع االول به كمشنر پشاور نوشته ايد كه مال نجم الدين اكنون۱۸در نامه� مورخه� تباهى قواى مالى هده داخل شده اند.
در سر زمينى بسر مى برد, كه از تصرف كابل آزاد و بيرون است و در جوارِ پشاور افتاده است. نوشته ايد: كه در باره� چنين
شخصى كه با ما تقرب دارد, و متصل سر زمين ما در نقطه اى افتاده كه بموجب تحديد جديد سرحدات همان منطقه داخل

درين شكى نيست كه مالى مذكور عمليات خصمانه� خود را در سر زمينىحدود دولت برطانيه است چه كرده ميتوانيد? 
آغاز كرده كه داخل خاك حكومت برطانيه است, و اگر عساكر ما درين سر زمين بسركوبى وى پردازند بزودى مضمحل
خواهد شد. ولى بمن اطالع رسيده كه مالى مذكور دهكده جروبى را مقر خويش قرار داده, و طوريكه واال حضرت شما
آگاهيد, اين سر زمين تا كنون سروى نشده و عاليم سرحدى واضحى در انجا نصب نگرديده است. و طوريكه در مكتوب

واالحضرت با من موافقه خويش متذكر شده ام, اين منطقه داخل سرحدات افغانى خواهد آمد. ۱۸۹۶ نومبر۱۲
خواهيد نمود: اين مالئى كه بوسيله� اعمال زشت خويش موجب اينقدر درد سر حكومت شما و حكومت ما گرديده, نبايد كه
از جزاى كردار خويش بگريزد, اگر وى از عساكر من شكست خورده و به جروبى و يا ديگر مواقع آن سر زمين بيايد, بايد به
عساكر برطانوى اجازت باشد تا او را تعقيب نموده و با پيروانش مضمحل گرداند. اميدوارم واالحضرت شما چنين اقدام
عساكر ما را نقض تعهد سرحدى منطقه� مهمند نپردازيد. زيرا من نمى خواهم عساكر ما دران سر زمين باقى ماند, و نه آنها

اما اگراز حد لزوم پيشتر خواهند رفت, و فقط تا جائى پيش خواهند آمد. كه مقصد ارسال آنها دران بدست آيد. 
مال از راه كوهها به وادى كنر بگريزد, البته عساكر ما اجازت دخول را دران منطقه نخواهند داشت, ولى توقع است كه
واالحضرت شما به مامورين آنجا امر دهيد كه اورا از تهييج و بر انگيزش قبايل ساده باز داشته و نگذارند كه مردم قبائل در

ميخواهم همواره بواالحضرت شما مسايل را باكمال صراحت و روشنى بنويسم, تاآينده به عمليات خصمانه بپردازند. 
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از سوء تفاهم آينده جلو گيرى شود. اميدوارم كه واالحضرت شما نيز تصديق ميفرمائيد كه درين مورد هدف ديگر ندارم.
)۴۸۸(ص 

جواب امير
 ماه جارى شما رسيد, و بپاسخ آن مينويسم, چون مال در۶بعد از تقديم احترام: نامه� دوستانه� م۱۸۹۷ ستمبر ۱۲كابل 

كشور من باعمال ناجايزى پرداخته پس وى باين خاك بر نخواهد گشت, و من او را از خاك خود رانده ام. و نيز چون
شخصى خيلى طالح و گنه كاريست ممكن است به عربستان برود. بنا برين ضرورتى نخواهد بود, كه عساكر جاللتمآبى پيش

اين مال خيلى فرومايه متقلب است وبيايند. زيرا مبادا بين ايشان و عساكر من كه در كنر اند تصادمى واقع شود.
نخواهم گذاشت كه مردم و عساكر ننگرهار را تحريك نمايد, درين مورد احتياط و پيش بينى حتمى است. و عساكر
حكومت بهيه� شما نيز اضطرابى را دران نواحى توليد ننمايند, تا مال به تهييج مردم و ايجاد آشوب دران سر زمين موفق

اما آنچه در باره� جروبى نوشته بوديد, كه اين سر زمين شايد داخل خاك افغانستان باشد, نوشته مى شود: تانشود. 
)۴۸۹كنون در باره� آن تصميمى بعمل نيامده ولى بال شك همانطور خواهد بود كه جاللتمآبى نوشته اند. (ص 

اقدامات حكومت هند بر مالى هده
حكومت هند بعد ازين عساكر منظم خود را در مقابل قواى مجاهدين مالى هده  آورده و ايشان را عقب نشانيد و درين

باره نامه� ذيل را به امير فرستاد:

نامه� ويسراى هند
 م۱۸۹۷ اكتوبر ۷سمال 

 هـ از نتائج اقدام عساكر۱۳۱۵ ربيع الثانى ۸ مطابق ۱۸۹۷ ستمبر ۶البته واالحضرت شما قرار نامه� سابقه� من مورخه 
من بر مقابل مالى هده مطلع خواهيد بود, كه همراهان مال بكلى سركوبى و متفرق شده و خود مال تا جروبى مسكنش تعقيب
شد. ولى وى از حد سرحدى گذشته و بداخل كشور واالحضرت شما گريخت, كه مطابق بوعده� من عساكر ما او را بيشتر از

 خويش, وظاي� خود را دران باره۱۸۹۷ ستمبر ۱۷ان تعقيب نكرد. اكنون بر واالحضرت شماست كه مطابق به نوشته� 
انجام دهيد و نگذاريد كه پس ازين باعمال ديگر مفسدانه از خاك افغانستان بپردازد. بطور نمونه اعمال فساد آميزى مالى
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 بامضاى مال نجم الدين به ميا گل سوات, ضم اين نامه بشما فرستاده مى شود,۱۸۹۷ ستمبر ۲هده, اصل يك خط  تاريخى 
كه دران مى نويسد: "من به واالحضرت امير ضياء الملة و الدين در باره� جهاد نوشته ام, و امير موصوف جواب داده كه ما
انتظار شما را داريم, و به تمام افسران لشكرى و  خوانين و ملكان خاك افغانستان هدايت داده خواهد شد. و بعد ازين هم
در جواب ديگر بما نوشته كه تهيه و تدارك جهاد را نمائيم. انشاء الله واالحضرت امير صاحب تدارك را نموده و فرمانى را

بدين صورت مال نجم الدين بين واالحضرت شما و حكومت هندوستان سوء تفاهم مىدران باره صادر خواهد كرد."
اندازد, و بعيد نيست كه در چنين اوضاع مردم نفهمند كه شما اعمال خصومت آميز را در مقابل دولت برطانيه نمى پسنديد.

 هـ خويش واالحضرت شمارا از اعمال زشت افريديان و اينكه۱۳۱۳ ربيع الثانى ۱م مطابق ۱۸۹۷ اگست ۳۰در نامه� 
اكنون افتخار دارم كه باطالع واالحضرتحكومت من ايشانرا به قبول تفوق ما متقاعد خواهد ساخت مطلع كرده ام. 

شما برسانم, كه قواى سرزنش دهنده� ما بقيادت جنرال سر وليم لوكهارت, عنقريب تمام سر زمين افريدى اوركزائى را
نماينده� من در كابل نقل خطى را فرستاده كهاشغال كرده و آن قبائل را بقبول اطاعت برطانيه مجبور خواهد ساخت. 

م باو فرستاده ايد. از مطالعه� اين نامه در يافتم كه۱۸۹۷ ستمبر ۲۳ مطابق ۱۳۱۵ ربيع الثانى ۲۵واالحضرت شما بتاريخ 
واالحضرت شما از استقبال و تشويق جرگه� افريديان خود دارى كرده و ايشانرا از آمدن كابل نيز مانع گرديده از راه مرخص

من ازين رويه� دوستانه� واالحضرت كه عين مطابق خواهش منست تشكر دارم, و ممكن است كه اگرنموده ايد. 
لشكر برطانيه بر قبايل مذكور بتازد, ايشان نيز مانند لشكر مالى هده بداخل خاك افغانى بگريزند, حتى اطالع يافته ام كه

۱۸۹۵شايد واالحضرت شما بياد داشته باشيد, كه در دسمبر از اكنون ايشان زنان و اموال خود را به ننگرهار ميفرستند. 
و مئ گذشته من تمام فراريان كافر را خلع سالح ساخته و نگذاشتم كه موجب اذيت واالحضرت شما شوند. بنا بران اكنون
ازان واالحضرت خواهش دارم كه عين چنين وضعى را با اوركزائيان و افريديان اختيار نموده و به مامورين مقامى خود امر
دهند كه اگر ايشان بخاك افغانى داخل شوند, فوراً سالح ايشان را گرفته و مانع آيند كه از خاك افغانى بر قواى ما حمله

).۴۹۰ننمايند (ص 

جواب امير بنامه� ويسراى
م۱۸۹۷ اكتوبر ۱۳۱۵/۱۳ جمادى االول ۱۶كابل مورخه 

 اكتوبر رسيده۲۰كه بتاريخ 

 بايك نقل خط مال نجم الدين فقير هده بنام مياگل  رسيده و مطلع۱۸۹۷ اكتوبر ۷بعد از احترام: نامه� دوستانه� جاللت مآبى 
در باره� مالى هده كه از مسكن خود بعد از رسيدن عساكرشدم, و نيز مطالب نامه� جاللت مآبى را خواندم.

برطانيه گريخته, نوشته مى شود كه من قرار وعده ايكه داده ام او را ازينطرف جلو گيرى خواهم كرد, و هم اكنون به مامورين
خود فرمان دادم كه شب و روز در انتظار وى باشند و او را دستگير نمايند. اما مخبرينى كه براى اينكار گماشته ام , اطالع
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ميدهند كه مالى مذكور, خود را مخفى داشته و اندر خفا حركت مى نمايد, ولى من امر دادم بهر صورتى كه باشد او را
بدست آورند. انشاءالله از بدرفتاريهاى مالى مذكور اگر در عالقه� من باشد جلو گيرى خواهد شد. ولى اگر اين شخص
مفسد از اراضى ايكه تا كنون بين برطانيه و افغانستان تقسيم شده اند حركت نمايد, بايد مامورين برطانيه به ملكان آن

اين شخص در يكشب بيك جاى نمى ماند, بلكه مانندنواحى در باره� دستگيرى آن شخص مفسد سفارش بدهند. 
سيماب متحرك است شب جائى ميباشد و روز به جاى ديگر. و مخبران من در باره� او چنين مى نويسند. ولى باوجود اين
من در صدد گرفتارى او ام, و جاللتمآبى مطمئن باشيد, كه اگر به دستگيرى او موفق شدم, او را از كشور خويش خواهم

مكتوب مال نجم الدين را كه بنام مياگل سوات نوشته و جاللتمآبى فرستاده بوديد نيز خوانده شد و دران باره مىكشيد.
نويسم: هر چيزيكه مال نوشته براى فريفتن مردم قبائل است و ميخواهد كه مردم را به بغاوت وادار نمايد. از چند سال است
كه او دشمن منست و مريدان خود را بر خالفم بر مى انگيزد, و با عساكر من مى جنگاند, چنانچه با حكومت برطانيه نيز

اين شخص خيلى مفسد است و غير از غرض خود چيزى ديگرى را نمى بيند, اگر من باو چنين وعدهجنگيده است. 
داده باشم, درانوقت او از كشور من دور نبود, و فقط دو منزل از قرارگاه عسكرمن از جالل آباد مسكنش دورى داشت, و
جاللتمآبى از تاريخ مكتوبش در يافته مى توانيد كه چه دروغ عظيمى را گفته است. دروغزن دروغ خود را ميگويد ولى عاقل
مى سنجد, من از سالهاست كه اين مال ها را خوب شناخته ام. ايشان مانند راهبان عصر پتر كبير اند, كه در روسيه با عمال

ازينكهبسيار شنيعى دست زدند. ايشان بمردم چنين وانمود ميكنند كه گويا كليد جنت و دوزخ در ك� آنهاست.
جاللتمآبى از روى مهربانى در باره� سركوبى اورك زئى و افريدى بوسيله� عساكر خويش بمن اطالع داده ايد از اراده�

اما راپورى كه مولوى غفار خان بهكاركنان بزرگ برطانوى به سر كوبى و مطيع ساختن اين قبائل دانسته شدم. 
جاللتمآبي شما در باره� آمدن جرگه افريدى به جالل آباد و پس فرستادن ايشان از انجا داده و شما بدانسبب ازمن تشكر

جاللتمآبى نوشتهكرده ايد چون مردم همواره اغراض خود را بسر مى برند, پس بر بيانات ايشان اعتمادى نشايد. 
اند, كه اگر در حين عمليات لشكر برطانوى بر خالف قبائل اورك زئى و افريدى مجبور بفرار گرديده و در كشور من داخل

دوست عزيز من!شوند, بايد آنها را خلع سالح نمايم, و از هر گونه حمله� ايشان بر سرحدات برطانوى مانع آيم. 
انشاء الله درين باره از سعى بليغ خود دارى نخواهم نمود, و رعاياى خود را نخواهم گذاشت كه با قبائل باغى مذكور بغرض
مدد رسانى در جنگ بپيوندند. ولى اگر ايشان خانواده� خود را به خانهاى خويشاوندان خود بيارند, من نمى توانم ازان
اطالعى بدست آورم. زيرا اين مردم بايكديگر بسيار رشته و بافته اند, و هزاران دختران خود را به نكاح يكديگر داده اند.
اگر من اين روابط خويشاوندى ايشانرا برهم زده و از آوردن خانواده هاى خود بجالل آباد مانع آيم, تمام ايشان مثليكه دشمن
برطانيه اند, دشمن من خواهد شد. كه دشمنى ايشان با برطانيه اهميتى ندارد, و حكومت برطانيه يك دولت عظيم است و

ولى بالعكس تمام عساكر منميتواند كه عساكر خود را بسركوبى ايشان از مردم انگليس و سكهـ و هندو بگمارد. 
عبارت اند از خود مردم همين قبائل و بهيچ صورتى از صور به خرابى خويشاوندان خويش اقدام نخواهند كرد. و در تحت

بهتر خواهد بود كه اگر بين مردم تيراهىاثر تبليغاتِ ماليان شرير كه همواره بر خالف من فتواها ميدهند خواهند آمد. 
و افريدى و اورك زئى و حكومت برطانيه صلحى بر قرار گردد, ولى اگر چنين نشود و اين مردم قبائل گريخته و به واليت
ننگرهار آيند, جاللتمآبى متيقن باشد كه اين مردم به حمله هاى ديگر بر كشور جاللتمآبى گذاشته نخواهند شد. و تا وقتيكه
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خود شان نخواهند كه مطيع و تابع دولت عليه برطانيه شوند, من ايشانرا به مداخله در سر زمين برطانيه نخواهم گذاشت. 
اما اگر آنها در كوهسارهاى خود باقى مانند, البته از قوه و اختيار من بيرون خواهد بود. ولى اگر مانند عمرا خان به كشور

با ارسال مراسالت تهديد آميز كارى پيش نرفت و) ۴۹۲من آيند, در آينده با عمال ناجايز گذاشته نخواهد شد. (ص 
 ستمبر جواب نامه� ويسراى داده شد, و امير نيز ياد آورى نمود, كه مبادا در كنر تصادمى بين قواى۱۲دو روز بعد بتاريخ 

نيز سقوط نموده و براى حكومت برطانيه Saraghari ستمبر قلعه� سراگهارى ۱۲وى و برطانيه روى دهد. عالوه برين بتاريخ 
 درLockhartكار سر كوبى افريديان مشكلتر گرديد. و شصت هزار نفر قواى برطانوى بقيادت جنرال سر وليم لوكهارت 

امير چون اين وضع جدى را ديد, فى الجمله در عمليات خود تخفي� وارد كرد, وكوهات به مقابله� ايشان گماشته شد. 
عساكر خود را از تهانه هاى سرحدى عقب كشيد, و به جرگه� ارسالى افريديان و ديگر كسان قبايلى با وضع سردى اجازت

"عرايض شما كه تماماً بيك ستمبر در دربار عمومى كابل بايشان چنين جواب داد. ۲۳آمدن كابل را نداد, و بتاريخ 
مضمون بوده خوانده شد, بنا بران بجواب آن مينويسم كه هژده سال ميگذرد كه من بكابل آمده ام, و خود تان همه مى دانيد

م) از راهِ خيبر رفتم و نسبت بمراتب دوستى دولت برطانيه بطور مهمان به مملكت ايشان۱۸۸۵كه من براولپندى (در آپريل 
اگر آنچه را اكنونسفر كردم, و در راه بر هر طرف دره� خيبر بسيار از رجال قبائل را ديدم كه بسالم من آمده بودند. 

شما ميگوئيد صحيح بودى, چرا در انوقت با من درين باب چيزى نگفتيد, تا دران باب با جاللتمآب ويسراى هند مذاكره
چند سال بعد از ان, هنگاميكه براى تعيين خط سرحدى سر مورتيمر ديورند از خيبر گذشته و بكابل آمد, تماممينمودم? 

قبائل سرحدى از آمدنش واق� بودند, و هيئت تعيين سرحدات را بچشم خود مى ديدند, چرا در آنوقت مال ها و ملكان و
مشران شما پيش من نيامدند, تا در باره� آنها نيز با هيئت اختيار دار مذكورحرف ميزدم? دران اوقات تمام شما خاموش
مانديد, و خاموشى شما دليل قبولى بود. اكنون من نميدانم كه بر سر كدام موضوع بين شما و انگليس نزاع افتاده است?

من در باره� مسايل مملكتى باشما بعد از انكه با انگليس جنگيده و او را رنجه ساختيد, اكنون بمن اطالع ميدهيد. 
دولت برطانيه برشته� اتحاد وابسته ام ولى ايشان باوجود نصرانيت تا كنون شرايط معاهده را نقض نكرده اند, پس ما كه
مسلمان و پيرو پيغمبر بر حق و خلفاى راشدين هستيم, چگونه عهد خود را نقض نمائيم? در قرآن عظيم آيه اوفوا بالعقود

روزيكه خدا همه مخلوقات راآمده است, درين باره شما چه ميگوئيد? ايفاى عهد فريضه� اولين هر فرد مسلم است. 
مى آفريد, از ايشان پرسيد كه آيا من خداى شما ام? ايشان گفتند: بلى! تو خدا و خالق مائى! بنا برين بروز محشر اولين

شما بخوبى ميدانيد كه مسئله� عهد نامه وپرسش ايفاى عهود خواهد بود, و فرق مسلم و كافر بهمين چيز خواهد بود. 
ايفاى آن خيلى اهميت دارد و من بهيچ صورتى بدون سبب معاهده� خود را نقض نخواهم كرد. زيرا انگريزان از وقتيكه
خطوط سرحدى را معين كرده اند, بنحوى از انحاء ازان تجاوز نكرده اند. پس من چگونه چنين كارى را بكنم? آيا دور از
انصاف نخواهد بود? من نميتوانم بگفته� چند نفر مغرض, اين بدنامى را بخود و قوم خود برسانم. آنچه شما بدست خود بر
خود آورده ايد, اكنون نتيجه� آن بشما عايد است, و من هيچ چيزى با شما كرده نميتوانم, و خود شما به كار خود خوب
ميدانيد, اكنون كه شما كار را بخرابى كشانديد, مرا به كمك خود ميخواهيد, ولى حاال وقت از دست رفته است و من نه

ملكانيكه شما فرستاده بوديد, ايشانرا از جالل آباد واپس فرستادم, و بهر يكى از آنها يكچيزى گفته و نه كرده ميتوانم. 
باوجود وضع ظاهرى امير كه)۴۲۵لنگى و ده روپيه سفر خرچ بخشيده, و زحمت آمدن بكابل را ندادم.        ( ص 
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 در نامه� خود از عدم۱۸۹۷ اگست ۱۸ ستمبر نشان داد, و نيز طوريكه امير بتاريخ ۲۳در مقابل عريضه� افريديان بتاريخ 
اشتراك سپه ساالر غالم حيدر خان در وقايع سرحدى اشعار داشته بود, باز مظاهر دست اندازى افغانان در اوضاع سرحدى

بتاريخديده شد, و مذاكرات صلح و آشتى ايكه با قبائل مذكور آغاز شده بود, باشاره� سپه ساالر افغانى ناكام ماند. 
ستمبر مالى هده بحكم امير مجبور شد, كه يك لشكر افغانى را متفرق سازد, ولى غالم حيدر خان به فقير مذكور پيغامهاى۱

پوليتكل Deaneتشجيع و هديه� پنج تفنگ برطانوى و يك اسپ و كارتوس زياد را فرستاد, و پنج هفته بعد ميجر دين 
 اكتوبر شكايت نمود, كه دو ذخيره� اسلحه از كابل به عمرا خان بوسيله�۸ايجنت انگليسى در دير و سوات و چترال بتاريخ 

 نيز رسيد, و جرگهBindon ستمبر از پنج كوره خبر قتل سر بندون ۲۸غالم حيدر خان از اسمار فرستاده شده, و بتاريخ 
مردم به ايجنت مقامى برطانوى اظهار داشت, كه سپه ساالر غالم حيدر خان ما را به حمله بر لشكر برطانوى گماشته و وعده�

بعد ازانكه مهمندان نيز مطيع كرده شدند. ايشان نيز از كابل امداد امير و سپهدادن هر گونه اسلحه و غله را داده است. 
 كه عمليات مذكور۱۸۹۸م روى ميداد, و تا سنه� ۱۸۹۷ساالر را خواستند, و اين وقايع در خالل لشكر كشى ها بر تيراه در 

انجام مى يافت, قبايل از طرف سپه ساالر تحريك و تشجيع مى شدند. و خسارات هنگفتى به قواى مسلح هند برطانوى
م باب جديد در سياست هند كشوده شد. (ص۱۸۹۹ در جنورى Curzonميرسيد, تا كه بآمدن ويسراى جديد الرد كرزن 

۴۲۶(

مساعى الرد كرزن
در نتيجه� لشكر كش�هاى تيراه روابط كابل و كلكته بكمال مسموميت و تيرگى رسيده بود. ولى هنگاميكه در سنه

 جارج كرزن ويسراى آينده� هند بحيث مهمان با امير عبدالرحمن خان در كابل مالقى گرديد, اين شخصيت ذكى و۱۸۹۴
آكاه كه از آسياى روسيه و پامير و افغانستان و ايران ديدن كرده بود, مطالعات عميقى در امور سرحدات هندى داشت, و

 نوشته۴ و يك سفر تازه در افغانستان۳ و پامير و منابع آمو۲ ايران و مسئله ايران۱كتابهائى را بنامهاى روسيه در آسياى وسطى
بود. بحيث يك نفر متخصص كنجكاو امور اين ممالك را مورد تدقيق و جستجو قرار داد, چون بعد از كمى همين شخص

۱ Russia in Central Asia
۲ Persia and Persian Question
۳ The Pamir and the Source of the Oxus

۴  A Recent Journey in Afghanistan

زمام امور ويسرائى هند را بك� گرفت, وى تمام متودهاى پاليسى پيشرفت را كه در دهه� آخرين اين قرن نوزدهم بوجود آمده



                                               بعد از جنگ دوم در عصر امير عبدالرحمن خان      ۱۵۰

كرزن در اوضاع اقتصادى و نظامى سرحدات شمالبود از هم پاشيد, و بحيث كار شناس بهترين وقت آنرا از بين برد. 
 نفر به يك۳۵۵۰غربى هند اصالحاتى نمود, و قواى چترال را به ثلث كاست, و عدد سپاهيان سوات سفلى و مله كند از 

همچنان وسايل حمل و نقل با مله كند بوسيله� تاسيس يكبتاليون رسيده و قواى منظم از چترال بكلى دور كرده شد. 
 اينچ از نوشهره به درگئ تقويه گرديد, و يك قرارگاه بزرگ عسكرى در نوشهره ايجاد شد. قواى خيبر۶ فت و ۲خط ريل 

 نفرى خيبر رايفل و افسران برطانوى با تنخواههاى مزيد تقويه گرديد. ولى ساختمان۱۲۵۰ نفر به دو بتاليون ۳۷۰۰نيز از 
قلعه هاى كثير المصرف كه در خيبر بوجود مى آمد, به بناهاى دفاعى قليل المصرفى براى لشكر افريدى تبديل, وخط ريلوى

بين پشاور و كوهات نيز راه رفت و آمد عرادها از راه دره� كوهات باپشاور هم بفاصله� ده ميل با جمرود خيبر وصل شد. 
وسايل آشتى آميز كشوده شده و يكراه عسكرى نيز در بين قبائل مال گورى خيبر بوجود آمد, و نقشه� اتصال ريلوى خوشحال

در جنوبگرهـ كنار درياى سندهـ با كوهات و تهل نيز تكميل و نوشكى نيز با كويته بوسيله� راه آهن پيوسته گرديد. 
 نفر مليشياى قبائل بود, در تحت اداره� افسران نظامى برطانوى داده شد, كه۴۵۰كوهات قواى سمانه رايفل كه مشتمل بر 

 نفر كاسته شد. در ايجنسى كرم نيز۶۰۰ به ۱۷۰۰افراد مردم اوركزئى دران استخدام شدند, و قواى نظامى سمانه از 
 نفر مزيد۸۰۰ نفرى تحت قيادت افسران برطانوى داده شد, و دو بتاليون وزيرستان نيز به ۱۲۵۰مليشياى آنجا بدو بتاليون 

تقويه و چهار هزار نفرى نظامى مسلح در توچى و گومل استخدام شدند. و عدد پوليس سرحدى و مليشيا و ايله جارى آن به
ده هزار نفر رسيد. با چنين وضع تمام پسته هاى نظامى كوهات و بنو و ديره� اسماعيل خان با وسايل حمل و نقل و ريلوى و

 عده� مامورين انتظامى سرحدى از۱۸۹۹تجهيزات عسكرى تقويه گرديد, ولى مصارف آن كاسته شد, چنانچه در سنه 
 م۱۹۰۰ اگست ۲۷ هزار نفر رسيد. عالوه برين بتاريخ ۲۴ هزار به ۲۲ نفر تقليل يافت. ولى عده� قوا از ۵۰۰۰ به ۱۰۲۰۰

ويسراى كرزن سفارش داد, كه بايد صوبه� سرحد بطور يك واليت عليحده در تشكيالت هند بوجود آيد و از پنجاب منفك
م در باره� تشكيل يك واليت ماوراى سند درياى سندهـ رأى۱۸۷۷ اپريل ۲۲ بتاريخ Lyttonشود اگر چه قبالً هم الرد ليتين 

وزير هند نيز Hamiltonداده بود, ولى كرزن در بوجود آوردن آن راه نوى را در تنظيم ادارى هند كشود, و الرد هملتون 
درين واليت جديدسرحدى شمال غربى بوجود آورده شد. ۱۹۰۱ نومبر ۹م موافقه كرده و تا ۱۹۰۰دسمبر ۲۰بتاريخ 

 الرد كرزن به تنظيم جديد سرحدات اشتغال داشت, موضوع افغانستان در بهار۱۹۰۱ تا نومبر ۱۸۹۹هنگام كه از جنورى 
 مطابق هدايت وزير خارجه� روسيهStaalم  بين  الرد سالسبرى وزير خارجه و سفير كبير سابق روسيه م, دى ستال ۱۹۰۰

م ستال به وزارت خارجه۱۹۰۰ فرورى ۶مورد مبادله� ياد داشتهاى سياسى گرديده و بتاريخ  Mouravieffكونت موراوي� 
برطانيه اطالع داد, كه دولت روسيه ميخواهد كه روابط مستقيمى را بين روسيه و افغانستان در باره� مسايل سرحدى بوجود
آورد, ولى اين روابط ابداً رنگ سياسى نخواهد داشت, زيرا دولت روسيه بر مفاهمات سابقه استوار بوده و افغانستان را

بجواب اين خواهش ستال نامه اى بصورت فورى به وى فرستاد كه دران نوشتهخارج از منطقه� نفوذ روسيه ميداند. 
بودند: "...چون افغانستان سر زمينى است كه از منطقه� نفوذ دولت روسيه بيرون است بنا بران براى دولت برطانيه ناممكن
است كه در ترتيبات كنونى تغييرى بوجود آورده و بامير افغانستان تجويزى را بدون توضيحات مزيد اين مطالب پيش نمايد
كه آيا دولت روسيه با چه ترتيب مبادله� مذاكرات مامورين سرحدى را ميخواهد? و اين مذاكرات چه حدودى را خواهد

روسيه باين نامه درانوقت جوابى نداد, و)۴۳۱داشت? و براى حفظ آن حدود چه اعتمادى داده خواهد شد? (ص 
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چون كرزن با فعاليت فراوان باصالحات تنظيم سرحدات مى پرداخت, امير عبدالرحمن نيز باوجود سقوط قواى بدنى مرد
عاطل و بيكار نبود, وى ميخواست كار زندگى خود را تكميل نمايد, و به تشكيل قواى عسكرى و اصالحات اقتصادى و

م در يك دربار عمومى مردم را۱۹۰۱در سنه� ادارى ميكوشيد و وسايل تقويه� آزادى خويش را فراهم مى آورد. 
گوشزد نمود, كه اگر وى از جهان در گذرد, فرزندش حبيب الله خان بجاى او خواهد نشست, درين اوقات امير امور خارجه

م اجازت خواست تا از جرمنى سى توپ هاوتزرز۱۹۰۱و اداره� بسا امور مملكت را به فرزندش باز گذاشته و در مئ 
Howitzers توپهاى بزرگ تخصيص داد, و �ميدانى را وارد نمايد و ضمناً بدون اطالع حكومت هند, مبلغ بزرگى را به تهيه
 ايريوب وTagis م شخصاً به تجديد قرار گاهاى عسكرى خوست پرداخت, و به بر انگيزش مردم تاگى ۱۹۰۱در اگست 

 از جهان رفت و امير حبيب الله خان۱۹۰۱ اكتوبر ۱پيوار همت گماشت, تا كه صحت وى بكلى سقوط كرده و بتاريخ 
 اكتوبر در دربار رسمى امارت خود را اعالم داشته و بنام ويسراى هند چنين نوشت:۳بجايش نشست و بتاريخ 

نامه� امير حبيب الله خان
جاللت مآب شما از رحلت پدر بزرگوارم ضياء الملة و الدين جعل الله الجنة مثواه كه به مقتضاى آيه شريفه� اذاجاء اجلهم
اليستأ خرون ساعةً و اليستقدمون, داعى اجل رالبيك گفته و بفردوس برين شتافتند, مطلع خواهيد بود. اكنون تفصيل
واقعات بجاللت مآبى نگاشته مى شود, كه واالحضرت امير مرحوم اكثر اوقات مريض بوده ولى باوجود نقاهت مزاج يك

 جمادى الثانى۱۹لحظه هم از اداى وظاي� شاهانه فارغ ننشستند, تا كه چراغ زندگانى وى خاموش گرديده و شب پنجشنبه 
 ماه بروز جمعه آوازه� رحلت ايشان شهرت۱۹در صيفيه� باال باغ جان به جان آفرين سپردند, انالله و انا اليه راجعون. بتاريخ 

يافته و بگوش تمام كار داران سركارى دارالسلطنه رسانيده شد. تمام رعاياى اين مملكت از ملكى و عسكرى برحلت
پادشاهى كه يقيناً مانند پدر مهربان و حكمران رو�ف ايشان بود, عزادار گرديدند. برخى افراد مناطق هرات و قندهار و
تركستان وغيره كه در دارالسلطنه حاضر بودند, بدربار معلى بحضور اين بنده� درگاه الله حاضر آمده و سپاس خداى جل و

درين مراسم اجتماع مردم براى اداى فاتحه بحدى بود, كهجالله را بجا آوردند. 
عدد آنرا خدا ميداند و تمام ايشان با صدق دل و خلوص خاطر خود را باداى هر گونه خدمات حاضر ميگفتند, و بنام خدا
جل شانه سوگند اطاعت را ياد نمودند و گفتند: چون نميخواهيم در يك وضع غير مهذبانه بسر بريم, بنا بران ميخواهيم كه
واالحضرت شما را پادشاه خود بسازيم و اميدواريم كه پيمان اطاعت ما را قبول فرموده و زمام اختيار تمام امور سلطنت و

بعد از شنيدن سخنان وادعيه�ملت را بدست بگيريد و شب و روز مانند خاقان مبرور به آرامى و رفاهيت ما بكوشيد."
مردم به لط� خداى تاج بخش, پيمان اطاعت و درخواست ايشان را پذيرفته و اطمينان كامل دادم, و در همين روز تمام
برادران من و نيز اعضاى خاندان شاهى و ديگر افراد و سرداران قبيله� جليله� محمد زائى و دoگر قبائل و سادات و علماء و
كار داران دولت از ملكى و عسكرى حل� اطاعت و وفادارى ياد كرده و من آنرا براى سلطنت خود قبول نمودم. بعد ازين
مراسم تمام حاضرين ادعيه� خود را بروح پادشاه مرحوم جعل الجنة مثواه فرستاده و از اعالن پادشاهى من بدرگاه ايزدى شكر
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زياد بجا آوردند و چون اين مراسم ختم گرديد, تمام كارداران دولتى از ملكى و عسكرى و ديگر مردميكه فرصت داشتند به
باال باغ رفته و جنازه� خاقان مرحوم ضياء الملة و الدين را بر داشته و مطابق وصيتش در مقبره� شاهى بكمال عزت و جالل دفن
نموده و بآرامگاه ابدى سپردند, و بچنين صورت آن پادشاه بزرگ و مهربان برحمت عميم آلهى پيوست كه خدايش جنت
نصيب كناد. اينك جاللتمآب شما را از تمام وقايع اينوال مطلع ساخته و يك نامه� عليحده را كه مشتمل بر مراتب اتحاد

 يكدربار بزرگ دoگر۱۹۰۱ اكتوبر ۶بعد ازين بتاريخ )۴۳۴طرفين است نيز گسيل داشتيم.  (ص 
مشتمل بر كار داران ملكى و عسكرى و ملكان بزرگ قبائل كه در كابل حضور داشتند, وسرداران معروف و علماء انعقاد

يافته كه دران بر قرآن عظيم اين عهد نامه را نوشته و امضاء كردند:

"ما تمام منصب داران و افراد عسكرى و ملكان تمام قبائل افغانى, و سرداران و علما و ديگر تبعه� دين مبين در
)۴۳۵افغانستان بقرآن عظيم سوگند ياد كرديم, كه امير حبيب الله خان را بحيث پادشاه اسالم قبول داريم."  (ص 

جواب امير: "چون شما مرا بحيث پادشاه خود مقرر نموديد, من آنرا پذيرفتم, و به الطاف آلهى همواره تابع شريعت
حضرت محمد رسول خدا صلى الله عليه و سلم بوده و حافظ مسلمانان افغانستان كه مرا بحيث پادشاه اسالم اطاعت نمايند

خواهم بود." 

درين دربار هزاران نفر دست بدعا افراشته و به پادشاه جديد خود دعا نمودند, و از طرف هندوان ديوان هرين جن
 اكتوبر دربار دoگرى منعقد و سردار نصر الله خان قرآن و۸مراتب دعا گوئى و اطاعت هندوان را تقديم داشت, و بتاريخ 

شمشير و علم امير مرحوم را به حبيب الله خان تقديم نموده كه وى قرآن را بدست گرفته و شمشير را بكمر آويخته و علم را
هم برافراخت, و سوگند ياد نمود, كه همواره بحيث مسلمان پادشاه افغانستان خواهد بود, و همواره از خداى كريم عفو را
التماس دارد. امير جديد برادر خود نصر الله خان را بهمان منصبى كه از طرف پدرش داشت و عمر خان را امين امور

 روپيه و از سپاهيان پياده را از۲۵ روپيه به ۲۰ماليات و امين الله خان را امين عدالت مقرر نمود, و تنخواه سپاه سوار را از 
هشت روپيه به ده روپيه ماهواره واز ايله جارى را از شش روپيه به هشت روپيه ماهوار تزئيد داد. و سكه� خود را بنام "امير

حبيب الله خواهان مدد خدا" جارى ساخت.

 روز رسمى عزا دارى اعالن شده و به امير حبيب الله خان اطالع دادند, كه يك۱۹۰۱ اكتوبر ۱۴در هندوستان بتاريخ 
 م۱۹۰۱وفد مسلمانان براى اظهار تعزيت و تأثرات شخصى ويسراى هند بزودى بكابل فرستاده خواهد شد. در سنه 

سرحدات هند بسبب عمليات قبائل مسعود و وزيرى مختل ماند و از اقدامات روسيه در باره� روابط افغان و روس در سال
گذشته نيز روشن گرديد, كه آرامى آسياى وسطى بسبب كشتار لشكرهاى انگليسى در ترانسوال برهم خورده است. چون در

م خبر هاى بيمارى امير عبدالرحمن انتشار يافت, روسيان تكان خورده و منتظر بودند كه چه واقع مى شود? اگر۱۹۰۱بهار 
چه بسبب نگران�هاى متمادى الرد كرزن واقعه اى با مرگ امير روى نداد, ولى باز هم روسيان بصورت فورى وزير جنگ

م بمرو آمد, شش نفر۱۹۰۱ اكتوبر ۱۹را به آسياى ميانه فرستادند, وى چون به  Koropatkinخود جنرال كوراپاتكين 
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افغانرا از حبس رهائى داده و بوسيله� ايشان به امير جديد چنين پيام داد:

"افغانستان از مراحل دشوارى گذشت, امير عبدالرحمن در گذشت و پسرش امير حبيب الله بجايش نشست, ما
روسيان همواره خود را دوستان افغانستان شمرده و ميخواهيم  كه درين تبديلى حكومت نيز بر همين دوستى خود ثابت
مانيم. اكنون كه شما (محبوسين) رها شده ايد, همين پيامى كه از زبان وزير جنگ روسيه شنيده ايد, به نزديكترين سردار

)۴۴۰خود آنرا برسانيد."   (ص 

چون جنرال كوراپاتكين از مرو به تاشكند رفت, و در انجا به ديدن عساكر و ترتيبات راه آهن تاشكند و اورنبرگ
م يك وفد چند نفر مسلمانرا از پشاور بكابل فرستاد,۱۹۰۱ نومبر ۲۰پرداخت, حكومت هند در  مقابل اين عمليات بتاريخ 

و امير حبيب الله خان را به سفر هند دعوت كرد. جنرال كوراپاتكين بطرف خل� امير عبدالرحمن توجهى معطوف داشت, و
م وفد هندى واپس بهند روى نهاد, از طرف نايب الحكومه� مزار شري� اطالعى به امير حبيب۱۹۰۱ دسمبر ۱۱چون بتاريخ 

 مارچ۲۱الله خان داده شد, كه حكمران تاشكند بعد از ختم زمستان يك وفد مامورين مسلمان خود را به تقريب نوروز 
 بكابل خواهد فرستاد. باين وفد چندين بترى توپ ميدانى با گله هاى آن خواهد بود, كه آنرا بمناسبت تخت نشينى۱۹۰۲

واالحضرت بشما اهداء نمايند.

امير حبيب الله از هيئت ارسالى حكومت هند پذيرائى گرمى نموده و راجع به تنخواهيكه به پدرش داده مى شد, راى
حكومت هند را دريافت نموده و اطمينان داد كه همواره پيرو سياست پدر خود خواهد بود. در مملكت خويش تلگراف و
ريلوى و طب جديد و مكاتب و آموزش علوم را بفارسى و عربى رواج خواهد داد, ولى همواره در مقابل تجاوزات اجنبى

بكمال شدت مقاومت خواهد كرد. 

اما آمدن وفد مامورين مسلمان حكومت روسيه از تركستان روسى بعللِ نا معلومى صورت نگرفت. و امير حبيب الله بر
خالف رويه� پدرش كه سلطنت را از روحانيت دور داشته بود در مجامع نماز گذاران آميخت و بفتواى علما يك جنگ دينى

م۱۸۹۷را در كافرستان تجويز كرد, و براى ماليان معروف مساجد و خانقاها ساخت و حتى اكثر مال هاى معروفى كه در 
بدينطرف در سرحدات وسيله� درد سر حكومت هند بودند مانند مال پونده� مشهور بفساد وزيرستان و مفسد آتش خوار مال
سيد اكبر از تيراه و صوفى مالو پيروان مال نجم الدين را به جشن نوروز بكابل دعوت داد. و بر خالف مفاهمات وفد
حكومت هند تمام عناصر مخال� را بدور خويش فراهم آورد. و پديد آمد كه احساسات تعصب وى بر تعقيب پاليسى غالب
است. اكنون اين مال ها تماماً از طرف حكومت بحيث قاضى و امام و مفتى مقرر شدند, كه مالزمين سلطنت اند, كه اين

بهر صورت امير حبيب الله در ايام آغاز)۴۴۲وضع براى حفظ امنيت سرحدات هند مفيد بنظر نمى آيد.   (ص 
م يكدسيسه� دربارى كش� شد, كه گويا در۱۹۰۲سلطنت بمشكالت ادارى وتنظيمى گرفتار آمد, و پيش از موسم گرماى 

 م ميخواستند ازان كار بگيرند. بنا بران وى به تجديد فعاليت شعبه� جاسوسى باز امر داد كه بايد۱۹۰۲ جون ۸دربار 
راپورتهاى آن هر صبح بحضورش تقديم گردد. و نيز فرمان داد كه يكنفر رئيس متنفذ هر قبيله بايد با حاكم محلى در تصفيه�



                                               بعد از جنگ دوم در عصر امير عبدالرحمن خان      ۱۵۴

امور قبائل اشتراك كند و ديگر امور مهمه نيز به مجلس مشوره� سلطنتى فيصله شود, كه هر هفته در قصر شاهى خودش در
م مسئله� مهم ديگر كه امير را مشغول داشت اين بود, كه قبائل غلزئى و درانى۱۹۰۳كابل تشكيل مى يافت. در اگست سنه 

وسليمانخيل طرز سر باز گيرى عصر امير عبدالرحمن خان يعنى از هر هشت يكنفر (هشت نفرى) را رد كرده و از دادن
سپاهى انكار نمودند. امير براى معاينه اوضاع عسكرى مملكت برادر خود سردار نصر الله خان را مقرر داشته و تصفيه� اين
قضيه را به راپور او باز گذاشت, و تجويز نمود كه بايد در هر قريه� بزرگ يك رهنماى تير اندازى مقرر شود, تا مردم ازو

استعمال تفنگ را ياد بگيرند. 

اصرار روسيه
درين اوقاتيكه اوضاع كابل بصورت سابق الذكر جريان داشت, در اروپا نيز مسئله� افغان از نظر دولت روسيه دور

 به وزارت خارجه برطانيه۱۹۰۰ فرورى ۶نيفتاد, و همان پيشنهادى را كه در باره� ايجاد تماس مستقيم به افغانستان بتاريخ 
م زمامداران روسيه بر خالف معاهده� تحديد مناطق نفوذ, بار دوم۱۹۰۲داده بودند صرف نظر نكردند, در وسط اگست 

سعى نمودند كه محرمانه با حكومت افغانى تماس يابند. و نيز در مطبوعات خويش به شدت ضرورت تماس مستقيم شان با
م سخنگوى وزارت خارجة� روسيه چنين گفت:۱۹۰۲ اگست ۳۱بتاريخ افغانستان اشارها كرده و مباحثى را نشر نمودند. 

م را بر قرار۱۸۷۳"ضرورت ايجاد تماس هاى مستقيم (با افغانستان) بحدى رسيده كه اكنون نميتوان وضع موافقت نامه� 
داشت بنا بران دولت روسيه به دولت برطانيه ياد آورى مينمايد كه مساعى دو سال قبل ما براى ايجاد روابط مستقيم با

اكنون در باره� ايجاد روابط مستقيم خود با افغانستان در هر مس�له ايكه بخواهيم خود را بهافغانستان دوام خواهد كرد.
نظر به پيوستگى مستقيم دو كشور و روابط كه بين باشندگان مقآمى هر ساله در تزايد استهيچگونه قيود مقيد نميدانيم.

پيشرفت عمومى وبال شك مجبوريم, روابط عادى و طبيعى را با افغانستان بحيث مملكت مجاور قايم داشته باشيم. 
چهار روز بعد)۴۴۴متمدن ساختن مردم تحت نفوذ روسيه در انوال تنها وابسته به همين ترتيب خواهد بود."  (ص 

 جريده� پترسبرگ نامه اى� را از محافل مربوطه� وزارت ماليات نشر داد كه دران گفته بود: "اكنون اين۱۹۰۲ ستمبر ۴بتاريخ 
مسئله در تحت ترتيب و اجرا است و ابداً تأخير نخواهد يافت كه يك نماينده� روسيه در كابل بوجود آورده شود. چون تهانه
هاى سرحدى روسيه در تمام سرحدات افغانى قائم گرديده, بنا بران نا معقول است كه ما بكابل رسيده نتوانيم."  (ص

 مقالها نشر۲ و جريده� مسكو۱در همين اوقات كه سخنگوى وزارت خارجه بيانيه ميداد و جريده� پترسبرگ)۴۴۴
ميدادند, و بر ضرورت خود در روابط مستقيم با افغانستان سخن ميگفتند, يكنفر گماشته� نهانى روسيه سكندر خان تركمان

۱ St. Petersburg Bourse Gazette
۲ The Moscow Bourse Gazette

م امير حبيب الله خان در يك دربار عمومى نامه� حكمران روسيه را چنين۱۹۰۲ ستمبر ۱۰على يورت بكابل آمد و بتاريخ 
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"بعقيده� دولت روسيه اكنون وقت آن رسيده, تا روابط نزديك تجارتى بين افغانستان و روسيه بوجود آيد. چونخواند:
اكنون روابط دوستانه بين انگلستان و روسيه موجود است بنا بران افغانان نبايد از تجاوز روسيه بترسند, زيرا اگر در آينده
دولت تزارى به طرف بدخشان و واخان اراضى ديگرى را تصرف نمايند, اين حركت موجب تيرگى روابط دوستانه� وى با

در چنين اوضاع دوام بد بينى و خصومتبرطانيه خواهد شد. و همين نكته بذات خود ضمانت محكم صلح را مى نمايد. 
دائمى كه بين افسران سرحدى افغان و روسيه در پست هاى سرحدى موجود است,كمال حماقت بوده و دولت روسيه از امير

خواهان است كه راههاى تجارتى را بين كُشك و هرات و كُشك و كابل به كاروانهاى سودا گران روسيه بكشايد. 
دولت روسيه مقابلتاً به سوداگران افغانى اجازت خواهد داد كه بكمال آزادى و بدون ممانعت بخاك روسيه آمده و سفر

اگر چه ما اين مسئله را به حكومت برطانيه نيز پيشنهاد كرده ايم, ولى اين نامه شخصاً به امير افغانستان نوشتهكنند. 
آمد. و اگر حكومت افغانستان درين باره پاسخ موافقت دهد, به تحكيم هدف روسيه كمك بزرگى خواهد بود,"   (ص

چون امير اين نامه را خواند, رأى حاضران دربار را خواست, كه على يار خان از آراى مردم چنين ترجمانى نمود:)۴۴۵
"بگذاريد! تا اين سگ توركى را كه پيام كافران آورده, آنقدر به پيزار خود بر سر بكوبيم, تا مويهاى سرش بريزد, اينست

امير ازين اظهار سخت رنجيده و گفت: اگر كوبيدنى در خور باشد, بايد بكسى)۴۴۵جواب ما بروسيه."  (ص 
بعد ازين مبلغ پنجاه روپيه به پيام رسان روسيه داده شده وداده شود كه با يك سفير پيام رسان بد رفتارى مينمايد. 

دربار نيز پس از مذاكرات خاتمه يافت و امير به منشى خود گفت: كه از وصول نامه� روسيان اطمينان بده و بنويس كه :
"بعد از مذاكره و غور بر آنچه نوشته اند, نظريات خود را مانند تجويز عصر پدر خود, امير عبدالرحمن خان بوسيله� حكومت

)۴۴۵هند خواهيم فرستاد."   (ص 

در انگلستان
 الرد۱۹۰۲ اكتوبر ۲۱اين اقدامات روسيه در انگلستان نيز با توجه ديده شده و از نظر پارليمان مخفى نماند, بتاريخ 

 مردم انگليس را از يك پيشنهاد دولت روسيه كه سه سال قبل به وزارت خارجه از طرف سفارتHamiltonجارج هملتون 
صحت جوابيكه امير به پيغام خارج از حدود آداب ديپلوماسى روسيه داده بود قابل غور است.روسيه رسيده بود مطلع نمود. 

به الرد كليريندون يقين داده بود, كه دولت روسيه افغانستان راGorchakoff برنس گورچاكوف ۱۸۶۸/۶۹زيرا در سنوات 
 بتاريخde Giersم نيز قبول كرده و م, دى گيرس ۱۸۷۵بكلى خارج منطقه� نفوذ خود ميداند. همين مسئله را روسيه در سنه 

اما وضع امير حبيب الله در بدو در مصاحبات شخصى باز آنرا تائيد نموده بود. Kennedy به مستر كنيدى ۱۸۸۳ اكتوبر ۲
تخت نشينى وى چنين بود, كه براى تجديد معاهداتيكه با پدرش شده بود بحكومت هند رجوع ننموده, و راجع به محاسبه�
پول تنخواه و نيز پوليكه امير عبدالرحمن در خزانه� هند گذاشته بود پرخاش داشت, وى چند جرگه� مردم خيبر و افريدى زخه
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 چون او را۱۹۰۲خيل را بحضور خويش پذيرفت, و از طرف ديگر با مالى هده روابط خود را حفظ ميكرد, و در ماه ستمبر 
بكابل دعوت داد, حين بازگشت تخت روان خاص خود را براى رفتنش داد. و نيز ميخواست كه يك دسته� محافظان خاص
را از افراد معتمد افريدى براى قصر شاهى تشكيل دهد, و هم وى پالنهاى خاص يكنفر فرارى افريدى خواص خان را كه در

 نفر افريدى۵۰۰م از چنگ لشكريان انگليس بكابل گريخته بود, مورد غور قرار داد. و خلعت هاى اعزاز را به ۱۸۹۷
بخشيد, و چون در نومبر همين سال مالى هده بامير نوشت كه در يك دربار عمومى بايد لقب "سراج الملة و الدين" را

ولى در پايان همينبگيرد, تمام اين اوضاع داللت ميكرد كه باز بايد آرامش سرحدات هند به خطرى مواجه گردد. 
م مالى هده از جهان رفت و حكومت افغانى مبلغ سى هزار روپيه را به تجهيز و تفكين وى۱۹۰۲ دسمبر ۲۳سال بتاريخ 
م وزارت خارجه� پترسبرگ۱۹۰۳ جنورى ۱۴بهر صورت روسيه باز مطالبه� خود را تجديد كرد و بتاريخ صرف كرد. 

"در باره� روابط روسيه با افغانستان بايد توضيح كرد, كه دولت روسيه هيچگونهراجع به بيانات هملتون چنين گفت:
خواهشى را از كابينه� برطانيه ننموده, ولى بطور ساده خواهش بوجود آوردن روابط مستقيم آينده را با افغانستان اظهار كرده

 روسيه با صراحت حقوق۱۹۰۰ فرورى ۶اين اعالميه� وزارت خارجه منافى حقايق واقعى بود, زيرا در )۴۴۸است."  (ص 
 بدربار امير شير على كه برطانيهStolietoffارسال نماينده� خود را بكابل خواسته بود. و قبل ازان آمدن هيئت ستوليتوف 

روسيان مشكالت امور سرحدى افغان و روس را دربسبب آن جنگ دوم افغانرا آغاز كرد, مظهر خوب اين خواهش بود. 
ارسال تمام مسائل از تاشكند به مسكو و از انجا به لندن و از لندن بحكومت هند و از هند بكابل شمرده اند, ولى حفظ اين

م در روابط هند و افغان كدام انكشافى بعمل۱۹۰۳بهر صورت در سنه وضع براى حفظ سرحدات هند ضرورى است. 
نيامد و شايد كثرت مشاغل امير حبيب الله را از سفر هند و قبول دعوت حكومت هند باز داشت, ولى درينوقت باوجود عدم

 بلوچ۲۹قومندان رجمنت Yate واقعه اى رخ داد, كه لفتننت كلنل اى, سى ييت ۱۹۰۳ اپريل ۶صحت اوضاع امير بتاريخ 
در چمن حين تجاوز جزوى خط سرحدى از طرف كار داران افغانى دستگير و به قلعه� سپين بولدك برده شد, كه اين حادثه

باوجود اين هم حكومت هند درارسال اسلحه اى كه به افغانستان داده شده بود تأخير ننمود,نيز اوضاع را آشفته تر نمود. 
و با عده� كثير گله و باروت بجالل آباد فرستاده شد كه امير آنرا بوسيله� چهل فيل بكابل نقل داد. و Kruppو سى توپ 

) و نيز نماينده� امير در لندن۴۴۹خريدارى كرده بود (ص  Essenعالوه ازين امير مرحوم يكعده اسلحه را محرمانه بوسيله 
عده� كثير تفنگ را با مليونها گله خريدارى نموده و فرستاد. اما درينجا بايد گفت كه حقوق وارد كردن اسلحه و لوازم جنگى
بكابل, موازنه� قوا را بر هم ميزد, و الزم ميشد, كه همانقدر قوه و اسلحه را حكومت هند در سرحدات خويش فراهم نمايد. 

عالوه بر حفظ پرستيژ حكومت هند درينجا مسئله� ديگرى نيز وجود داشت كه مهم تر بود زيرا اكنون امير افغانستان در مقابل
حكومت هند وضع تفوق و برترى را نشان ميداد, و بنا بران حكومت هند الزم ميديد, كه او را به قبول وضع گذشته قانع

امير حقوق وارد كردن اسلحه و لوازم جنگى رانمايد, تا روابط خود را مانند سابق با هند وابسته داشته باشد. 
مطابق به معاهده ايكه با امير عبدالرحمن خان درين باره شده بود ميخواست, در حاليكه وى چنين حقى را نداشت, و نه وى
وضع مودبانه و اخالقى را در حواله جاتى كه هر ماه بر خزانه� هند بنام حكومت هند براى اخذ پول تنخواه ميداد, حفظ كرده

بهر صورت چون در سياست حكومت هند تغيرى وارد نشده بود, باز بامير افغانستان دعوت سفر هند بغرضبود. 
 كه كابل و واليات شمالى و شرقى افغانستان را فرا گرفته بود, موقعى۱۹۰۳مالقات ويسراى داده شد, ولى وقوع وباى عام 
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اما روسيه باز در باره� افغانستان تقاضاى خود را تجديد كرد, ولى الرد كرين بورنبراى قبول دعوت مذكور نداد. 
Cranbourne سردار على خان۱۹۰۳اگر چه در وسط فرورى  دارالعوام آنرا رد نمود. ۱۹۰۳ در جلسات بهارى و خزانى 

نائب الحكومه� تركستان چهار نفر جواسيس روسيه را نزد مزارشري� گرفته و بكابل فرستاد, ولى مسئله در نظر حكومت هند
آنوقت جدى شد كه در ماه اگست همين سال حكمران تركستان روسى برخى از گريختگان عساكر افغانى را واپس فرستاد

"از آنجاكه زار و امير هر دو دوستانهو نوته اى را فرستاد, كه لهجه� آن مانند خطاب بيك مملكت زير دست بود:
متمايل بيكديگراند, بنا بران اعليحضرت امپراطور فرمان داده اند, كه در باره� ايجاد روابط دوستانه بافغانستان هر گونه
مساعى بعمل آيد. من بحيث نماينده� زار تمام فراريان و بد كاران را كه از خاك افغانستان گريخته اند, واپس ميفرستم. و
بامر امپراطوراين يازده تن سياسى را با اسلحه� ايشان بمقصد فوق ارجاع ميدهم. مهربانى كرده مراتب را باطالع امير

باوجود اينگونه مساعى ايكه روسيه براى تماس هاى مستقيم با كابل بخرچ ميداد, دليلى)۴۵۱برسانيد."  (ص 
بهر صورت: چوننداريم كه امير حبيب الله با مامورين سرحدى روسيه درين باره روى خوبى را نشان داده باشد.

ويسراى هند الرد كرزن در امور سياسى آسيا تجربه� فراوانى داشت, نگذاشت كه باز در سياست هند و افغان بحرانى افتد.
 كار عاليم گذارى همان حصص سرحدات افغان و هند را كه هشت سال قبل بعد از برخاست هيئت۴-۱۹۰۳در زمستان 

 بمالقات نمايندگانش با ميجر روس كيپل۱۹۰۴ معطل مانده بود پس آغاز كرد, و امير نيز در جنورى Udnyاودنى 
Roos-Keppel م به برادرش سردار نصر الله خان فرمانى۱۹۰۴ رئيس هيئت برطانوى تن داد, ولى كمى بعد در جوالئى

صادر نمود, كه بيست و چهار نفر مامورين افغانى را براى مقررى بسفارتهاى انگليند و فرانسه و جرمنى و روسيه و ايران و
چون بسبب قطع مذاكرات سرحدات مهمند, فتورى در روابط هند وچين و جاپان و توركيه و مصر و امريكا برگزيند.

كابل ديده مى شد, بنا بران اينچنين اقدام امير كه بكلى منافى سنن جاريه روابط با افغانستان بود, مخصوصاً درين
اوقاتيكه ويسراى هند حضور نداشت, قابل تحمل نبود. ونيز چون حكومت هند در نظر داشت كه امير را بآمدن هند و
مالقات با ويسراى و قبول يك عهد نامه وارد نمايد, بنا بران به فرستادن يك مسيون بكابل اراده كردند, و به پيشنهاد جان

 امير حبيب الله را ازين خواهش هاى دولتAmpthellسكرتر داخلى هند كفيل ويسراى هند الرد امپتيل Bradrickبرودريك 
امير در جواب گفت: تا هنگاميكه براى وى فرصت مساعدى براى سفر هند دست ميدهد,برطانيه واق� ساخت. 

 ساله (دلرباى هوشيار) خود را براى مالقات الرد كرزن خواهد فرستاد.۱۶على العجاله پسر 

وفد لويس دين
 و ميجرH.R. Dobbs سكرتر خارجه هند را بهمراهى دابس Louis Daneحكومت در نظر گرفت كه سر لويس دين 

 و يكنفر طبيب برطانوى بكابلVictor Brookeو كاپتين وكتور بروك  W. Malleson و ميجر ملسيون Wanlissوانلس 
 نومبر بسرحد افغانى در دكه رسيد, در لندى كوتل دو۲۹ نومبر از پشاور حركت كرده و به ۲۷اين وفد بتاريخ بفرستد.

صد نفر سواران افغانى بقيادت سپه ساالر غالم حسين سرهنگ دكه, و محمدحسين خان ايشانرااستقبال كرد. ميجر روس
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 دسمبر۲۰ك�پل پوليتكل ايجنت خيبر اين جمعيت را تا چند ميل مشايعت كرده و به لندى خانه� تورخم رسانيد, كه بتاريخ 
مستر دين رئيس هيئت هداياى گرانبهائى براى امير آورده بود, كه در آنجمله يك عراده موتر بكابل رسيدند. ۱۹۰۴

 پوند و چندين صندوق اسباب ورزش بود. براى زنان حرم شاهى نيز يك ماشين سينما با چندين لوازم نمايش موجود۷۰۰
دربود, درين تحفه ها يك ساعت طالئى و يك بسته سر شانه طالئى بوده كه امير آنرا به مستر دين بخشيد.

مذاكرات وفد برطانوى تمديد لين هاى ريلوى از پشاور بكابل  و از چمن بقندهار و ترتيب وسايل تمديد لين هاى تلگراف
بين كابل و مزارشري� و هرات و قندهار و اصالح و تجهيز عساكر افغانى و نصب عاليم سرحدى مهمند و سيستان و تصريح
كنترول بر قبايل سرحدى و مسائل تنخواه امير و تهيه� اسلحه و لوازم جنگى از روس مسائل مهمه شمرده ميشد كه براى دوام

در هند تصور ميكردند كه شايد در مفاهمه و قبوالنيدن مقاصد بر امير مشكالتىاتحاد افغان و هند اهميتى داشت.
بوجود آيد, ولى بعد از مذاكرات كابل امير بسهولت مطالب رئيس وفد را پذيرفت, و معاهده اى را كه الرد كرزن در سنه

 در لندن ترتيب داده بود امضا نمود, و هيئت برطانوى بعد از چهار ماه سكونت كابل بهند موفقانه برگشت. (رجوع۱۹۰۴
از روى اين معاهده گويا لقب امير و اعليحضرت و مملكتش با متعلقاتم اين كتاب)۱۹۰۵كنيد به معاهده� كابل 

 لك روپيه كه به پدرش داده ميشد, باو نيز داده خواهد شد. عالوه برين دولت انگليس قبول۱۸آزاد ناميده شده و تنخواه 
كرد, كه بقاياى مبلغ چهار لك پوند را كه قبل از مرگ امير مرحوم موجود بود, به پسرش منتقل داشته و حق وارد كردن

اگر چه با اين معاهده تمام مقاصد حكومت هند در آسياى وسطى تأمين نميشد,اسلحه را بدون قيد و شرط بدهد. 
ولى همين قدر شد كه امير به مقدار مسئوليت هاى ما قائل گشت. و نكته هاى بر جسته كه بدست آمد اين بود, كه وضع
امير قابل اعتماد نبوده و منافع هند درين اندازه� اطاعت افغانستان محفوظ نيست, ولى چون ديده شد كه اكثر اين چيزها

)۴۷۵مبنى بر بد گمانى هاى شخصى امير است و عمالً چنين نيست پس اهميتى نداشت.  (ص 
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سياست افغان و انگليس در عصر
امير دوست محمد خان

اقتباس از كتاب زندگانى امير دوست محمد خان
 از موهن الل كشميرى

 جلد اول) در بيان روابط سياسى افغان و انگليس است كه از۱۸۴۶فصل پنجم جلد اول كتاب مذكور (طبع لندن 
)۳۹۹) تا آخر كتاب (ص ۳۶۰ (ص ۸) و فصل ۳۳۴ (ص ۷) و فصل ۲۶۵ (ص ۶ آغاز شده, و در فصل ۲۴۳صفحه 

Kدوام ميكند مشتمل بر روابط انگليس و هند و افغان و سياست فرانسه و ناپليون در شرق, و سياست روس و ايران در باره
افغانستان, و نتايج وعكس العمل آن از طرف حكومت انگليسى هند:

دلچسپى سياسى انگليس از وقتى بافغانستان آغاز شد كه انگليس شاهنشاهى خود را در هند مستقر نمودند, و اولين
م مونت ستيوارت الفنستون را باين سر زمين فرستادند, وى۱۸۰۸بار براى انكشاف و مطالعهK اوضاع افغانستان در سنه 

 را نوشته و نشر داد, و چشم مردم را كشوده, و دلچسپى سياسى مردم انگليس را۱كتاب گرانبهاى خود "اوضاع شاهى كابل"
در افغانستان تزئيد داد. و چندين نفر كوشيدند, كه بدين سر زمين نا معلوم آمده و در بارهK آن معلومات كافى را بدست

آورده و بحكومت خويش بسپارند, تا مورد كمال قدر دانى حكومت خويش شوند.
بافغانستان آمد, ولى بدبختانه بآنطرف هندوكش در گذست, بعد از آن Moor Craft نخستين بار موركرافت 

 و از همه بعد سر الكسندر برنس (كه موهن الل هم با او بود)Arthur Conolly  و كاپيتان ارتر كونلىSterling سترلنگ
اين كشور را ديده, و بنا بر معرفى او حكومت هند بافغانستان و سياست آن عالقهK شديدى گرفت, و براى همين مقاصد,

كشتى رانى درياى سند را هم جارى ساخت, و با كشور سند و داوK دپوتره و سكهـ روابط خود را استوار كرد. 
عالوه بران چون دولت فارس و روسيه هر دو متصل سرحدات افغانى واقع اند, و روسيه با قواى بزرگ خود نگاه آز و

طمع را بهند نيز دوخته, بنا بران دفع خطر اين دو حريj قوى نيز لزوم داشت.

و همين علل بود كه دولت هند برطانوى بسوى افغانستان توجه خود را معطوف ساخته و كوشش كرد, كه روابط خود را
با دربار امارت كابل استوار ساخته, و بارسال وفدهاى تجارتى و سياسى, مقاصد دفاعى خود را دران سر زمين بكj آورد. 

۱  Account of the Kingdom of Kabul

از انطرف دولت فارس كه بروسيه نزديك تر است, درين ميانه رول خود را بازى ميكرد, و خود را با روسيه نزديك
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ساخت, و با انگلستان روش سختى را گرفت, تا بدين وسيله منافع خود را تأمين دارد.
افغانان اگر چه مانند فارسيان هوشيار و سياسى نيستند, ولى باز هم از دلچسپى هاى دولت انگليس بكشور وسيع كه
دروازهK هند است غافل نماندند و شاه شجاع هم از همين رو به هند پناه آورده و اميد كمك و حمايت را از دولت هند كرد,
و وزير معروف فتح خان نيز مذاكرات و مكاتباتى با دولت هند داشت. و خود امير دوست محمد خان نيز ضرورت خود را
بدين روابط احساس ميكرد. اما چون نيرنگ وحيلهK او تمام اوضاع اطراف را برو روشن كرد, وى دانست كه كليد هند در
دست اوست, و اگر سايهK جزوى كدام خزندهK ديگر درينجا بيفتد, پس يقييناً آنرا بر انگليس بقيمت بسيار گزافى خواهد

فروخت. 
با چنين احساس امير دوست محمد خان خود را به حكومت هند و روس و فارس آشنا ساخت, و هنگاميكه برادرش
سردار سلطان محمد خان در تحت سر پرستى مهاراجه رنجيت سنگهـ بر كوهات و اشنغر حكم ميراند. امير ادعاى بدست
آوردن پشاور نمود, و از راه جنگ و مذاكره با سگهـ درين مورد پيش آمد, و به حكومت انگليس و روسيه خطوط و
نمايندگان خود را فرستاد, تا آنها در گرفتن و سپردن سر زمين هاى افغانى از تسلط سكهاى پنجابى با او همراهى نمايند كه

در مقابل آن امير همواره معاون و همكار آندولتى خواهد بود, كه با او درين مورد امداد نموده باشد. 
الرد بنتنگ حكمران عمومى هند بسياست افغانستان توجه فراوانى ننمود, و لزومى هم نداشت كه در انوقت بسياست
افغانستان دست زند. اما گورنر جنرال مابعد باين كار توجهى كرد و سيد كرامت على (يكى از همراهان سفر آرتهر

و موهن الل را براى انكشاف اوضاع  افغانستان مقرر داشت, كه موهن الل بعد از تصفيهMasson Kكونولى) و مستر ميسن 
منازعات الهور و بهاولپور در قندهار بايشان پيوست, و امير با مامورين دولت برطانيه مكاتبات خود را دوام داد. و از گورنر
جنرال و سر كلود وايد پوليتكل ايجنت خواهش كرد, كه نزاعهاى او را با حكومت سكهـ تصفيه نمايند. زيرا امير ميترسيد

كه اگر برادرش سلطان محمد خان با رنجيت همدست شود, ممكن است حكومت كابل را هم ازو بگيرند.
چون ارل آف آكليند بحيث گورنر جنرل هند آمد, امير دوست محمد خان نامهK ذيل را باو ارسال داشت:

نامهK امير به ارل آكليند
"بعد از احترام: چون من همواره با دولت انگليس روابط دوستانه و تمايل نيكى داشته ام, وقتيكه خبر رسيدن شما به
هند و زينت افزائى بر مسند حكومت هندوستان رسيد, موجب كمال مسرت شد, و باغ اميدهاى ما كه قبالً از صر صر

بر جاللتمآب شما واضح باد كه چون رويهK خير خواهى و بشرخزانى پژمرده بود, نظير بهشت برين خرم و تازه گرديد. 
دوستى دولت بهيه انگليس بمن روشن گرديد, پس بر خود و مملكت خود الزم دانستم, تا با آندولت روابط بسيار استوارى
را قايم سازم. بنا بران به تمام نامه هايى كه از ان طرف بمن رسيد جوابهاى دوستانه دادم, و نيازمندى و خواهش خود را به

البته بران جاللتمآب وقايع اخير اين طرف و اوضاع ناگوار  بى باكانه سكهـ وتحكيم روابط دوستانه آشكارا ساختم. 
معاهده شكنى ايشان واضح خواهد بود. تمناست راى عالى خود را در بارهK تصفيهK امور اين مملكت طوريكه  بخواست آن
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جاللتمآبى مناسب آيد بمن اطالع فرمايند, تا همواره در امور كشور دارى هادى و رهنماى من باشد.
ازان جاللتمآبى خواهش دارم, كه من و مملكت مرا مال خود شمرده و برسيدن اين نامه و جواب آن سر فراز فرمايند. و

۲۵۰هر هدايتيكه در امور جهاندارى اعطا فرمايند مطابق آن رفتار خواهد شد."                                                       (ص 
ترجمه از انگليسى)

) هزار لشكر سكهـ از الهور۵۰با اين نامه چندين نامهK ديگر امير كه نمايندهK ترس او از سكهـ بود رسيد, و هنگاميكه (
به پشاور رسيد, تا حملهK ناگهانى افغانان را بر جمرود انتقام كشد.

ارل آف آكليند به نامهK امير جواب خيلى مشفقانه داد, و نيز به ايجاد يك اتحاد تجارتى طرفين او را از ترس سكهـ 
اطمينان بخشيد.

جواب نامهK امير از طرف آكليند

"از رسيدن نامهK دوستانهK شما كه بوسيلهKم۱۸۳۶ اگست ۲۲از طرف ارل آف اكليند به امير دوست محمد خان, 
سر كلود وايد فرستاده بوديد, نهايت مسرور شدم و خوش وقتم كه بمجرد آغاز ادارهK امور حكومت هند خواهش و تمنيات

نيك خود را بشما تقديم دارم. 
من ميخواهم كه افغان يك ملت برازنده و متحدى بوده و با همسايگان خود به سلم و صالح بسر برد, و ازين راه وسايل
توسيع تجارت را بدست آورد, و به تمام منافع و آرامى هائيكه ملل ديگر رسيده اند واصل گرديده, به مراتب خوشبختى و

ثروت رسد.
سلj من همواره كوشش داشت كه براى تحصيل مطالب فوق, راه كشتى رانى درياى سند را باز نموده, و اموال
تجارتى و مصنوعات را ازين راه بهر طرف بفرستند. اكنون منهم خواهم كوشيد كه اين مقصد عالى را بدست آورده و پالن
او را به كاميابى تكميل كنم. و يقين دارم كه شما درين راه و كاميابى اين جريان تجارتى كه بالشك تمام رعاياى شما را

خوشبخت و مرفه خواهد كرد, توجه فراوانى مبذول خواهيد داشت.
در نظر داريم كه هيئتى را بدربار شما بفرستيم تا در بارهK امور تجارتى با شما صحبت نموده و مطابق منافع متساوى
طرفين تصميماتى را بگيرند و من از وقوع اختالف و مكاوضت بين شما و مهاراجه رنجيت سنگهـ خيلى متأسj شدم.
دوست من! رويهK سياسى حكومت برطانيه چنين نيست, كه در امور داخلى يك مملكت آزاد مداخله نمايد, بنا بران عجالتاً
گفته نمى توانم كه حكومت من چه وقت موKفق خواهد آمد كه بنفع شما كارى را درين باره انجام دهد? خيلى مسرور خواهم
Kشد اگر شما بمن توضيح دهيد كه چگونه و به چه صورت ميتوانيم با شما كمكى نمائيم? اما اميدوارم كه شما با مهاراجه
سكهـ از درِ صلح و مفاهمه در آئيد, كه اين كار نه تنها به نفع شماست, بلكه براى تمام كشورهاى مربوطه مفيد و سودمند

خواهد بود, و بايستى همواره كشور هاى همسايه با هم روابط دوستانه و صميمانه داشته باشند.
)۱ ج ۲۵۲(ص خواهش مندم كه احساسات دوستى و احترام مرا قبول فرمائيد."     (امضاى آكليند)
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وصول اين نامه امير را خيلى متحسس ساخت, و خواست مقاصد خود را بوسيلهK دولت فارس و روسيه بسر رساند, و
گورنر جنرال هند عزم نمود, كه هيئتى را بدربار كابل بفرستد, كه در رأس آن سر الكسندر برنس باشد. ترتيبات ارسال
اين هيئت و تقديم هدايا, نسبت به ارمغانهائيكه بوسيله مونت ستوارت الفنستن قبالً بحضور شاه شجاع فرستاده شده بود,

بهر صورت برنس با همراهان خود ميجر ليچ وخيلى ناچيز و اندك بود. 
لفتننت ود و دكتر الرد بكنار درياى سندهـ  رسيدند, و من (موهن الل) نيز از طرف حكومت هند گماشته شدم تا با آنها
بروم. در حيدرآباد و خير پور و بهاولپور از هيئت پذيرائى خوبى بعمل آمد و در بهارولپور نامه اى از طرف مستر ميسن

Masson خبر نگار ما از كابل رسيد كه امير از تعيين برنس برياست اين هيئت مسرور گشت, و مقصد ارسال اين هيئت اگر
سياسى باشد يا تجارتى, بهر دو صورت از طرف امير استقبال بى قيد و شرطى خواهد ديد, چون هيئت مذكور نزديك
افغانستان رسيد, از طرف امير نامه اى بنام الكسندر برنس موصول گشت, كه خوشى خود را از مقررى اين هيئت اظهار
نموده و نوشته بود كه اميد وارم بوسيله مذاكرات اين هيئت پيوستگى و روابط دوستانهK او با حكومت برطانيه بر قرار گردد.
در دهنهK درهK خيبر هيئتى از نمايندگان امير از ميشن برطانوى پذيرائى كرد, و شاغاشى گل و ميرزا آغا جان و سعادت
خان ملك مهمند با آنها بسوى كابل حركت كردند. درينوقت يك جمعيت ديگر ميزبانان امير و ناظر على محمد خان  با
اغذيهK نفيس افغانى پيش روى هيئت آمدند و تا كابل وظيفهK مهماندارى را بجا آوردند, بعد از انكه از بتخاك گذشتند,
شهزاده محمد اكبر خان با جمعيتى از ايشان پذيرائى كرده و بشهر بردند, اين جمعيت پذيرائى كنندگان حين دخول بشهر
كابل خيلى بزرگ بود, و اعضاى هيئت برطانوى بر فيل سوار بودند, و در بين جمعيت هاى مردم شهر كه بخواهش امير

باستقبال هيئت بر دو طرف راه ايستاده بودند ميگذشتند. 
امير دوست محمد خان ورود هيئت را به كمال اشتياق انتظار ميكشيد, و فوراً پسر خود را امر داد, كه ايشان را
بحضورش برد, وى بغايت مهربانى از هيئت استقبال كرد, و نزديك ارگ شاهى در يك باغ زيبا ايشان را سكونت داد.

