اﺳﻧﺎد آرﺷﯾف ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از دوره

اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن
)(١٨٧٨ – ١٨۶٣

ﺑرﮔردان :ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،اﮔﺳت ٢٠٢٢
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ﻓﮭرﺳت
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺑرﮔردان ١۶ ---------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،١ﻣﻌﺎھده ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ٣ ،ﻣﺎرچ ١٨ ------- ١٨۵۵
ﺳﻧد  ،٢ﻣواد ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾن اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس و ﺳرھﻧﮓ دوم
ادواردز ٢۶ ،ﺟﻧوری ١٩ ----------------------------------------------------- ١٨۵٧
اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶٣
ﺳﻧد  ،٣ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ۴ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٨ ،ﺟوﻻی )ﺷﻣﺎره  ،(۵ﺟﻠوس
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ٢٣ --------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،۴ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٨ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٣ ،دﺳﻣﺑر )ﺷﻣﺎره ،(۴۴
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ٢٧ -----------------------------------------------------------
اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶۶
ﺳﻧد  ،۵ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ١ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢١ ،اﭘرﯾل )ﺷﻣﺎره  ،(٧٣ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺑﺎ ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ٣٧ ---------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،۶ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ۵ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣٠ ،ﺟون )ﺷﻣﺎره  ،(١٢١ﻧﮕرش
در ﻣورد ﮔروهھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ۴١ ------------------------------------------
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶٧
ﺳﻧد  ،٧ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٣ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٨ ،ﻓﺑروری )ﺷﻣﺎره ،(۴۴
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ۴٨ -------------------------------------
ﺳﻧد  ،٨ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ۴ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٧ ،ﻣﺎرچ )ﺷﻣﺎره  ،(۶۶ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﺑﺧﺎرا ۵٣ ----------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٩ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٢ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٠ ،ﺟون )ﺷﻣﺎره  ،(١٠۵ﭘﯾﺷرﻓت
ﺣوادث ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ۵٧ -------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،١٠ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ١ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر )ﺷﻣﺎره  ،(٣ﻋﯾن
ﻣوﺿوع ،ﻣوﻗﻌﯾت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ۶٢ ---------------------------------------
ﺳﻧد  ،١١ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٨ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٧ ،دﺳﻣﺑر )ﺷﻣﺎره  ،(١٧٨ﻣرگ
اﻓﺿل ﺧﺎن ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن ۶٩ ----------------------------
ﺳﻧد  ،١٢ﻣراﺳﻠﮫ از وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ٢۶ ،دﺳﻣﺑر )ﺷﻣﺎره  ،(١۵ﺳﯾﺎﺳت
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ٧۵ ------------------------------------------------------------
اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶٨
ﺳﻧد  ١٢اﻟف ،ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ١ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١۴ ،ﻓﺑروری )ﺷﻣﺎره
 ،(٢٩ﯾﺎدداﺷت آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون در ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﺑل و ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ٨٠ --
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ﺳﻧد  ١٢ب ،ﯾﺎدداﺷت ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ٢٠ ،ﺟوﻻی ،ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ٩١ ------------
ﺳﻧد  ،١٣ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٣ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١۶ ،اﮐﺗوﺑر )ﺷﻣﺎره ،(١٧٩
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ١١۶ ------------------------------------------------
اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶٩
ﺳﻧد  ،١۴ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ) ١٢ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ۴ ،ﺟﻧوری )ﺷﻣﺎره  ،(١اظﮭﺎرات
و ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ در ﻣورد ﯾﺎدداﺷت ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ١٢١ ----------------------------------
ﺳﻧد  ١۴اﻟف ،ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ۴ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٩ ،ﺟﻧوری )ﺷﻣﺎره ،(٢٧
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﯾن اﻣﯾر و ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس ٢۵٠ -----------------------------------------------
ﺳﻧد  ،١۵ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ۶ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٣ ،ﻣﺎرچ )ﺷﻣﺎره  ،(٧٨ﻣﻼﻗﺎت
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﯾن واﯾﺳرا و اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ٢۵۵ ----------------------------------------
ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١ﺑﺧش/ﺳﻧد  ،٣ﺷورای ﻣﺧﻔﯽ اﻣﯾر در ﻗﻠﻌﮫ ﻻھور در ﺳﺎﻣﺎن ﺑرج در  ١٧ﻣﺎرچ -
٢۵٩ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ،١۶ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٢ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٠ ،ﻣﺎرچ )ﺷﻣﺎره  ،(٩٨رﺳﯾدن
اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ٢۶٣ ---------------------------------------------------------
ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢ﺑﺧش/ﺳﻧد  ،٣ﯾﺎدداﺷت ﺟﻠﺳﮫ اول ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل،
 ٢٩ﻣﺎرچ ٢۶٧ ---------------------------------------------------------------------
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣ﺑﺧش/ﺳﻧد  ،٣ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ وزﯾر ﻣﺣرم واﻻﺣﺿرت اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗوﺳط
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ٣١ ،ﻣﺎرچ ٢٧٢ --------------------------------------------------------
ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴ﺑﺧش/ﺳﻧد  ،٣ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو در اﻣﺑﺎﻟﮫ ١ ،اﭘرﯾل ٢٧۵ ------------------------
ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵ﺑﺧش/ﺳﻧد  ،٣ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو در اﻣﺑﺎﻟﮫ  ٣ ،اﭘرﯾل ٢٧٨ -----------------------
ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶ﺑﺧش/ﺳﻧد  ،٣ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﺟﻠﺳﮫ دوم ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل و
اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ٣ ،اﭘرﯾل ٢٨٠ -------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،١٧ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ۴ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣ ،اﭘرﯾل )ﺷﻣﺎره  ،(١ﮐﻧﻔراﻧس
اﻣﺑﺎﻟﮫ ٢٨٣ -------------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،١٨ﻣراﺳﻠﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ١۴ ،ﻣﯽ )ﺷﻣﺎره  ،(۶دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣورد اﻗداﻣﺎت اﻣﺑﺎﻟﮫ ٢٩٢ ---------------------------------------------
ﺳﻧد  ،١٩ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١ ،ﺟوﻻی )ﺷﻣﺎره  ،(٢١٣ﺗوﺿﯾﺢ ﻻرد
ﺣﮑوﻣت ﻻرد ﻣﺎﯾو ٢٩۵ -------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٢٠ﻣراﺳﻠﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ٢٧ ،اﮔﺳت )ﺷﻣﺎره  ،(٨ﭘﺎﺳﺦ ﻓوق ٣١۵ --
اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧٣
ﺳﻧد  ٢٠اﻟف ،ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ١ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٨ ،ﻣﺎرچ ،ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ
روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻣرز ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ٣١٧ -------------------------------------------
6

ﺳﻧد  ١ﺑﺧش دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ دو ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٨ ،ﻣﺎرچ )ﺷﻣﺎره
 ،(٣٢ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ٣٢١ ------------------------------------
ﺳﻧد  ٢ﺑﺧش دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٨ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٢ ،ﻣﯽ )ﺷﻣﺎره ،(۴۶
ﻋﯾن ﻣوﺿوع ٣٢۴ ------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٢١ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٧ ،ﺟون ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ اﻣﯾر ٣٣۵ ------
ﺳﻧد  ،٢٢ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣٠ ،ﺟون )ﺷﻣﺎره  ،(۶٠ﺑررﺳﯽ ﻣذاﮐرات ﺑﺎ
روﺳﯾﮫ ٣٣۶ ------------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٢٣ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ١ ،ﺟوﻻی ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ اﻣﯾر ٣۴٨ -----
ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧ﺑﺧش/ﺳﻧد  ،٣ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ١٩ ،و ٢٠
ﺟوﻻی ٣۴٩ ------------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٢۴ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۴ ،ﺟوﻻی ،ﺗرس اﻣﯾر از روﺳﯾﮫ ،دادن اطﻣﯾﻧﺎن
ﺑﮫ او ٣۵۶ --------------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٢۵ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٢۶ ،ﺟوﻻی ،ﭘﺎﺳﺦ ﻓوق ٣۵٧ ------------------
ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨ﺑﺧش/ﺳﻧد  ،٣ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل و ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ٣١ ،ﺟوﻻی و
 ١اﮔﺳت ٣۵٨ ----------------------------------------------------------------------
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ﺳﻧد  ،٢۶ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٧ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١۵ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر )ﺷﻣﺎره ،(٧۵
ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ٣۶۶ -------------------------------------------------
اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧۴
ﺳﻧد  ،٢٧ﻧﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٢ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٣ ،ﺟﻧوری )ﺷﻣﺎره  ،(۴ﻧﺎﻣزدی
ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯾﻌﮭد ٣٩٠ ----------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٢٨ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٢ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٣ ،ﺟﻧوری ،ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﯾن واﯾﺳرا
و اﻣﯾر ٣٩۴ ------------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ٢٨اﻟف ،ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٣ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ۶ ،ﻣﺎرچ )ﺷﻣﺎره ،(١٧
ﺑﺎزﮔﺷت آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت از ﮐﺎﺷﻐر ٣٩٩ -----------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٢٩ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٣ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١ ،ﻣﯽ )ﺷﻣﺎره  ،(٢٨ﻋﯾن
ﻣوﺿوع ۴٠٢ ----------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٣٠ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ۶ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٠ ،ﻧوﻣﺑر )ﺷﻣﺎره  ،(٧٠ﺗوﻗﯾف
ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ۴٠٨ --------------------------------------------------------------------
اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧۵
ﺳﻧد  ٣٠اﻟف ،ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٢ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١ ،ﺟﻧوری )ﺷﻣﺎره ،(١
ﻋﯾن ﻣوﺿوع ۴١٧ ------------------------------------------------------------------
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ﺳﻧد  ،٣١ﻣراﺳﻠﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ٢٢ ،ﺟﻧوری )ﺷﻣﺎره  ،(٢ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﯾﺟﺎد
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ۴٢٠ ------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٣٢ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ١٣ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٧ ،ﺟون )ﺷﻣﺎره  ،(١٩ﭘﺎﺳﺦ
رد ﻓوق ۴٢٢ -----------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٣٣ﻣراﺳﻠﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ١٩ ،ﻧوﻣﺑر )ﺷﻣﺎره  ،(٣۴ارﺳﺎل ﻣراﺳﻠﮫ
ھﯾﺋت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ۴٧٢ ------------------------------------------------------------------
اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧۶
ﺳﻧد  ،٣۴ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٨ ،ﺟﻧوری )ﺷﻣﺎره  ،(١٠ﭘﺎﺳﺦ رد ﻓوق ---
۴٨٠ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ،٣۵ﻣراﺳﻠﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ )ﺑﺎ  ١ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ٢٨ ،ﻓﺑروری )ﺷﻣﺎره ،(٣
دﺳﺗورات در ﻣورد أﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ۴٩۴ ----------------------------------------------
ﺳﻧد  ٣ﺑﺧش دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ١٣ ،اﮐﺗوﺑر ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
۵٠٣ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ۴ﺑﺧش دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ١٣ ،اﮐﺗوﺑر ،ﻋﯾن ﻣوﺿوع -
۵٠۶ -------------------------------------------------------------------------------
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧٧
ﺳﻧد  ۵ﺑﺧش دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ واﯾﺳر ٢٧ ،ﻓﺑروری ،ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎد ۵٠٨ -----------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ۶ﺑﺧش دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ٣ ،ﻣﺎرچ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻓوق ----
۵١١ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ،٣۶ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ )ﺑﺎ  ۵٢ﺿﻣﯾﻣﮫ( ١٠ ،ﻣﯽ )ﺷﻣﺎره ،(١٣
ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺷﺎور ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ۵١۵ --------------------------
ﺳﻧد  ،٣٧ﻣراﺳﻠﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ۴ ،اﮐﺗوﺑر )ﺷﻣﺎره  ،(۶۴ﭘﺎﺳﺦ ﻓوق،
دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ۶٩۵ ------------------------------------------------
اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺳﻧد  ،٣٨ﯾﺎدداﺷت ﻻرد ﻧﭘﯾر ﻣﮕداﻟﮫ ٣٠ ،ﻣﯽ  ،١٨٧٨اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ،راﺑطﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ٧٠١ ----------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،٣٩ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٧ ،ﺟون ،ﺷﺎﯾﻌﺎت ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ٧٠۶ ---
ﺳﻧد  ،۴٠ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٩ ،ﺟون ،ﻋﯾن ﻣوﺿوع ٧٠٧ -----------------
ﺳﻧد  ،۴١ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١ ،ﺟوﻻی ،ﺗﺣرﮐﺎت ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳوی آﻣو
٧٠٨ ------------------------------------------------------------------------------10

ﺳﻧد  ،۴٢ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣٠ ،ﺟوﻻی ،ورود ھﯾﺋت روﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ٧٠٩ --
ﺳﻧد  ۴٢اﻟف ،ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١ ،اﮔﺳت ،ﻋﯾن ﻣوﺿوع ٧١١ -------------
ﺳﻧد  ،۴٣ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ١ ،اﮔﺳت ،ﺑررﺳﯽ واﻗﻌﯾت ٧١٢ ---------------
ﺳﻧد  ،۴۴ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢ ،اﮔﺳت ،ﺗﺎﯾﯾد اﺧﺑﺎر ٧١٣ --------------------
ﺳﻧد  ،۴۵ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢ ،اﮔﺳت ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺻرار ﺑرای ﭘذﯾرش ھﯾﺋت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ٧١۴ ----------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،۴۶ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٣ ،اﮔﺳت ،ﭘﺎﺳﺦ ﻓوق ،ﺗﺎﯾﯾد ٧١۶ ---------------
ﺳﻧد  ،۴٧ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ۵ ،اﮔﺳت ،اﻗداﻣﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﯾش از ﻋﻣل ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ
٧١٧ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ،۴٨ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٨ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ۵ ،اﮔﺳت )ﺷﻣﺎره ،(۵٣
ﮔزارﺷﺎت ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ٧١٨ -------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،۴٩ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ۴ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٩ ،اﮔﺳت )ﺷﻣﺎره  ،(۶١ﺗﻌﯾﯾن
ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ٧٢٢ -------------------------------------
ﺳﻧد  ،۵٠ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٣ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۶ ،اﮔﺳت )ﺷﻣﺎره  ،(۶٧ﻣرگ
ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن وﻟﯾﻌﮭد اﻣﯾر ٧٢۶ --------------------------------------------------
11