 م امير در يك درباريكه اكثر اعيان حضرت حاضر بودند, هيئت برطانوى را رسماً بار داد, و سر۱۸۳۷ ستمبر ۲۱بتاريخ 
الكسندر برنس اعتماد نامهK خود را از طرف گورنر جنرال هند باو تقديم نمود. امير مراسله را كشوده و به وزير عبدالسميع

خان داد تا بخواند.
درينوقت امير پيش سرداران كهن سال افغان كه دربارهاى شاهان سدوزائى را ديده بودند اظهار افتخار ميكرد, زيرا
ايشان قطعاً تصور نميكردند, كه يكى از حقير ترين ابناى پاينده خان وقتى بچنين منزلتى ميرسد, كه از طرف دولت

برطانوى مورد اينقدر احترام گردد. 

متن اعتماد نامه

۲بعد از احترام: در نامهK خود مورخ ۱۸۳۷مئ ۱۵از طرف ارل آف آكلند بامير دوست محمد خان. فورت وليم 
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 بشما نوشته بودم كه هيئتى را مركب از كارمندان خود ميفرستم, تا با شما در بارهK امور تجارتى و تسهيالت۱۸۳۶اگست 
حمل و نقل اموال التجاره بين هند و افغانستان مذاكره نمايد.

بر ضمير منيرشما پوشيده نماند, كه تجارت اساس تمام خوشبختى هاى ملى است, و تنها بوسيلهK تجارت است كه
مردم يك كشور موفق مى آيند تا امتعه و مصنوعات خود را با ديگران مبادله نموده و ثروت را بدست آورند, و از منافع

دولت برطانيه در نظر دارد, كه اين وسايل رفاه و شادكامى راحيات مدنى برخوردار شوند.
همواره بين ملل همسايهK خود تزئيد و توسيع دهد. درين امر ما تنها منافع خود را نمى خواهيم, بلكه آرزو داريم كه تمام

ممالك آسيا در حالت صلح و خوشبختى و خوشى بسر برند.
دولت برطانيه براى همين مقصد با تمام حكومتهائى كه سواحل درياى سندهـ را در دست دارند داخل مفاهمه گرديده,
تا راه كشتى رانى دريا باز گردد, و درين راه مساعى فراوانى را مبذول خواهد داشت. اينك سر الكسندر برنس را براى
مذاكرات كشايش روابط تجارتى بين هند و افغانستان ارسال داشتم, كه بوسيلهK اين نامه با شما معرفى ميشود و شكى نيست
كه بدربار شما دوستانه پذيرائى خواهد شد. و مذاكرات شخصى او با شما, تماماً مفيد و بار خواهد بود. (امضاى آكليند)

)۱ ج ۲۵۶(ص 

تا چند روز امير دوست محمد خان به هيئت برطانوى هر گونه موافقت را نشان داد, و در تمام مذاكراتش با سر
الكسندر برنس خواهش هاى او را شنيد, كه درين وقت برنس چنين مينويسد: "تا كنون مذاكرات من با امير احترامكارانه
و رسمى است, مگر بعد ازين موقعى را بدست خواهم آورد, تا معلوم گردانم كه ازين دربار چه بدست مى آيد? اما از آنچه
تا كنون ديده و يا شنيده ام گفته ميتوانم كه من خواهم توانست كه امير را از ادعاى مبالغه كارانه اش باز دارم, ولى وى حتماً

با وضعى پيش خواهد آمد, كه دولت انگليس را بنفع خود آورده و از دوستى گرانبهاى سكهـ باز دارد." 
بهر صورت ماليمت امير دوامى نداشت و فراموش نمود كه وجود هيئت برطانوى در كابل مانع حملهK انتقامى سكهـ در
مقابل حملهK ناگهانى سردار محمد اكبر خان بر جمرود است. هر چند سابقاً خوف خود را از حمله سكها نشان ميداد, ولى
اكنون بكلى تغيير نظر داد, و به تصرف دوبارهK پشاور مصرف گشت, و به برنس گفت كه بحكومت خويش بنويسد, تا

پشاور را واپس باو دهند.
برنس باو جواب داد: كه پشاور اصالً زير تصرف حكومت برطانيه نيست, و برادرانش سلطان محمد خان و پير محمد
خان حكمداران آن عالقهK افغانستان بودند, و تا كنون هم در آنجا جاگير دار دارند كه در تحت حمايت پنجاب بران جا
حكم ميرانند, برنس عالوه كرد: كه مهاراجه رنجيت سنگهـ يار وفادار انگليس داراى نيروى نظامى و پولى بوده, ولى
افغانان ناگهان بر جمرود حمله برده و سپه ساالر او هرى سنگهـ را كشتند! دولت انگليس آرزو داشت كه براى رونق بازار
تجارت و توسيع بازارگانى در تمام بازارهاى آسيا درين جا صلح و آشتى موجود باشد. و چون نامهاى شما را خواند, در
صدد آن برامد كه بين شما و سكهـ صلح دائمى بر قرار گردد, و در آينده شما بنظر حكمداران پنجاب منفور نباشيد, و از

دولت انگليسخونريزى و لشكر كشى بپرهيزيد, و هر يكى بر كشور خويش بكمال راحت و ترس حكمرانيد. 
ميتواند كه به مهاراجه دوستانه سفارش نمايد كه پشاور را به مالك سابق آن سردار سلطان محمد خان برادر امير بسپارد,
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امير دوست محمدولى روابط بسيار دوستانهK ما با مهاراجه اجازت نميدهد, كه ما پشاور را مستقيماً زير تسلط خود آوريم. 
خان هنگاميكه موهن الل هم حاضر بود به برنس جواب داد: طوريكه من انتظار داشتم, اين رويهK دولت انگليس نيكو نيست,
و با آمال من اختالف فراوان دارد, من آرزوى قوى داشتم, كه همين دستار مسلمانى من در دوستى انگل�س�ان به شال فاخرى
تبديل خواهد شد. و اكنون بر عكس چنين بنظر مى آيد كه دولت انگليس ميخواهد, همان دستار قديم بر سر من باشد, ولى
ايشان نخواهند گذاشت كه نيروى ديگرى او را ازان محروم دارد, اما وى با اين تظاهر دوستى خشك و خالى قناعت

امير گفت: باز سپردن پشاور بهنخواهد كرد, زيرا از هيچ طرف خوفى ندارد, كه دستارش را كسى از سرش بربايد. 
سلطان محمد خان وسيلهK ثبوت نيات نيك انگليس نسبت به خودش نبوده, بلكه حكومت او را در كابل هم به لرزه خواهد
انداخت. زيرا برادرش سلطان محمد خان باوجوديكه از يك خاندان و يك خون اوست, اما در ميدان سياست اگر چه
اقتدارش كم هم باشد, نسبت بقواى عظيم سكهـ براى امير خطرناكتر و دشمن تر است, و اگر دربار سكهـ باو امداد مالى

دهد, ميتواند بنام مسلمانى, سلسلهK دسيسه هاى خود را تا مركز كابل برساند.

وفد سياسى ايران

درينوقت بامير اطالع رسيد, كه هيئتى از دربار پادشاه قاجارى ايران با جوابهاى نامهاى او و برادرانش سرداران
قندهار مى آيد, و هدايائى را هم از دربار ايران مى آورد.

بايد گفت: هنگاميكه امير نامهاى خود را به حكومت انگليسى هند ارسال ميداشت, عين همين طور مكاتيب مخلصانه
امداد خواهى را بدولت روس و ايران نيز نوشته بود, تا اين سه قوه را بر خالف يكديگر به نفع خود استعمال نمايد.

نامهK امير باعليحضرت محمد شاه پادشاه ايران

بعد از احترام: چون قبالً برخى از سرداران خاندان من, از طرف افراد خاندان جليل شاهى اعليحضرت شما, بكمال
خلوص و احترام پذيرائى شده اند, بنا بران منهم كه خود را از هوا خواهان مخلص دودمان جليل شاهى دانسته و اين مملكت
را يكى از پيوستگان شاهى ايران ميدانم, در نخستين فرصت الحاج ابراهيم را بحضور همايونى فرستادم تا در بارهK مسايلى

كه مربوط بدو ملت است, مطالب الزمه را عرض نمايد.
بررأى عالم آراى آن پادشاه اسالم پوشيده نيست كه اكنون سر زمين ما از طرف سكهـ بانواع مصائب و آالم مواجه بوده
و همواره از طرف آن طايفه به خطر بزرگى تهديد مى شود. با وجوديكه باندازه چهار لك خانوادهK افغان و قبايل مربوطه هم

 هزار سوار و ده هزار پياده و پنجاه توپ ميرسد, ولى اين قوا۲۴جوار تحت اطاعت منند, و قواى لشكرى من هم در كابل تا 
با صد هزار سوار و پياده كفار بى بياك سكهـ مقابل اند, كه سه صد توپ هم دارند.
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اگر چه تا كنون بفضل آلهى باين كفار نابكار سر اطاعت فرو نياورده ام, و لشكر اسالمى من از دين آلهى مدافعه
ميكنند, ولى بنده آله تا كى بر خالف اين طايفه نابكار خواهم جنگيد? و تا كدام وقت تعرضات آنها را تحمل كرده خواهم

توانست?
شكى نيست كه اعليحضرت شما, مشكالت مرا تخمين كرده ميتوانيد, كه با قواى خونخوار سكهـ به پيكار مداوم

مشغول بوده و لمحه اى ازان فراغ ندارم.
چون اشرف البالد قندهار و پايتخت كابل با سر زمين هاى سرحدات خراسان و نيز واليت خراسان و اراضى متعلقهK آن
حصه اى از ايران بوده و در تحت شاهى آن شهنشاه عظيم الشان اند, بنا بران سود و ضرر اين سر زمين ها همواره با هم

مربوط بوده و مورد نظر دولت ايران خواهد بود.
فرضاً اگر در امور اين جانب خللى افتد, و آن اعليحضرت توجه همايونى را بدينصوب مبذول نفرمايند, پس تنها من
تاب مقابلهK سكهـ را نخواهم داشت و مجبور خواهم شد كه براى دفع خطر سكهان از انگليس مددى بخواهم, و بدينطور
دولت انگليس بر تمام افغانستان تسلط خواهند يافت و نتيجهK آن هم خدا ميداند كه بكجا منجر خواهد شد? و شعلهK ظلم اين

قوم تا كجا خواهد رسيد?
پيش از انكه اين وقايع روى دهد من الزم دانستم كه آن پادشاه اسالم را ازين خطرات مطلع گردانم, باقى البته آنچه
راى عالى اعليحضرت الزم داند, عملى خواهند فرمود. و بوسيلهK محمد حسين خان كه معتمد اين خير خواه است, تمام

مسايل را اطالع خواهند داد."
ازين نامه پديد مى آيد كه امير بجواب نامه ايكه قبالً بوسيلهK حاجى ابراهيم فرستاده بود انتظار نكرده و محمد حسين
خان را با نامهK ديگر بدربار ايران فرستاد تا اگر مقصد او بوسيلهK پادشاه ايران برايد, البته ضرورتى نخواهد داشت كه

بدولت برطانيه رجوع نمايد.
عالوه برين, امير مكتوبى را به امپراطور روسيه بوسيله حسين على فرستاد, و دران نوشت: "محمد شاه پادشاه ايران
ميخواهد كه مملكت امير را با شهنشاهى خود مربوط سازد, و وى نيز چون مسلمان است ميخواهد كه از فوايد چنين اتحاديه
مستفيد گردد, و به اعليحضرت پادشاه ايران دست يگانگى دهد. درين نامه امير قواى لشكرى خود را بصورت مبالغه آميز
وانمود كرده, و وضع فاتحانهK خود را در مقابل سكهـ گوشزد نموده, و گفته بود: چون قواى سكهـ از طرف انگليسها و
افسران فرانسوى اداره و تنظيم مى شوند اگر امپراطور روسيه  بامير امدادى ننمايد, البته بآلخر قواى سكهـ او را منكوب
نموده, و فتح ايشان در افغانستان مقدمه نفوذ و تسلط انگليس خواهد بود, كه ببهانهK تجارت مالك اين كشور خواهد گشت,

و تمام منافع تجارتى كه اكنون در كمال رونق بين مسكو و بخارا و كابل جاريست, بكيسهK انگليس خواهد رفت.
حسين على فرستاده من بحضور اعليحضرت امپراطور معظم مراتب احترام و پيوستگى مرا تقديم خواهد داشت, و منافعى
كه از اتحاد صميمى روسيه و ايران و افغانستان و يك جهتى ايشان بدست مى آيد, يكايك بحضور امپراطورى خواهد

شمرد."
سفير كبير Count Simonichسرداران  قندهار برادران امير نيز تاج محمد خان را پيش جال لتمآب كونت سيمانيچ 

روسيه در تهران فرستادند كه معرفى نامهK او مبنى بر همان مراتب احساسات پيوستگى با حكومت روسيه بود, كه در مكتوب
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امير دوست محمد خان اظهار شده بود.
بايد گفت كه امير دوست محمد خان درين اوقات بر تفوقى كه بوسيلهK دسايس خونريزانه و حيله بازى موفقانه بدست
آورده بود, و نيز بر شيعيان كابل اتكاء داشت كه با ايرانيان هم مذهب اند. و مشاوران معتمدش ميرزا سميع و آغا حسين و
محمود خان بيات و حاجى ميرزا خان نانچى در مذاكرات خود با الكسندر برنس بجائى نرسيده بودند, و انتظار جواب

دولت روسيه و ايران را داشت.
 ج ۱) ختم فصل پنجم۲۶۴(ص 

۲۶۵فصل ۶: ص 

اطالعاتيكه بامير رسيد, رسيدن سفير ايران را بقندهار اشعار ميكرد, و امير مجبور شد, آنچه را تا كنون درسِر
نگهداشته بود ظاهر گرداند. وى اندازهK نفوذ وابستگان قديمى خود جوانشيران را بخوبى ميديد, و ميدانست كه ايران بعد
از مشورهK روسيه بر افغانستان و يا الاقل بر هرات دروازهK هند لشكر كشى مينمايد. درينصورت قنبر على خان سفير پادشاه
ايران با محمد حسين خان نمايندهK امير بقندهار رسيدند, و سرداران قندهار كوشيدند, تا بوسيلهK اين سفير با دولت ايران
داخل اتحاد كاملى شده و تمام قوت ايران را به مدد خويش جلب نمايند و نگذارند كه با امير دوست محمد خان كمك
Kنمايد. و براى همين مقصد بود كه سفير ايران را در قندهار معطل نموده و اجازت حركت كابل ندادند, و با او يك معاهده

اتحاد عقد نمودند.

متن معاهدهK سرداران قندهار با سفير ايران

" اين معاهده را من قنبر على خان از طرف اعليحضرت محمد شاه پادشاه ايران با سرداران محترم كهندل خان و مهر دل
خان عقد نمودم:

در صورتيكه سرداران يكى از فرزندان خود را بحضور اعليحضرت همايونى بفرستند, من مقابلتاً به سرداران موصوف
چنين وعده ميدهم: 

۱- سر زمين هرات را اگر لشكر ايران بگيرد, و يا اگر بقوهK سرداران بدست آيد, بهر دو صورت متعلق به سرداران باشد. و
پادشاه ايران ازيشان هيچ چيزى نخواهد و در سر زمين و قبايل افغانستان هيچگونه مداخله اى را نخواهد نمود.

- اعليحضرت پادشاه ايران با هيچ افغان تماس كلى يا جزوى را نخواهد داشت, و هيچ نوع معامله را با افغانان بدون۲
توسل سرداران نخواهد كرد.
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- پادشاه ايران با شهزاده كامران و يار محمد خان ابداً روابط دوستى نخواهد داشت.۳
- بعد از رسيدن فرزند سردار كهندل خان بدربار تهران, اعليحضرت پادشاه به لشكر خود در مشهد امر خواهد داد, تا بر۴

هرات پيش قدمى نمايند, و اگر كامران و يار محمد خان بخواهند كه قندهار را بگيرند اعليحضرت ايشان را از
تصرف قندهار ممنوع خواهد داشت. و اگر قبول نكردند, لشكر ايران بر هرات تصرف خواهند كرد.

) توپ را خواهد داد, و اگر به تصرف هرات۱۲- شاه به سرداران مصارف نگهدارى دوازده هزار لشكر سوار و پياده و (۵
لشكركشى نمايند, مصارف آنرا عليحده خواهد پرداخت, و تا وقتيكه جنگ هرات ختم مى شود, اداى مصارف جنگى

بعهدهK دولت ايران خواهد بود.
- اگر متصرفات و سر زمين سرداران از دست ايشان رود, پادشاه ايران در سر زمين خود بايشان مساوى آن زمين و جايداد۶

خواهد داد.
- اين معاهده كه با سرداران بسته ام, از طرف اعليحضرت پادشاهى تصديق شدنى و بامضاى حاجى مرزا اقاسى و ميرزا۷

مسعود (وزير خارجه) نيز رسيدنى است, و سفراى روسيه و انگليس نيز بسرداران ضمانت آنرا دادنى ميباشند.
( قنبر على)                                                                                             

چون محمد حسين خان نمايندهK امير كابل ديد, كه سرداران قندهار قنبر على را برفتن كابل نمى گذارند, و ميخواهند
با او مذاكره نموده و بدون مالحظهK جانب امير, تمام منافع اين سفارت ايرانى را بخود جلب نمايند, بنا بران قندهار را

ترك گفته و بكابل شتافت.
چون امير دوست محمد خان ازين وقايع اطالع يافت, به نمايندهK خود گفت: بايد بكلى اين اسرار را پوشيده
نگاهداشت, و راجع به ارسال سفارت بدربار تهران و نامهاى ارسالى امير و خواهش امداد از شاه ايران هيچ چيزى را افشا
نبايد كرد. بلكه به نمايندهK برطانيا چنان بايد نمود كه امير به اتحاد ايران اهميتى نداده و صرف آرزومند پيوستگى با

دولت انگليس است, و وقت را تا رسيدن جواب پترپور (سنت پيترزبورگ) باين چنين سخنان بايد گذرانيد.
از طرف د�گر امير بخواهش محمد حسين خان به سرداران قندهار نگاشت كه قنبر على خان را پيش او به كابل

بفرستند, و ضمناً ايشان را سر زنش داد كه چرا تنها بنفع خود بدون مالحظهK جانب امير, با او معاهده بسته اند?
اكنون امير زيرك طبق پالنيكه با نمايندهK خود بسته بود, چنان وانمود كرد, كه گويا ابداً به سفارت ايران و نتايج آن
اهميتى نميدهد. وى در حضور نمايندهK انگليس و مستر ميسن خبر نگار عدم رضاى خود را از مضمون  فرمان پادشاه ايران
كه بجواب عريضه اش صدور يافته بود اظهار كرد. ولى اندر خفا از وصول اين فرمان آنقدر خوش بود, كه آنرا عنوان

افتخار و شوكت خود دانسته و يك نقل آنرا به پادشاه بخارا - كه با او مكاتبات هم چشمى داشت - نيز فرستاده بود .

نامهK اعليحضرت محمد شاه پادشاه ايران بنام
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دوست محمد خان امير كابل

عاليجناب عزت و جاللت مآاب اشرف االشراف قامع كفره امير دوست محمد خان امير كابل همواره بمراحم پادشاهى
سرفراز بوده بداند, كه دو نامهK آن عاليحضرت كه بحضور همايونى فرستاده بودند همدست حاجى ابراهيم و محمد حسين
خان رسيد, و از مضامين آن هر دو كه محتوى مراتب خلوص آن عاليجاه بود, و نيز آنچه  بوسيلهK سفراى مذكور بحضور ما

معروض داشته بوديد, اطالع حاصل شده و موجب خوشى و مسرت خاطر پادشاهى گرديد.
آنچه در بارهK پيوستگى خود با دولت ابد مدت نگاشته و كابل را يكى از اراضى مربوطهK شاهى ايران دانسته ايد, ونيز
ازينكنه شما بجنگ و مقابله كفار نا بكار مصروف بوده و اگر امداد ما نرسد مجبور خواستن كمك از جاى ديگرى خواهيد

شد, تماماً بر خاطر عاطر همايونى واضح گرديد.
چون آن عاليجاه يكى از غازيان ممتاز اسالم بوده و براى حفظ دين شمشير بكj گرفته و بدين دولت ابد مدت روى
آورده ايد, بنا بران براى حفاظت اسالم و مملكت و دين بر خود الزم دانستيم كه آن شوكت مآبى را در تحت حمايت خود
آورده و از هيچگونه كمك دريغ نداريم. و از همين جهت بود كه قبل از رسيدن سفير آن جاللت مآبى ارادهK همايونى ما

چنين قرار گرفت كه بر هرات لشكر كشى نمائيم, وهر گونه امداد را به عاليجاه شما برسانيم.
اينگ به همين مقصد از دارالسلطنه تهران لشكر كشى نموديم, چون به بسطام رسيديم, بر اولياى دولت عظيم المرتبت
آشكارا گرديد, كه در تمام بالد خراسان وباى عام افتاده است, بنا بران براى تبديل هوا و انتظار موسم مساعد, به جاى

صحت افزائى حركت كرديم, و چند روز را دردشت كالپوش گذرانيديم.
چون در همين اوقات مطلع شديم كه مخدوم قلى ياموت (تركمن) با حكمران خيوا الله قلى خان متحد گرديده و به قره
قال كه نزديك ريگستان است بايست هزار سوار ازبك و تركمن رسيده و موقعيت خود را در انجا محكم كرده و انتظار
داشت چون عساكر ظفر مآثر از انجا حركت نمايد وى آتش فتنه و بغاوت افزوزد. بمجرد وصول اين خبر برادر گرامى خود

فريدون ميرزا را با هشت هزار پيادهK منظم و چهار هزار سوار و دوازده توپ بسر كوبى ايشان گماشتيم.
چون لشكريان ما نزديك ايشان رسيدند, تاب مقاومت نياورده و تمام بار و بنهK خود را گذاشته و بسوى ريگستان
گريختند, و برادر عزيز ما ايشان را تعقيب كرده و نزديك قرچول به آنها رسيده سر كوبى عبرتناكى داد, از صبح تا شام
جنگ جارى بود, و بسا از تركمنان شكسته و كشته و برخى هم دستگير شدند, و بقية السيj به بيابان سوزان از چنگ

لشكريان گريختند.
بعد از سركوبى اين قبايل موكب شهريارى ما بر درياى گرگان توقj كرده و امور سرحدات را نظم و نسق بخشيديم,
و چون موسم سر ما و برف بارى رسيد و امكان مزيد لشكر كشى نماند بيست هزار سوار و پياده را با پنجاه توپ و اسلحه و

آذوقه بخراسان فرستاديم, تا در آغاز موسم بهار بحركت طرف هرات مهيا باشند.
ارادهK مبارك شهريارى چنين است كه بعد از عيد نوروز بفضل آلهى با بقيهK لشكر خود بسوى خراسان آئيم, چون در
ارسال لشكر قدرى معطلى افتاده, بنا بران قنبر على خان را با يك خنجر الماس نشان به آن عاليجاه ارسال داشتيم. تا مراتب
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خير خواهى حضور همايونى ما را بآن جاللتمآبى رسانيده, و تمام خواهشها و تمنيات شما را عندالمراجعه بحضور من به
)۱, ج ۲۷۲ هجرى  (ص ۱۲۵۲تفصيل عرض دارد.             ماه شوال 

هنگاميكه قنبر على خان در قندهار مشغول مذاكرات بود, سلسلهK دسايس و روابط خود را با محمود خان بيات و ديگر
ايرانيان با نفوذ و معتمد امير استوارى داد, و جاسوسان مخفى را بهر سو گماشت تا معلومات منابع ثروتى مملكت و
مخصوصاً غله باب را فراهم آورند, و نيز از تجار ثروتمند قبايل ايرانى خواهش كرد, تا براى لشكر محمد شاه آذوقه را
ذخيره كنند, زيرا بقول او لشكر ايران به همراهى سفير كبير روسيه بعد از تصرف هرات بر تمام افغانستان نفوذ و تسلط

خواهند كرد.
قنبر على خان هدايت نامه اى به مهر شاه و صدر اعظم او حاجى ميرزا آقاسى با خود داشت كه يك يك نسخهK آنرا
بطور ضمانت نامه با موافقت خود بچندين نفر سوداگران معروف ميداد, كه از انجمله يك نسخه به مال نسو تاجر ثروتمند
و معتمد سردار كهندل خان هم داده بود, و مشاراليه آنرا محرمانه به خبر نگارِ موهن الل كه محمد طاهر نامداشت در قندهار

سپرده بود.

ترجمهK هدايت نامهK دولت ايران به قنبر على خان
سفير بدربار كابل

" بعد از گذشتن حدود قيان بهر مرحله بايد چيزهاى ذيل را در كتابى نوشته و عندالمراجعه بحضور همايونى تقديم
دار�د: اوضاع شهرها و قريها, نفوس با شرح هر جائيكه ازان ميگذريد. تخمين عدد نفوس قبايل و اندازه قوهK ايشان در هر
جا مانند سيستانيان و بلوچى و افغانى و قزلباشيه. تخمين ماليات و محصوالت اراضى, وسايل مهم زراعت. و از كدام قسم
زراعت فايده بسيار برده مى شود. اندازهK مالياتى كه مردم ميدهند. اموال تجارت. در كدام جا آبست و كدام جا كوهسار يا

دشت.
حين عبور از بلوچستان بايد مردم آنجا را از عنايات شهريارى مطلع ساخته و خواطر خوانين بلوچستان و سيستان را
بدان متمايل سازيد. و اگر مردم آنجا متمايل به كامران باشند بايد كوشش كنيد تا در خدمت دولت ايران آمده و بر
عنايات شاهى متكى شوند. بايد مهربانيهاى همايونى را به على خان برسانيد, تا حين ورود همايونى تمام خوانين آنجا با

قواى خود بموكب شهريارى پيوندند.
در قندهار فرمان و خلعت همايونى بسردار كهندل خان و برادرانش برسانيد و ايشان به الطاف كثير همايونى اميد وار
سازيد, و بسردار كهندل خان نزديكى جوئيد, و از و معلوم نمائيد كه چرا نامهK سابقه شهريارى را جواب نداده و فرزند يا
برادر خود  را بدربار ايران نفرستاد? و بايد اكنون وى يكى از برادرانش را بدربار شاهى فرستد و خودش بجاى خود بر
قرار ماند و منتظر وصول لشكر شاهى باشد. بايد كهندل خان عساكر خود را مهيا داشته و هر قدر سوارانيكه ممكن باشد
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ترتيب نمايد, تا به فضل ايزدى در لشكر كشى هرات شركت كرده بتواند.
قنبر على به كهندل خان واضح سازد كه اگر درين لشكر كشى و خدمت ركاب همايونى زيانى باو رسد, تمام آن از
طرف دولت ايران تالفى خواهد شد, و بايد بر عنايات شاهى اعتماد نمايد. همچنان قنبر على با تمام اشخاص صاحب
اختيار و خوانين افغان و قزلباش داخل مذاكره شده و ايشان را به مهربانيهاى حضور شاهى مستظهر سازد. و اگر تو همى
بابت اختالف مذهبى شيعه و سنى در دل ايشان باشد, بايد فهمانده شوند, كه حضور همايونى ابداً امتيازى را بين ايشان

نخواهد گذاشت. و تمام خدماتگاران دولت را بيك نظر خواهد ديد.
بعد از انجام امور قندهار بايد بكابل رود, و خنجر تحفهK شاهى را بامير دوست محمد خان برساند و خالع فاخره شاهى
را به نواب جبار خان دهد, و ايشان را بعنايات بى غايات ملوكانه مسرور گرداند تا اعتماد ايشان حاصل آيد كه هنگام

وصول لشكر شاهى آن سر زمين واپس بايشان سپرده خواهد شد.
بايد ظاهراً قنبر على خان چنين وانمود كند كه مقصد سفارت وى رسانيدن جواب عريضهK امير دوست محمد خان و
سپردن خالع شاهانه است, اما بطور خفيه و خصوصى بكوشد تا امير دوست محمد خان را با اين دولت چنان پيوستگى دهد
تا يقين نمايد كه بفضل ايزدى همواره بعنايات و امداد شاهى مستند و مستظهر بوده و تمام آن كشور باو سپرده خواهد شد و

در تحت حكم او خواهد بود.
بامير بايد گفته شود: كه اگر اخالص خود را با اين دولت ثابت نمايد, و يكى از برادران يا فرزندان خود را بدربار
شاهى بفرستد, البته براى او خيلى مفيد و همواره مورد امداد و معاونت دولت ايران خواهد بود. و بايد از اكنون قواى خود
را ترتيب و مهيا ساخته و در موسم بهار منتظر ورود موكب همايونى باشد. اگر امير از قنبر على خان سندى را در باره

پيوستگى كشور خويش بايران و حفاظت او از حمله سكهـ بخواهد, سفير ميتواند باو چنين سندى را بدهد."
)۱ ج۲۷۶(ترجمه از انگليسى ص 

هنگاميكه سفير افغان با مامورين دولت ايران داخل مذاكره بود, شاه و وزيران او بسفير برطانيه در تهران گفتند, كه ما
 هنگاميكهEllisنه تنها هرات را باز ميگيريم, بلكه امارت افغانستان را تماماً مطيع مى سازيم. چنانچه عزت مآب مستر ايلس 

در مراسم تخت نشينى شاه به ايران رفت. به الرد پالمرستون چنين نوشت:
"اميدوارم كه باز بصورت رسمى نظريات حكومت خود را به ميرزا آقاسى و وزير خارجه ايران در باره سياست خارجى
ايشان بگويم. ولى آنها هر دو برين موضوع كه ما افغانستان را يك دولت و حكومت عليحده ميدانيم اعتراض كرده اند و
ميگويند كه يك حصهK بزرگ افغانستان بشاه ايران تعلق داشت و همواره جزو رعاياى شاهى بوده اند. چون ازيشان پرسيدم

كه بنظر آنها مملكت ايران تا كدام جا وسعت داشت? گفتند تا غزنى.
بايقين محكم م�گويم كه دولت برطانيه ابداً اجازت نخواهر داد, كه شاهى ايران بطرف افغانستان وسعت يابد, و

بسرحدات هند برسد. زيرا اگر چنين شود, پس گويا روسيه به آستانه شاهنشاهى ما رسيده است!
روسيه بكمال اشتياق ميخواهد كه شاه ايران درين كار فاتح شود و وزيران روس كوشش دارند, كه بزودى اقدامات
ايران آغاز گردد چون هرات بدست وى آيد, آنگاه مطابق معاهدهK تجارتى يكنفر نمايندهK روسيه بهرات خواهد آمد, و از
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انجا سراً و عالنيتاً تمام اطالعات افغانستان را بدست خواهد آورد.
نظر به روابط موجوده ايكه بين ايران و روسيه موجود است, فتوحات ايران در افغانستان عيناً فتح روسيه بوده, و بايد

دولت انگليس ازان جلوگيرى نمايد.
عزيز خان (سفير قندهار) بهمين وضاحت بمن گفت: كه وى بحضور شاه ايران و وزيران او يقين داده است كه تمام

 روز به كمك۱۵افغانستان بشمول هرات و مربوطات آن آماده است كه در تحت اداره فيودالى دولت ايران آيد, تا در مدت 
افغانان مانند نادر شاه بدروازهK دهلى برسد.

سفير روسيه نيز در اوقاتيكه شاه آمادگى لشكر كشى هرات داشت, بحضورش رسيده و مذاكرات طوالنى نموده است.
سفير مذكور بشاه سفارش كرد كه بايد امسال هرات را بگيرد, زيرا كاريكه اكنون با ده هزار لشكر شده ميتواند, سال ديگر

با لشكر فراوان انجام نخواهد گرفت.
 حاجى ابراهيم  نماينده۱۸۳۷K ستمبر ۱۷از اطالعاتيكه بدست آمده روشن است كه امير دوست محمد خان بتاريخ 

خود را با مكتوبى بشاه ايران فرستاده, شخص خويش و كشور و منابع آنرا بخدمت شاهى عرضه داشته و خواهش همكارى را
در حمله بر هرات نموده است. و نيز امير درين نامه حمايت شاهى را در مقابل سكهـ خواسته است."

 از طرف برطانيه بحيث وزير مختار و سفيرMacneilبعد از انكه مستر ايچ, ايلس از دربار ايران رفت, سر جان مكنيل 
فوق العادهK دربار ايران مقرر گرديد. وى در نتيجهK اقامت طوالنى خود در ايران و مطالعات اوضاع سياسى و تماس با مردم آن
دريافت, كه تمام دسايس سياسى ايران در بارهK افغانستان از طرف سفير روسيه تلقين ميشود, و سياست روسيه درين مورد
تبديل نشده است. مكنيل در نامه ها ى متعدد خود به الرد پالمرستون به تفصيل نوشت كه سياست روسيه و ايران درين

مورد بكلى متحدانه است.
وزير مختار برطانيه تمام مساعى خود را درين راه مبذول داشت كه شاه را از لشكر كشى بر هرات باز دارد, و باآلخر
توضيح داد: كه اگر شاه لشكر نمايد, اين حركت بكلى منافى انتظار دولت ملكه برطانيا بوده و آنرا در حقيقت تعرض بر
منافع هند تصور خواهند كرد. اما با وجود اين همه شاه بر هرات لشكر كشيد, و قاصد سفارت برطانيه كه مكاتيب ميجر
پوتنجر (نمايندهK انگليس در هرات) را با خود داشت بدست ايرانيان افتاد و مكاتيب سياسى و تمام اموال او را ضبط

كردند.
اما وزير مختار روسيه شاه را بسفر هرات و لشكر كشى همواره بر مى انگيخت, و از طرف حكومت خود وعده داد, كه

اگر ايران هرات را بگيرد, از تاديهK قرض روسيه رهائى خواهد يافت.
كه با موكب شاهى همراه بود, فرصت �افته و از شاه خواهش كرد, تا هرات صلح Stoddartدرينوقت كلنل ستودارت 

نمايد, ولى اين هم قبول نيفتاد, و لشكر شاهى غوريان را گرفته, هرات را محاصره كرد.
چون مشورهاى سفير برطانيه پذيرفته نشد, و دولت ايران بنظر احترام نديد, بنا بران تمام نمايندگان برطانيه در هر
حصهK ايران مورد تخفيj مردم قرار گرفتند, و حتى كه اقامت گاه ناظم برطانوى در بوشهر مورد خطر واقع شده و اعضاى آن
بقتل عام تهديد گرديدند, و باآلخر سر جان مكنيل سفير برطانيه عزم كرد, تا بموكب شاهى پيوسته, و بكوشد تا شاه شرايط

مدافعان هرات را پذيرفته و لشكر خود را بترك محاصره هرات امر دهد.
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 چون ازين عزم سفير برطانيه واقj گشت, بوزير خارجهK ايران نوشت: كهSimonichاما سفير روسيه كونت سيمانيچ 
سفير برطانيه را از پيوستن موكب شاهى ممانعت نمايد, و ميرزا مسعود وزير خارجه درين باره نامه اى به سفير برطانيه
نوشته و خواهش كرد: كه تا حين وصول اجازتنامهK شاهى سفر خود را معطل گرداند. ولى سفير مذكور جواب اين نامه را
نداده و بسفر خويش ادامه داد, چون به غوريان رسيد, مكتوب رسمى از طرف معاون وزير خارجه دريافت, كه او را بحكم

پادشاه از رفتن آنجا منع كرده بود.
باوجود آن هم سفير بموكب شاهى خود را رسانيده و از شاه خواهش كرد, تا باو اجازت ميانجى گرى داده شود, تا
مشكاالت كار را مرتفع سازد. ولى چون وى معاهدها را ترتيب داد, نخست مورد موافقهK شاه گرديد, اما بعداً به اشاره كونت
سيمانيچ رد كرده شد. چون سفير برطانيه بنظر احترام و صميميت ديده نشد, و رويهK مناسبى را آنجا نديد, باآلخر مجبور

گشت كه ترك لشكرگاه شاه ايران را نمايد.

تلخيص از راپورت جان مكنيل سفير برطانيه در ايران

"سفير روسيه شاه را تا كنون تحريك مينمايد كه در موسم زمستان بر هرات حمله ور گردد, زيرا هنوز حالت لشكر
خوب است. مطابق اطالعاتيكه كلنل ستودارت داده, هنگاميكه يكى از قاصدان من از لشكرگاه شاهى بسوى تهران مى
آمد, جمعى از سواران شاهى گماشته شدند, تا او را تعقيب نموده و بگردانند. سواران او را گرفته و لشكرگاه بردند, و با
كمال شدت و فشار پيش آمدند, چون بعد ازين كلنل ستودارت جاللت مآب حاجى (صدر اعظم) را ديد و گفت كه اين
شخص از خدمتگاران منست, حكومت ايران امر داد, تا او را در حفاظت لشكر نگهدارند, كه در انجا با او حاجى خان قره

باغى رفتار بسيار بدى كرد.
در تهران شهرت دارد, كه سفير روسيه اعالم داشته, كه اگر شاه ايران بفتح هرات موفق آيد, دولت روسيه تمام وام خود
را كه بر ذمت ايران دارد, بدو خواهد بخشيد, و امپراطور روسيه ميخواهد اين اقدام نيك را براى اداى مصارف لشكر كشى

هرات نمايد.
با كمال احترام يك نقل راپورى را كه چند روز قبل از طرف ريزيدنت ما مقيم بوشهر رسيده تقديم ميدارم, و ازان
بران عالى جناب پديد خواهد شد كه چند روز قبل يك تحريك مهيج ساختن مردم براى قتل عام وفد روسيه از طرف

حكومت بوشهر با عنj و شدت فرو نشانده شد.
مانع بزرگ مداخلهK برطانيه در جنگ ايران و هرات, قيديست كه در ماده نهم معاهدهK تهران موجود است, ولى با وجود
اين ماده نميتوانيم كه عمليات تخريبى هرزه وغير عادالنهK ايران را در مقابل دفاع هند كه براى ما خيلى گرانبهاست, اجازت
دوام بدهيم. در حاليكه شاه ايران اكنون ميخواهد با عزم صميم دران كشورى نفوذ نمايد, كه جلوگيرى از مداخله او دران سر

زمين, هدف غائى اتحاد و دوستى ما با اعليحضرتش بوده است.
چون يقين داشتم كه حفظ موجوديت هرات در نظر حكومت هند براى دفاع هندوستان خيلى مهم است, بنا بران به
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Kلشكرگاه شاهى شتافتم, و  بقدر وسع خود كوشيدم, تا شاه ايران را به عقد يك معاهده با شاه كامران و بترك محاصره
هرات راضى گردانم. كونت سيمانچ چون ازين ارادهK من واقj گشت ميرزا مسعود (وزير خارجه) را بران واداشت تا نامه
اى بمن نويسد, و از رفتنم به لشكرگاه شاهى مانع آيد. زيرا مردم عقيده داشتند كه اگر من به لشكرگاه شاهى برسم, افغانان
در كار حفظ حصار هرات مصّر گرديده و وسيله ناكامى ايران خواهد بود. نامهK وزير خارجه چنين بود: "طوريكه ديروز شفاهاً
در خانهK عاليجاه بيگلر بيگى بشما گفتم, چنان پديد مى آيد كه گويا شما بزودى روانهK لشكرگاه اعليحضرت همايونى
ميشويد. چون وجود شما در لشكرگاه شاهى يقيناً سبب اطمينان بزرگ و دوام مقاومت حصاريان هرات مى شود, و اين چيز
حتماً خسارهK دولت ابدمدت ايران است, بنا بران از ان عاليجاه تمنا ميكنم, كه اگر ممكن باشد مسافرت خود را بكلى ترك

كنيد, و يا آنرا تا وقتى معطل داريد كه درين مورد از حضور اعليحضرت پادشاهى هدايتى برسد."
در غوريان بمن از طرف معاون وزير خارجه نامه اى رسيد, كه دران نوشته بود, كه شاه ايران خواهش دارد تا من درين

سر زمين داخل نشوم, تا حصاريان هرات بسبب آمدن من به لشكرگاه شاهى در كار حصار دارى تشجيع نشوند.
جواب من اين بود: "وظايفئ كه از طرف حكومت خود و يا احياناً نسبت به اعليحضرت شاه دارم, مرا از اجابت
خواهش شاهانه باز ميدارد, و با وجوديكه به اوامر شاهى خيلى احترام داشته و همواره آنرا بجا آورده ام, از تعميل اين امر

معذورم."
روز ديگر با يك حركت سريع خود را به لشكرگاه شاهى رسانيدم, ولى توجهى درخور موقع بمن مبذول نشد, و تمام
آشنايانيكه ميخواستند مرا در لشكرگاه شاهى ببينند, از ديدار من باز داشته شدند, و احياناً بصورتى تهديد شدند كه من

آنرا ندانم. ولى من تمام اين امور را ناديده انگاشتم.
 ماه هنگاميكه من هنوز از شهر هرات نبرامده بودم, شنيدم كه كونت سيمانچ به لشكرگاه شاهى آمد, و من۲۰صبح 

اميدوار شدم, كه شايد وقتى رسيده كه مساعى من در باره تعديل اختالفات ايران و هرات بار آور گردد, ولى چون به
لشكرگاه شاهى آمدم, در نظريات شاه تبديلى فراوان ديدم, وضع او خيلى تند و آمرانه بود, و بكلى موافقت نامهK پيشنهاد

شده را رد كرد.
بعد از يكساعت  امر آتش بارى بر حصار داده شد, و فعاليت فراوانى در امور محاصره آغاز گرديد. كونت سيمانچ
مشوره داد تا بزور حصار را بگيرند, و يكنفر منصب دار روسى كه با او بود, بترتيب توپها و حمله بر شهر گماشته شد, و

شاه اميدوار پيروزى گرديد.
سفير روسيه به سپاهيان ايرانى صله هاى نقدى داد, و پيوستگان دربارى او شاه را بران وا داشتند كه بافغانان نجاتى
ندهد. و من هم در تمام كوشش هاى مذاكره كه با شاه كردم ناكام ماندم. درينجا نمى خواهم كه عقايد خود را در بارهK لوازم
حفاظهK هند تكرار نمايم, ولى اينقدر ميگويم: كه هيچ نوع معاهده ما را از دفاع و تقويه امپراطورى خود در كشورهاى شرق

باز نخواهد داشت.
بهر صورت هم آهنگى روسيه و ايران در تهديد منافع برطانيه و محركات شريرانه ايكه درين مورد كار ميكنند, به

تخمين من خيلى مهم و مدهش اند, و شايد هيچ قوهK متحدهK برطانيه عظمى نتواند در جلوگيرى آن با ما مددى نمايد."
اكنون بر ميگرديم به قنبر على خان سفير ايران و تماس هاى وى با سرداران قندهار, كه يك معاهدهK تهاجمى و دفاعى
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بين طرفين عقد گرديد, و سردارن نمايندهK خود را بحضور شاه ايران در لشكر گاه هرات ارسال داشتند, و اعتماد نامهK سفير
معاون سفير روسيه و Goutteبا نسخهK معاهده بحضور شاه تقديم شد. همچنان سرداران قندهار نامه هايى را بنام م, گاتى 

 كه همركاب شاهى بودند, نوشته و فرستاده بودند.Bronskiجنرال برانسكى 
اين صاحب منصب اخير الذكر شخص پوليندى بود, كه بمالزمت ايران آمده و با سفارت روسيه تماس داشت, و درين
وقت به نفع روسيه در جنگ هرات كار ميكرد. م. گاتى معاون سفير روسيه نامه اى را مبنى بر وعدهK حمايت و طرفدارى
كونت سيمانيچ نوشته و به سرداران قندهار فرستاد, كه گويا دران سفير روسيه يك نوع ضمانت روابط و مناسبات بين
ايران و قندهار ميداد, و مقاصد روسيه ازان بخوبى واضح بود, كه تمام آن ماجرا بنفع اوست. بچنين صورت شاه ايران و
كاركنان روسيه بعد از مذاكرات مابينى خود نامه اى را بسرداران قندهار بوسيله سفيريكه همراه قنبر على خان فرستاده

بودند ارسال داشت كه اينك ترجمهK آن از انگليسى:

نامهK شاه ايران به سردار كهندل خان حكمران قندهار

"بعد از احترام: الله داد خان به لشكرگاه همايونى ما رسيده و بعد از عرض تمنيات شما بمراحم ملوكانه نايل آمد, و
مراتب مهربانى حضور ما را نسبت بشما دو چندان ساخت.

كسيكه با اعتماد و خلوص بدرگاه همايونى روى آورد, بدون مهربانى چيزى را نخواهد د�د, و اگر شما هم به وعده و
لفظ خود استواريد, حتماً به مراحم همايونى سر فراز خواهيد شد. همواره احوال و تمنيات خود را بحضور همايونى نوشته و

منتظر نتايج حسنهK آن باشيد."

نامهK م, گاتى نمايندهK روسيه در لشكرگاه شاه
به كهندل خان

"بعد از احترام: الهداد خان و مير محمد خان نامهK شما را بمن رسانيد, و از محتويات آن خوش شدم, نوشته بوديد كه
شما اراده داريد تا به محمد شاه مطيع و سودمند بوده و از حمايت او برخور دار باشيد, خيلى مباركست و بايد بعد ازين بر
تمام آنچه نگارش ميرود, اعتماد تمام كرده و در خدمات سركار كه به نفع خود شماست بكوشيد. من نميتوانم مراتب
دوستى و خير خواهى خود را در الفاظ اين نامه بيان نمايم, چون شما دولت روسيه را در مناسبات خود با ايران بحيث ضامن
قرار داده ايد, من اين خواهش شما را به سفير روسيه با نامهK شما ارسال داشتم, و نظريات خود را هم برين موضوع باو
نوشتم. و در دل حاجى آغاسى (صدر اعظم) نيز تخم دوستى شما را كاشتم. بهتر است كه شما بدون خوف و هراس عمر
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خان را بفرستيد, و من بحكومت ايران خواهم نوشت, كه تمام موانع را از آمدن فرزند شما مرتفع سازد, و از طرف شاه و
اعيان دربارش بكمال امتياز پذيرفته خواهد شد. هنگاميكه فرزند شما برسد, معاهدهK منعقدهK شما با قنبر على خان تحت
توجه حاجى آغاسى خواهد آمد, و من بحيث يكدوست توصيه مى نمايم, كه در فرستادن فرزند خود هيچگونه خوف را بدل
راه ندهيد, و بعد از رسيدنش حاجى آغاسى تمام خواهش هاى شما را خواهد پذيرفت. پس فرزند خود را بزودى بفرستيد,

و او را بر خداى كريم بسپاريد.
هنگامينه جواب نامهK شما از طرف سفير روسيه برسد, آنرا تقديم خواهم داشت."

نامهK ميجر جنرال برانسكى به كهندل خان

"بعد از احترام. عبدالواحد بيگ و آلهداد خان با قنبر على خان رسيدند. و احوال شما را بمن گفتند, عالوه بر
براى خير و مفاد با شما مذاكره كرده, من مطالب ديگرى دارم, كه بايد آنرا بشما Vikovichمطالبيكه گپتان ويكويچ 

بگويم.
اينكه شما حمايت دولت ايران را طلب كرده ايد كار بسيار خوب است, و الهداد مرا ازان مطلع ساخت, و خيلى

مسرورم كه شما پيغامهاى خود را فرستاديد.
الهداد خان از من خواهش كرد, تا نامه اى بشما بنويسم. وى نفوذ مرا درينجا بچشم خود ديده و از طرف شاه ايران با
مهربانى پذيرفته شد, و حضور همايونى احوال سرداران قندهار و مراتب اخالص آنها را با خود, ازو پرسيد. و اين پيوستگى

شما با شاه جز نيكى و خوبى ثمرهK ديگرى ندارد. و من نميتوانم كه منافع آنرا درين نامه بيان كنم.
شما بكلى مطمئن باشيد كه شاه ايران خدمات شما را فراموش ننموده و همواره بخير و نفع شما كار خواهد كرد, و
چون اخالص تمامى بحضور ملوكانه داريد, همواره مورد نوازش و مهربانى او خواهيد بود. منتظرم كه محمد عمرخان را
بزودى بفرستيد, كه درينجا جز مهربانى و نيكى نخواهد ديد, و معاون سفير روسيه م, گاتى در بارهK او سفارشى را به حاجى

آغاسى نوشته و گفته است كه بايد معاهدهK منعقدهK قنبر على خان را تصديق و تائيد نمايد.
به تائيد بخت ميمون همايونى مردم ميمنه و هزاره و چهار ايماق همه طوريكه ميخواستيم بحضور ملوكانه اطاعت
كردند, و طوريكه آصj مشهد نگاشته شكى نيست كه پسر مضراب خان والى و برادر شير محمد خان و گُرد زنوم خان

Gourdzanumو ديگران يرغمل وار بحضور شاهى آيند. دولت ايران اكنون همان ايران سابقه نيست, و اميد وارم كه 
پيوستگى شما با ايران در آيندهK قريب تكميل يابد. محمد شاه نميخواهد بدون رعايت محبت اسالمى, هرات را بزور
بگيرد, ولى عنقريب به لطj آلهى و ميمنت طالع شهريارى هرات فتح و تمام امور موافق مرام انجام خواهد يافت. خيلى بهتر

خواهد بود, كه شما محمد عمر خان را بزودى بفرستيد."
)۱, حيات امير, ج ۲۹۰(ص 
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تسويد معاهدهK شاه ايران و سردار كهندل خان
بضمانت كونت سيمانيچ سفير كبير روسيه در تهران

من وزير مختار دولت روسيه بدربار ايران, ضمانت انجام معاهدهK ذيل را كه بين اعلحضرت پادشاه ايران و سردار
قندهار منعقد شده مينمايم.

۱- امارت هرات از طرف شاه ايران, به حكمرانان قندهار در مقابل خدماتيكه بعد از تخت نشينى شاه نموده اند, سپرده
مى شود.

۲- اراضى و قبايلى كه اكنون مطيع سرداران اند, بعد از اين هم چنين بوده و كسى بريشان تجاوز نخواهد كرد.
۳- دولت ايران بهيچ صورتى از صور قبايل كوچك يا بزرگ افغانى را با رعاياى خود ضم نخواهد كرد, و ازيشان كارى را
نخواهد گرفت كه داخل وظايj شان نباشد. و تمام امور حكومت افغان از طرف دولت ايران به حكمران قندهار

سپرده خواهد شد.
۴- شهزاده كامران و وزيرش يار محمد خان از تمام امتيازاتيكه در محافل ايرانى دارند محروم خواهند بود.

۵- اگر از طرف شاه شجاع الملك و انگليس يا از جانب امير كابل حركت خصمانه اى بمقابل سرداران صورت گيرد,
دولت ايران بسرداران مذكور كمك خواهد داد.

۶- در صورتيكه پسران يا برادران سردار كهندل خان با قواى خود به لشكرگاه شاهى آيند, شخصيت و اموال ايشان و
همراهان شان از هر گونه تعرض و زيان مصئون خواهد بود, و هيچيكى از آنها بطور يرغمل حفظ نخواهد شد. ولى تنها

يكنفر فرزند سردار همواره بخدمت شاه خواهد بود.
۷- از طرف قندهار بمصارف و تنخواه خود شان دوازده هزار سوار با دوازده طوپ بركاب شاهى در هرات ضم شده و

بخدمات ملوكانه خواهند كوشيد.
۸- بعد از انكه نسخهK عهد نامهK مصدقه هذا بقندهار برسد, بايد محمد عمر خان بصورت فورى بحضور شاهى فرستاده

شود.
۹- بعد از رسيدن اين شهزاده, براى تهيه اسپها و توپ خانه, مبالغ الزمه از طرف دولت ايران به سرداران قندهار داده
خواهد شد, تا سردار مهردل خان با هزار اسپ به لشكر گاه شاهى آيد و اعتماد مقابل طرفين را بر قرار نمايد. البته

دولت ايران از قندهاريان جز كمك نظامى ديگر چيزى را ابداً نخواهد خواست.
اگر محمد شاه در انجام يكى از مواد اين عهد نامه ناكام آيد, و از شرايط آن انحراف ورزد, من بحيث وزير مختار
دولت روسيه مسئول خواهم بود, تا او را بهر صورتيكه ضرورت افتد مجبور خواهم كرد, تا مواد و شروط اين معاهده را

بجاى آورد.
, حيات امير)۱ ج ۲۹۲(ص 

اكنون كه جريان مذاكرات شاه ايران و فعاليت نمايندگان روسيه را در هرات و قندهار به تفصيل خوانديم, برويم تا
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ببينيم كه امير دوست محمد خان چه ميكرد? وى با سر الكسندر برنس مذاكرها كرد, كه ازان نتيجهK مثبتى نبرامد, ولى از
لهجهK نامهK شاه ايران نيز منضجر بود, و انتظار ميكشيد, كه لشكر شاه ايران بهرات رسد, و در عين زمان جواب نامهK او از

طرف امپراطور روسيه هم برسد.
امير روزانه اطالعات پيش رفت سفير روسيه را ميگرفت, كه از راه هزاره به پايتخت كابل مى آيد, ولى اين اطالعات
را در كمال خفا نگهداشت, و اگر در مجلس او بحثى از قوهK ايران و يا نفوذ روسيه ميرفت, چون ميدانست كه اطالع آن به
نمايندگان هيئت انگليسى ميرسد, پس چنين سخنان را با كمال بى پروائى و خنده قهقه گذرانيده و ميگفت: روسيان و

 و لوده! عالوه برين امير ميكوشيد كه اين اسرار را از سر برنس و همراهان او مخفى نگهدارد, تا به پالن و۱فارسيان التى
نقشهK كارش مطلع نشوند. و بالمقابل نمايندهK برطانيه بارها باو نوشت, تا به مفاهمهK فورى برسند, ولى امير از امروز بفردا

انداخته و م�گفت كه به سرداران قندهار و قندوز نوشته ام تا با دولت انگليس روابط دوستانه را قايم سازم.
باآلخره اطالع آمد, كه كاپيتان وكويچ نمايندهK روسيه بعزم كابل بغزنى رسيد, و امير با وزيرش ميرزا سميع خان مشوره
كرده و پيش خدمت خود را فرستاد, تا سر الكسندر برنس بصورت فورى بمالقات امير آيد. امير از آمدن نمايندهK روسيه به

برنس راپورت داد, و ازو مشورت خواست, كه با نمايندهK مذكور چه گونه رفتار نمايد?
امير ميخواست كه الكسندر برنس را بران آرد,  كه اگر از طرف حكومت روسيه جواب خاطر خواهى نرسد, پس
Kحكومت برطانيه به وى سند دادن پول وامدادى بدهد. و بعد از تحصيل چنين سند بكمال اطمينان با ويكويچ نماينده

روسيه نيز مذاكرها نمايد. تا بعد ازان مطابق منافع خويش, با يكى از دول مذكور پيوستگى كند.
بهر صورت برنس با امير ديدار نمود, و در حاليكه مقاصد حقيقى و معانى سخنان او را ميدانست صحبت او را شنيده
و باو رأى داد, كه ويكويچ را بكمال خوبى و ماليمت بپذيرد و با او مهربانيها نمايد. چون امير درين مقصد خود ناكام
ماند, كوشش كرد, كه فكر برنس را از درك اين پالن خود منصرف سازد, و بحضور هيئت برطانوى با وزير خود چنان

حرف ميزد, كه گويا وى با ميسيون سنت پترزبورگ به مفاهمه اى نرسيده است, و درين باره عقيدهK برنس را مى پرسيد?
ولى برنس همان لهجهK خود را حفظ كرده و گفت: امير حكمران كابل است و ميتواند بكمال احترام نمايندگان خارجى

و مهمانان را در خانهK خود استقبال نمايد.
چون امير ديد كه برنس افسون او را بازى نخورد, و نيز برادرش نواب جبار خان و ديگر سرداران كه طرفداران
انگليس اند, ميخواهند با ويكو�چ نيز تماسى نمايند, بنا بران او را مانند وزير معتمدش ميرزا سميع خان بر ويكويچ
اعتمادى نماند, ولى او را بكمال احترام پذيرفته, و در غايت خفا با او در خانهK شخصى وزير مالقاتها مينمود, و او را در

خانه ايكه محمد حسين خان سابق الذكر بود سكونت داد.
ويكويچ اعتماد نامهK خود را با نامهK امپراطور روسيه و نيز نامه كونت سيمانچ سفير روسيه در ايران را بامير تقديم

 التى با صطالح عوام كابل بيدين و هرزه است.۱

داشت, كه بزبانهاى فارسى و روسى نوشته شده بودند, امير باين نامها خيلى مسرور و مفتخر گرديد, ولى ظاهراً  به نماينده
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و خبر نگار دولت برطانيه در بارهK ارسال نامهK خود بحضور امپراطور روسيه هيچ چيزى نمى گفت و از فرستادن حسين على و
ميرزا سميع كه موKخرالذكر متعهد پيدا كردن همكاران و همدردان نو با امير بود, بكلى خاموش ماند و ميخواست هيئت

برطانوى را اغفال نمايد.
با چنين وضع و سياست زيركانه و فريب كارانه امير توانست, اختالف آراء را در بين اعضاى هيئت برطانوى بوجود
آرد, و در عين زمان چنين وانمود كند, كه وى بكلى مخالj قواى اتحاديهK روسيه و ايران است, و باوجوديكه امپراطور و

سفيرش در تهران با چنين لهجهK متملقانه باو نامه نوشته اند, باز هم خواهان دوستى و نزديكى ايشان نيست.
نامهK روسى امپراطور را ميجر ليچ نسخه گرفت, و فارسى آنرا موهن الل ترجمه كرد, كه متن آن در تاراج كابل از دست
رفت. مستر ميسن گويد كه نامهK امپراطور امضا نداشت, و مستقيماً از طرفش نوشته شده بود, كه مورد سوKظن قرار ميگرفت
و شايد اصالتى نداشت, ولى چون در ممالك ايران و تركستان و روسيه فرامين شاهى را با مهر صادر ميكردند, بنا بران
ضرورت داشتن امضا را نداشت, و قوش بيگى بخارا بسا از فرامين امپراطور روسيه را بما نشان داد, كه مستقيماً از طرف

او بنام شاهان بخارا صادر شده بود نه از طرف سر منشى او.
تا جائى كه موهن الل حفظ داشت, مطالب نامهK امپراطور روسيه كه بوسيلهK او ترجمه شده و نقل آن به حكومت هند
فرستاده شد, صبغهK سياسى نداشت, و فقط از وصول نامهK امير اطمينان داده و نوشته بود كه تمام تجار افغانى در ممالك

روسيه بخوبى پذيرائى خواهند شد. و همواره با ايشان به عدالت و حفاظت رفتار خواهد شد.
چون در نامهK امپراطور جز ذكر خواهش استحكام روابط تجارتى, بهيچ مسئلهK سياسى اشاره نشده بود, پس چرا در كابل
و هند اين نامه را آنقدر مورد اهميت و اعتنا قرار دادند? موهن الل مينويسد. از انجا كه همواره روابط تجارتى, اساس

پيشرفت هاى سياسى و بعد از ان توسيع مناطق جهان گشائى است, بنا بران اين نامه اهميت بسزائى داشت.
اگر چه مستر مليسن (خبر نگار انگليس به دربار كابل) در كتاب خود راجع به صحت سفارت ويكويچ اظهار شك

 واضحاً تصديق سفارت او را مينمايد, و هم از نامهK ذيل روشن ميشود,Count Nesselrodeكرده, ولى چون كونت نيسلرود 
بنا بران قول مليسن قابل اعتبار نيست.

نامهK محمد شاه قاجار به دوست محمد خان امير كابل

"بعد از احترام:  چون هنوز شاهى ما با شما مراحم و مهربانيهاى فراوانى دارد, بنا بران همواره آن عاليجاه را بنظر
شفقت ديده و منتظر وصول اخبار صحت و سالمت شماست.

درين اوقات غرتمند كاپيتان ويكويچ از طرف برادر محترم ما امپراطور روسيه بدربار شما معين شده و عازم آن ديار
است, تا از طرف امپراطور پيغامهائى را بشما رساند. بنا بران مناسب بنظر آمد, كه بوسيلهK رقيمهK هذا بهترين تمنيات خود

را اظهار نمايم.
چون اعليحضرت برادر ما, شما را بنظر مهر و الطاف مى بيند, بنا بران اميدوارم كه همواره بايفاى خدمات صادقه خود
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را مورد عنايات و حمايت شهريارى قرار دهيد."
)۱, حيات امير ج ۳۰۲(ص 

نامهK سفير كبير روسيه در تهران به
امير دوست محمد خان

"عزتمند پ, ويكويچ با اين نامه بحضور شما خواهد رسيد, نمايندهK شما حاجى حسين على سخت بيماراست, و در
مسكو معطل شد. چون خبر بيماريش بحضور امپراطور رسيد, يكنفر طبيب اليق گماشته شده, تا بزودى او را عالج نموده و
تحت نظر خويش قرار دهد. انشاء الله بعد از اعادهK صحتش با او در سفر دراز مسكو تا كابل هر گونه تسهيالت فراهم خواهم

آورد تا بخير و عافيت واپس به كابل بر گردد.
حامل نامهK هذا گماشته شده بود, كه با نمايندهK شما يكجا بكابل آيد, ولى براى رفع انتظار شما او را قبالً فرستاديم, و
اميد وارم كه عندالوصول بدربار شما مشرف گرديده و در مذاكرهK اسرار و امور خفيه بر او اعتماد كنيد, و او را مانند من
بشماريد, هر چه او بگويد آنرا از طرف من انگاريد, و هنگاميكه در كابل سكونت دارد, باو اجازت فرمائيد, تا بحضور

شما همواره برسد, و تمنيات شما را بوسيلهK من بحضور بادار من (امپراطور) تقديم دارد, تا وسيلهK رفع تشويش گردد.
چون بسبب بعد مسافه ممكن نيست, مسلسالً با شما مكاتبه هاى منظم داشته باشم, بنا بران خيلى مسرور ميشوم كه
دوستان شما را درينجا زيارت كرده و احساسات دوستانهK خود را ثابت گردانم, زيرا وجود مراسم دوستى و آشنائى موجب

اعتماد متقابل ميگردد.
ميخواستم بعضى از نوادر روسيه را بحضور شما اهداء نمايم, ولى چون حامل اين نامه نميتوانست اينقدر چيزها را
برساند, بنا بران در فرصت نخستين كه ارسال آن ممكن گردد, بحضور شما خواهم فرستاد, اكنون صرف فهرست آن چيزها

۱عدد, لباس زرين سبز ملمع گلدار ۱را تقديم ميدارم. لباس زرين ۱ عدد, لباس زرين گلدار ۱ عدد, لباس زرين ملمع 
عدد, زرى قرمز ۱ عدد, زرى نقرئين ۱ عدد, پارچه حاضر سرخ و سفيد ۱ عدد, پارچه حاضر منقوش۱عدد, زرى آبى ملمع 

۱ عدد, پارچه حاضر سفيد با گلهاى زرين ۱ عدد, الچه با گلهاى زرين ۱ عدد, الچه زرد با گلهاى نقره ۱ عدد, الچه سرخ و
سبز ۱ عدد, الچه آسمانى رنگ ۱ عدد, الچه گلدار سرخ ۱ عدد, الچه سبز ۱ عدد, الچه بنفش ۱ عدد, الچه سرخ و سبز پكه

, حيات امير ج ۱)۱۳۰۴ عدد."                                                                   (ص 
ويكويچ قبل از مذاكرات خود با امير كابل, در قندهار با سرداران آنجا مالقى گشت و مذاكراها نمود, وى به
حكمرانان قندهار گفت: كه شاه ايران به مشوره و اصرار سفير برطانيه اندك اعتنائى نميكند, و بكلى خود را با روسيه
چسپانيده, كه ايندولت نيز او را خفيتاً امداد شايانى ميدهد, تا بمقصد خود نايل آيد. درين باره ميجر ليچ چنين راپورت
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داد:
"راجع به نمايندهK روسيه كه اكنون در كابل بوده و نامهK امپراطور را با مير آورده است, سردار مهر دل خان بمن گفت:
كه ويكويچ از طرف روسيه بايشان چنين پيغام آورده بود: اگر درداران قندهار با امير دوست محمد خان مصالحه نمايد,
پس روسيه بايشان كمك خواهد داد, تا با سكهـ جنگ كنند, ملتان و ديره جات را بگيرند, و در باز بدست آوردن سندهـ

نيز امداد خواهد كرد.
محمد شاه قاجار مبلغ يكنيم كرور روپيه را بسردارران قندهار ميدهد, تا بين ايشان و امير دوست محمد خان متساوياً
بخش گردد, و زمين هاى نو بدست آمده نيز بين طرف بطور مساوى تقسيم شود. دولت روسيه درين مورد بايشان اسلحه
خواهد داد, و بعد از ان سرداران قندهار همواره مطيع روسيه بوده و يكنفر ناظم اعلى (ريزيدنت) روسيه در قندهار سكونت

خواهد داشت, و امور جنگ و صلح ايشان همواره برأى امپراطور مربوط خواهد بود.
ويكويچ بسرداران گفته بود: كه اگر چه ملت انگليس از روسيه در تمدن پيشتر است, ولى ملت جنگجو و دالورى
نيست, و پيشه سوداگرى را دارد, اكنون دولت روسيه چشم از خواب كشوده و ميخواهد كه در ممالك ديگر متصرفاتى

داشته و متحدينى را دارا باشد.
سردار مهردل خان به ميجر ليچ گفت: كه وى يقين كامل دارد, كه دولت روسيه چه بوسيلهK سياست و چه به اقدامات

نظامى خواسته است كه بعد از محمد شاه, زمام اختيار ايران را خاموشانه بكj بگيرد."
, حيات امير)۱, ج ۳۰۵(ص 

مسكن كاپيتان ويكويچ در خانه وزير, براى دوام مذاكرات مخفى و ريشه دوانيها و دسايس او خيلى مساعد بود, و با
امير بطرر خصوصى در حضور وزير معتمدش مذاكرها مينمود, در حاليكه مذاكرات امير با هيئت برطانوى علنى و دربارى

بود, و گاهى بوسيله نواب جبار خان يا مرزا امام ويردى يا نايب امير صورت ميگرفت.
درينوقت هيئت برطانوى از دوام مذاكرات امير با ويكويچ جز آنچه از پيش خدمتهاى امير يا وزير مى شنيدند معلوماتى

نداشتند, ولى گاهى مستر ميلسن خبر نگار برطانيه اخبارى را ميگرفت كه حتمى و يقينى بود.
ويكويچ بامير اطميانان داد كه دولت روسيه حتماً ميكوشد, تا وى را از زيان سكهـ محفوظ دارد, و بدربار الهور
(رنجيت) توصيه خواهد نمود, كه تمام اراضى افغان را واپس بامير كابل بسپارد. بروز نوروز وزير محمد سميع خان دعوتى
ترتيب داده بود, كه دران چند نفر خاص دولت اشتراك داشتند, و ويكويچ نيز بدان دعوت شده بود. در بين صحبت وزير
نفرت خود را از نمايندهK برطانيه اظهار نمود. ولى چون نمايندهK روسيه درين بزم حاضر بود, باو گفته شد, كه خواستن
نمايندهK انگليس نيز مناسب است, بنا بران وزير فرزند خود را فرستاد, و سر الكسندر برنس را به بزم خويش خواست. ولى
برنس دعوت وزير را رد كرده و گفت: چون قبالً دعوتنامه نرسيده, و وزير در محفل خود ارادهK اشتراك مرا نداشت, پس

بهتر است اكنون هم مصدع نشوم.
بعد از مشوره طويل سر الكسندر برنس موهن الل را بدين محفل فرستاد, كه دران تمام سران غلجائى و فارسى حاضر
بودند, و ويكويچ با وزير برنهالى در صدر باال تر نشسته بود, و موهن الل را هم در كنار ويكويچ جاى داد. خوانندگان
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موسيقى ميسرودند, و وزير در سياست حرف ميزد, و عدد لشكر انگليس را در لودهيانه پرسان ميكرد, و فاصله بالد هند را
با عدد مسلمانان در لشكر انگليس مى پرسيد, و ميگفت: مردم سقوط خانوادهK شاهان تيموريه را با چه نظر مى بينند?

موهن الل ميدانست كه تمام پرسانهاى وزير قبالً تهيه شده, و بنا بران در جواب احتياط ميكرد و نميخواست در
سياسيات خوض نمايد, وى براى تبديل موضوع از ويكويچ پرسيد, كه شنيده ام, كه شالهاى كشميرى در روسيه خيلى
مطلوب است? ويكويچ كه از خدا چنين سخنى را ميخواست گفت: بلى! كشمير اگر بحدود انگليسى نزديك تر است, ولى
چون ما با سوداگران كشميرى رويهK بسيار خوبى نموديم, و امتعهK شانرا با قيمت گزاف خريديم, بنا بران تمام مردم وادى

كشمير روسيه را با نظر خوبى مى بينند.
ويكويچ به وزير گفت: جاى تعجب است كه امير كابل مدعى باز گرفتن اراضى پشاور است, ولى كشمير را كه منبع
بسيار مهم ثروت شاهنشاهى درانى بود, فراموش كرده است. وزير جواب داد: كه سياست افغانستان با سياست د�گران
تفاوتى دارد, ما اول دستِ كسى را ميگيريم و بعد ازان بازوى او را. يعنى بگذاريد اولتر پشاور را بگيريم, تا بعد ازان

بزودى دعوى كشمير را پيش بريم.
ويكويچ گفت: آكر خدا بخواهد بزودى با نامه هاى امپراطور بدربار الهور ميروم, تا مطابق سفارش امپراطور, اراضى

ملتان و  ديره جات و كشمير و پشاور تماماً بمالك حقيقى آن افغان سپرده شود.
ويكويچ گفت: بمن اختيار داده شده تا به مهاراجه رنجيت سنگهـ بگويم, كه اگر وى تمام سر زمين افغان را بطور
مسالمت به امير نسپارد, پس امپراطور بزودى بامير كمك مالى خواهد داد, تا لشكر آراسته, و بقوهK نظامى اراضى خود را
تصاحب نمايد. وى عالوه كرد, كه پنجاه هزار لشكر روسيه مهيا بودند, تا با ستر آباد آمده و در انجا بطرفدارى محمد شاه
امنيت را بر قرار دارند, و بعد از ان به پنجاب روى آورده, و تمام سران سر كوفتهK هند را به قيام برانگيزند. چون انگليس
ملت جنگى نيست, و فقط سوداگر است, بنا بران نميتواند كه با رنجيت كمكى نمايد. ولى ملتين دالور و جنگجوى روسيه

و افغان كار خود را خواهند كرد.
باينطور امير از حضور و وعدهاى نمايندهK روسيه در كابل خيلى خورسند بود و يك وثيقهK تحريرى را ميخواست, تا

بموجب آن پشاور را تصرف كرده و مبلغ كثير پول را از روسيه بگيرد, كه بوسيلهK آن بر تمام افغانستان تصرف كند.
نمايندهK روسيه ميگفت: قوانين انگلستان اجازت نميدهد كه فرمانفرماى هندوستان بدون مشوره و منظورى ارباب
اختيار مركزى اقدامى نمايد, ولى وى و سفير روسيه در ايران مانند امپراطور داراى اختيارات كامل است, و بمنظورى

هيچكسى ضرورت ندارند.
تمام اين اوضاع باطالع فرمانفرماى هند رسانيده شد, وى نخستين به اطالعات هيئت برطانوى اهميتى نداد, ولى بعداً

كه دانست كه موجوديت سياسى هند برطانوى در خطر است, مجبور گشت بدينطرف توجهى نمايد.
برخى از مردم انتقاد ميكنند, كه چرا دولت انگليس به امير دوست محمد خان يا سرداران قندهار پول ناچيزيكه
ميخواستند نداد? در جواب آن موهن الل مينويسد: كه دادن پول هم امير را طرفدار ما نمى ساخت, بلكه او را قويتر ميكرد,

تا قواى خود را ترتيب داده و بر خالف سكهـ و منابع انگليس بجنگد.
از طرف شاه ايران و كونت سيمانچ به سردار مهر دل خان قندهارى سفارش شده بود, كه بكابل رفته و برادر خود امير
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دوست محمد خان را بران وادارد, تا هيئت برطانوى را از كابل اخراج نموده و روابط خود را با روسيه محكم نمايد.
اكنون امير دوست محمد خان لهجهK خود را خشن ساخته و به هيئت برطانوى ميگفت: كه بايد باو تضمين تحريرى
حمايت حملهK محمد شاه از طرف برطانيه داده شود, و نيز دولت برطانيه تمام امداد پولى و اسلحه و نظامى خود را از
رنجيت متحد وفادار خود باز دارد, و او را وادار سازد, تا تمام سر زمين هاى افغان را بامير بسپارد, زيرا دولت روسيه و

ايران هر دو با او چنين شرايط را قبول كرده اند.
موسم زمستان درين گير و دار گذشت, و امير نماينده روسيه را بخود آنقدر نزديك ساخت, كه او را در مسكن خود به
شام دعوت ميكرد و با او مذاكرها مى نمود, چون اكنون وجود الكسندر برنس در كابل يكنوع توهين دولت برطانيه شمرده
ميشد, بنا بران وى راپورت آخرين خود را در بارهK فعاليتهاى نمايندهK روسيه و وضع سرد امير با هيئت برطانوى و احترام فوق

العاده ويكويچ و تصوير چهرهK حقيقى امير ترتيب داده و به حكومت هند فرستاد.
باآلخر فرمانفرماى هند نامه اى بامير كابل ارسال داشت: كه اگر وى ميخواهد خود را با قواى ديگرى بچسپاند, پس
بهتر است كه هيئت برطانوى را واپس بفرستد. و اين خواهش فرمانفرما فوراً قبول شد, و بر تمام مردم روشن گرديد, كه
هيئت برطانوى در مذاكرات خويش با امير بكلى ناكام است. و مردم و مخصوصاً سوداگران از معامله هيئت خود را باز
داشتند, و بانكداران پول ضرورى سفر هيئت را نمى دادند, تا باآلخر موهن الل با يك نامه برنس بحضور امير رفت و نامه
را به او داد و سردار مهر دل خان آنرا خواند. لهجه اين نامه خيلى خشن و تند بود, و امير وعده داد, كه تمام لوازم سفر

هيئت را تدارك نمايد.
ويكويچ راجع به مذاكرات خود راپور بسيار دلچسپى ترتيب داده و آنرا به كونت سيمانچ سفير روسيه در تهران فرستاد,
ولى قبل از انكه راپورت مذكور به اصل مرجع برسد, يك نقل آن بوسيله جاسوس برطانوى به برنس رسيد, كه اينك

ترجمه برخى از اسناد رسمى همين اوقات:

نامهK سفير روسيه بامير دوست محمد خان

بعد از احترام: درين روزهاى فرخنده غرتمند حاجى ابراهيم خان يكى از رعاياى شما بدرگاه همايونى اعليحضرت شاه
ايران رسيد. چون اكنون واپس مى آيد, من موقع را غنيمت دانسته ادعيه و تمنيات نيك خود را تقديم ميدارم, بين من و
اين فرستادهK شما مذاكرات دوستانه صورت گرفت, و بوسيلهK او اين نامهK دوستانه را ميفرستم و اميدوارم كه همواره از
احوال خود مرا مطلع ساز�د, و بذريعهK ارسال مكاتيب خود, روابط دوستانه طرفين را استوار گردانيد. خيلى مسرور خواهم
شد, كه بفرمايش خدمات اليقه سر افراز گردم, و آنرا بجا آورم. مرا يكنفر خدمتگار خود بشماريد, و اوامر الزمه را صادر

فرمائيد.
, حيات امير)۱, ج ۳۱۷مهر: گراف ايوان سيمانچ وزير مختار روسيه (ص 
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نامهK حاجى ابراهيم بامير كابل
"بعد از احترام: من در ماه جمادى االولى به لشكرگاه شاهى رسيدم, چون اعليحضرت شاه ايران مطالب نامهK شما را
خواند, خيلى خورسند شد, و با من مهربانى فرمود. درينوقت موكب شاهى در چشمهK على منزل هفتم از تهران نزديك دامغان
فروكش بود, و گفت: كه حين وصول موكب شهريارى به خال پوش, پيغام خود را بشما خواهد داد. ولى چون به خال پوش
رسيد, كمر به سركوبى تركمان بست, و من هم  همركاب موكب شاهى بودم, بعد ازان به شاهرود آمد و موسم سرما و
زمستان آغاز شد, و شاه به مشورهK اعيان حضرت توپخانهK خود را اينجا گذاشته و سفر هرات را درين سال ترك فرموده به

تهران باز گشت. و به اركان دولت امر داد, تا در ايام نوروز مستعد لشكر كشى هرات باشند.
شاه بمن هدايت داد كه تا بشما اطالع نمايم, كه عنقريب از حضورش ايلچى فرستاده مى شود تا بعد از مالقات شما
بدربار الهور و رنجيت نيز رفته و باو از طرف شاه بگويد: كه اگر تمام زمين هاى افغانى را بشما نسپارد, پس انتظار وصول

لشكر ايران را بكشد. هنگاميكه هرات فتح شود, شاه بشما پول كافى و لشكريكه خواسته باشيد خواهد فرستاد.
سفير روسيه كه همركاب شاه است بشما نامه نوشته است كه آنرا بضم اين مكتوب ارسال داشتم. وى بمن پيغام شفاهى
ذيل را داد: كه اگر شاه ايران به امير كابل مطابق خواهش امداد كرد خوب, واال دولت روسيه تمام مطلوبات امير را فراهم

كرد. چون مقصد سفير روسيه از اين پيغام گشادن راه روسيه بهند برطانوى است, بنا بران ايشان سخت پريشانند.
سفير روسيه بجواب شما منتظر است و من يقين دارم كه خدمات الزمه را بشما انجام خواهد داد. نامه ايكه شما
همدست آقا محمد كاشى فرستاده بوديد, وسيله مسرت فراوان شاه گرديد, و وى بزودى واپس بحضور شما مراجعت

خواهد كرد.
آصj الدوله حكمران خراسان با وزير يار محمد خان در اطراف سرحدات فراه مالقات كرده است, وزير باو گفته: كه
ما اگر چه تاب و توان مقابلهK شاه ايران را نداريم, ولى وقتى باو تسليم خواهيم شد كه بما پول كافى براى تصرف قندهار و

كابل بدهد.
يك فرمان شاه ايران را كه وسيلهK مسرت تان خواهد شد بحضور شما ميفرستم."

, حيات امير)۱, ج ۳۱۹(ص 

نامهK ميجر ميچيسن نمايندهK برطانيه
در لشكركاه شيكوان به سر كلود وايد پوليتيكل ايجنت لودهيانه

"سفير روسيه در كابل خواهش دارد, كه بالهور رود, و مذاكرات دوستانه را با مهاراجه رنجيت سنگهـ بنمايد, تا راجع
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به قوهK لشكرى و ديگر منابع نيروى وى به امپراطور روسيه معلوماتى داده بتواند."                                                  (ص
, كتاب مذكور)۳۱۳

۱۸۳۷ فرورى ۱۲نامهK ديگر شخص مذكور از لشكرگاه خانپور 

واال حضرت (رنجيت) اخيراً نامه اى را در يافته است, كه در ان خواهش آمدن سفير روسيه بالهور ذكر رفته است.
 كتاب مذكور)۳۱۲(ص                                     

نامهK برنس به مكناتن
۱۸۳۸ مارچ ۱۴كابل 

Kافتخار دارم كه بحضور شما راپور دهم, تا با طالع عزت مآب فرمانفرماى هند برسانيد كه كاپيتان ويكويچ نماينده"
روسيه در كابل , مكاتيبى را بنام مهاراجه رنجيت سنگهـ, از طرف دولت روسيه با خود آورده است. درين باره كلنل
ستودارت به سر مكنايل (به تهران) خبر داده و چند روز قبل مستر وارد از پشاور بمن نوشت, كه آيا ارادهK آمدن ويكويچ به

الهور درست است يا نه?
من در باره تحقيقات مزيدى نمودم و ديروز مستر ميسن اطالع آورد, كه نمايندهK روسيه مكاتيب امپراطور روسيه را بنام
مهاراجه با خود آورده كه دران نوشته است: اگر مهاراجه پشاور را تخليه ننمايد, پس دولت روسيه او را به تخليهK آنشهر

مجبور خواهد ساخت."
 كتاب مذكور)۳۲۰(ص 

نامهK كلود وايد به مكناتن
۱۸۳۸ مارچ ۲۱

با كمال احترام نقل يك راپورى را بشما ارسال ميدارم, كه از طرف سر الكسندر برنس به پشاور رسيده, و دران
توضيح گرديده كه سفارت ويكويچ تا الهور توسعه يافته است.

ترجمهK راپورت برنس

۱۸۳۷ دسمبر ۳از كابل 
در نامه هائى كه قبالً به سر وليم مكناتن فرستاده ام, بحضور جاللتمآب ارل آف آكلند واضح شده باشد, كه در كابل
از آمدن يكنفر نمايندهK روسيه كه مستقيماً از سنت پترزبورگ آمده, و نامه هاى شاه ايران و كونت سيمانچ سفير روسيه در
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تهران را هم با خود آورده, اوضاع غير عادى بوجود آمده است.
قبل از انكه در بارهK پيغامهائى كه بامير ارسال شده سخن رانم, بايد اطالعاتى را بعرض رسانم, كه در بارهK مذاكرات

نمايندهK روسيه با سران قندهار بمن رسيده است.
 خويش عرض داشته بودم, كه يكنفر حاجى مبين نام بمشوره سفير روسيه از قندهار در۱۸۳۷قبالً در اطالعيه ۹ ستمبر 

رأس هيئتى بايران فرستاده شد, وى در خراسان بحضور شاه رسيد, و از حضور همايونى هدايت يافت كه بورود ويكويچ
انتظار كشيده  و با او يكجا واپس بقندهار رهسپار گردد. 

ارتباطى كه بين روسيه و ايران درين مورد بنظر مى آيد, واضح م�گرداند, كه اين هر دو قوه پالن معين و استوارى را
درين باره دارند. از اطالعاتى كه گماشتگان مخفى سرداران قندهار داده اند روشن مى شود كه امروز روسيه در ايران نفوذ
فراوانى دارد و بايد سرداران با شاه كمك نمايند, تا پول هنگفتى بايشان داده شود, و اگر فرضاً از طرف شاه پول داده
نشود, سفير روسيه مسئول دادن آن خواهد بود. بشرطيكه ايشان تمام اوامر شاه ايران را عملى نموده و به هيچ صورتى از

صور با ملت انگليس پيوستگى ننمايند. 
با وجوديكه اين راپورت از طرف شخصى بمن رسيده, كه پنج ماه قبل خبر امكان ارسال هيئت حاجى مبين را داده, و
مطابق اوضاع جاريه  كنونى قندهار بود, باز هم نبايد برين راپورت مانند راپورتهاى وقايع كابل اعتماد كلى كرد. بتاريخ

 دسمبر, وقت شام امير با نمايندهK روسيه مالقات نمود, و چون نمايندهK مذكور رقم شاه ايران محمد شاه را به امير داد,۲۰
وى آنقدر بر آشفت كه نميتوانست رنجش خود را بپوشاند, بزبان پشتو گفت: "اين يكنوع توهين است كه محمد شاه
باشارهK مشاوران خود بمن كرده است. زيرا بادارِ وى امپراطور روسيه بمن نامهK جداگانه نوشته, ولى خدمتگارش محمد شاه

ايران, با نوشتن حكم و رقم و مهر خود بران, اظهار تكبر كرده است."
با اين سخن امير, نمايندهK روسيه را رخصت داد, و روز د�گر او را به باال حصار دعوت نمود. مذاكراتيكه درين
مالقات دوم روى داد, نيز بمن معلوم است, و وضع حيرت آورى داشت. م, ويكويچ بدوست محمد خان گفت: كه دولت
روسيه, درين مشكالتى كه شما با آن مواجهيد, كمال همدردى خود را اظهار ميكند, و خيلى مسرور خواهد بود كه با شما
در مقابل تهاجم رنجيت كمكى نمايد, و همواره مبلغى را بطور امداد ساالنه بدهد و انتظار دارد كه شما هم مقابلتاً همواره

با دولت روسيه نيات خوبى را داشته باشيد.
دولت روسيه ميتواند بوسيلهK بخارا كه با آن روابط دوستانه و تجارتى دارد, امداد نقدى با امير نمايد, بشرطيكه امير
آنرا از بخارا بكابل برساند. نمايندهK روسيه گفت: مقصد مهم سفارت او همين است, ولى مطالب ديگرى نيز موجود است
كه آنرا بحضور امير عرض كرده و جواب فورى آنرا به دربار سنت پترزبرگ ميفرستد. اگر چه وى خواهش داشت كه مدتى

در كابل بماند, ولى اگر امير ورا ترخيص ميدهد, پس خود وى جوابها را بدربار روسيه خواهد رسانيد.
راپور اين مذاكره بمن از دو منبع رسيده و هر دو در نوعيت گفتگو يكسانند, و بران جاللتمآبى واضح خواهد شد كه
روسيه بامور اين كشور غايت دلچسپى دارد, و بايد حكومت برطانيه بدفع دسايس روسيه درين سرزمين توجه مزيد را

معطوف نمايد.
شايد جمعى از سياسون نقشه هاى روسيه را درين سرزمين قابل اهميت ندانند, و برخى آنرا كمى مهم شمارند, ولى
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منكه از مدت شش و هفت سال بمطالعه مستقيم امور اين سر زمين مشغولم بيقين ميگويم, كه روسيه ميخواهد نفوذ خود را
بطرفِ شرق مقبوضات خود تا هند بسط دهد.

از فعاليت هاى تجارتى روسيه كه اكنون خيلى توسعه يافته پديد مى آيد كه طرحهاى خطر ناكى دارد, و نمايندگان
روسيه واضح ميگويند: كه اكنون چون طرحهاى روسيه در توركيه و ايران پيش رفته, بنا بران نوبت آن رسيده كه به بسطِ

نفوذ خود در تركستان و كابل سعى نمايد.
اگر چنين راپورتها را حقايق واقعه تائيد نميكردند, البته قابل اهميت نبود, ولى ما مى بينيم كه وقايع و گذارشهاى

روزمره نيز مطابق آنست, بنا بران آنرا با اهميت تلقى بايد كرد, و نتايج آنرا در سالهاى آينده انتظار بايد كشيد.
اوضاعيكه در كابل ديده مى شود, خطرى است به مسئله دفاع و حفاظت ما! بنا بران نميتوانيم, آنرا بچشم خود ديده و
زيادتر ازين خاموش بمانيم, اگر چه اكنون روسيه نيات خصمانه را مستقيماً به هند برطانوى نداشته باشد, ولى كوشش
ميكند تا روابط دوستانهK خود را با سران سر زمين هاى مرزى هند استوارى دهد, و ايشانرا به امدادهاى خويش اميد وار
گرداند, كه اين اقدام بذات خود براى ما مضر بوده و بمنافع ما چيلنج است. راست گفته اند: كه مدافعه بهتر از احتياط
است. و اكنون كه ما هر دو را در دست داريم, بايد آنرا فرو نگذاريم, و فعاليت هاى فورى و وسيع خود را در دفع تمام

نفوذهائى كه بمنافع ما بر ميخورند, بمنصهK ظهور آوريم.
تمنا دارم توضيحات آزادانهK مرا وسيلهK تصديع ندانسته, و آنرا ناشى از اعتمادى بدانيد كه من بر عقايد و آراى خود

دارم."
,  حيات امير)۱, ج ۳۲۴(ص 

جواب الرد آكليند
از سر وليم مكناتن به سر الكسندر برنس

۱۸۳۸ جنورى ۲۰
واالشان (گورنر جنرل هند) چندى قبل باهميت آمدن نمايندهK روسيه بكابل ملتفت گرديده و تمام موضوع را
باستحضار ارباب حل و عقد ميرساند و اميد ميرود كه در دفع نفوذ روسيه از سرحدات هند, و مخصوصاً قمع اثر سفير

روسيه در تهران, اقدامات موثرى بشود.
جاللتمآب (گورنر جنرل) خيلى خوشنود است, كه امير دوست محمد خان در مسئله پذيرائى نمايندهK روسيه مشورهK شما
را خواسته و مطابق آن او را بحضور خويش پذيرفته و با او بخوبى رفتار نموده است. اگر نمايندهK مذكور تا كنون از كابل
نرفته باشد, بايد بامير توصيه كنيد, تا او را بكمال نزاكت و فروتنى ترخيص دهد, و از مهربانيها و تسهيالت تجار كابل
كه در روسيه ديده اند, كتباً از امپراطور روسيه تشكر نمايد, و چنان وانمود كند كه گويا آمدن نمايندهK مذكور صرف براى

امور تجارتى بوده و ابداً به پيغام هاى ديگرى كه آورده بود, اشارتى نشود.



                                                             سياست افغان و انگليس                                     ۱۸۷

Kاگر امير به نيات نيك ما متمايل ديده شود, پس شما سفارش فوق را حتماً باو ميكنيد, ولى اگر بالعكس نماينده
روسيه را پيش خود نگهداشته و با او مذاكرات سياسى را انجام ميدهد بايد باو بفهمانيد كه هيئت برطانوى از كابل رفته و
روابط دوستى وى با دولت برطانيه بكلى خواهد گسيخت, و تمايالت نيك برطانيه همواره با حكومت سكهـ همراه خواهد

بود.
طوريكه بارها  قبالً بشما نوشته شده, روابط نيك دوستى ما با امير مشروط با ينست كه وى بكلى از رابطه و اتحاد با

نيروهاى غربى خوددارى نمايد."
, حيات امير)۱, ج ۳۲۶(ص 

نامهK امير به جاللتمآب كونت سيمانچ

"عزتمند كاپيتان ويكويچ نامهK دوستانه شما را بمن رسانيد, و از خواندن اين نامهK دوم شما خيلى مسرور گشتم. اگر
بخواهم كه شكران مهربانيهاى شما را بجا آرم, دريا را بكوزهK كوچك جاى دادن و آب آنرا با سنگها وزن كردن خواهد بود.
پيغامهائى كه بوسيلهK كاپيتان موصوف فرستاده بودند, همه آن دانستهK خاطر گرديد, و اعتماد كلى دارم كه دولت شاهنشاهى
شما مرا يارى كرده و عزت اينجانب را حفظ خواهد كرد. و با چنين رويهK نيكو همواره دل دوستان را بدست خواهد آورد.
خيلى متشكرم كه جناب شما بانجام كارهاى من توجهى كرده و وعده فرموده ايد, كه همواره آنرا مورد توجه خويش
گردانيد. ازين رويهK نيكوى دولت شما خيلى ممنونم, و اميد هاى من وابسته با شماست. اگر چه فاصله بين ما بعيد است,

ولى مانع قرب دلها نيست. و خاطر من از شنيدن پيامهاى شما بكلى جمع گشته و اميد وارم همواره چنين دوام كند.
قبل از آمدن نمايندهK شما (كاپيتان ويكويچ) دولت انگليس نيز سر الكسندر برنس را بحضور من فرستاده بود, كه تا
كنون هم در كابل است. وى ميخواهد كه تخم دوستى رنجيت سنگهـ را در سر زمين خاطر من بكارد, ولى اين كار تا كنون
نتيجه نداده و در آينده ديده شود كه چه خواهد شد. بعد از ختم ايام زمستان و گشادن راهها كاپيتان ويكويچ را از راهيكه

خودش بخواهد خواهم فرستاد. اكنون بسبب نزول برف او را معطل داشته ام. همواره ايام بكام باد."
, ج۱, كتاب مذكور)۳۲۷(ص 

نامهK كاپيتان ويكويچ به كونت سيمانچ

 دسمبر بكابل رسيدم, امير دوست۸ از قندهار برامدم, بتاريخ ۱۸۳۷) نومبر ۲۷ (يا شايد ۲بعد از انكه بتاريخ 
محمد خان و اعيان حضرتش مرا با احترام و مهربانى پذيرفتند, و در خانهK نخست وزير ميرزا عبدوليمى (شايد عبدالنبى يا
عبدالله يا عبدل) خان جاى دادند. بعد از سه روز انتظار خواهش كردم, كه بحضور امير روم, و اعتماد نامهK سامى امپراطور
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را با نامهK جاللتمآب شما تقديم دارم. درينوقت اضافه نمودم: كه مقصد آمدن من اينست كه تمنيات بهى خواهانهK امپراطور
را بسرداران قندهار و حضور امير برسانم, و روشن گردانم: كه اعليحضرت امپراطور از ارسال پاسخ دوستانه به نامهK امير
دوست محمد خان خيلى مسرور است, و با اتحاد دوستانه حفاظت آنها را ضمانت مينمايد, ولى بايد امراى افغانستان
اختالفات مابينى خود را فرو گذاشته و در تحت حمايت ايران كه روسيه با آن روابط نهايت صمامانه و دوستانه دارد قرار

گيرند.
واالحضرت امير كمال رضاى خود از وصول نامهK امپراطور (اعتماد نامه) ابراز داشته و گفتند: كه عقد معاهدهK دوستى
افغان با ايران اكنون ميسر نيست, زيرا با يكنفر نمايندهK انگليس سر الكسندر برنس كه اكنون در كابل حاضر است چنين
عهد نامه شده است: كه امير دوست محمد خان بايد يك لشكر بزرگ افغانى را آراسته و با شهزاده كامران در حفظ
محاصره هرات كمك نمايد. مطابق اين معاهده دولت انگليس بيست هزار تفنگ را بافغانستان ميدهد و نيز پشاور و
اراضى ماوراى سند را كه اكنون در دست رنجيت است واپس بامير مى سپارد. اين معاهده اكنون براى منظورى حكومت

هند و الرد آكلند به كلكته ارسال شده است.
Kنخستين من با امير چنين خاتمه يافت, ولى وزيرش ميرزا عبدل (حسين) روزانه پيش من مى آيد, و اندازه Kمذاكره
قواى روسيه و ديگر ممالك اروپا را از من مى پرسد. در همين اوقات سر الكسندر برنس بقندهار رفت, كه افسر توپخانه
مستر ليچ نيز با او همراه است, تا با سرداران قندهار نيز عهد نامه اى را عقد نمايد, و ايشان را از ارتباط دوستانهK شاه ايران
باز دارد. نمايندگان انگليسى بين كابل و قندهار مكاتبات را جارى داشته و نوشته اند كه لشكر شاه ايران از هرات

شكست خورده و به مشهد باز گشته اند. زيرا در هرات به قحط شديدى مبتال بوده و اسباب خوراكه نمى يافتند.
 فرورى۲۰تمام اين عوامل بود: كه امير دوست محمد خان با من بكمالِ سردى پيش آمد, و از حين آمدن من تا كنون 

 هر روز با برنس مالقاتها دارد, در حاليكه من با مشقت دو سه بار بحضورش رسيده ام. طوريكه از ميرزا عبدل خان۱۸۳۸
در يافتم, گويا وى (خود ميرزا يا امير) با نفوذ انگليسى ناسازگار است, و بنا بران كوشش مى شود, كه در اعتماد وى با

انگليس خللى وارد گرداند.
م از طرف الرد آكلند جوابى رسيده, كه تمام موافقه هاى برنس را با امير۱۸۳۸ فرورى ۲۱در عين اين اوضاع بتاريخ 

Kرد كرده, ولى بامير افغانستان مشوره نداده كه با شاه ايران يا نيروى ديگرى داخل اتحاد گردد. چون افغانان براى حفاظه
آزادى خويش امداد انگليس را خواسته اند, بنا بران وى رنجيت سنگهـ را از فتوحاتش باز داشته است.

طوريكه برنس اعالم داشته, علت اساسى اين پيشامد الرد آكلند چنين است: رنجيت از طرف كمپنى (مقصد ايست
Kماوراى سند را عنداالشاره Kانديا كمپنى است) سفارشى را دريافت كه مطابق آن بايست پشاور و سر زمين هاى مفتوحه
انگليس بافغانان باز گذارد, وى اين سفارش را پذيرفت, ولى چون الرد آكلند ديد كه شاه ايران بر هرات لشكر كشيد و
ميخواهد فتوحات خود را تا مرزهاى هند توسيع دهد بنا بران به رنجيت مشوره داد, تا پشاور را در دستِ خويش نگهداشته و

نگذارد كه لشكر خصم باين طرف پيش آيد.
درينوقت امير دوست محمد خان نيز از امداد انگليس نوميد گشته و نقل خطوط الرد آكلند را بقندهار فرستاد, و يكى
از سرداران قندهار را براى مشوره و همكارى بكابل خواست. ولى برنس به گماشتهK خود ليچ نوشت: بهر طوريكه ممكن
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باشد, سرداران قندهار را از آمدن كابل باز دارد, تا با دوست محمد خان نزديكى و همكارى نكنند. اما درينوقت دسايس
غلط و نادرست ليچ مكشوف گرديده و سردار كهندل خان را بر عكس بران واداشت تا روابط خود را با انگليس بكلى
گسيخته و با دوست محمد خان نزديكى جويد, و خويشتن را بضمانت روسيه در تحت حمايت ايران قرار دهد, بشرطيكه
شاه بيست هزار تفنگ را براى تقويهK لشكر كابل و قندهار بدهد. و بعد از فتح هرات شاه ايران در افغانستان پيشرفته, و

اراضى مفتوحه را از دست رنجيت باز كشد.
درينوقت ميرزا عبدل خان كه نه تنها معتمد كلى امير دوست محمد خان است, بلكه در تمام امور افغانستان نفوذ كلى
دارد, و نيز سردار مهر دل خان از من خواهش كردند, تا در مدت يكماه از كابل حركت كرده و شرايط موافقه نامه اى را كه

۲۷ يا ۲۶افغانان مطابق آن خود را تحت نفوذ ايران قرار ميدهند, انجام دهم. بنا بران براى همين مقصد عزم دارم تا بتاريخ 
 از كابل بدانسو حركت كنم.۱۸۳۸اپريل 

سر الكسندر برنس نيز بصورت فورى از دوست محمد خان خواهش كرد تا مرا از كابل بكشد, و حكمرانان افغانستان
بهيچ نحوى از انحاء با ايران يا روسيه روابطى را قايم نسازند. ولى چون ديد كه اوضاع بكلى دگرگون گشته, برفقاى خود

) آپريل از كابل به پشاور والهور رفت, و مستر ليچ را از۱۷ (يا ۱۹كه ايشانرا به تركستان فرستاده انتظار نكرد, و روز 
قندهار به شكارپور و حيدرآباد فرستاد, تا در انجا ميران سندهـ را از شمول در اتحاديهK ايران و افغان باز دارد.

با كمال احترا م شرح بسيار مختصر افغانستان را بحضور آن جاللتمآبي تقديم ميدارم و جرأت كرده ميگويم: كه با
تحمل مشقت كمتر و با بصيرت, دولت روسيه ميتواند در امور سياسى نيز مانند امور تجارتى نفوذى را درينجا بدست آورد.
و وضع جغرافى افغانستان چنين است كه يكنفر فاتح ميتواند از راهِ قندهار بساحلِ دريا رسد. ريگستان خشكى كه بطرف
شمال و شمال غرب افتاده امكان عبور نيروى نظامى را نميدهد, و راهيكه از تركستان بكابل رفته, كوهستان منيع
هندوكش آنرا نا قابل عبور قرار داده است و فقط دو راه دران موجود است كه بدشوارى هم مدت چهار ماه سال ازان
گذشتن ميسر نيست, تا چه رسد به حمل و نقل لوازم و سامان جنگى. مردم افغانستان خيلى جنگجو و دالورند, و اگر

عداوتهاى كنونى بين سران ايشان رفع گرديده و با هم يكجا شوند, بخوبى ميتوانند با قواى متحدهK تمام هند بجنگند.
مايهK بسى اميدواريست كه جناب شما درينجا كه نفوذ قواى دريائى روسيه ممكن نبود, از ماوراى سرحدات ايران
موفقانه روابط خود را استوار كرده ايد, و درين سر زمين با پيشرفت لشكر ايران نام جناب شما هم برده مى شود, كه تمام
مردم كابل و قندهار ميگويند شاه ايران را درين لشكر كشى حين حركت از تهران شما پشتيبانى كرده ايد, و اين چيز را

مردم بنظر اهميت مى بينند.
انگلستان نيز اهميت عظيم اين سر زمين را از نظر سياسى درك كرده اند, و با بذل هر گونه مساعى و مصارف
ميخواهند كه پاى خود را در افغانستان محكم گردانند, چنانچه اين مراتب از راى خطير آن جاللتمآب پوشيده نخواهد بود.

م انگليس درينجا نماينده اى را مقرر كرده كه يكهزار روپيه معاش دارد, و نيز مصارفيكه هيئت برنس۱۸۳۲از سال 
براى دفاع هرات كرده, بخوبى دلچسپى انگليس را با اين سر زمين ثابت ميسازد. ولى اكنون نمايندهK مذكور با هيئت برنس
يكجا بهند رفت, و من ح�ن وصول تهران تمام اوضاع امور افغانستان بران جاللت مآبى روشن خواهم كرد, و على العجاله با

لمال فروتنى خواهش دارم, كه موافقت نامه اى را با سران افغان كرده ام, منظور فرمايند. 
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, ج ۱, كتاب مذكور)۳۳۳(ص (امضاى ويكويچ)

)۳۳۴ كتاب, ص ۷(فصل 

بهر صورت هيئت برطانوى در كابل نامهK اخير گورنر جنرال را به امير سپرده و با او ديدار آخرين توديعى بعمل آورده,
 كابل را ترك گفتند, و سردار غالم حيدر خان فرزند امير ايشان را تا چهار ميلى كابل مشايعت۱۸۳۸ اپريل ۲۸بتاريخ 

نمود, و وزير ميرزا سميع خان تا بتخاك آمد, و سه اسپ خيلى الغر را به هيئت تحفه داد, و تا پايان شب با موهن الل بر
امور سياسى مذاكره كرد و گفت: كه ويكويچ كمك مالى روسيه را با امداد لشكرى ايران بامير وعده داده است.  وزير
كمال فسوس خود را در بارهK رفتن هيئت برطانوى اظهار داشته و بيطرفى خود را در كاميابى نمايندهK روسى بدربار كابل

وانمود كرد. و همهK آنرا نتيجهK مساعى سردار مهر دل خان قندهارى شمرد.
بوزير مذكور گفته شد, كه عقل سليم قبول نميكند, كه امير بر قواى بسيار دور دست اعتماد كند, وى جواب داد: كه
ما بر ايران متكى نيستيم, بلكه ويكويچ در كابل و سيمانچ در لشكرگاه هرات نمايندگان قانونى معتمد امپراطور روسيه
اند, كه ما بريشان اعتماد كرده ايم, و وعده و موافقه داده اند, تا  امير را كمك و تقويه نمايند, كه اراضى مفتوحهK سكهـ را
پس بگيرد. چون روسيه اكنون يكى از قواى بزرگ اروپاست, و نمايندهK وى بدربار شاه ايران نمايندهK مقام امپراطورى
Kاست, و نيز در خراسان مشهور است كه روس�ان همواره قول خود را بجا مى آورند, بنا بران جاى شك نيست كه نماينده
روسيه چنان موافقه نامه را با كسى نمى نمايد كه از عهدهK انجام آن نبرايد و يا حكومت وى باو اختيار عقد آنرا نداده

باشد, و يا گابينهK سنت پترزبورگ مطابق آن كار نكند.
هيئت برطانوى به همراهى ناظر على محمد به جالل آباد سالماً رسانيده شد,  در حاليكه از كابل راپورهاى خصوصى
ميرسيد كه برخى از سران كابل مانند محمود خان بيات آغا حسين بامير مشوره داده بودند تا اعضاى هيئت برطانوى را قتل
عام نمايد, و يا ايشان را نگهداشته و در مقابل اسارت ايشان از دولت انگليس پول هنگفتى را بگيرد و باز رها كند, تا
بهمان پول تدارك دفع خطرات آينده را بنمايد. ولى امير بچنين مشوره هاى بى جاى دوستان خود گوش نداده, و هنگاميكه
دكتر الرد و مستر ود از دعوتِ محمد مراد بيگ حكمران قندوز در غياب هيئت برطانوى بكابل باز گشتند, امير با سردى

آنها را ديده و بدون آزار در تحت حفاظت خود بجالل آباد رسانيد. تا از راه درياى كابل به هيئت برنس پيوستند.
الرد ود در راه كابل از منابع موثوق اطالع گرفت: كه بعد از خلع و اخراج هيئت برطانوى نمايندهK روسيه بامير آنقدر

نزديك شده, كه امير بكلى خود را بروسيه سپرده است.
شكى نيست كه هيئت برنس در مرام اصلى خود ناكام ماند, ولى درين موقعى كه روسيه در سياست افغانستان دست
يافته, معلومات بسيار گرانبهائى را نيز بكj آورده است. امير دوست محمد خان و سردار مهر دل خان نامه هاى احترام
آميز را به شاه ايران فرستادند, كه دران تمام جريان مذاكرات خود را با هيئت برطانوى و باآلخر رفتن ناكامانهK آنرا شرح

 لك روپيه را ميدهد, و سفير روسيه در تهران شاه ايران را بران۱۴داده بودند. ويكويچ بامير وعده داد, كه وى مبلغ 
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واداشت كه تمام شروط موافقه نامهK امير كابل و سرداران قندهار را بپذيرد, و مقابلتاً ايشان در اتحاديهK ايران و روسيه
شركت خواهند كرد. بعد ازين مذاكرات امير ويكويچ را بكمال اعزاز رخصت داد, و عبدو خان را از طرف خود با او
فرستاد, تا با مهر دل خان بكمال حفاظت بقندهار روند. و در راه كابل نيز نمايندهK روسيه با كمال امتياز بدرقه شد,
سردارن قندهار نامه ها و معاهدها را براى تصديق و قبولى سفير روسيه بدربار تهران فرستادند, و نمايندهK روسيه از طرف
حكومت خود و عده داد, تا حكومت هرات را هم بديشان بسپارد, و غوريان را هم شاه ايران بايشان دهد. سرداران قندهار از

 سوار بحضور شاه ايران و كونت سيمانيچ فرستادند.۲۵۰طرف خود محمد عمر خان را با 
با وجوديكه امير بدين اتحاد خود با ايران و روسيه خيلى منفور شده بود, به ترميم باالحصار كابل و حصار غزنى آغاز
كرد, و برشاه ايران و سفير روسيه اصرار نمود, تا هرات را گرفته و بعد ازان بطرف كابل آيند. از طرف ديگر چون محمد
عمر خان فرزند سردار كهندل خان حكمران كالن قندهار به لشكرگاه شاهى بيرون شهر هرات رسيد, و محمد صديق خان
پسر ديگر سردار فراه را بگرفت, افغانان مدافع هرات نيز حوصله باختند, و تا جائيكه ميتوانستند با سردار قندهار مخابره
نموده و خود را تسليم او مينمودند. گپتان ويكويچ از هرات واپس بقندهار آمده و ده هزار طالى روسى را به سردار كهندل
خان سپرد, تا آنرا بين لشكريان خويش تقسيم نمايد. وى خاطر نشان نمود: كه شاه ايران به كونت سيمانيچ اجازه داد, كه
لشكر روسيه را براى گرفتن هرات بياورد, و بسران افغانستان پول نقد بدهد, و مطابق قانون اروپا چون وى در قندهار
باشد, وجودش مانع اقدام خصمانهK گورنر جنرال هند برين شهر خواهد بود. ويكويچ به اميران سندهـ نيز نوشت, تا خود را

استوار نگهدارند, كه در مدت سه ماه با سرداران قندهار بر كنارهاى سندهـ ميرسند.
سرداران قندهار علناً اعالن داشتند كه شاه ايران و روسيه ميخواهد تا ايشان بطرف هرات با قواى خود حركت كنند, و
اگر در غياب ايشان كسى بر قندهار تصرف جويد, دولت روسيه مطابق موافقه نامه ضمانت كرده كه ايشانرا براى پس

گرفتن قندهار امداد نمايد.
هنگاميكه قواى سرداران قندهار بطرف هرات حركت كردند, ويكويچ ذخاير گندم را از قراى سرحدى ايران بايشان
رسانيده و چنين ميگفت: كه وى باجازت شاه ايران كه متحد امپراطور روسيه و كونت سيمانچ است, اين كار را انجام

ميدهد.
ويكييچ در لشكر سرداران قندهار به لشكرگاه شاه ايران رسيد, و آغا سيد محمد را با پول كافى بامير كابل فرستاد, و

نيز هدايائى از طرف سفير روسيه بامير ارسال شد.
درينوقت سر هنرى پوتنجر اطالع وصول نامه هاى ويكويچ را بدربار اميران سندهـ گرفت, و شكى نماند كه روسيه
اكنون سواحل شرقى درياى سندهـ را نيز با منافع انگليس درين نواحى تهديد مينمايد, سران متزلزل هند نيز چون
داستانهاى مبالغه آميز نيرو و دالورى دولت روسيه را مى شنيدند گوش بهوا بودند, و نه تنها مسلمانان هند بلكه سران
راجپوت نيز به پس نشينى انگليس انتظار ميكشيدند و ميخواستند كه با يك آواز روسيه, عدم رضاى خود را در مقابل

حكومت برطانيه ابراز داشته, و خود را بهر گونه اقدامات آماده سازند.
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نامهK الرد آكليند به امير دوست محمد خان

۱۸۳۸ اپريل ۲۷سمله 
بعد از احترام: نامهK شما رسيد و از محتويات آن مطلع شدم. مايهK بسيار تأسj است كه شما نيات حسنهK مرا موافق
منافع خود نديده و نپذيرفتيد. من در بارهK موافقهK شما با مهاراجه رنجيت سنگهـ, تا جائى كه ميتوانستم و يا بنظر من

منصفانه نه مى آمد كوشيدم, و جهت رفع اختالفات ناپسنديده ايكه بين شما بوجود آمده ميانجى گرى كردم.
از احساساتيكه شما اكنون بمن اظهار كرده ايد, چنين روشن ميشود, كه دخالتِ آينده من درين موضوع به نتيجهK سود
بخشى نخواهد رسيد. و بنا بران در چنين اوضاع نا مناسب, بودنِ سر الكسندر و هيئت كار كنان ما تحت او در افغانستان
به نتيجه ايكه من در ارسال شان انتظار داشتم نخواهد رسيد, و ازينروست كه بايشان امر دادم تا بهند باز آيند. بعد از انكه

اين امر من بايشان برسد, از شما خواهش ترخيص كرده و بعد از اخذ اجازت باينطرف حركت خواهند كرد.
در خاتمه توجه و مهربانى ايكه شما با اعضاى اين هيئت حين سكونت كشور شما مبذول داشته ايد, تصديق و اعتراف

مينمايم. (امضاى آكليند)
, كتاب مذكور)۳۴۲(ص 

راپور الكسندر برنس در بارهK ترك كابل

 اپريل ازان شهر برامدم. از دروازهK شهر تا سه ميل۲۶م براى وداع پيش امير كابل رفتم, و روز ۱۸۳۸ اپريل ۲۵شب 
سه نفر فرزندانِ امير , و تا منزل اول بتخاك ميرزا سميع خان ما را مشايعت نمود. ميخواهم درين راپورت بحضور گورنر
جنرال عقايد امير دوست محمد خان را تصوير و توضيح كنم, و نظريات و طرز تفكر او را كه ما زياده تر با آن كار كرده
نتوانستيم, روشن گردانم. و بعقيده من بايد براى خنثى كردن اين نظرياتش اقدام شايانى شود. و من درين راپورت تمام
اوضاعيكه امير خود را بدامن ايران انداخت و يا تضمين روسيه را قبول كرد مينويسم: امير شخصى را از خاندانِ خود و يا
يكى از برادران  قندهارى خويش را با نامه ها بحضود شاه ايران ارسال داشت, و ضمانتِ ويكويچ را درين مسايل ياد آورى

كرد:
بايد بعد از سقوط هرات, شاه ايران يا لشكر خود را از راه هزاره جات بكابل فرستد, و يا بوسيلهK پول امير را تقويه

نمايد, تا پشاور واپس از سكهـ گرفته شود.
اين نكته را بايد فراموش نكنيم, كه امير در مالقاتِ آخرين من, هيچگونه تسكين موقتى را راجع به مذاكراتيكه درين
ايام با ويكويچ نموده, اظهار ننمود. و من اطالع دارم كه در موضوع هنوز برخى از كمبوديها موجود است و كاپيتان ويكويچ
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نيز از امير ترخيص حاصل نموده و ميخواست كه بهرات رود.
نقشه هاى كار روسيه و ايران هر چه باشد, اگر بمرتبهK تكميل نرسد دران قصور امير نيست, ولى وى جى گاتى و
ويكويچ  را بران واداشته كه روسيه تا دم آخر باو ضمانت نمايد, تا موفقانه بر خالف سكهـ اقدام نموده و تفوق خود را

بدست آورد.
, حيات امير)۱, ج ۳۴۳(ص 

نامهK امير كابل به الرد آكليند

"بعد از احترام: مذاكراتيكه از حين وصول سر الكسندر برنس با ايشان كرده ام, تماماً بحضور جاللتمآب شما واضح
خواهد بود, و بتكرارِ آن ضرورتى نخواهيم داشت. من تمام تمنيات ملت دوست افغان را كه در بارهK حفظ و توسيع

مقبوضاتِ خويش مدتها از دولت انگليس داشتند, بحضور شاه ايران نوشته و توجه او را بدينطرف معطوف داشته ام.
براى جاللتمآب شما واضح خواهد بود, كه افغانان عين از وقتى كه عزتمند مونت ستوارت الفنستن بافغانستان آمد, از
دولت انگليس آرزوهاى نيكى داشت, و با مشاراليه يك معاهدهK دفاعى و تهاجمى را عقد كرده بود. ولى اكنون كه سر
الكسندر برنس آمد, وى ميگويد كه وضع افغانان خيلى مايوس كن بوده, و اختيارى را براى عقد چنان معاهده از طرف
شما ندارد, بنا بران باو اجازت دادم تا بهند بر گردد, و هنگاميكه بآنجا رسد, البته تمام اوضاع اينجائى را بحضور شما

عرض خواهد كرد.
ما بسا از اشخاصى را مى شناسيم كه از كمك و همراهى برطانيه مستفيد شده اند, ولى بد بختى ماست كه ازان محروم

مانديم."
, كتاب مذكور)۳۴۴(ص 

راپور برنس از جالل آباد

روسيه پيشنهاد هاى كونت نيسلرود را رد كرد, و اكنون هم احتمال دارد, كه پيشنهاد هاى نمايندگان مخفى خود جى,
كاتى و كاپيتان ويكويچ را رد نمايد و يا مسئوليت انجام آنرا بپذيرد. از مطالعات اوضاع آسياى ميانه عقيدهK محكمى دارم
كه آنرا درينجا تكرار ميكنم و ميگويم كه نتايج اين اوضاع اگر دولت برطانيه ازان ممانعتى ننمايد, حتماً بروز كردنى
Kدسايسى است كه ديده ام, و وظيفه Kاروپا نيست, بلكه مبنى بر مالحظه Kنشرات موقوته Kمن ناشى از مطالعه Kاست. اين عقيده

خود ميدانم تا آنرا به ما فوقان خود بحيث خدمتگار عامه تقديم دارم.
درين هنگاميكه راپور هذا را از جالل آباد از نصj راه پشاور ميفرستم, اطالعات مهمى را گرفته ام, كه بعد از حركت
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ما امير با ويكويچ خيلى نزديكى جسته و باو گفته است تا بزودى از راه هزاره مستقيماً بهرات رود, تا خواهش هاى امير را
در مدت يكماه بشاه و سفير روسيه بقبوالند. ويكويچ به مهاراجه رنجيت سنگهـ نيز خط و كتابت كرده, و چون امير ازو
پرسيد كه آيا وى اختيار چنين امرى را دارد? ويكويچ جواب داد: بلى! وى خطى را بنام مشاراليه آورده كه باثر آن عنقريب
كارها خوب خواهد شد. اطالع جديد ميرساند كه حكمرانان كابل و قندهار اتحاديهK جديدى را با ايران و روسيه تشكيل
داده اند, بعد از حركت هيئت برطانوى, همان روز امير با سردار مهر دل خان مالقات خصوصى داشت كه دران رشيد
اخوندزاده و ميرزا سميع خان هم شامل بودند, درين مجلس فيصله شد: كه محمد اعظم  خان فرزند امير و ميرزا سميع خان
از كابل حركت كرده و در قندهار با محمد عمر خان و مال رشيد پيوسته, بهرات روند, و از طرف امير كابل با محمد شاه

ايران مالقات نمايند.
سردار مهر دل خان نامه اى به محمد شاه فرستاده, تا بعد از مهر برادرانش در قندهار, بسرعت بحضور شاه ارسال

شود, باين مضمون:
"چون قنبر على خان نمايندهK اعليحضرت همايونى بقندهار رسيد, ما فيصله كرديم, كه محمد عمر خان را از طرف
سرداران قندهار بحضور شاهى بفرستيم. در همين اوقات بود كه سر الكسندر برنس بحيث ايلچى برطانيه بكابل رسيد, و
برادر كالن ما امير دوست محمد خان نامه اى فرستاد, تا محمد عمر خان را به حضور شاهى نفرستيم, زيرا: دولت برطانيه و
رنجيت سنگهـ بافغانان نزديكترند, و كشور محمد شاه بفاصلهK مسافرت سه ماه دور است, و امير هراسان است كه اين دو

نيرو ميتوانند, كار او را ويران سازند, در حاليكه اعليحضرت شاه ايران نميتواند مانع ايشان گردد.
باحترام تفوق برادر ما امير و رعايت منافع حكومتين, محمد عمر خان را از گرشك بقندهار باز خواستيم, ولى چون
اطالع وصول موكب شاهى بهرات بما رسيد, من از قندهار بكابل آمدم, و امير را بدان واداشتم, كه سر الكسندر برنس را
مرخص نموده و وزير خود ميرزا سميع خان را بحضور اعليحضرت شاه بفرستد, ولى از طرف قندهار مال رشيد و محمد عمر

خان بحضور همايونى خواهد رسيد.
اما مضمون نامهK امير دوست محمد خان به محمد شاه قاجار چنين بود:

"چون قنبر على خان بقندهار رسيد, سر الكسندر برنس نيز از طرف دولت برتانيه بكابل امد, و مانع شد كه من در
اتحاديهK ذات شهريارى شما داخل نشوم, چون موكب همايونى هنوز بهرات نرسيده و خيلى بعيد بود, برنس را بمذاكرات
بهانه جويانه مشغول داشتم, اكنون چون يقين شد كه موكب همايونى به هرات رسيد او را مرخص كردم. و فرزند خود محمد

اعظم خان را فرستادم, تا بحضور شاهى مشرف گردد, و در آينده باوامر شاهى فرمانبردار خواهم بود."
نامهK مذكور بوسيلهK چاپار در هرات بحضور شاه ايران فرستاده شد, و ميرزا سميع خان باكمال فراست با ويكويچ
بمذاكره پرداخته و وعده گرفت: كه شاهِ ايران عندالوصول هرات, مبلغ چهل لك را بامير خواهد فرستاد, و همواره او را
حفاظه خواهد كرد, ويكويچ بعد از رفتن هيئت برطانوى هر روز بحضور امير ميرود, و مذاكراتِ او جاريست. صبح روز سه
شنبه شخصى كه نامش بهار و از خدمتكاران سردار كهندل خان است بكابل رسيده و نامهK نمايندهK روسيه را كه همركاب
شاه ايران است به ويكويچ آورد. الهداد كه با قنبر على خان رفته بود نيز واپس بقندهار آمده, و نامه هاى شاه ايران و
نمايندهK روسيه را بنام سرداران قندهار آورده است. سفير روسيه به شاه ايران سفارش داده, تا بهر قيمتى كه باشد سردارانِ
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قندهار و امير كابل را راضى داشته و آنچه بخواهند بدهند, تا همواره نامه هاى خود را بوسيلهK ويكويچ فرستاده  و دوستى
روسيه را قبول فرمايند. 

اكنون امير كابل ويكويچ را بكمال عزت و آبرو ترخيص كرده تا با سردار مهر دل خان بقندهار برود, و از طرف امير
دوست محمد خان حبو خان باركزئى معتمد دربارش را بحضور شاه ايران ببرد. سرداران قندهارى شاه را بالفاصله خواهند
ديد, و ويكويچ مقدمهK كار آنها ترتيب خواهد كرد, در كابل گفته مى شود, كه امير يكنفر قاصد خاصِ خود را مستقيماً از

راهِ هزاره بهرات ميفرستد.  (امضاى برنس)
, ج ۱, گتاب مذكور)۳۴۹(ص 

بعد از رفتن برنس

بهر صورت معاهده ترتيب و سفير روسيه آنرا به حضور شاه ايران تقديم داشت, كه تمام مواد آن پذيرفته شد, و سفير
مذكور ضمانت انجام و تعميل تمام مواد آنرا با نامهK خود واپس به سرداران قندهار فرستاد, كه مضمون نامهK مذكور چنين

بود:
"محمد شاه وعده داد كه ادارهK هرات را به سرداران قندهار بسپارد, و من صميمانه مژده ميدهم كه در نتيجهK مذاكراتِ
من شاه ايران قبول كرد, تا غوريان را هم بشما دهد. پس بايد فوراً فرزند خود محمد عمر خان را بهرات بفرستيد, و بعد

ازان خود شما هم بيائيد.
هنگاميكه محمد عمر خان بهرات رسد, من شاه ايران را بران وا خواهم داشت كه از هرات برود, و فرزند شما را هم با

 هزار لشكر درينجا خواهم ماند, تا كه شما برسيد, و شهر هرات را بگيريم, آنوقت تمام۱۲خود به تهران برد, ولى من با  
اين واليت بشما سپرده خواهد شد."

چون اين نامه بسرداران قندهار رسيد, فراوان شاد گشتند و نقل آنرا بكابل فرستادند, اما راپورت كابل حاكى است,
كه اين اطالع ابداً امير را شادمان نساخت. چون سردار مهر دل خان از كابل بقندهار رسيد, و نمايندهK روسيه ويكويچ هم با
او همراه بود, در قندهار با كمال اعزاز پذيرائى شد, زيرا سفير روسيه از لشكرگاه هرات بسرداران قندهار نوشته بود, كه

ايشان بر ويكويچ اعتماد تمام نمايند, و قول و وعدهK او را عيناً مانند خود سفير انگارند. 
) سوار بهرات فرستادند تا بحضور محمد شاه رسد, و يك۲۵۰على اى حال: سرداران قندهار محمد عمر خان را با (

) نامه را به۱۱۴فيل را هم از طرف ايشان اهداء كند, و شال ها را بسفير روسيه تقديم نمايد, همچنين سرداران قندهار (
سران سيستان و فراه و سبزوار و ديگر افغانان فرستادند, تا در فراه بخدمت فرزند كهندل خان سردار محمد صديق آيند.
سرداران نگاشته بودند كه سفير روسيه ايشان را "مير افغان" شناخته, و وعدهK سپردن هرات را هم داده است, و اگر يكى از

ايشان بعد ازين اوامر سرداران قندهار را اطاعت نكند, بايد از كشور برايد.
اين راپورت كه برنس گرفته اضافه ميكند: كه اكنون محبوبيت امير دوست محمد خان ختم شده, و پيوستگى او با
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روسيه او را در نظر تمام مسلمانان خوار و بى اعتبار ساخته است, چنانچه خودش هم اين امر را حس كرده و براى تقويهK خود
به ترميم قلعهاى باال حصار كابل و غزنى پرداخته, و ماليات خود را بر مردم خراسان افزوده است كه بال شبهة اين امر نيز

مشكالت او را فراوان خواهد كرد.
امير اكنون قاصدهاى متواتر را به سفير روسيه و شاه ايران ميفرستد, تا بزودى كارهاى هرات را يكطرفه ساخته, و

بسوى كابل حركت كنند, تا اينجا نيز ازيشان گردد.
در چنين اوضاع بايد بزودى در مدت شش ماه آتشى در خراسان و افغانستان افروخته شود, كه اكنون شما نمى توانيد

آنرا حدس زنيد. محمد شاه ايران بسرداران قندهار مكتوبى فرستاده, كه خلص مضمون آن چنين بود:
"چون محمد عمر خان به لشكرگاه شاهى رسيد, اعليحضرت شاه راجع به پيوستگى سرداران قندهار با دولتِ ايران
مطمئن گرديده و اراده فرمودند كه بعد از تصرفِ هرات ويكويچ را با نه لك روپيه بقندهار و امير دوست محمد خان

فرستد, تا در آينده باوامر شاهى منتظر و آماده باشند."
اين نامه به مهر شاهى ايران و وزير اعظم ميرزا حاجى آغاسى و سفير روسيه ممهور بود. و محمد عمر خان در هرات از
طرف ده هزار نفر سوار استقبال گرديده و به چهار توپ و پنج دست خلعت شاهى نواخته شد, و نزديك بارگاه شاهى
فروكش گرديد, و نمايندهK وى الهداد خان با سفير روسيه يكجا بسر مى برد. به محمد عمر خان دو صد طالى روسى هر روز
براى مصارف داده مى شود, و شاه ايران باو اطمينان داده: كه فراوانتر از انچه در فرامين خود وعده داده بود, با سرداران

قندهار امداد خواهد كرد.
اين اطالعات را خود محمد عمر خان به پدرش سردار كهندل خان بوسيلهK خداداد خان چاپار فرستاده, كه در مدت ۱۱

روز از هرات بقندهار رسيده است.
دو روز بعد از وصول محمد عمر خان, لشكريان ايراني بر هرات حمله هاى سختى كردند, كه چهار صد نفر كشته و
دونيم تا سه صد نفر مجروح شدند. درين جنگ بوروسكى و سمسان نيز بصورت فجيع جراحت برداشتند, و موخرالذكر
باآلخره كشته شد, و سراو را بريده و در بازارهاى شهر گشتاندند. و بعد ازين محاربه طرفين به قرار گاههاى خويش بر
گشتند. ولى رسيدن محمد عمر خان به لشكر ايرانى, تمام افغانان داخل حصار هرات را خيلى افسرده و كم حوصله ساخته,
و با يكديگر اختالف دارند, و ميخواهند هرات را به امر سرداران قندهار به محمد عمر خان بسپارند. محمد صديق خان

فرزند كالن كهندل خان فراه را گرفت و اكنون بترميم آن مشغول است.
 اكتوبر۲۶اما داستان نمايندهK روسيه چنين است: كاپيتان ويكويچ موكب محمد شاه را در كوسان ترك كرده و بتاريخ 

 بقندهار رسيد, سردار كهندل خان ميخواست كه فرزند خود را با سه صد سوار باستقبالش فرستد, ولى ويكويچ۱۸۳۸
) هزار طال را۶۰امتناع ورزيده و خاموش و تنها به شهر آمد و در خانهK ميرزا يحيى سكونت گزيد. و بسردار گفت: كه وى (

با خود آورده و حوالهK چهل هزار طالى ديگر را هم بر خزانهK كرمان بدست دارد, كه آنرا بامير دوست محمد خان بايد
برساند و على العجاله مبلغ ده هزار طال به سردار داد, و دادن بقيهK ده هزار طال را در قاين وعده نمود. سردار هم بعد از اخذ
مبلغ از شهر قندهار با لشكر خود برامد, و بيرون شهربه تدارك امور لشكر مشغول است. اما سفير روسيه از شاه خواهش
كرده كه بر خالف هرات اقدامات جدى نمايد. و بسران افغانان پول دهد, تا با لشكر ايرانى يكجا بر هرات بتازند. و اگر
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اين لشكر متحد افغان و خراسان هم نتوانست آن شهر را بكشايد, آنوقت خود روسيان بران حمله خواهند كرد.
شاه ايران به سفير روسيه خاطر نشان كرده, كه اگر چه در معاهدهK دولتين ذكر نشده كه لشكريان روسيه از راهِ ايران به
ممالك ديگر بگذرند, ولى اكنون من اجازت ميدهم, كه لشكر روسيه بيايند, و بهر كشورى كه ميروند بروند. و اين
اجازت نامهK شاه را سفير روسيه با تشكر و مسرت پذيرفت و با شاه يكجا رفت. اما سردار كهندل خان به ويكويچ آظهار
نمود: كه وى از طرف هرات انديشه اى ندارد, ولى ميترسد كه در غيابش دولتِ انگليس قندهار را بگيرد. اما ويكويچ
جواب داد: كه در قوانين دول اروپا حمله يك دولت بر شهريكه دران سفير و نمايندهK دولتِ ديگر موجود باشد جوازى
ندارد, و وجودِ وى در قندهار, مانع حملهK انگليس بران شهر خواهد بود. اين شرحيكه ويكويچ داد, سردار را مطمئن ساخته

و از ترس حملهK انگليس رهائى بخشيد.
همچنين سردار و ويكويچ خطوط عليحده را به ميران سندهـ نوشته و ايشان را تا مدت سه ماه بوصول لشكر خويش بر
كنارهاى درياى سندهـ منتظر نمود. اين اقدامات ويكويچ در سندهـ ولوله اى را انگيخته و با منافع انگليس در حيدر آباد

سندهـ بر خورد. و روسيان هدايائى را به على خان حكمران سيستان نيز فرستادند.
, ج ۱, حيات امير)۳۵۴(ص 

نقل راپورت قندهار به ميجر ليچ

من ديروز از سردار كهندل خان پرسيدم, كه درين احوال آشفته در رفتن بهرات چه مقصدى دارد? و با دولت انگليس
چه طور  رفتار خواهد نمود? وى جواب داد: اگر قواى انگليسى در ميادين قندهار موجود مى بودند, البته وى نمى توانست
كه تا فراه برود. ولى اكنون ميخواهد كه تنها فراه را باشارهK روسيه و ايران بدست آورد, و اگر در غيابش كسى بر قندهار
تعرض كند, البته مطابق وعده ايكه روسيه داده است, به او پول و لشكر داده خواهد شد تا پس قندهار را بگيرد. و اگر
انگليسيان بر قندهار حمله ننمايند, پس روسيه و ايران تمام وسايل را باو سپرده و در تسخير هرات ممد و معاونش خواهند
بود. سردار موصوف بعد از تقسيم طالى روسى در بين لشكريان , از قندهار حركت كرد, و ممكن است بتاريخ ۹ نومبر

م به فراه برسد. گاپيتان ويكويچ يك هزار خروار گندم را در قلعهK شمس الدين خان به سردار آورد. الله داد خان و۱۸۳۸
 اكتوبر بقندهار رسيدند, و ده هزار طال را با خود آورده و به كهندل خان دادند, تا بزودى تهيه حركت۱۷ويكويچ بتاريخ 

 اكتوبر پيش خيمهK خود را از قندهار كشيد, و از جمله مبلغ مذكور دو هزار و هفت۲۱بطرف هرات نمايد. سردار بتاريخ 
)۹۵۰) طال را مير افضل خان و (۹۵۰) طال را به مهر دل خان و رحمدل خان داد, و(۲۷۰۰صد طال را خودش گرفت, و (

را هم محمد صديق خان گرفت.
 چهار نفر چاپار امير دوست محمد خان بقندهار رسيده و ميگويند كه سر الكسندر برنس و۱۸۳۸ اكتوبر ۲۲بتاريخ 

لفتننت ود با سى رجمنت لشكر به پشاور و سكهان از انجا رفته اند و بايد كه سرداران قندهار به سوى هرات حركت
نكنند. چون سردار كهندل خان نامهK امير دوست محمد خان را به ويكويچ وانمود, وى جواب داد: كه اكنون سرداران در
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تعيين خط مشى خود اختيار دارند. ولى سرداران گفتند كه در موعد چهار روز حركت خواهيم كرد.
, كتاب مذكور)۱, ج ۳۵۶(ص 

راپورت موصول به سر الكسندر برنس

نمايندهK روسيه (ويكويچ) مانند يكنفر روسى بنظر نمى آيد, بلكه مانند ايرانى است, وى ميگويد كه بكلى مطيع اوامر
محمد شاه ايرانم زيرا كه شاه با بادار او امپراطور روسيه دوستى و اتحاد كاملى دارد.

اكنون سردار مهر دل خان در واشين, و سردار كهندل خان به همراهى ويكويچ در كُشكِ نخود, و سردار رحمدل خان
نزديكِ حوض مدد ساكنند, تا لشكر خويش را فراهم آورند. يكنفر خدمتگار سفير روسيه عبدالصاحب خان از قندهار

بكابل رفت, تا خلعت هاى ارسالى را به امير دوست محمد خان برساند.
 بنام كلنل پوتنجر توضيح شده بود۱۸۳۸ نومبر ۲۳تمام اطالعاتِ ما از قندهار موKثق است, زيرا طوريكه در مكتوب 

كه ويكويچ از قندهار بدربار حيدر آباد فتنه انگيزى مينمايد, اكنون اين شخن بكلى تصديق گرديد, كه سرداران قندهارى
مبلغى از پول رشوتِ خود را به خانِ قالت نيز تقديم كرده است, و دسايس روسيه را درين سر زمين پهن كردن ميخواهند, و
ويكويچ درين مسايل دست قوى دارد, ده هزار طال را به سرداران قندهار داد, و وعده كرد, كه حين وصول ايشان به فراه ده

)۲۰هزار طالى ديگر را هم خواهند داد, و هنگاميكه بر هرات يورش نمايند, نيز ده هزار د�گر و در حين دوام محاصره (
هزار طالى ديگر را خواهد رسانيد. سرداران نيز فوراً از قندهار حركت كرده و بفراه رسيدند, و مهر دل خان را واپس
بقندهار  فرستادند, تا از غوغاى غلزائيان جلو گيرى نمايد. زيرا شاه شجاع بنام سران قبايل غلزائى يعنى عبدالرحمن خان و
سلطان محمد خان فرزندان شهاب الدين خان و گل محمد خان نامه هائى فرستاده بود, و بر كسانيكه در شهر بودند يعنى

حاجى خان و صحبت خان و ماما نيز سرداران اعتماد كاملى را نداشتند.
نمايندهK روسيه كه پيش امير دوست محمد خان رفت, باو شش صد گز رخت دراز و برخى از پارچهاى رخت عريض را

تقديم داشت, و با ميرزا سميع خان سكونت دارد.
 سردار مهر دل خان ويكويچ را در خانهK خود دعوت داد, كه دران مال نسو و نظر محمد خان و۱۸۳۸ دسمبر۱۱بتاريخ 

حاجى على خان (سفير ايران) حاضر بودند. سردار به ويكويچ  گفت: بيكطرف كشور ما در ماوراى سند دولت برطانيه
است و طرف ديگر هم محمد شاه متحد روسيه سلطنت دارد, پس اكنون كه ما به دولت روسيه متابعت ميكنيم, بايد شما در

مقابل حملهK انگليس با ما امداد نمائيد.
ويكويچ جواب داد: كه سرداران قندهار متابعت روسيه را ندارند, زيرا با وجوديكه من ده هزار طال را براى رفتن شما

) كوس پيش نرفتند. اما اگر ايشان بهرات برسند, انوقت در مقابل هر۲۵ روز باندازه (۱۵بهرات دادم, باز هم در مدت 
خصم امداد داده خواهد شد. وى عالوه كرد: كه اصالً دولت روسيه ويكويچ را بحضور امير دوست محمد خان فرستاده
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است. و او را نسبت بسرداران قندهار بنظر اهميت مى بيند, زيرا امير موصوف با دست خالى بارها بر خالف قواى مجهز
سكهـ جنگيده است. چون وى مكتوبى را بوسيلهK حبو خان آدم خود بحضور امپراطور فرستاد كه من خدمتگار آن دولت ام,
امپراطور جوابش داد: كه ما شما را دوست خود ميدانيم نه خدمتگار! و حاضريم كه بنام دوستى روسيه چهار لك طالى

روسى و چهار نفر افسر تعليم يافته امور لشكر پياده و توپخانه را بشما بفرستيم."
, كتاب مذكور)۱, ج ۳۵۹(ص 

مسئلهK هرات و افغانستان و اقدامات دولت برطانيه

با وجود اين گونه وقايع كه در افغانستان روى داد, ارل آف آكلند, فرمانفرماى هند بموضوع افغانستان اهميتى نداد, و
تصميم گرفت, تا اين مسايل در اروپا بوسيلهK ارباب حل و عقد امور تحت غور گرفته شود, اما وخامت اوضاع زياد ازين

اجازت نداد, كه سياست آكلند را تعقيب نمايند.
كونت سيمانچ سفير روسيه در ايران و همكاران او نه تنها بر خالف آمالِ برطانيه ميخواستند كه هرات را بگيرند,
بلكه ايلچيان مسلسل و پول را به امير كابل و سرداران قندهار ميفرستادند, و سر جان مكنايل سفير برطانيه در تهران از
طرف شاه ايران , و سرالكسندر برنس نمايندهK برطانيه در كابل از طرف امير دوست محمد خان, معزول و مرخص

گرديدند.
اين اوضاع منافع برطانيه را در هند و وقار سياسى او را در ممالك شرق بخطر انداخت و توجه فرمانفرماى هند بتمام
دسايس روسيه و ايران در افغانستان معطوف گشت, كه ميخواستند خود را به سند و دروازهK هند رسانند,. وضع سياسى و
جغرافى اين سر زمين  چنين است, اگر حركتى از طرف غرب درياى سند روى داده, همواره مردم هندوستان را تحت اثر

گرفته است.
شاه زمان خواست كه بر الهور تاخته و از ستلج بگذرد, وى با تيپو سلطان مكاتبه و مراسله داشت, زمامداران برطانيه
اين حركت را بنظركمال اهميت ديدند و گفت: "با وجود روابط دوستانه اى كه با رنجيت داريم, اگر روسيه بر هند بتازد,
ما مجبور هستيم, تا خطوط دفاعى خود را به دامنهاى كوهسار رسانيم, و اين سر زمين را بگيريم, تا دشمن دران قرار نگيرد."
چون ويكويچ فعاليت خطر ناك خود را در افغانستان به نمايندگى امپراطور روسيه آغاز گرده و در عين زمان راپورت
هاى عدم محبوبيت سلطهK امير دوست محمد خان در كابل ميرسيد, بنا بران حكومت هند تصميم گرفت, تا در انجا حكومت

دوستِ خود را مستقر ساخته, و اختيار امور افغانستان را از دست دودمان باركزئى, بكj وى بسپارد.
هنكاميكه حكومت هند از ارادهK خطر ناك ناپليون آكاه گشت,  فوراً مونت ستوارت الفنستن را بدربار كابل فرستاد, و
با شاه شجاع معاهدهK دوستى و اتحاد را بست, ولى شاه شجاع حكومت را از دست داد, و در لودهيانه بحكومت هند پناهنده
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گرديد, و باوجوديكه مكرراً براى بدست آوردن تخت و تاج كوشيد, باز هم ناكام برگشت. درينوقت در تمام هندوستان و
آسياى ميانه آوازه بود, كه بايد دولت انگليس براى حفظ وقار خود, شاه شجاع را واپس به تخت و تاج شاهى خود برساند,
و بنا بران نظر تمام ارباب حل و عقد و عموم مردم بطرف او بود, چنانچه سر الكسندر برنس نيز حين بازگشت خود از كابل

به  ارل آكلند چنين نوشت:
 جون ۱۸۳۸م۳

"واضح است كه دولت برطانيه بهيچ صورتى از صور نميتواند, اوضاع كنونى كابل را تحمل نمايد, اگر ما سران
افغانستان را بر همين وضع بگذاريم, طبعاً به ايران و روسيه تسليم شده, و آنچه آنها بخواهند بوسيلهK ايشان عملى خواهند

كرد, و افغانستان منزل اهريمن خواهد گرديد.
Kمقصد مهم حكومت هند اينست كه قواى امير كنونى كابل را از بين برد, و اين كار بدو وسيله ممكن است: يا بوسيله
برادرش سلطان محمد خان و يا بذريعهK شاه شجاع الملك! و نيز بايد اين كار را حكومت هند به سكهـ نگذارد, بلكه

مستقيماً در انجام آن مداخله نمايد.
راجع به سلطان محمد خان بايد گفت: كه امير دوست محمد خان از قوهK او در صورتيكه سكهـ امداد ماليش دهد سخت
ميترسد, و امكان قلع و قمع امير نيز هست, ولى سلطان محمد خان لياقت حكمرانى كابل را ندارد, وى شخص بسيار خوب
است, ولى براى خويشتن كار كرده نميتواند, و همواره آله دستِ ديگران مى شود, بنا بران امور كابل را ازين هم خرابتر

خواهد ساخت.
اما شاه شجاع را بايد حكومت هند با يكنفر نمايندهK خود به پشاور بفرستد, و يكدو رجمنت عسكر خودش با او باشد,

و ديگر تمام كارهاى او را ما بدست بگيريم, و او را بچنين وضع به تختِ موروثى او برگردانيم."
بعد ازين برنس راجع به خاندان سدوزائى و شاه شجاع چنين اظهار رأى مينمايد: "با وجوديكه سلطنت افغانى از دست
Kاعظم قوه Kدرانى تا كنون هم تفوقى را در ملت دارد, اگر چه باركزائيان حصه Kخاندان احمد شاه ابدالى رفته, ولى قبيله

سدوزائيان  را گرفته اند, ولى سدوزائيان تا كنون هم بر هرات حكم ميرانند, و مركز ثقلِ حكومت اند.
باركزائيان كه بر كابل و قندهار تسلط يافته اند, جز قبايل درانى بقوهK ديگران متكى اند, و براى دوام حكومتِ خود
نيز داخل قبايل خود استفاده كرده نميتوانند, و بايد از ما استمداد نمايند. چون با وضع كنونى ما نمى توانيم (مخصوصاً با
مير كابل) كمكى نمائيم, بنا بران بايد واپس سلطنت افغانستان را به خانوادهK سدوزائى بر گردانيم و اين كارِ مفيدى

خواهد بود"                             (نقل از اطالعات مربوط بافغانستان نمبر ۵ ص ۲۰)

سر كلود وايد پوليتيكل ايجنت لوديانه بعد از تماسهاى فراوان با سران افغانستان و درك تمايل مردم, شاه شجاع را
ديده و با و گفت: ما فوراً اعيلحضرت شما را بر تخت شاهى بعوض امير دوست محمد خان جاى ميدهيم.