ﺳﻧد  ،۵١ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٨ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﺗﺣرﮐﺎت ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ٧٢٩ ----
ﺳﻧد  ،۵٢ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٢ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٩ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر )ﺷﻣﺎره ،(٧٩
اﻋﺿﺎی ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ٧٣٠ -----------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ٧ﺑﺧش دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ )ﺑﺎ  ٢۴ﺿﻣﯾﻣﮫ( ١۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر
)ﺷﻣﺎره  ،(٨۶ﺗﺣرﮐﺎت ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ٧٣٣ -----------
ﺳﻧد  ،۵٣ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٧ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ورود ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل --
٧۴٣ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ،۵۴ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢١ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﭘﯾﺷروی ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ٧۴۴ -------
ﺳﻧد  ،۵۵ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٢ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﺑﺎزﮔرداﻧدن ھﯾﺋت از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد -
٧۴۵ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ،۵۶ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٣ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﯾﺑریھﺎ ٧۴٧ -
ﺳﻧد  ،۵٧ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٢۴ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﺗﺎﺳف از اﺧﺑﺎر واﺻﻠﮫ ،درﺧواﺳت
ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ٧۴٨ -----------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،۵٨ﺗﺎﻟﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﭘﺎﺳﺦ ﻓوق ،اﻧﺣﻼل ھﯾﺋت ٧۴٩ ----
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ﺳﻧد  ،۵٩ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ٢۵ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر )ﺷﻣﺎره ،(٩٣
ﮔزارش اﻗداﻣﺎت ھﯾﺋت ٧۵١ ----------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ۵٩اﻟف ،ﻧﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ١ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣ ،اﮐﺗوﺑر )ﺷﻣﺎره ،(٩۶
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ٧٧١ ------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ،۶٠ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد )ﺑﺎ  ۴ﺿﻣﯾﻣﮫ( ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣ ،اﮐﺗوﺑر )ﺷﻣﺎره ،(٩۵
ﮔزارﺷﺎت ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری و ﺳرھﻧﮓ دوم ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز ٧٧۴ ------------------------------
ﺳﻧد  ،۶١ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ،ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ٧٩٠ ----
ﺳﻧد  ،۶٢ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ،ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻧدھﺎی ﻓوق ٧٩٢ ---------
ﺳﻧد  ،۶٣ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ،ﻣﺎھﯾت ﻏﯾرﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر -
٧٩٣ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ،۶۴ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗداﺑﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ٧٩۴ --------
ﺳﻧد  ،۶۵ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٢۵ ،اﮐﺗوﺑر ،اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم ﺑﮫ آدرس اﻣﯾر ٧٩۵ -----
ﺳﻧد  ،۶۶ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٣٠ ،اﮐﺗوﺑر ،ﻣﺗن اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم ٧٩۶ ---------------
ﺳﻧد  ،۶٧ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٣٠ ،اﮐﺗوﺑر ،دﺳﺗورات در ﻣورد ﻣراﺣل ٧٩٩ ---
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ﺳﻧد  ،۶٨ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣١ ،اﮐﺗوﺑر ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻣورد ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻧظﺎﻣﯽ ٨٠٠ ------------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ۶٨اﻟف ،ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣١ ،اﮐﺗوﺑر )ﺷﻣﺎره  ،(١١۶ﮔزارش ﺳر
ﭼﻣﺑرﻟﯾن ٨٠١ ----------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ٨ﺑﺧش دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ )ﺑﺎ  ٢ﺿﻣﯾﻣﮫ( ٣١ ،اﮐﺗوﺑر )ﺷﻣﺎره
 ،(١١٧ﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻣﯾر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٨١۴ -----------------------------------------
ﺳﻧد  ،۶٩ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ١ ،ﻧوﻣﺑر ،ﭘﺎﺳﺦ ﻓوق ٨١٧ ---------------------
ﺳﻧد  ،٧٠ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ۴ ،ﻧوﻣﺑر ،ﻣراﺳﻠﮫ اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم ٨١٨ --------------
ﺳﻧد  ،٧١ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ۵ ،ﻧوﻣﺑر ،اﻗداﻣﺎت در ﺻورت رد اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم --
٨١٩ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ،٧٢ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٧ ،ﻧوﻣﺑر ،ﭘﺎﺳﺦ ﻓوق ٨٢٠ ---------------------
ﺳﻧد  ٩ﺑﺧش دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ )ﺑﺎ  ٣ﺿﻣﯾﻣﮫ( ٧ ،ﻧوﻣﺑر
)ﺷﻣﺎره  ،(١١٩ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ٨٢١ --------------------------------------
ﺳﻧد  ،٧٣ﻣراﺳﻠﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ١٨ ،ﻧوﻣﺑر )ﺷﻣﺎره  ،(۴٩ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﯾر ﺣوادث
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ٨٢٣ ------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ١٠ﺑﺧش دوم ،اﻋﻼﻣﯾﮫ واﯾﺳرا ٢١ ،ﻧوﻣﺑر ،ﻋﻠل ﮔﺳﺳت ﺑﺎ اﻣﯾر ٨٣۶ ---------------
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ﮔزارش ﻧﺎرﺗﺑروک ٢٣ ،ﻧوﻣﺑر ٨٣٩ --------------------------------------------------
ﺳﻧد  ١١ﺑﺧش دوم ،ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٣٠ ،ﻧوﻣﺑر ،درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﯾﺳر
ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ٨٨۴ ----------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ١٢ﺑﺧش دوم ،ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١ ،دﺳﻣﺑر ٧ﻣﺗن ﻧﺎﻣﮫ  ٧ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ
ﻣﺳﺗوﻓﯽ ٨٨۵ -----------------------------------------------------------------------
ﺳﻧد  ١٣ﺑﺧش دوم ،ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٣ ،دﺳﻣﺑر ،درﺧواﺳت ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر
٨٨۶ ------------------------------------------------------------------------------ﺳﻧد  ١۴ﺑﺧش دوم ،ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ۴ ،دﺳﻣﺑر ،ﭘﺎﺳﺦ ﻓوق ٨٨٧ -----------
ﮔزارش ﻧﺎرﺗﺑروک )در ﻣورد ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٠ ،ﻣﯽ( ۵ ،دﺳﻣﺑر -
٨٨٨ -----------------------------------------------------------------------------ﮔزارش ﻧﺎرﺗﺑروک )ﭼﮑﯾده ارﺗﺑﺎطﺎت در ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در ﺑﺎره ﻗﺿﯾﮫ اﻓﻐﺎن(٧ ،
دﺳﻣﺑر ٩٠۶ ------------------------------------------------------------------------
ﺧطﺎﺑﮫ ﺳرﻟﺷﮑر راﺑرﺗس ﺑﮫ َﻣِﻠﮏھﺎی ﺟﺎﺟﯽ و ﺗوری ٢۶ ،دﺳﻣﺑر ٩۴٩ ------------------
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ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺑرﮔردان
رﺳﺎﻟﮫی ﮐﮫ در  ١٨٧٨ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﯾش وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ )ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( ﺑرای ھﻧد ﺗوﺳط ﺟورج ادوارد
اﯾر و وﯾﻠﯾﺎم ﺳﮑﺎﺗﯾﺳوود ﺑرای دﻓﺗر ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﻧﺷر ﺷده اﺳت ،ﺷﺎﻣل اﺳﻧﺎد دوره
ﺷﯾرﻋﻠﯽ از  ١٨۶٣ﺗﺎ  ١٨٧٨اﺳت.
اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺷﺎﻣل ﭼﻧد ﺑﺧش اﺳت .ﺑﺧش اول ﺷﺎﻣل  ٧٣ﺳﻧد ،ﺑﺧش دوم ﺷﺎﻣل  ١۴ﺳﻧد و
ﺑﺧش ﺳوم ﺷﺎﻣل  ٣ﺳﻧد اﺳت .اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﮔزارش دﯾﮕر از ﻧﺎرﺗﺑروک در
 ٣٣ﻧوﻣﺑر  ۵ ،١٨٧٨دﺳﻣﺑر  ١٨٧٨و  ٧دﺳﻣﺑر ) ١٨٧٨ارﺗﺑﺎطﺎت اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در
ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( اﺳت.
ﭼون ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت در ﻣورد ﺣوادﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ از  ١٨۶٣ﺗﺎ  ١٨٧٨ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت،
ھﻣﮫی آنھﺎ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧوار/ﮔﺎھﺷﻣﺎری ﺗرﺗﯾب و ﯾﮑﺟﺎ ﻧﻣودم ﺗﺎ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺣوادث ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
درﺳت درک ﺷوﻧد ]ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،ﺑﺧش ﺳوم دارای  ٣ﺳﻧد اﺳت )ﺳﻧد ا .ﺗﻠﮕرام وزﯾر
ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای واﯾﺳرا ﺟﮭت ارﺳﺎل »ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﮔﻔﺗﮕوھﺎی  ١٨۶٩در ﺑﯾن اﻣﯾر و ﻣﺎﯾو ،وزﯾر
ﮐﺎﺑل )ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣدﺷﺎه( و ﺳﺎﯾرﯾن و ﺛﺑت ﻣﺷورهھﺎی ﻣﺧﻔﯽ اﻣﯾر ﺑﺎ ﻣﺗن اظﮭﺎرات ١٨٧٣
در ﺑﯾن وزﯾر ﮐﺎﺑل و اﯾﺗﭼﯾﺳون« ،ﺳﻧد  .٢درﯾﺎﻓت ﺗﻠﮕرام ﺗوﺳط واﯾﺳرا و ﺳﻧد  .٣ارﺳﺎل
اوراق/اﺳﻧﺎد در » ٨ﺿﻣﯾﻣﮫ« ﺑﮫ ﻟﻧدن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون در  ١٢دﺳﻣﺑر ١٨٧٨
ارﺳﺎل ﺷده اﺳت[ .ﺑﺎ آنھم ،ﺷﻣﺎره اﺳﻧﺎد و ﺑﺧش آنھﺎ را درج ﻓﮭرﺳت ﻧﻣودم ﺗﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺧشھﺎ ﺷوﻧد )اﻣﺎ از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﺿﺎﻣﯾن ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری در ﻣﺣﺗوای اﺳﻧﺎد وارد
ﻧﺷده اﺳت(.
اﺳﻧﺎد اﯾن رﺳﺎﻟﮫ ﺑرﻋﻼوه ﻣﺗن ،ﺷﺎﻣل ﭘﺎورﻗﯽھﺎ و ﺣﺎﺷﯾﮫھﺎ ﻧﯾز ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﮭوﻟت
ﻣوﺿوع ،ﺗﻣﺎم ﭘﺎورﻗﯽھﺎ و ﺣﺎﺷﯾﮫھﺎ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﮫ ][ داﺧل ﻣﺗن ﻧﻣودم .اﯾن اﺳﻧﺎد ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
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ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﻣواد و اﺳﻧﺎد ﮔرانﺑﮭﺎ در ﻣورد ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻓﻐﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی
در ﺳده  ١٩در آرﺷﯾفھﺎی ھﻧد و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ و ﺑرﮔردان آنھﺎ ﺑرای
ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻧﮭﺎﯾت ﺳودﻣﻧد اﺳت )اﯾن رﺳﺎﻟﮫی ﺣدود  ١٠٠٠ﺑرﮔﯽ ﮐﮫ ﺻرف
ﺷﺎﻣل ﺳﺎلھﺎی ﻣﺣدود دوره ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﺳت ،ﻧﻣوﻧﮫ ﮐوﭼﮑﯽ از ﮐﻣﯾت/ﮐﯾﻔﯾت ﻣواد اﯾن
آرﺷﯾفھﺎ ﺑرای ﭘژوھشﮔران اﺳت(.
ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن دﻓﺗر ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد ﺷرﻗﯽ» ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﻧﮕﺎل ﯾﺎ ﻓورت
وﯾﻠﯾﺎم« ) ،(١٨٣٣ – ١٧٧٣ﺳﭘس »ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد« ) (۵٨ – ١٨٣٣و ﺑﻌدا »ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل و واﯾﺳرای ھﻧد« ) (١٩۴٧ – ١٨۵٨ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت .در دوران ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،ﻣﺳﺋول اﯾن
»ﻣﻘﺎم« ،ﻻرﻧس ) ،(۶٩ – ١٨۶۴ﻣﺎﯾو ) ،(٧٢ – ١٨۶٩ﻧﺎرﺗﺑروک ) (٧۶ – ١٨٧٢و
ﻟﯾﺗون ) (٨٠ – ١٨٧۶ﺑوده اﻧد .در اﯾن دوران ،ﭘﺎﻟﻣرﺳﺗون و راﺳﯾل از ﺣزب ﻟﯾﺑرال )١٨۵٩
–  ،(۶۶دﯾزراﯾﯾﻠﯽ از ﺣزب ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ) ،(۶٨ – ١٨۶۶ﮔﻠدﺳﺗون از ﺣزب ﻟﯾﺑرال
) (٧۴ – ١٨۶٨و دﯾزراﯾﯾﻠﯽ از ﺣزب ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ) (٨٠ – ١٨٧۴ﺻدراﻋظمھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑودهاﻧد.
ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل در ﻣورد اﯾن اﺳﻧﺎد ،ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻓﻐﺎن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﺧورد
ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﺑﺎ آنھﺎ را ﺑدون ﺗﺑﺻره اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣورﺧﺎن و ﻋﻼﻗﻣﻧدان
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﯽﮔذارم و اﻣﯾدوارم ﺑرﮔردان اﯾن اﺳﻧﺎد ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻣﮭم ﮔﺎم ﮐوﭼﮑﯽ در راﺳﺗﺎی
روﺷﻧﮕری ،آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﮐﺷور ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود و ﻣورد ﺗوﺟﮫ
دﻗﯾق ﻧﺳل ﺟوان و ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،اﮔﺳت ٢٠٢٢
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ﺳﻧد ١
ﻣﻌﺎھده ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻣﻧﺎطﻘﯽ
ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت؛ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺟﺎن ﻻرﻧس ﮐﻣﯾﺳر ارﺷد ﭘﻧﺟﺎب
و ﻣﺎرﮐوﯾس داﻟﮭوزی ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد و از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﮐﺎﺑل دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺳردار
ﻏﻼم ﺣﯾدر ﺧﺎن دارای اﺧﺗﯾﺎرات ﮐﺎﻣل
ﻣﺎده اول :ﺑﯾن ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ھﻧد ﺷرﻗﯽ و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و
ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت و وارﺛﺎن اﻣﯾر ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ وﺟود ﺧواھد
داﺷت.
ﻣﺎده دوم :ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ھﻧد ﺷرﻗﯽ ﺗﻌﮭد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در
اﺧﺗﯾﺎر واﻻﺣﺿرت ﻗرار دارد ،اﺣﺗرام ﻣﯽﮐﻧد و ھرﮔز در آن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده ﺳوم :واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﺧﺗﯾﺎر او
اﺳت از ﺟﺎﻧب ﺧود و وارﺛﺎن ﺧود ﺗﻌﮭد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ھﻧد ﺷرﻗﯽ را
اﺣﺗرام ﻣﯽﮐﻧد و ھرﮔز در آن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد و دوﺳت دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن ﮐﻣﭘﻧﯽ
ﻣﺣﺗرم ھﻧد ﺷرﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﭘﺷﺎور ٣٠ ،ﻣﺎرچ  ،١٨۵۵ﻣطﺎﺑق  ١١رﺟب  ١٢٧١ھﺟری
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﮐﻣﯾﺳر ارﺷد ﭘﻧﺟﺎب
ﻣﮭر ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و وﻟﯾﻌﮭد او
ﺗﺎﯾﯾد ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در اوﺗﺎﮐﻣوﻧد ١ ،ﻣﯽ ١٨۵۵
اﻣﺿﺎی داﻟﮭوزی
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ﺳﻧد ٢
ﻣواد ﻗرارداد ﭘﺷﺎور در  ٢۶ﺟﻧوری ) ١٨۵٧ﻣطﺎﺑق  ٢٩ﺟﻣﺎدی اﻻول  ١٢٧٣ھﺟری(
ﺑﯾن اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت؛ از ﺟﺎﻧب
ﺧودش و ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس ﮐﻣﯾﺳر ارﺷد ﭘﻧﺟﺎب و ﺳرھﻧﮓ دوم ادواردز ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور از
ﺟﺎﻧب ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ھﻧد ﺷرﻗﯽ ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﭼﺎرﻟز ﺟﺎن وﯾﺳﮑوﻧت ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل
ھﻧد در ﺷورا
 .١در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺑرﺧﻼف ﺗﻌﮭدات ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ھرات را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣوده
و ﻗﺻد ﻣداﺧﻠﮫ در ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن دارد و ﺣﺎل ﮐﮫ ﺟﻧﮓ در ﺑﯾن
ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﭘﺎرس وﺟود دارد ،ﺑﻧﺎﺑرآن ،ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ھﻧد ﺷرﻗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ
اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و دﻓﺎع و ﻧﮕﮭداری ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ او در ﺑﻠﺦ ،ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر در
ﺑراﺑر ﭘﺎرس ،ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣواﻓﻘﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس دوﺳﺗﯽ ﺑرای اﻣﯾر ﻣﺗذﮐره ﻣﺎھﺎﻧﮫ
ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮏ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد:
 .٢اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎر ﮐﻧوﻧﯽ ﺳوار و ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ﺧود را ﻧﮕﮫ دارد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﮐﻣﺗر از  ١٨ھزار
ﭘﯾﺎده ﺑوده ١٣ ،ھزار آن ﺑﺎﯾد ﻣﻧظم ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ  ١٣ھﻧﮓ ﺗﻘﺳﯾم ﺷود.
 .٣اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧود را ﺑرای اﺧذ ﭘول در ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد و آن را ﺑﮫ ﮐﺷور
ﺧود اﻧﺗﻘﺎل دھد.
 .۴اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت و ﻧظﺎم ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﯾﺎ
ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ﺑﻠﺦ ﯾﺎ ھر ﺳﮫ ﻧﻘﺎط ﯾﺎ ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ارﺗش اﻓﻐﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﺎرس ﻣﺳﺗﻘر ﺷود،
اﻋزام ﺷود .اﯾن وظﯾﻔﮫ آنھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﺎراﻧﮫ داده ﺷده ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرای
ﻣﻘﺎﺻد ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺻرف ﻣﯽﺷود و ﺣﮑوﻣت ﺧود را از ﺗﻣﺎم اﻣور آﮔﺎه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .آنھﺎ ﺣق
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ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در ﭘرداﺧت ﺳرﺑﺎزان ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﻧدارﻧد ﯾﺎ ﺣق ﻣداﺧﻠﮫ در
اداره داﺧﻠﯽ ﮐﺷور را ﻧدارﻧد .اﻣﯾر ﺑرای اﻣﻧﯾت و ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ آنھﺎ در ﮐﺷور ﺧود
ﻣﺳﺋول اﺳت و ھم ﺑرای آﮔﺎه ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ.
 .۵اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد ﯾﮏ وﮐﯾل در ﭘﺷﺎور ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﮕﮫ دارد.
 .۶ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫی ﯾﮏ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﭘﺎرس
ﻣﻧﻌﻘذ ﻣﯽﺷود ،ﯾﺎ در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳت و رﺿﺎﯾت ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ،ﻣﺗوﻗف
ﻣﯽﺷود.
 .٧ﭘس از ﺗوﻗف ﯾﺎراﻧﮫ ،اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد از ﮐﺷور اﻣﯾر ﺧﺎرج ﺧواھﻧد ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳت
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﯾﮏ وﮐﯾل ﻏﯾراروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﺎﺑل از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﯾﮑﯽ در
ﭘﺷﺎور از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
 .٨اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑدرﻗﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﻣرز ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر در ﮐﺷور اﻣﯾر و
ﺗﺎ ﻣرز ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﻓراھم ﮐﻧد.
 .٩ﯾﺎراﻧﮫ از  ١ﺟﻧوری  ١٨۵٧ﺷروع ﻣﯽﺷود و ﻗﺎﺑل ﭘراﺧت از ﺧزاﻧﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 .١٠ﭘﻧﺞ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت )ﺳﮫ ﻟﮏ ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر و دو ﻟﮏ ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل( ﺷﺎﻣل اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺳت .آنھﺎ ﮐﻣﮏ راﯾﮕﺎن و ﺗﺣﻔﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ از ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ھﻧد
ﺷرﻗﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﺷش ﻟﮏ ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎﺑل اﺳت و ﺑرای ﻣﻘﺻد دﯾﮕری ﻓرﺳﺗﺎده
ﺷده ،ﺷﺎﻣل ﯾﮑﯽ از اﻗﺳﺎط اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اﺳت.
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 .١١اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻌﺎھده ﭘﺷﺎور ٣٠ ،ﻣﺎرچ ) ١٨۵۵ﻣطﺎﺑق  ١١رﺟب
 (١٢٧١ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ در آن اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺗﻌﮭد ﻧﻣوده اﺳت ،دوﺳت دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن
ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻣﺣﺗرم ھﻧد ﺷرﻗﯽ ﺑﺎﺷد و اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑر اﺳﺎس روح آن ﻣﻌﺎھده ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھر
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ از ﺳوی ﭘﺎرس ﯾﺎ ﻣﺗﺣدان ﭘﺎرس در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﯾﺎ ھﻧﮕﺎم دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اطﻼع دھد.
 .١٢ﺑﺎ ﻧظرداﺷت دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻣﯾردوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻌﮭد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﺧﺻوﻣت ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ
ھﯾﭻوﺟﮫ در ﭘﯽ ﻣﺟﺎزات آنھﺎ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
 .١٣در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻣﯾر درﺧواﺳت  ۴ھزار ﺗﻔﻧﮓ ﻣﺳﮑﯾت اﺿﺎﻓﯽ را ﻋﻼوه ﺑر  ۴ھزار ﺗﻔﻧﮓ
داده ﺷده اراﯾﮫ ﮐرده اﺳت ،ﺗواﻓق ﺷده اﺳت ﮐﮫ  ۴ھزار ﻣﺳﮑﯾت ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ
ﺗل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓراد اﻣﯾر آنھﺎ را اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﮐﻣﯾﺳر ارﺷد
اﻣﺿﺎی ھرﺑرت ادواردز ،ﮐﻣﯾﺳر ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶٣
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ﺳﻧد ٣
ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره ۵
ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﻣﺣﺗرم ﭼﺎرﻟز وود ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢٨ ،ﺟوﻻی ١٨۶٣