سر جان هوب هوس در نطق خود (ص ۳۷) گويد:
"سر كلود وايد در مكتوبى بر الرد آكلند فشار مى آورد, تا شاه شجاع را بر امير دوست محمد خان ترجيع ندهد, ولى 

با عقيدهK الكسندر برنس اختالف دارد. و بايد داليلى را كه اين شخص نجيب داشت, مورد غور قرار ميگرفت. سر كلود در
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جائى گويد: منابع اطالعات من كه بارها از طرف مردم مقامى و اروپائيانِ كابل ديده, تصديق شده ميرساند: كه حكومت
امير دوست محمد خان در بين مردم محبوب نيست, و مستر ميسن هم در راپورتهاى خو تصديق اين امر را ميكند, ولى باز هم

از لياقت هاى امير انكار كرده نميتوانند."
سر كلود وايد ميگويد:

"من باوجود اختالفى كه با رأى فرمانفرماى هند دارم, اطاعت او را مى نمايم, ولى چنين بنظر مى آيد, كه با تمايالت
Kمردم نبايد بشدت پيش آمد, و براى حفاظت و بهبود روابطِ ما با ديگران نبايد تخت نشينى مجدد شاه شجاع را بر تقويه

امير ترجيع داد.
(كتاب مذكور ص ۳۹)

بهر صورت الرد آكلند باالخر اراده نمود, كه شاه شجاع را باز مالك تاج و تخت گرداند, و بوسيلهK او شعله هاى
دسايس ايران و روسيه را در ماوراى سند خاموش سازد, شاه شجاع كه بقول خودش منتظر چنين امر بود, و براى ناكامى
مذاكرات برنس دعا ميكرد, اكنون اطالع يافت كه پول و لشكر برطانيه براى باز بدست آوردن تخت و تاج شاهيش داده

خواهد شد.
چون براى لشكر كشى بر افغانستان, موافقهK قبلى رنجيت نيز الزم بود, بنا بران نمايندگان برطانيه بالهور رفتند, و در
انجا معاهدهK مثلث الهور ۲۶ جون ۱۸۳۸ را عقد نمودند, كه از طرف شاه شجاع قاضى محمد حسن بن قاضى مال محمد
غوث بشاورى درين مذاكره شركت كرد. اين معاهده از طرف گورنر جنرال هند تصديق و عزم لشكر كشى بر افغانستان و
تخت نشينى مجدد شاه شجاع را الرد پالمرستون نيز تائيد نمود, تا كه در نتيجه ارل آكلند گورنر جنرال هند اعالميهK ذيل را

نشر نمود:

اعالميهK فرمانفرماى هندوستان در بارهK افغانستان

سمله ۱ اكتوبر ۱۸۳۸
عزتمند گورنر جنرال هند بمشوره شوراى عالى خويش, اجتماع لشكرهاى برطانيه را براى خدمات در سر زمين هاى

ماوراى سند امر ميدهد, و علل آنرا چنين بيان مى نمايد:
دولت برطانيه در سنه ۱۸۳۲م با ميران سندهـ و نواب بهاولپور و مهاراجه رنجيت سنگهـ براى منافع خود شان معاهداتى
را نمود, كه مطابق آن راه كشتى رانى اندس (سندهـ) كشاده گشته و در توسيع امور تجارت تسهيالتى بعمل آمد, و ازين

راه ملت برطانيه در آسياى ميانه منافعى را كسب نمود.
براى آنكه مساعدت حكمرانان كنونى افغانستان بانجام مواد اين معاهدات بدست آيد, سر الكسندر برنس در اواخر
سال ۱۸۳۶بكابل پيش امير دوست محمد خان فرستاده شد, تا در مطالب تجارتى با او مذاكره نمايد, هنگاميكه برنس
بكابل پيش ميرفت, اطالع رسيد, كه لشكريان امير دوست محمد خان بر قواى متحد دوست قديمى ما مهاراجه رنجيت
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سنگهـ غفلتاً حمله ناگهانى نموده اند.
چون مهاراجه نميتوانست بصورت فورى دفع اين خطر را نمايد, پس امكان قوى بود, كه شعلهاى جنگ تمام آن سر
زمين را بگيرد, و مانع توسيع امور تجارتى ما گشته و مقاصد صلح جويانه و خير خواهانه (!) دولت برطانيه را بكلى ناپديد
سازد. بنا بران فرمانفرماى هند بوسيلهK سر الكسندر برنس بامير دوست محمد خان گوشزد كرد, كه آكر او خواسته باشد كه
با شروط معقول و منصفانه با مهاراجه مفاهمه و مذاكره نمايد, پس فرمانفرماى هند از نفوذ نيكوى خود كار گرفته و

مهاراجه را بمفاهمه و حسن معامله بين طرفين وادار خواهد نمود.
مها راجه رنجيت سنگهـ بسبب احساسات دوستى و عقيدتى كه از زمان قديم با دولت برطانيه دارد, اين پيشنهاد گورنر

جنرال را بكمال مسرت پذيرفته و اطميانان داد: كه وى حركات خصمانه را بكلى معطل خواهد داشت.
بعد از اين باطالع گورنر جنرال رسيد, كه يك لشكر ايرانى شهر هرات را محاصره كرده و سلسلهK دسايس را در تمام
افغانستان گسترده اند, و ميخواهند كه نفوذ ايران را تا سواحل اندس, و احياناً تا ماورا� آن بهند برسانند, و دربار شاهى
ايران نه تنها با نمايندگان عليا حضرت ملكهK برطانيا رويهK توهين آميزى را گرفته, بلكه ميخواهند بكلى اساس روابط خود را

با دولت برطانيه ويران سازند.
برنس مدتى را در كابل به مذاكراتِ بى نتيجه با امير دوست محمد خان گذرانيد, و ازان پديد آمد, كه امير مذكور
در بارهK سوء تفاهم خود با رنجيت, بكلى بر معاونت ايران اتكا داشته, و بصورت بسيار نا معقولى ميخواهد كه دعاوى خود را

پيش برد.
نظر به روابط بسيار دوستانه ايكه با مهاراجه داريم, گونر جنرال نميتوانست از منافع او چشم پوشد. و نيز چون امير
ترتيباتى را ميگرفت: كه امنيت سرحدات هند را اخالل نمايد, و براى اين كار هر گونه امداديكه ممكن بود, از قواى
اجنبى ميخواست, و نقشه هاى امور ايران را در افغانستان پيش مى برد, و بدينوسيله وقار برطانيا را در هند مجروح مى
ساخت, و باتمام منافع دولت برطانيه چنان اختالفى داشت كه باآلخر هيئت برنس مجبور به ترك كابل و قطع مذاكرات

گشته, و بدون كاميابى جزوى بهند باز گشت.
اكنون چنين فيصله شده, كه بعد ازين دولت برطانيا در بارهK مفاهمه بين حكمرانان سكهـ و امير نكوشد و تا وقتيكه
همين حكومت در كابل موجود باشد, اميد روابط نيك و دوستانه ما با آنها نيست. و بايد در بارهK محاصره هرات و رويه
ملت ايران غور كرد. محاصرهK اين شهر از چندين ماه از طرف قواى ايران جارى است كه حمله بران شهر يك امر ظالمانه و
غير عادالنه شمرده مى شود, و مساعى سفير ما بدربار ايران دران باره نتيجه اى نداده است. ولى دفاع مردانه و دليرى مردم

آنجا بما اميد ميدهد كه تا وقتى كه بايشان امدادى ميدهيم, بكمال مردانگى مقاومت خواهند كرد.
ولى چون دولت ايران عالنيتاً بر خالف منافع برطانيا ميكوشد, و وقايع متواتره اين امر را بثبوت رسانيده است, بنا

 سفير علياحضرت ملكه برطانيا امر داده شد, تا در نتيجه بى احتراميهاى متواتره, دربارMacneil   بران به سر جان مكنيل
شاهي ايران را ترك نموده و قطع تمام روابطِ رسمى حكومتين  را اعالن نمايد, و رسماً به شاه ايران بگويد: كه دولت

برطانيا, اقدامات خصمانهK او را در افغانستان, عيناً حركت خصمانه بر خالف خويش مداند.
سرداران قندهار (برداران امير دوست محمد خان) نيز پيوستگى خود را بصورتى با ايران اظهار كرده اند, كه بكلى
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منافى منافع برطانيه در هند است, و در عمليات محاصره هرات شركت كرده اند.
گورنر جنرال هند بعد از مراجعت هيئت برطانوى از كابل, و اطالع بر اوضاع بحران آلود آنجا الزم ديد, كه توجه

فورى خود را به دفع مخاطرايكه سرحدات كشورش را تهديد ميكند معطوف سازد.
درينوقت نظر وى طبعاً بر شاه شجاع الملك افتاد, كه بدوران اقتدار خود بغرض دفع دشمنان خارجى, با دولت برطانيه
تعهد صميمانه داشته, ولى  از شهنشاهى خود از طرف حكمران موجودهK افغانستان محروم گشته, و بمقبوضات برطانوى پناه

آورده بود.
از اطالعاتيكه بسا فرستادگان برطانيه بعد از ديدن اوضاع كابل دادند, روشن گرديد كه سران باركزائى بسبب
منفوريت خود, نمى توانند متحدين مفيد دولت برطانيه باشند, و نه با ما در امور ضروريه و فورى دفاع ملى ما كمكى كرده

ميتوانند.
تا وقتى كه باركزائيان  از مخالفتِ مطالب و امور خفاظتى ما خود را باز داشته بودند, دولت برطانيه هم اقتدارِ ايشان را
شناخته و بنظر احترام ميديد, ولى اوضاع بكلى تغيير كرد, و سياست مخالفانهK سرداران موصوف رويهK ايشان را نسبت بما
تبديل داد, و سالميت كشور ما را بخطر انداخت. براى بهبود اوضاع ما در سمتِ شرق بايد حتماً در كشورِ سمت غربى
حكومتى موجود باشد كه با روحيهK اتحاد كامل تمام خطرات وارده از آن سو را دفع نمايد, و بجاى اين سردارانيكه خود را با

قواى متخاصم ما چسپانده و ميخواهند پالنهاى فتح و تجاوز را عملى سازند, قرار گيرد.
گورنر جنرال هند بعد از غور و تدقيق زياد باين نتيجه رسيد: كه اكنون سياست احتياط و عدالت پسندى و ضرورت
وقت تقاضا دارد تا شاه شجاع الملك را نظر به محبوبيتى كه مشاراليه در تمام افغانستان دارد, و اين مقصد را بسا از منابع

موثوقه بارها تصديق كرده اند پس بتخت افغانستان برساند.
چون مهاراجه رنجيت سنگهـ با دولت برتانيه روابط بسيار دوستانه دارد, بنا بران گورنر جنرال برين  رأى بود, كه او را
هم درين  اقدامات بحيث دوست شامل سازد, و براى اين مقصد سر وليم مكناتن در ماه جون ۱۸۳۸ بدربار الهور فرستاده
شد, تا بين شاه شجاع و دولت برطانيه و مهاراجه رنجيت سنگهـ يك ميثاقِ مثلثى را بست, و مهاراجه قبول نمود, تا در
تحصيل تخت موروثى شاه شجاع همكارى نمايد, و دوستان و دشمنان يكى ازين سه قوه, دوستان و دشمنان همه خواهد
بود, و موافقهK تمنيات مهاراجه با دولت برطانوى اكنون بر تمام كشور هاى اينطرف ظاهر و هويدا است. و حفظ آزادى و

وقار ميران سندهـ و تماميتِ هرات در تحت تسلطِ حكمرانان كنونى, نيز ضمانت شده است.
با ترتيباتى كه گرفته شده و يا بعد ازين تكميل ميشود, اميد ميرود: كه آزادى عمومى و سالميت امور تجارت بكلى
حفظ گردد, و نفوذ و شهرت دولت برطانيه در آينده نيز بين ممالك آسياى ميانه توسيع و تقويه يافته, و بر سر تا سر

سرحدات هند اطمينان حكمفرما گرديده و در مقابل دسايس خصمانهK ديگران سدى محكم ايجاد خواهد شد.
اينك عنقريب اعليحضرت شاه شجاع الملك با لشكريان خود بافغانستان داخل گشته, و از مداخالت قواى بيگانه و
اقدامات خصمانه, بوسيلهK لشكر انگليس حفاظه و تقويه مى شود, و گورنر جنرال با يقين محكم اميد وارست: كه بزودى شاه
موصوف بر تخت سلطنت موروثى خود قرار گرفته و زمام اقتدار را بكj خواهد گرفت, تا آزادى و تماميتِ افغانستان را

نگهدارى نمايد. و بعد ازان لشكريان انگليس از افغانستان واپس خواهند آمد.
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گورنر جنرال نسبت به مسئوليتيكه بتاج برطانيه دارد, چنين اراده كرد. و آگر درين امر اهمال مينمود, البته در امداد
براى تأسيس اتحاد و راحت مجدد مردم افغانستان نيز ناكام مى ماند. اكنون نيرو و نفوذ برطانيه, منافع عمومى را در نظر
گرفته و خواهد كوشيد, تا آن اوضاع ناگوارى را كه از مدت چندين سال راحت و خوشى و بهبودى افغانان را تهديد كرده

از بين بردارد.
اما سردارانيكه بسبب اقداماتِ خصمانهK خود, قبالً علت رنجش و آزردگى دولتِ برطانيه شده اند, اگر اكنون بزودى
اطاعت و تسليم خود را اعالن نمايند, با ايشان رفتار محترمانه خواهد شد, و آزاد خواهند بود و بايد فوراً براى منافع عمومى

كشور خود از اختالف و شورش دست بردارند.
بحكم رايت انريبل گورنر جنرال هند امضاى: دبليو ايچ مكناتن, سكرتر حكومت هند, با گورنر جنرال.

, كتاب مذكور)۱(ص ۳۸۷, ج 

Kفرمانفرماى هند, به سپاهيان بحرى حكومت بمبئ امر داده شد, تا در جنوب ايران بر جزيره Kبعد از نشر اين اعالميه
خارك پياده شوند, و بعد از تسلط بران جا منتظر اوامر حكومت هند باشند. و نيز به لشكر عظيم برطانيه در هند امر سفر
برى شد, تا در فيروز پور مجتمع گرديده و با شاه شجاع بطرف كابل از راه سند و بوالن و قندهار حركت نمايند. و شهزاده
تيمور فرزند شاه شجاع با قواى سكهـ از راه پنجاب و خيبر بر كابل بتازند. لشكريكه با شاه شجاع ميرفت بنام "لشكر

اندس" ناميده شده و گورنر جنرال نيز در فيروز پور با مهاراجه رنجيت سنگهـ مالقى گشت.

اما در ايران: سر جان مكنيل لشكرگاه شاهى را گذاشته و بسرحدات توركيه آمد, چون از حركت لشكر بحرى هند
بآبهاى ايران واقj گشت, فوراً به كلنل ستودارت نوشت, تا شاه ايران را از اقدام دولت برطانيه آگاهى دهد و بگويد: كه
اگر اعليحضرت شاه محاصرهK هرات را ترك نكند, پس لشكريان هند از جزيرهK خارك گذشته و برعينِ خاكِ ايران پياده و

حمله آور خواهند شد.
كلنل مذكور بمجرد وصولِ اين امر, يادداشت ذيل را بحضور شاه سپرد, و شاه هم بهوش آمده و شيپور باز گشت را در

لشكر نواخت, و محاصرهK هرات را ترك گفته, بطرف ايران حركت نمود.

يادداشت ستودارت به شاه ايران

بامر وزير مختار عليا حضرة ملكه برطانيه باطالع اعليحضرت ميرساند: كه دولت برطانيه اقدامات اعليحضرت شما را
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Kبر خالف افغانان, بنظر تشويش و اضطراب ديده, و آنرا يك حركت خصمانه بر مقابل هند برطانوى و بكلى منافى روحيه
�گانگى و دوستى كه بين برطانيهK عظمى و ايران موجود است مى شمارد, و اگر اين پروژهK اقدامات دوام كند, پس بالنتيجه
رشتهK روابط دوستانه كه با كمال مسرت بين برطانيهK عظمى و ايران موجود است قطع خواهد شد, و برطانيهK عظمى با قداما

كه براى حفظ وقار تاج برطانيه الزم بيند, دست خواهد برد.
بمن هدايت داده شده تا عالوتاً با اطالع اعليحضرت برسانم: كه اگر هرات بشما تسليم هم شود, دولت برطانيه تسلط
شما را بران يا ديگر قطعهK خاك افغانستان, يك عمل خصمانه بر خالف انگليند خواهد شمرد, وزير مختار علياحضرة ملكه
انگلستان بكمال بى صبرى انتظار مى برد, و اميد دارد, كه به عجلت تمام لشكر ايران واپس به كشور خود بر گردند و

اعليحضرت شما از اقدامات خصمانه عليه انگلستان خود دارى فرمايند.
دولتِ برطانيه تالفى تشدديكه با ايلچى وى شده نيز خواهان است, و اين امر از مسئلهK هرات بكلى عليحده است. وزير
مختار دولت مذكور اعتماد دارد, كه اعليحضرت شما طوريكه وى بخواهد تالفى اين امر را خواهيد فرمود, و نخواهيد

گذاشت كه دولتِ برطانيه آنرا بوسايل د�گرى تالفى نمايد.
البته با عليحضرت شما, اطالعاتِ حكومت فارس رسيده خواهد بود, كه يكدسته از لشكريان برطانيه با پنج كشتى
جنگى به خليج فارس رسيده و على العجاله بر جزيرهK خارك قبضه كرده اند, و اقداماتِ ديگر اين دستهاى جنگى, مبنى بر

تصميمات آيندهK اعليحضرت شما خواهد بود.
اما اعليحضرت شما بايد نظر دولت علياحضرة ملكهK برطانيا را در بارهK مسايل كنونى بخوبى بدانند, و بفهمند كه در
خاطر وزراى برطانيه و ارباب حل و عقد امور هند, تشويشى از اقداماتِ كنونى دولت ايران پيدا آمده, كه اكنون جز تكميل

مطالباتِ آنها هيچ چيزى مانع اقداماتِ ايشان كه براى حفظ منافع و تالفى وقار برطانيه ميكنند, نخواهد بود.
وزير مختار برطانيه اكنون سفر خود را به سرحدات توركيه ادامه داده و تمام مامورين برطانوى را از داخل خاك ايران
باز خواهد خواست, ولى يقين دارد كه اعليحضرت شما بعد ازين بمشوره برخى از كج طينيان كه وخامت امور را باين درجه
رسانيده اند, نخواهند رفت, و از عقل سليم خود مطابق منافع حقيقى ايران استشاره فرموده و اقداماتى را خواهند فرمود, كه

وزير مختار برطانيه واپس بدربار شاهى آيد, و مراتب �گانگى و دوستى سابقه را باز بين حكومتين بر قرار سازد.
اعليحضرت همايونى بايد بدانند: كه وزير مختار عليا حضرة ملكه برطانيه بحضور شما با كمال صداقت و اخالص
مراتب امور را باز توضيح داده و اميدوارست كه دولت ايران از تعقيب چنين رويه نامرضيه باز گشته و بفهمد كه جز قبول

خواهش هاى دولت برطانيه ديگر چيزى نمى تواند كه ايران را از خطرات فورى و  زيان نجات بخشد.
خداى بزرگ اعليحضرت شما را هدايت فرمايد تا درين مورد تصميم عاقالنه بگيريد و اشارهاى اهريمنى كه امور را
باين درجه وخامت رسانيده فراموش فرمائيد. من بحيث يك خدمتكار قديمى و مخلص و خير خواه شاه و دولت ايران دعا

ميكنم كه چنين باد."
(ص ۳۹۱, ج ۱, حيات امير)
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علل لشكر كشى انگليس

بعد از وصول اين يادداشت كلنل ستودارت, لشكر ايران از محاصرهK هرات دست باز داشته و عقب رفت, و مردم تصور
ميكردند كه اكنون احتياج به لشكر كشى انگليس نمانده, ولى تصميم گورنر جنرال همانطور بجا بود, و داليلى وجود داشت

كه بايد براى تكميل مقاصد برطانيه, لشكر كشى بر افغانستان صورت بگيرد:
اوال: آگر چه ايرانيان لشكر خود را از هرات بتاريخ ۹ ستمبر ۱۸۳۸ حركت دادند, ولى قلعهK غوريان و واليت غوريان و
Kكرخ و سبزوار و فراه تا دو منزلى سرحد قندهار بدست ايرانيان بود. و مامور برطانوى بدربار ايران اصرار داشت, تا قبضه
آن اراضى به افغانان سپرده شود ولى تا بتاريخ ۲۹ نومبر ۱۸۳۸ درين مذاكراتِ خود كامياب نيامد, و غوريان تا مدت
يكسال بعد از فتح افغانستان بدست لشكر برطانيه, هنوز در تصرف ايران  بود, و آنرا به حكمران هرات نداده بودند و ازين

نامهK كلنل شيل كه بنام وزير خارجه ايران نوشته پديد مى آيد:

نامهK شيل به وزير خارجهK ايران ميرزا مسعود

تهران ۲۲ نومبر ۱۸۳۸
"در ابالغيه اى كه كلنل ستودارت بحضور اعليحضرت شاه ايران, از طرف جاللتمآب وزير مختار برطانيه در لشكرگاه
شاهى داده بود, سر جان مكنيل توضيح كرده: كه اگر اعليحضرت شاه بر يك قطعهK خاك افغانستان تصرفِ خود را دوام

دهد, دولتِ برطانيه آنرا يك اقدام خصمانه عليه خود خواهد شمرد.
اكنون بوزير مختار برطانيه اطالع رسيده, كه لشكريان ايران بر غوريان و فراه و سبزوار و كروخ بنام شاه ايران تا كنون
تصرف خود را دوام ميدهند. مطابق هداياتيكه از سر مكنيل گرفته ام, ازان جاللتمآبى خواهش دارم, تا مرا از حقايق اين
مسئله آگاه ساخته, و توضيح فرمائيد كه آيا براستى هم لشكريان مذكور غوريان و فراه و سبزوار و كروخ را بنام شاه ايران در

تصرف گرفته اند? و بامر شاهانه چنين كار را كرده اند?"
(ص ۳۹۳, ج ۱, كتاب مذكور)

نامهK شيل به وزير خارجهK ايران
۱۸۳۸ نومبر ۲۹تهران 
 نومبر) جاللتمآبى در باره اطالعيكه راجع بدوام تصرف لشكر ايران بر غوريان و فراه و سبزوار و۲۸ رمضان (۱۰"نامه 

كرخ داده بودم رسيد. درين نامه تصريح نكرده ايد, كه آيا براستى هم سر زمين مذكور از طرف لشكريان ايران اشغال شده و
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بنام شاه ايران بران تصرف ميكنند?
از سكوت شما درين باره من ونتيجه م�گيرم, كه اطالعيكه به وزير مختار برطانيه سر مكنيل درين مورد رسيده بود
صحيح است, و سر زمين هاى مذكور بحكم شاهى تا كنون از طرف لشكر ايران بنام شاه ايران تحت تصرف و اشغال است.

بهدايت وزير مختار برطانيه باطالع وزير اعليحضرت شاه ايران ميرسانم: كه وزير مختار موصوف وظيفه خود ميداند,
تا بر خالفِ تصرف لشكر ايران بر غوريان پروتست نمايد, زيرا بران اراضى و قالع حق دوام تصرف را ابداً ندارد.

و نيز جاللتمآب سر جان مكنيل بمن هدايت داده, تا بدولتِ ايران خاطر نشان نمايم: كه در بارهK فراه و سبزوار و
كروخ در هرات با اعيلحضرت پادشاه ايران مذاكره رفته و با مطالبات دولت برطانيه در بارهK تخليهK فورى آن موافقه كرده
بودند, و اكنون بايد شرايط موافقه عملى گردد, و اراضى اشغالى فوراً تخليه شود. و هم يك نقل حكمِ تخليه را بمن

بفرستيد, تا آنرا باطالع دولت برطانيه برسانم."
, ج ۱, كتاب مذكور)۳۹۴(ص 

ثانياً: اگر لشكر برطانيه بطرف افغانستان حركت نمى كرد, تصرف اشغالى قواى ايران بر نقاط مذكور دوام ميكرد, و
از مذاكرات سياسى نتيجه اى بدست نمى آمد. چون عاقبت اين اشغال نيز مدهش بود, بنا بران به لشكر كشى ضرورت

افتاد, چنانچه سر مكنيل در نامه اى به الرد پالمرستون چنين نوشته بود:
"اگر شاه ايران در تسلط بر يك حصهK افغانستان كامياب آيد, وى از نفوذ سردارانيكه مطيع او يند كار گرفته, و
مخالفان خود را از انجا قلع و قمع خواهد نمود. هنگاميكه يكبار پاى شاه درين سرزمين استوار شد, بعد ازان كشيدنِ او از
انجا دشوار است. و من ميترسم كه خوف دوريش از انگليس او را از دوام فتوحات خود مانع نخواهد شد. و حتماً امدادِ

خارجى را براى باز گرفتن هرات خواهد خواست, و وسايلى را تهيه خواهد كرد, تا فتح خود را بر هرات تثبيت دهد."

, ج ۱, كتاب مذكور)۳۹۵(ص 

ثالثاً: ويكويچ هنوز هم پول را در بين سرداران قندهار بخش ميكرد, و مطابق معاهده ايكه بين سرداران و شاه ايران
بصمانت كونت سيمانچ عقد شده بود, ايشان را به حمله بر هرات مى انگيخت و شخصاً رهنمائى ها ميكرد.

رابعاً: اگر گورنر جنرال سرداران قندهار و امير كابل را بدوام نقشه هاى سان آزاد ميگذاشت, در نتيجه نمايندگان
ايرانى كه در تحت هدايت مامورين روسى كار ميكردند و بدربار سرداران موصوف موجود بودند, سلسله دسايس خود را تا
قلب هند پهن مى نمودند, چنانچه هيئت هاى فرعى ارسالى اتحاديه ايران و روسيه از سرحدات سندهـ وغيره هم گذشته

بودند.
خامساً: مطابق معاهدهK مثلث الهور بايد دولت برطانيه و دربار الهور متحداً شاه شجاع را بر تختِ شاهى كابل مى
نشانيد, و مردم افغان هم منتظر اين كار بودند, و دولت انگليس ميتوانست كه بوسيلهK شاه شجاع, روابط دوستانهK خود را با

افغانستان قايم دارد.
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۱۰بهر صورت: در نتيجهK تصميمات دولت برطانيه, گورنر جنرال هند امر داد تا لشكر اندس از فيروز پور بتاريخ 
) نفر ميرسيد, و سر الكسند برنس۲۸۳۵۰ حركت نمايد, قراريكه ميجر هيوز گويد عدد اين لشكر تا (۱۸۳۸دسمبر 

گماشته شد تا به سندهـ عليا رفته و با ميران خير پور يك معاهدهK دفاعى و تعرضى را عقد نمايد, و همچنين سر هنرى پوتنجر
بحيدرآباد براى همين مقصد فرستاده شد. و ميجر مكيسن هم با نواب بهاولپور و سرداران داوK دپوتره مذاكره ميكرد و در

نتيجه همهK آنها به آمپراطورى برطانيه پيوستند.
(ختم جلد اول حيات امير)

نامهK سردار اكبر خان به قبايل خيبر

چون شهزاده تيمور با لشكر سكهـ و سر كلود ويد از پشاور بطرف جالل آباد حركت كردند, سردار محمد اكبر خان
 به خيبر۱۸۳۸ مئ ۲۲فرزند امير دوست محمد خان كه حكمران ننگرهار بود عزم مقابله نمود, و نامهK ذيل را كه بتاريخ 

رسيده, خطاب بقبايل معبر خيبر نوشت:
:من امروز با تمام عساكر و رعا�اى اين وال, از جالل آباد بعزم جهاد فى سبيل الله بر خالف كفار نابكار بر آمدم, و
ميخواهم زندگانى خويش را در راه خدا قربانى نمايم و حاال در على بغان با عساكر همركابى فروكش هستيم, و در منزل
ديگر به چهار دهى و از انجا به باسول و دكه ميرسيم. پنجصد نفر جزايرچى و تعداد كثير مردم كوهستان براى امدادِ ما از
طرف ابوى امير صاحب از كابل فرستاده شده, كه بالطافِ ايزدى در باسول بركاب عالى مى پيوندند و بعد از ان بطرفِ
خيبر خواهيم آمد, كه بمدد حق تعالى و محمد مصطفى صلى الله عليه و سلم و به شجاعت خدمتگاران دين مبين و فداكارى
عساكر كارزار ديدهK جنگى پياده و توپخانه عزتِ قوى خود را در ميدان ِ جنگ حفظ خواهيم كرد. اطالعات موKثقى كه از
اشرف البالد احمد شاهى رسيده حاكى است كه ايرانيان و روسيان با لشكر بى عدد به غوريان آمده و عنقريب بمدد

سرداران قندهار ميرسند, تا با لشكر انگريز و شاه شجاع الملك در آويزند.
چون اين اطالعات به شاه شجاع الملك رسيد, وى پيش خيمهK خود را كه براى حركت كابل در قلعهK اعظم زده بود پس

خواسته و به تهيه مقدماتِ محاصره دارى و حفظ قلعهK قندهار پرداخت."
, ج ۲, حيات امير)۲۶۹(ص 

تلخيص نامهK غالم محمد خان پوپلزائى

اين شخص يكى از سران كوهستان شمالى كابل بود, كه بدولت برطانيه خدمت ميكرد, و به موهن الل اطالعات
ميداد, و هنگاميكه انگليس بر كابل حمله كرد, همين شخص در كوهستان بغاوت انگيخت و امير دوست محمد خان را
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مجبور به ترك كابل و فرار نمود. اين نامه را راجع باوضاع كابل حينِ لشكر كشى انگليس به موهن الل نوشت:
"امير كابل اكنون وضع مشوشى دارد, وى جمعى از نزديكانِ خود را خواسته و از ايشان رأى طلبيد, كه لشكر انگليس
و شاه شجاع از طرفِ قندهار و لشكر سكهـ از خيبر پيش مى آيند, اكنون چه بايد كرد? درين محفل مشوره برخى از سران
افغان مانند نواب جبار خان و امير اخندزاده و عبدالله خان گفتند: كه وقتِ مشوره اكنون گذشته, اين كار را وقتى بايد
ميكرديم, كه الكسندر برنس در كابل بود, ولى چون در انوقت به تحريك نمايندهK روسيه و ايران و امير بخارا رأى ما را
نگرفت, اكنون چيزى گفته نمى توانيم و مى بينيم كه روسيه و ايران و بخارا بامير چه معاونتى ميدهند? و اكنون چارهK ديگر

جز جنگ نمانده است.
Kامير دوست محمد خان فرزندش محمد اكرم خان و وزير سميع خان را به باميان فرستاد, تا ايرنيان ترك محاصره
هرات نكنند, و به سفير روسيه و محمد شاه ايران برخى از اطالعات مجعولى را راجع بوضع لشكر كشى انگليس و سكهـ

داد.
چون لشكر ايرانيان از هرات باز گشتند, امير به سفير روسيه چنين نوشت: "باثر نامهK شما كه همدست كاپيتان ويكويچ
فرستاده بوديد, من روابطِ يگانگى خود را با دولت برطانيه قطع كردم, و بزودى سر الكسندر برنس را پس فرستادم, اما
روسيه و ايران هر دو موKفق نشدند كه تنها هرات را كه در انجا صرف چهار هزار نفر محصور و مانند مردگان بگور اندر
بودند بگيرند, و اينك واپس لشكر ايران بايران برگشت, پس با چنين وضع چگونه ميتوانيد هندوستان را تا كلكته اشغال

نمائيد?
بهرات نه افغانستان امداد كرد, و نه بخارا, و نه لشكر ايرانى كدام شكستى را در انجا خورد, كه علت باز گشتن شان

باشد!
اگر شما را شرمى بودى, بين من و دولت برطانيه خصومت نينگيختى, و خانهK من بسبب دوستى شما خراب نشدى!"

از وصول خبر باز گشت لشكر ايران از هرات قزلباشيان كابل خيلى مغموم ولى سنيان خوش شدند. و نائب اخندزاده
كه از درباريان نزديك امير بود, از شكست قجر بخداوند شكر ادا كرد, و تمام مردم كابلى و درانى و غلجائى خوش اند, و

منتظر ورود لشكر انگليس و از امير متنفرند. و تمام كشور بدون مقابله و جنگ بدست شما خواهد افتاد.
نامه اى از سرداران قندهار رسيده و دران اطالع شكستِ لشكر ايرانى را تصديق كرده اند, و نوشته اند كه ويكويچ
بفراه رسيده و ده هزار طالى روسى را براى شان آورده تا بمصرف دفاع شهر قندهار برسانند, و خود را بهر صورتيكه باشد

) هزار طال را بامير فرستاده تا۲۰استوار دارند, تا بعد از نوروز باز قواى ايران خواهد رسيد, آوازه است كه سفير روسيه (
خود را بوسيلهK آن تقويه نمايد. بنا بران امير كارِ ترميم باال حصار را آغاز كرده و محمد اكبر خان را بجالل آباد فرستاده تا
حصار آن شهر را تحكيم و ترميم نمايد. فرامين دستخطى شاه شجاع را كه فرستاده اند, در بين مردم تقسيم كردم, و مردم با
خوشى منتظر وصول موكب شاهى اند, و بعد از انكه پولِ ديگر را بفرستند, آنوقت بمردم ميدهيم, تا بغاوت نمايند, و
حافظ جى رهنماى بزرگ مذهبى كوهستان نيز خريده خواهد شد. و مير مرادبيگ و عبدالله خان اچكزئى كه با سرداران
قندهارى رنجيدگى دارد, نيز بوسيله دستخط هاى شاهى طرفدارِ من مى شوند. اما مردم ماوراء النهر نيز از امير بخارا متنفر

شده اند, زيرا مشار اليه فرزند شهزاده كامران را نپذيرفته و براى حفظ هرات مددى نداد.
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هنگاميكه اعليحضرت شاه شجاع باينصوب حركت ميفر مايند, بايد پولِ كافى را بدست اشخاصِ معتمد بفرستند, تا
بمردم بدهم, و بخدمت ركابِ شاهى آماده گردانم.

م با ده هزار طالى روسى بقندهار رسيد, و به سرداران قندهار اطمينان داد:۱۸۳۸ اكتوبر ۱۳كاپيتان ويكويچ بتاريخ 
كه محمد شاه بعد از نوروز واپس ميآيد, و اگر لشكر انگليس درين مدت برايشان حمله نمايد, بايشان از طرفِ لشكر ايران
كه در غوريان اند معاونت خواهد شد. و افغانستان اكنون مانند كشور خود روسيه است. ويكويچ به امير دوست محمد خان
نيز نوشت: كه در مدت يكدو روز مبلغ شش لك روپيه باو خواهد رسيد,  كه تا حين بازگشت لشكر ايران خود را بوسيلهK آن
حفاظت نمايد, و بعد ازان تمام مملكت بشمول هرات باو سپرده خواهد شد. امير ازين اطالع خيلى خوش است, و ميخواهد

كه مسئلهK راندن عبدالوهاب را كه خلعتِ امپراطور روسيه را آورده بود تالفى نمايد."
, ج ۲, حيات امير)۲۸۴(ص 

بعد از فتح كابل, پيشرفت نيروى روسيه
و ناكامى وفد هرات

, ج ۲):۳۲۹(ص 
لشكريان انگليس چون كابل را گرفتند, خبرهاى پيشرفت عساكر روسيه بطرف خيوا رسيد, و براى جلو گيرى
ازان الزم افتاد, كه قواى انگليسى تا بلخ پيش روند, و بر سواحل آمو مانع پيشرفت نيروى روسيه باشند. بنا بران مستر الرد

Lord Kبحيث پوليتكل ايجنت سرحدات شمال غربى افغانستان مقرر و در باميان سكونت كرد, وى با نواب جبار خان در باره
تسليم خانوادهK امير دوست محمد خان مذاكره داشت, و با سران تركستان نيز روابطى را پيدا كرد. ولى بر خالف عقيدهK سر
الكسندر برنس خود فرمانفرماى هند ارل آكلند حركات لشكر روسيه را آنقدر اهميت نداد, و فرستادن قواى برطانوى را

بطرف باميان سفارش ننمود.
چون اطالعات متواتر خبر نگاران برطانوى از بخارا و خيوا ميرسيد, و محمد حسين كاشى كه به پادشاه بخارا ارسال
شده بود, نيز تصديق كرد, كه لشكر روسيه پيش مى آيند, و نيز شاه ايران به اشارهK سفير روسيه به شاه بخارا نوشت كه امير
دوست محمد خان را از حبس رها سازد بنا بران آكلند فرستادن هيئتى را براى مطالعهK نزديك اوضاع ماوراء النهر الزم ديد.

از طرف ديگر وزير يار محمد خان به وفد ارسالى برطانيه كه تحت رياست ميجر تاد از قندهار بهرات فرستاده شده
بود, دشنامهاى غليظى داده, و ايشان را "سكان بد عقيدهK خبيث" خواند, و عزم تسليم هرات را به ايران اعالم نمود, و

) لك روپيه كرده بود برباد رفت و وفد ميجر تاد در هرات ناكام گشت,۳۶مصارفيكه تا كنون دولت برطانيه در هرات تا (
و سفارش كرد, تا بر خالف شهزاده كامران بهرات لشكر كشى بعمل آيد. اما فرمانفرماى هند آنرا نپذيرفت, بهر صورت
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از طرف سر وليم مكناتن بحيث قاصد بطرف خيوا رفت, و با موفقيت معاهده اى را با خان Conollyكلنل آرتهر كونولى 
خيوا بست, و بعد ازان لفتننت شكسپير از طرف سفير هرات پيش خان خيوا فرستاده شد.

 پيش مى آمد, و مستر الرد نامه اى به مكناتن نوشت كه فرستادنPetrowikنيروى روسيه به قوماندانى جنرال پتراوك 
نيروى برطانيه را به خلم خواهش كرد, ولى سر الكسندر درينوقت مكتوبى را نوشت كه تلخيص آن چنين است:

"سر گشى روسيه را بنظر سر سرى نبايد ديد, اين لشكر بزرگى كه سواحل آمو را تهديد مينمايد, از نيرومندترين
در بارهK نيرومندى لشكر روسيه گفته بود درست بود, و Nesslrodeعساكر امپراطورى روسيه است, و آنچه كونت نيسلرود 

بايد يقين شود, كه ما در كابل خوبتر اوضاع را نسبت به سفير ما كه در سنت پترزبورگ نشسته, ديده و تحقيق كرده
ميتوانيم, و نظر باطالعات بسيار موثقى كه رسيده, روسيه براى سركوبى قواى ما در افغانستان, بر تركستان تجاوز كرده

است.
بهر صورت ما بايد افغانستان را مستحكم ساخته و در ماوراى سرحداتِ آن هيچگونه فعاليتِ سياسى و لشكرى را
نداشته باشيم, و اگر ما قواى كافى براى اشغال بلخ ميداشتيم, البته كارِ بدى نبود, و وضع حاكمانهK ما را وانمود
ميكرد..... ولى اكنون بايد تنها شاه شجاع را در افغانستان تقويه نموده و او را شاهِ حقيقى كشور گردانيم, تا بوسيلهK او
مشكالت خود را رفع سازيم. در تمام مدتِ لشكر كشى خود يك اقدام بسيار ناپسنديده اى كه كرديم, همين ارسال وفد

برطانوى به خيواست, و ما را به وضعى بدتر از وضع روسيه كه در حين بودن  و�كويچ درينجا داشت, روبرو ساخت.
اگر فرضاً روسيه براى تحكيم وضعِ خود در آسياى ميانه كه خواهان آنست بر بلخ بتازد, البته مشكالتى بكارِ ما وارد
خواهد كرد, ولى ما بايد تمام موانع مداخلهK خود را بامور تركستان بطور عمومى زير نظر قرار دهيم, امروز روسيه تنها حركت
نميكند, بلكه متحدى مانند ايران نيز دارد..... اگر ما شاه شجاع را بر بلخ و اراضى جنوب آمو مسلط هم سازيم, چون
روسيه درين ميدان باقى است و ما نميتوانيم شر او را از متصرفات شاه همواره دفع گردانيم, پس نفع ما دران سرزمين كمتر
خواهد بود..... و تا وقتيكه ما هرات را بدست نياورده باشيم, و با روسيه در ميدان توان مقابله نداشته باشيم, و امير

دوست محمد خان را بكلى از بين نبرده باشيم, پيشرفتِ ما بطرفِ ماوراى باميان نا معقول است."
در عين اين تذبذب به زمامداران انگليسى اطالعى رسيد, كه شاه ايران سفير بخارا را با وضع درشتى تهديد كرده و
فشار آورده كه بايد امير دوست محمد خان بزودى رها گردد. اين سفارش شاه ايران بر شاه بخارا اثر كرد, و امير موصوف

 شلنگ) تنخواه مقرر داشت.۱۴ تنگه=۲۲را از زندان كشيد و در خانهK دختر شاه زمان جاى داد, و ما هواره پنجصد تنگه (
و بعد ازان امير به گريز خود از شهر بخارا موفق آمد.

, ج ۲)۳۴۰(ص 

چون وضع سران ملى افغانستان با حكومت انگليس خشن و خيلى ناگوار بود, اين آوازه بهر طرف پيچيد, و چون وزير
يار محمد خان حكمران هوشيار هرات شنيد, با نمايندهK انگليس ميجر تاد كه از قندهار فرستاده شده بود, رويه درشتى را

اتخاذ نمود, و ميجر باالخره مجبور گشت كه هرات را ترك كرده و بكابل آيد.
 ج ۲)۳۸۲(ص 
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سران ملى باآلخر در كابل فراهم آمده با شاه شجاع در باال حصار مالقات كرده و او را تحريك كردند ولى شاه جواب
داد كه "من بنام شاهم, ولى اقتدارى ندارم". گويا شاه هم باين چنين سخنان ذومعنى ميخواست احساسات مردم را بر

 سران مردم فراهم آمده و بر اوراق قرآن با هم معاهده بستند تا يوغ انگليس را۱۸۴۱ ستمبر ۱۸انگيزاند, تا باآلخر بتاريخ 
از گردن خويش بردارند, اين اطالع را "بچهK پهلوان" كه دران محفل شامل بود به موهن الل داد, و گفت: كه قرآن مذكور را
بدست كسى داده اند, تا از ديگر مردم هم بران امضا بگيرند, و اگر شما ميخواهيد عين آنرا مى آورم, موهن الل اين

 ج ۲)۳۸۵راپورت را فوراً به الكسندر برنس داد.                                                                                 (ص 
بهر صورت آثار شورش ملى بنظر مى آمد, و شاه شجاع درين موقع با سران انگليسى داخل مذاكره بود, و از وضع خود

و مملكت عدم رضايت داشت, چنانچه برنس در مكتوب خود به مكناتن نوشته بود:
" من شاه را مكراً ديدن كردم, ولى خيلى رنجيده بود, و ميگفت: كه مغرضان مرا بر خالفِ شما و شما را بر خالف من
ميسازند, و ميخواهند ازين كار براى دوام سلطهK خود استفاده كنند. چون وى اكنون هيچ اقتدارى ندارد, مردم مالياتِ خود
را بحكومت او نميدهند. چون اين وضع را خود انگليس بوجود آورده و بكلى از اقتدارش كاسته, بنا بران وى ميخواهد كه

سفر حج رود, شاه ميگفت: اقتداريكه من در لودهيانه داشتم, بمراتب ازاين روزها بود, كه بر تخت سلطنت نشسته ام."
بهر صورت: مردم به شورش ملى مهيا شدند, و عبدالله خان اچكزئى با خويشاوندان خود پيش امين الله خان لوگرى
قرآن  برده و خواهش اشتراك را در شورش نمود, چون اين دو نفر سران شهر با هم متفق شدند, برخى از مشاهير ديگر
مانند سكندر خان, عبدالله خان, مير افضل, مير احمد خان, صمد خان, محمد حسين خان, عرض بيگى چندول, حاجى
على و حاضر خان كوتوال, مير جنيد, محمود خان بيات, محمد عظيم پيش خدمت, ناظر على محمد, مير آفتاب, ميرزا مير,
عبدالرحيم محتسب, مير محبوب, مير حاجى, مير سعيد خان, مير غالم قادر, آغا حسين توپچى باشى و متعلقان امير دوست
محمد خان, پسران مير داد خان هوتك, و ولى محمد مير آخور, اكبر خان خوابگاهى, عبدالرحمن عثمانلو در خانهK عبدالله
خان اچكزائى فراهم آمدند, و با هم متعهد شدند كه بر خالف انگليس نهضت كنند. و به نقشهK امين الله خان نخست بر

م.۱۸۴۱ نومبر ۲خانهK برنس هجوم آوردند. 
, ج ۲)۳۹۲(ص 
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روابط انگليس و روس راجع بافغانستان
نويسنده: ويليم هيبرتون

Anglo-Russian Relations Concerning Afghanistan 1837-1907
William Habberton

۱۰۲. تمام كتاب ۱۹۳۷ ۱ نمبر ۴. نشريه يونوستى اللينوى در اربينا۲۱از مطالعات الينوى در علوم اجتماعى جلد 
صفحه.

مقدمه ص ۵:  مسئله روابط انگليس و روس در باره� افغانستان از مسايل بغرنج و پيچيده ايست كه نه تنها  بر وضع
سياسى انگليس و روس و افغانستان اثر داشته بلكه مستقيماً وضع ايران و بصورت نيمه مستقيم وضع توركيه را نيز پيچيده
ساخته بود. گويا بطور غير مستقيم بر فرانسه و ديگر ممالك اروپائى كه در قرن نوزدهم با مسايل سواحل شرقى مديترانه و

ماوراى آن دلچسپى داشتند نيز اثرى داشته است.
هر فرد مطلع تاريح فعاليت هاى اروپائيان در شرق ميداند, كه اين مسئله از دقيق ترين مسايل سياسى اروپا و تفوق
قواى اروپائى در شرق بود, و بنا بران من ميخواهم ازين مبحث عميق دپلوماسى يك نمونه� مختصر را درينجا تلخيص كنم, و

"مسئله آسياى ميانه" را توضيح نمايم.

فصل اول (ص ۹):  پيدايش مسئله� افغان

"شهنشاه هندوستان تنها كسى خواهد بود, كه حكمران بزرگ كابل باشد."
He alone can be emperor of Hindustan who is first lord of Kabul.

"يك مثل قديم هندى"

در بهارWhig كه از طرف آزاديخواهان Mellbourneيكى از مسايل بسيار مهم دپلوماسى عصر صدارت الرد ملبورن 
م زمام اقتدار حكومت انگليس را بدست گرفت, همين مسئله افغان در روابط انگليس و روس بود. درينوقت الرد۱۸۳۵

 رئيس هlئت اداره كنندگان امور هند بود.Hobhouse بحيث وزير خارجه و سر جان كيم هوبهوس Palmerstonپالمرستون 

۱ University of Illinois at Urbana

عظيمى بود, و انديشهاى كه در باره� حفاظتRussophobe پالمرستون اصالً از روسيان سخت ميترسيد, و باصطالح
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هند از دست روسيان داشت مخصوصاً از اعتناى او بامور مربوطه آشكاراست.
درينوقت مرد نابكارى مانند الرد آكلند بحيث حكمران عمومى هند (گورنر جنرال) مقرر شد, در حاليكه كمى قبل

 بدين عهده گماشتهHeytesburyمرد شريq سياست مدار بلند پايه اى مانند الرد هيتس برى Peelازو از طرف كابينه پيل 
شده بود.

اختالف پالمرستون با هيتس برى ازين رو بود, كه وى مدتى بدربار روسيه سفير بوده, و يكى از ستايندگان زار
۱نيكوالس بشمار ميرفت.

 را بحيث وزير مختار برطانيه بدربار ايران برگزيد, كه اين شخص نيز يكى ازMacneilپالمرستون دكتور جان مكنيل 
كه سابقاً دران دربار وزير مختار بود بر گزيده شد, و قبالً همين Ellisروسوفوبهاى معروفى بود, وى بجاى مستر ايلس 

دكتور مكنيل بحيث آمر طبى هيئت برطانوى در تهران كار كرده بود, كه بعداً بامور سياسى پرداخت, و اثرى را بنام
م طبع و نشر كرد, كه بدين وسيله جلب توجه وزير خارجه� انگليس را۱۸۳۶"پيشرفت و وضع كنونى روسيه در شرق" بسال 

نموده تا كه در همين سال بدربار شاه ايران به نمايندگى انتخاب گرديد.
م با۱۸۱۴درينوقت حكومت لندن نسبت بوضع امور آسياى ميانه تشويشى داشت, زيرا ايران باوجوديكه بمعاهده� 

 رويه� دو طرفه اى داشت, و وضع افغانستان نيز آنقدر پراگنده بود, كه روسيه دران بآسانى نفوذ كرده۲انگلستان متحد بود,
 به الرد آكلند چنين۱۸۳۶ جون ۲۵ بنا بران دولت برطانيه به رفع اين وضع خطرناك تصميم گرفته و در نامه� ۳مى توانست

 چنين بنظر مى آيد, كه شاه ايران بفتح سر زمين هرات و اراضى مربوطه� شهزاده۴نوشت: "نظر باطالعاتيكه مستر ايليس داده
كامران تصميم گرفته, و پيشنهادى درين باره از طرف سرداران قندهار به شاه ايران رسيده است. اين آوازه نيز گرم است

).۸۶/۸۷كه خان خيوا با دولت روسيه موافقت نامه اى را بسته است (رك:مكاتبات خيوا از جان رسل كولوين ص 
اين اوضاع واضحاً بثبوت ميرساند كه سرداران رقيب افغانستان گويا شاه ايران را درين باره به موافقت واداشته, و
شاه موصوف نيز بنا بر احساسات شديد جاه طلبى به تسخير هرات كمر بسته است, شبهه نيست كه روسها نيز ازين موقع

.۲/۲۰۱ تاريخ كمبرج مربوط سياست خارجى برطانيا ۱
 مطابق اين معاهده ايران متعهد شده بود, كه مانع تمام قواى اروپائى كه بهند از راه ايران حمله كنند باشد, و خوانين خيوا و بخارا و خوقند۲

را نيز بچنين كار وادار سازد, و سرحدات روسيه و ايران نيز مطابق موافقت برطانيه و ايران و روسيه تعيين خواهند شد, و در صورت وقوع
مملكتين يكديگر را معاون بوده, و اگر جنگى بين انگليس و افغانستان روى دهد, شاه ايران كمك لشكرى را بانگليس خواهد داد.

و اگر بين ايران و افغان جنگى واقع گردد, انگليس دران مداخلتى نكرده و با صالح طرفين هنگامى خواهد كوشيد كه هر دو حكومت ازو
) و نيز ديده شود كتاب آنگليس و روسيه در۲۶۱/۲۶۲) (ص ۱۸۱۲/۱۸۱۴خواهش نمايند (متن معاهده در اسناد وزارت خارجه برطانيه (

.۳۵شرق, تاليS راولنسن ص 
 هنكاميكه مكنايل به ايران بر گشت نوشت: "چون بايران باز آمدم, نفوذ فوق العاده روسيه را بر دولت ايران در هر جا بتمام و كمال يافتم,۳

)۱۹۳كه نسبت سابق خيلى افزونتر است, در حاليكه ما درين مورد بكلى نزول نموده ايم." (يادداشت مكنيل - ص 
 ص XL 1839.۸ دو اسناد پارلمانى ۱۸۳۶ اپريل ۱ و ۱۸۳۶ فرورى ۲۵ رجوع شود به نامهa ايليس به پالمرستون مورخه ۴

استفاده كرده و شاه ايران را به توسيع نفوذ تشويق كرده اند, تا بوسيله� او نفوذ خود را در سر زمينهاى متصل سرحدات هندى
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ما وسعت دهند.
)۸۷(كتاب مذكور, ص 

براى جلو گيرى نفوذ روسيه و رفع چنين اوضاع خطر ناك به الرد آكليد اختيار داده شد تا اقدامات فورى نمايد, تا سر
زمين هاى هند برطانوى از خطر محفوظ ماند, و اگر الزم افتد يكنفر نماينده معتمدى را بدربار امير دوست محمد بكابل
فرستد, تا وقايع را از نزديك نظارت كند, و يا در مرحله� اول روابط تجارتى را قايم داشته با سران دربار كابل روابطى را

قايم نمايند, تا بعد ازان استفاده خاص سياسى را از ايشان بكنند.
بهر صورت الرد آكلند تصميم گرفت كه يكنفر نماينده� انگليسى را بكابل براى مالحظه نزديك اوضاع بفرستد و در

 به كاپيتن الكسندر برنس امر داد, تا در رأس وى هيئت تجارتى بكابل سفر نمايد, كه برنس حين وصول۱۸۳۶ستمبر 
بكابل بدوستى چنين نوشته بود: "من براى مطالعات تجارتى رفتم, تا راهما و كوهسار اين سر زمين را معاينه كنم, و

۱تشخيص نمايم, كه بعد ازين بايد ما درين سرزمين چه بكنيم? مگر همين اكنون با "بعد ازين" رو برو مى باشيم.

 بكابل رسيده و با صميميت از طرف دوست محمد۱۸۳۷ ستمبر ۲۰سفر برنس از راه سند و پشاور صورت گرفت و 
پذيرفته شد, و برنس نيز در مالقاتى احساسات دوستانه� دولت انگليس را اظهار داشته و مودت عملى طرفين را خواهش

 ولى ديرى نگذشت كه يكنفر نماينده� روسيه بنام كاپيتن ويكويچ درين صحنه با وى رقابت آغاز كرده و بدربار كابل۲نمود
رسيد.

در حقيقت ارسال هيئت برنس بكابل از ترس تجاوزات روسيه در آسياى ميانه صورت گرفت كه زمامداران برطانيه در
دل داشتند, ولى آمدن ويكو�چ نيز نماينده� عين چنين ترس دولت روسيه از وسعت نفوذ انگليسى در آسياى ميانه بود.

 افغانستان يك كشور متحدى نبوده و متشكل بود از يكعده خانيهاى مستقل كه مهمترين آن كابل و۱۸۳۰در سنه 
قندهار و هرات بودند, كه بر دو شهر اول الذكر يك دودمان جديد باركزائى حكم ميراندند, در حاليكه هرات بدست
سدوزائيان بود. خانى چهارم پشاور را رنجيت سنگهـ حين سقوط شاهى سدوزائيان غصب كرده بود, رنجيت كشمير يك

واليت ديگر افغانى را نيز در دست داشت.
برطانيه يكى از متحدان رنجيت بشمار ميرفت, و روسيان تصور ميكردند كه رنجيت تجاوزات خود را در افغانستان

) و باآلخر بعد از مرگش تمام كشور او۳, ج ۲۹۷توسيع خواهد داد (روس در تحت سلطه قيصر نيكوالس, از سچيمن, ص 
بدست انگليس خواهد افتاد (كتاب مذكور) چنانچه كمى بعد چنين شد.

چون درين وقت شاه مخلوع افغانستان شاه شجاع در هند پيش انگليس بسر مى برد, پس ممكن بود, كه او را براى بر
انداختن خوانين جديد افغانستان استعمال نمايند. (گتاب مذكور) و نيز چون راههاى مهم تجارتى آسياى ميانه از قندهار و
كابل و پشاور ميگذرد, و قوافل تجارتى همواره به بخارا و خوقند ميرسد, بنا بران روسيان نمى توانستند, منافع هنگفت

, ج ۱۷۶.۱ رك: جنگ افغان از كى, ص ۱
.۱۴۱ و كابل از برنس ص ۱۷۵  كى ا/۲

 كونت سيمانچ سفير كبير روسيه در تهران, كاپيتن۱۸۳۷اين تجارت را براى انگليس بگذارند, بنا بران در ستمبر 
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ويكويچ را بكابل فرستاد, كه حامل نامه� احترام آميزى بود بنام امير دوست محمد. يكى از طرف خودش و ديگرى از طرف
 كه امضاى امپراطور را نداشت.۱زار روس

 سه ماه بعد از رسيدن برنس بكابل رسيد, و در زمستان همين سال معركه� مقابله و۱۸۳۷ دسمبر ۱۹ويكويچ بتاريخ 
رقابت بين اين دو نفر كه به نمايندگى دو قوه� رقيب در افغانستان كار ميكردند, بكمال شدت آغاز شد, تا بتوانند كنترول

اين سر زمين كوهستانى را بدست گيرند.
) درين باره چنين گويد: به برنس امر شده بود كه از راه سند و۲۰۳تاريخ سياست خارجى برطانيه طبع كمبرج (۲/

 بكابل رسد, كه۱۸۳۷ ستمبر ۲۰پشاور برود, ولى سفر ازين راهها ايام زيادى را در بر گرفت و برنس نتوانست قبل از 
همدرين ايام نماينده روسيه كاپيتن ويكويچ در جوارش روئيد."

درينصورت اوضاع ايران خيلى مهم و متبدل بود, كه مركز نزاع و رقابت انگليس و روسيه بشمار ميرفت, و هم مستقيماً
بر مسئله افغان اثرى ميكرد. زيرا طوريكه قبالً اشاره شد, نخستين بار مستر ايليس و بعد ازان مكنيل سفراى برطانيه
حكومت خود را از فعاليت هاى روسيه در ايران اخطار داده و نوشته بودند, كه سفير كبير روسيه شاه ايران را براى تسخير
هرات بر ميانگيزاند, بعد از مالقات شخصى كونت سيمانچ مستر ايليس به پالمرستون راجع باهميت مسئله افغان در

سياست روس و انگليس چنين راپورت داده بود:
"طوريكه شنيده ام وزير مختار روسيه با شدت شاه ايران را به لشكر كشى بر هرات واداشته, و اگر ضرورت افتد
مشورهاى اختصاصى خود را درين مورد خواهد داد. من امروز كونت سيمانچ را شخصاً ديده و نتايچ گفتگوى خود را ذيالً
تلخيص ميكنم: "من در آغاز گفتگو گفتم كه افغانستان بايد بحيث سرحد امپراطورى هندى ما شمرده شده و هيچ قوه� ديگر

اروپائى دران مداخله� مستقيم يا غير مستقيمى را ننمايد, و نه روابط تجارتى و سياسى را با آن كشور قايم نمايد.
با در نظر گرفتن اصل باال از سفير روس پرسيده ميتوانم آيا اطالعاتيكه بمن راجع به دادن امداد لشكرى و غير نظامى

۲روسيه بشاه ايران در مسئله تصرف و لشكر كشى هرات ميرسد, اساسى دارد?" 

گويا ايليس بر دو نقطه تاكيد ميكرد: اول اينكه افغانستان بايد سرحد امپراطورى هندى برطانيه شمرده شود, در
 سند و در۱۸۴۳حاليكه عمالً در انوقت چنين نبوده و در سند و پنجاب حكمرانان داخلى موجود بودند. كه بعد ازان در 

 پنجاب را گرفتند.۱۸۴۹
دوم اينكه هيچ يكى از نيروهاى اروپائى نبايد روابط تجارتى و سياسى با افغانستان داشته باشد. و همهن سياست

 كه افغانستان استقالل يافت, برين كشور تطبيق شد.۱۹۲۱برطانيه تا 
 سفير كبير برطانيه بدولت روسيه راجع بهDurham اخطارهاى ايليس پالمرستون را بيدار ساخت, و بوسيله الرد درهام

فعاليت هاى سفير شان در تهران شكوه نوشت, كه اگر كونت سيمانچ مطابق هدايات پترسبرگ, شاه ايران را به لشكركشى

 كى مينويسد كه نامهاى مذكور مانند نامهاى برنس همه نوعيت تجارتى داشتند, كه بدو زبان روسى و فارسى نوشته شده و بدون شك هر۱
).۶۸, ۶۷ بحوالهa يادداشتهاى سر راولنسون ص ۱۸۹دو نامه از طرف كابينه روسيه بودند (كى, جنگ افغانستان, ص 

.۱۰ ص XL 1839, اسناد پارلمانى برطانيه ۱۸۳۶ اپريل ۱۶ نامهa  ايليس به پالمرستون ۲

هرات بر مى انگيزاند, چون چنين لشكر كشى به منافع شاه ايران مضر بود, و نيز با تمام اصول موعوده ايكه دولت روسيه
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قبول كرده, اختالف كاملى دارد, بنا بران بايد گفت كه سيمانچ اين عمل را مطابق هدايات دربار روسيه اجرا نداشته
است. اگر مسئله چنين باشد, پس دولت ملكه� برطانيا يقين دارد, كه كابينه� روسيه درين باره مطابق سياست معلنه� خود

 مقصد ايران است) كه دولت روسيه با آن مراتب۱۸۲۸اقدام نموده, و منافع دولت متحد خود (قرار معاهده� تركمن چاى 
۱دوستى و خير خواهى دارد, مرعى خواهد داشت." 

بجواب اين نامه� پالمرستون, كونت نيسلرود سفير برطانيه را بدربار روسيه يقين داد, كه اگر سفير روسيه در ايران
طوريكه ايليس نوشته, چنين تحريكى را بشاه داده باشد, وى نه تنها مطابق تمايل خويش كار كرده, بلكه بر خالف حكم

۲شديدى كه باو در باره� باز داشت شاه از جنگ در هر وقت و هر جا, از دربار روسيه داده شده بود, نيز عمل نموده است.

 بقلم داد و گفت كه مشوره و مساعى سفير روسيه در۳نيسلرود اين عمل را "حماقت و بى سياستى شخص شاه ايران" 
 بر هرات, از طرف شاه پذيرفته و شنيده نشده است.۱۸۳۷امتناع شاه از لشكر كشى 

نيز باستناد اسناد روسيه ميگويد كه شاه ايران مخالq مشوره� سفير روسيه, بر هرات لشكر كشى�Schiemannسچيمن 
 محاصره نمود.۱۸۳۷ نومبر ۲۳) و هرات را در ۲۹۸كرده (ج ۳, ص 

چون هرات موقعيت سوق الجيشى مهمى داشت, براى برطانيه اكنون وضع خطرناكى روى داد, الرد جان هوب هوس
Hobhouseدر پارلمان برطانيه گفت: "اين حقيقت مسلم است كه شهر هرات با مربوطات كنونى آن, مهمترين شهر آسياى 

ميانه بوده و حكمران هرات در بين حكومتين ايران و افغانستان همواره بيالنس موازنه در دست خواهد داشت. و اگر اين
 و بقول تاريخ سياست خارجى برطانيه طبع۴شخص نيروئى را كسب نمايد, پس كنترول شاهنشاهى هند بكq او خواهد بود 

) چون هرات در وادى سر سبزى افتاده, و لوازم اعاشه� لشكر را نيز داراست, بنا بران نقطه� اساسى سوق۲۰۴كيمبرج (۲, 
الجيشى كابل و قندهار بوده كه ازين جايها همواره راهاى حمله بر هند كشوده است.

اگر چه د�پلوماسى پالمرستون على العجاله از سنت پترسبرگ وعده هاى موثقى گرفت, ولى نتايج فورى نداد, وى در
 به مكنيل نوشت: "در باره كونت سيمانچ روسيه را به گرفتن تصميمى واداشتيم, و امپراطور چاره اى جز اين۱۸۳۷جون 

۵نديد كه او را از دربار ايران باز خواهد و اعتراف نمايد كه نيسلرود يك سلسله سخنهاى دروغ گفته بود." 

qاما سيمانچ بعد ازين هم نه تنها بر ماموريت خود باقى ماند, بلكه با لشكر ايرانى نيز رفيق راه بوده, و بهرات تشري
م۱۸۳۹ تا كه در مارچ ۶برد, و با حرارت و شدت تمام (بقول كى) حمله آوران را بر شهر هرات تشبيح و رهنمائى ميكرد 

.۱۷ص  XL 1839, اوراق پارلمانى برطانوى ۱۸۳۷ جنورى ۱۶ نامهa پالمرستون به درهام, ۱
.۱۷ ص XL 1839, اوراق پارلمانى برطانيه ۱۸۳۷ فرورى ۲۴ نامهa درهام به پالمرستون ۲
 مرجع سابق الذكر.۳
.۴۷۵ مباحث پارلمانى از نسرد, سلسله سوم, ص ۴
.۲۱۰يادداشتهاى مكنيل ص ۵
).۱/۲۸۵) و موهن الل (۲۵۰ جنگ افغان از كى (ا/۶

مكنيل به الرد آكلند نگاشت كه يك لشكر بحرى متهاجم را بخليج فارس بفرستد, تا شاه ايران بدين وسيله بترك محاصره
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۱هرات مجبور گشته و سخنان سفير برطانيه را بشنود. 

مكنيل بدين اكتفا نكرده و خودش روى بهرات آورد و در ماه اپريل به لشكر گاه ايران بيرون هرات رسيده و بعد ازان
۲بداخل حصار در آمد, و يك صورت معاهده را بين كامران حكمران سدوزائى هرات و شاه ايران ترتيب كرد. 

ولى چون سفير روسيه كونت سيمانچ نيز در لشكرگاه شاهى ايران موجود بوده و با عده اى از همراهان روسى خود با
دست آزاد روبل روسى را پخش ميكرد, و به تشجيع ايرانيان و تحكيم روحيه� محاصره كنندگان و اميدوارى آنها به فتح

۳قطعى هرات ميكوشيد, بنا بران شاه ايران اين معاهده� ترتيب كرده� مكنيل را نپذيرفت. 

محاصره هرات دوام كرد, و مكنيل در تمام مساعى خويش سخت ناكام ماند, و چون شنيد كه برنس نماينده� برطانيه
بدربار كابل نيز با ناكامى از كابل برامده, بنا بران وى خايباً و خاسراً از لشكرگاه شاهى برامده و راه تبريز گرفت, كه
بتاريخ ۳ اگست به پالمرستون چنين نوشت: "وضع هرات را خيلى مشوش يافتم, نفوذ مشترك روسيه و ايران شايد به تسخير

۴تمام افغانستان منتج گردد, اكنون وقت آنست كه براى حفظ هند برطانوى از هيچ وسيله اى صرف نظر نشود." 

معركه� سياسى

هنگاميكه اين معركه� سياسى بين سيمانچ و مكنيل در تهران گرم بود, عين همين طور مكاوحت بين ويكو�چ و برنس
در كابل جريان داشت, كه نتايج اين هر دو ميدان معركه نيز مشابه يكديگر است. از اطالعات برنس پيدا است كه دوست
محمد در اوايل ورودش بكابل بكلى متمايل برطانيه بوده و حتى هنگاميكه از آمدن ويكويچ شنيد, ميخواست از ورودش

۵بكابل جلو گيرى نمايد. 

۶درينوقت امير از برطانيه مطالباتى داشت, كه پشاور باز به وى داده شده و او را در داخل متصرفات خود تقويه نمايند

ولى برنس اختيار سياسى نداشته و درين موارد صالحيتى باو داده نشده بود, و هداياتى كه بعداً از طرف حكومت هند
برطانوى به برنس رسيد نيز بودن پشاور را در دست سكهـ تائيد ميكرد, بنا بران در وضع امير دوست محمد تبديلى روى

.۲۰۹ ياداشتهاى مكنيل, ص ۱
 موجود است.۹۴ ص XL 1839 ترجمه متن اين  معاهده در اوراق پارلمانى برطانيه ۲
.۲۱۵ و ياداشتهاى مكنيل ۲۵۰ كى ا/ ۳
) پالمرستون نسبت به نتيجهa اين محاصره خيلى مشوش بود و به الرد جان رسل نوشت: فتح۲۰۵ تاريخ سياست خارجى برطانيه كيمبرج (۴/۲

شاه ايران در افغانستان خيلى خطر ناك است و وضع ما را در هند ضعيS ميسازد, وى بدست روسيه مانند آلتى كار ميكند, و پيشرفت روسيه
).۲۲۰در افغانستان, وصول مستقيم اوست به هند برطانوى. (پالمرستون 

.۱۸۸ كى, ۱, ۵
.۱۸۴۲ جون ۲۵ و جريده تايم ۱۸۱ كتاب مذكور ۱/ ۶
.۱۹۶ كتاب مذكور ا/ ۷

۷داد, و هيئت ارسالى روسيه اهميتى را كسب كرد. 
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موهن الل مينويسد: كه امير ذاتاً با انگليس عقيدت و ارادتى نداشت و فقط ميخواست در باره استرداد پشاور و مطالب
۱شخصى خويش ازو استفاده كند, و درين مورد وجود انگليس را از روس به نفع خود نزديكتر مى شمرد. 

خروج برنس
۲۶چون امير از جلب امداد برطانيه نوميد گشت, بنا بران به ويكويچ متمايل گرديد, و برنس ناكام مانده و بتاريخ 

۲ از كابل برامده و ميدان را به حريq روسى خود ويكويچ باز گذاشت.۱۸۳۸اپريل 

فعاليت ويكويچ

اكنون نماينده� روسيه در دربار كابل تنها ماند, وى نه تنها هر چيزى را كه امير دوست محمد ميخواست وعده ميداد,
بلكه به سرداران باركزائى پيسه� فراوان ميرسانيد, و ميكوشيد تا رنجيت را نيز بمطالب امير متقاعد نمايد. موهن الل گويد:
كه ويكويچ راپورتى داد, كه پنجاه هزار لشكر روسى به استر آباد رسيده اند تا به مدد شاه ايران آمده و او را به پيشرفت

سوى پنجاب ياورى نمايند.
باين حركت امراى سر كوفته� هند نيز باز بر خاسته و بر خالف انگليس بغاوتى خواهند كرد, و انگلستان كه مردان
سپاهى نبوده و فقط سوداگرانند, نخواهند توانست به رنجيت كمكى نمايند, ولى افغانان همواره از طرف روسان دالور

۳جنگجو تقويه خواهند شد. 

ويكويچ درين وقت از كابل برامده و به غربى افغانستان رفت, و معاهده اى را بين حكمرانان قندهارى و شاه ايران
بست, كه مطابق آن بايد هرات بعد از فتح ايران به سرداران قندهار سپرده ميشد, و اين معاهده به ضمانت سفير كبير

۴روسيه بدربار شاه ايران منعقد گشت. 

نوته� برطانيه بروسيه

كه( Clanricarde يك نوته� مفصلى را بوسيله� سفير خود ماركوس كالنريكارد ۱۸۳۸ اكتوبر ۲۶الرد پالمرستون بتاريح 
بعد از الرد درهام بمسكو مقرر شده بود) به كونت نيسلرود فرستاد, كه دران از فعاليت هاى نمايندگان روسيه در ايران و

.۲۶۰ موهن الل ۱/۱
.۱۸۸ كى ا/۲
.۳۰۴ موهن الل ۳/۱
.۲۰۰ و كى ۸۵/۱ ص XL 1839 اوراق پارلمانى ۴

افتانستان باز ياد آورى شده, و آنرا بمنافع برطانيه خصمانه خوانده بود. وى اضافه كرده كه اين حركات نمايندكان روسيه
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 بدولت برطانيه داده شده بود, پالمرستون با چنين لهجه� انتقادى و زننده نوته�۱۸۳۷بكلى ضد تضامنى است كه در فرورى 
خود را ادامه داده است:

"دولت برطانيا اكنون چنين تصور ميكند كه گويا دولت روسيه در مورد مسايل متذكره بى پروا بوده است, ولى بايد
اوضاع را به كابينه� سنت پترسبرگ توضيح دهيم كه بكلى منافى منافع روسيه است, و چون دولت برطانيه نيز به نيرومندى
خود عالقمند بوده, و به تمام وسايل دفاع از منافع خود در سر تا سر كره� زمين مجهز است, بنا بران در انجام اموريكه مربوط
به مواد اين نوته است, ابداً تساهلى را روا نخواهد داشت. و دولت برطانيه خود را مجاز ميداند كه در باره� اين مسايل از
كابينه سنت پترسبرگ بپرسند, كه آيا رويه و سياست روسيه در برابر ايران و برطانيه از آيچه كونت نيسلرود و

 به ارل آف درهام توضيح داده بودند استنباط مى شود, يا  از عمليات كونت سيمانچ و ويگويچ?Rodofinikinرودوفينيكين 
 عقايد خود را از آنچه۱۸۳۷و نيز دولت برطانيه را درين سوال حق بجانب ميداند, كه آيا دولت روسيه بعد از فرورى و مى 

به ارل آف درُهام گفته بودند, تغيير داده است? و آيا حكومت روسيه هداياتى را مخالq آنچه كونت نيسلرود و مستر
رودوفينيكين به ارل آف درُهام اظهار كرده بودند, به سفير خود در ايران داده است?

اگر وضع امور چنين باشد, پس طرز غير محتاط مخابرات متقابله بر مسايل ايران, كه از مدت يكسال بين جانبين
بوجود آمده به كابينه� برطانيه حق ميدهد, كه در برابر تبديل سياست روسيه اظهار نگرانى نموده و داليل و وجوه آنرا با

۱سبب فعاليتهاى نمايندگان روسيه در ايران و افغانستان بخود معلوم نمايد, و از كابينه� سنت پترسبرگ وجوه آنرا بپرسد." 

جواب روسيه

در برابر اين نوته� الرد پالمرستون نيسلرود جوابى مشتمل بر لفاظى مفصل فرستاده و وضع امور آسياى ميانه را از نقطه�
۲نظر حكومت روسيه شرح كرده بود, كه نقاط برجسته� آن چنين است. 

"جنگ ايران و هرات مبنى بر دعوائيست كه شاه ايران از مدت قديم نسبت بهرات داشته و بارها از طرف افغانان بر
و بارها رعاياى شاهى ايران رابغالمى و اسيرى برده اند.  اما دولت روسيه در عين۳خاكهاى ايرانى حمالت بعمل آمده 

حاليكه شاه ايران را به مطامع خود تشويق نكرده, دعاوى او را نيز نامعقول و بى اساس شمرده است, و براى اثبات
صميميت روسيه درين مسئله كافى است كه به باز خواستن دستهاى عساكر دشتى روسيه اشاره شود, كه همين دستهاى

لشكر, نيروى مهم شاه را در قشون اعزامى هرات تشكيل ميداد.
اما هنگاميكه براى تأكيد مطالب فوق, به سيمانچ اختيار داده شد كه از شاه ايران در لشكرگاه هرات ديدن نمايد,

.۱۸۰ ص XL 1839 اوراق پارلمانى ۱
.۱۸۷/۱۹۰. اوراق پارلمانى ص ۱۸۳۸ نومبر ۱ نيلسرود به پازودى بارگو, ۲
.۱۲۱ كتاب انگليس و هند و افغانستان از نويس ص ۳

چون وى بدانجا رسيد و حالت زار و پريشان لشكر ايران را ديد, و شاه ايران ازو در كمال حرارت و جديت خواهش نمود
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كه امور محاصره را ديدن نمايد, پس درينصورت برايش ممكن نبود كه خواهش و آرزومندى شاه را رد كند. وضع سيمانچ
درينوقت عيناً شبيه با وضع سفير انگليسى بود, كه در لشكرگاه شاهى داشت!

(درينجا بايد نيسلرود وضع يكنفر گماشته انگليس پوتنجر را كه در تمام اوقات محاصره, در داخل شهر هراتيان را
تقويه ميكرد و عامل حقيقى دوام مقاومت محاصره شدگان بوده, نيز ياد آورى مينمود).

اما در باره� ايجاد روابط بين شاه و سرداران قندهار كه عمالً بميان آمده, ممكن نبود كه بدون چنين عملى, شاه ايران
را به اعتراف رسمى آزادى افغنستان و حفظ تماميت قبايل افغانى و سرداران ايشان وادار تمائيم. و همين عمل است كه در

آينده صلح و امن را در افغانستان بوجود خواهد آورد.
اما راجع به نماينده� روسيه در كابل كه كاپيتن ويكويچ باشد, نيسلرود توضيح داده كه فرستادنش تنها براى مقاصد
تجارتى بوده, و نبايد وجود او در كابل دشمن حكومت برطانيه تصور شود, و نه وى منافع برطانيا را در هند بخطر مواجه

ميسازد.
بهر صورت جوابيه� روسيه توضيح قوى و مدللى بود بر اصول رويه و پاليسى آندولت كه بعداً پالمرستون نيز باعتراف

 و ازين سطوريكه راجع به روابط انگليس و روسيه دران نگاشته شده بخوبى هويدا۱معقوليت و حجيت آن مجبور گرديد
مlگردد:

"ما بنوبت خود هيچ چيز د�گرى را نميخواهيم, اال اينكه در اخذ منافع تجارتى آسياى ميانه با ديگران همسرى كرده و
سهيم باشيم, اما مصنوعات انگليسى با وفرت و رقابت شديد خود ما را ازين منافع بكلى محروم خواهد داشت, و عنقريب
امتعه� ما در بازارهاى تجارتى آسياى ميانه ناپديد خواهد گشت, و سود كامل آن تنها به كيسه� انگليسيان خواهد رفت. وضع
برنس در كابل و ديگر سياحان انگليسى كه به پيروى وى تا دروازه هاى اورنبرگ رسيده اند, برين حقيقت شاهد صادق
است. ولى برطانياى كبير مانند روسيه بايد همواره تأمين صلح و سالم را در آسياى ميانه بخاطر داشته و از وقوع يك حريق

عمومى درين منطقه� وسيع كره� زمين جلو گيرى نمايد.
براى جلو گيرى از وقوع چنين يك آفت بزرگ, تأمين راحت و طمانيت كشورهائى كه مقبوضات روسيه را از
برطانياى كبير جدا ميگرداند, حتمى و ضرورى است. و اين كار بايد بدون تحريض يكى از ايشان بر خالف ديگر, و بدون
تحريك احساس دشمنى هاى بينى ايشان, از راه رقابت صنعتى صورت بگيرد, و ابداً به پيكار توسيع نفوذهاى سياسى
خويش نپردازيم, و هم شد�داً پابند حفاظت آزادى اين ممالك در بين افتاده باشيم. و كابينه� ما عقيده دارد, كه تنها با چنين
وضع ميتوان مفاد عمومى را نگهدارى كرده و مانع تصادم دو قواى بزرگ درين سر زمين شويم. و هم با رعايه� رويه� دوستى,

مخل منافع يكديگر نبوده, و در آسياى ميانه از تصادم يكديگر جلوگيرى كرده باشيم."
 نيز از طرف نيلسرود بكابينه� برطانيه فرستاده شده, كه دران مخصوصاً مسئله� افغان را۲بعد ازين نامه, يك نوته� ديگر

.۱۹۳, اوراق پارلمانى ص ۱۸۳۸ دسمبر ۲۰ نامهa پالمرستون به پازودى بارگو ۱
.۲۰۰/۲۰۴, اوراق پارلمان ص ۱۸۳۹ مورخه ۵ مارچ ۲

توضيح داده و راجع به معاهده ايكه بين شاه ايران و سردار كهندل خان قندهارى منعقد شده و شاه ايران سپردن هرات را



                                                         روابط انگليس و روس راجع بافغانستان۲۲۲

بعد از فتح, بسردار كهندل خان وعده داده, درين نامه شرحى رفته است وى مينويسد:
كونت سيمانيچ براى نگهدارى منافع شاه ايران مسئوليت اين امر را بعهده� خويش گرفته و طرفين يعنى حكومت ايران
و سردار قندهار بطور غير خصمانه ازو خواهش كرده اند, كه در تعهدات متقابله� طرفين ضامن اعتماد آينده� يكديگر باشد.
زيرا هر دو طرف بدون كدام دسيسه, متساوياً چنين يك ثالث را الزم ديده اند. و بنا برين وزير مختار ما نتوانسته كه درين

مورد ضمانت خويش را كه طرفين آرزومند آن بودند دريغ دارد.
 بكابينه روسيه رسيد, و با وجوديكه هlچگونه نوعيت تعرضى و۱۸۳۹يك مسوده� مذاكراتيكه روى داده در ماه آپريل 

 به كونت سيمانچ امر داد,۱۸۳۹ اپريل ۲۶خصمانه نداشت, ولى امپرطور ضمانت روسيه را دران مورد نپذيرفته, و بتاريخ 
تا از دادن ضمانت در مورد مذكور خود دارى نموده, و بمسئله ايكه كابينه روسيه بكلى دران غير وارد است خود را

خلq سيمانچ امر قطعى داده شد, كه به شاه ايران و افغانها عدم ضمانت روسيه Duhamelچنانچه به جنرال دوهميل ۱نيابد.
را درين مورد بنا بر مخالفت زار ابالغ نموده و اين امر را نيز توضيح دهد كه: آمپراطور روسيه اراده دارد, كه با افغانستان
جز روابط محض تجارتى ديگر تعلقى نداشته باشد, و اگر كسى تمايل جزوى سياسى را درين مورد باو منسوب نمايد, البته
سو� تفاهم و بد فهمى خواهد بود. عالوه برين روسيه در جنگهاى داخلى سرداران افغانى و منازعات خانگى آنها تا وقتيكه

۲مداخله� ما را خواهش نكرده اند, ابداً حصه اى نخواهد گرفت.