آﻗﺎ،

ﻣن اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،روﻧوﺷﺗﯽ از ﭘﯾﺎم ﺳﮑرﺗر
ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب و ﺿﻣﯾﻣﮫ آن ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻋﻼم ﻣرگ ﭘدرش
را اﻧﺗﻘﺎل دھم.
 .٢ﻣن ھداﯾﺎت ﻻزم را ﺑﮫ وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن دادهام
و ﭘﺎﺳﺦ آن از طرﯾق او ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد.
 .٣ﻗﺻد ﻣن اﯾن اﺳت ﺗﺎ ﭘﯾش از ﺷﻧﺎﺧت ﺳردار ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن دوﺳت ﻣﺣﻣد و
ﻣﺳﺋول ﻧﮕﮭداری رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣوﺟود در ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ،ﻣﻧﺗظر اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷم.
 .۴اﮔر اﯾن درﺳت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن در ﺣﺎل ﺗﺷﮑﯾل ارﺗش اﺳت ،دﯾری ﻧﺧواھد
ﮔذﺷت ﮐﮫ رﻗﺎﺑت ﺑر ﺳر ﻗدرت آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،ﺗﺻدﯾق وﮐﯾل ﻣﺑﻧﯽ ﺑر درﯾﺎﻓت
ﻧﺎﻣﮫ و ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ و ھم ﺣﺿور وﮐﯾل در ﮐﻧﺎر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﭘذﯾرش اﻧﺗﺧﺎب دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑﯽ ﻣﯾل ﻧﯾﺳت ،ﻣﺷروط ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻗﺗدار ﺧود را ﻧﮕﮫ دارد.
اﻣﺿﺎی اﯾﻠﮕﯾن و ﮐﯾﻧﮑﺎرداﯾن
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٣
ﺷﻣﺎره  ۵٢۴ / ١١١ﺳﺎل ١٨۶٣
از دﻓﺗر ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ،
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ١١ ،ﺟوﻻی ١٨۶٣
روﻧوﺷت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،ﺷﻣﺎره  ١٢٢ﻣورخ ھﻔﺗم )ﻣﺎه ﺟﺎری( را ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ
ﺳردارﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻋﻼم ﻣرگ ﭘدرش در ﻧﮭم ﻣﺎه آﺧر ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا
و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﮫ اﻣر،
اﻣﺿﺎی ﻓورﺳﺎﯾت،
ﺳﮑرﺗر دﻓﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٣
ﻧﻘل ﻧﺎﻣﮫ ،ﺷﻣﺎره  ٧ ،١٢٢ﺟوﻻی  ،١٨۶٣از ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﮫ
ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب
اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ،ﻣراﺳﻠﮫی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳردار ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن درﯾﺎﻓت ﮐردم و ﺧﺑر
درﮔذﺷت ﭘدرش را در  ٩ﺟون اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ،ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزم.
 .٢ﺗﻠﮕرام اﻣروز ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﺎوی ﻋﻧﺎوﯾن ﻣراﺳﻠﮫھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ اﺳت .ﺗرﺟﻣﮫ آنھﺎ ﻓردا
ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد.
اﻣﺿﺎی ﮐﯾرک ،ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ٣
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ،ھرات )ﺟﻣﻌﮫ(،
 ٢۴ذی اﻟﺣﺟﮫ  ،١٢٧٩ﻣطﺎﺑق  ١٢ﺟون ١٨۶٣
)ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت( .ﺧواھﺷﻣﻧدم ﺑﮫ اطﻼع ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ ﭘدر ﺑزرﮔوارم ﺑﮫ ﺣﮑم اﯾﻧﮑﮫ
ﻣرگ ﺳرﻧوﺷت ﺗﻣﺎم اﻧﺳﺂنھﺎ اﺳت ١۴ ،روز ﭘس از ﺗﺳﺧﯾر ھرات و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن در اﺛر
ﻣرﯾﺿﯽ ﻣزﻣن ھﻧﮕﺎم طﻠوع آﻓﺗﺎب در روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٢١ذی اﻟﺣﺟﮫ ) ٩ﺟون( درﮔذﺷت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳت ﭘدرم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ ﻣﮭم را ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑرﺳﺎﻧم،
ﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ زﻧده ام ،اﻧﺷﺎﷲ ،از ﻧﻣوﻧﮫ ﺳﺗودﻧﯽ ﭘدرم در
ﻧﮕﮭداری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗوی دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﻔﺎھم ﻣوﺟود در ﺑﯾن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﯾن ﺣﮑوﻣت ﭘﯾروی ﮐﻧم.
ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب از ھر ﺟﮭت آﺳوده ﺧﺎطر ﺑﺎﺷﻧد و ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﮐرﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧود ﻣرا ﻣورد ﺧﺷﻧودی ﻗرار دھﻧد.
ﻣن ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﺻﻠﺣت ،ﭼﻧد روزی اﯾن ﺟﺎ ﺧواھم ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺣﺎﮐم ھرات را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده و ﺣل
ﻣرزی ﮐﻧم و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﺧواھم ﮐرد.
)ﺗرﺟﻣﮫ واﻗﻌﯽ(

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ٣
ﺷﻣﺎره ۴۴١
از ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ،ﺳﯾﻣﻠﮫ،
 ٢٢ﺟوﻻی  ،١٨۶٣دﻓﺗرﺧﺎرﺟﮫ
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آﻗﺎ
اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ از درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ۵٢۴ / ١١١ﺷﻣﺎ و ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣرگ ﭘدرش ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل اطﻣﯾﻧﺎن دھم.
 .٢در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ از طرﯾق ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
از درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن اطﻼع داده و ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ آن از ھﻣﯾن طرﯾق ارﺳﺎل
ﺧواھد ﺷد.
اﻣﺿﺎی دﯾورﻧد ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل
ﺳﯾﻣﻠﮫ  ٢٢ﺟوﻻی ١٨۶٣
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ﺳﻧد ۴
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺷﻣﺎره ۴۴
ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﭼﺎرﻟز وود ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٣ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٣

آﻗﺎ،

در اداﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ،۵ﻣورخ  ٢٨ﺟوﻻی ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ،اﻓﺗﺧﺎر اﯾن را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای
اطﻼع ﺷﻣﺎ ،ﻧﺳﺧﮫی ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،رﺋﯾس ﮐﺎﺑل را در ﻣورد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن اﻣﯾردوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣرﺣوم ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
 .٢روﻧوﺷت ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﮑرﺗر ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﻧﯾز ارﺳﺎل ﺷدﻧد.
اﻣﺿﺎی دﯾﻧﯾﺳون ،ﻧﺎﭘﯾر ،ھرﯾﻧﮕﺗون ،ﻣﺎﯾن ،ﺗرﯾوﯾﻠﯾﺎن و ﮔری

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ۴
از ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ،
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ،ﻻھور ٢٨ ،اﮐﺗوﺑر  ،١٨۶٣ﺳﯾﺎﺳﯽ
آﻗﺎ
ﺑراﯾم ھداﯾت داده ﺷده ﺗﺎ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،ﺷﻣﺎره  ١٨۵ﻣﺎه ﺟﺎری و ﯾﺎدداﺷتھﺎی
روزاﻧﮫ وﮐﯾل ﮐﺎﺑل از  ١۵ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗﺎ اول ﻣﺎه ﺟﺎری را ﺑرای اطﻼع ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل
ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾم.
 .٢ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﺎﯾل اﺳت ﺗوﺟﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را ﺑﮫ ﺑﻧد ﭼﮭﺎرم ﺳرھﻧﮓ ﺗﯾﻠر در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﻧﮕراﻧﯽ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن از ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن
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اﻣﯾر و ﺑﮫ ﻧظر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻣﯾﺳر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺟﻠب ﮐﻧد .ﺟﻧﺎب
ﻣﺗﻣﺎﯾل اﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن اﻗداﻣﺎت ﭘس از آن ﻣطﻠوب ﺧواھد ﺑود.
اﻣﺿﺎی داوﯾس
ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ۴
ﻧﻘل ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﺷﻣﺎره ١۵ ،١٨۵
اﮐﺗوﺑر ١٨۶٣
ﻣﯽﺧواھم دو ﺳﻧد ھﻣراه را ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎﯾم .ﻣﯽﺧواھم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ارﺳﺎل ﺷده ﯾﺎدداﺷتھﺎی
روزاﻧﮫ ﮐﺎﺑل از  ٢٢ﺗﺎ  ٢۴ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﺑﮫ دو ﻧﮑﺗﮫ زﯾر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.
اول ،دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ از وﮐﯾل ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ او ﻧﺎﻣﮫی از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور در
ﻣورد اﻣور ﮐﺷورش درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر و ﺳﭘس اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾش ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﮫ ﻧوﯾﺳد .ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ ١٧
ﺳﭘﺗﻣﺑر ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده ﺑود و اﻣﯾر ﺑدون ﺷﮏ روی ﻣدت زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯽ
ﺣﺳﺎب ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ﮐﺎﺑل و ﺟﺎﻧﺷﯾن ھﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ در ﺑﯾن
اﻣﯾرﻣرﺣوم و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود داﺷت.
دوم ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐر ﺷوم ﮐﮫ ﻣن در  ٢اﮔﺳت ﺑﮫ وﮐﯾل دﺳﺗور دادم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن اطﻼع دھد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ او ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻋﻼم ﻣرگ ﭘدرش درﯾﺎﻓت ﺷد و ﺳﭘس ﭘﺎﺳﺦ داده
ﺧواھد ﺷد.
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در ﯾﺎدداﺷت  ٢۴ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗذﮐر داده ﺷده ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﺧودش را ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ از ﮔردﯾز ﻧزد ﻣن ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت .ﻗﺎﺻد ﺣواﻟﯽ  ١٢ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ
اﺑوﺗﺂﺑﺎد آﻣد و ﻧﺎﻣﮫ را آورد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﺎﺻد ﻧزد ﻣن ﺑود ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ از طرﯾق وﮐﯾل درﯾﺎﻓت
ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾن اﻣﯾر و ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺳﺎزﺷﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻗرارداد
ﺗوﺳط ھر دو ﺟﺎﻧب اﻣﺿﺎ ﺷده و ﺗوﺳط وﮐﯾل ﺑراﯾم ارﺳﺎل ﺷد .ﻣن اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت را ﺑﮫ
ﻗﺎﺻد ﮔﻔﺗم و ﺑراﯾش اﺟﺎزه دادم ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﺧواﻧد .ﺳﭘس او را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ و »ﺿﯾﺎﻓت« ﮐوﭼﮏ
ﺑرای ﻣﺧﺎرج راھش رﺧﺻت ﮐردم .ﻣن در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣری ﻣﯽ رﻓﺗم و او ﻣﺷﺗﺎق
ﺣرﮐت ﺑود .ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط اﻗدام ﻣن ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم .ﻣن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ
اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﮑﻣﯾت ارﺟﺎع ﺷود .ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﺳردار اﻋظم ﺧﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ او ﮐﮫ وﮐﯾل ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ،ﭼﻧﯾن
ﻓرﺻﺗﯽ ﺑوﺟود آﻣده اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣن اﯾن ﻣﺳﯾر را ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧم و ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن ﭘدرش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ۴
ﺧﻼﺻﮫ ﺗرﺟﻣﮫ »ﻣراﺳﻠﮫ« ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن )ﭘﺳر اﻣﯾر
ﻣرﺣوم ﮐﺎﺑل( ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت اﻣﯾر ﻣرﺣوم ،اداره اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ
دوﺳﺗﯽ ﻣﯾﺎن اﻣﯾر و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺳﮭﯾل و ﺗﻘوﯾت ﺷد ،ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن
ﻣﺎﯾل ﺑود ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد و او ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎه از ھر ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺣﻔظ آن ﭘس از
ﻣرگ ﭘدرش اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .اﻣﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ )اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ( ﺑدون درﻧظرداﺷت ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺳردار
ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ،ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﺑرادران ﺧود و ﻣردم ﻋﺎم ﺷروع ﮐرد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از
ﻣﻧش ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﯽ اطﻼع ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻧوﯾﺳﻧده در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ،ﭼﺎرهی ﺟز ﺟداﯾﯽ از ﺑردار در
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اﺳﻔﯾزن و رﻓﺗن ﺑﮫ زرﻣت ﻧداﺷت .ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن اداره را ﺧراب ﻣﯽﮐﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺳرﮐوب
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﻗﺎرب ﺷﺎن ﻣﺻروف ﺧدﻣت در ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻧد ﺗﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧود را ﻓرا ﺧواﻧﻧد .اداﻣﮫ
ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ،ﺻدﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﮐل ارﺗش وارد ﺧواھد آورد .ﺑﺳﯾﺎر اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ
ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗداﺑﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﻣﻧﯾت
ﻣﻧطﻘﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻔﺗد .دﯾده ﺷود ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﺑﺎداﻧﯽ
اﯾن ﮐﺷور )اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن؟( ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ،ﺳردار ﻣﺣﻣد
اﻋظم ﺧﺎن از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻧظر ﺧود را در ﻣورد اوﺿﺎع و اﺣوال
ﺑﻧوﯾﺳد و ﺑﮭﺗرﯾن راه را ﺑرای ﻧوﯾﺳﻧده ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﮐﺷور از ﺑﻼﯾﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد و در آراﻣش
ﺑﺎﺷد.
)ﺧﻼﺻﮫ اﺻل(
اﻣﺿﺎی ﻣوﻧرو ،ﻣﻧﺷﯽ ﺧﺎص ﮐﻣﯾﺳر

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ۴
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .درﯾﺎﻓت ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر وﻗوع ﺳوئ ﺗﻔﺎھم در ﺑﯾن ﺳردار و ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد و از اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﯾﺎر اﺑراز ﺗﺎﺳف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘﯾش از ﻋزﯾﻣت ﻗﺎﺻد
ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗواﻓق در ﺑﯾن اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن و ﺳردار
ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن در زرﻣت از طرﯾق وﮐﯾل ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﺷد .ﮐﻣﯾﺳر از ﺷﻧﯾدن ﺣل دوﺳﺗﺎﻧﮫ
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺧرﺳﻧد اﺳت و از طرﯾق ﻗﺎﺻد ﺑﮫ ﺳردار ﺑﺎﺑت اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽﮔوﯾد
ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ھرﮔوﻧﮫ اﺷﺎره ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣوﺿوع را ﻏﯾرﺿروری ﻣﯽﺳﺎزد.
)ﺧﻼﺻﮫ اﺻل(
اﻣﺿﺎی ﻣوﻧرو ،ﻣﻧﺷﯽ ﺧﺎص ﮐﻣﯾﺳر ١۴ ،اﮐﺗوﺑر ١٨۶٣
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ۴
ﺧﻼﺻﮫی از ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ وﮐﯾل ﮐﺎﺑل ،ﻧﯾم ھﻔﺗﮫ ٢٢ ،ﺗﺎ  ٢۴ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨۶٣
وﮐﯾل ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ آﯾﺎ اﺧﯾرا ﻧﺎﻣﮫی در ﻣورد اﻣور ﻋﻣوﻣﯽ از ﮐﻣﯾﺳر
ﭘﺷﺎور درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ ھﻧوز ﭼﯾزی درﯾﺎﻓت ﻧﺷده و وﮐﯾل ھر
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی را ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده ،ﻓورا ﻣﺣﺗوای آن را ﺑﮫ اطﻼع اﻣﯾر رﺳﺎﻧده اﺳت .اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اش ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯾﺎﺑد ،از ﻧوﺷﺗن دوﺑﺎره ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ اﻣﯾر از ﻋدم درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎ ﺣدودی ﻧﮕران اﺳت .اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت
آﻣده ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧدﻣﮫ ﻣﺣرم ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﻧزد ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور رﻓﺗﮫ و اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم
داده اﺳت .ﮔزارش ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﺻد ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس
ﺑوده و ﺗﻌﯾﯾن ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﺑر ﻋﮭده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .اﯾن ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ آن اﺳت .اﻣﯾر ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﮔزارش ﺑﯾﺷﺗر از ﻧظر روﺣﯽ
ﭘرﯾﺷﺎن ﺷده و ﻋدم درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را ﺑﮫ اﯾن دﻻﯾل ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھد.
ﻟﻌل ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎی از ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل
ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت .او ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎظم ﺳردار ھﻣراه ﺑود و ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ﺧود را ﺗﻘدﯾم ﮐرد .ﻣﺣﺗوای
آن ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷد ،اطﻼع داده ﻣﯽﺷود.
اﻣﺿﺎی ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﻋﻠﯾزی
اﻣﺿﺎی ﻣوﻧرو ،ﻣﻧﺷﯽ وﯾژه ﮐﻣﯾﺳر