موفقيت برطانيه

با چنين وضع دولت برطانيه موفق شد كه حكومت روسيه را از قبول كارهائى كه وزير مختارش بدربار ايران و نماينده�
 و يك سند مثبتى را از روسيه در باره� احتراز از روابط سياسى با افغانستان بدست۳وى در افغانستان كرده بودند باز دارد,

آورده, ولى اين موفقيت تنها از راه ديپلوماسى دست نداد, بلكه بعد از ناكامى مكنيل, عساكر برطانيه مطابق خواهش سفير

.۲۹۹ براى شرح مزيد اين مسئله رك: سچيمن ۱/۳
.۲۰۰/۲۰۴, اوراق پارلمانى ص ۱۸۳۸ نامهa نيلسرود به پازودى بارگو ۵ مارچ ۲
 به ايران بر گشت و۱۸۳۹ كى در باره سوء عاقبت ويكويچ چنين مى نويسد: نمايندهa بن مسعود روسيه بعد ازين چه كرده ميتوانست? وى در۳

چون در هرات عمليات خود را به دوهميل سفير جديد روسيه در تهران داد, باو امر شد كه بصورت فورى به سنت پترسبرگ برود, چون بدانجا
رسيد, و با اميد وارى تماميكه از اقدامات موفقانهa خود داشت ميخواست پيش نيسلرود رود, وى او را نپذيرفت, و بجاى اسقبال گرم پيغام دل
شكنى را از وزير خارجه گرفت, كه وى ويكويچ را بحيث يكنفر دسيسه كارى كه مدتى در كابل و قندهار بنام روسيه بدسيسه كارى پرداخته مى
شناسد. چون ويكويچ چنين سخنان حوصله شكنى را شنيد, فهميد كه گويا قربانى مطامع ديگران گرديده, بنا بران بهوتل خويش بر گشت و

).۲۰۰چند سطر درد آلود تلخى را نوشته و تمام كاغذهاى ديگر را سوزانيده و  انتحار نمود (كى۱/ 
) نقض صريح معاهده انگليس و ايران بود. زيرا در معاهده با۱۱۵ اين اقدام بقول پرنس لوبانوف روستوسكى (روسيه و آسيا, ص ۴

 اپريل۱۱وضاحت ذكر شده كه دولت برطانيه در جنگ بين ايران و افغانستان مداخلتى نخواهد كرد. ولى مكنيل در نامهa خود به پالمرستون (

۴ بگرفتند.۱۸۳۹مذكور بر خليج فارس حمله آورده بو شهر و خارك را در جون 
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) چون اطالع اقدامات عساكر برطانوى در حصار هرات به مكنيل رسيد, وى راه سرحد۲۷۲طوريكه كى مينويسد (۱/
پيش گرفت, و كلنل ستودارت را واپس به شاه ايران با پيغام بسيار جدى و نيش دارى فرستاده, و او را اخطار داد: كه

 اگست به۱۱تصرف بر هرات و يا بر يكى از نقاط افغانستان, خطر فورى بر خود ايران خواهد بود. چون ستودارت بتاريخ 
لشكرگاه شاهى رسيد, و اخطار مكنيل را رسانيد, در مدت يكماه لشكر هاى ايرانى خاك هرات را تخليه كرده و بسوى

).۲۷۹تهران حركت نمودند (كى ۱/

معاهده� مثلث و حمله بر افغانستان

اما در افغانستان دست برطانيه كار ميكرد, و هنگاميكه برنس بناكامى از كابل رفت, الرد آكلند تصميم گرفت كه
مداخله� مستقيمى بدان كشور نمايد, وى با رنجيت و شاه شجاع معاهده� مثلثى را بست (متن معاهده درين كتاب بجاى خود
آمده) كه در نتيجه� آن جنگ اول افغان با تاريخ فجيع آن آغاز شد, كه دولت انگليس ميخواست شاه شجاع را بطور آله�
دست خويش بر تخت افغانستان بنشانند. ولى �گانه شخص اليقى كه درين ميدان براى اداره� افغانستان باقى بود, همان
امير دوست محمد خان بود, كه برنس نيز در سفارشات خويش تقويه و استعمال او را بانگليس توصيه كرده بود, و اين

۲۵ و ۱۸۴۰ نومبر ۱۲ نوشته است (رك: تايمز Clanricarde به كلين ريكرد ۱۸۴۰ جنورى ۲۴مطلب را پالمرستون در 
 كه با شدت سياست آسياى ميانه پالمرستون را انتقاد و شكايت كرده است).۱۸۴۲جون 

 مينويسد: كه اين سياست آكلند عيناً نظير اقدام لوئى چهاردهم است كه ويليم آف اورينج را كشيدKeeneمورخ كين 
 ولى در افغانستان اين۱تا جاى را براى ستوارت خالى نمايد, زيرا كابينه� لبرال چنين پاليسى را با حرارت مى پذيرفت

سياست ناكام ماند, و باآلخر باز امير دوست محمد را در تحت نظارت خويش به امارت افغانستان فرستادند.
 جهت پيكار سياسى كه بين لندن و سنت پترسبرگ در باره� تفوق خويش در سر زمين هاى۱۸۴۰ تا ۱۸۳۷سالهاى 

ماوراى سرحدات شمال غربى هند ادامه داشت خيلى مهم اند, زيرا انگليسيان  در برابر تمام حركات روسيه بطرف
سرحدات هند خيلى حساس بوده, و جمعيتى نيز وجود داشتند كه صداهاى "هند در خطر است" مى كشيدند, و برخى عقيده
داشت كه بايد با "عمليات استادانه" اين خطر را مرفوع سازند, در حاليكه جمعى ديگر "پيشرفت عملى" را ميخواستند, و

همين دو نظريه موضوع حزبى انگلستان را تشكيل داده بود.
اما بقول سچيمن اخبار رسوائى انگليس در افغانستان در روسيه باكمال خوشنودى شنيده مى شد, كه نمى توانستند

) خود را درين اقدام حق بجانب گفته, و از روى همان معاهده خود را در حفظ هند از تعرض هر نيروى ديگرى محق دانسته است.۱۸۳۸
)۸۵(اوراق پارلمانى, ص 

.۱۶۴/ ۱۱ تاريخ هند ۱

 وزارت خارجه� روسيه با افتخار و خوشى ثبت كرده۱۸۴۲آنرا در پرده تظاهر افسوس رسمى پنهان سازند, راپورتهاى امور 
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كه انگليس ها مجبور شدند تا كشور افغانستان را تخليه نموده و به سرحدات سابقه� خويش بر گردند, و نتوانستند كه در
۱دل آسياى ميانه حكومت نيرومندى را در تحت حمايت خويش تأسيس نمايند.

وقايع مربوط مسئله� افغان

م آوازه۱۸۳۶قبل از ختم حصه� اول اين داستان "قضيه افغان" بايد به وقايعى كه مربوط آنست نيز اشاره شود: در سنه 
م۱۸۳۹افتاد كه روسيه بر خيوا حمله و لشكر كشى مينمايد, چون وسايل اين لشكر بزودى مهيا نشد, بنا بران در نومبر 

اين لشكر كشى را اعالم نمود. Perovskiهنگاميكه قواى انگليس بر افغانستان تجاوز كرده بودند, جنرال پيروسكى 
سفير كبير روسيه در لندن اظهار داشت, اين لشكر كشى بكلى عارى از مطالب سياسى Brunowقراريكه بارون برونو 

۲بوده, و فقط براى رهائى اسيران روسى كه خان خيوا گرفته بود بعمل آمده, تا در آينده نيز ازو تعهد رويه خوب گرفته شود

ولى پيروسكى حين لشكر كشى خويش اعالم كرده بود: "تحكيم نفوذ قانونى در آسياى وسطى حق روسيه بوده و تنها بدين
۳وسيله حفظ امنيت دران سر زمين ممكن است."

اما پالمرستون چنين وضع را دوست نداشت, و در نظرش اقدام روسيه دران سر زمين موازنه پيشرفت قواى برطانيه را
 بنا بران اخطار داد, كه زوال آزادى خيوا منافى منافع برطانيه تصور خواهد شد, و ما را مجبور۴بر كابل از بين مى برد

خواهد كرد, تا بحركت متقابل عبور از هندوكش بپردازيم, چون اشغال خيوا از طرف روسيه, نفوذ او را بر وادى جنوبى آمو
۵تحكيم ميدهد, بنا بران دولت انگليس بايد وادى شمالى آمو را نقطه� دفاعى و احتياطى خويش قرار دهد. 

م مقدمه� آن از اورنبرگ حركت كرد ولى بسبب۱۸۳۹ در نظر بود, در نومبر ۱۸۴۰لشكر كشى روسيه كه تا اپريل 
۱۸۴۰و خبر خنثى شدن اقدامات پيروسكى در اپريل ۶زمستان شديد و دادن تلفات فروان جانى واپس به اورنبرگ برگشت 

به لشكرگاه برطانيه در كابل رسيد, كه از شنيدن اين مژده نفسى براحت كشيدند, و براى تصرف بر سيغان شمالى سلسله�
هندوكش ترتيبات گرفته شد, تا در آينده از انجا بر بخارا بتازند, و بقول بارون برونو سپاهيان هندى بر كنار آمويه با

۷قزاقان روسى رو برو خواهند شد.

.۲۸/ ۴ سچيمن ۱
.۶۵/۲۵۸روسيه F.O ۱۸۴۰ جنورى ۲۴ نامهa پالمرستون به كلين ريكرد ۲
.۱۵۴/۱۵۵ راولنسون ۳
.۱۵۵ راولنستون ۴
.۶۵/۲۵۸روسيه F.O ۱۸۴۰ مارچ ۲۴ نامهa پالمرستون به كلين ريكرد ۵
۱۶۵ راولنسون ۶
.۱۶۵ راولنسون ۷

دولت انگليس از عمليات روسيه در خانيهاى آسياى ميانه آنقدر احساس خطر نمود, كه توجه خاص خود را به دفع
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فعاليت هاى روسيه دران سر زمين معطوف داشته و خيوا را براى بسبب تزلزل وضع خان و حلول نفوذ روسيه نقطه خطر ناك
شمردند, و نماينده� انكليسى را به خان خيوا فرستاندند, كه كاپيتان شكسپير صدها غالمان روسى از انجا آزاد نموده و بين

۱خان و امپرطور روسيه فضاى صلح را بوجود آورد.

روسيان باين مداخالت انگليس خوشبين نبودند, و پالمرستون نيز استادانه از نمايش بسط نفوذ نمايندگان انگليسى
۲در مناطقى كه روسيان بحكم محيط چنين ناكامى را ديده بودند خود دارى نمود. 

ناكامى لشكر كشى روسيه بر خيوا مقارن بود با ايام بازگشت عساكر برطانيه از افغانستان, كه هر دو نيرو به جاى خود
بر گشتند, ولى دولت انگليس اين شكست فاحش و رهائى اسيران خود را از دست افغانان (كه اكثر ايشان زنان بودند) با

 تا مدتى باقى ماند و از مداخله در امور اين كشور عبرت۱۸۴۲وضعى مضحك تالفى نموده, كه خاطرات اين سال 
گرفتند.

اما روسيان نيز درينجا درس خوبى گرفتند, و تا سالهاى زياد آسياى وسطى ميدان پيكار اين دو قوه� حريص نگشت.
 كابينه� حزب وهيگ (لبرال) در انگلستان از بين رفت, و اشخاصى زمام اقتدار را بدست گرفتند, كه با۱۸۴۱چون در سنه 

 بنا بران امپرطور۳اصول زار نيكوالس روسيه موافقه داشتند, و در بين شان ولنگتون يكنفر دوست شخصى زار نيز بود,
روسيه خيلى خوش گشت.

 اصل كتاب)۲۲(ختم فصل اول ص 

)۲۳فصل دوم (ص
"Intermediary Zone"منطقه� ميانه 

م۱۸۷۳و اگريمان 

م پيشرفت روسيه در۱۸۶۰صلح طوالنى انگليس و روس در آسياى ميانه تا ختم جنگهاى كريميا دوام كرد, و در خالل 
م حكمرانى روسيه تا سرحدات خوقند و۱۸۶۴شرق وسطى با اصطكاكها و تصادمات حتمى الوقوعى آغاز گرديد. در سنه 

م خويش بر مشروعيت اين اقدام به تفصيل۱۸۶۴ نومبر ۲۱در فرمان Gortchakoffبخارا پهن شد, كه شهزاده گورچاكوف 

, ادنبرگ ميگزين.۱۸۴۲ ياداشتهاى شخصى شكسپير جون ۱
.۶۵/۲۵۹ روسيه F.O ۱۸۴۰ نومبر ۱۶ نامهa پالمرستون به بلوم فيلد ۲
.۶۵/۲۷۳ روسيه F.O ۱۸۴۱  نومبر  ۲۲ نامهa روتس چيلد به امبردين ۳
.۷۵, ۷۲ ص ۱۸۷۳ ضمايم اوراق پارلمانى ۴

۴بحث راند.
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اين فرمان از وزارت خارجه روسيه بنام تمام نمايندگان آندولت در ممالك خارجه صادر گرديده و خيلى مفصل است,
 ببعد  افغانستان از هملتون موجود است)۴۹۳(عين متن آن در ص 

شهزاده� موصوف گويد كه سياست اساسى با دار ما امپراطور روسيه نه توسيع مناطق امپراطورى است بلكه نشر مدنيت
و تنظيم و حسن اداره� ممالك متصرفه و ترقى اجتماعى و بسط روابط تجارتى روسيه است.

در آسياى وسطى نيز بايد ما مردم نيمه وحشى و خانه بدوش آنجا را مهذب سازيم, و سرحدات آنرا بوسيله ايجاد
قرارگاه هاى نظامى و ساختن حصن هاى محفوظ نگهدارى نمائيم و اين سه نقطه را مراعات كنيم:

ا- بايد خطوط سرحدى خود را از چين تا جهيل ايسيك كول, و از درياچه ارال تا سير دريا در تحت يك نظام حفاظتى در
آريم, و تمام مراكز نظامى خود را متساو�اً تقويه كنيم تا دران رخنه اى نيفتد.

۲- بايد اين مراكز عمومى دفاعى ما در سر زمين هاى سر سبز و آبادانى واقع باشند كه نه تنها لوازم اغذيه را براى خود
كفايت كنند, بلكه در آينده هم وسيله راحت د�گران باشند.

۳- بايد كوشيده شود, كه حتى المقدور بر همين سرحدات كنونى نهائى اكتفا گردد, و به توسيع مزيد كشور نپردازند.
ازين فرمان سياست روسيه در ممالك آسياى وسطى كه عدم توسيع اراضى و بسط نفوذ و تجارت و مدنيت باشد واضح

است.
 تاشكند را گرفته ويك واليت جديد روسى را در تركستان تأسيس نموده. و۱۸۶۷م خيوا و در سال ۱۸۶۵و در سنه 

م سمرقند را كه قبالً بطور موقتى اشغال كرده بودند, بكلى ضميمه�۱۸۶۸ و در سنه ۱بخارا بحيث مددگار متحد زار درامد.
۲متصرفات خود ساختند, كه اين حركت روسيه در انگلستان نا آرامى را ايجاد نمود.

اگر چه اين وسعت امپراطورى روسيه بذات خود موجد تشويش انگليسيان بوده, ولى درين اوقات وضع افغانستان
بسبب موقعيت سوق الجيشى و سرحدات غير محفوظ آن زيادتر مورد نگرانى ايشان شده بود. و با وجوديكه سياست مداران
انگليسى در هند, در برخى از مسايل اساسى سياست, اختالف نظر داشتند, ولى تمام ايشان سرحدات شمال غربى هند را
"منبع بزرگ اضطراب" مى پنداشتند, و افغانستان را در بين اين دو قوه� بزرگ يك حلقه� ضعيq سلسله� معيوب دفاعى مى

 و براى نگهدارى هند همواره "مس�له افغان" در نظر ايشان بوده و در مدت چهل سال بران مذاكراتى بين روسيه و۳شمردند.
انگليس ميرفت.

م نايب السلطنه سر جان الرنس به دولت برطانيه پيشنهاد داد, تا در باره� مس�له� سرحدات با پترسبرگ۱۸۶۷در ستمبر
داخل مذاكره گردد, و بايد طرفين اقدامات يكديگر را در باره� عقد معاهدات با قبايل سرحدات خويش با مدارا تلقى
نموده و رسماً قبول دارند, و چنين فعاليتها را در سرحدات يكديگر به نظر تشويش ننگرند. حكومت هند به نوبت خود تمام
عمليات متمدن ساختن حكومتهاى استبدادى بخارا و خوقند و قبايل وحشى سرحدات را از طرف روسيه بنظر استحسان مى

.۴۰۷/۴۰۸ تاريخ امپراطورى برطانيه طبع كمبرج ۵ ص ۱
.۲/۴۰۸ زندگانى ارل دوم گرينول از فتز ماريك ۲
.۷۲ تاريخ سياست خارجى برطانيه طبع كمبرج ۳/۳

بيند, كه مقابلتاً بايد روسيه نيز اتحاد افغان و قبايل سرحدى را با ما به همين نظر نگريسته و مذاكرات ما را با ايران در
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۱باره� تعيين سرحدات شرقى آن كشور مشروع پندارد.

در وهله� نخستين اين پيشنهاد الرد الرنس در انگلستان با نظر اطمينان ديده شد, و تشويق حكومت را راجع به عمليات
 ولى اين وضع دوامى نداشت, و چندى۲روسيه در رفع انارشى و تطبيق اصول مدنيت در سرحدات آسيائى او از بين برد,

بعد همين الرد الرنس بحكومت انگليس سفارش فورى داد, تا روسيه را با زبان جدى و درشتى بفهمانند, كه در مورد
۳افغانستان و تمام حكومتهائى كه متصل سرحدات هندى افتاده اند مداخلتى ننمايد.

منطقه� بيطرف و ميانه

 وزير خارجه� كابينه� گليدستون, هنگاميكه بر مس�له� آسياى ميانه با بارون برونو در اوايلClarendonالرد كليريندون  
م حرف ميزد, وجود يك منطقه� بيطرفى را بين مقبوضات برطانوى و روسيه سفارش نمود, كه بايد اين سر زمين۱۸۶۹

۴همواره بين طرفين حجاب حاجز بوده, و هر دو حكومت بى طرفى آنرا مراعات نمايند.

برونو اين سفارش برطانيه را به حكومت خويش فرستاده و جواب داد: زار روسيه همواره خواهشمند است كه اين دو
 و پرنس گورچاكوف در نامه۵نيرو ابداً در آسياى وسطى با هم متصادم نبوده و نظريه� حكومت برطانيه را بنظر قبول مى بيند.

 خود به برونو افغانستان را يك سرزمين بى طرف خوانده و تصديق نمود. ولى چون اين نظر دولت روسيه به۷۱۸۶۹ مارچ 
 گفت: حكومت هندMayo  و نايب السلطنه� هند الرد مايو ۶ارباب حل و عقد هند فرستاده شد, با شدت آنرا رد كردند,

حاضر است كه با تصديق آزادى حكومتهاى كالت و افغانستان و ياركند يك منطقه بى طرفى را درين سر زمين بشناسد,
۷ولى مقابلتاً بايد روسيه نيز خيواو و بخارا و خوقند را با چنين وضع بگذارد.

 مارچ گورچاكوف, و وزير خارجه برطانيه قدرى با نظر سابق الذكر حكومت هند اختالف نموده و۷ولى بجواب نامه 
وضع دولت برطانيه را ضعيq ساخت, وى گفت طوريكه حكومتين آرزو دارند افغانستان يك منطقه بى طرف ساخته
نخواهد شد, زيرا سرحدات اين كشور غير متعين بوده, و اين وضع غير يقينى همواره موجب منازعات روسيه و انگليس و

جنوبى بخارا) را بدست دارد, بنا(سرداران افغانى و نيروهاى روسيه خواهد بود, چون دولت افغانستان واديهاى آموى عليا 

.۱۸۳/۱۸۴ الرد الرنس از اتچيسن ص ۱
.۳/۷۳ تاريخ سياست خارجى ۲
.۱۸۵/۱۸۶ اتچيسن ص ۳
.۶۵۸ ص ۱۸۷۳ و ۱۸۷۲ اوراق برطانيه و ممالك خارجى ۱۸۶۹ مارچ ۲۷ نامهa كليريندون به بوكانين ۴
.۶۵۹/۶۶۰ ص ۱۸۷۳ و ۱۸۷۲اوراق برطانيه و ممالك خارجى ۱۸۶۹ نامهa گورچاكوف به برونو ۷ مارچ ۵
.۳۰۹ در كتاب انگليس و روسيه از راولنسون ص ۱۸۶۹جون ۱۰ رجوع شود به نامهa الرد مايو ۶
.۳۱۰ كتاب مذكور ص ۷

بران هيچ قوه اى را نخواهد گذاشت, كه از انجا عبور نمايد. پس سر زمينى كه در نقشه ريگزار بوده و بين افغانستان و
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مقبوضات روسيه افتاده, بايد به خانى خيوا تعلق گيرد, و بدين وسيله اميد است كه خوف اختالف طرفين در آينده بكلى از
۱بين رود.

بدينطور گويا اساس بودن يك منطقه� بى طرف بين طرفين قبول شد, ولى در تعيين جاى آن اختالف داشتند, و مدتى
 الرد كليريندون و پرنس گورچاكوف در هيدل برگ بهم پيوسته و در۱۸۶۹اين اختالف طول كشيد, تا كه در ستمبر 

مالقات سه و نيم ساعت خويش كليريندون باز درياى آمو را خط فاصل منطقه� بى طرف بين روسيه و انگليس پيشهناد نمود.
ولى گورچاكوف شانه تهى نموده و گفت: چون حكمران بخارا مدعى يك حصه� سر زمين جنوب آموست, بنا بران آنرا
نميتوان در مناطق بى طرف شامل ساخت, و ممكن است در آينده باز وسيله اختالف برطانيه و روسيه گردد, اما افغانستانرا

۲بايد سر زمين اصلى چنين بى طرفى متوقع شمرد.

بهر صورت كليريندون با اين نظريه گورچاكوف مخالفت نموده و گفت سرحدات افغانستان نا معين بوده و شايد امير
كوشش نمايد, و تمام خانيهائى كه سابقاً با افغانستان بودند, باز آنرا بحكومت خويش الحاق كند, در حاليكه دولت روسيه

آنها را بالكل آزاد شمرده باشد.
گورچاكوف جواب داد: امير به تعقيب چنين پاليسى تا وقتى آزادى كاملى خواهد داشت, كه وى بر حكمران بخارا

۳نتاخته و اقدام خصمانه اى را در برابر دولت روسيه نكرده باشد.

 يكنفر مامورDouglas Forsyth دوگلس فورسيتهـ ۱۸۶۹اين مس�له تا مدتى معطل ماند, و هنگاميكه در نومبر سال 
حكومت هند برطانوى از طرف الرد مايو ويسراى هند به پترسبرگ براى ادامه� مذاكرات بر مسايل مورد دلچسپى طرفين

ارسال شد, مذاكرات وى با مامورين روسيه اكثراً در اطراف تشكيل همين "منطقه� بى طرف" و سرحدات افغانستان بود.
 مدير شعبه� آسيائى وزارت خارجه� روسيه با وضع بسيار شرافتمندانه بهStremoukoffدرينوقت م, ستريموكوف 

دوگلس توضيع داد, كه به عقيده� وى بايد اين منطقه� بى طرف شامل بلخ و قندوز و بدخشان باشد, اگر چه عمالً اين واليات
كم و بيش زير اداره افغانستان آمده اند. و بهتر است كه تمام والياتيكه اكنون در تحت اداره� شير على امير كابل اند, جز
افغانستان بحساب آيند و دولت روسيه درين مناطق زير حكومت امير, دخلى نداشته و هيچ نوع نفوذ را دران نخواهد. ولى

۴مقابلتاً نيز دولت برطانيه امير مذكور را از هر نوع تجاوز باز دارد.

سرحدات شمالى افغانستان

.۶۶۱ ص ۱۸۷۲, اوراق دولتى ۱۸۶۹ اپريل ۱۷ نامهa كليريندون به رومبولد ۱
 ببعد.۶۷۰ ص ۱۸۷۲, اوراق دولتى ۱۸۶۹ ستمبر ۳ نامهa كليريندون به بوكانين ۲
.۶۷۱ اوراق مذكور, ص ۳
.۶۷۶ ص ۱۸۷۲ در اوراق دولتى ۱۸۶۹ نومبر ۲ نامهa فوست هـ به بوكانين ۴

م شمرده مى شود, كه هر دو طرف به نفع۱۸۶۹/۱۸۷۳اين مرحله دومين مذاكرات راجع بافغانستان بين سنوات 
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يكديگر (ولى نه به نفع افغانستان!) حرف زده, و بر مفكوره� و يك "منطقه� بى طرف" با همديگر نزديك شده اند.
م راجع به حدود معترفه� حكومت امير دوست محمد كه اكنون در تحت اداره امير۱۸۷۰ مئى ۲۰حكومت هند در باله 

شير على اند بحث رانده و سرحدات افغانستان را مجراى درياى آمو در مقابل بلخ و شرقاً تا بدخشان شمرده اند, زيرا
خانيهاى متعدد بين درياى آمو و هندوكش نيز قبالً سلطه و تفوق امير دوست محمد را پذيرفته و اكنون نيز در تحت اداره
امير شير على اند, و بنا بران بايد سرحدات افغانستان از عين نقطه� جنوب غربى جريان آمو بين خواجه صالح و كركى آغاز
شده و بشمول بلخ و ميمنه و توابع اندخوى و هرات بين مرغاب و هريرود پيش رود, و سرحد شمالى هم بايد مجراى درياى

۱آمو شرقاً تا درياى پنجه و واخان محل اتصال هندوكش و پامير باشد.

م, ستريموكوف تعيين سرحدات فوق را عموماً قبول كرد ولى راجع به موضع خواجه صالح مس�له را براى جنرال كوفمان
حكمران تركستان روسى معلق داشت. اگر چه بوكانين در ابتداء از قبول اين فكر ابا ورزيد, ولى بعداً چون از وزير خارجه

۲الرد گرينول خلq الرد كليريندون اجازتش رسيد, چنين كرد.

بهر صورت باوجود مخالفت م, ستريموكوف, حكومت برطانيا تأكيد نمود, كه خواجه صالح در سر زمين افغان شامل
۳باشد, تا بدين وسيله حقوق بخارا را از سواحل دست چپ آمو متصل آن موضع مرتفع شده باشد.

اما ستريموكوف نيز با شمول خواجه صالح در خاك افغان مخالفت ننمود, بلكه در تعيين خط سرحدى از همين جا
۴بطرف جنوب و نقاط مرو و تركمن بنا بر اهميت تجارتى آن احتياط شديدى را سفارش نمود.

م وزير خارجه انگليس گرينول از بوكانين تقاضا نمود, تا مسئله تعيين سرحدات افغانى را۱۸۷۱ جون ۲۱بتاريخ 
 اما جواب اين سخن از طرف كوفمان نرسيد,۵بدولت روسيه ابالغ داشته و نظريات جنرال كوفمان را دران باره بخواهد

نماينده� وزارت خارجه نزد كوفمان نيز در بخارا اشتغال Struveزيرا بين تاشكند و پترسبرگ بعد فاصله بوده و م, سترووى 
 بنا برين كابينه� روسيه وعده داد, كه باز توجه كوفمان را بدين مس�له جلب خواهند كرد, تا نظريات را دران باره۶داشت

بفرستند.
 هنوز مستعفى نشده بود, وى باز بدولت روسيه راجع به مس�له سرحدات افغان۱۸۷۱هنگاميكه بوكانين در اواخر سال 

سفارش نمود, و بر اساس مذاكراتيكه با گورچاكوف روى داده بود, اين تعيين سرحدات را بر سه بنياد قرار داد:
اول اينكه تمام سر زمين هائى كه اكنون در تحت اداره� امير شير على اند, سرحدات آن معتبر شمرده شود.

دوم: عالوه از آن امير نفوذ و تشبثى را روا ندارد.

.۷۲۴ ص ۱۸۷۲, اوراق دولتى ۱۸۷۰ مئى ۲۰ نامهa مايو به ارگيل ۱
.۷۲۵ ص ۱۸۷۲ اوراق دولتى ۱۸۷۰ جوالئى ۳۰ نامهa گرينول به بوكانين ۲
.۷۲۹ ص ۱۸۷۲ اوراق دولتى ۱۸۷۰ اگست ۱۸ نامهa بوكانين به گرينول ۳
.۷۳۷ ص ۱۸۷۲ اوراق دولتى ۱۸۷۰ ستمبر ۲۱ نامهa بوكانين به گرينول ۴
.۷۳۷, اوراق دولتى ص ۱۸۷۱ جون ۲۱ نامهa گرينوال به بوكانين ۵
 كتاب مذكور.۱۸۷۱ جون ۲۸ نامهa بوكانين به گرينوال ۶

سوم: حكومت  انگليس امير شير على را از هر گونه تجاوز ديگر باز خواهد داشت, و همچنين حكومت روسيه امير بخارا را
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۱از تجاوز بر افغانستان مانع آيد.

اما دولت روسيه برين موضوع كه سرحدات كشور امير شير على مانند ايام پدرش امير دوست محمد تعيين گردد,
اشكال تراشى نموده و داليل ذيل را مى آورد:

اول اينكه تمام نواحى آن سر زمين غير معين و سرحدات آن غير يقينى است و جغرافيا و تاريخ آن در كمال تاريكى
مستور است.

دوم: تا كنون توضيحات و رأى جنرال كوفمان كه شخص مسئول اين كار بوده و بران نواحى معلوماتى دارد نرسيده و ما
به  انتظار آنيم.

سوم: كابينه� امپراطورى روسيه عقيده دارد, و متيقن است كه حكومت عليا حضرت ملكه برطانيا نيز بر همين عقيده
خواهد بود, كه درين مورد نبايد به اقدامات آنى قناعت كنيم, بلكهه بر اساسهاى محكمى كه با كمال مسرت شالوده
سياست طرفين اتخاذ شده به حفظ منافع طرفين بكوشيم, و نيز آرامى و سعادت مردم آن سر زمين ها�ى را كه بين متصرفات
حكومتين افتاده اند تأمين كنيم. و در نظر داريم كه بعد از قبول اصول عمومى مسئله تمام سر زمين هاى مذكور را با كمال
دقت مطالعه نمائيم, تا تمام احتماالت خطرات آينده سوء تفاهم از بين برود, و حكومتين در فضاى خلوص بحل مسئله موفق

آيند.
سر, اى بوكانين هنگاميكه از روسيه ميرفت, با لهجه مصرانه موضوع را ياد آورى نموده بود, و ما نيز نمى خواهيم كه

۲حكومت برطانيه را برين مسئله ايكه مورد دلچسپى متساويانه طرفين است, تا مدت دراز از نظريه خود نا مطلع گذاريم.

تجاويز برطانوى

۱۸۷۲ روى داد, مدتى اين مسئله معوق ماند ولى بسال ۱۸۷۲بعد از اين بسبب قضيه� قتل الرد مايو كه در ماه فرورى 
بجاى بوكانين سفير كبير برطانيه در پترسبرگ مقرر گرديد وى باز درين باره با قداماتى Loftusهنگاميكه الرد لوفتس 

دست زد و چون درين وقت جنرال كوفمان نيز در پترسبورگ وجود داشت بنا بران فرصت مغتمنى براى حل اين قضيه
بشمار ميرفت.

 گرينول ياداشت مفصلى را به لوفتس ارسال داشته و توجه حكومت روسيه را بدين سو۱۸۷۲ اكتوبر ۱۷بتاريخ 
معطوف نمود كه غقوق امير كابل را بر تمام سر زمين هاى متصرفه اش كه امير بخارا نيز مدعى آنست برسميت بشناسند, و

 عالوه برين راجع به تعيين خط سرحدى امير كابل, تجاويز ذيل نيز۳درياى آمو را از خواجه صالح خط سرحدى قرار دهند

.۲۸۲/۲ خاطرهاى سياسى از الفتس ۱
.۲۸۳/۲۸۴ كتاب مذكور, ص ۲
.۱ ص ۱۸۷۳, اوراق پارلمانى ۱۸۷۲ اكتوبر ۱۷ نامهa گرينول به لوفتس ۳

داده شده بود:
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۱- بدخشان با متعلقات آن از واخان تا سرى قول در شرق ملتقاى كوكچه و آمو يا پنجه سرحدات شمالى را تشكيل ميدهد.
۲- تركستان افغانى بشمول قندوز, خلم, بلخ كه سرحدات شمالى آن مجراى آمو باشند از ملتقاى كوكچه و آمو تا خواجه

صالح در افغانستان شامل است, و عالوه از آن در ماوراى خواجه صالح امير كابل حقى نخواهد داشت.
۳- واليت آقچه و سر پل و ميمنه و شبرغان و اندخوى تماماً در متصرفات افغانى است, كه در شمال غربى آن ريگستان

متعلق به قبايل آزاد تركمن واقع است.
۴- سرحدات غربى افغانستان بين هرات و مربوطات آن و خراسان ايرانى بخوبى معين است و حاجت تعيين جديد آن

۱نيست.

م۱۸۷۲ اكتوبر ۱۷نامه� ارل گرينويل به الرد لوفتس سفير برطانيه در پترسبرگ 
تا كنون بحكومت عليا حضرت ملكه� برطانيه از طرف كابينه� پترسبرگ اطالعى در باره راپور جنرال كوفمان بر اراضى

جنوب آمو كه حكمران افغانستان ارثاً مدعى تصرف آنست نرسيده است.
حكومت عليا حضرت ملكه منتظر است كه  تحقيقات اساسى مامورين ممتاز موصوف تكميل يافته و داراى نظريات
خود ايشان در باره� مسئله� مذكور بوده باشد, تا باثر آن حكومتيان بتوانند در باره اين مسئله كه از مدتها بين طرفين مورد

مذاكره است, تصميمى تهائى كنند.
ولى چون اطالعات منتظره تا كنون نرسيده, و طرفين حفظ امن و سالم را در آسياى وسطى و رفع وسائل سوء تفاهم
حكومتين را در نهايت اهميت ميدانند, بنا بران نميخواهم در اظهار اين سخن بوسيله� جاللتمآب شما بحكومت امپراطورى
بيش ازين تا خير رود, كه حكومت علياحضرت ملكه� برطانيه, بعد از مالحظه� تمام اطراف اين قضيه, باين نتيجه رسيده

است كه:
بعقيده� حكومت عليا حضرت ملكه حقوق امير كابل (شير على) در باره� تصرف بر اراضى منتهى به درياى آمو تا خواجه
صالح بكلى مسلم است, و بنا بران بوسيله� حكومت هند بامير مذكور گفته شده كه وى همواره حق دفاع آن مناطق را در حين

حمله� ديگران خواهد داشت.
از طرف ديگر ارباب اختيار حكومت عليا حضرت در هند اراده� خود را ظاهر كرده اند, كي اگر امير ميلى را بواگذارى

اين سر زمين هاى جزو امارتش نشان دهد, وى را نيز شديداً نكوهش خواهند نمود.
اما امير همواره اين مشوره� حكومت هند را پذيرفته, و رويه� سياسى ايكه به وى سفارش شده آنرا بكمال خلوص عملى
داشته است, زيرا حكومت هند همواره مشورهاى خود را با تصديق تماميت خاك افغانستان تقديم داشته و يعيين داده است

كه همواره از طرف قوائيكه در ماوراى سرحدات وى زير نفوذ روسيه افتاده اند, تماميت خاكش محترم شمرده خواهد شد.
اين رويه� سياسى در استقرار امن اين كشورها نتايج بسيار مفيدى را بار داده و حكومت عليا حضرت ملكه عقيده دارد,
كه اكنون بايد دولت روسيه نيز حقوق امير كابل را بران اراضى ايكه مدعى تصرف آنست و حكومت بخارا هم آنرا ازان وى

 كتاب مذكور ۱.۲/۱

شمرده, و تمام شواهد و اسناد تصرف عملى او را بران سر زمين ها ثابت ميسازد, اعتراف نمايد, تا با حكومت برطانيه در
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تأمين صلح و سالم اين سر زمين, و رفع وسائل ايجاد عدم مدارا و خيرگى بين دولت انگليس و روسيه در باره� سياست آسيا
كمكى فرموده باشد.

برى اطالع مزيد جاللتمآبى عرض ميرود: اراضى و سرحداتيكه حكومت عليا حضرت آنرا بكلى متعلق به امير كابل مى
شمارد اينست:

 شرقاً تا ملتقاى كوكچه با آمو (يا پنجه) از سرحدات(Wood’s Lake)۱- بدخشان با متعلقات آن واخان از سرى كول 
شمالى اين واليت افغانى بوسعت تمامى آن.

۲- تركستان افغانى مركب از ناحيه� قندوز و خلم و بلخ كه حدود شمالى آن مجراى آمو از ملتقاى كوكچه تا تهانه�
خواجه صالح باشد, كه براده بزرگ بخارا به بلخ واقع شده. ولى امير بايد بعد از خواجه صالح بر كنار چپ آمو مدعى

اراضى ديگر نباشد.
۳- نواحى آقچه و سر پل و ميمنه و شبرغان و اندخوى داخل افغانستان است, و اندخوى بايد بشمال غرب منتهاى

متصرفات امير بوده و بنا باران ماوراى اندخوى متعلق به قبائل آزاد تركمن باشد.
۴- سرحدات غربى افغانى بين مربوطات هرات و واليت ايرانى خراسان بخوبى نمايان است و نيازمندى به تحديد آن

نيست.
جاللتمآبى يك نسخه� اين مراسله را به وزارت خارجه� روسيه بسپارد.

 هملتون)۵۰۶ص (گرينويل) (

پاسخ اين نامه

۵( كه آنرا به اطالع ارل گرينويل رسانيده است Brunnow به كونت برونو Gortchakowاز طرف پرنس گورچاگوف 
م)۱۸۷۳فرورى 

 دسمبر۱۹م): الرد لوفتس يك نسخه� جوابيه� وزير خارجه� دولت برطانيه را در جواب نامه ۳۱۸۷۳ جنورى (پترسبرگ 
ماكه در باره آسياى وسطى فرستاده بوديم, بمن ارسال داشته است.

با كمال رضايت مى بينيم كه كابينه� برطانيه نيز مانند خود ما, موضوع مذكور را كه موجب صلح و طمأنيت ممكنه
خواهد بود, مطالعه و تعقيب ميكند.

دورى و اختالفى كه بين نظريات ما موجود است, تماماً ناشى از تعيين سرحداتيست كه براى متصرفات امير شير على
قائل شده ايد, و كابينه� برطانيه بدخشان و واخان را كه در نظر ما بكلى آزاد اند, دران داخل شمرده است.

چون در فراهمى حقايق در باره� آن نقاط بعيده براى ما عمالً مشكالتى موجود بوده و بالعكس دولت برطانيه تسهيالتى
بزرگ در جعع آورى معلومات دقيق دارد, و باآلخر چون ما نميخواهيم اين مسئله را بنظر اهمتر از آنچه در خور است ببينيم,
بنا بران از قبول سرحداتى كه دولت برطانيه معين كرده, خود دارى نميكنيم. و خيلى مسروريم كه دولت انگليس برعايت
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نزاكت از تمام نفوذ خود كار گرفته و امير شير على را حاضر كرده كه درين مورد با وضع مسالمت آميز رفتار نمايد و از هر
نوع تجاوز و تصرف آينده بپرهيزد. اين اعمالِ نفوذ برطانيه تنها مبنى بر تفوق مادى و اخالقى نيست, بلكه تنخواه نقدى

اعطائى دولت برطانيه نيز امير مذكور را خاضع ساخته است, و بنا بران در نظر ما بدوام امن ضمانت حقيقى كرده ميتواند.
تمناست جاللتمآبى شما اين موضوع را باطالع وزير خارجه� حكومت ملكه برسانيد, و يك نقل اين مراسله را هم باو 

بدهيد, متيقنيم كه الرد گرينويل درين نامه, نقش تازه� آن خواهش هائى را مالحظه كنند, كه بادار بزرگ ما (امپراطور
روسيه) براى دوام روابط بسيار دوستانه با حكومت علياحضرت ملكه برطانيه ويكتوريا دارند.

 هملتون)۵۰۸ص (آمضا گورچاكوف) (

تصرف خيوا

هنگاميكه در باره� افغانستان نامه مسالمت آميز فوق نوشته ميشد, عساكر روسيه بر خيوا تصرف كرده و آنرا بكلى
اشغال نمودند, بنا بران ارل گرينويل به سفير برطانيه در پترسبرگ نامه� ذيل را نوشت, تا توجه دولت روسيه را به مكاتبات

سابقه� دولتين معطوف دارد:

تلخيص نامه� الرد گرينول به لوفتس

م:۱۸۷۴ جنورى ۷وزارت خارجه لندن,  
حكومت عليا حضرت ملكه در بررسى دقيق تر اين مسئله عمالً  سودى نمى بيند كه آيا عمليات كنونى (بين روسيه و

 بمن داده بود, وSchouvalowخان خيوا) تا چه اندازه موافق عين اطمينانى است كه در جنورى گذشته كونت سچوالوف 
بعد ازان در اثر كدام مقاصد, بر خيوا لشكر كشى بعمل آمده است? و آيا اين عمليات در ايجاد بيم و وسوسه نهائى ايكه
اكنون درين سر زمين موجود است توسيع نفوذ روسيه را در آسياى وسطى, خطرى به سلطنت برطانيه در هند تصور ميكنند,

تا چه اندازه دخيل است?
بهر صورت اكنون يك مفاهمه� واضح و پاكيزه بين مملكتين در باره� منافع برطانيه و روسيه در آسياى وسطى مطلوب
بوده و حكومت علياحضرت ملكه, برطانيه درست مى شمارد, تا بر مكاتبات سابقه كه درين باره بعمل آمده تجديد نظر

م در مالقاتى با۱۸۶۹ نومبر ۲بعمل آيد و وضع آينده� مسايل روشن گردد. و ضمناً تمنيات پرنس گورچاكوف كه بتاريخ 
 اظهار كرده بر آورده شود. وى گفته بود: به الرد كليريندون برسانيد, اكنون كه حكومتين ازA. Buchananسر بوكانين 

تمام بد بينى ها و نظريات جاه طلبانه و احساسات غير دوستانه گذشته اند بايد در باره� مسائل آسياى وسطى بكمال
صراحت بحث رانده و وسائل سوء تفاهم سابقه را از بين بردارند.

م الرد كليريندون در مذاكرات متعدد خود كه بر موضوع آسياى وسطى با بارون برونو كرده بود, توجه او۱۸۶۹در بهار 
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را به پيشرفتهاى سريع عساكر روسيه دران سر زمين معطوف داشته و تجويز كرد, كه برخى از اراضى بايد بين انگليس و
روسيه "بى طرف" شناخته شده, و بيرون از حدود تصرف طرفين باشد, و هر دو كشور بى طرفى آنرا بشدت مراعات

نمايند.
چون بارون برونوف اين تجويز پرنس گورچاكوف را به الرد كليريندون رسانيد وى پاسخ گفت: "نظريه اينكه
سرزمينى بين متصرفات دو امپراطورى در آسيا بوجود آورده شود, تا اين دو سلطنت را از تماس يكديگر دور دارد, همواره
از طرف امپراطور بنظر قبول ديده شده و به بارون برونوف اختيار داده است, كه به وزير خارجه دولت عليا حضرت ملكه
برطانيه اطمينان مثبتى را بدهد, كه اعليحضرت امپراطور همواره افغانستان را كامالً بيرون از مناطق نفوذ خود ميداند. و

بهيچ صورت در آزادى آن كشور مداخله را جايز نشمرده است.
دولت علياحضرت ملكه با كمال مسرت فرصت را مغتنم شمرده, و رويه� دوستانه� مملكت امپراطورى را در قبول نظريات

برطانيه� كبير در باره� سرحدات افغانستان بار ديگر بنظر استحسان مى بيند.
م به جاللتمآبى ارسال داشته و موافقه دولت۱۸۷۲ اكتوبر ۱۷طوريكه آگاهى داريد, ما نظريات خود را بوسيله� نامه 

م پرنس۱۸۷۳ جنورى ۱۹م  و نامه ۱۸۷۲ دسمبر ۷امپراطورى را در باره� تعيين نهائى سرحدات افغانستان در نامه 
گورچاكوف كه بنام برون برونوف صادر شده گرفته بوديم. و بچنين صورت بين دو كشور موافقه بعمل آمده بود.

دولت علياحضرت ملكه بنوبه� خود با وضاحت تام مدعى است كه با تمام قوه� خود موافقه� مذكور را مخلصانه بمنصه�
عمل گذارده است. ولى ضرورت نيست كه درين موقع يك سلسله اوضاعى را كه با وجود بى ميلى دولت روسيه, موجب

لشكر كشى هاى تازه� ايشان بر خيوا گرديده باز ياد آورى نمائيم.
با در نظر گرفتن وقايع و حوادث فراموشى ايجابات حفاظت خويش و دفع تاخت و تازهاى قبائل تركمن, كه شايد

عامل لشكر كشى هاى روسيه بران قبائل شده باشد, كار دانشمندانه بنظر نمى آيد.
نظر بموافقه ايكه بين حكومتين موجود است, حكومت عليا حضرت ملكه تذكار هر گونه تاكيدى را در باره�  اينكه
افغانستان بكلى از طرحاى خصمانه� روسيه مصئون است غير ضرورى ميداند. ولى باطالع ميرساند: كه البته امير (ازين
پيشرفتهاى روسيه) هراسان بوده و بنا بران تمناست كه در آينده در لشكر كشى هاى خود بر قبائل تركمن نهايت محتاط

باشند, تا امير كابل از نتايج آينده� آن متوهم نگردد.
بايد طرفين با كمال اخالص اظهار دارند, كه آزادى افغانستان براى بهبود و حفظ هند برطانوى و آرامى آسيا, نزد هر

دو خيلى مهم است.
 هملتون)۵۰۸ص (

تلخيص جواب نامه

 فرورى۷ نامه� فوق را چنين جواب داد, كه بوسيله كونت برونوف بتاريخ ۱۸۷۴ جنورى ۲۱پرنس گورچاكوف بتاريخ 
به ارل گروينول تقديم شد:
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۱۸۷۴ جنورى ۲۱پترسبرگ 
نظريات دولت عليا حضرت ملكه برطانيه را بر مسئله وضعى كه طرفين در آسياى وسطى تصميم دارند, دانسته و رضاى
كامل خود را به سفير كبير برطانيه اظهار داشته ام, و بعقيده� من اكنون مفاهمه ما بدرجه� كمال رسيده است, كه منتج به
صداقت و منافع سياسى طرفين خواهد بود. و تا هنگاميكه چنين روحيه� بهى خواهى متقابل موجود باشد, تمام وسايل ايجاد

سوء تفاهم سياسى از بين خواهد رفت.
من بنوبه� خود پروگرام موافقه متقابله را كه نتيجه� مذاكرات و تبادل نظر من با الرد كليريندون و مفاهمات حكومتين
است با خلوص نيت تلقى ميكنم, و به الرد ا, لوفتس ايقان مثبتى داده ام, كه حكومت امپراطورى, افغانستان را بكلى خارج

مناطق عمليات خود ميداند.
اگر دولتين بغرض نگهدارى خويش از هر گونه تجاوز, تنها بر كشورهائى كه در تحت نفوذ طبيعى ايشان واقع شده
است حكمرانى كنند, پس ميتوان توقع كرد, كه به آرامش آسياى ميانه خطرى متوجه نيست, و مقاصد نشر تمدن كه مد

نظر هر دو شاهنشاهى عظيم است نيز بسر خواهد رسيد.
بهتر است كه اين توضيحات را به الرد گرينويل رسانيده و به جاللت مآب شان باز خاطر نشان فرمائيد, چون دولتين
خواهش مشتركى دارند, كه بوسيله� دسايس خوانين آسيائى روابط حسنه� خود را تيره نساخته و با حسن نيت و اعتماد متقابل

زيست نمايند, پس آرامى آسياى ميانه را در مقابل هر گونه حوادث نگهدارى و ضمانت خواهند كرد.
 هملتون)۵۱۰ص (

نامه� ديگر
 سفير كبير برطانيه از پترسبرگ به الرد گرينول اطمينان دهى مزيد نايب السلطنه روسيه را۱۸۷۴ جنورى ۲۸بتاريخ 

چنين خبر داد:
م۱۸۷۴ جنورى ۱۹تلخيص) از الرد لوفتس به ارل گرينول. پترسبرگ (

چانسلر روسيه) در باره� افغانستان بمن مكرراً خاطر نشان كرد, كه دولت امپرطورى اين مملكت("... واالحضرت 
شاهى را ماوراى مناطق عمليات سياسى خود دانسته, و هر چيزيكه در داخل آن كشور روى ميدهد, دولت امپراطورى دران

مداخله نميكند."
 هملتون)۵۱۱ص (

بعد از اشغال خوقند

م بعد از انكه قواى روسيه خوقند را نيز اشغال كردند, پرنس گورچاكوف بسفير خود هدايت داد, تا اين۱۸۷۶در سنه 
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مراسله را به وزير خارجه� دولت علياحضرت ملكه� برطانيه برساند:
 تا آنرا ارل آف دربى برساند:Schuvaloffاز طرف پرنس گورچاكوف به كونت سچووالوف 

 (تلخيص)۱۷۷۹ فرورى ۲۵
"اعليحضرت امپراطور با دلچسپى فراوان از محتويات ياداشتى كه بضم نامه الرد دربى رسيده, و آنرا در حضور من الرد

لوفتس پيش كفيل وزير خارجه خواند, مطلع كشته اند.
م شما در باره روابط۱۸۷۵ مئ ۱۱من بضم اين نامه سندى را بشما تقديم ميدارم كه در پاسخ يادداشت مذكور مورخ 

حكومتين راجع به آسياى وسطى صادر شده و جاللتمآبى شما آنرا به وزير خارجه حكومت ملكه� برطانيه تقديم خواهيد
داشت.

بادار معظم ما با رضاى خاطر, تمنيات دوستانه (دولت شما را) كه با وضاحت تام در باره� جلوگيرى از وقوع عوامل سو�
تفاهم بهن حكومتاين اظهار داشته ايد, تلقى فرموده ااند. اعليحضرت آمپراطور وسعت نگاهى را كه الرد دربى نشان داده, و
تفاصيل مذاكرات و ترتيباتى را كه براى مناطق نفوذ تحديد نا شده� حكومتين در كار است, بيكطرف گذاشته اند. خيلى

تقدير فرمودند.
بحكم بادار معظم خود با طالع جاللتمآبى ميرسانم, كه ما در باره� تحديد حدود افغانستان, نتايج عملياتى را كه از هر

دو طرف انجام يابد, با موافقت تام قبول خواهيم كرد.
چون افغانستان در ماوراى مناطق عمليات روسيه واقع است, بنا بران بايد حكومتين مذاكرات خود را در باره شناسائى

دوام دهند, تا آنرا يك سر زمين خارج از عمليات خويش شناخته, و در عين حاليكه ازintermediate zoneيك منطقه� ميانه 
آزادى كامل عمليات خويش بر خوردار باشند, خواهش مشتركى را نيز براى عدم تماس فورى يكديگر, و جلو گيرى از
تصادم در ممالك آسيائى كه تحت نفوذ ايشان واقعند (حتى المقدور) داشته باشند, تا بدين وسيله منافع و ضروريات

طرفين تامين شده باشد.
يقين داريم كه حكومتين با حفظ اين رويه, و تنميه� احساسات تساوى حقوق و خير انديشى بتوانند, روابط دوستانه اى

را كه خوشبختانه بين طرفين موجود است, براى حفظ صلح عمومى در اروپا و آسيا, دوام دهند.
 يقين دهانى ما را تجديد كنيد, كه همواره درين باره همكاريهاى صميمىDerbyجاللتمآبى شما ميتوانيد به الرد دربى 

خود را دريغ نخواهيم داشت."
 هملتون)۵۱۱ص (

جواب روسيه

اما گورچاكوف وزير خارجه� روسيه بجواب اين يادداشت به سوابق مذاكرات دولتين اشاره نموده و دوام مسالمت و
روابط نيكوى طرفين را در موافقه بر وجود يك منطقه بى طرف كامل وانمود كرد. كه افغانستان چنين يك منطقه� بى طرف
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ولى درينجا مشكلى موجود است كه اميردوست محمد موسس سلطنت موجوده در عقب خود يك سلسله توسيع۱شده ميتواند.
مشتبه� اراضى را باز گذاشته, كه نميتوان بر اساس آن تحديد سرحدات كنونى را بعمل آورد. بنا بران بايد موافقه شود, كه
هيچ قطعه� زمين را ملك افغان نشماريم, اال سر زمين هائى كه عمالً تحت اداره� امير دوست محمد بوده و اكنون نيز در دست

 ولى اوالً بايد بدانيم كه اين اراضى عبارت از كدام سر زمين ها است? چون جنرال كوفمان درين مسئله۲خلq اوست
معلومات كافى دارد, بنا بران توضيح آنرا برأى او باز گذاشته ايم.

 خويش به پرنس گورچاكوف چنين نوشت:۱۸۷۲ نومبر ۲۰اما جنرال كوفمانن در نامه 
"اعتراف دارم كه اين موضوع خيلى نا مكمل است, زيرا ما در تمام موضوعات سياسى و جغرافى آسياى وسطى بايد بر
پژوهش هاى شخصى اعتماد كنيم و اگر بخواهيم يك هيئت علم را براى تحقيق مسايل بافغانستان بفرستيم, گمان ميكنم كه
باز هياهوئى را در محافل هند برطانوى ايجاد كند, كه نظر بوجود روابط دوستانه� امپراطورى روسيه و برطانيه چنين كارى

۳اكنون مناسب نيست." 

بهر صورت چون مراتب ابتدائى مسئله طى شده و معلوماتى دران باره فراهم آمد, مجراى درياى آمو از ملتقاى آن با
كوكچه تا خواجه صالح سرحد شمالى افغانستان شناخته شد. ولى كوفمان رأى داده بود, كه بدخشان و واخان در متصرفات
امير شير على داخل نبوده و بايد اين هر دو واليت "آزاد" شمرده شده, و بين حكومتهاى جنوبى و شمالى آسياى ميانه حايل

۴باشند, تا بدينوسيله نيز خطر تصادم روسيه و برطانيه بكلى مرتفع گردد.

اما در باره� سرحدات شمال غربى كه از خواجه صالح آغاز ميگردد, حكومت روسيه تصرف فعلى امير شير على را بر
شهرك هاى آقچه و سر پل و ميمنه و اندخوى بنظر و ترديد مينگرد, زيرا اين مناطق از بخارا بوسيله يك ريگستان جدا
گرديده و شمول آن در افغانستان عيناً مانند مناطق ديگر شمال شرقى نيست. ولى نظر به روابط بسيار دوستانه ايكه بين

۵روسيه و برطانيه موجود است, گورچاكوف آنرا هم حصه اى از افغانستان ميشمارد

هيئت سچاوالوف در لندن

به انگلستان فرستاده شد, وى يكى از سياسون�Schouvaloffبعد از اين هيئتى خاص برياست كونت سچاوالوف 
معتمد زار بوده و ميخواست تشويش انگلستان را راجع به پيشرفت روسيه در آسياى ميانه رفع نمايد. زيرادرين موقع

.۵ ص ۱۸۷۳, اوراق پارلمانى ۱۸۷۲ دسمبر ۷ نامهa گورچاكوف به برونو ۱
 مأخذ مذكور.۲
.۸/۹ ص ۱۸۷۳ اوراق پارلمانى ۳
.۶/۷, كتاب مذكور ص ۱۸۷۲ دسمبر ۷ نامهa گورچاكوف به برونو ۴
.۶ كتاب مذكور, ص ۱۸۷۲ دسمبر ۷ نامهa گورچاكوف به برونو ۵

انگلستان نسبت به پاليسى دورخه روسيه در آسياى ميانه و در نظر داشتن فتح  خيوا و نيز از وضع آندولت راجع به مسئله
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 ولى هنگام۱افغان خيلى متحسس و نگران بود, و با وجوديكه دولت روسيه خبر هاى حمله� خود را بر خيوا ترديد كرده بود
م اعتراف گرديد, كه تصميم فتح خيوا از طرف امپراطور فسخ گرديده و اوامر جديد داده۱۸۷۳سفر سچاوالوف در جنورى 

۲شد, تا از اشغال خيوا صرف نظر شود.

سچاوالوف موظq بود كه جلب اعتماد انگليس را درين مسايل بنمايد, وى در مذاكره� خود با الرد گرينول گفت: "زار
روس از شنيدن اين سخن كه در خاطر ملت انگليس راجع به مسئله آسياى وسطى ناراحتى موجود است, خيلى متعجب

۳است...

گرينول نيز از چنين احساس نا راحتى آنكار ننموده و گفت: با وجوديكه انگليس خواهان صلح است ولى عرق حميت
ما از ديدن اوضاع منافى عزت و منافع خويش, حتماً بحركت مى آيد, و نمى توانيم وضعى را ببينيم كه هند را بخطر

۴اندازد....

بهر صورت سچوالوف خاطر نشان كرد: كه در مسئله افغان, نقطه� مورد اختالف انگليس و روسيه تنها همين نقاط
بدخشان و واخان است كه دولتِ انگليس آنرا نظر بسوابق تاريخى از متصرفات كابل ميشمارد و بايد اين اختالف جزوى

۵نيز حل گردد.

اعتراف شمول واخان و بدخشان در افغانستان

 بوسيله� يك تاييد نامه�۱۸۷۳ جنورى ۳۱اما از طرف د�گر پرنس گورچاكوف بحيث نماينده� شخصى زار, بتاريخ 
رسمى به كابينه� برطانيه اطالع داد, كه براى اظهار نيات صلح خواهانه امپراطور و ايجاد حس اعتماد بين دولتين, حكومت
روسيه, شمول بدخشان و واخان را در افغانستان اعتراف نموده و منتظر است كه دولت انگليس از نفوذ كامل خود كار
گرفته و امير شير على را از توسيع آينده� اراضى و تجاوز باز خواهد داشت, تا بدين وسيله صلح و سالم درين سر زمين دوام

۶نموده و روابط دولتين نيز دوستانه و استوار بماند.

.۶۸۴ كتاب مذكور, ص ۱
.۱۳, ص ۱۸۷۳, كتاب مذكور ۱۸۷۳ جنورى ۸ نامهa گرينول به لوفتس ۲
.۱۲ كتاب مذكور, ص ۳
.۱۳كتاب مذكور ص ۴
.۱۳ كتاب مذكور ص ۵
.۱۵/۱۶, كتاب مذكور, ص ۱۸۷۳ جنورى ۳۱ نامهa گورچاكوف به برونو ۶

 و بى طرفى عملى افغانستان۱۸۷۳موافقه نامه� 
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م دوام داشت به نتيجه ئى۱۸۶۹در نتيجه � نامه سابق الذكر و اعتراف رسمى پرنس گورچاكوف, مذاكراتيكه از سال 
 معروف است, اين موافقه نامه اساساً داراى دو نتيجه بود:۱۸۷۳رسيده كه به موافقه نامه 

اول اينكه: تعيين سرحدات شمالى افغانستان از طرف دو نيروى بزرگ اروپائى باوجوديكه غير معين بوده به نفع آن
كعور خاتمه يافت.

دوم: انگلستان موفق گرديد, تا رسماً از روسيه توافق مثبتى را بدست آورد, كه كليه� سر زمين افغانستان خارج از
منطقه� نفوذ روسيه بوده باشد. (ترجمه عين موافقه نامه را در آخر اين فصل بخوانيد).

qبى طرف ميانه باشد درينجا اشتباه و التباسى موجود است كه مول �اما در باره مقصد د�گرى كه شناختن يك منطقه
 آنرا بالفاظ ذيل توضيح ميدهد:Alexis Krausseكتاب "روسيه در آسيا" الكسس كروسى 

"پيشرفت روسيه در آسياى ميانه در انگلستان و هند نا راحتى را توليد نمود, آگر چه از محال پيترسبرگ بارها اعتراف
شد كه زارِ روس خواهش انضمام آن مناطق را به كشور امپراطورى ندارد" ولى چون عمالً تاشكند و سمرقند را اشغال
كردند, در سر تا سر هند تشويش و اضطرابى افتاد, و متنفسى نبود كه در باره� اين پيروزيهاى جديد روسيه سخنى نگويد, و

حتى برخى تصور ميكردند, كه در آينده هندوستان تحت تسلط روسيه خواهد بود.
اين افواه و اضطراب عمومى حكومت هند را نيز زير اثر گرفت و ياداشتى به حكومت برطانيه فرستاده شد, كه بموجب
آن الرد كليريندون با پرنس گورچاكوف مذاكراتى كرده و در باره لشكر كشى هاى آينده روسيه مفاهمات نهائى بعمل آورد
و باالخر الرد كليريندون تجويزى را درينمورد پيشنهاد كرد, كه شايد نامعقولتر و بيهوده تر از ان تا كنون از طرف هيچ وزير
خارجه بعمل نيامده باشد. چون وى راجع بامكان تعيين افغانستان بحيث يك منطقه� بى طرف اظهار اميد نمود,

گورچاكوف قدمى پيشتر نهاده و گفت: زار روس افغانستان را بكلى خارج از مناطق نفوذ روسيه ميداند."
) گويد: "وجود يك منطقه� بى طرف۷۵بهر صورت طوريكه تاريخ سياست خارجى برطانيه طبع كمبرج (ف ۳ ص 

اساساً قبول شده و سرحدات افغانستان نيز تحديد گرديد." و اين مسئله بر رأى عامه� مردم انگليس نيز منعكس گشت,
 در پارلمان از كابينه پرسشى بعمل آمد كه آيا بدولت روسيه گفته شده تا خط نهائى مناطق نفوذ۱۸۷۳چنانچه در فرورى 

۱خود را در ماوراى منطقه بى طرف تعيين نموده و از ان تجاوزى را ننمايند.

اما باوجود اين تصريحات چندى بعد سر ايلى اين را كه دولت روسيه همواره نظريه� وجود يك منطقه بى طرف را بين
م اعتراف۱۸۷۵ بخوبى در خاطر عامه مردم برطانيه جاى داد. ولى خود دولت روسيه در سنه ۲برطانيه و روسيه نقض نموده

 چون سرحدات افغانستان تعيين گرديده, بنا بران طبعاً يك منطقه� بى طرف در۱۸۶۹/۱۸۷۳نمود, كه در مذاكرات 
افغانستان بوجود آمده است.

.۱۰۳۴, ص ۱۸۷۳ مذاكرات پارلمانى از هانسرد, سلسله سوم ۱
).۲/۴۱۴ (۱۹۰۵ كتاب زندگى ارل آف گرينول از فتز مارِك طبع لندن ۲

 حينيكه عمليات خود را در خيوا شرح ميدهد, واضحاً وجود يك منطقه�۱۸۷۵ اپريل ۵عالوه برين روسيه در يادداشت 
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بى طرف را اعطراف مينمايد و گويد: "اقدامات ما در خيوا ازينرو جايز است كه خانى مذكور كامالً در داخل منطقه� نفوذ و
۱عمليات ماست, زيرا قبالً دولت انگليس و روسيه يك "منطقه� بى طرف ميانه اى" را بين متصرفات خويش شناخته اند."

بهر صورت: وجود يك منطقه� بى طرف ميانه بين دو نيروى بزرگ انگليس و روسيه تا دم اخير لطفاً و معناً مورد تردد و
 فرورى۱۵اشتباه بوده, بيانات و اعمال رجال دولت روسيه دران باره نقيض بوده است. مثالً پرنس گورچاكوف در نامه� 

 خويش مى نويسد:۱۸۷۶
"بحكم بادار بزرگ خود باطالع جاللت مآبى (وزير خارجه برطانيه) ميرسانم, كه دولت روسيه با مسئله تعويين
سرحدات افغانستان موافقه كامل دارد, زيرا اين كشور بكلى از منطقه� عمليات ما بيرون است. حكومتين بايد مذاكرات

شناخته شده impractical" طرفين را راجع به يك منطقه� بى طرف, ختم شده پندارند, زيرا مسئله مذكور اكنون "غير عملى
است. و بايد طرفين تمنيات مشتركى را در حفظ منافع و ضروريات يكديگر داشته و از وقوع هر گونه اصطالك و تصادم در

۲كشورهاى آسيائى كه بين متصرفات دولتين افتاده اند جلو گيرى بعمل آورند."

با اين ابالغيه روسيه, لشكر هاى تزارى بصورت فورى خوقند را نيز در تحت تسلط خويش آورده و گليم خانى آنجا را
بر چيدند. و اينك در آسيا تنها افغانستان باقى ماند, كه عمالً امپراطورى هاى زار و ويكتوريا را از يكديگر انفصال ميداد.

 كتاب اصل)۳۶(

م بين گرينول و گورچاكوف۱۸۷۳ترجمه� موافقه� 
)۸۷(ص 

از طرف ارل گرينول به الرد لوفتس
م۱۸۷۳ جنورى ۲۴وزارت خارجه 

م پرنس گورچاكوف را با ضمايم آن۱۸۷۲ دسمبر ۱۹آقاى من! حكومت عليا حضرت ملكه برطانيه� تجاويز ارسالى ۷/
 دسمبر از طرف سفير كبير روسيه بمن فرستاده شده بود, با دقت تمام مورد مطالعه قرار داد.۱۷/۲۹كه بتاريخ 

حكومت عليا حضرت ملكه با كمال مسرت لهجه� دوستانه و شگفته� آنرا با همان احساس دوستانه تلقى كرده و به نامه
 اكتوبر خويش بوسيله� شما نظريات حكومت متبوع خويش را در باره� خطوط سرحدات متصرفات امير شير على حكمران۱۷

كابل را بحكومت روسيه تقديم داشتم.
حكومت عليا حضرت ملكه با كمال رضامندى مى بيند, كه دولت امپراطورى روسيه با خطوط سرحداتيكه امير شير على

۱۷مدعى آنست موافقه دارد, و احساسات دوستانه امپراطورى درين مورد نيز چنين است. بنا بران خاطر شما را به نامه 

.۳۷, ص ۱۸۷۸ اوراق پارلمانى ۱
.۶۹, ص ۱۸۷۸ اوراق پارلمانى ۲

 خود متوجه ميسازم.۱۸۷۲اكتوبر 
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در نامه� پرنس گورچاكوف راجع به بدخشان و ملحقات آن از واخان اشعار داشته بودند, كه دولت امپراطورى روسيه
يقين دارد, كه بدخشان و مربوطات آن ابداً داخل كشور امير شير على نبوده و نه جزو خاك افغانستان شمرده شده بود.

درين باره دولت ملكه� برطانيه ميگويد: كه امير مذكور قبالً بر بدخشان تصرف جسته و آنرا فتح كرده است, كه اكنون
تمام سران و مردم آن نواحى حكومت ويرا شناخته و قبول داشته اند, و طوريكه ميخواهد بران سر زمين حكم ميراند, و
باتكاى اين حق,  از طرف خود نايب الحكومه اى را بدان اراضى فرستاده و ماليات معينى ازو مlگيرد, و اداره� عمومى و
مالى هم باو تعلق دارد, و نيز امير خود را ذيحق ميشمارد, كه اين ترتيب را كه براى يكسال مقرر شده بر هم زند, و بدخشان
را مستقيماً بكابل ضم سازد, و ماليات اين سر زمين را با ماليات د�گر واليات افغانى مخلوط گرداند. و بنا بران دولت
برطانيه نمى تواند, در چنين اوضاع به نفى حق حاكميت كامل و تمام امير بر بدخشان بپردازد, چون كار فتح و مطيع
ساختن تمام واليت مذكور اكنون تكميل شده, معقول نيست كه حق حاكميت تام امير بدخشان رسماً شناخته نشود. و اين

سر زمين را جزو تمام سر زمين هاى جنوبى درياى آمو كه حق حاكميت امير بران رسماً اعتراف شده نشماريم.
حكومت عليا حضرت ملكه به برخى از اشارات اين مكتوب دولت روسيه كه اكنون جواب آنرا ميدهم ملتفت بوده و
ميداند كه روسيه با الحاق بدخشان و واخان به حكومت امير بدين سبب مخالq است كه اگر اين سر زمين در تحتِ اداره و
اختيار افغانستان آيد, براى صلح و سالم آسياى ميانه خطرى خواهد داشت و امير را تشجيع خواهد كرد كه در آينده نيز

م خود توضيح داده ام, كه حكومت هند۱۸۷۲ اكتوبر ۱۷متصرفات خود را در ممالك همجوار توسيع دهد. ولى من در نامه� 
مو�فق شده تا بامير كابل تعقيب چنين يك پاليسى را بقبوالند, كه براى حفظ صلح و سالم در كشورهاى مربوطه خيلى مفيد

باشد, و حكومت عليا حضرت ملكه تصور نميكند كه ازين سفارشات حكومت هند نتيجه مطلوب بدست نيايد.
حكومت عليا حضرت ملكه با داليل قوى منافع برسميت شناختن سرحدات افغانى را از طرف برطانيه� كبير و روسيه
بامير خاطر نشان خواهد كرد, و او را از تجاوزات آينده باز خواهد داشت, و همواره درين باره از نفوذ خويش كار خواهد

گرفت.
اما دولت برطانيه اين را نيز بخوبى ميداند, كه  اگر فرضاً بدخشان و واخان كه اكنون جزو متصرفات امير شمرده شده
از دست وى كشيده و به انگليس و روس يا يكى از ايشان داده شود, و يا بكلى به سران محلى آزاد گذاشته شود, در هر
صورت امير به  نيروى لشكرى متوسل گرديده و دعاوى خود را دران باره پيش خواهد برد, و هم ممكن است درينوقت
حكومت بخارا نيز بكوشد, كه در مقابل افغانان مقاومت كرده آن سر زمين را باز بگيرد و درين صورت حتماً امنيت آسياى
ميانه مختل خواهد شد و موقع تصفيه� قضاياى برطانيه و روس كه اميد حل آن ميرود از دست خواهد رفت, و اگر چنين

شود, يقيناً براى طرفين ناگوار خواهد بود.
حكومت عليا حضرت ملكه� برطانيه متحسس است كه دولت امپرطورى روسيه اين موصوع را بدون تعصب و بيغرضانه
مطالعه كرده, و همان حقوق امير شير على را كه من در مراسله� اكتوبر خود خاطر نشان نموده ام, اعتراف و تصديق خواهد
نمود. تا بدين وسيله از اعمال وحشيانه كه خاطر اقوام آسياى ميانه را آشفته ميدارد, جلوگيرى بعمل آيد. و نيز اختالفات

معينه� طرفين در باره� سرحدات مرتفع گردد.
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حكومت عليا حضرت ملكه خواهش دارد, كه مسئله سرحدات افغانستان كه از مدتيست زير مذاكره و مطالعه است
بزودى بحل نهائى خود برسد.

جاللت مآب شما اين نامه را خوانده و يك نسخه آنرا به پرنس گورچاكوف بدهيد.
امضا: گرينول

جواب نامه

به گرينول داده شد. از پترسبرگ Brunnow از طرف كونت برونو ۱۸۷۳ فرورى ۵از طرف پرنس گورچاكوف كه به 
  اين كتاب)۲۶۶ (مراجعه نمائيد به ص ۱۸۷۳ جنورى ۳۱

۱۰م بتاريخ ۱۸۷۳از طرف ديگر رولت روسيه در مناطق ماوراى آمو به تحكيم نفوذ و اقتدار خويش پرداخته و معاهده� 
هـ بين جنرال كوفمان حكمران عمومى تاشكند و سيد مظفر امير بخارا امضا شد, كه۱۲۹۰ شعبان ۱۹ مطابق ۱۸۷۳اكتوبر 

ماده� ۱) و ساحل راست در�ا آمو براى رفت و آمد قوافل تحت(درين معاهده سرحدات امارت بخارا محدود گرديده 
اده� ۲) و كشتى هاى بخارى روسيه (حكومتى و شخصى) حق عبور و مرور آزاد را در(منظارت هر دو حكومت قرار داده شد 

در�اى آمو مربوط به بخارا يافتند (ماده� ۳) تا در هر حصه� الزمه كه بخواهند بندر و قرارگاه را ايجاد كرده بتوانند و
ماده� ۴) و نيز حق تجارت آزاد در تمام بالد و روستاهاى بخارا و حفاظت آن از(حكومت بخارا مسئول حفاظت آن باشد 

ماده� ۶) و حق گذرانيدن و( بروارادات و صادرات تجار روسيه ۵٫۲ماده� ۵) با اداى رسوم گمركى فيصد (طرف حكومت 
ماده� ۷) و صالحيت ايجاد تجارتخانها و كاروان سراها در بالد(ترانسپورت اموال روسى از بخارا بدون رسوم گمركى 
ماده� ۸) و حقوق تقرر نمايندگان تجار روسيه در تمام خاك بخارا(بخارا, و نيز براى تجار بخارا در واليت تاشكند روسى 

) و حقوق تبعه روسى در۱۰ماده� (ماده� ۹) و توجه حكومت بخارا به درستى اوضاع تجارتى (و حقوق مخابرات ايشان 
) و شناسائى۱۲ماده� ()  و حقوق تملك باغها و اراضى مزروعى در بخارا براى تبعه� روسى ۱۱ماده� (آشتراك بتمام صنايع 

) و امتناع ورود اجانب به بخارا بدون اجازت نامه� خاص حكومت۱۳ماده� (اجازت هاى مسافرت طرفين به خاك يكديگر 
) و تقرر نماينده روسيه بدربار امير بخارا۱۵ماده� () و تقرر قونسالن حكومتى طرفين در بخارا و تاشكند ۱۴ماده� (روسيه 

ماده� () و حفظ دوام دولتى و حسن روابط با روسيه۱۷ماده� () و رفع رسوم انسان آزادى و غالمى در تمام بخارا ۱۶ماده� (
) درين معاهده شامل بود, كه تحكيم نفوذ روسيه را دران سر زمين وانمود ميكند.۱۸

 افغانستان از هملتون آمده است)۴۹۸متن اين معاهده در ص (
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)۳۷فصل سوم (ص 
م و وقوع جنگ دوم افغان۱۸۷۸بحرانهاى 

 گرينول و گورچاكوف پيچيدگيهاى مسئله� افغان را از بين نبرد, و نه مجلدات مكاتبات روسيه و۱۸۷۳موافقه نامه� 
انگليس را در باره� آن كشور آسيائى به پايان رسانيد. درين اوقات كابينه گليدستون سقوط نموده و حكومت محافظه كارى

 تشكيل گرديد.Disraeliبصدارت دسرايلى 
 وزير خارجه بوده وDerbyاين حكومت جديد در سرحدات هند پاليسى معروف "پيشرفت" را اتخاذ كرده و الرد دربى 

م الرد سالسبرى بوزارت۱۸۷۸ مدت چهار سال زمام وزارت امور هند را بكV داشت, تا در مارچ Salisburyالرد سالسبرى 
 كه مردم انگليس او را محضLytton بوزارت هند مقرر گرديدند, و الرد ليتن Cranbrookخارجه و الرد كرين بروك 

۱شخصى كاغذ پرانى دانسته و بنظر مرد سياسى نميديدند, به حيث ويسراى هند برگزيده شد.

اين شخص در امور هند تجربه اى نداشت, ولى چون در سياست "پيشرفت" با حكومت خويش هم عقيده بود ميتوانست
آمال امپريالزم برطانيه را در هند تمثيل كرده و هياهوئى را بنام جلو گيرى از پيش رفت روسيه بطرف هند, برانگيزد.

كنفرانس امباله و سمله و مطالبات امير

مخفى نماند كه قبالً در كنفرانس امباله مذاكراتى با امير شير على رفته و وى خواهش كرده بود: كه دولت انگليس با
او اتحاد كامل داشته و در مدافعه� حمالت خارجى او را تائيد نمايد. و نيز دولت برطانيه در افغانستان جز امير و اخالف بر
گزيده� او را بامارت و دوستى خود نشناسد, ولى در كنفرانس امباله الرد مايو وعده� صريحى بامير نداده و گفت: حكومت
هند هر مخالفتى كه در افغانستان با شما بعمل آيد, بنظر عدم رضا خواهد ديد, و در آينده خواهد كوشيد كه حكومت

 همچنين در كنفرانس سمله۲واالحضرت شما را تقويه بخشد. تا شما و اخالف تان داراى وضع محترم و قانونى بوده باشيد.
 بامير مذكور يقين داده بود, "كه وى در روابط خارجى خود, بدون قيد و شرط بمشورتهاىNorthbrookالرد نارتهـ بروك 

ما عمل نمايد", مقابالتاً او را امداد نقدى و اسلحه داده و عندالضرورة به تأئيد عسكرى او نيز حاضر خواهيم بود," ولى اين
۳ضرورت را هم خود ما بموقعش تخمين ميكنيم.

.۲۳۹ انگليس در هند از ماريوت ص ۱ 
.۹۰/۹۱ راجع بافغانستان ص ۱۸۷۸, اوراق پارلمانى ۱۸۶۰ مارچ ۳۱ از نامه� مايو به شير على ۲
.۱۰۸م راجع بافغانستان ص ۱۸۷۸- اوراق پارلمانى ۱۸۷۳ جوالئى ۲۴ تلگراف به وزير خارجه ۳

اما اين پيشنهادهاى الرد نارتهـ بروك در انديا آفس از طرف ديوك آرگيل رد گرديده و پاليسى اشغال افغانستان را بر
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۱گزيدند.

پيشنهاد هاى روسيه راجع بافغانستان

بهر صورت الرد ليتن پيش از حركت خود بهند مسئله افغان را مطمح نظر خويش قرار داده, و چند روز قبل با سفير
 آمده است. درين مالقاتBetty) خانم بتى ۳۳ص (روسيه سچاوالوف مالقاتى نمود كه تفصيل آن در كتاب بالفور 

سچاوالوف به ليتن خاطر نشان نمود كه وى بوسيله� الرد دربى از دولت برطانيه خواسته است كه در آينده مخابرات معتمد
مستقيم بين قواى روسيه در آسياى ميانه و وايسراى هند بر قرار باشد. وى گفت كه: كابينه� سنت پترسبرگ را اخطار داده
ام, كه وضع سياسى روسيه با برطانيه در باره� امور آسياى ميانه نازك است, در حاليكه شخص زار همواره خواهشمند روابط
خوبى با برطانيه بوده, و ميخواهد كه از آز و حرص زمين گيرى افسران نظامى خويش جلو گيرى نمايد تا در آينده هر گونه

سوء تفاهم طرفين رفع گردد.
سچاوالوف خاطر نشان كرد: كه جنرال كوفمان اين روابط مستقيم را بوسيله� هيئت خاص كه بدين مطلب بحضور
وايسراى جديد ميفرستد, افتتاح خواهد كرد, و درين باره هداياتى به جنرال كوفمان داده شده, و وى به نام وزير حربيه

كه در تحت حمايت زارTekkeروسيه نوشته است كه دولت روسيه ابداً بافغانستان دخلى ندارد, ولى حفاظت قبايل تكى 
ورس اند, از تاخت و تاز تركمن كه زير اداره� امير افغانستان اند, پرداخته است. و شايد براى ادامه� اين كار ضرورت افتد
كه روسيان مرو را نيز موقتاً اشغال نمايند, كه اين سر زمين زياده بامير افغان تعلق دارد, و بصورت غير مستقيم به برطانيه

فزونتر از روسيه مربوط است.
جنرال كوفمان گفته بود: "انگليس و روسيه هر دو در آسياى مركزى دلچسپى عمومى و دشمن عمومى دارند. كه
دلچسپى مشترك ايشان نشر مدنيت و دشمن آنها هم اسالم است...اكنون سياست بسيار دانشمدانه براى طرفين همين است
كه با هم اتحاد كرده و در كمال صميميت پيش آيند, و در خلع سالح مردم افغانستان و مسلمانان تمام سر زمين هائى كه بين

متصرفات روسيه و هند افتاده اند, و نيز در تقسيم آنها بين دو قوه� خويش همكارى و مجاهدت نمايند."
براى اين مقصد جنرال كوفمان نامه اى بنام ويسراى جديد هند نوشت كه آنرا بوسيله� امير شير على از راه كابل به
پشاور ارسال دارد, تا حين وصول ويسراى مذكور در كلكته باو سپرده شود, و باين صورت تماس مستقيم بين تاشكند و
كلكته بعمل آيد. ولى كوفمان را از ارسال چنين نامه به ويسرا باز داشتند, و آنرا به يقين دادن سفير روسيه كه نامه� مذكور

يقيناً به ويسراى خواهد رسيد, معطل گذاشتند.

.۱۵ و ۱۴ و ۲ و مسئله شرق از آرگيل فصل ۳۰۴ براى شرح مزيد اين مسايل رك: كتاب انگليس و روسيه در شرق از راولنسون ص ۱
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رد برطانيه
اما الرد ليتن درين موضوع از سفير روسيه در لندن توضيح خواست, كه دولت روسيه با امير شير على چه رابطه و برو چه

اعتمادى دارد, كه چنين نامه را مطابق هدايت وى نه ويسراى خواهد رسانيد?
سفير روس}ه ازين پرسش كمتر آشفته نشده و با حوصله جواب داد: "خيال ميكنم كه ما هم مثل شما با امير شير على

وسايل محفوظ و سهل مخابره داريم, بلى من شرح آنرا نميدانم, و اين كار به جنرال كوفمان تعلق دارد."
در جواب اين گفتار سفير روسيه, الرد ليتن گفته بود: "دولت برطانيه هيچگونه اقدام جنرال كوفمان را در باره� ادامه�
Vنفوذ بر افغانستان و ديگر كشورهاى مجاور سرحدات هند, بامدارا تحمل نخواهد كرد, و نيز ابداً در اقدامات مخال
مسلمانان با روسيه همكار نخواهد بود, و ما افغانستان و بلوچستان را بمنزلت رواق هاى هند برطانوى ميدانيم, و با تمام
نيروى خود از كليه تهاجمات اجنبى آنرا دفاع خواهيم كرد, و نبايد بگذاريم كه روسيه با يكى ازين كشورها, روابط جزوى

را هم قايم داشته, و يا بر متحدين مسلمان ما رويه تجاوز را مرعى دارد."

تيرگى روابط كابل و هند

بقول خانم بتى بالفور گويا روسيه درينجا مى خواست افغانستان را بين دو نيروى برطانيه و روسيه تقسيم نموده و
سرحدات مستقيمى را در مماس متصرفات هندى برطانيه قايم دارد, ولى الرد ليتن تمام اين پالن را بر هم زده و كليه پيشنهاد

 و چون به هند رسيد, با امير شير على روابطى را با وضع نامرضى دوام داد, كه موجب دورى و سوء۱هاى روسيه را رد نمود
تفاهم طرفين گرديده و بروسيه موقع داد, تا در سر زمينى كه خارج از منطقه� نفوذ وى بود, حلول نموده و با سهولت بمقاصد
خويش برسد. يكى از علل اين آشفتگى و تيرگى وضع سياسى برطانيه و افغانستان اين بود كه حكومت هند در اختالف

 و ديگراينكه:۲سرحدى افغانستان و ايران در سيستان بين امير و شاه با وضعى كه مورد قبول امير نبود حكميت نمود
حكومت هند وعده� تائيد وليعهد عبدالله جان را در مقابل پسر بزرگ امير يعقوب خان كه درانوقت بر خالف پدر بغى كرده

بود نداد.
در هر دو مسئله مذكور حكومت هند با وضع ناهنجارى مصادف آمد. زيرا هر قدر اگر مسئله سيستان را موافق موازين
عدالت و انصاف حل ميكردند, باز هم براى طرفين مورد نا رضائى بود, چنانچه بقول سايكس, شاه ايران نيز ازين حكميت

) اما قضيه وليعهدى عبدالله جان نيز همينقدر بغرنج بود, و قبول اين امر دشوار۸۳راضى نشد (سر مورتيمر ديورند, ص 

.۲/۸۵ در كتاب يادى از ارل گرين بروك از گيتهورن هاردى ۱۸۷۸ اگست ۱۷ نامه� شخصى الرد ليتن به الرد كرين بروك ۱
.۳۶۲ و راولنسون ص ۳۹۱ و سرحدات هند از هولديچ ص ۳۱۶/۲ آرگيل ۲

بنظر مى آمد, كه حكومت هند  ديگر مدعيان تخت كابل را بكلى از بين بردارد. يك مسئله سوم اما خيلى مهم ديگر نيز
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درينجا وجود داشت و امير باصرار ميخواست كه بايد حكومت هند ثغور كشور او را از تمام تجاوزات بيرونى ضمانت
نمايد.

استفاده روسيه و ارسال نامها بامير

اما حكومت هند درين موارد پاليسى درستى داشت و يا نداشت, مگر امير ناخوشنود بود, و روسيان ازين موقع استفاده�
مثبتى كرده, خود را بلباس دوست بامير وانمود ميكردند, و نتيجه منطقى اين وضع بود, كه روابط امير و حكومت هند

 كه كونت سچاوالوف سفير روسيه در مالقاتى با ليتين قبل از۱تيرگى يافته, و مكاتبات دوستانه اش با روسيه دوام نمود
حركتش بهند در لندن بآن اشاره كرده بود.ويسراى هند توجه دولت برطانيه را باين سو معطوف ساخت, كه بايستى امير شير
على قبل از ارسال پاسخ نامهاى جنرال كوفمان, مشوره� برطانيه را ميخواست, ولى وى چنين نكرده و با رسانندگان نامهاى

 و اكنون بايد حكومت برطانيه با شدت توجه دولت روسيه را باين مسئله۲كوفمان, صحبت ها و كنفرانس ها داشته است
م۱۸۶۹بخواهد و از دوام چنين مكاتبات و مذاكرات كه منافى يقين دهى پرنس گورچاكوف به الرد كليريندون در سنه 

است جلو گيرى بعمل آورد. و از كابينه پترسبرگ مجدداً وعده بگيرد, كه افغانستان را بكلى ماوراى سر زمين تحت نفوذ
روسيه بشمارند, و اين مسئله را تنها مقامى و مربوط حكومت هند نه پنداشته, بلكه آنرا مورد دلچسپى تمام شاهنشاهى
برطانيه بدانند, و رفع نفوذ برطانيه از دربار امير و اسستقرار نفوذ روسيه بجاى آن البته قابل تحمل نيست, و طوريكه

 خود به الرد كليريندون نوشته بود, كه قرار موافقه� پرنس گورچاكوف با الرد مايو, دولت۱۸۶۹ نومبر ۲بوكانين در نامه 
۳روسيه هيچ نماينده خود را بدربار كابل نخواهد فرستاد, اكنون هم بايد مطابق آن عمل شود.

نوتهاى برطانيه بروسيه در باره� اوضاع كابل

بعد از وصول اطالع راجع به مبادله� مكاتبات دوستانه بين امير و مامورين روسى تركستان افواه افتاد, كه آورندگان
نامهاى فوق اكنون در كابل مانده اند, و بحيث نمايندگان دولت روسيه در انجا كار ميكنند, و ميكوشند تا معاهده اى را

كه وى از كتابSchuyler از ۳۱۲ ص ۲ براى نمونه� اين مكاتبات دلچسپ, نامهاى متعدد امير با كوفمان ديده شود: تركستان ۱
Terentieff روسيه و انگليس در آسياى ميانه بر داشته است, و نيز ديده شود كتابRoberts و خانم بتى بالفور۲۴۷/۲چهل سال در هند 

.Guthorne-Hardy۸۶/۲ و گيتهرون هاردى ۱۰ص 
.۱۱ خانم بتى بالفور, ص ۲
.۸۳/۸۴راجع بآسياى ميانه ص ۱۸۷۸. اوراق پارلمانى ۱۸۷۶ ستمبر ۱۸ نامه� ليتن به سالسبرى ۳

بدولت روسيه داد بدين۱۸۷۶ اكتوبر ۲با امير منعقد سازند. بنا بران ارل آف دربى بوسيله الرد لوفتس يادداشتى بتاريخ 
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مضمون:
"در نامه ۶ ماه گذشته به جاللت مآب شما, نقل روز نامچه اطالعات كابل را كه حكومت هند فرستاده بود تقديم
داشتم. بر صفحه دهم اين روز نامچه نقل نامه اى موجود است كه جنرال كوفمان به امير كابل نوشته, و آنرا بوسيله� يك
نماينده� رسمى خويش به كابل ارسال داشته, كه تاكنون در كابل است, و ميخواهد تا امير شير على را به امضاى يك

معاهده� دفاعى و تعرضى و تجارتى با دولت روسيه راضى نمايد.
اگر چه لهجه و اشارات نامه جنرال كوفمان كه بامير نوشته در نظر حكومت برطانيه نامرضى است ولى مضمون خود
نامه وضع خاص مخللفانه ندارد, و جاللتمآب شما بايد بدولت روسيه باز خاطر نشان سازيد كه "افغانستان بكلى خارج
منطقه� نفوذ روسيه" است. و اگر ممكن باشد از دولت روسيه يك سند تحريرى را براى ما بخواهيد, تا با امير شير على در

۱باره� هيچ گونه معاهده مذاكراه اى را ننمايند.

اما الرد لوفتس در بدست آوردن چنين سند تحريرى  از دولت روسيه ناكام ماند, و از طرف ديگر موسيو دى گيرس
De Giersروسيه بدربار امير بكلى انكار نمود �و بعد ازان پرنس۲در مذاكره اى با سفير برطانيه از فرستادن نماينده 

۳گورچاكوف نيز همين مقصد را تكرار كرده و گفت: تا جائيكه من معلومات دارم, دولت روسيه در كابل نماينده اى ندارد

و نامهاى جنرال كوفمان بامير نيز محض نامه هاى احترام آميز بوده و داراى مطالب سياسى نيست. كذلك گورچاكوف
۴آوازه هاى لشكر كشى روسيه را بر مرو نيز رد نمود.

جواب روسيه

باوجود اين انكارهاى غير رسمى از بودن يكنفر نماينده� روسى در كابل و مذاكرات وى در باره� عقد معاهدات با امير
 موسيو دى گيرس كه به الرد لوفتس نوشت رسماً تصديق گرديد, زيرا وى درين نامه گفته بود, كه۱۸۷۶ دسمبر ۱در نامه 

دولت روسيه يا نمايندگان او هيچگونه اقداماتى بر خالف دولت برطانيه در افغانستان نكرده اند, اين نامه چنين دوام
م راجع بافغانستان روى داده, وزارت خارجه� امپراطورى نيز۱۸۷۲داشت: "نظر به مذاكراتيكه بين كابينه� لندن و روسيه در 

توجه ايشان را به پاره اى از اطالعات واصله از تاشكند معطوف ميدارد, و اين اطالعات ميگويد كه لشكريان هندى

.۸۰ راجع به آسياى ميانه, ص ۱۸۷۸م اوراق پارلمانى ۱۸۷۶ اكتوبر ۲ نامه� دربى به لوفتش ۱
, كتاب مذكور.۱۸۷۶ اكتوبر ۱۶نامه� لوفتس به دربى ۲
, كتاب مذكور.۱۸۷۶ نومبر ۱۵ نامه� لوفتس به دربى ۳
 نامه و كتاب مذكور.۴

برطانوى از يكطرف بر كشور اخوند صاحب سوات هجوم برده اند, كه متصل افغانستان است, و از سوى د�گر به درواز
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سرحد واخان كه يك حكمرانى كوچك آزادست تجاوز كرده اند. در حاليكه اين سر زمين مجاور با سرحدات بدخشان و
واخان و در سمت شمال شرقى قره تيگين واقع است, و اين هر دو واليت به امير بخارا تعلق دارند. و در عين همين احوال

مطلع شديم, كه در هرات نيز تجهيزات مكملى گرفته مى شود, تا بر تركمن هاى مرو بتازند.
 طرفين كه بموجب آن دولت برطانيه امير افغانستان را۱۸۷۲ البته بر مفاهمه ۱اگر اين اطالعات حقيقتى داشته باشد,

از هر گونه تجاوز بر ماوراى اراضى متصرفه� خود باز ميداشت, اثر مستقيمى خواهد انداخت و وزارت خارجه امپراطورى
۲خواهشمند است كه دولت برطانيه از تمام نفوذ خود بدربار كابل كار گرفته و چنين اقدامات متجاوزانه را مانع آيد.

در حين مبادله� اين مذاكرات, اطالعاتى از هند رسيد, كه مكاتبات روسيه با امير وسعت يافته, و حامل نامه هاى
 و باوجوديكه امپراطورى روسيه بودن نماينده� روسيه را در۳احترام آميز مذكور را بحيث نماينده دولت روسيه شناخته اند 

كابل بكلى انكار مينمود, باز هم مبادله� اين نامه ها سالى يكدو بار ادامه داشت.

نامه� دى گيرس به الرد لوفتس

م منگاميكه توجه روسيه به مبادله مكاتبات بين امير كابل و جنرال كوفمان عطV كرده شد, براى مزيد۱۸۷۶در اواخر 
اعتماد نامه� ذيل به نام لوفتس رسيد:

م۱۸۷۷ فرورى/۵ مارچ ۲۱پترسبرگ 
"دولت امپراطورى روسيه بدين نظريه� دولت برطانيه كامالً همراه است, كه بر مسائل آسياى وسطى همواره مبادله�
صريح و صميمى نظريات بعمل آيد, و با چنين وضع روابط خوب و دوستانه ايكه اكنون بين روسيه و انگلستان ايجاد شده,

حفظ گردد.
 دسمبر ايقان داده ايم, كه۳/۱۵ دسمبر و ۱ نومبر, ۱۹طوريكه جاللت مآبى اشاره فرموده ايد, ما در ياداشت هاى 

دولت روسيه با امير كابل بانجام هيچگونه اعمال تجارتى و سياسى اقدام ننموده و اگر نادراً مامورين ما در آسياى ميانه بآن
كشور تماس يافته اند, آنهم در دائره نزاكتى بوده كه همواره در شرق جزو آداب مقامى است.

اكنون كه دولت امپراطورى اين يقين دهانى خود را تجديد نموده خواهش دارد: تا دولت برطانيه نيز يقين كند, كه

) نوشت گويا تمام اين اطالعات حقيقتى نداشته و افواه محض۱۰۶ (كتاب مذكور, ص ۱۸۷۷ مارچ ۵ قراريكه گيرس به لوفتس در نامه ۱
بود.

.۹۴ كتاب مذكور, ص ۱۸۷۶ دسمبر ۱ نامه� مذكور به مذكور ۲
.۱۱۱, كتاب مذكور, ص ۱۸۷۷ مئ ۳ نامه� ليتن به سالسبرى ۳

باوجود آنكه مكاتبات جنرال كوفمان در حكومتهاى مقامى آسيائى طنيات غلطى را توليد كرده و آنرا اهميت بيجائى داده
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اند, باز هم ما عمالً ازان مبادى ابداً هيچ انحرافى نكرده ايم.
به عقيده� ما جهت رفع سوء تفاهم كه از وضع غير يقينى مردم آسياى ميانه بميان مى آيد, و نيز براى جلو گيرى
خطراتيكه از دسايس ارباب غرض ميزايد, خلوص نيت و صداقت بهترين وسيله ايست كه طرفين ازان كار بگيرند و در

 هملتون).۵۱۲مبادله� نظريات حكومتين همواره دخيل باشد (ص 

اثر اوضاع اروپا

در همين اوقات اوضاع اروپا نيز بوضع درامائى جريان داشت, و معضله� بالكان بجنگ روسيه و تورك انجاميد, و
 از يكطرف توجه روسيه به آسياى مركزى معطوف۱۸۷۷اختالف روسيه و انگليس را فزونتر ساخت, و پس از وقايع 

گرديد, و از سوى ديگر چون مداخله� انگليس روسيه را از ثمرات سان ستيفينو محروم داشته و منجر به ارسال لشكر هندى به
مالتا و اشغال جزيره قبرس گرديد, اين اختالفات دولتين شدت و فعاليت هاى خصمانه� فراوانى يافت, و درينوقت مقاله اى

 نشر يافته كه از وضع روسيه بخوبى نمايندگى ميكند:۱۸۷۸ جوالئى ۱۹در جريده مسكو گزيت مورخه 
"اكنون وقت آن رسيده كه روسيه نفوذ خود را در سر تا سر آسياى ميانه پهن گرداند, و اين كار حاال خيلى آسانست,
زيرا امير افغانستان با دولت انگليس كه رقيب ما در آسياى ميانه است روابط نيكوئى ندارد. و تمركز نفوذ ما بر سرحدات
متصرفات ملكه هند, پاسخ طبيعى تسلط برطانيه بر قبرس و تمام مساعى وى براى نگهدارى هند خواهد بود. و اقدامات

نظامى مقامات عسكرى تركستان بال مزاحمت و احياناً با مسالمت پيش خواهد رفت.
طوريكه نامه نگار ما از برلين نوشت: امروز در آسيا دو نيروى سياسى با هم مقابل شده اند, كه بايد با هم متصادم
شوند, انگليس ميخواهد كه در آسياى كوچك خود را به  سرحدات روس}ه نزديكتر سازد, اما مقابلتاً طبيعى است كه روسيه

۱همين كار را در آسياى ميانه ميكند, و به سرحدات هند نزديكى ميجويد."

كنفرانس پشاور

چون اوضاع سياسى روس و انگليس تيرگى يافت, و الرد ليتن نيز "پيشرفت" را اتخاذ نمود, بنا بران در اوايل سال
 بين نمايندگان ويسرا و امير كنفرانسى در پشاور تشكيل يافت, و انگليس ميخواست كه شير على يك هيئت۱۸۷۷

) و اجمالى از سياسيات عالى از چاريكوف۴۰, و مكاتبات سياسى از مايندورف (ا/۱۴۱ راجع به آسياى ميانه ص ۱۸۷۸ اوراق پارلمانى ۱
.۱۵۹ص 

برطانوى را بجاى يكنفر نماينده افغان و مسلمان هند برطانوى بدربار خويش بپذيرد تا اين هيئت تمام مطالبات امير را از
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۱الرد ليتن باو اطالع دهد.

 الرد سالسبرى به ويسرا الرد نارتهـ بروك نوشته بود: "باوجوديكه اطالعات نماينده�۱۸۷۵درين مورد قبالً نيز در سنه 
مسلمان ما در كابل تماماً قابل اعتماد  نيست, باز هم چنين بنظر مى آيد كه بر سرحدات هندى ما تيرگى طارى است كه در
ماوراى آن برخى از دسايس خصمانه پرورانده خواهد شد, و درين فكر با شما همراهم, كه يك تهاجم روسيه بر هند محتمل

۲است, و به هيچ صورتى يقين كرده نمى توانم, كه سعى تحريض افغان باالى ما نا ممكن خواهد بود.

بهر صورت مذاكرات كنفرانس پشاور نتيجه اى نداد, و امير شير على از پذيرائى يك هيئت برطانوى سر باز زد و
۳گفت: كه اگر چنين هيئتى بدربار كابل آيد, حتماً روسيان نيز ازو قبول چنين يك هيئت روسى را بكابل خواهش ميكنند

كه وضع او را دشوارتر خواهد ساخت.
دولت برطانيه ازين مذاكرات و جواب امير سخت ترسيد, و آنرا عيناً فقدان نفوذ خود در افغانستان پنداشت, زيرا امير

۴برطانيه و روسيه را بيك نظر ديده در پاسخ خود هر دو را مساوى پنداشته بود.

درين وقت موقV شير على خيلى نازك بود, زيرا وى ميخواست از تسلط بيگانكان آزاد باشد, ولى اوضاع كنونى او را
بقبول زير دستى يكى از طرفين ميكشانيد, بنا بران  اراده� دعوت تمام سران قوم را به تشكيل يك "لو جرگه" نمود, تا دران

۵با آنها مشوره كرده و سياستى را در باره� اتحاد با يكى از طرفين بر گزيند.

تشييد روابط با روسيه و وضع متردد دربار روسيه

 نامه اى از جنرال بامير۱۸۷۸در عين اين احوال روابط امير شير على با جنرال كوفمان استوارى مى يافت, و در جون 
رسيد: "كه درين ايام روابط روسيه با دولت برطانيه در باره� كشور شما قابل مالحظه است, چون نمى توانم اظهار عقيده� خود

را بحيث گماشته� با اختيار اممپراطور بشما Stoliefoffرا حضوراً بشما نمايم, بنا بران نماينده� خود ميجر جنرال ستاليتوف 
ميفرستم, وى تمام گفتنى هاى امپراطور را بشما خواهد گفت, پس وجود او را عيناً مانند من شماريد, و بعد از مذاكرات

پاسخ خود را به وى بسپاريد.

.۲/۳۷۴ و آرگيل ۲/۷۱, و زندگانى سالسبرى از خانم گويندولين سيسل ۱۸۷۵ جنورى ۲ نامه� سالسبرى به ديسر ايلى ۱
.۷۲/ص ۲م از كتاب خانم مذكور ۱۸۷۵ فرورى ۱۹ نامه� سالسبرى ۲
, براى تفصيل اين كنفرانس رك:۱۸۱ راجع بافغانستان ص ۱۸۷۸ اوراق پارلمانى ۱۸۷۷ مئ ۱۰ ضمينه نامه� نارتهـ بروك به سالسبرى ۳

.۱۸آرگيل فصل 
.۴۱۶ تاريخ امپراطورى برطانيه طبع كمبرج ۴
.۱۸۷۸, اوراق پارلمانى ۱۸۷۸ جون ۷ روز نامچه پشاور از ميجر كيونارى ۵

بايد خاطر نشان نمايم, كه اتحاد و دوستى شما با روسيه, نسبت بدوستى برطانيه مفيد خواهد بود, و منافع اتحاد



۲۵۱تاريخ تجزيه� شاهنشاهى افغان                                                                     

۱صميمى و واضح با روسيه را همواره خواهيد ديد." 

 از كابل به حكومت هند رسيد, به وزارت۲چون اطالع آمدن هيئت ستاليتوف و مسوده� معاهده� ايكه با او عقد ميشد,
 الرد لوفتس با مسيو دى۱۸۷۸ جوالئى ۲خارجه برطانيه ابالغ و اقدامات آينده هم بآن مقام واگذار گرديد تا كه بتاريخ 

گيرس مذاكره نموده و توضيح خواست, كه آيا كدام نماينده� دولت امپراطورى روسيه يا حكمران عمومى تركستان به كابل
فرستاده شده است يا نه?

دى گيرس در پاسخ اين پرسش گفت: ابداً چنين هيئتى بكابل نرفته و نه فرستادن آن از طرف دولت شاهنشاهى يا
۳جنرال كوفمان اراده شده است.

 بكابل رسيده۱۸۷۸ جوالئى ۲۲در اصل هيئت ستاليتوف درين هنگام بسفر خود طرف كابل رهسپار بوده و بتاريخ 
 گويند كه امير راجع به آمدن اين هيئت پروتستى هم نمود, ولى براى ممانعت آمدنش با قدامات لشكرى متوسل نشد,۴بود

و با احترام آنها را پذيرفت.
چون درين اوقات اوضاع دربار روسيه مشوش بوده و هر كسى دم از خود سرى ميزد, گمان ميرود كه ارسال سفير روسيه
بكابل نيز  ناشى از همين وضع بود, زيرا سچاوالوف هنگاميكه در برلن و پترسبرگ بود, ابداً راجع باين موضوع چيزى
نشنيده بود, چون چنين سخنى را شنيد, فوراً به گورچاكوف رفت و پرسيد آيا هيئتى را بكابل فرستاده ايد? وى جواب داد:

۵چنين كارى ابداً وقوع نيافته.

 به الرد سالسبرى در نامه�Dufferinچون زمامداران برطانيه اين وضع عدم مبادالت در بار روسيه را ديدند, الرد دفرين 
 خويش نوشت: "اگر ما حفاظت سرحدات شمال غربى هند را تنها بر مفاهمات و مذاكرات دولت۱۸۸۰ مارچ ۱۶

.۱۶ راجع بآسياى ميانه نمبر ۱ ص ۱۸۸۱, اوراق پارلمانى ۱۸۷۸ نامه� كوفمان به شير على جون ۱
 ازين معاهده دو نقل بدست آمده, يكى ازان به نماينده برطانيه در پشاور رسيده كه از منابع قابل وثوق گرفته بود. دوم صورتيست كه الرد۲

) بحواله� ميرزا محمد نبى داده است, و دران باره رابرتس مى نويسد: بارى از يعقوب خان۲/۴۷۷رابرتس در كتاب چهل سال در هند (
پرسيدم كه در باره� مذاكرات پدرش با روسيه چه اطالعى دارد? وى جواب داد هنگاميكه رهسپار گندمك بودم, تمام آن دفاتر را تلo كردم.
باز هم برخى از نامه هاى كوفمان و ستاليتوف بدستم آمد, و يك مسوده� معاهده� مجوزه را نيز از حافظه� همان شخصى تهيه كردم, كه براى امير

/۲نخستين بار تسويد كرده بود. درين كار همان مامورين افغانى كه با ستاليتوف مقرر بودند واصل معاهده را خوانده بودند, كمك كردند (
) در هر دو مسوده� مذكور اعتراف وليعهدى عبدالله جان, و امداد روسيه حين تجاوز قواى خارجى بر افغانستان, و در صورت لشكر كشى۲۴۸

 راجع۱۸۷۸محتمل روسيه بر هند تهيه مواد غذائى عساكر روسيه از طرف امير و اجازت عبور آزادانه از افغانستان شامل بود (اوراق پارلمانى 
).۱۵۹ ص ۱بآسياى ميانه نمبر 

.۱۳۲ ص ۱۸۷۸ اوراق پارلمانى ۱۸۷۸ جون ۳ نامه� لوفتس به سالسبرى ۳
.۲۷۴ خانم بتى بالفور ص ۴
.۳۴۵/۲ خانم گويندولن سيسيل ۵

امپراطورى روسيه واگذاريم, كار نهايت بيهوده خواهد بود, اگر چه امپراطور و وزيرانش از تعهدات خويش تخطى نخواهند
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كرد, ولى طرز اداره� روسيه چنين است كه آنها نميتوانند اعمال نمايندگان و افسران نظامى خود را بكلى كنترول نمايند,
۱بنا بران بر تضمين هاى  شفاهى آنان اعتمادى نشايد." 

م۱۸۷۸بهر صورت آمدن سفير روسيه بكابل, تماماً مخالV آمال امير بود, طوريكه ديوك آف ارگيل در نامه� ۴ نومبر 
به مستر گليدستون نوشته است: بقول نامه نگار تايمز, امير عامداً و قاصداً اتحاد روسيه را مرجّح ندانسته, و اكنون كه من
همان اطالعات رسمى را كه به ليتين فرستاده شده و راجع به پذيرائى امير از هيئت روسيه بحث رانده است ميخوانم ازان

۲بكمال وضوع ثابت مى آيد, كه امير درين مرحله گير آمده و پذيرائى هيئت روسيه عمدى و ارادى نبوده است.

از طرف ديگر وضع روسيه نيز درين مورد برگشت: زيرا طوريكه الرد رابرتس مينويسد: يكروز پيش از وصول وى
) ستاليتوف پيامى از جنرال كوفمان گرفت, كه دران از اكمال معاهده برلن ذكر رفته و او را از۱۸۷۸ جوالئى ۲۱بكابل (

دادن هر گونه مواعيد و تعهدات بامير باز داشته و حتى كوفمان بقلم خود دران نوشته بود: "كه بايد از دادن وعده� مثبت و
تعهدات اساسى با امير خود دارى نمايد, و  مذاكرات خود را بتصور اينكه گويا جنگ با انگلستان در گرفته باشد, تعميم و

).۱۱۰دوام ندهد" (كتاب مذكور رابرتس ۲/
اگر چه وصول سفير روسيه به كابل, بحرانى را بوجود آورد, ولى قراريكه امير شير على در نامه� خود بعنوان امپراطور
روسيه نوشت: اوضاع آنقدر مغشوش نبود, "طرريكه چهل سال قبل امير مرحوم پدرش باقضاوت آزاد, دوستى اعليحضرت

۳شما را بر دوستى انگليس بر گزيده بود", باز هم وقايع سال آينده نتايج همين بحران بشمار مى آيند.

چون ويسراى هند بر ارسال و قبول يك هيئت سياسى بدربار كابل اصرار ورزيد, و مكتوبى را در باره� تعميل اين اراده
 اگست كه روز مرگ وليعهد عبدالله جان بود بكابل رسيد, و بنا بران امير۱۷بامير صادر كرد, اتفاقاً مكتوب عيناً بتاريخ 

۴خواهش كرد, كه اكنون اين مسئله معوق ماند.

درين اوقات كه هنوز جنرال استاليتوف از كابل خواسته نشده بود, بين برطانيه و روسيه نوتهاى ذيل بران موضوع
مبادله شد:

م. "از شنيدن اين خبر كه وفد۱۸۷۸از طرف كونت سچووالوف به ماركويس آف سالسبرى, لندن۱۹/۷ دسمبر 
روسيه كه شما رجعت آنرا از كابل تصور كرده بوديد و هنوز در كابل است, اظهار تعجب فرموده ايد.

شما قبالً بمن خاطر نشان كرديد, كه م, دى گيرس به شارژدافر برطانيه اعالم داشته است, كه اين وفد روسيه كه در
اصول استثنائى فرستاده شده, وضع مو�قتى را داشته است. و در هنگامى ارسال شده كه ترس وقوع جنگ برطانيه و روس

.۵/۴۱۴ تاريخ شهنشاهى برطانيه از كمبرج ۱
.۲/۳۳۰ سوانح خود نگاشته و ياداشتهاى آرگيل ۲
.۱۹/۲۰ راجع به آسياى ميانه نمبر ۱ ص ۱۸۸۱ اوراق پارلمانى ۳
 رابرتس (۱۱۳/۲) گويد كه اين واقعه محض بهانه اى براى ندادن جواب مكتوب ويسرا تراشيده شد, در حاليكه در عين همين اوقات با۴

نماينده� روسيه مذاكرات پيش ميرفت.

موجود بود.
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اكنون از طرف پرنس گورچاكوف تلگرافى را گرفته ام و مامورم تا بموجب آن از شما بپرسم, كه آيا تعهدات روسيه و
انگليس طوريكه قبل از ارسال وفد موجود بود و در مكاتبات حكومتين بر همين موضوع محفوظ است, از طرف دولت عليا

حضرت ملكه بحالِ خود باقى است? و آيا در نظر ايشان وضع الزامى و اجبارى آن ادامه دارد?
اعليحضرت امپراطور بنوبه� خود متمايلند كه تمام تعهدات مربوطه� آسياسى ميانه را بين روسيه و انگليس محترم

 هملتون).۵۱۳شمرده, و بصورت فورى وفديكه در كابل است واپس بخواهند. (ص 

پاسخ نامه� مذكور

م۱۸۷۸ دسمبر ۱۹از ماركويس سالسبرى به كونت سچووالوف. وزارت خارجه 
بجواب نامه� تاريخى امروزى شما مى نگارد: با طالع جاللتمآبى ميرسانم, تا هنگاميكه وفد روسيه در كابل موجود
باشد, اين امر يگانه مانع تجديد كلى مفاهمات حكومتين كه در سابق بر موضوع افغانستان و آسياى ميانه بين طرفين مبادله

شده خواهد بود.
ولى اگر وفد ارسالى روسيه از كابل واپس خواسته شود, حكومت علياحضرت ملكه برطانيه تمام تعهدات طرفين را در

 هملتون).۵۱۵ص (باره� آن كشور ها بر وضع الزامى آن باقى گذاشته و مرعى االجرا خواهد شمرد. 

منع ورود هيئت برطانوى

قراريكه الرد رابرتس بعد ازان از يعقوب خان شنيده, گويا ستوليتوف امير را برين واداشت كه هيئت برطانوى را از
وصول بكابل باز دارد, در حاليكه خودش براى مذاكره و مشوره� كوفمان به تاشكند رفت و ميگفت: كه وى به زار روس

م شير على مكتوبى را به۱۸۷۸ اگست ۲۳ بتاريخ ۱پيشنهاد خواهد كرد, تا برطانيه را از عزم ارسال هيئت مذكور باز دارد.
جنرال كوفمان نوشت: كه با ستوليتوف مذاكراتى در باره� تشييد روابط دوستانه بين دولت عليه اعليحضرت امپراطورى و

 و دو روز قبل از نوشتن اين۲دولت خدا داد افغانستان بعمل آمده و اميد واريم كه وى با جوابهاى آن بزودى باز گردد
مكتوب هيئت برطانوى را كه برياست نيول چمبرلين از پشاور رهسپار كابل بود, در على مسجد از پيشرفت بطرف

افغانستان باز داشت.

.۱۱/۴۶۹ رابرتس ۱
.۳۵۰ راجع به آسياى ميانه نمبر ۱ ص ۱۸۸۱ اوراق پارلمانى ۲

اختالف كابينه� برطانيه در مسئله افغان و دادن اولتيماتوم
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 كه رول  "صلحBaconsfieldدرينوقت بين كابينه� برطانيه بر مسئله� افغان اختالف نظر وجود داشت. الرد بيكانسفيلد 
با عزت" را در برلين بازى كرده بود, مى ترسيد كه پاليسى متشددانه� ما در آسياى ميانه, تخليه عساكر روسيه را از توركيه
بتعويق خواهد انداخت. ولى سالسبرى با شدت تمام اوضاع ليتن را مورد حمله قرار داده و از دوام آينده� آن جلو گيرى كردن

۱را عقيده داشت.

 تا كه باآلخره۲اما كرين بروك كه وزير هند بود, بكمال صراحت و استوارى هم عقيده� وايسرا بوده و او را تاييد مينمود
 اولتيماتومى به امير شير على داده شد كه موعد نهائى آن بيستم همان ماه۱۸۷۸ نومبر ۲عقيده� ويسرا غالب آمده و بتاريخ 

بود, درين اولتيماتوم امير را در مورد امتناع  ورود هيئت سياسى برطانوى ملزم قرار داده و او را دشمن انگليس خوانده
۳بودند.

چون اين اخطار جنگ بامير رسيد, وى از جنرال كوفمان امداد طلبيد, ولى بجاى كمك ازو توصيه شنيد كه بايد با
 "كه نظر به عاليق قديم ودوستانه و رشته اتحاد جديدى كه۴ دسمبر باز باو نوشت:۸برطانيه صلح نمايد. ولى امير بتاريخ 

بوسيله جنرال ستوليتوف به نمايندگى اعليحضرت امپراطور روسيه تحكيم يافته, اگر اكنون صدمه اى به حكومت افغانستان
برسد, البته گرد بد نامى آن به دامن دولت آمپراطورى روسيه خواهد نشست." ولى روسيه درين مورد به گودالى كه پيش
روى ديگران كنده بود افتاد. و باحتمال وقوع جنگ روس و انگليس امير شير على را طرفدار خويش ساختند, ولى باآلخر

۵نتوانستند از عهده� آن بدر آيند.

سوء عاقبت شير على و معاهده� گندمك

بهر صورت بعد از آغاز جنگ دوم افغان, امير شير على در حالت شكست براى پناهندگى به سرحدات روسيه عقب
 از جهان رفت, و مامورين برطانوى بعد از لشكر كشى سريع با يعقوب خان پسرش كه۱۸۷۹نشست, تا كه در انسو بسال 

م امضا شد.۱۸۷۹ مئ ۲۶محبوس بود داخل مذاكره شدند, و در نتيجه با او معاهده� گندمك را عقد كردند, كه بتاريخ 
م نامه اى را به افسران برطانوى فرستاد كه دران نوشته بود:۱۸۷۸ دسمبر ۱۳امير شير على قبل از ترك كابل بتاريخ 

.۶۴۱ و مكاتيب ويكتوريا از ديوكل, سلسله دوم ص ۴۱۸/۵ تاريخ شاهنشاهى برطانيه از كمبرج ۱
.۱۰۰ ص ۲ ج ۱۹۱۰ گيتهرون هاردى, كتاب يادى از گرين بروك طبع لندن ۲
.۲۹۲ خانم بتى بالفور ص ۳
.۳۰۶/۳۰۷ كتاب مذكور ص ۴
.۵/۴۱۹ تاريخ شاهنشاهى برطانيه طبع كمبرج ۵

"وى با كمى از متعلقان خود ميرود, تا تمام داستان قضاياى خود را با انگليس به زار روس در پترسبرگ بشنواند." كذلك
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 به رعاياى خود خطاب نموده و گفت: مكاتيبى از طرف گورنر جنرال و جنرال۱۸۷۸ دسمبر ۲۲در فرمان تاريخى 
ستوليتوف كه با امپراطور روس در ليواديا مالقات كرده بمن رسيده و دران نوشته است: كه امپراطور شما را بمنزله� برادر
خود ميداند, و شما كه در ماوراى آب آمو افتاده ايد, نيز بايد چنين احساسات برادرانه و دوستانه را داشته باشيد. دولت
انگليس ميخواهد كه بوساطت سلطان با شما مصالحه نمايد, و خواهش دارد, كه اين مشورت را بپذيريد, ولى امپراطور
روسيه خواهشمند است كه شما انگليس را به مملكت خويش راه ندهيد, و با ايشان به ليت و لعل بگذرانيد, تا كه اين
موسم سرما بگذرد, بعد از ان به تائيد آلهى بشما نمايان خواهد شد, و دولت روسيه بسم الله گفته و بامداد شما خواهد

شتافت.
اين مكاتيب ستوليتوف و فرامين امير را خود الرد ليتن خوانده و ديده بود, و چون جنگ آغاز شده و لشكر انگليس بر

۱۸۷۸ نومبر ۲۹كابل تاخت, تمام خواهش هاى امدادئيه شير على از طرف كوفمان نا شنيده انگاشته شد, و بتاريخ 
كوفمان به جنرال رازگانوف بكابل نوشت (چون ستوليتوف در اواسط اگست از كابل رفته بود): "امير بخوبى ميداند كه
درين ايام زمستان ابداً نميتوانم, لشكرى را بامداد وى بفرستم, و بنا بران حتمى است كه درين موسم دشوار دست بجنگ
نزند, و اگر باوجود امتناع امير انگليس بجنگ آغاز نمايد, پس بايد شما از امير مرخصى گرفته و عازم تاشكند شويد, زيرا
بودن شما در زمستان در افغانستان بى سود است. و اگر جنگى بافغانستان در بگ}رد, نيز شما بايد اينجا آمده و تمام

۱كوايV را بمن بگوئيد, تا آنرا بحضور امپراطور ابالغ دارم. و اين كار البته بنفع افغانستان و روسيه است.

بهر صورت امير شير على بناكامى در گذشت, و جاى خود را به يعقوب پسرش گذاشت, و وى بوسيله� معاهده� گندمك
واليت كرم و پشين,و سيبى را به برطانيه گذاشته و بودن يك هيئت نمايندگى دائمى برطانوى را بدربار خويش قبول نمود,

 و بدين صورت "پاليسى پيشرفت"۲و وعده داد كه روابط خارجه� خود را همواره موافق مشوره� ويسراى هند دوام خواهد داد
على العجاله غالب آمد.

جنگ دوم و عواقب معاهده� گندمك

جنگ دوم افغان به عقب نشينى امير از كابل و فتح آن شهر بدست لشكر انگليسى و تخت نشينى يعقوب خان منجر
 از طرف مردم افغانستانLouis Cavagnariگرديد, ولى اين شخص ديرى نماند, و سفير انگليس سر ليويس كيوگنارى 

كشته شد و باز فضاى خصمانه بوجود آمد.
در حقيقت معاهده� گندمك جز كاغذى بيش نبود, و هنوز سياهى آن خشك نشده بود, كه انفجار عظيمى در فضاى امن

.۳۰۸ بيتى بالفور, ص ۱
: بعد ازين كنترول خيبر و ميچنى نيز بدست انگليس آمد.۲/۱۷۳ رابرتس ۲

كابل بوقوع رسيد, كه خود زمامداران انگليس نيز انتظار آنرا داشتند, زيرا خود اين معاهده در نظر رابرتس واقعه نا
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بهنگامى بود, و نميتوانست صلح و سالم را نگهدارى نمايد, بلكه مصايب فراوانى در آينده ازان انتظار ميرفت. و الرد
الرنس حين امضاى آن معاهده اوضاع را چنين پيش بينى كرده بود: "هر يكى از لشكريان ما كشته خواهد شد...زيرا هر
كسى و حتى مردى مانند رابرتس كه در امور افغان تجربه� كاملى دارد, ميدانند, كه اين معاهده صحتى نداشته و بمنزلت
كاغذى است كه آنرا براى مقاصد خانگى ترتيب نمايند." و حتى روزيكه در پارلمان برين معاهده بحث ميرفت, مشكالت

۱آينده� آنرا نيز اخطار داده و گفته شد كه اين مشكالت قبل از انكه انتظار ميرفت, اينك در شرف حلول و ظهور اند.

عدم لياقت يعقوب و امارت عبدالرحمن خان

يعقوب حكمران نا اليق و متحد نا معتمدى بار آمد, و بنا براين دولت انگليس شخصى فعال و با كفايتى را مانند
عبدالرحمن خان برادرزاده� امير شير على كه در سمرقند تحت حفاظت روسيه بسر ميبرد, بامارت افغانستان بر گزيد. و اين

م بتخت امارت۱۸۸۰ جوالئى ۲۲شخص (با وضع حيرت آورى, مترجم) باجازت روسيه داخل افغانستان شده و بتاريخ 
نشانده شد, ولى قبل ازين وى معاهده� گندمك را با تبديل دو اصل پذيرفت: اول اينكه قندهار تحت اداره� عليحده اى

 و نيز تعهد شد كه در مقابل حمالت۲نباشد, دوم: يكنفر نماينده� مسلمان انگليس در كابل براى ادامه مراو دات قيام نمايد
۳خارجى دولت انگليس او را حمايت كرده, و تا مبلغ ده لك روپيه حسب ضرورت باو بدهند.

م آنرا بدست آورده و در زمستان همين۱۸۸۰اما قندهار هم ديرى عليحده نماند, و قواى جنرال رابرتس در تابستان 
سال آنرا به امير سپردند, و بدين صورت باز افغانستان در تحت اداره� يك حكمران فعالى در آمد.

مقايسه� دو جنگ افغان

بايد گفت كه هر دو جنگ افغان در نتيجه حساسيت (بجا  يا بيجاى) دولت برطانيه بماقبل دسايس روسيه در
افغانستان بوقوع آمد. و در حاليكه در هر دو جنگ بين هر دو حكومت اختالفات اساسى وجود نداشت در هر دو موقع مسئله
فتح و ظفر پيچيده مانده و خواهش ارسال و قبول يك هيئت برطانوى مورد نزاع بود. و بعد از هر دو جنگ برطانيا, شخصى
را كه برگزيده� ايشان براى سلطنت نبود, بامارت افغانستان قبول كرده (درينجا اين استنتاج صحت دارد, زيرا

.۸۲ كتاب زندگى الرد رابرتس از فورست ص ۱
.۱۹۰ بحواله زندگى امير عبدالرحمن خان از مير محمد خان ا/۳/۹۰ تاريخ سياست خارجى برطانيه طبع كمبرج ۲
.۲/۳۲۹ حيات رابرتس ۳

اميرعبدالرحمن منتخب انگليس بود, مترجم) و دعاوى خود را بدربارش پيش برد. ولى حزب آزاديخواه آنكلستان همواره



۲۵۷تاريخ تجزيه� شاهنشاهى افغان                                                                     

 و شهنشهاهى پرستان, اين پيشرفت را كافى نشمرده وmilitaristsعقيده داشت كه حكومت متجاوز است. اما جنگيان 
ميخواستند كه قندهار نيز بايد بطور دائمى ضميمه� هند ميگرديد, كه در جمله� اين مردم شخص ملكه� انگلستان نيز چنين

۱عقيده داشت.

بهر صورت درين هنگام كه انگلستان باوج شهنشاهى خود رسيده بود, در بين احزاب مختلV اقالً اشخاصى هم وجود
نداشتند, كه اخالقاً يك نيروى بزرگى را در تجاوز بر يك ملت كوچك و ضعيV و ادامه� پاليسى پيشرفت گناهكار

۸) كاراليل اين نوع سياست هاى شوم انگليسى را "ناسورى كه۱يادداشتهاى روسى ص (ميشمردند, و بقول ناوى كوف 
۲بجان صدراعظم لعنتى ما چسپيده است" خوانده بود.

)۴۸(ختم فصل ص 

)۴۹فصل چهارم (ص 
م۱۸۸۴/۱۸۸۸واقعه� پنجده و تحديد خط مرزى شمال غربى افغانستان 

دولت برطانيه همواره تحديد خطوط سرحدى شمالى افغانستان را ميخواست تا منطقه� حكمرانى امير را معين نموده و
چون اين سرحدات غير معين بودند, بنا بران همواره احتمال سو� تفاهم را در آينده ۳درياى آمو را خط فاصل آن قرار دهد

ايجاب ميكرد. و اگر روسيه بر يكى از حدود تجاوز مينمود, براى امير و انگليس مشكالتى را بوجود مى آورد پس در سنه
 فرورى وايسراى هند به امير عبدالرحمن مكتوبى را نوشته و كمك برطانيه را درين مورد باو وعده داده۲۲م بتاريخ ۱۸۸۳

۴بود.

م چون حكومت گليدستون با مشكالت متعدد داخلى۱۸۸۰روسيان در آسياى ميانه خيلى فعاليت داشتند, و در خالل 
 بنا بران روسيان ازين موقع مغتنم استفاده كردن ميخواستند, و۵مواجه و بوسيله� يك معاهده� محرمانه با جرمنى محصور بود

 بعد از كشتن بيستSkobeleffرا منقاد ساخته, و جنرال معروف سكوبلBekke  V تركمانان بيك ۱۸۸۰/۸۱در زمستان 

) آمده.۲/۱۳۳ رك: مكاتبات ملكه با گليدستون درين موضوع كه در كتاب ملكه و گليدستون تاليo گويداال (۱
) شرح انتقادات عامه را در باره پاليسى بالكان و آسياى وسطى بيكانسفيلد داده است.۲۸۹ اليل در كتاب حيات ماركوس دفرين (ا/۲
.۳/۱۸۷ تاريخ سياست خارجى برطانيه طبع كمبرج ۳
.۲/۱۲۷ و حيات امير عبدالرحمن ۷۲/۷۳ راجع بآسياى ميانه نمبر ا/ص ۱۸۸۴ اوراق پارلمانى ۴
.۴۲۲ تاريخ امپراطورى برطانيه, كمبرج ۵/۵
 وغيره.۱۰۵ كرزن-روسيه در آسياى ميانه ص ۶

 مرو را كه اهميت بارز سوق الجيشى۱۸۸۴ و بعد ازان در سنه ۶هزار مرد و زن و اطفال اين قبيله را بقبول اطاعت واداشت
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) درين باره ميگويد: حقيقت اينست كه۵۱جنگ آينده براى فتح هند ص (داشت نيز بدست آوردند, كه وامبرى در كتاب 
تمام فاتحين آسياى ميانه كه خيال فتح هند را داشتند, اوالً مرو را گرفته اند, و اين موقع اهميت فراوانى را دارد, چنانچه

كتاب مذكور) زيرا اين سرزمين را بارها روسيه خارج(فتح مرو بدست روس در انگلستان نيز هيا هو و تشويشى را انداخت 
منطقه� نفوذ خود اعالن كرده بود, و چندى قبل در عصر الكسندر دوم, گيرس به الرد دفرين در باره� عدم اشغال مرو اطمينان

 مكررا ً گفته بود, كه روسيان بسرخس و مرو حمله نخواهندThorntonكامل داده, و بعد ازان آنرا به سر ادوارد تورنتون 
۱كرد, و نمى خواهند اين مناطق را بدست آورند.

م چون روسيان بطرف مرو پيشرفت ميكردند, باز مذاكراتى بين دولتين دران باره صورت گرفته و نامه۱۸۸۲در سنه 
هاى ذيل مبادله شده است:

نامه� گرينول به سرتهارنتون

م۱۸۸۲ فرورى ۲۲وزارت خارجه 
سفير كبير روسيه چاشت امروز از من وقت گرفته و مالقات كرد. جاللت مآب موصوف بمن گفت: كه وى ماهيت

 مارچ جارى را كه بر رويه� سياسى حكومتين در آسياى ميانه صحبت كرده بوديم و من قبالً بتاريخ مذكور۲اصلى مذاكرات 
آنرا بشما نوشته ام, بدولت متبوع خود راپورت داده است.

 گفت: كه من بدولت متبوع خود, تمنيات شما را در باره� استفاده ازين  موقع مغتنم كه بسببLobanowپرنس البينو 
نيكوئى روابط روسيه و برطانيه بميان آمده, اطالع داده ام, كه بايد در باره� وضع دولتين در آسياى ميانه مفاهماتِ بيشترى

صورت بگيرد, و اگريمانيكه قبالً الرد كليريندون و من با پرنس گورچاكوف كرده بوديم تجديد شود.
من درين مورد باو گفتم: كه ما اگريمان مذكور را هنوز هم بر قوه� كامل خود باقى ميدانيم, ولى دران باره برخى از

 تا نقاطيكهDurmazمسائل را بايد بطور نهائى تثبيت نمائيم, كه ازان جمله تحديد سرحدات ايران است از بابا دُرمَز 
بجوار هريرود ميرسد.

اكنون پاسخ حكومت روسيه باو رسيده است, كه اعتبار قانونى اگريمان سابق الذكر را كه با گورچاكوف سده و دران
افغانستان را خارج مناطق نفوذ روسيه شمرده بودند, اعتراف كرده اند.

من بدو گفته ام كه اگريمان مذكور ناقص بوده و  ما حاضريم كه آنرا بوسيله� تعيين و استقرار سرحدات افغانستان از
جائيكه تعيين نشده تا حدود سرخس تكميل سازيم.

.۱۳ ص ۱۸۸۴, اوراق پارلمانى ۱۸۸۲ اپريل ۲۹ نامه� تورنتون به گرينول ۱

 هملتون)۵۱۴(ص 
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م باز خبر رسيد, كه از۱۸۸۳دولت برطانيه نگران اوضاع بود, و از داخل افغانستان اطالعاتى را ميگرفت, در سنه 
طرف روسيه پيام رسانى به كابل امده است, كه درين باره نامه� ذيل نوشته شد:

J.G. Kennedyنامه� گرينول به مستر كينيدى 

م۱۸۸۳ اكتوبر ۲وزارت خارجه 
بدولت علياحضرت ملكه� برطانيه اطالع رسيده, كه يكنفر روسى بكابل آمده و نامه اى را از طرف امپراطور روسيه به

امير رسانيده است.
اين چنين اقدام از طرف حكومت روسيه, منافى اعتماد دهى است كه همواره وقتاً فوقتاً به حكومت عليا حضرت ملكه

در باره� افغانستان داده اند.
بشما امر است كه درين باره پژوهش هاى الزمه نمائيد, كه آيا اين اطالع صحت دارد يا نه? و مرا بوسيله� تلگراف

آگاهى دهيد.
 هملتون)۵۱۴ص (

جواب نامه

۱۸۸۳از جى, جي, كينيدى به ارل گرينول: از پترسبرگ ۳ اكتوبر 
 اكتوبر شما رسيد, و فوراً م, دى گيرس را در وزارت خارجه ديدم, و ازان جاللتمآبى در باره صحت آن۲تلگرام 

راپورى كه بدولت علياحضرت ملكه رسيده و رفتن يكنفر روسى را بكابل و رسانيدن نامه� امپراطور را بامير وانمود ميكند,
پرسيدم.

م, دى گيرس فوراً پاسخ داد: كه چنين واقعه نا ممكن است, و امپراطور ابداً نمى خواهد, نامه اى را بوسيله� كسى
بامير بفرستد. و نه چنين نامه اى بدون اطالع دى گيرس نوشته شده مى تواند, و وى با ايقان كامل بمن اعتماد داد, كه

چنين نامه اى از طرف اعليحضرت امپراطور نوشته نشده است.
دى گيرس مزيداً توضيح داد: كه امپراطور و خودم ميخواهيم, كه تمام بدگمانى ها در باره� مخابرات و مكاتبات روسيه
با افغانستان رفع گردد, و بنا بران امر اكيدى به گورنر جنرال تركستان داده ايم, كه از ارسال هر گونه مكاتيب عادى بامير و
حتى از سفارشات مسافرين هم جلو گيرى كند, و اقدامات ممكنه براى ممانعتت ايجاد رابطه بين افغانستان و روسيه شده

است. زيرا ما اين كشور را در مدار برطانيه شمرده ايم.
در جواب يك سوال من, م, دى گيرس گفت: كه چنين نامه اى در هنگام مراسم تاج پوشى مسكو نيز نوشته نشده. زيرا

دران هنگام امپراطور با سران متعدد آسيائى كه در انجا فراهم آمده بود, با كمال احتياط رويه داشته است.
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م, دى گيرس وعده داد, كه اگر سراغى را ازين چنين كار ناممكنى (ارسال نامه اعليحضرت امپراطور به حكمدار
افغانستان) بدست آورد, فوراً او را اطالع خواهد داد.

 هملتون)۵۱۵(ص 
م دولت برطانيه در اثر جستجوهاى خود معلوم نمود, كه يكنفر نماينده روسيه به ميمنه داخل۱۸۸۴چون در سنه 

 اپريل سفير كبير برطانيه در پترسبرگ از طرف م, دى گيرس,۱۵/۲۷سرحدات افغانى فرستاده شده, بنا بران بتاريخ 
چنين نوشته شد:

"از طرف ديگر اعليحضرت امپراطور مى تواند توضيح دارد, كه هيچ نماينده اى را به ميمنه نفرستاده اند. زيرا
مطابق به تعهداتيكه بين دولتين موجود است, ميمنه به كشور امير افغانستان تعلق دارد, و حكومت اعليحضرت

امپراطور با كمال توجه و احترام مانند گذشته, تمام تعهدات مربوطه� آن مسئله را رعايت مينمايد."
 هملتون).۵۱۵ص (

بهر صورت اشغال مرو صورت گرفت, و تمام سران آن سر زمين يوغ اطاعت امپراطور را بگردن انداختند, ولى مردم
 كه اعصاب را به تكان۱انگليس ازين اقدام روسيه سخت رنجيدند و بقول ديوك آف آرگيل گويا اين كار عصبانيت بود

مى آورد.
باوجوديكه حكومت گليدستون در مقابل اين وضع روسيه نرم و ماليم بود, باز هم الرد گرينول مقرون بصالح دانست

 را مطلع گرداند, كه اخبار مربوط به مرو بابى مباالتى تلقى نشده... و بهMohrenheimكه سفير روسيه بارون مهرين هيم 
۲وى پيشنهاد گرد�ده تا نظريات خود را درين باره به پترسبرگ اظهار نمايد.

م و در پايان آن خواهش شده بود:۱۸۳۷اين نظريات برطانيه عبارت بود, از ياد آورى مكرر تمام وعده هاى روسيه از 
كه بدون ضياع وقت بحكومت علياحضرت ملكه� برطانيه اطالع دهند, كه دولت روسيه در مقابل پيچيدگيهائى كه ازين

۳توسيع سلطه روسيه بسوى سرحدات افغانستان بوجود مى آيند, چه تداركى را اتخاذ كرده است? 

دولت روسيه درين مورد تمام اقدامات خود را صحيح و موافق موازين عدالت خواند و گفت: باوجوديكه درين باره
وعده هاى مكرر داده ايم, ولى چون خود سران مرودفعتاً خواهش حمايت روسيه را نمودند, و با اراده� آزاد اطاعت
امپراطورى قبول كردند, بنا بران چنين اقدام بجا بود. و دولت روسيه كدام "تدارك رسمى" درين مورد نداشته, و چون از

۴مواعد سابقه تعابير عجيبى را كرده اند, بنا بران در دادن وعده� جديد ديگريكه خواسته مى شود, نهايت محتاط خواهد بود.

.۳۷۰/۲ مسئله شرق ۱
 ص ۱۸۸۴.۷, اوراق پارلمانى ۱۸۸۴ فرورى ۲۸ گرينول به تورنتون ۲
.۱۲ ص ۱۸۸۴, اوراق پارلمانى ۱۸۸۴ فرورى ۲۹ نامه� اشخاص مذكور ۳
.۹۵ نامه� مذكور و سرحدات هند ص ۴

عالوه ازين م, دى ستال گفته بود: كه بايد كابينهٍ لندن ترتيباتى را براى تعيين اساسى و نهائى خطوط مرزى اراضى



۲۶۱تاريخ تجزيه� شاهنشاهى افغان                                                                     

م سفير كبير امپراطورى۱۸۸۲ايكه متصرفات روسيه را از افغانستان جدا مى سازد بگيرد, و درهن مورد فقط به پيشنهاد 
 م بران موافقه بعمل آمده است معتبر۱۸۷۲/۷۳روسيه اشاره رفته بود, كه بايد بطرف غرب خواجه صالح خط مرزى كه در 

۱شمرده شود.

م در لندن آغاز گرديد, ولى بدون نتيجه از هم۱۸۸۲بهر صورت: مذاكرات تحديد مرزى افغانستان در اوايل 
گسيخت. درينوقت پيشرفت روسيه در آسياى ميانه و مخصوصاً فتح مرو, خاطر مردم انگليس را باهميت تحديد كامل و
دقيق اين سرحدات متوجه ساخت و وزارت حربيه پترسبرگ نقشه� جديدى را ترتيب داده و مرز هاى مرو را عين مجارى هرى

كليد هند) نشان داد.(رود نزديك هرات 
اطالعاتيكه درين هنگام بلندن ميرسيد حاكى بود, كه گماشتگان روسيه در پنجده و ميمنه به فعاليت پرداخته اند, چون

م در متصرفات امير آمده بود, بنا بران دولت۱۸۷۳هر دوى آنرا انگلليسيان ازانِ امير مى شمردند, و ميمنه بقرار موافقه نامه 
م را قابل غور و قبول پنداشت, و۱۸۸۲انگليس باهميت مسئله تحديد نهائى مرز هاى افغانستان پى برده و همان پيشنهاد 
 و تعيين يك كمسيون مختلط را بشمول۲م, دى گيرس تحديد سرحدى را از خواجه صالح به سمت غرب باز خواهش نمود

۳يكنفر نماينيده افغانى در خزان آينده سفارش كرد.

دولت روسيه براى تحديد سرحدات "تيارى كامل" خويش را اعالم كرد, ولى بنا بر برخى از عوامل اختالفى, از تعميل
فورى آن سر پيچيد, و در مالقات كمشنران در سرخس با وجود نماينده� افغانى مخالفت بعمل آمده و مقرر كردند, كه قبل
از اعزام كمشنران به مورد عمليات, بايد حكومتين نظريات خود را بر اساسهاى عمومى تحديد آينده� سرحدات مبادله
نمايند, و تا جائيكه ميسر است برفع اختالفات عقايد و سوء تفاهم كه ممكن است در اثناى كار بين كمشنران طرفين روى

۴دهد و مانع پيشرفت كار ايشان گردد بكوشند.

طوريكه بعداً معلوم شد, دولت روسيه ميخواست كه اين تحديد مرزى بر اساسهاى نژادى بعمل آيد, و به حقايق
جغرافى كمتر توجه شود, و بايد دولت برطانيه نيز همين مفكوره را بپذيرد. زيرا مبادى نژادى زيادتر به نفع روسيه بوده و

Sarikمخصوصاً دوام استيال بر تيك تركمن بدون ضبط و تصرف تمام تركمن نا ممكن بنظر ميرسيد, و اگر مردم ساريك 

دران نواحى ازاد مانده و يا تحت حكمرانى افغان آمدند, پس ممكن بود, همواره مطابق عادت خويش به تركتازى پرداخته
و موجب پيچيدگيها بين روسيه و افغانستان شوند, و قيام نظم حكومتى بر سر زمين هائى كه تحت اشغال روسيه اند, نا

.۹۵ نامه� مذكور و هولديچ ص ۱
.۱۵ ص ۲ راجع بآسياى ميانه نمبر ۱۸۸۴, اوراق پالمانى ۱۸۸۴ مارچ ۲۶ نامه� تورنتون به گرينول ۲
.۲۷ ص ۲ راجع بآسياى ميانه نمبر ۱۸۸۴, اوراق پالمانى ۱۸۸۴ اپريل ۲۹نامه� تورنتون به گرينول ۳
.۲۷ ص ۲ راجع بآسياى ميانه نمبر ۱۸۸۴, اوراق پالمانى ۱۸۸۴ اپريل ۲۹ نامه� تورنتون به گرينول ۴
.۱۴۵ و ميين دورف ۱۴۸/۱ آسياى ميانه, ص ۲- نمبر ۱۸۸۴ اوراق پارلمانى ۵

۵ممكن گردد.
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تقرر هيئت تحديد مرزى

Peter Lumsdenدولت برطانيه خيلى مايل بود, كه درين باره با روسيه به موافقه اى برسد, بنا بران سر پيترلمسدن 

يكى از اعضاى كونسل هند و مامور سابقه دار خود را بحيث سر كمشنر براى اين كار مقرر كردند و دولت روسيه هم بعد از
 را از طرف خود گماشت. كه اعضاى ديگر هيئت برطانوى كلنل ستيوارت, و كلنلZelenoiتأخير كمى جنرال زيلينو 

ويست ريدگيوى (معين امور خارجه هند) بودند, و از طرف روسيان نيز ميجر على خانوف و م, ليسار نمايندگى ميكردند,
م به موقع تحديد رسيدند, اثرى از هيئت روسيه نيافتند, و بجاى ايشان در۱۸۸۴و چون لمسن با هيئت خويش در اواخر 

 كه علت اين نيامدن زيلينو را بعدها۱حدود چهل ميل جنوب سرخس نزديك پوته� خاتون دسته اى از قزقان روسى را ديدند
 و بهر حال۳ در حاليكه مردم انگليسى آنرا بعلل سياسى مربوط دانستند۲پترسبرگ, عدم صحت و بيمارى وى اعالن داشت

۴روسيان گفتند كه بسبب عدم موافقه� موسم, ممكن نيست قبل از حلول بهار آينده بكار آغاز شود.

م دولت روسيه يك سلسله پيشنهادات جديدى را داد, كه در بين آن يكى هم مسئله۱۸۸۴بعد ازين وقايع در ماه دسمبر 
پنجده بود, كه بايد از تسلط امير آزاد گردد كه اين منطقه� سر سبز را انگليس جزو از كشور امير مى شمردند, بنا بران داليلى

را براى اين مسئله فراهم آورده و هنگاميكه روسيه آنرا به متصرفاتِ خود ضميمه كردن ميخواستند, بايشان سپردند.
ولى دولت روسيه ميگفت: كه قبل از يكسال حتى يكنفر افغان هم در پنجده نبوده و بنا بران روسيه حق دارد, كه آنرا

 و با اين گفتار خود شكايات دست اندازيهاى افغانان را در قبايل تركمن نيز۵متعلق به سر زمين تحت تسلط خويش پندارد
 ولى گرينول در پاسخ دوريه گفت: كه تمام اين مسايل را بايد كمسيون تحديد فيصله نمايد.۶افزون نمودند

درين هنگام روسيه اصرار داشت كه بايد نخست يك منطقه� نهائى را حكومتين برطانيه و روس در لندن و پيترسبرگ
معين نمايند, و بعد ازان كمشنرهاى طرفين بر همان منطقه� معين فعاليت هاى خود را دوام دهند, ولى بمرور زمان اختالف

نظر فراوانى يافت و حتى احتمال ميرفت كه سلسله� مساعى طرفين براى تحديد سرحدى بكلى از هم گسلد.

.۱۰۲ آسياى ميانه, ص ۲ نمبر ۱۸۸۴, اوراق پارلمانى ۱۸۸۴ نامه لمسدن به گرينول ۹ نومبر ۱
.۹۵ كتاب مذكور ص ۲
.۲/۴۲۱ فتز موريك ۳
.۸۷, اوراق پارلمانى مذكور ص ۱۸۸۴ اكتوبر ۲ نامه� تورنتون به گرينول ۴
م.۱۹۲۱طبع لندن ۱۸۸۰ روسيه در حدود بعد Baddeley مقاله� جورنال سنت پترسبرگ مقتبس در كتاب ۵
..۱۱۵, كتاب مذكور ص ۱۸۸۴ نامه� گرينول به تورنتون ۹ دسمبر ۶
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اشغال پنجده و تيرگى اوضاع و احتمال جنگ
روس و انگليس

در خالل اين حال قواى روسى بطرف مرزهاى افغانى پيش مى آمدند, و نزديك شهرك پنجده قرارگاهى را در پوته�
 و بسبب قرب ايشان با لشكريان۱خاتون ساختند و بعد ازان بر دهنه� ذوالفقار نيز مسلط شده و از تخليه� اين مواقع سر تافتند

افغانى هر دم احتمال تصادم ميرفت. هر چند م, دى گيريس بدولت برطانيه اطمينان داده بود, كه دولت روسيه تا هنكاميكه
 ولى باوجود اين هم مقامات سياسى لندن از وقوع تصادم طرفين دران سر۲افغانان حمله ننمايند, دست به جنگ نمى برد

زمين ميترسيدند.
م وضع سياسى آشفته تر گرديد, و حكومت لندن از ملكه وكتوريا خواهش مداخله را درين باره نمود, تا۱۸۸۵در مارچ 

 مارچ ارسال داشت كه در باره� جلو۴نفوذ شخصى امپراطورى را بكار برده و تلگرامى را بنام الكسندر زار روس بتاريخ 
 زيرا اطالع رسيده بود, كه افغانان متكى بخود بوده و۳گيرى از تصادم لشكر روسى و افغان حتى االمكان اقدامى را نمايد.

۴نميگذارند, كه روسيان بيش ازين پيشرفت كنند.

در عين اين احوال به حكومت هند از لندن امرى داده شد, كه يكعده عساكر را تحت السالح و مهيا نگهدارند, تا اگر
 و نيز به سر لمسدن اطالع دادند كه اگر لشكر روسيه اقدامى نمايد, بايد۵ضرورت افتد, از هرات دفاع و نگهدارى نمايند

۶افغانان بدفاع آن بپردازند.

 تصادم احتمالى واقع گرديد, و چون افغانان از تخليه متصرفات خود انكار كردند, جنگ در۱۸۸۵ مارچ ۳۰بتاريخ 
 و بدينصورت پنجده بتصرف قواى روسيه۷ نفر افغان كشته شده و از شهرك پنجده كشيده شدند۵۰۰گرفت, كه دران 

آمد.
هنگاميكه خبرهاى اشغال پنجده به لندن و پترسبرگ رسيد, سفير كبير برطانيه علناً اعالن كرد كه "اكنون جنگ حتمى

.۲/۴۲۳ فتر موريك ۱
.۱۶۴ ص ۱۸۸۴, اوراق پارلمانى ۱۸۸۵ نامه� تورنتون به گرينول ۵ مارچ ۲
 فتزموريك ۳.۴۲۴/۲
.۱۸۸۵ نامه� لمسدن به گرينول ۱ مارچ ۴
.۱۸۹ تاريخ سياست خارجى برطانيه طبع كمبرج ۵/۳
.۱۳۰ و هولديچ ۲/۴۲۱ فتزموريك ۶
.Hansard از هنسارد ۱۱۶۲ ص ۱۸۸۵ اپريل. مذاكرات پارلمانى سلسله سوم ۹ نطق گليدستون ۷

است" و گليدستون در لندن فرياد بر آورد كه "اين يك تجاوز بى سبب است كه بر يك كشور و مملكت متحد محروس ما
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۱بعمل آمد و ما تا ميتوانيم بايد درين باره از اقدامات الزمه خوددارى نكنيم." 

 اعتبار مبلغ يازده مليون پوند از۱۸۸۵ اپريل ۲۷بهر حال قضيه� پنجده در انگلستان هياهوئى ايجاد نمود, و بتاريخ 
۲پارلمان خواسته شد, تا مبلغ شش مليون آن به ترميم هاى ضروريه� خرابى هائى كه از قضيه� پنجده نشئت كرده صرف گردد.