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ۴
ﻧﻘل ﻧﺎﻣﮫ  ١۴ﻧوﻣﺑر  ١٨۶٣از ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺟﺎب
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ﻣن اﻓﺗﺧﺎر دارم ﮐﮫ در ارﺳﺎل ﯾﺎدداﺷتھﺎی وﮐﯾل ﮐﺎﺑل ﺑرای ﻧﯾم ھﻔﺗﮫ از  ١۶ﺗﺎ  ١٩اﮐﺗوﺑر،
ﺗوﺟﮫ را ﺑﮫ دو ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻼﻣﮫ ﮔذاری ﺷده ،ﺟﻠب ﮐﻧم.
ﻣن ﻗﺑﻼ ﺗذﮐر دادم ﮐﮫ اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣرگ ﭘدرش ﻣﺗوﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾش ﺑود و ﺑﮫ ﻣن
دﺳﺗور داده ﺷد ﺑﮫ او اطﻼع دھم ﮐﮫ آنھﺎ درﯾﺎﻓت ﺷدهاﻧد و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺧواھﻧد ﺷد.
واﻻﺣﺿرت ﻣرا در ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و اﺷﺎرات ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل
ﺧﺎن ﮔذاﺷت .ﻣن ﭘﯾﺷﺗر ﻣﺎھﯾت ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﭘﺎﺳﺦ ﺧود ﺑﮫ آن را )ﮐﮫ
ﺳردار ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرد( ﮔزارش دادم ﮐﮫ در آن از اراﯾﮫ ھر ﻧوع ﺗوﺻﯾﮫ ﺧودداری ﮐردم
و ﺻرﻓﺎ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ از ﺳﺎزش ﺣﺎﺻﻠﮫ در ﺑﯾن او و ﺑرادرش ﺧوﺷﺣﺎﻟم.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن زﯾﺎن ﻋدم ﺗﺻدﯾق ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم دﯾﻔﮑﺗوی ﮐﺷور اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﺳرداراﻧﯽ ﮐﮫ
در واﻗﻌﯾت از ﻣﻌﻠق ﻣﺎﻧدن ﻣوﺿوع آﮔﺎھﯽ دارﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾﻼت دﯾﮕری
دارﯾم؛ ﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ﺟﺎﻧﺷﯾن دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻏﯾر از اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐردهاﯾم ﮐﮫ ﻣطﻠوب
ﻣﺎ اﺳت و ﭼﻧﯾن ﺑﺎورھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و اﺧﺗﻼف را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣوده و ﻗدرت اﻣﯾر
ﮐﻧوﻧﯽ را ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف ﺧواھد ﺳﺎﺧت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺳﻧد ۴
ﺧﻼﺻﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻣﺎ در
اﺷﺎره ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت روزاﻧﮫ وﮐﯾل از  ٨اﮐﺗوﺑر ١٨۶٣
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ او ﻗﺑﻼ ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳر در ﻣورد وﺿﻌﯾت
ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رواﺑط وﯾژه ﺧود ﺑﺎ آن در ارﺗﺑﺎط ﺑود ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای
رھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺳت ﺧود درﯾﺎﻓت ﻧﮑرد .او ﺑﮫ ﻋدم اﻣﮑﺎن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺑرادرش ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن
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اﺷﺎره ﮐرده و ﻟزوم ﺣﻔظ ﻣواﺿﻊ ﺧود )ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن( را داﺷت .اﻣﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن ﺑﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻧﯾرو ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت او آﻣد ،ﻟﯾﮑن ،ﭼون ﺳردارھﺎ و روﺳﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺧوشﻧظر وﻏﯾرآﻣﺎده ﺑرای ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﺎ او دﯾد ،ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﺣل
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد و روﺳﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎد ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﺗوﺻﯾﮫ
ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﺎ او ﻧزدﯾﮏ ﺷود .از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﭘﺎﺳﺧﯽ از ﺳردار
ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ از ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود.
ﺳردار اوﻟﯽ ﺑﮫ ﺑرادرش ﯾﺎداوری ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل از اﺗﺣﺎد و ﺗﻔﺎھم ﺧوب ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻗدرت زﯾﺎدی ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐرده و ﺑﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺷورهھﺎی
ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷود و از ﺑرادرش ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن
ﯾﺎ اﺑﻘﺎی ﺧود در اداره اﻣور ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻣﺷورت ﮐﻧد.
ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻠق و ﺧوی ﮐﻧوﻧﯽ ﺳردارھﺎ و روﺳﺎ و در ﻧﺑود
ﺗوﺿﯾﺣﺎت وﯾژه از ﺳوی ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،او ﺧود را ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺑرادرش ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن
ﻣﺣدود ﮐرده اﺳت و ﺗﺟدﯾد ﮐﻧﻔراﻧس را ﺻﻼح ﻧﻣﯽداﻧد .ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن در اداﻣﮫ
ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑرادرش )اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ( ﻗرارداد ﮐﺗﺑﯽ را ﻣطﺎﺑق دﯾدﮔﺎه ﺧود و ﺑﺎ ﭘرھﯾز از ﺣل
اﻣور ﺗرﮐﺳﺗﺎن طرح ﻧﻣوده اﺳت .او ھم اﮐﻧون ﺑﺎ ﻣﻧﻊ وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳردار
ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑرای ﺗﺳﻠﯾت درﮔذﺷت اﻣﯾر ﻣرﺣوم ،ﻣطﺎﺑق ﻋرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷراﯾط ﺳﺎزش
را ﻧﻘض ﮐرده و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﯾﮕری ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﭘﯾرو ﺷراﯾط ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺧود ﻧﺑﺎﺷد .ﺳردار
ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن اﻣﯾدوار ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺳﺎب ﺷده ﺑرای رھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣوﻗﻌﯾت وﯾژه ﺧود اﺳت و
اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،زﯾرا او در ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ ﺧود اﺣﺳﺎس دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داﺷﺗﮫ و اﻣﺗﯾﺎزات زﯾﺎدی از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت.
او ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرادرش ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧدازه او ﺧواھﺎن ﺑﯾﺎن
دﯾدﮔﺎهھﺎی ﮐﻣﯾﺳر در ﺑﺎره اوﺿﺎع اﺳت) .ﺧﻼﺻﮫ اﺻل(
اﻣﺿﺎی ﻣوﻧر ،ﻣﻧﺷﯽ وﯾژه ﮐﻣﯾﺳر
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨در ﺳﻧد ۴
ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل ٢٣ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٣
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺧﺑر ﻏم اﻧﮕﯾز ﻣرگ ﭘدرﺗﺎن را اﺑﻼغ ﻣﯽﮐرد ،ﺗوﺳط
ﺳﻠف ﺳوﮔوار ﻣن ،ﻻرد اﯾﻠﮕﯾن ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺎﺳف ﺑرای از دﺳت دادن ﻣﺗﺣد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﮑم و
ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﺷد.
ﺷﻣﺎ از ﻧﺎﻣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣن از درﮔذﺷت واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ در اﺛر
ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد و طوﻻﻧﯽ روی داد و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ،ﭘﺎﺳﺦ رﺳﻣﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﻟزوﻣﺎ
ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎد.
ﻧﺎﻣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھد داد ﮐﮫ ﻣن ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧداری ﮐل را ﺑر ﻋﮭده
ﮔرﻓﺗﮫ ام و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻓرﺻت از درﯾﺎﻓت ﺧرﯾطﮫ ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھم و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋوض ﻣرﺣوم اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد و ﺗﻣﺎﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺎﯾﯾد
ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ ھﻣﺎن رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺣﻔظ
ﮐﻧﯾد.
ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﯾن ﺧواﺳت ﺳﮭﯾم اﺳت و ﻣن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اطﻣﯾﻧﺎن دارم
ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی و ﻣﺗﺣد ﺑﺎﺷد و ﺣﺳن
ﺗﻔﺎھم و دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت اﻣﯾر ﻣرﺣوم ،ﺳﻠف ﺷﻣﺎ وﺟود داﺷت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت
ﻣدﯾرﯾت ﺷﻣﺎ ﻗوت و ﺛﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﯾﺎﺑد.
ﻣن ﺑﺎ آرزوی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرای رﻓﺎه ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﻼح ﻣﯽداﻧم
ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺗﺎﯾﯾدی ﻣرﺣوم واﯾﺳرا در ﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺟوﻻی ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻋﻼم ﺗﺳﺧﯾر ﺗوﻓﺎﻧﯽ
ھرات ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻣرﺣوم در زﯾر رھﺑری واﻻﺣﺿرت را ﻣورد ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﺷﻣﺎ ﻗرار دھم.
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اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم ،ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮫ ﺷدت ﺑر ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﻧﻣﺎﯾم ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾت دﻗت ﺑﮫ ﺧرج دھﯾد ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﻓﺳران واﻻﺣﺿرت در ﺳرﺣدات ﭘﺎرس اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث آزار و
اذﯾت ﭘﺎرس ﺷود .ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻘدر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﻣﺎ و
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ و ﻧظم در ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت و
از ﺗﺟﺎوز ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ اﻓﺳران واﻻﺣﺿرت ﺑر آنھﺎ ﻧﻔوذ دارﻧد.
اﻣﺿﺎی دﯾﻧﯾﺳن
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶۶
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ﺳﻧد ۵
ﺷﻣﺎره ٧٣
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﯾرل دی ﮔری و رﯾﭘون ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد )ﺧﻼﺻﮫ(
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢١ ،اﭘرﯾل ١٨۶۶

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﻧﺳﺧﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ٣۵۵ﻣورخ ١٧
ﻣﺎه ﺟﺎری را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺣت ھداﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب روان ﺷده و در آن ﮔﻔﺗﮫ
ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ وﮐﯾل ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ از ﻣﺣدوده وظﺎﯾف ﺧود ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺧﺑرﻧوﯾس ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ و ﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﺷده ﮐﮫ در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺳردار
ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﻣﺟﺑور ﺷدﯾم ﮐﮫ دﺳﺗور ﻓراﺧواﻧﯽ او را ﺻﺎدر
ﮐﻧﯾم.
 .٢ﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻧظر ﺧود را در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻧظﯾم رواﺑط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺎح
ھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار اﺑﻼغ ﮐردﯾم .ﻗﺿﯾﮫ اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت و ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت و ﻣﻼﺣظﺎت
ﺳﯾﺎﺳت ﻣوظف ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ رﺋﯾس دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﻧﺷﻧﺎﺳﯾم .اﮔر رﻗﺎﺑت ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﻠطﻧت و اﯾﺟﺎد دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﺣﮑوﻣت ﺷود،
وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧواھﯾم داﺷت ﺗﺎ آنھﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از ﺛﺑﺎت ظﺎھری ﺑرﺳﻧد.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻣﺎ در ﻧظر دارﯾم ﮐﮫ ﻣوﺿﻊ ﺑﯽ طرﻓﯽ ﺷدﯾد ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم ،اﻓﻐﺎنھﺎ را
در اﻧﺗﺧﺎب ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺧود آزاد ﺑﮕذارﯾم و آﻣﺎده ﭘذﯾرش اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ،ﮐدام
ﯾﮏ از روﺳﺎ ،ﻗدرت ﺧود را در ﮐﺷور ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
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 .٣ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﻣﺎﯾل اﺳت راه ﺧود را
ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑراﺑر ﺳﺎزد ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور اطﻼﻋﺎﺗﯽ داده اﺳت و ﭘﺎﺳﺦ ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر
ﺑدون اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﺳردار در دل داﺷت ،ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺻور
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،از ﻟﺣﺎظ ادب ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﻣﺎﯾن ،ﮔری ،ﺗﯾﻠر ،ﻣﺎﺳﯽ و دﯾورﻧد

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ۵
از ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﺷﻣﺎره
 ،٣۵۵ﺳﯾﻣﻠﮫ ١٧ ،اﭘرﯾل ١٨۶۶
ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت

] .١ﻣراﺳﻠﮫ  ٣٠ﻣﺎه آﺧر

ﺣﺎوی ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎﺑل ،ﻣورخ  ٢٣اﺳت .٢ .ﻧﺳﺧﮫ ﻧﺎﻣﮫ دارای ﻋﻼﻣﮫ ل ،ﻣورخ اول ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺟﺎب ﺣﺎوی ﺗرﺟﻣﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﯾﺎدداﺷت ﻣﻧﺷﯽ ﻣورخ  ١۵ﻣﺎه آﺧر اﺳت .٣ .ﯾﺎداﺷت ﻣورخ اول

ﻣﺎه ﺟﺎری ﺣﺎوی ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺷﯽ ﻣورخ  ٢٣ﻣﺎه آﺧر اﺳت[ ،ﺑرای اطﻼع ﺟﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ،ﻧظر
ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧم.
 .٢ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا دﻻﯾﻠﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن
از ﻧظر ادب ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳت .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا اﯾن روﻧد را ﺗﺎﯾﯾد ﮐردﻧد.
 .٣در ﻣورد رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎﺑل واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ او از ﻗدرت ﺧود ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت .او ھﯾﭻ
اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗن وظﺎﯾف ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧداﺷت .وظﯾﻔﮫ او ﺻرﻓﺎ
ﻧظﺎرت و ﮔزارش روﯾدادھﺎ و اﯾﺟﺎد رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ طرف ھﺎ ﺑود .ﻣﺳﯾری ﮐﮫ او
در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻗطﻌﺎ ﻧﺎرس ﺑوده و ﻣﻣﮑن ﺷرم آور ﺑﺎﺷد.
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 .۴وﻗﺗﯽ ﻣﻧﺷﯽ اوﻟﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺧود را ﻣرﺗﮑب ﺷد ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد دﺳﺗور ﻓراﺧواﻧﯽ او را
ﺻﺎدر ﮐرد .اﻣﺎ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار و ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور اﯾن دﺳﺗور اﺻﻼح
ﺷد .ﻓراﺧواﻧﯽ او ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺧواھد ﺑود ،زﯾرا در اﯾن ﺻورت ھﯾﭻ ﻓردی در ﮐﺎﺑل ﺑرای
ﮔزارش روﯾدادھﺎ ﻧﺧواھﯾم داﺷت و ھم اﯾن ﻓراﺧوان ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث رﻧﺟش ﺳردار ﻣﺣﻣد
اﻋظم ﺧﺎن ﺷود .ﺑﺎ آنھم ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﺎمھﺎی ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود.
اﯾن ﺳﺎده ﺗرﯾن راه ﺑرای ﻗرار دادن ﻣﺳﺎﯾل در ﯾﮏ ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳب اﺳت و ﺷﺎﯾد ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
ﺑﺗواﻧد ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾﮕری ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت از ﮐﺎﺑل اﻧﺟﺎم دھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺟﺎب ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر دﺳﺗورات ﻻزم ﺑرای اﺟرای اﯾن ﺗﺻﻣﯾم را ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد.
 .۵ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا ،ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺣوادث ﮐﺎﺑل دﺷوار اﺳت .اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺷﺎﯾد
ﺑﺗواﻧد ﻗدرت ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﺑد.
 .۶ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد رﻓﯾق ﺧﺎن ،ﺗواﻧﺎ ﺗرﯾن رﺋﯾس در ﮐﺷور ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺗرک ﺧدﻣت
او ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ ﻓروﭘﺎﺷﯽ دﺳﺗﮫ اﻣﯾر در ﮐﺎﺑل ﺑوده اﺳت ،از ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم
ﺧﺎن ﻧﺎراض ﺑوده و ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم رﺳﯾده اﺳت.
 .٧ﺧود اﻣﯾر ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت دارای ﺻﻔﺎت ﯾﮏ ﺣﺎﮐم اﺳت؛ اﻣﺎ ﻧﻘص
ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﯾز دارد .ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ او اﮐﺛر روﺳﺎی ﺑﺎ ﻧﻔوذ را از ﺧود دور
ﮐرده و رﻓﺗﺎر او ﺑﺎ ﺑرادرش ،ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﮐﮫ ﭘس از ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺗرﯾن وﻋدهھﺎ و
ﺳوﮔﻧدھﺎی اﻣﻧﯾت ﮐﺎﻣل او را ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧت ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ او ﺑﺎور ﮐرد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺳران اﻓﻐﺎن را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺻول ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻗﺿﺎوت ﮐرد و ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣطﻣﯾن
ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر ﻋزم و اراده ﻧﺷﺎن دھد ،اﺷراف و ﻣردم ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ دور او ﺟﻣﻊ ﻧﺷوﻧد.
 .٨ﺑﮫ ﻧظر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا ،ﺳﯾﺎﺳت درﺳت ﺣﮑم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در از دﺳت رﻓﺗن ﻗﺿﯾﮫ
اﻣﯾر ﻋﺟﻠﮫ ﻧﮑﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﭘﯾﺷرﻓت روﯾدادھﺎ ﺑﺎﺷﯾم و ﺣﺎل ھم ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ
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ﻋﻧوان اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﮫ دھﯾم .اﮔر اﻣﯾر در ﺗﻼش ﺧود ﺑرای ﺑﺎزﭘسﮔﯾری ﮐﺎﺑل ﺷﮑﺳت
ﺑﺧورد و ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﻗدرت ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣراﺟﻌﮫ
ﻧﻣﺎﯾد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻣﻧﺎطﻘﯽ از ﮐﺷور ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر او
ﻗرار دارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد .ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﻧﺷﺎن
دھﯾم ﻣﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﻗدرت ،ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﺧواھﯾم ﮐرد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﮐﻣﮏ ﻧﺧواھﯾم
ﮐرد و اﻓﻐﺎنھﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﺧواھﯾم ﮐرد ﺗﺎ دﻋواھﺎی ﺧود را ﺧودﺷﺎن ﺣل ﮐﻧﻧد و
ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾم ﮐﮫ از ﻧظر رﻓﺎﻗت و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣردم و ﺣﺎﮐﻣﺎن دﯾﻔﮑﺗوی آنھﺎ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾم .ﻣﯽﺗوان
از ﻓرﺻتھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻋﻼم اﯾن اﺻول ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ را ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد
و اﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ در ﻧﮭﺎﯾت ﻣورد ﻗدرداﻧﯽ ﻗرار
ﺧواھد ﮔرﻓت.