روسيان در مقابل اين عمل انگليس بى اعتنائى كردند, م, دى گيرس به م, دى ستال تلگرام داد, تا بكابينه� برطانوى
بفهماند كه سر لشكر افغانى در پنجده خواهش داشت كه با روسيان صلح نمايد, ولى امير به وى امر داد, كه اطاعت
افسران برطانوى را كه در انجا بودند بنمايد, و باآلخر همين افسران برطانوى بودند كه بدبختانه سر لشكر افغانى را بعدم

۳قبول خواهش هاى سر لشكر روسى واداشتند.

روز ديگر چون گيرس تلگرامى از ستال گرفت, كه دران راجع به طلب اعتبار يازده مليون پوند از پارلمان برطانيه براى
امور پنجده شرح داده بود, بنا بران به وى امر شد, تا موضوع مسئوليت افسران برطانوى را در جنگ پنجده, پس بگيرد و

۴لغويت آنرا اعالم دارد, زيرا دانستند كه وضع كابينه� برطانيه جدّى است.

سفير كبير روسيه كه در اثنا� اين بحران به صلح ميكوشيد, از لبرالها خواست كه وضع بحرانى كونى را بدون جنگ
 زيرا اگر مقصد روسيان بدون جنگ بدست مى آمد ابداً نميخواستند كه جنگ كنند, ولى دولت۵بآرامى و آشتى بر گردانند

انگليس ميخواست كه اگر هم امير عبدلرحمن خان به دادن پنجده راضى شود, بايد حتماً كوتل ذوالفقار را در دست داشته
۶باشد و همدرين باره امير وعدهاى صريحى داده بودند.

هنگام اشغال پنجده امير در راولپندى بدربار ويسراى حضور داشت, وى به پنجده اهميتى را نميداد, و اين كشمكش
 بنا بران روسيان پيشنهادهاى انگليس را راجع به ذوالفقار با مسرت پذيرفتند, زيرا به عقيده� رجال۷را خيلى ضعيV ميشمرد

۸روسى اين موقع آنقدر مهم نبود.

چون زار روسيه خواهش برطانيه را راجع به تكميل تحقيقات در باره� اوضاع قوماندان روسيه جنرال كوفمان جداً رد
 بنا بران كابينه� لندن برين موضوع اصرار ورزيده و خاطر نشان نمود, كه اگر اين سخن شنيده نشود, كار بجنگ۹كرد

.۱۸۳/۳  كتاب مذكور و زندگانى گليدستون ۱
.۲/۴۴۰ فتزموريك ۲
.۲۰۰ ميين دورف, ص ۱۸۸۵ اپريل ۲۱ نامه� گيرس به ستال ۳
.۲۰۱, ۱/۲۰۰ ميين دورف ۱۸۸۵ اپريل ۲۱/۲۲ نامهاى گيرس به ستال و ستال به گيرس ۴
.۵/۴۲۴ تاريخ شهنشاهى برطانيه, كمبرج ۵
.۶۸۱ ج۳ ص ۲ نامه� هاى ويكتوريا از بكل سلسله ۶
 فتزموريك ۷.۴۴۱/۲
 نامه� ستال به گيرس ۱۵ اپريل ۱۸۸۵ ميين دورف ۸.۱۹۱
.۲۰۴, ميين دورف ۱۸۸۵ اپريل ۲۸ نامهٍ گيرس به ستال ۹

خواهد كشيد. درينوقت الرد گرينول به دى ستال گفته بود: كه اين كار براى حصول رضاى عمومى و اطمينان خاطر مردم
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۱ضروريست ولى وى ابداً نمى خواهد كه حتماً صاحب منصبان دلير به محاكمه كشيده شوند.

م اطالعاتى ميرسيد كه روسيان بر سرحدات افغانى پيشرفت دارند, چون دولت برطانيه دران باره۱۸۸۵در همين سال 
بدولت روسيه رجوع كرد, وزارت خارجه� روس به سفير برطانيه در پترسبرگ چنين نوشت: "وزارت خارجه� دولت امپراطورى

ماه جارى سفير كبير برطانيه را خوانده و در نظر گرفته است كه حكومت عليا حضرت ملكه برطانيه۱۶يادداشت تاريخى 
خواهش دارد, تا از تشويش و اضطرابى كه از افواهاتِ آمادگى هاى جنگى طرفين در هر دو كشور افتاده است, جلو گيرى

بعمل آيد."
كابينه امپراطورى نيز درين خواهش حكومت علياحضرت ملكه شركت دارد, و ابداً نظر تجاوز كارانه اى بر هرات يا

كدام حصه� خاك امير نداشته, و تنها استقرار صلح و آرامش را در انجا خواهش دارند.
دولت امپراطورى حقوق برطانيه� كبير را با حقوق امير بكمال و تمام رعايت نموده و اميدوارست كه حكومت عليا
حضرت ملكه همين نظرى را بحقوق روسيه داشته باشد. كابينه� روسيه يقين دارد, كه حكومتين به رفع تمام موانع حل

رضايت بخش مسائل زير بحث كنونى نايل آيند.
 هملتون)۵۱۶م (ص ۱۸۸۵ مارچ ۱۸مورخه 

حكميت?

در چنين اوضاع مبهم و بحرانى دولت روس و انگليس بفكر حكميت ثالث افتاده و موافقه كردند, تا اين موضوع مورد
 اما الرد گرينول ميخواست كه حكميت را۲نزاع را به هيئت حكميت بسپارند, ولى معلوم نبود كه اين حكم كِه خواهد بود?

به امپراطور جرمنى محول نمايد, در حاليكه امپراطورى روسيه شاه دنمارك را زير نظر داشت, و حكومت گليدستون در
۳داخل و خارج به قبوالنيدن نظر خود ميكوشيد.

م در۱۸۸۵ مئ ۲بهر حال: جنگيكه چندى قبل حتمى بنظر مى آمد, اكنون احتمال وقوع آن كمتر شد, و بتاريخ 

.۲۰۹, كتاب مذكور, ص ۱۸۸۵ نامه� ستال به گيرس ۵ مئ ۱
.۳۱۵ ص Langer اتحاد اروپا از پروفيسر لينگر ۲
.۴۴۲ فتزموريك ۳/۲
.۲/۴۴۰ فتزموريك ۴

 ولى مردم انگليس عقيده۴يكدوعت اكاديمى شاهى الرد گرينول توانست بگويد كه "صلح و سالم اروپا اخالل نخواهد شد"
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داشتند كه اين آشتى بقيمت گزافى خريده شده, و حكومت خود را سخت بباد انتقاد گرفته و حتى آنرا "يكدسته ترسو و
 و در نتيجه اين هيجان رأى عامه بود, كه حكومت وقت در دارالعوام در مقابل يك۱بزدل قاتالن كشتگان پنجده" قرار دادند

 رأى موفق آمد, و الرد راندولV چرچل نطق مهيجى را ايراد نموده و تمام مجلس را۳۰تحريك خصمانه, فقط به بردن 
تحت اثر گرفت. چنانچه جرايد روز ديگر بر سبيل فكاهيت بعناوين جلى نشر كرده بودند "جنگ با روسيه اعالن شد" ولى

"تنها از طرف راندولV چرچل!!!"

م۱۸۸۵سقوط كابينه� گليدستون و پروتوكول 

م بر مسئله بودجه استعفا۱۸۸۵كابينه� گليدستون نظر به معضالتيكه در امور آسيا و افريقا پيش روى داشت در ماه جون 
داد, و چون الرد سالسبرى زمام امور را بكV گرفت باز بر مسئله افغان تجديد نظر بعمل آمده و مذاكرات طويلى در باره�

۲موقع ذوالفقار روى داد.

دولت روسيه ذوالفقار را داخل خاك افغان ميشمرد, ولى مسئله� قابل حل اين بود, كه در شمال آن كوتل, كدام جاى
خط مرزى افغانستان تعيين شود? دولت برطانيه بر اساس اين وعده� روسيه با امير مذاكراه كرده و با روسيه به تحديد خط

م پروتوكول ذيل را در باره� حدود ذوالفقار و۱۸۸۵ ستمبر ۱۰ تا كه باآلخر الرد سالسبرى و ستال بتاريخ ۳مذكور مى پرداخت
پنجده امضاء كردند:

م۱۸۸۵متن پروتوكول 

ماركويس سالسبرى وزير خارجه دولت علياحضرت ملكه انگليس, و جاللت مآب م, جيورجس دى ستال سفير كبير و
نماينده� فوق العاده اعليحضرت امپراطور روسيه بدربار علياحضرت ملكه� برطانيه با هم فراهم آمده و پروتوكول ذيل را از

طرف حكومتهاى مربوطه� خويش امضا نمودند:
۱- موافقه بعمل آمد كه سرحدات شمالى افغانستان بين هريرود و درياى آمو بقرار ذيل تعيين گردد: خط مرزى از هرى رود

۱) ضميمه�( كيلومتر) پائين قلعه� ذوالفقار آغاز گرديده و خط سرخ نقشه� نمبر ۱۰۷۶هر ورست: (بفاصله دو ورستى 

 فتزموريك, كتاب مذكور.۱
.۲۲۷ و ميين دورف ۴۱/۷۲/۱ ص ۴م آسياى ميانه نمبر ۱۸۸۴ اوراق پارلمانى ۲
.۵۰ كتاب مذكور ص ۳

 فت انگليسى از كنار نشيب گردنه�۳۰۰۰بصورتى امتداد مى يابد كه بفاصله  )(Kپروتوكول را تعقيب كرده و تا نقطه� 
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كه بر حصة� شمالى گردنه نشانى شده). .L.M.Nبشمول عاليم (غربى دور باشد 
خط مرزى بر بلنديهائى ميگذرد, كه در شمال گردنه� دومين واقع اند, و سمت شرقى دو شاخه را قطعKاز نقطه 

 ساجن از نقطه� تقاطع راههاى آدم يوالن كونگرويلى و آق رباط ميرسد, و بعد ازان بلنديهائى را۸۵۰كرده و بفاصله 
 نشانى شده است. ازينجا خط سرحدى بسوىP ضميمه� اين پروتوكول به عالمت ۲قطع مى كند كه در نقشه� نمبر 

) واقع جنوبى آق رباط و شمالىR,Qنشانى شده بعاليم (جنوب غربى مقابل راه آق رباط ميل كرده و بين خليج نمك 
ساومه كاريز ميگذرد, و ساومه كاريز در خاك افغان داخل مى شود. بعد ازين خط مرزى به ايسليم رسيده و كنار

راست ا�گرى گوى يوك را گرفته و ايسليم را در خارج خاك افغان قرار ميدهد.
بعد ازينجا بر قله� كوههاى كنار راستر ا�گرى گوى يوك گذشته وچمن بيد را نيز خارج سرحدات افغانى قرار

ميدهد, و پس ازين به كنار راست كوشك و حوضِ خان ميرسد.
پس از حوضِ خان به خط مستقيم به حوزه� مرغاب و شمال مروچاق ميگذرد كه اراضى مشروبه درياى ساريكس

Sariksروسيه و امير افغانستان خط سرحدى �و مراتع آنرا بخاك روسيه وا ميگذارد. بچنين صورت بين تركمانان تبعه 
آب اندخوى) ميرسد و اندخوى را بسمت شرقى(به سمت شرق مرغاب بشمال وادى قيصار و غرب وادى سنگلك 

خود گذاشته به خواجه صالح واقع كنار آمو وصل مى شود.
اما تحديد مراتع مردم اين سرزمين ها به كمشنرهاى مقرر شده تعلق دارد, و اگر ايشان به فيصله اى رسيده
نتوانند, حكومتين برطانيه و روس آنرا بر اساس نقشه هائى كه كمشنر هاى مذكور كشيده و امضا كرده باشند حل و
فصل خواهد كرد. براى تصفيه� كلى اين مسئله خطوط برجسته سرحدى بر نقشه هائى كه ضميمه� اين پروتوكول اند

نشانى شده و معتبر است.
۲- موافقه بعمل آمه كه كمشنرهاى مقرر حكومت علياحضرت ملكه برطانيه و آيرليند و امپراطور كل روسيه بايد براى
مالحظه و تعيين نقاط سرحدى افغان طوريكه در ماده� گذشته شرح داده شده به همان مواقع بروند, يكنفر كمشنر از
طرف عليا حضرت ملكه� برطانيه و ديگرى از جانب اعليحضرت امپراطور روسيه مقرر خواهد شد و محافظين اين

كمسيون از هر طرف در حدود صد نفر خواهند بود, و بدون موافقه� كمشنران طرفين دران افزونى بعمل نخواهد آمد.
كمشنران بايد دو ماه بعد از امضاى اين پروتوكول در ذوالفقار با هم فراهم آيند, و فوراً به تعيين خطوط سرحدى

مطابق شروط فوق بپردازند.
۳- موافقه شد كه تحديد سرحدى از ذوالفقار آغاز شود, و بهر عجلتى كه بعد از مالقات و آغاز كار كمشنران ممكن گردد,
بى طرفى پنجده در سر زمين بين خط شمالى از بند نادر تا برج اوَرَزخان و خط جنوبى از مروچاق تا حوض خان تحديد
شود. و تهانه هاى سرحدى روسيه و افغان در مرغاب بر بند نادر و مروچاق باشند. و بهر عجلتى كه ممكن گردد,

كمشنران كار خود را دوام داده و به نتيجه اى برسانند.
۴- بهر اندازه كه كار تحديد خطوط مرزى پيش ميرود, طرفين به ايجاد تهانه هاى سرحدى خود آزاد باشند.

۵- موافقه شد كه كمشنر طرفين بعد از انجام كار, نقشه هاى مربوطه را ترتيب و امضا كرده و به حكومتهاى خود بسپارند.
اشخاص ذيل كه اختيار تام داشتند, پروتوكول كنونى را امضا و تصديق و مهر نمودند.
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آمضاء: سالسبرى و ستال)( ۱۸۸۵ ستمبر ۱۰در لندن 

 م۱۸۸۷پروتوكول نهائى 

حكومت سالسبرى ديرى نپائيد, و در اواخر نومبر باز گليدستون بر كرسى صدارت عظمى نشست, ولى در جوالئى
م باز از سالسبرى شكست خورد, و درين دوره� ثانوى سالسبرى بود, كه مسئله سرحدات شمالى افغانستان بر اساس۱۸۸۶

پروتوكول فوق بكلى حل و فصل گرديد.
 بجاى سر لمسدن مقرر شد, زيرا روابط لمسدن باRidgewayبراى تحديد سرحدات از طرف برطانيه كلنل رجوى 

 اما از طرف۱حكومت مركزى خوب نبود, و چون لمسدن حين واقعه پنجده اعالن جنگ داده بود, او را از آنجا پس خواستند
م در حوزه�۱۸۸۵ بعد از جنرال زيلينوى مقرر گرديد, و اين كمسيون مختلط در اواخر Kuhlbergروسيه كلنل كوهل برگ 

هرى رود بكار آغاز نموده و تا موسم گرماى آينده دوام داد (كه تفصيل اين تحديد سرحدى در اوراق پارلمانى برطانيه
 موجود است) و درينوقت به خواجه صالح واقع كنار آمو رسيدند, ولى چون بين۲م مربوط آسياى ميانه نمبر ۱۸۸۷

كمشنران مربوطه در باره موقع پيوستگى خط مرزى تا درياى آمو اختالف نظر فاحشى موجود بود, بنا بران حكومتين آنها را
۲باز خواستند, تا بر اساس معلوماتيكه فراهم آورده اند, بوسيله مذاكرات مستقيم مسئله را حل نمايند.

 پروتوكول نهائى در پترسبرگ از طرف كلنل رجوى و م,۱۸۸۷ جوالئى ۲۲بهر حال اختالف رفع شد, و بتاريخ 
 VزينويZinovieff آسيائى وزارت خارجه روسيه بامضا رسيد �م ۱۸۸۷كه متن آن در اوراق پارلمانى ( رئيس شعبهLX III

 و ما ترجمه آنرا از۳ بعمل آمد.۱۸۸۷ اگست ۳ موجود است) و مبادله� نوتهاى مربوطه بتاريخ ۱مربوط آسياى ميانه نمبر 
) كتاب افغانستان داده ذيالً مى آوريم:۵۱۶روى متنيكه هملتون در (ص 

م۱۸۸۷ جوالئى ۱۰سنت پترسبرگ 
۱- سرحداتيكه بين ستون نمبر ۱ و ۱۹ و بين ستون ۳۶ و ۶۳ افتاده اند, بطور نهائى تحديد شده است, و عاليم

 را شامل است, نيز تحديد نهائى شمرده مى شود, ولى۳۶ و ۱۹مثلثى كه بر خطوط سرحدى نشانى شده, و بين ستون نمبر 
 بعد از نشانه گذارى خواهد شد.۶۵توضيح اين حصص سرحد مانند حصه� شرقى ستون 
 تا۳۹ و از ستون ۱۹م بوده, از ستون ا تا ۱۸۸۶ ستمبر ۱۳ مورخه ا/۱۵اجمال ستون هائى كه ضميمه� پروتوكول نمبر 

۶۵ و مناطق شرقى ستون نمبر ۳۵ تا ۲۰ صحيح و نهائى شمرده مى شود, ولى تكميل آن بعد از ايصال اجمال ستون ۶۵

.۲/۴۴۱ فتزموريك ۱
.۱۶۶ اوراق مذكور, ص ۲
.۳۷۷, آسياى ميانه ص ۲ اوراق مذكور نمبر ۳

كرده خواهد شد.
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 دارد, و ضميمه�۲۷۴۰ خط سرحدى مستقيماً به قله� كوهى ميرسد, كه در نقشه� نمبر ا مارك ۲۱۹- بعد از ستون نمبر 
پروتوكول حاضر است.

 درجه و۶۲ ثانيه و طول ۴۹ درجه ۷ دقيقه ۳۵ نصب شود, بر قاعده مثلث قره تپه عرض ۲۰جائيكه بايد ستون نمبر 
 ثانيه واقع است, و پيشتر ازان خط سرحدى بر بلنديهاى كوهها ميرود, و تا به ملتقاى كشك و ماغور۱۷ دقيقه و ۱۵

Moghur آن نصب گردد, تا از ملتقاى مذكور بنظر آيد.۲۱ ميرسد. ستون نمبر �بايد بر فراز اين بلندى و يا در دامنه 
 متصل گرداند, كه مو�خرالذكر در وادى كشك بر كنار چپ دريا۲۲ را با نمبر ۲۱يك خط مستقيم بايد ستون نمبر 

 خط سرحدى بر مجمع آبهاى كشك تا ستون۲۲ فت در شمال ملتقاى كشك با ماغور واقع است. بعد از ستون نمبر ۹۰۰
 فت در شمال شرق زيارت۶۰۰۰ فت باالى سر نهر جديد افتاده و بر كنار راست اين نهر تا ۲۷۰۰ ميرسد, كه ۲۳نمبر 

چهل دخترسر بند آب واقع است.
 درجه۳۵ منضمه� پروتوكول كنونى ميرسد, كه عرض آن ۳ نقشه نمبر ۲۹۲۵ يك خط مستقيم تا عالمت ۲۳از ستون 

 ثانيه است. و بعد ازين خط سرحدى با مجراى آب ازين اراضى۵۷ دقيقه ۲۷ درجه ۶۲ ثانيه و طول آن ۵۳ دقيقه ۱۶
ميگذرد:

 دقيقه� صفر ثانيه ستون۴۱ درجه ۶۲ ثانيه. طول ۲۱ دقيقه ۱۴ درجه ۳۵ عرض Akhamar بند آخه مار ۳۰۱۷عالمت 
.۲۷نمبر 

۲۹ ثانيه بعد ازان بر عالمت نمبر ۱۸ دقيقه ۴۷ درجه ۶۲ ثانيه. طول: ۲۱ دقيقه ۱۸ درجه ۳۵ عرض ۲عالمت كالرى 
 منضمه پروتوكول هذا ميگذرد.۴نقشه 

 بر قاعده مثلث تورى شيخ عبور۳۰ و ۲۹ را بخط مستقيم بين ستون Kashanبعد ازين خط سرحدى وادى درياى كشان 
 واقع است. و درينجا با۳ ثانيه نقشه ۴۳ دقيقه ۵۹ درجه ۶۲ ثانيه و بطول ۵۱ دقيقه و ۲۴ درجه ۳۵مينمايد, كه در عرض 

 دقيقه۳۸ درجه ۳۵خط تقسيم آب كشان و مرغاب پيوسته و از مرغاب ميگذرد, و بقاعده� مثلث كشان ميرسد كه عرض آن 
).۳۲ستون ( ثانيه است ۴ دقيقه ۶ درجه ۶۳ ثانيه و طولش ۱۳

 فت باالى سر بند نهر يكى يُوز يا يكى۷۰۰) كشيده مى شود, كه ۳۵ستون (از اينجا به يك خط مستقيم تا مرغاب 
 ميرسد.۱۸۸۵/۸۶ سرحد متعين ۳۶ينگى واقع است, و پيشتر ازين با فراز هاى مرغاب بلند رفته تا ستون 

 منضمه� اين پروتوكول كشيده شده تعقيب۸ بر نقشه A.B.C.D. سرحدى خطى را كه به عالمه ۶۵در شرق ستون 
نزديك قره تپه خورد B فت در جنوب ديوارهاى يتمان نظر افتاده و عالمه� ۳۵۰۰مينمايد و به نقطه اى ميرسد كه بفاصله 

در بين راه شرق و ديوارهاى غربى كته باجى Cكاك گذارده شده كه به خاك افغانى تعلق خواهد داشت. اما عالمت 
Katabaji و اخيراً عالمت Dعلى قديم و چشمه سار چاهى نهاده شده, كه چشمه سارهاى يتمان منظر, قره تپه �بين چشمه 

خورد, در غرب كته باجى و على قديم بيرون خاك افغانى واقع ميشود.
 و خمياب تعيين شده و دو قريه�Bosaga يك خط مستقيم تا آغاز مرز هاى مقامى ميرسد, كه بين بوساغه Dاز عالمه 

) شامل خاك روسيهHنشانه  (Koinliمذكور را طورى تقسيم خواهد كرد, كه نهر بوساغه با تمام شعب "آن تا كوينلى 
باشد.
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بعبارت ديگر: اين تحديد سرحدى, حقوق طرفين را بر كنارهاى درياى آمو تثبيت خواهد كرد, و سكنه خمياب تمام
 منضمه پروتوكول هذا واقع است۱۰ نقشه E.F.G./۹زمين و علV چر خود را كه در شرق مرزهاى مقامى داراى نشانيهاى 

دارا خواهند بود. و نيز سكنه بوساغه از آب نهر هاى خويش تا كوينلى با حقوق ترميم و جريان دادن آن موافق رواج خمياب
مستفيد خواهند بود, و از آب درياى آمو تا وقتى استفاده خواهند كرد, كه در سر بند هاى كوينلى مستقيماً جريان يافته

بتواند.
مامورينى كه مواد اين پروتوكول را در بين ستونهاى مذكور بمورد عمل مى آورند بايد يك عده� ستونهاى كافى را در

بين بگذارند, تا حتى االمكان فوائد اين مقصد بدست آيد.
م تبعه� افغانى از استعمال آب نهرهاى زراعتى وادى كشك پائين چهل۱۸۸۵ دسمبر ۳۱۴/۲۶- در پروتوكول چهارم 

دختر ممنوع شده اند, زيرا دران اوقات آب مذكور مورد استعمال ايشان نبود. اكنون نيز اين امتناع باقى خواهد بود. ولى
اين قيد تنها در باره� نهرهائى است كه از كشك آب مى گيرند, و افغانان حق استعمال آب كشك براى زراعت در شمال

 تماماً ازانِ آنهاست, و بهر طوريكه بخواهند ازان استفاده كرده مىMoghurچهل دختر نخواهند داشت. آما اب ماغور 
توانند.

 م در باره� تاسيس۱۸۸۶ ستمبر ۱/۱۳مورخه ۱۵م و نمبر ۱۸۸۵ دسمبر ۱۴/۲۶ مورخه ۴۴- شروط پروتوكول نمبر 
 Vخود باقى است. و مستر لينووي �يك بند بر مرغاب, بر قوهLinoviewاظهار اميد كرده كه اميرافغانستان براى اين كار 

بدادن قطعه� زمينى بر كنار راست مرغاب وادار كرده شود. تا مطابق شروط اين پروتوكولها, بتمام شعب دريا در حصه� پايان
سر بند ياكى يوز آب برسد.

 معتقد است كه اگر حكومت امپراطورى به ايجاد بندى در سر بند نادرى اقدام مى نمايد وRidgeway كلنل رجوى
بوسيله� حكومت عليا حضرت ملكه� برطانيه از امير يك قطعه� زمين را بر كنار راست مرغاب بخواهد, باين وسيله ميهتواند با

سهولت امير را بدادن زمين راضى نمايد.

۵- حكومت برطانيه بدون تأخير تمام تعهداتى را كه بران موافقه شده, بامير افغانستان خواهد فرستاد و حكومت
 اكتوبر سال جارى اختيار اراضى ايكه بايشان سپرده مى شود از۱/۱۳امپراطورى روسيه نيز مطابق پروتوكول هذا از تاريخ

دست خواهد كرد.
۶- در سرحداتيكه بران موافقه شده از طرف يك كمسيون مختلط, مطابق نقشه هاى امضا شده نشانه گذارى محلى
بعمل خواهد آمد. و اگر كار اين عاليم گذارى تأخير يابدبا وصV آن خط معين شده� نقشه ها, از طرف حكومتين الزامى

شمرده خواهد شد.
 هملتون)۵۱۶/۵۱۹ص (
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وضع سياسى افغانستان در عصر ضيائى و سراجى

) هملتون: افغانستان در تحت برخى از قيود بحيث يك كشور مستقل شناخته شده هيچ قوه اى حق مداخله۳۷۲(ص 
در اداره� امور داخلى افغانستان ندارد, ولى ظاهر است كه برخى از وقايع محتمله اين وضع او را تغيير دهد.

حكومت افغانستان كدام قرضه� ملى و تاوان جنگى را بر عهده ندارد, و نه به ديگرى ماليه و خراج ميدهد, هيچ كشور
خارجى سفيرى بدربار امير ندارد, ولى امير خيلى مشتاق است كه آزادى وى در دربارهاى اروپا شناخته آيد.

روابط بين افغانستان و برطانيه بموجب معاهدات استوار بوده, و دولت برطانيه آزادى داخلى افغانستان را اعتراف
كرده است, كه در مقابل هر گونه تجاوز حفاظت و تماميت خاكش تضمين شده است. ولى بايد امير همواره در باره� روابط

خود با ممالك خارجه مطابق مشوره� دولت برطانيه رفتار نمايد.
 بامير۱۸۹۳ لك روپيه ساالنه را قرار معاهده� سر مورتيمر ديورند با امير عبدالرحمن خان مورخه ۱۸برطانيه مبلغ 

 نيز توثيق كرده است. و مطابق آن افغانستان۱۹۰۴/۵ميدهد و همين معاهده را سر لويس دين بامير حبيب الله خان در 
بدون تحديد, اسلحه� جنگى را وارد كرده ميتواند, و يكنفر نماينده� او همواره بدربار ويسراى هند موجود مى باشد.

در مقابل اين تعهدات برطانيه, امير بر عهد و قولِ خود استوار بوده و يكنفر دوست متحد برطانيه� عظيمى شمرده مى
شود. و با هيچ دولتِ ديگرى بدون مشوره� حكومت هند تماسى گرفته نمى تواند و يكنفر نماينده� مسلمان برطانيه با عمله�

خود در كابل قيام دارد.
اما نماينده� برطانيه در كابل عمرى را با وضع نا مطلوبى ميگذراند, و از ديدن با اروپائيان ممنوع بوده تا مورد كدام
اتهام سياسى واقع نشود, ولى فقط امير را در دربارهاى عمومى يا باجازت خاص ديده مى تواند, و با تمام معنى مانند يكنفر

اسير بسر مى برد, و حتى در راه هم با كسى حرف زده نمى تواند.
اگر كدام اروپائى در حالت مطالعه با نماينده� انگليسى ديده شود, و يا با يكى از عمله اش تماس نمايد, فوراً از
سرحدات كشور كشيده مى شود, و هيچ افغانى مجاز نيست كه در نمايندگى انگليس داخل گردد. و حتى اگر در نزديكى
هاى آن بنظر آيد, مورد سوءظن واقع مى گردد. و اين سخن مانند يك قانون غير نوشته شده تسليم شده, كه مردم بايد از

نماينده� برطانيه و متعلقانش محترز باشند.
نماينده� سياسى برطانيه در كابل از طرف اداره� خارجه� هند مقرر مى شود, نخست نامهاى چند نفر مسلمان را بامير
ميفرستند, و امير يكى از آنها را انتخاب مينمايد. و وى از سه تا پنج سال باين عهده باقى مى ماند, و بعد از انكه بهند بر

ميگردد, عموماً به لقب 'نواب' نواخته مى شود.
عمله� اين نماينده عبارتند از دو سكرتر و يك معاون شفاخانه, و دو تا سه درجن خدمه� خصوصى و محافظان هندى.
اين نماينده بدربارهاى عمومى امير رفته مى تواند, ولى اگر نامه� خاصى را از طرف حكومت خود رسانيدنى باشد, قبالً

اجازت مالقات ميگيرد.
دعاوى با همى اين عمله در يكى از محاكم هند برطانوى فيصله ميگردد, ولى اگر با يكى از تبعه� افغانى دعوائى واقع
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شود مطابق قانون داخلى بدربار كابل ارجاع كرده. و اگر كدام مس�له مهم سياسى روى دهد, بين حكومتين دران باره مذاكره
مى شود.

تماينده� برطانيه تمام كاغذها و مراسالت خصوصى و روز نامچه و مكاتيب عمله� خود را در خريطه اى انداخته و به
مدير عمومى پوسته كابل مى سپارد, و رسيد م}گيرد. و بوسيله� ايشان به پشاور فرستاده مى شود, تا به پولييتكل ايجنت
پشاور داده و رسيد گرفته شود, و همين طور است مراسالت پشاور كه به نماينده� برطانوى در كابل بوسيله� پوسته� امير

رسانيده مى شود و مسئول حفظ آنست.

اما نماينده� امير بدربار ويسراى هند نيز يكنفر مسلمان از مامورين امير است, كه عيناً مانند نماينده� برطانيه در كابل
كار ميكند, ولى وقت معين دوام ماموريت او وابسته به رأى امير است.

عالوه برين نماينده� سياسى, امير نمايندكان تجارتى متعددى در هند و حتى انگلستان نيز دارد, كه مهمترين ايشان سر
 اند. اين خدمتگاران تجارتى وPackو مستر اى, تى پيكGuthrie و مستر تى, بى گوتهرى  Acquin Martinايكوين مارتن 

معتبر امير پولها� هنگفتى را در معامالت تجارتى با امير از دست دادند, كه هيچگونه عرايض آنها شنيده نشد, و غير از
اينكه حقوق آنها از تنخواهيكه حكومت هند بامير ميدهد وضع شود, د�گر چاره� نيست.

 هملتون)۳۷۵(ص 

 م۱۸۸۸هيئت نصب عاليم 

در ماده� ۶ پروتوكول مذكور آمده بود: "سرحداتيكه دران باره موافقه شده, بايد از طرف يك كمسيون مختلط مطابق
نقشه هاى امضاء شده و مصدقه دران نصب عاليم و نشانهاى سرحدى بعمل آيد و اگر كار اين نشانه گذارى تعطيل يابد,

۱خطوط معينه� نقشه ها هر دو حكومت مورد اعتبار خواهد بود. 

بعد از امضاى پروتوكول فوق, اكنون كار نصب عاليم از طرف كمسيون مختلطى باقى مانده, و تحديد اكثر حصه�
سرحدات مطابق به پروتوكول به وضع نها�ى خود نرسيده بود. و اين كار وقتى انجام يافت, كه كمسيون مختلتى از طرف
برطانيه برياست ليوتننت كلنل بيت و از طرف روسيه به رياست كاماروف تشكيل يافته و بعد از اتمام كار پروتوكولى را

۲ م تصديق شد.۱۸۸۸ جون ۱۲بحكومتين تقديم داشتند, كه بتاريخ 

بچنين صورت موضوع سرحدات شمال غربى افغانستان بعد از طى يك سلسله ديپلوماسى و عمليات تكنيكى حل و

.۷ ص ۱م آسياى ميانه نمبر ۱۸۸۷ اوراق پارلمانى, ۱
.۳/۲ اوراق مذكور ص ۲

م اين۱۸۸۸ تا ۱۸۷۳فصل گرديد و كار عملى نسب عاليم مدت چهار سال و سعى هزاران نفر را در بر گرفت چون از سنه� 
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۱۶موضوع مورد كشمكش بود, بنا بران اكنون امير عبدالرحمن از حل آن خيلى خوشنود گشته و تشكر خود را بمكتوب 
۱) ثبت است, به ويسراى هند اظهار داشت. ۲۱/۲۰ص(م خود كه در اوراق پالمانى مذكور ۱۸۸۷اگست 

.۱۵۲/۲ زندگى امير عبدالرحمن ۱
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)۵۸فصل پنجم (ص 
م۱۸۹۵مسئله� پامير و موافقه نامه� 

م و تحديد خطوط سرحدى شمال افغانستان توقع ميرفت كه مسئله� افغان كه همواره۱۸۸۶بعد از امضاى پروتوكول 
روابط روسيه و برطانيه را تيره ميداشت, براى ابد ختم شده است. ولى اين وضع ديرى دوام نكرد, و در اوقات ويسرائى

م باز بميان آمده و روابط اين ويسرا با امير در كمال تيرگى بود.۱۸۸۸ و آغاز Lonsdowneالرد النسدون 
علت اين تيرگى غير دوستانه چنين بود, كه امير عبدالرحمن از تمديد خطوط آهن انگليسى به چمن و احتمال حمله�

 و از ويسراى خواهش مذاكرات را دران باره نمود, ولى النسدون اين خواهش را۱لشكر انگليسى بر قندهار و كابل ترسيده
رد كرد.

 و۲اين شخص با امير عبدالرحمن نظر خوبى نداشت و حتى وقتى او را يك "وحشى فتنه جوى بدگمانى" خوانده بود
اين وضع بر وخامت اوضاع افزوده, و نظر به تجارب سابقه باز احتمال تصادم سياسى انگليس و روسيه ميرفت, تا كه در

م آثار اين تيرگى در منطقه ايكه خارج "مناطق خطرناك" بوده ظهور نمود.۱۸۹۰سنه 
م امضا شد, سرحدات شمالى كشور امير با اهمال و سهل انگارى نا معين گذاشته شده و۱۸۷۳هنگاميكه موافقه نامه 

 صرف سرحدات بين هريرود و درياى آمو معين شد. ولى۱۸۸۰حصه� اعظم خطوط سرحدى بطور مبهم مانده بود, و در سال 
حصص نا معين 'بام دنيا' كه در نظر برطانيا خط طبيعى مدافعه بوده, نيز مهمل گذاشتند, ولى امير چنين نظرى نداشت

۳م تاكيد نمود, كه بايد پامير براى دفاع پيشقدمى روسيه اشغال گردد.۱۸۸۵چنانچه در كنفرانس راولپندى 

م يكى از افسران روسى سكوبيل۱۸۷۶nاما روسيان نيز از مدتى فعاليت هاى خود را در پامير بعمل آورده و در سنه 
Skobeleff بر كوهسار االى Alaiو كنج۴ پامير لشكر كشى نموده و اراضى شمالى پامير را به امپراطورى زار ملحق كرده بود 

كاوان روسى با سرعت به كشn منابع آبهاى آمو و نقشه برداران آن سر زمين دشوار گذار مى پرداختند, و با وضع اسرار
آميز مبادى استقرار حكومت زار روس را دران كوهسار مى گذاشتند, تا كه باآلخر قدمى فراتر نهاده و يكنفر افسر قزاق

۵گرومب چيوسكى از هندوكش گذشته و سرحدات كشمير را تحت خطر انداخت.

م اين جستجوهاى روسيه در پامير بنظر دقت ديده نشد, و درين هنگام يكنفر افسر برطانوى گاپيتن۱۸۹۱تا سال 

.۲/۱۳۵ حيات امير عبدالرحمن ۱
.۶۷ نامه� النسدون به الرد كروس وزير هند. كتاب الرد النسدون از نيوتن ص ۲
.۲/۱۳۱ زندگانى امير ۳
.۵۰۷ ص CLXXV براى شرح اين مسايل رك: مقاله وامبرى روسيه و هند و افغانستان, مجله چهار ماهه جلد ۴
).۲/۴۴۶) و چهل و يكسال در هند از رابرتس (۲/۲۵۸ مارش روسيه بطرف هند (۵

 از طرف اداره انتليجينت هند بوظايn خاصى گماشته شده و سر زمين هاى شمالى هماليه راYounghusbandينگسبند 
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در وادى واخان و قريه ريگستان بوزاى گمبذYanoffكشn و تحقيق ميكرد, با دسته قواى روسى تحت اداره كلنل يانوف 
 و مالقات اولين اين رقيبان انگليسى و روسى دوستانه بود, ولى اين فضا كمى بعد بهم خورد, و يانوف اظهار۱بر خورد

داشت, كه گورنر جنرال از تاشكند به وى حكمى داده كه ينگسبند را دستگير نموده و به مرغيالن بفرستد. و اال ازو تعهد
۲تحريرى را بگيرد, كه بار ديگر اراضى مجاور سكونت افسران روسى را سياحت ننمايد و باين سر زمين روسيه نيايد.

چون ينگسبند قواى مقابل را فايق ديد, بوزاى گمبذ را ترك داده و به تغدوم باش پامير بر گشت و درينجا اطالع
گرفت, كه روسيان از دره� كورابهت هندوكش را عبور نموده و بعد از سپرى نمودن وادى ياخون مربوط چترال باز از

۳هندوكش گذشته و در سر زمين امير به على چور پامير رفته اند.

 و آنرا نقض تعهدات دولت روسيه و موافقه۴اخبار راندن كاپيتن ينگسبند از پامير در انگلستان انز جارى را ايجاد نمود
 زيرا در نظر انگليسيان گويا بموجب اين موافقه روسيان نمى توانستند كه از سر زمين هاى۵م پنداشتند۱۸۷۳سرحدى 

 و افسران روسيه اكنون بموجب قوانين بين المللى خاطى۶جهيل وكتوريا) تجاوز نمايند(نبعان درzاى آمو نزديك سرى قول 
۷اند, كه بحكم كابينه� امپراطورى روسيه چنين تجاوزى را كرده اند.

در نتيجه اين وقايع حكومت هند برطانوى بر حكمران هنزا كه خود را حامى روسيه نشان ميداد, لشكر كشى فورى
م باز مسئله آسياى ميانه را از سر نو۱۸۹۲نموده و آن سر زمين را اشغال كردند, ولى باين هم قناعت ننموده و در سنه 

تجديد و يك سلسله مذاكراتى را آغاز نمودند, كه نتيجه� آن باز قدمهاى نوينى بود كه انگليس و روسيه براى استماله و
رضا جوئى استعمارى هم ديگر فرا برداشتند.

 كم كم از مدار خاص صلح خواهى رضاجويانه منحرف گرديده, و بر تمايالت سرد زمامداران۱۸۹۵ تا ۱۸۹۲اوضاع 
آنرا سياست خارجى Lobanov-Rostoskyملكى, خواهشهاى گرم محافل عسكرى غالب آمد. و پرنس لوبينو روستوسكى 

روسيه در شرف تحول خواند. كه با مرگ الكسندر سوم و تقرر وزراى اليق, اينك سياست "احتياط متوديك" كه فضاى
پاليسى آسيائى روسيه را در عصر زمامدارى گورچاكوف و گيرس فرا گرفته بود از بين خواهد رفت.

م) اختالف نظر رجال روسى۱۸۹۳بهر صورت: سياست بر همان منوال نماند, و در بحبوحه� مذاكرات پامير (اگست 

.۲۵۹ ص ۲ كتاب مارش روسيه ۱
.۲/۲۵۹ و رابرتس ۲۶۰ كتاب مذكور ۲
.۲/۱۵۹ و اطالعات ديپلوماسى م, دى ستال ۲/۲۶۰ مارش روسيه ۳
.۲/۱۵۷ از كتاب مذكور تاليn ميين دورف ۱۸۹۲ جنورى ۲۵ نامه� ميرير به گيرس ۴
.۲/۴۴۶ رابرتس ۵
.۲/۲۶۱ مارش روسيه ۶
.۲/۱۵۸ مارش روسيه ۷

de Staalظهور كرد, چنانچه مغايرت آراى وزارت حربيه و وزارت خارجه روسيه بارها در اطالعات سياسى مسيو دى ستال 
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 متصدى موقتى امور وزارت خارجه روسيه با خشم و غضب رويه� وزير حربيه�Kapnist ضبط گرديده است. و كونت كاپنست 
۱خود را "احتياط حمارانه" خوانده بود 

تحديد قانونى مرزى

وقايع و اوضاع سياسى باز ايجاب نمود, كه در مناطق خطر ناك تحديد قانونى مرزى بعمل آيد, و مسيو دى گيرس با
 موافقه نمود, كه اوضاع آشفته� سرحدات اراضى تحت نفوذ طرفين بايد با تقرر يك كمسيونMorierسر رابرت مورير 

م وزارت حربيه و وزارت خارجه۱۸۹۲ ولى در عين جريان مذاكرات اين مسئله در گرماى ۲تحديد سرحدات خاتمه يابد
 ولى مسيو دى ستال اين حركت را منافى روابط دوستانه�۳روسيه تصميم گرفتند, كه سلطه روسيه را بر تمام پامير پهن سازند

 نقشه� كار وى چنين بود, كه با برطانيه مذاكرات را دوام داده و۴دو كشور دانسته و اجتناب از انرا به نفع روسيه شمرد.
بايشان از نظم و ديسپلين شديد عساكر روسيه اطمينان دهد, و بوسيله� همين عساكر تمام اقدامات مفسدانه را عليه افغان

جلوگيرى كرده و مقاصد وزارت حربيه روسيه را نيز تحقق بخشد.
ستال گمان داشت كه براى بدست آوردن مقصد نخستين و تطمين انگليس, بحرانهاى سياسى آن سر زمين با وى

۵كمك خواهد نمود, و مسئله پيشرفت روسيه را به پامير مدتى تحت الشعاع و در ابهام خواهد گذاشت.

 وزيرRoseberyاين بحرانهاى سياسى كابينه� لبرال را در انگلستان بوجود آورد, و مذاكرات ستال با الرد روسبرى 
 و ستال۶خارجه آغاز شد, روسبرى در اوايل حال به پامير اهميتى نداده و از روى نقشه� جغرافى آن را نقطه� مهمى ندانست

علت پيشقدمى هاى روسيه را دران منطقه بمقابل تجاوزات چين وانمود كرد, و اضافه نمود: كه هر دو نيرو بايد از تماس
۷سرحدى احتراز نمايند, تا در آينده از تصادمات طرفين جلو گيرى شده باشد.

.۲/۲۲۳ ميين دروف ۱
 جنورى.۲۶ و جواب آن ۱۸۹۲ جنورى ۲۵ نامه� مورير به گيرس ۲
.۱۷۶ كتاب مذكور ۱۸۹۲ جوالئى ۱۲ نامه� ستال به گيرس ۳
.۱۷۷ كتاب مذكور ۴
.۱۸۰ كتاب مذكور ۱۸۹۲ نامه� ستال به گيرس ۹ اگست ۵
.۱۸۳ كتاب مذكور ۱۸۹۲ اگست ۲۳نامه� ستال به گيرس ۶
 كتاب مذكور.۷
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كشور فاصل

 بين انگليس و روس, قرار فوق در بين نمايندگان طرفين بميان آمد, و بعد از آنbufferفكر وجود يك كشور فاصل 
وزير هند كه پيشقدمى قواى روسيه را بطرف پامير خيلى اقرب ميديد, نيز تعقيب گرديد, Kimberlyاز طرف الرد كمبرلى 

و ميخواست كه دولت برطانيه به موقn خطر ناك تصادم با روسيه نكشاند, و درين مورد مسيو ستال نيز با وى همعقيده
بوده و ميگفت كه دولت روسيه بايد اراضى متصرفه� خود را نگهدارى نموده و طرفين مقام و موقع خود را در ماوراى

۱افغانستان حفظ نمايند.

م الرد روسبرى باز بمسئله تحديد مرزى افغانستان توجه نمود, تا يك "كتاب آبى" را براى اقناع۱۸۹۳در جنورى 
پارلمان نشر نمايد و درآن نشان دهد كه مسئله "پامير" را مسكوت عنها نگذااشته و فراموش ننموده اند. ستال اين موضوع

 و بايد گفت كه درين اوقات كابينه� برطانيه در پارلمان۲ به چچكين به تصريح نوشته است۱۸۹۳ جنورى ۲۵را در نامه 
 و روسبرى ميخواست با۳شديداً بالزام "ديپلوماسى محرمانه كه باعث ايجاد جنگ دوم افغان گرديد" زير آتش انتقاد بوده

نشر كتاب آبى ازين بمبارمان پارلمان نجات يابد. و از تهمت القيدى نسبت به روابط افغانستان و چين در مسئله پامير
برهد.

روسبرى عقيده داشت كه عالقمندى انگليس در افغانستان فقط تا سلسله هندوكش بوده و بايد بر سلسله هاى شمالى
آن مانند جنوبى كنترولى را داشته باشد و بصورت فورى هنگاميكه موسم مساعد گردد, يك كمسيون مختلطى را بدان نقاط
بفرستد, و اگر دولت امپراطورى روسيه درين مورد همكارى ننمايد, پس خود برطانيه حق خواهد داشت, كه تنها باين كار
اقدام نمايد. وى سر رابرت مورير را هدايت داد, كه اين موضوع را باطالع كابينه روسيه برساند. ولى مسيو دى ستال جواب

۴داد, كه اگر دولت برطانيه بچنين امرى اقدام نمايد, البته دولت روسيه نيز در اقدامات خود كامالً آزاد خواهد بود.

م اعضاى وزارت خارجه با نمايندگان وزارت حربيه� روسيه در پترسبرگ به مذاكره۱۸۹۳بهر صورت: در مارچ 
پرداختند, كه دران ستال نيز شركت كرد, و طوريكه ميين دروف گويد: گيرس و چچكين و كپنست نيز نمايندگى و

۵ميانجى گرى را بين انگليس و وزارت حربيه روسيه بعهده داشتند و الرد روسبرى خيلى خواهشمند ادامه� مذاكرات بود.

م به۱۸۹۳ اپريل ۲۵ستال بعد از بازگشت به لندن گفتگوى خود را با روسبرى دوام داده و خالصه� آنرا بتاريخ 

 كتاب مذكور.۱
.۲۰۱ كتاب مذكور ص ۲
.۱۷۷۵ ص ۶ و ج ۶۷۳ ص ۸ ج ۱۸۹۳ مذاكرات پارلملنى ۳
.۲/۲۰۲ ميين دورف ۱۸۹۳ جنورى ۲۵ نامه� ستال به چچكين ۴
.۲/۱۹۴ كتاب مذكور ۵

حكومت روسيه تلگرم داد, كه متأسفانه ميين دروف آنرا در اطالعات خود نياورده, ولى چنين بنظر مى آيد, كه دعاوى
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 و نيز وى در باره كمسيون برطانوى انكشاف پامير گفت:۱روسبرى ظاهراً مبالغه آميز بوده و كپنست را بحيرت فرو برده بود
بقراريكه سفير كبير برطانيه در پترسبرگ از حكومت روسيه تضمين گرفته, تا ختم مذاكرات موجوده, روسيه هيچ هيئتى را

۲به سر زمين پامير نخواهد فرستاد.

مذاكراتيكه بعداً انجام يافت, راجع به مسايل عمومى مناطق نفوذ برطانيه و روسيه در آسياى ميانه بود, و الرد روسبرى
كتاب مذكور). ستال پاسخ داد: كه(به ستال گفت: كه دولت برطانيه تمام افغانستان را خارج منطقه� نفوذ روسيه ميشمارد 

دولت روسيه نيز چنين خواهشى را ندارد, ولى حق آزادى عمليات خود را در باقى مناطق آسياى ميانه محفوظ مى دارد
كتاب مذكور).(

چون روسبرى  اين نظر ستال را نيز متصادم با منافع انگليس شمرد, بنا بران ستال گفت: حقيقت اينست كه متصرفات
entente communeطرفين چنين با يكديگر پيوسته اند, كه احترام متقابل را برعايت يك "مفاهمه دوستانه عمومى" 

ايجاب مينمايد و فقط همين چيز موجب حفظ منافع طرفين خواهد بود (كتاب مذكور).
مطابق اين پيشنهاد ستال, روسبرى تجويزى را كه قبالً از طرف وى تهيه شده بود, تقديم داشت, و دران گفته بود: كه
خط مرزى از جهيل وكتوريا بطرف شرق تا سرحدات چين تحديد گردد (كتاب مذكور) و چنين خط مرزى مطابق

سفارشاتيكه قبالً سفير روسيه داده بود, پنداشته مى شود (كتاب مذكور).
 مندمج ميشمرد۷۳\۱۸۷۲اما كونت كپنست بيانات فوق ستال را غير ضرورى شمرده, و آنرا منطقاً در موافقه نامه� 

كتاب مذكور) و از همين هنگام بود, كه دولت روسيه متصرفات خود را تا سرحدات افغان بدون تهديد متصرفات(
كتاب مذكور).(انگليسى توسيع داده و تصادمى را درين باره با انگليس ننمودند 

بهر صورت مذاكرات و مكاتبات دوام يافت, و اطالعات وزارت حربيه� روسيه و حكومت هند مورد مطالعه قرار
 هيئتى برياست سر مارتيمر ديورند بكابل فرستاده شد, تا اختالفات نظر حكومت هند و امير۱۸۹۳گرفت, و در ستمبر 

م را ميخواهد كه بموجب آن حدود۱۸۷۳كابل را رفع نمايد. و به وى اطالع دهد كه دولت روسيه قبول عين موافقه نامه 
 و بايد دولت افغانستان سر زمين هاى ماوراى آمو را در روشان و شغنان تخليه ميكرد,۳شمالى افغانستان قبالً تعيين شده بود

۴و درواز اينطرف آمو را امير بخارا به وى باز ميگذاشت.

ديورند حس ميكرد, كه تخليه� اين مناطق براى امير ناگوار خواهد بود, ولى چون كاميابى مذاكرات با روسيه مطلوب
بود, به وى اختيارى را نداده بودند, كه درين مورد وعده� قابل مالحظه اى را بامير بدهد, وى كوشش مينمود كه در رفع

.۲/۱۹۷ , كتاب مذكور ۱۸۹۳ اپريل ۲۷ نامه� كپنست به ستال ۱
 كتاب مذكور.۲
.۲۱۰ كتاب سر مورتيمر ديورند از سايكس ۳
 از نويس.۱۴۱ و كتاب انگليس و هند و افغانستان ۲۱۱ كتاب مذكور ۴

كشمكش هاى مرزى بين روسيه و افغانستان, مربوط به سر زمين مانحن فيه كامياب آيد, و بامير بفهماند كه در نگهداشت
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۲ تا كه باآلخر امير را به تخليه و ترك مناطق مذكور راضى ساخت.۱سر زمين هاى مورد نزاع, خطر هاى فراوانى موجود است

درينوقت ديورند وظيفه� ديگرى نيز داشت و ميخواست كه امير را به حفظ واخان كه دارى اهميت نظامى بود فهمانيده
 تا بدين وسيله متصرفات روسيه ازانِ انگليس جدا مانده و همان پاليسى انفصال و دورى دو۳و او را بدين كار وارد نمايد.

۴نيرو از يكديگر دوام يابد.

 گليدستون متقاعد گرديده و روسبرى به صدراعظمى انگلستان منصوب گشته و وزارت خارجه را پدرود۱۸۹۴در سال 
نشست, كه مسيو دى ستال ازين Elginگفت. درين اوقات الرد لنسدون نيز از ويسرائى هند بر طرف و بجايش الرد الگين 

۵انتصاب خيلى خوشوقت بوده و از سجاياى مسالمت پسندانه اش انتظار وقوع حوادث ناگوار نمى رفت.

درينوقت توغل در سياست داخلى حكومت لندن را بكلى مشغول داشته و توجه كمى به مسئله تحديد مرزى پامير بعمل
Kimberleyم بين مسيو دى ستال و جانشين روسبرى در كرسى وزارت خارجه ارل آف كمبرلى ۱۸۹۵ مارچ ۱۱نيامد, و در 

يادداشتهائى مبادله گرديده و راجع به مناطق تحت نفوذ روسيه و انگليس و پامير موافقه نامه� ذيل امضا شد:

عين موافقه نامه� مناطق نفوذ در پامير

از ارل آف كمبرلى به م, دى ستال.
م۱۸۹۵ مارچ ۱۱وزارت خارجه 

جاللت مآبا!  در نتيجه مذاكراتيكه بين حكومتين روى داد, در باره� تعيين مناطق نفوذ برطانيه و روسيه در شرق جهيل
زور قول) بر مواد ذيل موافقه بعمل آمد:(وكتوريا 

۱- منطقه� نفوذ برطانيه� كبير و روسيه در شرق جهيل وكتوريا (زور قول) بوسيله� خطى كه در كنار شرقى جهيل از نقطه� نهائى
Orta-Bel و اورتابيل Benderskyآن آغاز شده و با سلسله� كوههائى كه در جنوب افتاده اند و تا كوتلهاى بند يرسكى 

ميرسند, تقسيم و بخش خواهد شد.
ازينجا خط فاصل با همين سلسله كوهها امتداد يافته و جنوباً پهناى جهيل مذكور را خواهد گرفت و بعد ازان برامدگى

.۲۸۵ - زندگى امير عبدالرحمن ۲۱۳/۱ سايكس ۱
 كتاب مذكور.۲
 كتاب مذكور.۳
.۲۱۷ سايكس ص ۴
.۲/۲۴۹ميين دورف ۱۸۹۴ نامه� ستال به گيرس ۴ ستمبر ۵

همين كوه را باستقامت قزل رباط واقع كنار درياى آقسو بشرطيكه پهناى شمالى جهيل مذكور را در بر نگيرد قطع
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ميكند, و شرقاً تا سرحدات چين ميرسد.
اما اگر قزل رباط در اراضى شمالى جهيل مذكور واقع باشد, پس خطِ فاصل مذكور به نقطه� مناسب و نزديكتر درياى

آقسو بطرف جنوب برده شود, و بعد ازان مانند سابق بسرحدات چين پيوسته گردد.
۲- خط فاصل مذكور بايد تعيين و نشانى شده و منظورى نهائى آن به كميسون مشتركى كه خالص تكنيكى بوده و در تحت
حفاظت يك عده عساكر ضروريه كار كند سپرده شود, اعضاى اين كمسيون عبارت از نمايندگان برطانيه و روسيه و

معاونين تكنيكى ايشان باشد.
حكومت عليا حضرت ملكه� برطانيه از طرف واالحضرت امير افغانستان هم درين كمسيون نمايندگى خواهد كرد.

۳- اين كميسيون تمام حقايقى را كه در باره� وضع سرحدات چينى آن منطقه بدست آورند راپورت خواهد داد. تا بوسيله� آن
حكومتاين روسيه و برطانيه بتوانند با حكومت چين در باره� تعيين سرحدات آن اراضى به موافقه اى برسند.

۴- حكو مت علياحضرت ملكه� برطانيه از اعمال هر گونه نفوذ سياسى در شمال خط معين مرزى, و نيز حكومت اعليحضرت
امپراطور روسيه در جنوب همان خط از بسط نفوذ سياسى اجتناب خواهند نمود.

۵- حكومت عليا حضرت ملكه برطانيه تعهد ميكند, كه تمام مناطق داخل نفوذ برطانيه بين هندوكش و خطى كه از كنار
آخرين شرقى جهيل وكتوريا تا سرحدات چينى ميرسد, داخل كشور امير افغانستان بوده و ضميمه� متصرفات برطانيه

نخواهد بود, و نه دران كدام قرارگاه عسكرى يا قلعه اى بنا خواهد شد.
تطبيق اين موافقه نامه وقتى صورت ميگيرد, كه واالحضرت امير افغانستان تمام مناطق دست راست درياى پنجه را كه
اكنون بران تسلط يافته تخليه نمايد, و نيز امير بخارا  حصه اى از درواز را كه بجنوب آمو افتاده فرا گذارد, كه درين باره

۱حكومتين روسيه و برطانيه از نفوذ خود بر هر دو امير كار خواهند گرفت.

خيلى مسرور ميشوم, اگر جاللت مآب شما اين موافقه نامه را كه بنام حكومتين ترتيب شده تصديق نموده و از رسيدن
امضاى: كيمبرلى)  (آن اطمينان دهيد. 

م با متن فرانسوى موافقه نامه فوق رسيد)۱۸۹۵تصديق م, دى ستال بتاريخ ۱۱ مارچ (
بدين صورت گويا مناطق نفوذ انگليس و روسيه معين و خط فاصل نيز تحديد گرديد, و يك منطقه� فاصل بين
سرحدات شمالى هند و جنوبى روسيه آسيائى در واخان بوجود آمد, كه مالك آن  امير عبدالرحمن بود. پس مذاكرات

م سابق الذكر را بوجود آورد, و هر دو امير افغانستان و بخارا به آن سر۱۸۹۵م ديورند با امير عبدالرحمن موافقه نامه ۱۸۹۳
فرو آوردند, و قبل از ختم سال مذكور خطوط سرحدى بوسيله يك كمسيون مختلطى تعيين شد, و احتياجى هم به فرستادن

۲م.۱۸۸۴قواى عسكرى با كميسون مذكور نبود, زيرا طرفين با كمال يكرنگى و رفاقت وظايn خود را بانجام رسانيدند 

 افغانستان هملتون نيز عين همين معاهده دارد.۴۷۵ ص ۱
.۲۹۱ هولديچ, سرحدات هند ۲

 هزار فت از سطح بحر درينجا در پامير سه۲۰سر توماس هولديچ سر پيما يشگر هيئت برطانوى مينويسد: كه به ارتفاع 
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آمپراطورى بزرگ (روسيه و انگليس و چين) تماس ميكنند, و مماس سه نيرو است, كه حتى خدايان اساطيرى هند نيز
۱چنين تخت گاه شگرفى را نداشته اند!

)۶۷خاتمه� فصل پنجم كتاب ص (

)۶۸فصل ششم (ص 
م۱۹۰۷مسئله افغان و مفاهمه� دوستانه 

 در آسياى ميانه به تمديد خطوط راه آهن پرداخته و خطهاى ماوراى كسپين و۱۸۸۴/۸۵روسيان بعد از پيشقدميهاى 
اورنبرگ و تاشكند را به سرحد افغانى در كُشك وصل كردند. چون تجارت افغانستان با روسيه خيلى كم بوده, بنا بران

 ولى چون مسئله پامير در۲انگليسيان ساختمان اين راه را صِرف بمقاصد سوق الجيشى دانسته و بنظر تشويش مى نگريستند
 تصفيه گرديد, بنا بران اين قضايا نيز با نظر جدى ديده نميشد, و احتمالى نميرفت كه باز بر مسايل سرحدات۱۸۹۵

افغانى اختالفى روى دهد.
م چون امپراطورى برطانيه در جنگهاى افريقاى جنوبى كمال مشغوليت را۱۹۰۰اما وضع زمان چنين نماند, و در سنه 

داشت, و روابط امير عبدالرحمن خان نيز با برطانيه بسيار صميمى نبود, كابينه� روسيه به مسئله ايجاد روابط مستقيم با
۳افغانستان, كه مدتها زير نظر داشتند, باز پرداختند.

م چندين صد و رست سرحدات روسيه بافغانستان پيوسته۱۸۸۵چون خطوط آهن ماوراى كسپين تكميل و در سنه 
گرديد, پس روسيان بجاى اينكه در مسايل سرحدى طبق سنن قبلى به برطانيه رجوع كنند, احتياج مستقيمى را بايجاد

 افغانستان را خارج منطقه�۱۸۷۳روابط بين روسيه و افغانستان حس نمودند, ولى چون دولت روسيه بموجب موافقه نامه 
عمل خويش ميشمردند, بنا براين ايجاد روابط مستقيم با افغانستران, يك "عمل سياسى" شمرده نمى شد (گتاب مذكور ۱/

۳۰۷.(
م خويش گفته بود: "اخبار رسيده حاكيست كه روسيه  ميخواهد داخل۱۹۰۰دولت روسيه در ياداشت ۶ فرورى 

افغانستان گردد و اين مسئله در مورد امور سرحدى قابل توجه است." چون اين يادداشت به لندن رسيد, الرد سالسبرى از

 كتاب مذكور.۱
۳۷۳ تاريخ معاصر اروپا از كوچ, ص ۲
.۳۰۷ اسناد برطانوى ۳/۱

مذاكره بران خود دارى نموده و آنرا بحكومت هند براى آظهار نظر و مشوره ارسال داشت, كه جواب ويسراى در مئ همان
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 افغانستان بكلى منطقه� خارج نفوذ و عمل روسيه بوده و بر همين۱۸۷۲/۷۳سال رسيد و دران گفته بود: "نظر به موافقه نامه 
 نيز موافقه بعمل آمده و تا وقتى كه سرحدات افغانى تعيين ميشد,۸۸ و ۸۷ و ۱۸۸۵ و ۷۸و ۷۶ و ۱۸۷۴مسئله در سالهاى 

معتبر شمرده شده است. بنا بران اگر مقصد ياداشت ماه فرورى روسيه جواز ارسال سفيرى بافغانستان باشد, پس حكومت
هند با كمال جديت عدم رضاى خود را دران باره اظهار, و اين چنين حركت را منافى تعهدات ميداند(كتاب مذكور ص

روسيه در كابل است, و كنترول تام برطانيه�condominium) زيرا نتيجه� حتمى آن بدست آوردن حق حكومت مشترك ۳۱۱
كبير را بر پاليسى خارجى افغانستان از بين خواهد برد, و تساوى كامل را با برطانيه بدست خواهد آورد. و هنگاميكه
حكومت هند اين موضوع را بامير كابل در بين گذارد, وى حتماً آنرا ناشى از ضعn مجرمانه� برطانيه خواهد دانست (كتاب

) حكومت هند عقيده دارد, كه بايد از كابينه� روسيه توضيح مزيد علل چنين خواهش نا مطلوب غير سياسى۳۱۰مذكور ص 
).۳۱۱خواسته شود (كتاب مذكور 

م وزارت هند نامه اى را از حكومت هند دريافت كه دران به تفصيل مخالفت آن۱۹۰۰ جون ۲۸بعد از چندى بتاريخ 
 همدرين اوقات امير عبدالرحمن نامه�۱مقام را با ايجاد روابط مستقيم بوسيله� نمايندگان روسيه در كابل آظهار داشته بودند.

 nم, ايگناتيIgnatieff تجارتى افغانستان نوشته بود (مورخه �سياسى روسيه بدربار بخارا كه بنام نماينده �فرورى۲ نماينده 
م) بوسيله� حكومت هند به وزارت هند لندن فرستاد كه دران نماينده� روسيه خواهش هاى صميمى خود را اظهار و۱۹۰۰

بيان داشته بود, كه اين نامه اقدام اولين براى ايجاد روابط دوستانه� مستقيم بين روسيه و افغانستان شمرده مى شود, و دولت
)۵۱۳روسيه ابداً احساسات خصمانه راجع به افغانستان نداشته, و ندارد (كتاب مذكور 

از وصول نقل اين نامه ديرى نگذشت, كه اطالعات سوقيات عظيم لشكرهاى روسى در سرحدات افغانستان به لندن
) در باره� آن مينويسد: روسيان به مرگ من منتظر۲/۲۸۵), امير عبدالرحمن در كتاب خود (۵۱۲رسيد (كتاب مذكور 

اند, تا بمجرد وقوع آن اين لشكرها را بر افغانستان سوق دهند.
 nاگر چه كونت موراويMouravieff وزير خارجه روسيه اين اطالعات را خيلى مبالغه آميز خوانده و گفت: كه فقط

م۱۹۰۰ اما الرد سالسبر نظر به يادداشت ۶ فرورى ۲يك غند بتاليون چهارم در سرحدات افغانستان تمركز داده شده است
م به سر سكات نوشت: وى اين وقت را مساعد نميداند, كه در باره� ايجاد روابط مستقيم۱۹۰۰روسيه بتاريخ ۴ جوالئى 

روسيه با افغانستان, با دولت روس داخل مذاكره شود, و بايد سفير كبير برطانيه در پترسبرگ اين موضوع را تا وقتيكه
).۵۱۳وزير خارجه روسيه باز ياد دهانى ننمايد مسكوت عنها بگذارد (كتاب مذكور 

اما مسئله با چنين عمل منفى ختم نشد, و باآلخر ديوانِ هند ملتفت خطراتى گرديد, كه از رد مراسله� م ايگناتيn بامير,
م هنگاميكه م, دى ستال دوره� طوالنى سفارت خويش۱۹۰۱امكان وقوع داشت, و زمان خاموشى نيز در گذشت و در اكتوبر 

.۵۱۲ اسناد برطانوى ۱/۴
.۵۱۲ اسناد برطانوى ۲/۴

را در لندن بپايان رسانيده و با الرد النسدون مذاكره داشت, باز مسئله ايجاد روابط مستقيم روسيه را بر اساس حوايج خاص
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).۵۱۴مقامى و تجارتى ياد آورى نمود (گتاب مذكور 
 شفاهاً بفهماند,Lamsdorffم الرد النسدون به سكات هدايت داد, تا به المسدورف ۱۹۰۲بعد ازين در جنورى سال 

كه ايجاد روابط مستقيم بين مامورين سرحدى براى حل مسايل مقامى چيزيست, كه نوشتن نامه ايگناتيn بامير ابداً در
) و اين سخن در جواب خواهشى بود, كه روسيه از دولت انگليس بعنوان۵۱۴تحتِ حكم آن نمى آيد (كتاب مذكور 

كنترول كننده� روابط خارجى افغانستان كرده و حق ايجاد چنين روابط را با افغانستان خواسته بود (كتاب مذكور) ولى
دولت برطانيه قبل از دادن اجازت ايجاد روابط, توضيحات مزيدى را از دولت روسيه راجع به طرز و نوع و حدود و ضمانت

حفظ آن حدود را خواسته بود (كتاب مذكور),
اما دولت روسيه درين مورد چنين رويه داشت: كه وزير خارجه اش كونت المسدورف در مالقاتى با سفير كبير برطانيه
گفته بود: كه وى نميداند چرا زمام اختيار روابط خارجى افغانستان تماماً در دست برطانيه باشد? چون سر سكات اين

 روسيه را در باره� افغانستان بدست وى داد. ولى المسدورف با۱۸۸۵-۱۸۶۹سخن را شنيد, يك نقل اعتماد نامه هاى 
كتاب(وضع عدم قناعت از مذاكره در اطراف عمومى اين قضيه شانه تهى كرده و تنها در باره نامه� ايگناتيn سخن ميزد 

مذكور).

جرگه� كابل

درين هنگام كه دولت انگليس ميخواست با روسيه اگريمانى را بر اساس حفظ منافع طرفين امضا نمايد, از هند
اطالعاتى رسيد, كه گورنر ماوراى كسپين از عشق آباد و ديگر مامورين سرحدى روسيه نامهائى را به نايب الحكومه� هرات

 در كابل تشكيل داد, پيغام ذيل۱۹۰۲) و بعد ازان در درباريكه امير حبيب الله خان بسال ۵۱۸فرستاده اند (كتاب مذكور 
دولت روسيه از طرف امير دران خوانده شد:

"به عقيده� دولت روسيه اكنون وقت آن رسيده, كه روابط آزاد تجارتى بين افغانستان و روسيه موجود گردد, چون بين دولت
روسيه و برطانيه روابط دوستانه موجود است بنا بران امير افغانستان نبايد از تجاوز روسيه بترسد. ازينروست كه دولت
روسيه بامير افغان دعوت ميدهد كه راه كاروانهاى تجارتى را بين كشك و هرات و كشك و كابل بكشايد." (مقاله روابط

هند و افغان در عصر كرزن, از هملتون).
در مقابل دولت روسيه اجازت ميدهد, كه تجار افغانى بآزادى در متصرفات روسيه تجارت نمايند, و اگر امير درين
باره جواب مثبتى بدهد, يقيناً دولت برطانيه نيز موضوع را تحت غور خواهد گرفت, و ادعاى روسيه خيلى قوت خواهد يافت

).۹۰۳ص  LXXXVI(مقاله مذكور در تبصره پانزده روزه 
چون اين نامه قرائت شد, امير عقيده� درباريان و اهل جرگه را پرسيد, ولى معلوم شد كه مردم مخالn اين پيشنهاد
روسيه اند, و على يار خان از طرف جرگه گفت: "بگذاريد اين سگ تركى را كه پيام كفار آورده آنقدر سر كوبى نمائيم, تا

)۹۹۳سرش از تن جدا گردد, و اينست جواب ما بروسيه!" (مقاله� مذكور ص 
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چون امير عقيده� اهل جرگه را بدين نمطِ ديد, به سر منشى خود امر داد, كه از وصول نامه� دولت روسيه اطمينان داده و
بنويسد: كه در آينده هر نوع مكاتبه و اطالع خود را مانند عصر پدرش امير عبدالرحمن بوسيله� حكومت هند با امير بنمايند

).۹۹۴(مقاله مذكور, ص 
ازين مظاهره� در بار امير واضح نميشود, كه آيا حقيقتاً اظهار متابعت با انگليس مراد بوده و يا اينكه همان بدظنى
ديرينه� خود را راجع به نفوذ اجنبى, ابراز كردن ميخواستند? ولى الرد كرزن متوهم بود, كه اين اوضاع اتحاد امير را با روسيه

 بوزير هند نوشت: "اگر امير دولت برطانيه را ترك گويد و اظهار بى۱۹۰۲ نومبر ۲۷نتيجه خواهد داد, چنانچه در نامه 
 سال گذشته۶۰ بلكه ۲۰ميلى نمايد, پس پيمان شكنى علنى افغان يا روسيه يا هر دو بثبوت ميرسد, درينجا بايد سياست 

را در نظر بگيريم, و اگر نميخواهيم كه روسيه را تكان دهيم پس كم از كم امير را زير سزا بگيريم. اگر ميخواهيد كه يكنفر
و يا حكومت مربوطه اش با شهنشاهى برطانيه استهزا نمايد, پس بايد اكنون بوجه احسن فعاليت هاى علنى و پس پرده� خود

۱را انجام دهيم. 

اما وزارت داخله كرزن را شديداً از انجام چنين حركات باز داشت, و كابينه� لندن با عقايد ويسرا موافقت ننمود, زيرا
).۲۶۸كتاب مذكور ۲/(ممكن بود اين وضع امير حبيب الله را بكلى از جكومت هند دور ميداشت 

دوام مذاكره راجع به ايجاد روابط مستقيم
روسيه با افغانستان

بهر صورت مذاكرات ايجاد روابط مستقيم روسيه و افغان دوام كرد, و الرد النسدون به حكومت هند راى داد, چون
 حق مخابرات مستقيم را بهيچ صورت قابل امتناع نميداند, بنا بران بايد حكومت هندBenekendorffكونت بينكين دورف 

آنرا برسميت بشناسد, ولى بشرطيكه روسيه قبالً اطمينان دهد كه پيش از اخذ مشوره� قبلى دولت برطانيه, بارسال كدام
نماينده� خود بافغانستان اقدامى ننمايد. و همواره پيش از ارسال نماينده� خود به دولت برطانيه موقع دهد كه دران باره با

۲روسيه و امير افغانستان مذاكره نمايند. 

ظاهر است كه اگر دولت روسيه چنين وعده اى را ميداد, پس دولت برطانيه ميتوانست امير را از قبول هر گونه نماينده�
خارجى و روسى و نيز از تمام اعماليكه منافى منافع ايشانست باز دارد و بنا بران ميكوشيدند, كه با دولت روسيه در تحت

).۵۱۷كتاب مذكور ص (اين چنين شرايط به موافقه اى برسند 

م.۱۹۲۸ طبع لندن در سه جلد ۲/۲۶۷ زندگانى كرزن از رونالد شى ۱
.۵۱۵ اسناد برطانوى ۲/۴

هنگاميكه اين مذاكرات دوام داشت, بين مامورين افغانى و روسى در سرحدات هرات بر نصب عاليم سرحدى
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كتاب مذكور) و دولت برطانيه گفت: چون كار عالمه گذارى سرحدات معينه يك عمل "غير سياسى"(اصطكاكى روى داد 
) و مامورين روسى۵۱۸/۵۱۹كتاب مذكور (نيست, بنا بران بايد نمايندگان روسيه و برطانيه متعهد اين كار گردند 

بجاى اينكه با نايب الحكومه� هرات يا مامورين افغانى مذاكره مينمايند, بوسيله جنرال قونسل برطانيه در مشهد, تمام
مسايل سرحدى را به حكومت برطانيه اطالع دهند. ولى روسيان بالعكس ميخواستند, كه چنين مسايل را بوسيله� حكمران
عمومى تركستان و كابينه� پترسبرگ بلندن بفرستند و كابينه پترسبرگ بالهجه� قاطع و شديد پيشنهاد فوق دولت برطانيه را

م خود گفته بودند, ايجاد روابط مستقيم خود را با افغانستان حتمى شمردند.۱۹۰۰ فرورى ۶رد نموده و طوريكه در zاداشت 
۱

بحران جديد

 بحرانهاى جديدى در روابط انگليس و روس بر مسئله� افغان بوجود آمده و روسيه با لهجه� قوى و قاطع۱۹۰۳در خزان 
شارژدافر انگليسى از پترسبرگ آنرا بالفاظ ذيل توضيع Spring Riceخواهش نمود, كه در ماه اكتوبر مستر سپرنگ رايس 

داده بود:
۲"روسيه ميخواهد هر وقتيكه خواسته باشد, حق ارسال سفير خود را بافغانستان داشته باشد." 

م به مستر سپرنگ هدايت داد, تا به كونت المسدورف اطالع دهد: كه اگر۱۹۰۳اما كابينه� برطانيه بتاريخ ۵ نومبر 
بعد ازين مامورين روسى در مسايل سرحدى مامورين افغانى را بارتباط مستقيم خويش وا دارند, هر گونه عواقب اين عمل را

۳مسئول خواهند بود.