40

ﺳﻧد ۶
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﯾرل دی ﮔری و رﯾﭘون ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٣٠ ،ﺟون ١٨۶۶

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد اوﺿﺎع
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﻣﺎﯾن ،ﮔری ،ﺗﯾﻠر ،ﻣﺎﺳﯽ و دﯾورﻧد

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ۶
ﺷﻣﺎره ٢٧۵
از ﮐﯾرک ،ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ ﻣﯾر ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ،
ﺳﯾﺎﺳﯽ
ُﻣری ١۵ ،ﺟون ١٨۶۶

آﻗﺎ،

ﺑﮫ ﻣن ھداﯾت داده ﺷده ﺗﺎ ﺑرای اطﻼع ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا در ﺷورا ،ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ و
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﻓرﻗﮫ ﭘﻧﺟﺎب ،ﺷﻣﺎره  ،۵٨ﻣورخ  ١١ﻣﺎه ﺟﺎری و ﭘﺎﺳﺦ آن در ﻣورد اوﺿﺎع
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ارﺳﺎل ﮐﻧم.
اﻣﺿﺎی ﮐﯾرک،
ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ۶
از ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر ،ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت،
ﭘﻧﺟﺎب ١١ ،ﺟون  ،١٨۶۶ﺷﻣﺎره ۵٨
ﺣﺎﮐم ﺳﺎﺑق ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺷﺎهﻣرد ﺧﺎن در  ٢٠ﻣﯽ ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ﺳواران ،ﺑدون اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ
ﺑﮫ ﺟز ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ اوﻟﯾن دھﮑده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،وارد ﭘﺷﺎور ﺷد .او ﺣﺎﻣل ﻧﺎﻣﮫی
از ﺳردار ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن )ﺑرادرزاده اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن و ﭘﺳر ﻣرﺣوم وزﯾر ﻣﺣﻣد
اﮐﺑرﺧﺎن( ﻓرﻣﺎﻧده اﺧﯾر ﻧﯾروھﺎی ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑود ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﭘراﮔﻧده ﺷد.
در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ آﻣده ﺑود ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻓرار ﺷده و اﺟﺎزه ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ از طرﯾق ﻗﻠﻣرو
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺎرﭘور ﺑرود ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﯾﮑﺟﺎ ﺷود.
در  ٢٧ﻣﯽ ﮔروھﯽ ﻣرﮐب از دو ﺟﻧرال ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ و ﯾﮏ ﺟﻧرال ﭘﯾﺎده و  ١۵ﻧﻔر ﺑدون اطﻼع
ﻗﺑﻠﯽ وارد ﻣرز ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳﭘﯾرﺳﻧﮓ ﺷدﻧد .آنھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺳردار آنھﺎ را ﻧزد ﺷﺎهﻣرد ﺧﺎن
ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﭼرا ﺗﺎﺧﯾر رخ داده و ﻋﻼوه ﺑرآن از ﺟﺎن ﺧود در آن ﺳوی ﻣرز
ﺗرس دارﻧد .ﻣن ﺑﮫ آنھﺎ اﺟﺎزه دادم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺎهﻣرد ﺧﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧد.
در  ٢٩ﻣﯽ ﺑﮫ ﺳردار ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﺟﺎزه داده ﺷد .ﻣن ﻧﮫ ﻧوﺷﺗم ،اﻣﺎ از طرﯾق ﺷﺎه ﻣرد
ﺧﺎن اطﻼع دادم ﮐﮫ ﺳردار در آﻣدن ﯾﺎ ﻧﯾﺎﻣدن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آزاد اﺳت و ﺑراﯾش اﺟﺎزه
ﻋﺑور داده ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻗﺻد ﻣﺎ ﻣورد رﺿﺎﯾت ﮐﺎﻣل او ﻧﺑود.
ﺳردار ھﻧﮕﺎم ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫ در ﮐﻧر ﺑود .او ھرﮔز ظﺎھر ﻧﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻋوض وارد ﻣذاﮐره
ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷﺎه ﻣرد ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان وﮐﯾل او در ﭘﺷﺎور ﻣﺎﻧد ،اول ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ اﻧﺗظﺎر ﺳردار و ﺳﭘس ﺧودش ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑرﮔردد ،اﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھر
دو طرف ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ ﭘﺳرش ﺑﺎ ﺳﮫ ﺟﻧرال ﺑﮫ ﺷﮑﺎرﭘور ﺑرود.
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در  ٩ﺟون ﻧﺎﻣﮫی از ﺳوی ﺳردار ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﺷﺎه ﻣرد ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ
آن را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧم .اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳردار ﻣﯽﺧواھد ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﮔروه ﮐﺎﺑل از
راه ﻗﻼت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود .از ﻣن ﻧﺎﻣﮫی ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ ﺑراﯾش اطﻣﯾﻧﺎن دھم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾﺎﯾد.
ﭼون ﺳردار ﺑﺎ ﺟدا ﺳﺎزی ﺧود از ﺟﻧرالھﺎﯾش ،ﺗﺎﺧﯾر ﺑﮫ ﻋوض آﻣدن ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ،رﻓﺗن ﺑﮫ
ﺟﻼل آﺑﺎد و وارد ﻣذاﮐره ﺷدن ،ﻣﯽﺧواھد ھر ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧوﻧﯽ
ﮐﺎﺑل درﮔﯾر ﺳﺎزد ،اﮐﻧون ﺑﮫ ﺷﺎه ﻣرد ﺧﺎن دﺳﺗور دادم ﺗﺎ ﺑﮫ او اطﻼع دھد ﮐﮫ ﭼون ﺷراﯾط
ﻗﺿﯾﮫ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده ﺷﮑﺳت ﺧورده ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ،ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده
اﺳت ،دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد روی ﻣﺳﯾر ﺷﮑﺎرﭘور ﺣﺳﺎب ﮐﻧد.
او ﺷﺎﯾد از طرﯾق ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﻣﺳﯾر ﮐوھﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑرود .او در ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ اﮔر از
طرﯾق ﮐﺎﺑل راھﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﺟﻧرالھﺎ را ﻧزد ﺧود ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣن اﻣﯾدوارم اﯾن ﮐﺎر را
اﻧﺟﺎم دھد ،ﭼون ﺑﺳﯾﺎر ﺷرم آور اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﺑﺎ آنھﺎ ﭼﮫ ﮐﻧﯾم .اﺧراج آنھﺎ از ﻣرز
ﺑﮫ ﺧﺎطر وﯾژﮔﯽھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺗرس ﺟﺎن درﺳت ﻧﯾﺳت؛ رﻓﺗن آنھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﺎرﭘور )اﻟﺑﺗﮫ
ﺑدون ﮐﻣﮏ آﺷﮑﺎر( ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﻗرار ﻣﯽدھد و ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺧطرﻧﺎﮐﯽ را
ﺑرای آﯾﻧده ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد .زﯾرا ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﮫ ﺳوی اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن در ﻗﻧدھﺎر
ﻓرار ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﻣن ھر روز آﻧﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد را ﮔزارش ﺧواھم داد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ۶
ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﺷﺎه ﻣرد ﺧﺎن ،اﺑو اﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺧﺎن و ﺣﻔﯾظ ﷲ
ﺧﺎن
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ﺗﻌﺎرﻓﺎت .از روزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺗرک ﮐردهام ،از ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی ﻧﺷﻧﯾده ام .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺷﻧﯾدن از
ﺷﻣﺎ ﻣﻌطل ﻣﺎﻧده ام .وﻗﺗﯽ ﯾﺎدداﺷت ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐردم ،ﻓورا از راه ﮐﻧر راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻧﻣودم
ﺗﺎ ﺑﮫ زﯾﺎرت آﺧوﻧد ﺳوات رﻓﺗﮫ و ﺳﭘس ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑروم .اﻣﺎ ﭘﯾش از ﻋزﯾﻣت ،ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎدﺷﺎه )ﮐﻧر( روان ﮐردم و از او ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ اﮔر ﻣرا ﻧﮕذارﻧد ،از اﯾن راه ﺧواھم آﻣد .آنھﺎ
اﻋﺗراض ﮐردﻧد .ﻣن دﯾدم ﮐﮫ از ﺗرس ﺟﺎن ﺷﺎن ﺑرای ﻣن راه ﻧﻣﯽدھﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ
ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑرﮔﺷﺗم .ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﮭﻣﻧد در ﺷﮭر ﺑود .ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ او ﻓرﺳﺗﺎدم و او ھم
اﻋﺗراض ﮐرد .ﺳردار ﻣدد ﺧﺎن و ﺳردار ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق از ﺟﺎﻧب ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن
ﻗراردادی ﺑرای ﻣن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھم ﺑﮫ ﻗﻼت ﺑروم ،ﺑﺎﯾد از راه ﮐﺎﺑل ﺑروم .اﯾن
ﻗﺎﺻدان را ﭘس ﻓرﺳﺗﺎدم و ﺑراﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﮔر از ﺧدﻣت و اﺣﺗرام ﻣن آزرده ﻧﺷوﻧد و
ﺑراﯾم راھﯽ از طرﯾق ﺳرﺧﺎب ﯾﺎ ﻟوﮔر ﺑدھﻧد ،ﺑﮫ آنھﺎ ﺧواھم ﭘﯾوﺳت .ﭘس از  ۶روز
ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﺧواھم ﮐرد؛ اﮔر آنھﺎ راه ﺑدھﻧد ،ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﮐﻣﯾﺳر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧواھم
داد و از آن راه ﺧواھم رﻓت .اﮔر آنھﺎ اﺻرار ﺑر ﺧدﻣت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ ﻗﺳم ﺳواره ﺗﻧﮭﺎ ﺣرﮐت
ﮐرده و ﭘﺷﺎور ﺧواھم رﻓت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻌﺎ اﺑواﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺧﺎن و ﺣﻔﯾظ ﷲ ﺧﺎن
را ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﺑروﻧد و آنھﺎ ﺷﺎﯾد زودﺗر ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرﺳﻧد .اﯾﻧﺟﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧﯾرﯾت
اﺳت و از اﺣوال ﺧود اطﻼع دھﯾد.
ﭘﯽﻧوﺷت – ﻗﺎﺻدی از ﻗﻼت ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ آﻣد و دو ﺷب در ﻗﻼت ﻣﺎﻧد و ﭘس
از ﺗﻘوﯾت ﭘﺎدﮔﺎن ﻗﻠﻌﮫ ﻋﺎزم ﻗﻧدھﺎر ﺷد .ﺳردار ﺷرﯾف ﺧﺎن و ﺳردار ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم ﺧﺎن دو
روز ﭘﯾش ﺑﮫ ھﻣرای ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه وارد ﻗﻧدھﺎر ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﺎﻗﯽ ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب اﺳت.
ﭘﯽﻧوﺷت – ﻣن ﭘس از ﺷش ﯾﺎ ھﻔت روز از ﮐﺎﺑل اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧم .اﮔر ﺟﻧرال
اﺑواﺣﻣد ﺧﺎن و ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺧﺎن و ﺣﻔﯾظ ﷲ ﺧﺎن ﺗﺎﺧﯾر ﮐﻧﻧد ،ﺧوب اﺳت ﮐﮫ از اوﺿﺎع ﮐﺎﺑل
ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷوﻧد .اﮔر آنھﺎ ﺑﮫ ﻣن راه ﺑدھﻧد ،ﺷﻣﺎ را در ﺟرﯾﺎن ﺧواھم ﮔذاﺷت .اﮔر ﻧﮫ ،ﺷب و
روز ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧواھم آﻣد .ﮔر ﺷﻣﺎ ﻣواﻓق ﺑﺎﺷﯾد ،ﺳرﯾﻌﺎ ﻧﺎﻣﮫی از ﮐﻣﯾﺳر ﺑراﯾم ﺑﻔرﺳﺗﯾد و
ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳواره ﺳرﯾﻊ ﺧواھم آﻣد .ﺑﻘﯾﮫ ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب اﺳت.
44

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ۶
از ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ،ﺷﻣﺎره ،۵١١
 ١۵ﺟون ١٨۶۶
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ۵٨ﻣورخ  ١١ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﮫ ﻣن ھداﯾت داده ﺷد ﺗﺎ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻻزم ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷرﻓت اوﺿﺎع در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ دﻗت زﯾر ﻧظر
داﺷﺗﮫ و ﻣطﺎﺑق آن ﻋﻣل ﮐﻧﯾد.
 .٢در اوﺿﺎع ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧوﻧﯽ و ﺑدون آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل از رﻓﺗﺎر و ﺣﺎﻻت طرﻓﯾن ،ﻧﻣﯽﺗوان
دﺳﺗورات ﻗطﻌﯽ و رﺿﺎﯾتﺑﺧش را ﺻﺎدر ﮐرد .اﻣﺎ اﮔر ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﺟﺑور ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده وارد ﻗﻠﻣرو ﻣﺎ ﺷود و ﺑﺧواھد از طرﯾق ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﭘﯾوﻧدد،
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ او اﺟﺎزه داده ﺷود و از اﻣﺗﯾﺎزی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ او واﮔذار ﺷده ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ھرﭼﻧد ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن
اﺟﺎزه ﺑﮫ ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﭘﯾرواﻧش ﺗﻌﻣﯾم داده ﺷود.
 .٣اﺣﺳﺎس ﺧود ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت دارد ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود
ﺑﺎ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷﯾم ،ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دورﻧﻣﺎی اﻋﺎده اﻗﺗدار او ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺗﻼش ﮐﻧﯾم دوﺳﺗﯽای طرﻓﯽ را ﺑﮫ دﺳت آورﯾم ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺻﻌود اﺳت و ﺷﺎﯾد ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﺗواﻧد ﻗدرت را ﺣﻔظ ﮐﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب از ھر وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺷروع اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﻧد
ﮐرد ﺗﺎ آن طرف را راﺿﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻓراﺗر از آﻧﭼﮫ ﻣﺎ در ﺗﻌﮭدات ﺧود ﺑر ﻋﮭده دارﯾم ،ھﯾﭻ
ﺗﻣﺎﯾل ﯾﺎ ﻗﺻدی ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺎح را در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎح دﯾﮕر ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾم.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ۶
ﺷﻣﺎره ۶۶۴
از ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢۵ ،ﺟﻧوری ١٨۶۶

آﻗﺎ،

ﺑﮫ ﻣن ھداﯾت داده ﺷده ﺗﺎ از درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ١۵ﻣﺎه ﺟﺎری ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻧﮕرش در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی درﮔﯾر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اطﻣﯾﻧﺎن دھم و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا ﻣواد ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
اﻣﺿﺎی ﻣﯾر
ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶٧
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ﺳﻧد ٧
ﺷﻣﺎره ۴۴
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٨ ،ﺟﻧوری ١٨۶٧

ﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،اوراق ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اوﺿﺎع
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 .٢ﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧروا درک ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر
ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم و در آن ظرﻓﯾت از او دﻋوت ﮐردﯾم ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘدرش دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﻌﻘد ﮐرده اﺳت.
 .٣اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ھرات ﻓرار ﮐرده اﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﺗرول آن وﻻﯾت را در اﺧﺗﯾﺎر
داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ راﺑطﮫ ﻧﯾﮑو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت او ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ھرات
و دوﺳﺗﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯾم.
 .۴ﺻﻌود ﺳردار ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﺑﻠﺦ ھﻧوز ﺳرﮐوب ﻧﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺗردﯾد وﺟود دارد
ﮐﮫ او ﺑﺗواﻧد آن ﺟﺎ را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮕﮫ دارد ،زﯾرا ﺷﮑﺳت ﻗطﻌﯽ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺳرﺑﺎزان ﮐﺎﺑل در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎل ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد .در ﻣﺟﻣوع ،ﺑرادراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻗدرت ﮐﺎﺑل را در دﺳت دارﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﮔروه دﯾﮕر در ﺣﺎل ﺗﺣﮑﯾم
ﻗدرت ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧد.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﻣﺎﯾن ،ﮔری ،ﺗﯾﻠر ،ﻣﺎﺳﯽ و دﯾورﻧد
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٧
از ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ وﯾﻠﯽ ،ﺳﮑرﺗر دﻓﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر
ﺧﺎرﺟﮫ ،ﮐﻠﮑﺗﮫ ،ﺷﻣﺎره  ،٧۵ – ١١۶ﻻھور ١۵ ،ﻓﺑروری ١٨۶٧
ﺑﮫ ﻣن ھداﯾت داده ﺷده ﺗﺎ ﯾﮏ ﺧرﯾطﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا
را در ﻣورد ﺷﮑﺳت ﮐﺎﻣل اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن و اﺷﻐﺎل ﻗﻧدھﺎر ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزان ﮐﺎﺑل اﻋﻼم
ﮐﻧم .ﺗرﺟﻣﮫ آن ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت.
 .٢ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﻓﺿل ﺧﺎن ھم ﮐﺎﺑل و ھم ﻗﻧدھﺎر را
در اﺧﺗﯾﺎر دارد ،واﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎﺋﯾد ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار
در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣواد ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ،اﻋطﺎی ﻋﻧوان اﻣﯾر در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﻌدی ﻣﺎ ﺑﺎ او ﻧﺑﺎﯾد
درﯾﻎ ﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﻧوز ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ھرات ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد و ﻓﯾض ﻣﺣﻣد
ﺧﺎن ھﻧوز ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ
ﻓﮑرش را درﺳت ﻧﻣﯽداﻧﻧد ،اﻣﯾدی ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻗدرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﮔر اﻓﺿل ﺧﺎن ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل در رﯾﺎﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺷود ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﻣﺛل ﺳﺎﯾر ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد ﻗدرت ﺧود را ﺗﺣﮑﯾم ﺳﺎزﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗداری ﻧﺎدرﺳت ﺑﺧش ﺑزرگ
ﻣردم را از ﺧود دور ﺳﺎزد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٧
ﺗرﺟﻣﮫ ﺧرﯾطﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﻣﻠﻘب ﺑﮫ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ٢٨ ،رﻣﺿﺎن ) ٣ﻓﺑروری (١٨۶٧
ﺑرادرم اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن در ﺳﯾدآﺑﺎد ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﮔرﯾﺧت و ﻣن ﺗﺧت ﮐﺎﺑل
را ﺗﺳﺧﯾر ﮐردم .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ ﺷد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رواﺑط ﻣﺎ ،او
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را در ﻗﻧدھﺎر رھﺎ ﮐردم و ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﺑرای اﺧراج او از آﻧﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﻧدادم .اﻣﺎ دﯾری ﻧﮕذﺷت
ﮐﮫ ﺑرادرم دوﺑﺎره ﺧود را ﺑرای ﻣﻧﺎزﻋﮫ آﻣﺎده ﮐرد .او ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾزی ﺑرای ﺳران
و ﻣردم اﯾن ﮐﺷور ﻓرﺳﺗﺎد .او ﺑرادرم ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را ﮐﮫ ﺗﻌﮭدات ﺑزرﮔﯽ در ﻗﺑﺎل ﻣن
داﺷت و ﭘﺳرم وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد ،او را ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﮔذاﺷت ،ﺑراﻧﮕﯾﺧت ﺗﺎ ﺑر
ﺿد ﻣن ﺷورش ﮐﻧد و آن ﻣرد ﻧﺎﺳﭘﺎس ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ او ﻋﻣل ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺟﺎزات ﻓﯾض
ﻣﺣﻣد و ﺗﺎﻣﯾن آﺳﺎﯾش ﻣردم ﺿروری ﺷد .ﺑرادرم ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﭘﺳرم
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن را ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻗوی ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﻓرﺳﺗﺎدم .آنھﺎ در ﻣﻘر ﯾﻌﻧﯽ در ﻧﯾم راه رﺳﯾده
ﺑودﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش ﺑﮫ ﻗﻼت ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾد و آﻣﺎده ﺟﻧﮓ ﺷد .ﺷﻣﺎری
از ﺳﭘﺎھﯾﺎن اﻣﯾر ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﻧﯾروی ﻣن ﭘﯾﺷروی ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻋﻘب زده
ﺷدﻧد .اﻣﺎ در روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ) ٩رﻣﺿﺎن( ١۶ ،ﺟﻧوری ،ﺟﻧﮕﯽ درﮔرﻓت ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت
اداﻣﮫ داﺷت و در آن اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺷﮑﺳت ﺧورد .ﺳﭘس ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن
ﻓرار ﮐرد ،ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل او ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ اﻓﺗﺎد و اﻓرادش اﺳﯾر ﺷدﻧد .در  ١٩رﻣﺿﺎن
) ٢۶ﺟﻧوری( ﺑرادر و ﭘﺳرم وارد ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ﺷدﻧد و آن ﺟﺎ را ﺗﺳﺧﯾر ﮐردﻧد.
اﯾن ﻣوﻓﻘﯾت را ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﺧود ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽﮔوﯾم و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺎم دادم ،زﯾرا ﻻزم
اﺳت دوﺳﺗﺎن از آن ﻣطﻠﻊ ﺷوﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ٧
ﺧرﯾطﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر ،ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم٢۵ ،
ﺟﻧوری ١٨۶٧
ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ واﻻﺣﺿرت را درﯾﺎﻓت ﮐردم ﮐﮫ اطﻼع داده ﺑود ،ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺟﻧﺎب ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ،اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮑﺳت
داده و اﯾن ﭘﯾروزی را ﺑﺎ ﺗﺳﺧﯾر و اﺷﻐﺎل ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر اداﻣﮫ دادهاﻧد.
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واﻻﺣﺿرت ﻣرا ﺑﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ ﺑرای اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺗﺎﺳف ھﺳﺗم .او ﺟﺎﻧﺷﯾن ﭘدر ﻧﺎﻣدار
ﺷﻣﺎ و ﻣﺗﺣد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷد ،ﺑﮫ اﯾن اﺗﺣﺎد ﭘﺎﺑﻧد ﺑود و ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﻟﻐزش او در
ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ وﺟود ﻧداﺷت .ﺑﺎ آن ھم ،رﻓﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﺎﻧواده ﺑزرگ ﺑﺎرﮐزی و ﻣردم اﻓﻐﺎن
ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﻼﺣظﺎت ﻣن اﺳت .ﺑﺎ اﻧدوه و ﻧﮕراﻧﯽ ﻓراوان ،ﺳﮫ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ
ﻣردم طﻌﻣﮫ ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎرﺗرﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎﯾﻠم از ھر روﯾدادی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾدار و ﺣﮑوﻣت ﻗوی ﺗﺣت رھﺑری ﯾﮑﯽ از
ﭘﺳران اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧزدﯾﮏﺗر ﮐﻧد ،اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧم و ﺑﺎ اﯾن روﺣﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﯾروزی
اﺧﯾر ﮐﮫ دوﺳت ﻣن ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﭘﺳر ﺷﺟﺎع ﺷﻣﺎ ﺟﻧﺎب ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آوردﻧد ،ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮕوﯾم.
دوﺳت ﻣن! ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﯽ طرﻓﯽ ﺷدﯾدی را در ﺑﯾن ﮔروهھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻔظ ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ
اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﮐﻣﮏ ﮐردهام .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻓرﺻت از واﻻﺣﺿرت ﻣﯽﺧواھم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
داﺳﺗﺂنھﺎی ﺑﯾﮭوده را ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾد .ﻧﮫ ﻧﻔر ،ﻧﮫ اﺳﻠﺣﮫ ،ﻧﮫ ﭘول و ﻧﮫ ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ھرﮔز ﺗوﺳط
ﺣﮑوﻣت ﻣن ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن داده ﻧﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت و او ﺑدون ﮐﻣﮏ ﻣن،
ﺑر اﺳﺎس ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود ﺑﺎ ھم ﺟﻧﮕﯾده اﯾد .ﻣن ﻗﺻد دارم اﯾن ﺳﯾﺎﺳت را در آﯾﻧده اداﻣﮫ دھم.
اﮔر ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺑرﺗری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳد و ﺧﺻوﻣت ھﺎ دوﺑﺎره از
ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﻣن ﺟﺎﻧب ھﯾﭻ ﮐدام را ﻧﺧواھم ﮔرﻓت.
دوﺳت ﻣن! ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﮔﻔﺗم ،رواﺑط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻣﺎن واﻗﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺎ وﻗﺗﯽ اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ھرات ﺣﻔظ ﮐرده و ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دوﺳﺗﯽ دارد ،ﻣن او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ھرات ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و دوﺳﺗﯽ او را
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺟﺑران ﺧواھم ﮐرد.
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اﻣﺎ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ھﻣﺎن اﺻل ،ﻣن آﻣﺎده ام واﻻﺣﺿرت را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدار ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑﺷﻧﺎﺳم و ﺻرﯾﺣﺎ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت در آن ﻣﻘﺎم ،ﺻﻠﺢ و ﺣﺳن ﻧﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن اﻧﺗظﺎر دارم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت در ﻣﻘﺎﺑل ،ﺗﻌﮭدات ﻣﻧﻌﻘده در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﭘدر واﻻﺣﺿرت ﺷﻣﺎ ،ﻣرﺣوم اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را ﮐﮫ در ﻣﻌﺎھده  ٣٠ﻣﺎرچ
 ١٨۵۵درج ﺷده و ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺎھده  ٢٠ﺟﻧوری  ١٨۵٧ھﻧوز ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت،
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد.
دوﺳت ﻣن! اﮔر واﻻﺣﺿرت ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد و اﺗﺣﺎد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﭘذﯾرد،
ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھم ﺷد .ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت از ﻣزاﯾﺎی ﭼﻧﯾن
دوره ﻗدرداﻧﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد ،ﻣﺎﯾﻠم ﺑﮫ اطﻼع واﻻﺣﺿرت ﻣﺎده  ٧را ﮐﮫ در ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﺑﮫ
اﯾن ﻣﺿﻣون »ﺑﺎ ﺧرﺳﻧدی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﯾﮏ وﮐﯾل ،ﻧﮫ اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ ،از طرف ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد« آﻣده اﺳت ،ﺟﻠب ﮐﻧم .واﻻﺣﺿرت آﮔﺎه ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ از ﺳﮫ
ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن ﺑﮫ ھﻧد ﻓراﺧواﻧده ﺷد ،ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣن ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل از
طرﯾق ﯾﮏ ﻣﻧﺷﯽ اداﻣﮫ دارد ﮐﮫ ﻣﺎﻣور ﻣن ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓﻘط ﻣوﻗﺗﯽ ﺑوده و در ﻋﻣل ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت .ﺑراﯾن اﺳﺎس ،اﮔر واﻻﺣﺿرت ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻓورا ﯾﮑﯽ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود در درﺑﺎر واﻻﺣﺿرت
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧم.
اﻣﺿﺎی ﻻرﻧس
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ﺳﻧد ٨
ﺷﻣﺎره ۶۶
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳر ﺳﺗﺎﻓورد ﻧﺎرﺗﮑوت ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد،
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٧ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٧

آﻗﺎ،

در اداﻣﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ۴۴ﻣورخ  ٢٨ﻣﺎه آﺧر ﺧود ،اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،اوراق ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﭘﯾﺷﮑش ﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﻣﺎﯾن ،ﺗﯾﻠر ،ﻣﺎﺳﯽ و دﯾورﻧد

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٨
از ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ وﯾﻠﯽ ،ﺳﮑرﺗر دﻓﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر
ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ،ﺷﻣﺎره  ،٩٠ – ١۶٣ﻻھور ،اول ﻣﺎرچ ١٨۶٧
ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع و دﺳﺗورات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا ،ﻧﺳﺧﮫ
ھﺎی از ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،ﺷﻣﺎره  ١٧ﻣورخ  ٢۶ﻣﺎه آﺧر و ﭘﯾﺎم ﺿﻣﯾﻣﮫ آن از ﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎﺑل
را ارﺳﺎل ﮐﻧم.
 .٢ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﺣﺗرم ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺷﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣطﻠﻊ ﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﮐﺎﺑل ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﭘﯾﺷرﻓت ﺣوادث درﯾﺎﻓت ﮐﻧد
و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل اﯾن ﺷواھد اﻋﺗﻣﺎد دوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﻣﯽﭘذﯾرد.
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 .٣ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ آﺧر ﺳر ھﻧری ﮔرﯾن آﻣده اﺳت ﮐﮫ »اﻣﯾر
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺎ ﻋزم آﺷﮑﺎر ﺑرای اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه و ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗن از ﭘﺎرس و روﺳﯾﮫ ،ﻗﻧدھﺎر
را ﺑﮫ ﻋزم ھرات ﺗرک ﮐرده اﺳت« .ﺑﮫ ﻧظر ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﺳﯾﺎر اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ در
ﺷراط ﻣوﺟود ،از ھر ﻣﺣل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﺑود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻣﯾدی ﺑﮫ
درﯾﺎﻓت آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت از دﯾدﮔﺎه ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در
ﺷورا در ﻣورد ﻣﺳﯾری ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﮫ دﻧﺑﺎل ﺷود ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت او ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٨
ﻧﺳﺧﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ،ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ،ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر
ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺷﻣﺎره  ٢۶ ،١٧ﻓﺑروری ١٨۶٧
ﻣواﻓق دﺳﺗورات اراﯾﮫ ﺷده در ﺷﻣﺎره  ۴ﻣورخ  ۴ﺟﻧوری  ١٨۶٧ﺷﻣﺎ و ﺿﻣﯾﻣﮫ آن ﺑﮫ
ﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎﺑل ﻧوﺷﺗم و ﺑﮫ او در اﺷﺎره ﺑﮫ »رﻗﻌﮫ« ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ھداﯾت دادم ﮐﮫ در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ اﺧﺑﺎر اﻗداﻣﺎت اﺧﯾر روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﮐﺎﺑل اطﻼع دھد
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارد ﺗﺎ ﻓرض ﮐﻧد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس رواﺑط
دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارﻧد ،آزار ﺧواھد داد و ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ وﺟود
دارد.
 .٢ﻣن ﺷﺎﻣﮕﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی از ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﮐردم ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ آن ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت و ﺑﺎﯾد
دﺳﺗوراﺗﯽ ﺑﺧواھم ﮐﮫ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای اﺳﺗﻌﻼم آن ارﺳﺎل ﺷود.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ٨
از ﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎﺑل ١۴ ،ﻓﺑروری ١٨۶٧
درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺧود ﮐﮫ ﺣﺎوی ﯾﮏ »رﻗﻌﮫ« در اﺻل از ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن
در ﻣورد روﻧد دادرﺳﯽ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑود ،ﺗﺻدﯾق ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در روز ﭼﮭﺎردھم ،ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺷﺎور را ﺑﮫ واﻟﯽ اﺑﻼغ ﮐرد و واﻟﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ اﮐﻧون
ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾش در ﻣورد روﻧد روﺳﯾﮫ ﺑرطرف ﺷده اﺳت و ﻗﺑﻼ ھدﻓش در ﻧوﺷﺗن اﯾن ﺑود ﮐﮫ
اﻧﮕﻠﯾسھﺎ را در ﺟرﯾﺎن ﻗرار دھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذرد .اﻣﺎ ﺧوب اﺳت ﺳواﻟﯽ ﭘرﺳﯾده ﺷود،
»ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧﺎرا در اﺛر دوﺳﺗﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﺑﯾن او و ﮐﺎﺑل ﺧواھﺎن ﮐﻣﮏ از ﮐﺎﺑل ﺷود،
ﭘﺎﺳﺦ آن ﭼﮫ ﺑﺎﺷد«؟ و اﯾﻧﮑﮫ او در ﭼﻧد روز اﺧﯾر ﺷﻧﯾده ﮐﮫ ﺳردار ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن واﻟﯽ
ﺑﻠﺦ در ﻋﻣل وارد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﮐم روﺳﯽ در ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺷده اﺳت و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد
ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾل ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺣد اﻧﮕﻠﯾسھﺎ اﻧد ،ھﻧوز ھم او ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧد ﺗذﮐر دھد ﮐﮫ ﺳردار ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭼﮫ ﮐرده اﺳت و او ﺑﮫ ﮔزارش اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت
ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت اداﻣﮫ ﺧواھد داد.
او ھﻣﭼﻧﯾن ﺗذﮐر داد ﮐﮫ ﺳردار ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش ﻣواﻓﻘت ﮐرده ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ
ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد ،اﻗدام ﺧواھد ﮐرد .اﻣﺎ اﺧﯾرا ھﯾﭻ ﭼﯾزی از ﻋﻣﻠﮑرد او دﯾده ﻧﺷده
اﺳت .از ﮔﻔﺗﮫھﺎی واﻟﯽ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺣدود  ١۴روز ﭘﯾش در واﺷﯾر
ﺑوده و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ھرات رﻓﺗﮫ اﺳت .واﺷﯾر در  ٨٠ﮐﺎﺳﯽ ]ﺣدود  ١۴۴ﻣﺎﯾل[ ﻗﻧدھﺎر ﻗرار
دارد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ٨
از وﯾﻠﯽ ،ﺳﮑرﺗر دﻓﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﺷﻣﺎره
 ،٢۴٢ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ١٢ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٧
از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ٩٠ – ١۶٣ﻣورخ اول ﻣﺎه ﺟﺎری ﺷﻣﺎ را اﻋﻼم
ﮐﻧم و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ در ﻣورد ﺑﺧﺎرا ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار
ﺑﮫ ﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎﺑل را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
 .٢ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن از ﻣن ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ ﺑرای
اطﻼع ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار اﻋﻼم ﮐﻧم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺳران ﮐﺎﮐﺎ و طرﻓدار ﺳرﺷﻧﺎس اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧﺎم
اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐراﭼﯽ آﻣده و درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ از ﺟﺎﻧب آﻗﺎﯾش ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﺳﻧد دﺳﺗور
داده ﺷد ﺗﺎ ھر آﻧﭼﮫ را ﺳردار ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑﺷﻧود و ﮔزارش دھد ،اﻣﺎ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧدھد .ﭘس
از درﯾﺎﻓت ﮔزارش ﻣورد اﻧﺗظﺎر ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣﺻﻠﺣت ﺗرﯾن را اﺗﺧﺎد ﺧواھد ﮐرد و ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ ﻧﺑﺎﯾد در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻋزم داﯾﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرای ﭘرھﯾز از ھرﮔوﻧﮫ
ﻣداﺧﻠﮫ در ﻣﺑﺎرزهی ﮐﮫ اﮐﻧون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟرﯾﺎن دارد ،اﺗﺧﺎذ ﺷود.
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ﺳﻧد ٩
ﺷﻣﺎره ١٠۵
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳر ﺳﺗﺎﻓورد ﻧﺎرﺗﮑوت ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢٠ ،ﺟﻧوری ١٨۶٧

آﻗﺎ،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،روﻧوﺷﺗﯽ از اوراق ﺑﯾﺷﺗر
در ﻣورد اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
 .٢ﺳﮫ ﻧﮑﺗﮫ در اﯾن اوراق وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ از ﻣﺎ در ﻣورد آنھﺎ ﺗوﺻﯾﮫ
ﺷود.
 .٣در وھﻠﮫ اول ،اﻣﯾراﻓﺿل ﺧﺎن ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢اﭘرﯾل از ﮐﺎﺑل ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮫی اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
اﻓﺿل ﺧﺎن ﻗدرداﻧﯽ ﺧود را از اﺣﺳﺎﺳﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺑﺎرﮐزی
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯽ اﺑراز ﻣﯽﮐﻧد و رﺿﺎﯾت ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﯾﮏ آﻗﺎی ﺑوﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﺧود ﺑﭘذﯾرد .اﯾن ﭘﺎﺳﺦ رﺿﺎﯾتﺑﺧش اﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺎر اول درﯾﺎﻓت ﺷد،
ﻣﺎ ﺷﮏ داﺷﺗﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ اﻓﺿل ﺧﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد از ﮐﺎﺑل ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯽﺷود ﺗﺎ
اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر ﻋﮭده وﮐﯾل ﺑﺎﺷد ،ﺧطﺎب ﺑﮫ ﮔروھﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او در واﻗﻊ ﻗدرت در
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر را در دﺳت دارد .اطﻼﻋﺎت ﺑﻌدی ﻣﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ھﻧوز در ﺷﻣﺎل
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،در ﻧظر ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﺑود ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ در ﮐﺎﺑل ،در
ﺷراﯾط آﺷﻔﺗﮫ ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد را در ﺗﻧﮕﻧﺎی ﺑزرﮔﯽ ﻗرار داده اﺳت و ھر
رﺋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرﺷﯽ در ﻣورد
اﺳﺗﻘﺑﺎل و ﻣﺣﺎﻓظت او از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در  ٢٩ﻣﺎه اﺧر ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم
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ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﺗﻠﮕراف ﮐردﯾم ﺗﺎ ﻓورا وﮐﯾل را از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﺳﯾر اﻣن ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﺑﻔرﺳﺗد .ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧﺎم وﮐﯾل اﺳت و ﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد و وﻓﺎداری او اطﻣﻧﯾﺎن ﮐﺎﻣل
دارﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﺎ اﯾن ﺻﻼﺣدﯾد ﻣﺟددا ﻣﺻﻠﺣت اﻧدﯾﺷﺎﻧﮫ
ﺑرﺧورد ﻧﻣوده و ﺧروج ﻧﻣﺎﯾده را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت.
 .۴دوم ،اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن از ھرات ﺧﺎرج ﺷده و ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺎ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﺑﻠﺦ ﭘﯾوﻧد
ﺑرﻗرار ﮐرده اﺳت .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ اﯾن ﮔﺎم ﺑرداﺷﺗﮫ ﻧﺷده ﺑود ،ﺣدس اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗوان ﺑر
اﺗﺣﺎد ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯾن اﯾن دو رﺋﯾس داﺷت ،دﺷوار ﺑود .در  ۶۶ – ١٨۶۵ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن از ﺑﺧﺎرا از طرﯾق ﺑﻠﺦ ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺎﺑل ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑرﺧورد ﮐرد .ﺑرادر ﮐﺎﻣل
او ،وﻟﯽ ﻣﺣﻣد ﻣدﺗﯽ در دﺳت اﻣﯾر اﻓﺿل ﺧﺎن ﮔروﮔﺎن ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷﮏ وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﭼﮕوﻧﮫ در ﺷﺧﺻﯾت ﺟدﯾد ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﮭرﻣﺎن آرﻣﺎن اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣﯽﺗواﻧد
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد .ﺣﺗﯽ اﮐﻧون ﻧﯾز اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ او ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ﺧود ﺑزرگ
ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد ،ﺗﺎ از روی ارادت ﺑﮫ ارﺑﺎب اﺳﻣﯽ ﺧود .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد
ﮐﮫ او اﮐﻧون ﺑﺎ طرح ﺟدی در ﺳراﺳر ھﻧدوﮐش ﭘﯾﺷروی ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ او را در ﺣﻣﻠﮫ ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺗﮭﺎﺟم ﺷﺎﻧس ﻣوﻓﻘﯾت
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ دارد .ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﭘﺳر اﻣﯾر اﻓﺿل ﺧﺎن از ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾده اﺳت و ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ دﻓﺎع در ﺑراﺑر ﻣﮭﺎﺟم ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﯾﺎمھﺎی ﻓوری ﺑرای ﺑﺎزﺧواﻧﯽ اﻋظم ﺧﺎن
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت .اﻣﺎ ﺣﺳﺎدت ھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﯾن اﻋظم ﺧﺎن و ﺑرادرزاده اش،
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن وﺟود دارد ،ھﻧوز ﺑﺎﻋث اﺧﺗﻼف ﻧظرھﺎی در ﺷورای اﻓﺿل ﺧﺎن ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ﺧﻼﺻﮫ ،ﺷﯾرﻋﻠﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺎﻟﻊاش در ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺣد ﺧود ﻗرار داﺷت ،از ﯾﮏ
ﻣﺣل ﻏﯾرﻣﻧﺗظره ﭼﻧﺎن ﻗدرﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت او را ﺑرای ﻣدﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ
ﻗدرت اﺻﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﺳﺎﻧد .ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯾﻔﺗد ،ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻧﺣراﻓﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ
طرﻓﯽ ﺧود ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﯾﺎ ھر ﮔروه دﯾﮕری ﺧود را در دﺳت ﭘﺎرس
ﺑﯾﻧدازد و از ﺷﺎه ﮐﻣﮏ ﮔﯾرﻧد .ﺣﺗﯽ در اﯾن ﺻورت ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑدون ارﺟﺎع ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھد ﺷد .ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ھﻣﺎن ﺳﻧدی ﮐﮫ در آن ﺗﺳﺧﯾر ﮐﺎﺑل و
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ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم ،از ﺳﻘوط ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣﺗﺣد اﺻﻠﯽ ﺧود اﺑراز ﺗﺎﺳف ﮐرده و
ﻋزم ﺧود را ﺑرای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن او ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ھر ﺑﺧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐردﯾم
ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر او ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر اﻓﺿل ﺧﺎن و اﻋظم ﺧﺎن ﺗﺳﻠط ﺧود را ﺑر ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر
ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺗﺧت ﻣﯾراﺛﯽ ﺧود را دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺳت آورد،
رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در زﯾرﺑﻧﺎی دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن واﻗﻌﯽ و ھﻣراه ﺑﺎ ﭘرھﯾز از ﻣداﺧﻠﮫ
در دﺷﻣﻧﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد.
 .۵در ﻧﮭﺎﯾت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺳﻔر ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺑﮫ ﻣﺷﮭد و ﺷﺎﯾﻌﮫ ﻣﻼﻗﺎت او ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺎﻣور درﺟﮫ دار اﻓﻐﺎن ،ﻣﯾر ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده
اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﭘﺎرس راﺿﯽ اﺳت ﮐﮫ ھدف ﺷﺎه ﺻرف ﻣذھﺑﯽ اﺳت و ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت داﺧﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺗﺑﺎط ﻧدارد .ﻟزوﻣﺎ آﻗﺎی اﻟﯾﺳون ﺑﺎﯾد ﺑﮭﺗرﯾن ﻗﺎﺿﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ داﻧﯾم
ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﮫ وﯾژه ﭘﯾش از ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت رﺳﯾدن ﺗﻣﺎﯾل آﺷﮑﺎری ﺑﮫ اﺗﺣﺎد
ﭘﺎرس از ﺧود ﻧﺷﺎن داده و طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺷﮑﺳت اﺧﯾر در ﻗﻼت ﻏﻠزی و در
ﻧوﻣﯾدی از ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی از ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،از ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرس ﺑرای ﮐﻣﮏ در ﺑراﺑر
دﺷﻣﻧﺎﻧش درﺧواﺳت ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ دﻟﯾﻠﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﻣﯾر ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ،اﻓﺳری
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺳﺗﺎده ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣﺷﮭد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت ،ھﻧوز در ﻓراه ،ﺷﮭری در اﯾن
ﺳوی ھرات اﺳت .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ دو طرﻓدار ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺎم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
اطﻼﻋﺎات ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣدی اﯾن ﺷﺎﯾﻌﮫ را رد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺷﮭد ﺻﺣﻧﮫ دﺳﯾﺳﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾن
ﺷﺎه ﭘﺎرس و ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھرﺻورت ،ﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم ﮐﮫ در درﺳﺗﯽ ﻧظرات آﻗﺎی
اﻟﯾﺳون در ﻣورد ﻧﺑود طرحھﺎی ﺟﺎه طﻠﺑﺎﻧﮫ از ﺳوی ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﻣﺎﯾن ،ﺗﯾﻠر ،ﻣﺎﺳﯽ ،دﯾورﻧد و ﯾول
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٩
از اﻣﯾر ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرای ھﻧد ١۶ ،ذی اﻟﺣﺟﮫ  ١٢٨٣ق )٢٢
اﭘرﯾل (١٨۶٧
ﻧﺎﻣﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ در آن آﻣده اﺳت ،در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﮐم
ﺑود ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﯽ طرﻓﯽ ﺷدﯾد ﺧود را ﺣﻔظ ﮐرد ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن ﻧﮑرد ،در آﯾﻧده ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻋﻣل ﺧواھد ﮐرد و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ھﯾﭻ ﯾﮏ از طرﻓﯾن
ﺻورت ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
او ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣطﻣﯾن اﺳت ﺧواﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﯾﺎن
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎرﮐزی را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد و ﻣردم اﻓﻐﺎن را در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾش ﻗرار دھد.
واﻻﺣﺿرت از ﺣﺳن ﻧﯾت ﺣﮑوﻣت ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
در ﻣورد دوﺳﺗﯽ دو ﮐﺷور ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت ،اﯾن دوﺳﺗﯽ از
زﻣﺎن ﻣرﺣوم ﭘدر اﯾﺷﺎن ﺑرﻗرار ﺑوده و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑق اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد
و ھﯾﭻ ﮐﺎر ﻣﺧﺎﻟﻔﯽ از ﺟﺎﻧب اﯾﺷﺎن ﺻورت ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺷﺎره ﮐرده اﺳت .واﻻﺣﺿرت
اذﻋﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﮫ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻣزﯾت زﯾﺎدی ﺧواھد
داﺷت .واﻻﺣﺿرت ﻣﺎﯾل اﺳت ﯾﮏ وﮐﯾل ﺑﮫ درﺑﺎر اﯾﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود .ﭼون دوﺳﺗﯽ در
ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎ وﺟود دارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت وﮐﯾل ارﺳﺎل ﺷود .او ﻣﯽﺗواﻧد از ﻣﺳﯾر ﮐرم ﺑﮫ
ﺳﻣت ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﮐﻧد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٩
ﭘﯾﺎم ﺧدﻣت
از ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢٩ ،ﻣﯽ ١٨۶٧
از دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﻻھور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت
»اﮔر ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار اﻋﺗراﺿﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،واﯾﺳرا ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ وﮐﯾل ﺑﮫ ﮐﺎﺑل را ﺗﺎﺋﯾد
ﻣﯽﮐﻧد و ﺗداﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑرای ﺳﻔر اﻣن او اﺗﺧﺎذ ﺷود«.
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ﺳﻧد ١٠
ﺷﻣﺎره ٣
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳﺗﺎﻓورد ﻧﺎرﺗﮑوت ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد )ﺧﻼﺻﮫ(
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٣ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨۶٧