اين بحران جديد دوام نكرد, و هنگاميكه كونت بينكين دورف سفير روسيه از سفر پترسبرگ به لندن آمد, وى به 
الرد المسدون اطمينان داد, كه حكومت روسيه با كمال صميميت ميخواهد كه با حكومت اعليحضرت پادشاه انكليس در

بارهُ مسئله تلگرام ۵ نومبر و ديگر مسايل, مفاهمه� دوستانه نمايد.
در نتيجه� اين پيغام به سفير برطانيه در پترسبرگ هدايت داده شد, كه رضاى كامل حكومت لندن را از وصول پيغام
دوستانه� مذكور بدولت روسيه اظهار نموده و آنرا وسيله� رفع تأثرات مخالفانه ايكه درين مدت سه سال از مكاتبات يكديگر

كتاب مذكور).(بوجود آمده وانمود كند 
لهجه� دوستانه� اين پيغام فضاى نهايت صميمى را در بين دو قوه در وقتى ايجاد نمود, كه ابرهاى تيره� جنگ شرق دور

.۱۸۶/۵۱۹/۶۲۱ اسناد برطانوى ۱/۴
.۵۱۹ اسناد برطانوى ۲/۴
.۴/۵۲۰ اسناد برطانوى ۳

م آغاز ميشد. و بنا بران الرد النسدون با كونت۱۹۰۴آسمان روسيه را تيره ميساخت, و جنگ روس و جاپان در فرورى 
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بينكين دورف موافقه نمود كه مذاكرات آينده� ايشان در مدت جنگ غير عملى خواهد بود (كتاب مذكور).
 باز زير مذاكره آمد, و روسيان نسبت بانگليس۱۹۰۵اما مسئله افغان در دوران جنگ از نظر دور نيفتاد, و در اوايل 

بآن مسئله اظهار دلچسپى نمودند, در ماه فرورى همين سال كونت بينكين دورف از الرد النسدون راجع به مذاكرات امير و
برطانيه و تبديل پاليسى آندولت در برابر افغانستان و يا احتمال تضميم و اشغال كدام حصه� خاك افغانستان پرسشى نمود

كتاب مذكور).(
 حين تخت نشينى خود يكنوع تظاهر به آزادى خويش كرده, و اين حركت وى۱۹۰۱چون امير حبيب الله خان در سنه 

 بنا بران۱موجب تشويش برطانيه گرديده بود, و نيز چون امير مذكور مكرراً دعوت ويسراى را در باره� آمدنش بهند رد نموده
 را بكابل فرستادند, تا امير مذكور را به موافقه بياورند.Louis Dane لويس دين ۱۹۰۴در اواخر سنه 

هنوز هم دين در افغانستان بود, كه بينكين دورف از النسدون سوال سابق را نموده و ايهاماً اشاره به بودن دين در كابل
كرده بود, ولى بجاواب وى اطمينان داده شد كه پاليسى برطانيه ابداً تغييرى نكرده و باشغال كدام حصه� خاك افغانستان

 همچنين وزير خارجه� انگليس موقع را مغتنم شمرده۲اقدامى نميشود, و نه در امور داخلى آن كشور مداخله اى بعمل مى آيد
و اعالن داشت كه دولت برطانيه همواره افغانستان را از هر گونه نفوذ و مداخله� خارجى محفوظ داشته, و روابط خارجى امير

كتاب مذكور).(را همواره در تحت كنترول خويش خواهد داشت 

كشور فاضل

عالوه ازين النسدون از بينكين دورف پرسيد, كه آيا در مقابل اين اطمينان دهى رسمى برطانيه, دولت روس حاضر
خواهد بود, كه بما راجع به عدم تغيير پاليسى خود در برابر افغانستان, اعتماد تحريرى بدهد? و افغانستان را خارج مناطق

نفوذ خود بداند? (كتاب مذكور)
اگر چنين باشد, پس وى از طرف دولت برطانيه اختيار دارد, كه راجع بمكاتبات مستقيم روسيه و مامورين افغانى بر

موضوعات غير سياسى و مربوط مسايل مقامى, كه قبالً مورد مذاكره بود, با دولت روسيه موافقتى بنمايد. (كتاب مذكور)
باقى مانده وbuffer stateطوريكه النسدون شفاهاً توضيح داد, روسيه نيز ميخواست كه افغانستان بحيث كشور فاصل 

بآزادى و تماميت داخلى آن مداخله اى بعمل نيايد (كتاب مذكور) بنا بران بينكين دورف ظاهراً به وجود 'كشور فاصل'
اهميت فراوانى را داده و اين عنوان را كه النسدون در باره� افغانستان پسنديده بود, مورد توجه قرار داد (كتاب مذكور) و

م مجدداً صورت گرفت.۱۹۰۷اين مذاكرات در سنه 

.۳۴ و كتاب اسوالسكى بنام خاطرات يكنفر وزير خارجه, ص ۵۲۰/۴ كتاب مذكور ۱
.۵۲۱/۴ اسناد برطانوى ۲
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اثر اوضاع سياسى عمومى

م آغاز شد, يك عده� وقايع سياسى ديگر نيز در دنيا وجود داشت, كه در روابط انگليس و۱۹۰۰هنگاميكه مذاكرات 
م تجديد گرديده و۱۹۰۵م امضا شده بود, در سال ۱۹۰۲روس اهميت بسزائى داشت. معاهده� برطانيه و جاپان كه در سنه 

هر دو كشور را هنگام وقوع حمله بر يكى از طرفين مدافع يكديگر قرار داده و عالوتاً محيط اين همكارى تا سرحدات شمال
غربى هند امتداد يافت. اگر چه اين معاهده مانند ساير معاهدات بكلى صلح جويانه بود, ولى بقول المسدورف تمام

۱اشخاص پائين تر از زار آنرا معاهده اى بر خالف روسيه شمردند.

م به امضاى معاهده� صميميت۱۹۰۴نيز در سنه splendid isolationعالوه ازين پاليسى معروف انگليسى "انفراد مجلل" 
م متحد روسيه بود ختم گرديد. و نيز اتحاد انگليس و جاپان, و شكست روسيه در جنگ۱۸۹۴و دوستى با فرانسه كه از 

وى با جاپان عواملى بود, كه روسيه را متمنى تحكيم روابط دوستى خويش با انگليس ساخته بود, و مقابلتاً سياست انگليسى
نيز متمايل باين كار بود.

م بكرسى اقتدار نشستند, اين۱۹۰۵در بين اين اوضاع سياسى مسئله افغان نيز موجود بود, و هنگاميكه لبرالها در سنه 
 وزير خارجه� جديد عقيده داشت كه اگر انگليس ميخواهد ازGreyمسئله جز و مهم سياست قرار گرفت, و سر ادوارد گرى 

۲وضع بديكه رقباى او را پرورانده و خودش را به مهلكه� جنگ كشانيده است برايد, بايد با دولت روسيه مفاهمه اى نمايد.

از طرف ديگر چون روسيه متحد فرانسه بوده بنا بران عقيده داشت, كه دولت انگليس بنا بر موافقه اى كه با دولت فرانسه
كتاب مذكور) و نيز چون سرحدات هند همواره مورد رقابت(دارد, نميتواند بر خالف روسيه اقدام مخالفانه اى نمايد 

روس و انگليس بوده و احتمال خطر ممالك آسياى ميانه ازان ميرفت, بنا بران ممالك آسيائى نيز متمايل بودند, كه اين دو
گتاب مذكور).(قوه به مفاهمه� دوستانه رسيده و فضاى روابط ايشان از ابرهاى شك و شبهت صاف گردد 

مجلس شورا) علل نزديكى انگليس و روس(م و تبدالت سريع كابينها و تأسيس دوما ۱۹۰۵در خود روسيه نيز آشوب 
 بوزارت خارجه رسيد, سفير كبير آستريا در پترسبرگ گفت: "اكنون سياستsvolskyIرا فراهم آورد. و چون ايسوالسكى 

۳روسيه وضع جديدى خواهد گرفت, زيرا اين وزير خارجه متمايل به انگليس است."

 سفير كبير برطانيه در پترسبرگ مقرر گرديد و كونت بينكين دورف سفيرicolsonNچون درينوقت سر آرتهر نيكولسن 
روسيه در لندن نيز حامى بزرگ مودت روس و انگليس بود (كتاب مذكور) بنا بران سياست روسيه "وضع جديدى" بخود

گرفت.

.۲۷۱ كتاب الرد النسدون از نيوتن ص ۱
.۱۴۷ سال از گرى ص ۲۵ كتاب ۲
.۵۲۲/۴ اسناد برطانوى ۳

 پرسيده بود: اگر بغرض محال با روسيه برخى ازMintoوزير هند از الرد منتو  Morleyم مورلى ۱۹۰۶در مارچ 
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مفاهمات بعمل آيد, آيا چه نوع تضمينات ازو بايد خواست? الرد منتو درين مورد با الرد كچنر قوماندان عمومى لشكر هند
 و رأى داد: كه حكومت هند بكلى مخالn مفاهمه با روسيه بوده و مخصوصاً اگر آن مفاهمه در باره� افغانستان۱مشوره كرده 

كتاب مذكور) و اگر در نظر باشد كه حتماً با روسيه مفاهمه� دوستانه بعمل آيد, پس بگذاريد ما جاى ديگرى معامله(باشد 
كتاب مذكور).(نمائيم 

براى رفع اختالفاتى كه بين حكومت هند و افغانستان موجود بود, الرد منتو از تعقيب رويه� دوستانه و كنترول كننده
كار ميگرفت, و مفاهمه با امير را نسبت به معامله با روسيه اصح ميدانست, زيرا وى عقيده داشت, كه اگر با روسيه مفاهمه

).۲۲۶كتاب مذكور ص (شود, نفوذ برطانيه در افغانستان كمتر گرديده و امير را منحرف خواهد ساخت 
همچنين ويسراى الرد منتو, پيشنهاد مورلى را در باره� توقn ده ساله تمديد خطوط آهن در سرحدات آسيائى هر دو

كتاب مذكور)(امپراطورى, و اجازت مخابرات مستقيم بين مامورين روسى و افغانى بر مسايل مقامى را با نظر بى ميلى ديد 
وى ميگفت: كه روسيان تمام خطوط سرحدى راه آهن را تكميل كرده اند, ولى برطانيه اين كار را ختم ننموده, و مسئله

كتاب مذكور).(ايجاد روابط مستقيم نيز كشايش دروازه� خطرناك دسايس و اتالف غير ضرورى اقتدار است 
م خويش را باين الفاظ ختم كرده بود: "در جواب نامه� شما فقط نظريات شخصى خود را۱۹۰۶ جون ۱۲منتو نامه� 

نوشتم. ولى چون وضع ادارى داخلى هند از پاليسى سياسى دولت شاهنشاهى حتماً اثر پذير ميگردد, بنا بران قبل از امضاى
).۲۲۷/۲۲۶كتاب مذكور ص (كدام موافقه با روسيه حتماً مشوره� حكومت هند خواسته شود." 

م به ويسراى هند خاطر نشان نمود, كه سياست خارجى همواره از طرف حكومت۱۹۰۶ جوالئى ۶اما الرد مولى در نامه� 
برطانيه طرح ريزى ميشود. و در باره� موافقه با روسيه نيز حكومت اعليحضرت پادشاه برطانيه نظر به پشتيبانى رأى عمومى

) اما۲۲۷كتاب مذكور (چنين اراده دارد, كه اگر اوضاع روسيه مساعد گردد بايد با وى يك موافقه� دوستانه بوجود آيد 
راجع باينكه منتو نوشته بود, "بگذاريد با ديگرى معامله نمائيم" مورلى چنين نوشت: "مفاهمه� دوستانه با روسيه كه آسياى
ميانه را فرو گذارد, البته يكى از يادگارهاى آخرين سياست ما خواهد بود. بهر صورت اكنون حكومت برطانيه درين مورد

۲اراده كرده و تمام نمايندگان و مامورين حكومت در سر تا سر جهان بايد آنرا قبول كنند.

پاليسى حكومت لبرال و خطوط اساسى سياست
راجع بافغانستان

.۲۲۵ الرد منتو از بوچان ص ۱
.۱۷۸/۲ خاطرات مورلى ۲

بهر حال پاليسى حكومت لبرال بطور نهائى ترتيب گرديد, و مقصد آن نزديكى و موافقه با روسيه بود در آسياى ميانه!
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كه براى تطبيق اين پاليسى بتمام نيروى خود آغاز كار نمودند و سر ايدوارد گرى به كونت بينكين دورف گفت: اگر بين
دولت روسيه و انگليس يك موافقه� دوستانه بعمل آمده نتواند, پس وى مجبور است استعفا نمايد, زيرا در نظرش عير ازين

۱پاليسى ديگرى نا ممكن است.

البته ايجاد دوستى خالص بين روسيه و انگليس كار آسانى نبود, زيرا از مدتى بين هر دو كشور كشمكش موجود بوده و
) و عالوه بر رقابت هاى استعمارى, اختالف اساسى طرز ادارى و۱۴۹/۱كتاب مذكور (ريشهاى آن عميق تر رفته بود 

 بوجود آورده بود, نيز درين راه۱۹۰۵روحيه هر دو مملكت و تحريكات عقيم در مقابل اصالح مشروطيت كه زار در سال 
حايل ميگشت (كتاب مذكور).

هنگاميكه نيكولسن به پترسبرگ رسيد, به هدايت حكومت خويش آمادگى خود را براى مبادله� نظريات بر چندين
م مورد مطالعه و۱۹۰۷موضوع مهم اعالن نمود, ايسوالسكى با وضع محتاطى پيش آمد, تا كه باآلخر مسئله افغان در فرورى 

 و نيكولسن خطوط اساسى نظريات حكومت خويش را به ايسوالسكى سپرد, كه دران راجع به ايجاد يك۲مذاكره قرار گرفت
كتاب مذكور).(موافقه سخن رفته و گفته شده بود, بر هر چيزيكه موافقه مى آيد بايد قبالً بمنظورى امير برسد 

اين توضيح كه ابداً وضع يك مسوده� پروژه� مذاكرات را نداشت, داراى پنج نكته بود:
- روسيه افغانستان را خارج منطقه� نفوذ خود, و در تمام مسايل سياست خارجى تحت رهنمائى دولت برطانيه مى شمارد.۱

۲- اگر در مسايل غير سياسى و مقامى خالص, مامورين روسيه با مامورين افغانى رابطه مستقيم پيدا نمايند, موجب اعتراض
برطانيه نخواهد بود.

۳- دولت روسيه بافغانستان نماينده� خود را نخواهد فرستاد.
۴- روسيه بايد در تجارت خود در افغانستان بر اصل رعايت و تعاون رفتار نمايد.

۵- همانطوريكه تجار برطانوى و هندى در كشور امير تجارت مينمايند, دولت برطانيه در امور تجارتى روسيه و افغانستان
).۵۲۶نيز موانعى را ايجاد نخواهد كرد (كتاب مذكور, ص 

نيكولسن در پايان كالم اظهار اميدوارى نمود, كه بعد از فراهم آورى معلومات الزمه با دولت روسيه به موافقه اى
).۵۲۷خواهد رسيد (كتاب مذكور, ص 

.۱/۱۶۴ سال ج ۲۵ كتاب ۱
.۵۲۲/۴ اسناد برطانوى ۲
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تجاويز روسيه و پاسخ آن

م به نيكولسن۱۹۰۷ مئ ۱۵دولت روسيه در مقابل تجاويز فوق يك پروژه� مذاكرات را ترتيب داده و آنرا بتاريخ 
سپرد, كه دران برخى از تجاويز برطانوى را رد كرده بودند.

كابينه� روسيه نظريه� "كشور فاصل" را كه قبالً الرد النسدون شفاهاً پذيرفته بود مجدداً تائيد كرده و دوام مذاكرات را
بر اساس آن مخصوصاً خواهش داشتند (كتاب مذكور) و در ماده� اول تجويز خويش گفته بودند: كه افغانستان بايد يك

و دولت برطانيه بر هيچ يكى از حصص افغانستان تصرف نكند, و۱ و مابينى دو قوه شناخته شودbuffer stateكشور فاصل 
كتاب مذكور).(در امور داخلى آن مداخله بعمل نياورد 

م ايسوالسكى از طرف برطانيه يك مسوده� متقابله را دريافت كه دران قبول نظريه� "كشور۱۹۰۷ جون ۱۷بتاريخ 
)۶۹م نطق ها بر سياست خارجى ص ۱۹۰۸ فرورى ۱۷نطق گرى در پارلمان راجع باين موضوع (فاصل" را مشكل دانسته 

و در باره� اينكه برطانيه در امور افغانستان مداخله اى ننمايد گفته بودند, اگر چنين الفاظ ناشايسته در معاهده موجود باشد,
البته امير افغانستان را به خود سرى وا خواهد داشت, كه براى حفظ سرحدات هند مناسب نباشد. چون دولت برطانيه

م امير را در اعمال داخلى خويش آزاد گذاشته بنا بران نميخواهد در امور داخلى آن۱۹۰۵ مارچ ۲۱بموجب معاهده� كابل 
كشور مداخله اى نمايد. اما مسئله عدم انضمام يك حضه� خاك افغانستان بايد از هر دو طرف (روسيه و انگليس) مشتركاً

۲قبول و ضمانت شود.

روسيان بعد از گرفتن اين پاسخ انگليسى باز مسئله را به تعويق انداختند, زيرا ديدند كه بموجب آن در باره� عدم
مداخله در افغانستان تمام ممانعت بدوش روسيه تحميل شده, و همه چيزهائى كه درين مسوادت به نفع روسيه است, آنرا

۳هم به منظورى امير تعليق كرده اند, و امضاى اين عهد نامه كليه� الزامات را بروسيه عايد خواهد كرد. 

تيارى برطانيه براى مفاهمه

اگر چه برطانيه بعد ازين تغييرات جزوى را در تجاويز خود وارد كرده و آنرا وسيله� قبول ايسوالسكى و زار ساختند,
م براى كشايش۱۹۰۷ اگست ۲۶ولى مقامات وزارت حربيه با آن مخالn بودند. بنا بران سر ايدوارد گرى بتاريخ 

.۵۴۲/۴ اسناد برطانوى ۱
.۵۴۵/۴ اسناد برطانوى ۲
.۵۶۵/۴  كتاب مذكور ۳

مذاكرات به نيكولسن چنين تلگراف داد: "اميد دارم دولت روسيه بخاطر داشته باشد, كه مطالب عمده� غير مستقيم درين
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معاهده پوشيده است, زيرا ما عقيده داريم, كه اگر چنين يك موافقه راجع به امور آسيا, با وضع دوستانه انجام يابد, پس در
آينده نيز كليه مسايل متعلقه, بچنين وضع غير مخالفانه در فضاى مودت حل خواهند شد. و اگر اكنون اين موافقه صورت

).۵۶۴/۴كتاب مذكور (نگيرد, در آينده نيز اين انتظار و آرزوى ما بر آورده نخواهد شد" 
اختالفات طرفين باآلخر تصفيه گرديد, و معاهده راجع به ايران و افغاستان و تبت در پترسبرگ از طرف نيكولسن و

م۱۹۰۸) و اوراق پارلمانى ۶۲۰/۶۱۸/۴(م امضا شد, كه متن آن در اسناد برطانوى ۱۹۰۷ اگست ۳۱ايسوالسكى بتاريخ 
۳۷۵۳ CXXV.به تفصيل آمده است 

درين معاهده دولت برطانيه در باره� عدم تغيير وضع افغانستان تا وقتيكه روسيه متصرفات امير را خارج از منطقه� نفوذ
خود بشمارد, اطيانان داده و متعهد شده است كه امير را بر خالف منافع روسيه نخواهد انگيخت, و آنرا رصدگاه حفاظت
هند قرار نخواهد داد, و مقابلتاً روسيه نيز قبول نمود, كه تمام روابط سياسى خود را با افغانستان, بوسيله� دولت برطانيه
اجرأ داشته و صِرف برخى از مسايل مقامى غير سياسى را با مامورين افغانى مستقيماً مذاكره نمايد. در باره� تجارت نيز بر

۱اصول مساوات طرفين موافقه شد.

ايسوالسكى با سرعت تمام نشر اين معاهده را آرزو داشت, ولى سر ايدوارد گرى گفت: كه مسوده� معاهده قبالً از طرف
حكومت هند به امير افغانستان فرستاده شده و بايد بعد از رسيدن آن نشر گردد, اگر چه ما بموافقت امير بمواد اين عهد

۲انتظار نمى كشيم.

مخالفت امير

م بتعويق افتاد, و طوريكه مورلى گفته بود, امير درين باره تنها۱۹۰۷ ستمبر ۲۶بهر صورت نشر رسمى اين معاهده تا 
آرام نبود, بلكه آنرا بشدت رد كرد, ولى نتيجه� رد مذكور بران چه بود?

بايد گفت: كه بقول سر آرتهر نيكولسن اين معاهده اكنون يك كاغذ خشك و خالى بود, اگر چه قسمت مربوط ايران و
تبت آنقدر مورد بدظنى نبود, ولى مواد آن راجع بافغانستان كه بهره� مهم و اساسى آن بشمار ميرفت, اگر عملى نميشد, البته
تمام معاهده با ضعn كاملى مواجه ميگرديد. بنا بران شاه انگليس ايدوارد درين باره به گرى نوشت: وى اميدوارست كه

۳امير اين معاهده را بپذيرد, واال بهر قيمتى باشد, بايد اين معاهده تعميل گردد.

.۱۷۲ ص Davies سرحدات شمال غربى از داويس ۱
.۵۷۳/۴ اسناد برطانوى ۲
.۵۷۰ ص ۲ ج ۱۹۲۱ كتاب شاه ايدوارد از لى طبع نيويارك ۳

برخى از مردم بدين عقيده اند, كه روسيه مشكالت قبوالنيدن اين معاهده را از طرف برطانيه بر امير, پيش كرده بود,
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). ولى نيكولسن چنين عقيده۵۷۶/۲كتاب مذكور (و بنا بران آنرا بصورتى در آورد, كه امير آنرا با وضاحت رد نمايد 
كتاب مذكور).(نداشت و ميگفت كه روسيه بدون مراجعه باميرم اين معاهده را قبول كرده بود 

حقيقت اينست كه اين مخالفت امير چندان اهميتى نداشت, زيرا دولت روسيه باآلخر حاضر شد, كه معاهده را بدون
. بهر صورت معاهده باوجود مخالفت امير به امضاى طرفين رسيد, كه در تحكيم روابط دوستانه۱اخذ منظورى امير بپذيرد.

م خيلى اهميت داشت, و نيكولسن در باره� اهميت آن به ايدوارد گرى در۱۹۰۴طرفين نسبت به معاهده انگليس و فرانسه 
 چنين نوشته بود:۱۹۰۸نامه ماه جوالئى 

"اين نكته درخور توجه است كه براى حفظ موقع ما در هند اگر بيك افغانستان دوست ضرورتى داريم, همين طور يك
روسيه دوست براى تمام اوضاع بين المللى ما حتمى است, كه هم اكنون و هم در آينده بدرد ما خواهد خورد. اگر ما صلح را
خواهانيم و من اميدوارم كه ضرور چنين باشيم, پس مفاهمه� نزديك ما با روسيه و فرانسه موضوعى است كه بايد همواره

۲دران سعى كنيم."

نتيجه

م مسئله� افغان جزو مهم روابط سياسى برطانيه و روسيه گرديد, موقعيت جغرافى افغانستان نيز۱۹۰۷با عقد معاهده� 
تقاضا داشت كه مسايل مربوطه اش گاه گاهى مورد مطالعه قرار گيرد, ولى طوريكه خوانديد اوضاع سياسى اروپا چنين بود,

كه حتماً بايد روس و برطانيه با هم دوستانه رفتار نمايند.
م مسئله افغان نيز شكل جدى بخود نميگرفت, تا وقتيكه جنگ سوم افغان آغاز۱۹۰۷نظر بروحيه� دوستانه معاهده 
شد, و باز باين مسئله اهميتى داد.

امپراطورى برطانوى مدت دو صد سال در هند دوام كرد, و همواره ميكوشيد كه هند را محفوظ نگهدارد, ولى
نگهدارى هند كارى بود, كه با حفظ  اراضى مربوطه سرحدات آن ربط داشت و بايد برطانيه آنرا در تحت كنترول نگاه
ميداشت, تا از خطر قبايل نيمه متمدن خانه بدوش آن مصئون ماند. و براى اين مقصد در سياست آسياى وسطى پاره اى از
مصطلحات سياسى بوجود آمد, كه همواره با سرحدات هندى و اراضى دورا دور آن ربطى داشت. طوريكه ممالك متحده�

برخى از نفوذهاى خاص سياسى را باالى دومنيون هاى سياسى آن داشت,Monroe Doctrine امريكا بوسيله دكترين مونرو 
همين طور برطانيه نيز اثر و نفوذ محكم خود را بر اراضى ماوراى سرحدات هند ميخواست كه مطابق آن دكترين گويا

.۱۹۲ و نطق هاى گرى بر سياست خارجى ص ۵۷۶ كتاب مذكور ص ۱
.۷۵ و نطق هاى گرى برسياست خارجى ص ۵۷۶/۴ اسناد برطانوى ۲

افغانستان نيز در منطقه� نفوذ برطانيه داخل بود.
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قرن نوزدهم عصر حركات خوفناك امپريالستى در افريقا و آسيا بود, كه در افريقا برطانيه و فرانسه و جرمنى عاملين
اساسى آن بودند, و در آسيا روسيه نيز بدين طبقه مى پيوست, و در شرق ميانه برطانيه و روسيه با هم رقيب بودند, و اول
الذكر ميخواست كه سلطان خود را بر كشورهاى هندى قايم دارد, ولى روسيه نيز اراضى وسيع قفقاز و ماوراى كسپين و
تركمنستان و خانيهاى آسياى مركزى را بوسيله لشكريكه مصارف فراوان را ايجاب ميكرد, اشغال داشته بود كه بسبب

نزديكى با سرحدات هند همواره مورد نگرانى برطانيه بود.
م گفته بود, پيشرفت روسيه بنا بر مالحظات جغرافى بوده و۱۸۶۴در حقيقت طوريكه پرنس گورچاكوف در مراسله 

نميخواست اراضى جديد ديگرى را در آسياى ميانه اشغال دارد, بلكه حفاظت سر زمين هاى متصرفه مطلوب آنها بوده و
) وضع۴۰/۱م اشاره كرده بود, ميين دورف ۱۸۸۴ميخواست كه بوسيله� تحكيم روابط با برطانيه (طوريكه دى ستال در 

سوق الجيشى خود را تقويه نموده و با رقابت اندولت ولَو مورد حمله نگشته باشد, مقاومت نمايد. تا همين پاليسى محكم
خود را در سياسيات اروپا نيز بطور پارسنگ استعمال نمايد.

اما براى برطانيه حل ممكن معضالتيكه از پيشرفت روسيه در آسياى وسطى پيدا مى شد چه بود? يكى از راههاى حل
اين معضالت جنگ بود, كه روسيه را از تضعيn آينده� وضع برطانيه در آسياى ميانه باز ميداشت, چنانچه برخى از وطن

خواهان آشوب طلب ميگفتند كه تأخير اعالن جنگ با روسيه تماماً بزيان برطانيه است.
چاره دوم اين بود: كه برطانيه پيش رود و تمام سر زمين هائى كه احتمال اشغال آن از طرف رقيبش ميرفت, بگيرد. و

اگر چنين ميشد, پس امپراطورى هاى برطانيه و روس با هم متصادم ميگشتند, كه طرفين عموماً ازين كار مجتنب بودند.
گاره سوم براى انگليس چنين بود, كه در هند وضع خود را بوسيله� تشكيل لشكر قوى تقويه بخشيده و از تجاوزات

 ميگفت.masterly incativityخارجى اجتناب نمايد, كه الرد الرنس اين رويه را بر گزيده و آنرا "عدم فعاليت استادانه" 
چهارم اينكه: حتميت پيشرفت روسيه را در نظر داشته و از روسيه بوسيله� دولت شاهنشاهى برطانيه وعده ميگرفتند, كه
روسيه از حدودِ معينه بطرف سرحدات هند پيشرفتى ننمايد. و براى اين مقصد الزم بود, كه با روسيه معاهده اى عقد گردد,

م نموده۱۸۷۶تا سر زمين هاى واقعه بين متصرفات برطانيه و روسيه تقسيم گردد, و اين پيشنهاد را كونت سچوالوف در 
كتاب مذكور).(بود, كه كمتر مورد توجه انگليس واقع گرديد 

بايد گفت كه اين معضله از معضالت سياست برطانيه بود, زيرا هم وى نخستين بار در آسياى وسطى قدم نهاده و
متصرفاتى را بدست آورده بود, و ميخواست وسايل حفاظت آنرا تدارك نمايد, و در طول قرن نوزدهم همواره به تجاوزات
سياسى پرداخته و درين راه از تجسس و ياد آورى و سرزنش و تمديد كار ميگرفت و درين مدت يك پاليسى معينى
نداشت, كه اين پاليسى مذبذب ايشان در مسئله افغان بخوبى تظاهر ميكند, و اگر يكى از وزاراء عملى را در عصر وزارت

خود تعقيب كرده, چون ديگرى آمده آنرا مهمل گداشته است.
درين عصريكه ما ازان صحبت داريم, دو بار انگليس با افغانان جنگ كرد, و آنرا از تصادف جنگ با روسيه مرجح
شمرد, ولى باآلخر نظريه ايجاد "گشور فاصل" در مسئله آسياى ميانه از طرف سياست مداران برطانيه سنجيده شده و

افغانستان را بسبب موقعيت جغرافى وى در مقابل سرحدات هند حيثيت كشور فاصل داد.
م پرنس گورچاكوف بجواب سوال ارل گرينول در باره� فعاليت هاى روسيه در آسياى ميانه گفته بود كه۱۸۶۹در سنه 
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حكومت وى افغانستان را خارج منطقه� اعمال نفوذ روسيه مى شمارد, و اين اعالميه� وى تجويز "منطقه� بى طرف" برطانيه را
تأئيد ميكرد. ولى طوريكه ديديم كابينه� برطانيه شناسائى افغانستان را بطور منطقه� بى طرف رد كرد, و چون افغانستان

بسبب پيشرفتهاى جديد روسيه در خطر ديده شد, باز دولت برطانيه همان اعالميه گورچاكوف را تكراراً ياد آورى ميكرد.
م موافقه� گرينول و گورچاكوف امضا شد, كه سرحدات شمالى افغانستان را درzاى آمو تعيين ميكرد, و۱۸۷۳در سنه 

اين عمل باز بودن افغانستان را بح�ث "منطقه� بى طرف" تدارك نمود, ولى آيا درينصورت تمام سر زمين هاى افغانستان
موجوده  كه نزديك خاك روسيه افتاده بود, داخل منطقه� نفوذ روسى بود? اين مسئله خالص اكادميك بعد از انكه
افغانستان برخى از حصص خاكها را باز گذاشت و روسيه تصرف نمود از بين رفت, و سرحدات افغانستان در شمال غرب و

م بطور نهائى تعيين گرديده, و كشوريكه روسيه آنرا۱۸۹۰م و ۱۸۸۰شمال به تقرر كمسيون مختلط برطانيه و روسيه در 
خارج منطقه� نفوذ خود پنداشته و منافع خاص برطانيه را دران اعتراف كرده بود, سرحد بندى شد.

م در مسايل غير سياسى و مقامى خالص ايجاد روابط۱۹۰۰اما حصه� اخير اين مسئله وقتى روشن شد, كه روسيه در 
مستقيم خود را با مامورين افغانى حتمى شمرد, در حاليكه برطانيه كنترول كامل خود را بر مسايل سياست خارجى امير

ميخواست و وسيله� مخابره� امير را با دzگران و از ديگران با امير صرف حكومت هند ميشمرد.
م كه بر تمام مسايل سياسى آسياى ميانه حاوى است ختم گرديد, و افغانستان۱۹۰۷اين مسئله نيز در نتيجه� معاهده 

بحيث "كشور فاصل" شناخته شد, كه برطانيه در امور داخلى آن ابداً مداخله اى نخواهد كرد, و نيز حصه اى از خاك آنرا
تصاحب نخواهد نمود.

گمان ميرود, كه برطانيه يك پاليسى غير يقينى و متغيرى را در باره� افغانستان داشت كه با روسيه چنين نبود. بدين
معنى كه گاهى كنترول كاملى را بر امور افغانستان ميخواست ولى وقتى ديگر ازين كار خود را باز ميداشت, وقتى اين

كشور را متحد و قوى در تحت يك اداره� نيرومند ميخواست و هنگامى به تقسيم آن راضى ميشد.
م براى حفظ هرات از تسلط ايران بجنگ پرداختند, ولى بعد از جنگ دوم افغان بدادن هرات به ايران۱۸۳۸در سنه 
و بهر صورت مقصود ايشان حفاظت هند بود, و هنگاميكه جهت جلوگيرى از پيشرفت روسيه براى افغانستان۱راضى شدند

اصول "كشور فاصل" را قبول كردند, او را جبراً بهمين شكل آوردند. و وقتى كه پاليسى ثابت ايجاد يك افغانستان قوى را
اتخاذ نمودند, او را نه تنها بدادن پول تقويه ميكردند, بلكه در هنگام حمله باو, امداد اسلحه را هم وعده دادند.

بارى الرد كرزن راجع به افغانستان گفته بود: كه وجود افغانستان تماماً مرهون موقعيت جغرافى اوست و اين يقيناً
توضيح خوب مسئله است. زيرا پنجاب و سندهـ و كالت از طرف انگليس اشغال شد, و تاشكند و خيوا و بخارا و خوقند را
روسيان گرفتند, ولى افغانستان تا كنون بر نقشه� دنيا بحيث يك كشور داراى تماميت و حاكميت باقى ماند, كه در بين دو
امپراطورى بزرگ بدون ضميمه شدن با يكى ازيشان فاصل گشت, و مصلحت نيز چنين بود. و گاهى چنين تصادفها,

.۱۹۷ ص VII سر هنرى راولنسون مقالهدر مجله� قرن نوزدهم ۱

مقدرات ملل كوچك را تعيين ميكند. و همانطوريكه كشور لكسمبرگ بوجود آمده, افغانستان نيز از ان كشورهاست, كه
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بسبب كوچكى و جزوى بودنش, همواره آله� پاليسى هاى بلند و پالنهاى امپراطوريها بوده است.
)۸۶(ختم ص 

نامهاى امير شير على به روسيه

تفصيل اين نامه ها در تاريخ سياسى افغانستان چاپ تهران آمده, ولى برخى از نامه ها كه دران كتاب نيامده و در
افغانستان هملتون موجود است, درينجا ترجمه مى شود, تا حين نوشتن با اصل آن ضميمه و تكميل شود (هملتون بتمام اين

نامه هاى سياسى حواله كتاب چهل و يك سال در هند تاليn رابرتس را داده است).

اول
۱م۱۸۷۸ رسيده از تاشكند. ۹ اگست General Stolietoffاين نامه بوسيله جنرال ستوليتوف 

"بر شما واضح باد كه درين روزها روابط ما با دولت برطانيه در باره مملكت شاهى شما, در خور توجه زياد است. چون
من نميتوانم كه نظريات خود را شفاهاً بشما عرض كنم, بنا بران ميجر جنرال ستوليتوف را فرستادم. وى دوست نزديك
منست, و خدمات شايانى را در جنگ گذشته روس و توركيه انجام داده و بسبب آن مورد عنايات امپراطور گرديده است.
چنانچه شاهنشاه ما او را همواره بنظر احترام مى بيند. وى تمام آن چيزهائى را كه در خاطر دارم بشما توضيح خواهد كرد, و
متمنيم كه به گفته هاى وى توجه دقيقى مبذول فرموده و او را عيناً مانند شخص من تصور كنيد, و بعد از مذاكرات مفصل,

پاسخى را بوسيله� او بفرستيد.
اينهم بر شما واضح باشد, كه اتحاد و دوستى شما با دولت روسيه بطرفين نافع بوده و فوائد يك اتحاد محكم با دولت

 هملتون)۵۰۰ص (روسيه, همواره بشما خواهد رسيد. 

دوم
م۱۸۷۸ اكتوبر ۲۲از جنرال وان كوفمان به امير افغانستان. تاشكند 

۳ ذيقعده) رسيده و از محتويات آن آگاه شدم.( اكتوبر ۱۶ شوال شما در تاشكند بتاريخ ۱۲واضح بوده باشد كه نامه 
من تلخيص نامه� شما را بحضور امپراطورى بوسيله� تلگرام خبر داده ام, و عين نامه� شما را هم فرستاده ام. همچنين نامه� شما

را بنام جنرال سيتوليتوف بوسيله پست به ليواديا ارسال داشته ام, زيرا امپراطور اكنون در انجا سكونت دارد.

م است.۱۸۷۸ تاريخ سياسى افغانستان مهدى فرخ اين نامه آمده و تاريخ آن ماه جون ۲۸۰ در صفحه ۱

با وسائل معتمد اطالع يافته ام, كه انگليس ميخواهد با شما از راه دوستى پيش آمده مصالحت نمايد, من بشما راى
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 تاريخ۲۸۹ هملتون) ترجمه اين كاغذ در ص ۵۰۱ميدهم كه ايشان تجويز صلح را بكنند شما هم آنرا قبول كنيد. (ص 
سياسى هم آمده.

سوم
م۱۸۷۸ دسمبر ۲۵از جنرال كوفمان بامير افغانستان, مورخه 

م شما رسيد و خوش شدم كه شما صحت داريد. امپراطور روسيه بر دولت۱۸۷۸ نومبر ۲۰ ذيحجه ۲۷نامه� مورخه 
برطانيه تاكيد كرده كه با دوام آزادى افغانستان موافقه نمايد, و وزيران انگليسى نيز چنين وعده داده اند, من با كمال ميل
از شما خواهش ميكنم, كه مملكت خود را حتى المقدور ترك نكنيد, نفع خود را در نظر داشته و استقالل خود را حفظ

 موجود۴۸ نمبر ۲۹۶ترجمه� اين نامه هم در تاريخ سياسى ص (كنيد. و على العجاله با دولت برطانيه داخل مفاهمه شويد 
است).

سفارت دولت عثمانى در افغانستان
م۱۸۷۷

ولى در حقيقت مامورين دولت برطانيه در۱اين سفارت اگر چه بنام سلطان عبدالحميد ثانى بكابل فرستاده شده بود
كلكته و استانبول مبادى آنرا فراهم آورده بودند, ولى بدون يكدو منبع معاصر ذكرى ازان در تاريخ نيامده است.

اما اين سفارت در وقايع آن عصر و نتائج آن بر آينده� افغانستان بسيار مهم بود, و ناكامى و بيچارگى برطانيه را در امور
شرق وانمود ميكند.

م۱۹۵۰اسناد اين وقايع در يك مجله عليحده در قسمت مخطوطات اروپائى موزه� برطانيه لندن محفوظ اند كه تا سال 
كسى آنرا بدون اجازت وزير هند ديده نمى توانست.

 وزير هند مبادله شده, ولى درSalisbury ويسراى هند و سالسبرى Lyttonاين اسناد حاوى مكاتباتى است كه بين ليتن 
جمله� اسناد و نامه هائى كه راجع به هر دو شخصيت مذكور در دفتر روابط كامنويلتهـ لندن و كرست چرخ كالج اكسفورد
نهاده اند, نقل يكى ازين اسناد موجود نيست, و جاى تعجب است كه در مكاتبات مخصوص و محفوظ حكومت هند با

دولت برطانيه نيز ذكرى ازان ديده نمى شود.
ظاهراً از سفارت عثمانى در كابل ذكرى در مكاتبات شخصى و رسمى موجود است, ولى اصل متون اسناد فراموش

در موزه� برطانيه در لندن. Add. Mss. No 39164  مالحظه كنيد۱

شده است.
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زمان ارسال اين سفارت يكى از اوقات بسيار مهم فعاليت هاى لشكرى و سياسى برطانيا بود, زيرا دران عصر قواى
جديدى در اروپا بوجود آمده بودند, كه برطانيا آنرا بنظر احتياط و غور مى ديد.

م۱۸۷۰بعد از جنگهاى ناپليون دولت برطانيه بحيث نيرومند ترين دول شناخته شده بود, ولى پس از انكه در سنه 
جرمنى باين موقعيت برطانيه چيلنج داد. الجرم مامورين اين دولت باكمال احتياط مستعمرات خود را براى دفع خطرات آينده

۱مستحكم تر و حصار بندى نمودند.

چون از طرف شمال قوه� عظيم روسيه منافع برطانيه را در هند كه مهمترين مستعمره� برطانوى بود تهديد ميكرد, و در
 ميل تقليل۶۰۰ ميل فقط به ۶۰۰۰م خيوا را گرفت, و فاصله بين دو امپراطورى حريn را در آسياى ميانه از ۱۸۷۳سنه 

داد, و برطانيه از عدم مداخله روسيه در مناطق نفوذ برطانيه اطمينانى نداشت, بنا بران نفوذ سياسى خود را همواره در
افغانستان كه بين اين دو حريn حائل بوده و نيروئى نيز داشت, حفظ ميكرد, و براى همين مطلب كابينه� محافظه كاران

 ليتن را بحيث ويسراى هند فرستاد, تا مخصوصاً موقعيت برطانيه را در كابل استوار گرداند, و اگر۱۸۷۶برطانيه در سنه 
ضرورت شود خود را بمرو و كابل برساند.

 وى۲م الرد ليتن در سمال راجع به امير شير على توضيح كرده بود كه: "كدو گلى بين دو ديگ فلزى"۱۸۷۶در اكتوبر 
 و سيد نور محمد ميخواست تمام آنچه راSir Lewis Pellyم بين سر لويس پيلى ۱۸۷۷براى آخرين بار در كنفرانس پشاور 

وى ميخواهد بطرف مقابل بقبوالند, امير شير على خان براى مذاكره حاضر بود, ولى ليتن خواست نخست امير از وضع بد و
۳عدم عقيدت خود در مقابل برطانيه معافى بخواهد.

اما ليتن چون نتوانست مقاصد خود را بامير بقبوالند, پس از براى تقويه سرحدات خود از وسائل ديگر كار گرفت و
يك سازمان بسيار مخفى انتلجنت را در افغانستان بوجود آورد, و كويته را نيز تصرف كرد, تا نفوذ خود را بسرحدات غربى
افغانستان برساند. از طرف ديگر كشمير را نيز به پذيرفتن سلطه مها راجه بر چترال و ياسين تقويه كرد همكارى قبائل

سرحد غربى هند را هم حاصل نمود.
درين اوقات اختالف توركيه و روس در اروپا به منتها رسيد و برطانيه ميخواست درين منازعه از توركيه طرفدارى
نمايد, چون ليتن مى ديد كه لندن بهيچ صورتى جنگ افغانستان را بدون مخالفت شديد و نهائى امير شير على خان درين

موقع كه هر دو با روسيه مى جنگند اجازت نميدهد, لهذا ليتن از وسائل ديگر كار گرفت.
م امضا شد, و درين۱۸۷۸ ماه اپريل بپايان رسيد و معاهده ستيفانو در جنورى ۱۸۷۷جنگ روس و توركيه باآلخر در 

هرج و مرج توركيه كه خيلى ضعيn شده بود, بر انگليس تكيه ميكرد.

 ج ۳ فصل ۲, ۴ و Cambridge History of the British Empire.۷ ديده شود  ۱
.  ليتن پيپرز۱۸۷۶ تشريح ليتن راجع به شير على پيشروى محمد در سمله در اكتوبر ۲
 ۲/۵۱۸.
.۲۶۱, ص ۲/۵۱۸ و نيز ليتن پيپرز ۱۸۷۷ مكاتبه ليتن به سنديمن ۸ اپريل ۳

ليتن باين فكر افتاد كه قبل از مداخله� عسكرى در افغانستان بايد از نفوذ خالفت اسالمى دولت عثمانيه نيز كار بگيرد,
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تا از راه دين و عقيدت مقاصد خود را بامير بقبوالند.
 نامداشت سفير كبيرLyard  كه دوست ليتن بود و لياردForward Schoolدرينوقت يكى از شاگردان مكتب تجاور 

م به سمله تلگراف كشيد, كه سلطان عثمانى ميخواهد۱۸۷۷برطانيه در استانبول بود. وى به تحريك ليتن بتاريخ ۸ جنورى 
سفيرى را بامير كابل بفرستد, آيا حكومت هند عبور سالمانه� او را بسرحدات افغانستان ضمانت خواهد كرد?

وى مقصد اين ارسال سفارت را چنين بيان كرده بود: "سلطان ميخواهد كه از نفوذ خود در باره� ايجاد تفاهم بين
۱انگليس و افغانستان و دفاع از نفوذ روسى كار بگيرد." 

ليتن بجواب اين تلگرام موافقه� حكومت هند را اظهار داشته و عالوه نمود كه اگر حقيقتاً سلطان ميخواهد كه افغانستان
را بر خالف روسيه بر خيزاند, پس بايد بدون وقفه يك سفارت تمام رسمى را بكابل بفرستد, و سفير نيز شخصى مهمى
باشد كه مقصد آمدنش به رعاياى امير نيز فهمانده شود."هدف آن هيئت به رعاياى امير فهمانده شود چون امير ميخواهد

۲آنها را از اصل منظور خويش فريب دهد"

اين اقدام براى آن بود كه اگر امير از پذيرفتن نصائح يكسفير مملكت مسلمان مانند توركيه سر پيچى نمايد رعاياى
وى برو خواهند شوريد.

 ليارد به ليتن جواب داد: كه سلطان اراده دارد, كه على العجاله يكنفر عالم بلند مرتبتى را بكابل۱۸۷۷ جون ۱۴بتاريخ 
بفرستد, وى مكاتيب صدر اعظم و شيخ االسالم را بامير خواهد رسانيد, تا از دوستى روسيه بگذرد, و با انگليس در اتحاد
دوستانه شامل گردد. و اگر امير به موقn خود ايستادگى نمايد آنگاه شيخ االسالم تمام مسلمانان را به امداد و همراهى خود

حواله به تلگرام سابق الذكر).(خواهد خواست. 
در مدت يك هفته نقشه� ارسال يك هيئت سياسى ترتيب شد, ولى اين امر مهم از اختيارات خاص امپراطورى برطانيه

م به وزير هند نتيجه� پيغامهاى ليارد۱۸۷۷بود و بايد اجازت لندن گرفته شود. ليتن مبادى كار را طى كرد, و بتاريخ ۹ جون 
را اطالع داده و اضافه نمود: كه تصميم آخرين اين مقصد تعلق به آنها دارد, ولى وى عقيده� هند را توضيح ميدارد, كه

فرستادن اين سفارت براى منافع هند انگليسى مفيد بوده و ممانعت ازان خطرى دارد.
 جون در يك جواب تلگرافى مخالفت خود۲۱كابينه� برطانوى موضوع را بفوريت غور ننمود, و يا زده روز بعد بتاريخ 

 ويسراى برين جواب كابينه� لندن۳را با دادن تسهيالت حين گذشتن اين هيئت از اراضى هند به ويسراى خاطر نشان نمود. 
پروتست قوى نمود, ولى وى قبل از وصول جواب لندن اقداماتى نموده بود, كه جواب لندن نميتوانست موضوع را متروك

۱ Add. Mss. No 39164.P. 8در همين تلگرام نوشته شده كه سفير منتخب شده براى اين كار سليمان افندى بخارى خواهد بود, كه 
زمامداران انگليسى هندى او را مى شناسند, ولى بعدها ليارد سفير انگليس برين شخص اعتمادى نكرد, و از انتخاب وى بسفارت دربار

افغانستان جلوگيرى بعمل آورد, تا كه بجايش يك شخص ديگرى تعيين گرديد.
.Add. Mss 39164. ۷۷/۶/۱۰ مورخ ۱۳۴۴ تلگرام ليتن به ليارد نمبر ۲
۳ Add. Mss. 39164.9.10 م.۱۸۷۷ جون ۲۱ تاريخ

گرداند.
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ويسراى تهديد كرد, كه اگر در عبور اين سفارت توركيه بافغانستان جلو گيرى بعمل آيد, در بين مسلمانان هيجانى
بوجود خواهد آورد, و آنرا حركتى بر خالف منافع عثمانى تصور خواهند كرد, كه از ترس دولت روسيه بعمل آمده باشد.

 مى ترسيدند, و خواهش سلطان را هم رد۱۸۵۷چون زمامداران لندن از هيجان عمومى مسلمانان مخصوصاً بعد از وقايع 
كرده نتوانستند, بنا بران بر تصميم فوق تجديد نظر كرده و چون خبرهاى ارسال  اين سفارت شايع شده بود اجازت ارسال

 درين اوقات سالسبرى اخطاراً براى آينده اطالع داد, كه در آينده از وظايn حكومت برطانيه خواهد بود كه۱آنرا دادند 
استقبال هر هيئت سياسى اجنبى را در كابل عقيم سازد.

 برادرKasiasker Mesmetسلطان عبدالحميد عثمانى براى سفارت خود بافغانستان كسياسكر مسمت خلوصى افندى 
مشهور صدر اعظم سابق را انتخاب نمود (اين صدراعظم شيروانى زاده محمد على رشدى نامداشت) و اين انتخاب از طرف

برطانيه تائيد گرديد.
اين سفير شخصى زيركى بود, و به طرفدارى برطانيه و سياست اين دولت شهرت داشت, و ليارد نيز به صدراعظم
عثمانى در باره� امور افغانستان مطالبى را شرح داده و حتى به خود سف�ر مذكور نيز هداzاتى را داده بود, ولى باوجود آن هم
ليتن و ليارد ميخواستند شخص معتمدى را از طرف خود با ين سفارت بفرستند, تا مجارى مذاكرات سياسى را مستقيماً

بايشان اطالع دهد.
براى اينكه اسرار واقعه فاش نشود و مردم برين سفارت ظنين نگردند, ويسراى با اعضاى سفارت تماس مستقيم رسمى
و علنى ننمود, ولى با وجود آن امير و مردم افغانستان دانستند كه آمدن اين سفارت تنها مربوط به اراده� سلطان عثمانى

نيست, بلكه انگليس براى حفظ منافع خود بطرز ديگر اقدام كرده اند.
ولى نه رسماً) در هند پذيرائى شود, ولى بوسيله� اشخاص معتمد خود(ليتن هدايت داد, كه اين سفارت باكمال احترام 

اوضاع سفير را جداً نگرانى مى نمود. نخست افغانى را بنام الل شاه به همراهى اين هيئت گماشت ولى چون افغان بود مورد
اعتماد وى نگشت,  و ميخواست او را از اين كار عزل كند, ولى اخيراً همين شخص با هيئت فرستاده شد, و وى منافع
انگليس را بخوبى رعايت نمود, و محبوب ويسراى گرديد. در همين مورد ويسراى سر سيد احمد يگانه مسلمان معتمد

اين شخص(وفادار انگليس را هم در نظر گرفت, ولى باآلخر از فرستادن وى هم منصرف گرديد, و اعتمادى بر وى نشد 
مو�سس كالج على گر است كه بعداً بحيث پدر مليون مسلمانان هند شهرت يافت).

 بطرف سرحدDisbreweم به بندر بمبئى آمد و بمرافقت كلنل دسبريو ۱۸۷۷هيئت سياسى عثمانى بتاريخ ۹ اگست 
حركت كرد, جنرال قونسل عثمانى در بمبئى نيز با اين هيئت همراهى نمود, سفير مطابق هدايت ويسراى در هيچ محفل

م حين۱۸۷۷ اگست ۱۶استقباليه مسلمانان شركت نكرد, و از جواب تمام نمايندگان جرايد خود دارى نمود, بتاريخ 
وصول براولپندى اين هيئت وفدى را به اخوند سوات ارسال داشت, ولى اخوند از پذيرائى آن هيئت اباء ورزيده اگر چه

.Add. Mss 39164. ۱۸۷۷ جون ۲۴ تلگرام ۱

درين اقدام خويش مخالفتى با انگليس نداشت اما بحيث يكنفر رهبر دينى نخواست وفد سياسى را بحضور بپذيرد, و ازين
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انكار اخوند پديد مى آيد كه افغانان بمرام و هدف سياسى اين سفارت بخوبى آگاهى داشتند.
م نماز جمعه را در مجمع عمومى مسجد۱۸۷۷ ستمبر ۱۴اين نكته قابل تذكر است كه هيئت عثمانى بتاريخ جمعه 

جامع مهابت خان پشاور خواندند, و پذيرائى ايشان از طرف مال غالم جيالنى مى شد كه از مريدان اخوند بود و در انجام
نماز جمعه و مراسم پذيرائى دعاى شكست روسيه كرده شد.

م بحضور امير در كابل رسيدند, امير ازيشان به مهربانى استقبال كرد, و۱۸۷۷ ستمبر ۲۷اعضاى هيئت عثمانى بتاريخ 
حتى شخصاً پيش روى آنها آمد, و چون فرمان سلطان بدو داده شد, آنرا با احترام بر سر خود گرفت, و به هيئت سفارت

خوش آمديد گفت, و افغانستان را خانه� ايشان خواند.
۱ چه خبر داريد? و اراده� ايشان چيست?" foxesامير پرسيد "از سفاالن 

سفير سعى كامل بخرچ داد, كه امير را بمقابل روسيه بر انگيزاند, و حتى در يكدربار عام سفير مذكور علناً و بكمال
تأكيد بر روسيان حمله نموده و گفت: "ايشان نژاد آزمند و دروغگو و مكار اند, و چهار بار معاهدات خود را با توركيه
شكستانده و به خصومت بر خاسته اند....بر روسيان اعتمادى نشايد زيرا ايشان ظالم اند, و فقط براى مقصد خويش با

كسى دوستى ميكنند."
امير بجواب اين سخنان گفت: "بلى! روش زمانه چنين است, و اگر مقصدى در بين باشد براى حصول آن از درِ دوستى

حواله� سابق الذكر)(مى آيند." 
سفير عثمانى غاايه� هيئت سياسى خود را علناًً بر امير توضيح كرده, و او را به تشكيل يك محاذ اسالمى از طرف

سرحدات غربى كشور او تشويق نمود, تا جائى كه بايد اوالً به روسيه علناً اعالن جنگ بدهد.
امير جواب داد: اين نا ممكن است زيرا مردم آسياى ميانه جنگى نيستند, و وى دالئلى را براى چنين اقدام ندارد, و
اگر چنين موقفى موجود بودى, پس وى بجاى روسيه انگليس را براى اين كار انتخاب مينمود زيرا روسيان ابداً باوى بد

عهدى ننموده و گاهى هم مزاحم افغانستان نشده اند.
وى آضافه كرد: كه با انگليس نيز عداوتى را ندارد, و نميخواهد با ايشان جنگ نمايد, اما بالعكس انگليسيان اند,

كه همواره او را فشار داده اند, و در مقابل اين رويه� ايشان مجبور است خود را دست بسته و ب�چاره بايشان تسليم ننمايد.
امير گفت: انگليسيان كويته را گرفتند و در انجا لشكرى را فراهم آوردند, و بطرف قندهار با نگاههاى آز مى بينند,
اگر يك شخص مسلح آمده و بدروازه خانه� شما جاى گيرد, هدف او جز اين امر ديگر چه چيز خواهد بود, كه در هنگام

حواله� سابق الذكر).(خواب خودت درون خانه در آيد? 
كويته در ازمنه� طويل سابقه حصه ئى بود از افغانستان, كه بعد از اشغال انگليس دو خان كالت خدا داد خان و مال
احمد مكاتيب اطاعت خود را بامير افغانستان نگاشتند, و اين اسناد را امير به برطانيه فرستاده كه تا كنون جوابى بدان داده
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نشده و خود مكاتيب مذكور را واپس داده اند. و اين طرز عمل برطانيه يك عمل "خيانت كارانه" ئى بود, كه از ان سخت
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رنجيده است. عالوه برين ايجنت هاى برطانوى بر اختيار وى تجاوز كرده و در حدود او به مداخله ها و بر انگيختاندن مردم
دست زده اند.

و نيز رويه� برطانيه در سرحدات سيستان وسيله تأثر شديد امير است, كه نمايندگان برطانيه زمين هاى آباد و سر سبز 
را به شاه داده و آنچه مخروبه و باير بود بامير گذاشته اند. و از همه زيادتر مسئله اشغال كويته سبب رنجيدگى عميق امير

گرديده است.
امير ملتفت است كه در مقابل نيروى عظيم برطانيه خيلى ضعيn است وى گفت: "من در مقابل برطانيه به منزلت
مرغك ضعيفى هستم, كه استعداد كوچكى هم ندارم, ولى انگليس خود خواه و غير قابل اعتماد و نادان است. يكى از

نادانيهاى انگليس حمله� ايشان بود بر افغانستان قبل از انكه پنجاب را تصرف نمايند.
امير گفت: براى جاى كوچكى كويته آنها روابط دوستى خود را با يك دوست معتمد خود مانند من تيره ساختند, و

ازينروست كه امير ازين اوضاع غير دوستانه و غير مدبرانه انگليس رنجيده است.
در آخر امير واضحناً گفت: خوب! اگر اكنون انگليس ها كويته را ترك گويند, من همان دوست قديم شان خواهم

۱بود." 

امير گفت: گيرم كه پارلمان انگليس بر افغانستان امر تجاوز را نداده باشد, ولى همين ليتن هم براى ملت انگليس
خدمت مينمايد, و اگر ملتى بيك مامور خود چنين اعتماد و اختيار ميدهد, بايد به نتايج آن هم منتظر باشد.

من محبتى با روسيان و بنا بران با كافران و دشمنان ندارم و سخنان نمايندگان روسيه را رد كرده ام, ولى روسيان نه
بر سر زمين ما تجاوز نموده و نه از آنها شكايتى موجود است, و عالوه برين چون روسيان همواره با من بوضع دوستانه پيش
آمده اند, بايد الاقل آنها را بنظر مساوى با انگليس ببينم, در حاليكه انگليس همواره بطوريكه يك قوه فائقه با يك نيروى

مادون معامله مى نمايد, و او را به جنگ تهديد ميكند, با من پيش آمده اند.
چون من ضعn خود را در مقابل وضع تجاوزكارانه انگليس حس ميكنم نميتوانم علناً روسيان را كه در اوقات حمله
متجاوزان ممد من خواهند بود از خود برنجانم. ولى باوجود آنهم نگذاشته ام كه عساكر روسيه بر سرحدات افغان فراهم

آيند.
امير راجع بروابط خود با روسيه قبل از آمدن سفارت عثمانى چنين گفت: هشت ماه است كه نماينده� روسيه در كابل
نشسته و جواب نامه� خود را مى خواهد ولى تا كنون بوى جوابى نداده ام, و اكنون اطالع رسيده كه نماينده� ديگر روسيه هم
به مزار شريn رسيده, و نمى دانم با وى چكنم? روسيان شياطينى اند كه جز منافع خود ديگر چيزى را نمى شناسند (حواله
سابق). تمام افغانان بشمول امير بهمه كافران انگليس و روس و دzگر ملل نا مسلمان بنظر دشمنان عنعنوى خود مينگرند,
پس خود وى چگونه نمايندگان فرنگى را در مملكت خود بخوشى اجازت داده ميتواند? بايد اين فرنگيان در غزاى رعاياى
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وى از تيغ گذاشته شوند. و همين طور وى روسيان را نيز بنظر دشمن مى بيند و نمى گذارد كه نمايندگان ايشان در كشور
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وى نفوذ نمايند, ولو روسيه نمايندگانى را از مسلمانان سمرقند و تاشكند بفرستند. زيرا نصرانيان نام و نشان مسلمان از
صفحه� زمين نابود مى سازند.

رويداد مذاكرات هيئت عثمانى ما را به منويات امير و ليتن مطلع مى سازد, كه امير خيلى متأثر بوده و ليتن نيز توجهى
به اين وضع امير ننموده است.

ليتن يكى از اركان مهم سياست برطانوى بوده قبل از مقررى وى بحيث ويسراى هند در ليزبن و پاريس عهده� سفارت
كبراى برطانيه را داشت و ليارد هم همين طور شخصى مهم برطانيه بود, و چون هر دو با هم مراتب دوستى داشتند, بنا بران

 بنا بران بدون اطالع به۱بوسيله مكاتبات شخصى موضوع ارسال سفارت عثمانى را بكابل سنجيده و مفيد ديده بودند.
كابينه لندن اين موضوع را مورد عمل قرار دادند, و ليتن اين كار را خيلى مهم و مفيد ميدانست, و بدون موافقه لندن بدان

اقدام ورزيد و ميخواست از نفوذ دينى سلطان بر امير كار بگيرد.
 يك نامه اخطارىCavagnariدر آغاز كار ليتن نسبت به نتايج ارسال هيئت خوش بين بود, ولى بعد ازا نكه كيونارى 

را بوى نوشت به شك و تردد افتاد, ولى باوجود آنهم انتظار داشت كه اگر مشوره� اين هيئت سياسى را نپذيرد, رعاياى او به
نفع برطانيه برو خواهند شوريد.

م ك�ونارى به ليتن نوشت: ظاهراً و از روى تيورى سلطان خليفه� اسالم شمرده مى شود, ولى عمال۱۸۷۷ً جون ۱۹بتاريخ 
وقتى تائيد مى شود كه با ميالنات شخصى تأئيد كنندگان موافقت كند, و هر كسى كه با اين مبداء موافق باشد روى
كاميابى را مى بيند. ولى از طرف ديگر اگر اين حركت با دعوت سران دينى آن مردم موافق نباشد, ابداً طرف توجه مردم

كيونارى درين مورد مثال وضع امير بخارا را داده بود, كه طرف توجه مقام دينى خالفت عثمانى بود, ولى چون ۲نميگردد. 
روسيان او را از بين بردند, اثر بسيار كمى بر مسلمانان آنجا نموده است.

با وجوديكه در كابل و تمام افغانستان و مخصوصاً در جبهه قندهار تمايلى با اتحاد برطانيه و سفير عثمانى ديده مى
شد, و ليتن هم باميد آن بود, ولى درين امر ناكام ماند كه آمدن يكنفر عالم توركى را صرف از طرف سلطان بدون مداخله
انگليس بذهن مردم بدهد. و نتيجه چنين شد كه ليتن در چنين آمال خود ناكام ماند و باآلخر براى حفاظت سرحدات هند
بوزير هند نوشت: اگر امير در مدت شش ماه نميرد, وى عساكر فراوان خود را كه براى جنگ مقدس و غزا فراهم آورده
بحركت خواهد آورد, ولى اين عساكر بجاى آنكه بر خالف ما استعمال شوند بهتر است بروى روسيه بخيزند. و اين كار

۳بدون خواهش محكم سلطان از امير صورت نخواهد گرفت. 

ليتن چنين سنجيده بود كه بعد از تصرف روسيان بر مرو, بايد قندهار و هرات زير كنترول انگليس باشند, و اگر

۱ Add. Mss. 39164 pp. 10.15.
Add.Mss. 39164. .۱۸۷۷جون ۱۹ كيونارى به ويسراى ۲
.Add. Mss. 39164 .۱۸۷۷ جون ۱۰ تلگرام ۳

سفارت عثمانى امير را برين آرد, كه نمايندگان انگليس را در نواحى بگذارد, پس حكومت هند بدون اينكه در آزادى
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افغانستان مداخله كند, مطمئن خواهد بود. ولى اگر چنين موافقتى با امير ممكن نگردد, پس ما مجبور خواهيم بود, كه در
۱مدت دو ماه امير را از امارت خود خلع كنيم, و اضافه ازين انتظار كشيده نمى توانيم. 

از مكتوبى كه ليتن به كيونارى نوشته اين اراده� وى بخوبى واضح شد,  كه اگر هيئت سياسى عثمانى ناكام شود, بايد
بر امير حمله نمايند: "گمان ميكنم كه يگانه� چاره� ما اينست كه امير را از بين برداريم, و با سران افغان مستقيماً روابط خود
را قايم سازيم, و افغانستان غربى را از كابل تجزيه كنيم, و در انجا خانى نيمه آزادى را بوجود آوريم, كه قندهار و هرات و

۲مرو و ميمنه دران شامل بوده و تحت حفاظه برطانيه باشند." 

بهر صورت سفير عثمانى كوشيد تا امير را بمطالب ليتن متقاعد بسازد, ولى چيزى كرده نتوانست, و با ناكامى مطلقى
مواجه شد, و اكنون ليتن خواست جنگ دوم افغان را آغاز كرده و امير را خلع سازد.

م دى گيرس به لوفتس شكايت كرد,۱۸۷۷ ستمبر ۱۲اما سنت پترسبرگ نيز ازين فعاليت ليتن غافل نبود, و بتاريخ 
 و دولت روسيه اين وضع را به نظر تشويش مى۳كه يكنفر سفير سلطان عثمانى به افغانستان آمده و از راه هند گذشته است

بيند, زيرا با توركيه روابط دوستانه ندارد.
سفير روسيه عالوه كرد, كه سفير توركيه تبليغ جهاد را بين مسلمانان آسياى ميانه مينمايد و امير بخارا را به وسيله� امير 

افغان تحريك ميكند تا بر خالف روسيه جنبشى نمايد. اگر چه امير بخارا يكنفر متحد ارادتمند روسيه است, ولى در
صورت شورش دينى مشكالتى را ايجاد خواهد نمود. بايد دولت برطانيه امير افغانستان را از ايجاد چنين وضع ممانعت

نمايد.
در جواب اين يادداشت شكايت آميز دربى به روسيه اطمينان داد كه حكومت علياحضرت ملكه انگلستان دليلى نمى

 اكتوبر۱۷ تاريخى ۱۲۲حواله سابقه ص (بيند كه مقصد آمدن اين سفارت توركيه تبليغ جهاد در آسياى ميانه باشد. 
م).۱۸۷۷

يونيوستى كوينزليند, برسبورن) D.P. Singalمضمون دى, پى سينگل (

.Add. Mss. 39164. ۱۸۷۷ جون ۲۰ نامه� ليتن به ليارد مورخه ۱
.Add. Mss. 39164. م۱۸۷۷ جون ۲۸ نامه ليتن به كيونارى مورخه ۲
.۱۲۱, ص ۱۸۷۸ اوراق پارلمانى راجع به آسياى ميانه نمبر ۳
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نامه� امير دوست محمد خان بنام امپراطور روسيه
۱۱۸۳۶ جنورى 

.F0251/45 N1 پبلك ريكارد آفس لندن.

تا  كوكب نيرّ اعظم با مرو اراده� خالق اكرم, مربع نشين چرخ چهارم, و نور بخش عرصه� نيلگون طارم است, همواره
اريكه� عظمت و شوكت و جهاندارى و سدّه� سنيه ابهت وحشمت و شهريارى بوجود مبرهن نمود جهان آمود شهنشاه جم جاه
انجم پناه, جمشيد نظير كيخسرو  سرير, سكندر زمان دارا شان سلطان البرين وخاقان البحرين, شهنشاه معظم حضرت
امپراطور اعظم حفظه الله الملك االكرم منور و مزين بوده, اعلى نشين سرير شاهنشاهى و صدر گزين ارايك صاحب كالهى

باشند.
بعد از بزم آرائى ايوان الفت و وداد, و پس از انجمن پيرائى شبستان مودت و اتحاد, مشهود راى حهان آراى خورشيد

انجال آنكه:
چون فيمابين دودمان اين محبت نشان و سلسله� سدوزائى ها مخالفت و مفايرت واقع, و سركار عظمت مدار دولت
گردون رفعت انگليسه بهادر در پرداخت حال شجاع الملك سدوزائى مايل, و رنجيت سنگهـ در ملك پنجاب است و سر
كار انگليسيه بهادر كه مملكت هندوستان در قبضه� تصرف آنها است قرب جوار دارد, طريقه� آميزش با يكديگر مربوط

 دوستانه در كار ما ندارند, بنده در گاه آله با جمعيت و استعداد كه بفرمان قادر مستعان در قبضه� اقتدار۱دارند و ....
داريم, با گروه سكان مقابل و معارض (م).

چون آن دولت گردون رفعت را با دولت بهيه� قاجاريه اتحاد كامل حاصل است, هر گاه در پرداخت امور مملكت
افغانان و انتظام و معاونت سلسله� اين دود مان, نيز توجه� شاهانه مصروف فرماzند, اين طبقه را كه قريب بيست لك خانه
ميباشند مرهون و ممنون محبت خواهند ساخت, از مكارم اخالق شريn و مراسم افكار لطيn متوقع چنان است كه اين

سلسله� جليله را بقرار دودمان عظيم ايشان دولت گردون رفعت قاجاريه, متصل بدولت فلك رفعتِ خود سازند.
هر گاه از ان جانب فيض جوانب, تصويت رسانى باشد, در سلسله� افغانان متعلقه� نيازمند, بسا امورات و مطالبات,

سامانه و رونق خواهد يافت.
باقى آنچه راى جهان آراى كه اقتضا فرمايد, بر صواب خواهد بود. فقط

 در فوتو كاپى نيامده غالباً: هر دو سلوك.۱
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بعون عنايت ملك متعال ما: نيقوالى اول امپراطور اعظم و باستقالل پادشاه اكرم كافه� ممالك روس سكوكيا و يالديمير
نوغورو و پادشاه قازان, پادشاه حاجى طرخان, پادشاه له, پادشاه سبير, پادشاه قريم, شهريار پسكوف و امير كبير سموالنيه و
امير اسالنيه لفال بيه (?) قورالنديه سيمفاله سموعنتيه بيلوستاك قويل تلور يوغور پرويت بولغار وغيره, شهريار و امير كبير
نوغور و دنيزاويه و اراضى چراك زران پولوس روستوف يراسال, و بيال زارا و دوراويد و رقانديه و تيب ميتالء و تمادى
اطراف شماليه قرمان و شهريار اوريه كارتل گرجستان و اراضى كابارطه و ايالت ارمنيه و چراك و امراى داغستان, شهريار

و حكمران با الرث سائرين, و وارث توروغيد, و حاكم شيد ويع غونسيجا ستورمارن و تيمارن اولد نبورغ وغيره وغيره.
جناب امارت مآب دوست محمد خان امير كابول را تحيات دوستانه و تسليمات شهنشاهانه باد. و مشهود خاطر عاطر
الفت مدار ميداريم: كه درين ايام بهجت فرجام, فرستاده� آنجناب ميرزا حسين على عز و رود و وصول (نمود) و نامه� الفت
عالمه� عالى را وصول داشته. چونكه مضامين دوستى آيين آن اشعار ارادت و اظهار تمناى ربط دوستى آنجناب را نسبت
بحضرت همايون و با ممالك ابد مقرون ما مى نمود, و بمحل پذيرائى و قبول افتاده, عنايت خشنودى حاصل آمد, و همين
معنى ما را بران واداشت, و بدان رغبت انگاشت, كه بكمال ميل خاطر دوستانه, و التفات خالصانه� خود آنجناب را در هوا
خواهى و طرفدارى دوام دولت و رونق مملكت ايشان بوثوق تمام معتقد داريم, و همچنان در همه حال نيز, استمرار معامله�
دوستانه و استقرار الفت را كه هنوز بآن جناب در ميان آغاز شده است مقبول و معقول ديده, هر گونه حمايت و صيانت را در

باره� رعاياى مملكت كابول, كه براى تجارت بممالك ما آمد و شد نمايند مبذول خواهم فرمود.
و چون درين هنگام فرستاده� آن واال مقام, بعد از انكه بشرف حضور عاطفت دستور اشرف همايون ما فايض آمده, عز
آنطرف ارزانى يافت, مقرر فرموديم تا بجهة تدارك مسافت بعيده كه پيش دارد, هر گونه اسباب و مهمات الزمه كه در كار
است مهيا داشته, به همراهى عامل صاحب منصب اين دولت روانه� صوب مقصد سازند, كه انشاء الله تعالى, بعد از درك

شرف حضور, بعضى از تحn اين دولت را كه مصحوب مشار اليه شده تقديم خواهد نمود.
باقى ايام كامرانى و اقبال بحسب المرام پاينده و بر دوام باد برب العباد.

 مسيحيه دوازدهم سال فرخنده مآل جلوس ميمنت مانوس همايون۱۸۳۷در دارالسلطنه عاليه بطر پورخ نام, اپريل سنه 
قلمى گرديد, و چنانكه بود از زبان روسى به فارسى ترجمه شد.
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آنكه: عاليجاه مجدت و جاللت همراه اصالت و بسالت دستگاه, شهامت و صرامت انتباه, درايت و فطانت اكتناه,
خلوص ارادت آگاه, عمدة الكبراء الفخام, نخبة االمراء الكرام دوست محمد سردار كثير االقتدار كابل بوفور تفقدات
خسروانه و فرط تلطّفات خديوانه مورد مباهات و سر فرازى بوده بداند: كه نظر بر اينكه الطاف و عنايات شاهانه در حق آن
عاليجاه درجه قصوى و مرتبه عليا دارد و هميشه خاطر مهر مظاهر ما را مكنونست كه آن عاليجاه را باعالن مطويات ضمير

به) اعالم مدارج خسروانه, مراتب ارادت و صفاى طويت آنعاليجاه افزاييم.(اكسير سمات, مسرور و مباهى فرماييم, و 
لهذا درينوال كه عاليجاه رفيع جاه, عزت و سعادت همراه عمدة المسيحيه كپتان ويتكويچ از طرف قرين الشرف اعلى
حضرت قدر قدرت خورشيد سپهر سلطنت, گوهر بحر عظمت, آراينده� گاه و تخت و طرز جاه و بخت, فروزيده� مصابيح
خالفت, فرازنده� رايات شرافت, ناظم عقود معدلت و ملكدارى, ناقد نقود ايالت و شهريارى, فروغ بخش سراج مودت و
وداد, ضيا افزاى انجمن الفت و اتحاد, خسرو معظم, خديو اكرم دادور افخم, امپراطور ستوده طور مفخمّ, مامور بآن صفحات
است, و درين حدود شرفياب حضور مهر ظهور شاهانه گشته. مأموريتِ خود را معروض پايه� سرير اعلى داشت و مشيت همت
ملوكانه را الزم آمد, كه باين همايون رقّ منشور, تفقّد احوال ارادت مآل آن عاليجاه صداقت اكتناه, مورد انواع تفاخر و

?) عنايات بيغايات خسروى, كه در خاطر بيضا نظر ملوكانه مخمّر و مخزونست, بآن(حبور فرماييم, و شمه  از شايات 
ما) ييم.(عاليجاه القافر 

مى بايد عنايت شاهنشاهى را در همه حال شامل خود دانسته خدمتِ اين دولت قوى مكنت را پيشنهادِ خاطر خلوص خود
ساخته, عرايض خود را ببارگاه آسمان جاه معروض داشته, قرين اتحاد دانند, در عهده شناسند.
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