اﻗﺎ،

در دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل از  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠ﺟوﻻی ،ﻣﺳﺎﯾل زﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت:
» واﻟﯽ )ﮐﺎﺑل( از ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﭼﻧﯾن ﺷﻧﯾده اﺳت :ﺷﺎه ﭘﺎرس ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﻣﺷﮭد ،ﻧﯾروی ﻣﺗﺷﮑل از  ١۶ھزار ﻧﻔر از ﺳﯾﺳﺗﺎن درﺧواﺳت ﻧﻣود و ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن
ﺣﺎﮐم ھرات ﻧوﺷت ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ ،ﺗﻔﻧﮓ ھﺎ و ﺳﻼح ھﺎی ﺳﺑﮏ ﭘﺎرس را
ﺑﮫ ﭘﺎرس ﺑﺎز ﮔرداﻧد ﮐﮫ در روزھﺎی ﭘﯾش ﺑﮫ واﻟﯽ ﻗﺑﻠﯽ داده ﺑود .ﺳردار از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن
ﺧواﺳت ﻋذر ﺧواﺳت ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ از ﭘدرش ،اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺷﻧود«.
 .٢ﺑﺎزھم ھﻣﺎن دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﻣﯽﮔوﯾد» :واﻟﯽ ﻧﺎﻣﮫی را ﮐﮫ از ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن در
راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣور ھرات درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،در اﺻل ﺑﮫ دﺳت ﻣﯾر ﻣﻧﺷﯽ )ﺳﮑرﺗر درﺑﺎر(
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ اراﯾﮫ ﻣﯽﺷود .ﻣﯾر ﻣﻧﺷﯽ ﺑﮫ دﺳﺗور واﻟﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر از واﻟﯽ ﺑر ﺿد روﺳﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ واﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧداده و ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔزارش داده اﺳت .اﻣﺎ روﺳﯾﮫ در ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻼم
ﻧﻣوده ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل دوﺳﺗﯽ در ﺑﯾن آنھﺎ ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻧﺷده اﺳت .ﭘس از آن
واﻟﯽ ھﻧوز ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎده و ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠوم ﺷده ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﺣد اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﭼﮫ ﺑوده اﺳت«.
 .٣ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﺗن زﯾر ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار ﺣﺎوی اطﻼﻋت ﻓوق اﺳت» :از ھرات،
ﺑراﺳﺎس ﮔزارش ﻗﺎﺻدی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎدم و اﮐﻧون ﺑرﮔﺷﺗﮫ ،ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﯾﻠﭼﯽ
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)ﻧﻣﺎﯾﻧده( ﻧﺎﻣﮫی از ﻣﺷﮭد از طرف ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺑرای ﺳردارد ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن واﻟﯽ ھرات
آورده اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ اﮔر او وﻓﺎدار و ﺻﻣﯾﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﯾد و ادای اﺣﺗرام ﮐﻧد.
ﺳردار ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر او ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﺧواﺳتھﺎی ﭘدرش ﺑﺎﺷد و ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﻓرﺳﺗﺎده
وﯾژه را ﻧزد اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎد و او ﺑﺎ ﺻراﺣت ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ از ﺧداوﻧد ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺗﺣوﻟﯽ دﻋﺎ
ﮐرده اﺳت و او )ﭘﺳرش( ﻧﺑﺎﯾد زﻣﺎن را از دﺳت ﺑدھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺳوار ﺷود و در اﻧﺗظﺎر
ﺷﺎه ﺑﺎﺷد .ﺑراﯾن اﺳﺎس ،ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﺎ ﭼﻧد اﺳپ و ﺗﺟﮭﯾزات زﯾﺎد ،ﻟﺑﺎس ھﺎی
ﮐﺷﻣﯾری و ھداﯾﺎﯾﯽ زﯾﺑﺎ راھﯽ ﻣﺷﮭد ﺷد .او ﺑﺎﯾد  ٣۴روز ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد .ﺑﺎﯾد دﯾد ﮐﮫ اوﺿﺎع ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯽﮐﻧد و ﺧداوﻧد ﭼﮫ ﭼﯾزی را
ﻣﻘرر ﻣﯽ دارد«.
 .۴ﭘس از درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻓوق ،ﭘﯾﺎم زﯾر را ﺑﮫ ﺻورت رﻣزی ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
در ﺗﮭران ﻓرﺳﺗﺎدﯾم» :ﮔزارش ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎه ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺷﮭد ﺑﮫ واﻟﯽ ھرات
ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺑرﺧﯽ از اﺳﻠﺣﮫ ،ﺗﻔﻧﮓ و ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرس ﺷده
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﺎرس ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﭘﯾﺷﯾن واﮔذار ﺷده ﺑود و ھم از واﻟﯽ دﻋوت ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺷﺎه ادای اﺣﺗرام ﮐﻧد .ﮔزارش ﺷده اﺳت ﮐﮫ واﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯾد اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺎ ھداﯾﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای ﺷﺎه ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎده اﺳت .واﻗﻌﯾت ﻗﺿﯾﮫ را درﯾﺎﺑﯾد«.
 .۵در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑرای ﻣﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم در ﮔزارشھﺎی ﻓوق ﭼﻘدر ﺣﻘﯾﻘت
وﺟود دارد .از ﯾﮏ ﺳو ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮔروه ﺣﺎﮐم در ﻗدرت ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺣرﯾف ﺧود
اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﭘﺎرس ﻗرار دارد ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راﺑطﮫ ﺧوب ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد و ﻣواد
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻧﺷﯽ درﺑﺎر ،در رﺳﺎﻧدن ﻧﺎﻣﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ ﺧﺑرﻧوﯾس ﻣﺎ ،آﺷﮑﺎرا
ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ذھن واﻟﯽ ،اﻣﯾر اﻓﺿل ﺧﺎن ﺑرﺗری دارد .او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت،
»ﺑﺧﺎرا ﺑﺎرھﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑر ﺿد روﺳﯾﮫ ﺑﮫ او ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻣﺎﯾل او ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻧرﻧﺟﺎﻧد ،اﻣﺗﻧﺎع ﮐرده ﺑود؛ ﺣﺎل ﮐﮫ دﺷﻣن او ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺗوطﯾﮫ دارد« ،ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ اﯾن رﻓﺗﺎر ﺧود را ﻓراﺗر از اﺗﺣﺎد ﻣﺎ ﻗرار داده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
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ﮔروه ﺣﺎﮐم در ﻗدرت ﮐﺎﺑل ﺳزاوار ﺣﻣﺎﯾت و ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ﺑود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ﮔروه ﻣﺳﻠط،
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ،اﮔر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺳﯾﺎر اﻏراق آﻣﯾز و
رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ﻣدتھﺎ ﭘﯾش ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﮐﻣﮏ ﭘﺎرس ﺑود ،زﯾرا ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﻣﺎ ﭼﯾزی درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺑر ﺳر ﻗدرت ﮐﺎﺑل اداﻣﮫ دارد و ﺷﺎه ﺑﺎ ﻟﺷﮑری اﻧﺑوه در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾﻼت
ﻣﻌﻠوم ﭘﺎرس ﺑرای ﻋﻼﻗﻣﻧدی در اداره ھرات ،ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی
ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﺎﺷد.
 .۶در اﯾن اﺑﮭﺎم ﺣﻘﺎﯾق ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎی اﻟﯾﺳون ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ دوراﻧدﯾﺷﯽ ﻓراوان ﯾﮏ اﻓﺳر
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑرای ﺣﺿور در اردوﮔﺎه ﺷﺎه و ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺟرﯾﺎﻧﺎت درﺑﺎر ﭘﺎرس در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﻧﺻوب ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓت ﻧﮑﻧﯾم ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻓﺳر ﻣورد
ﻧظر وﺿﻌﯾت اﻣور را ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﮔزارش دھد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾق
ﻣﺷﺧص ﺷود .ﺑراﯾن اﺳﺎس ،ﻣﺎ درﺳت اﻧدﯾﺷﯾدﯾم ﮐﮫ در ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺧﯾر
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ از ﻧظرات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﺗواﻧﯾم
در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧود را در آﻏوش ﭘﺎرس ﻣﯽ اﻧدازد و ﺷﺎه ﺑرای
ﺣﻣﺎﯾت او اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد و ﻋﻣﻼ دوﺑﺎره ﺑر ھرات ﻣﺳﻠط ﻣﯽﺷود ،ﺳرﯾﻊ ﻋﻣل ﮐﻧﯾم.
در ﺻورت اﺛﺑﺎت ﺻﺣت ﺷﺎﯾﻌﮫ ،ﻣﺳﻠﻣﺎ دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﻗدام ﻓﻌﻠﯽ وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت .اﻣﺎ
اﮔر ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر واﻗﻌﯾت اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺎ
ﭘﺎرس اﻗدام ﮐرده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻣﮏ و اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺗﻘﺎﺑل در ﺑﯾن دو ﻗوه ﻣﻧﻌﻘد ﺷده اﺳت ،در اﯾن
ﺻورت ،ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده ﺣﺎﺿر ﺑﯾن ﻣﺎ
و اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻓﺳﺦ ﺷود و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﮔروه ﮐﺎﺑل ﮐﮫ در ﻗدرت اﺳت ،ﮐﻣﮏ ﺷود.
اﮔر ﮔروه ﻓﻌﻠﯽ در ﺷراﯾطﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ﻣوﺿﻊ ﺧود را در ﺑراﺑر
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺣﻔظ ﮐﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﺗوﺳط ﭘوﻟﯽ و ﺗدارک اﺳﻠﺣﮫ و ﺗﺟﮭﯾزات
ﺧواھد ﺑود .ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اراﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،راه ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ
64

ﺑرای ﮔروه ﮐﺎﺑل در اﺗﺣﺎد ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓراھم ﮐرده و ﺑرﺗری آﺷﮑﺎر و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﻌرض ﺧواھد
داﺷت.
 .٧ﻗﺑﻼ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ﻋواﻗب اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﭘﺎرس ھﺷدار داده ﺷده اﺳت و اﮔر ﻣﺎ ﺗﺣت
ﺷراﯾط ﻣﻔروض ،ﻣﺳﯾری را ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗرﺳﯾم ﺷده ،اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺷﮑﺎﯾت ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .٨اﮔر ﭼﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺿرب اﻟﻣﺛل ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺣد ﻣﺗزﻟزل و ﺑداﺧﻼق اﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﮕﯾزهھﺎی وﺟود دارد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺑرای آنھﺎ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺳﺎﮐﻧﺎن ھرات ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻧژاد اﻓﻐﺎن ﻣﺗﺣد اﻧد ﺗﺎ ﻧژاد ﭘﺎرس .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺳﻠط ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘﺎرس ﺑرای
ﺳران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺧواھد ﺑود .ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿدﯾت ھﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻣﻧﻔور
اﻧد .اﺗﺣﺎد ﺳران اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ )ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ
و ﺗﻌﺻب ﻧﺷود( ﭼﻧدان ﻧﺎﻣطﻠوب ﻧﺧواھد ﺑود ،ﺑﮫ وﯾژه اﮔر آن را ﺗﻧﮭﺎ ﺑدﯾل ﮔراﯾش ھﺎی
ﭘﺎرﺳﯽ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑداﻧﯾم.
 .٩ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت اﺣﺗﻣﺎﻻت آﯾﻧده ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﭘس از وارد ﺷدن ﺑﮫ ﻣذاﮐره
ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺑﺎﯾد ﺗﺧت ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ دﺳت آورد .در آن ﺻورت ،ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ارزﺷﯽ ﮐﮫ او
ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗﺎﯾل اﺳت ،ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ او را از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﺟدا ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ اﮔرﻏﯾراز اﯾن ﺑود و دﯾده ﺷد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﭘﺎرس ﭘﯾوﺳﺗﮫ و رواﺑطش ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻐﺎﯾرت
دارد ،آﻧﭼﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﭘﺎرس را ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات او در ﻣورد ھرات
و اﺻرار ﺑر رﻋﺎﯾت آنھﺎ ﺟﻠب ﮐﻧﯾم.
 .١٠ھﻣﭼﻧﺎن اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ اﮔر ﮔروه ﺣﺎﮐم ﺑر ﻗدرت ﮐﺎﺑل از ﺳوی ﻣﺎ ﮐﻣﮏ و ﺣﻣﺎﯾت
ﺷود و در ﺷراﯾط ﻣﺗﻐﯾﯾر اوﺿﺎع اﻓﻐﺎنھﺎ ،از ﺑﯾن ﺑروﻧد؛ ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺣﺎﮐم
ﺷود ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺳرداران دﯾﮕر ،ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾری ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ اﺛری در
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ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔذارد .رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم دﯾﻔﮑﺗوی )ﺑﺎﻟﻔﻌل( روز ﺑﺎﺷد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺣﺎﮐم دﯾﻔﮑﺗو ﺑﺎ ﻣﺎ ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣواد و ﺷراﯾط
ﻣﺳﺎﻋدی را ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺳﻠﻔش ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑود ،ﺑﺎ او ﺗﺟدﯾد ﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺧواھﯾم ﺑود ﺗﺎ ﻧﻔوذ ﺧود را ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛرﺗر از ﭘﯾﺷروی
ﻧﯾروھﺎی ﺧود ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم – اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط در آﺧر راه ﻣﻣﮑن ﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل
اﻓﻐﺎن را ﺑر ﺿد ﻣﺎ ﻣﺗﺣد ﻧﻣوده و ﺧزﯾﻧﮫ ﻣﺎ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽﺳﺎزد.
 .١١دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت و ﻣﺎ ﻣﺷﺗﺎﻗﯾم ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت را در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ،در ﺻورت ﺑروز ﻣوارد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺷﺧﺻﯽ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫاﯾم ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم.
 .١٢اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار دارد ،ﺑﺣث در ﻣورد ﻣوﺿوع دﯾﮕری را
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺧﯾرا ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ
روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺣد
زﯾﺎدی ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرول او ﺑوده و او را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ وا داﺷﺗﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی
او ﺳرﯾﻊ ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ ﭘﯾروزی ھﺎی ﻣﺗﺎﺧری ﮐﮫ ﮔزارش ﺷده اﺳت ﺑﺧﺎرا را ﺑﮫ دﺳت آورده
اﺳت ،ﺑدون ﺷﮏ ﺗﺎﺛﯾر او ﺑﮫ زودی ،اﮔر ﻗﺑﻼ ﻧﺷده اﺳت ،در ﺳﻣرﻗﻧد و ﺑﺧﺎرا ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
ﺧواھد ﺑود ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ در ﻗوﻗﻧد ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑرﺧﯽ از ﺣﮑوﻣتﻣردان ﺧودش
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ روﺳﯾﮫ در ﮔﺳﺗرش ﻗرارﮔﺎهھﺎ و ﺳرﺣدات او در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت
ﻣﺗﻌﺻب و ﻏﯾرﻣﺗﻣدن در ﺟﻧوب آﻣو ﻧﯾﺳت و آنھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ اﺧﯾر
آنھﺎ ﻧﮫ در ﺟﮭت ﺗﺣﻘق اھداف از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﮕرش دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ و ﻧﻘﺷﮫھﺎی
ﺑﺧﺎرا و در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻋﺎدی آنھﺎ ﺑوده اﺳت .اﮔر اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ھﺎ ﺑﯾﺎن درﺳﺗﯽ
از دﯾدﮔﺎهھﺎی روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ اﺳت ،رواﺑط
ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺗﺎ ﻣرزھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس و ﻣﻌﺎھدات ﻻزم
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ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل و ﻣﻠل اطراف اﯾن ﺧط ھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آﺷﮑﺎرا ﺗﺻدﯾق و ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود .اﮔر ﺗﻔﺎھم و ﺣﺗﯽ
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺎھﯾت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﻣد ،ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳو ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑدون ﻧﮕراﻧﯽ ﯾﺎ دﻟﮭره ﺑﮫ
اﻗداﻣﺎت روﺳﯾﮫ در ﻣرزھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ اش ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم و از ﺗﺎﺛﯾر ﺗﻣدﻧﯽ او ﺑر روی ﻗﺑﺎﯾل وﺣﺷﯽ
ﺻﺣراھﺎ و ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺗﻌﺻب و اﻧﺣﺻﺎری ﺑﺧﺎرا و ﻗوﻗﻧد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧﯾم .از ﺳوی دﯾﮕر،
اﮔر روﺳﯾﮫ از اﺣﺳﺎس وﻓﺎداری ﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ داﺷت ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣﺳﺎدﺗﯽ در
راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن و ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﺷت.
 .١٣اﮔر ﭼﻧﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھر دو اﻣﭘراﺗوری ﺑﺎﺷد ،اﮐﻧون ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ
زﻣﺎن آن ﻓرا رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﻣزﯾت زﯾﺎدی در ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣورد ﺑﺣث
ﻗرار ﮔﯾرد و اﮔر ﺑﺎ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣﺎ ھﻣﺳو ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺗرام ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﻧﭼﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧوﺷﺗﮫ اﯾم ،ﺑرﻗرار ﺷود.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﻣﺎﯾن ،ﺗﯾﻠر ،ﻣﺎﺳﯽ ،دﯾورﻧد و ﯾول
ﭘﯽﻧوﺷت – از زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،ﭘﺎﺳﺧﯽ از ﺗﮭران درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از
ﭘﯾﺎم آﻗﺎی اﻟﯾﺳون ﭘﯾوﺳت ﺷده اﺳت .ﺑﺎ وﺟود اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎرﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ واﻗﻌﯾت
ﺳﺎده ﺑﺎزدﯾد واﻟﯽ ھرات از اردوﮔﺎه ﺷﺎه در ﻣﺷﮭد ،دﻟﯾل ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑر وﺟود ﺗﻔﺎھم ﺑﯾن ﺷﺎه
ﭘﺎرس و اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن اﺳت .اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﺑود ،ﭘﺳر اﻣﯾر ،ﺳردار ﯾﻌﻘوب ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ اﯾن دﯾدار را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد ،ﺑﮫ وﯾژه در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن در ھرات ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﻌﯾف ﺑﺎﺷد .ﺑراﯾن اﺳﺎس ،ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﺗواﻓﻘﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھرات ﮐﮫ ﻓﻘط زﻣﺎن ﻣﯽﺗواﻧد
ﻧﺷﺎن دھد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﯾن دوطرف ﻣﻧﻌﻘد ﺷده اﺳت .ﺷﺎﯾﻌﮫی در ﮐﺎﺑل در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﭘﺎرس ھرات را اﺷﻐﺎل ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ در ﺻﺣت اﯾن ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺗردﯾد دارﯾم و اﺣﺗﻣﺎل
دارد ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﭘﺎرس اﻧﺟﺎم ﺷود ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻣﺗر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﮐﻣﺗر ﺣﺳﺎب
ﺷده ﺑرای ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﮐﺎﺑل ھﻧوز در ﭘﺷﺎور اﺳت .ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﺎﯾل ﻧﺑود او را ﺑﮫ آن
درﺑﺎر ﺑﻔرﺳﺗد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ زودھﻧﮕﺎم از ﺳوی اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن
اﻧﺟﺎم ﺷود .اﻣﺎ ﻣﺎ اﻣروز ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺣﺗرم ﺗوﺿﯾﺢ دادﯾم ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧطری را
در ﻣﺳﯾر راه ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﻓورا ﺳﻔر ﮐﻧد .ﻣﻧﺷﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوب ﻋﻣل ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ ﺣﺿور ﯾﮏ ﭘﺗﺎن دارای ﺧﺎﻧواده ﺧوب ،ﺗواﻧﻣﻧدی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و
ﻣﺟرب ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎن ﺑﮭﺎدر ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در اﯾن زﻣﺎن در ﮐﺎﺑل ارزﺷﻣﻧد ﺧواھد ﺑود .او
ﻣﯽﺗواﻧد ﻗﺿﺎوت درﺳﺗﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت طرﻓﯾن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗرﯾب اﻟوﻗوع
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣورد آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اطﻼﻋﺎت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ١٠
ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾﺎم
از اﻟﯾﺳون ،ﺗﮭران ،ﺑﮫ واﯾﺳرای ھﻧد ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﻣن ﻣﻌﺗﻘد ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺷﺎه ﺧواﺳﺗﺎر اﻋﺎده اﯾن ﺗﻔﻧﮓ ھﺎ وﻏﯾره
ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ او ﻣﯽﺧواھد اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑررﺳﯽ و روﺷن ﮐﻧد .آﻗﺎی ﺗﺎﻣﺳون در اﯾن ﻣورد
ﭼﯾزی ﮔزارش ﻧﻣﯽدھد .ﺷﺎه ﺳﭘس ﻣﺷﮭد را ﺗرک ﮐرد و در ﻋوض ھداﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزﺷﯽ
درﯾﺎﻓت ﻧﻣود .ﺷﺎه اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﯾﻌﻘوب ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ھرﮔوﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﮫ از
ﺟﺎﻧب ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن دﻗت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ از ﺳوی
ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرس در ﺟﮭت ﺗﺧطﯽ ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻋﮭد ﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻧﺷود.
ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم و ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم
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ﺳﻧد ١١
ﺷﻣﺎره ١٧٨
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳر ﺳﺗﺎﻓورد ﻧﺎرﺗﮑوت ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٧ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٧

آﻗﺎ،

ﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،روﻧوﺷﺗﯽ از اوراق ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط
ﺑﮫ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
 .٢ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن وﻓﺎت ﻧﻣوده و ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن
ﺑرادر آن ﻣرﺣوم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت.
 .٣ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺟدﯾد ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐردﯾم ،درﮔذﺷت ﺑرادرش را ﺗﺳﻠﯾت و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ اش را
ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗﯾم .وﮐﯾل ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﻓﺗﮫ و وظﺎﯾف ﺧود را در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﮭده
ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ١١
ﭘﯾﺎم ﺧدﻣت ١١ ،اﮐﺗوﺑر ١٨۶٧
از ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﻓﺿل ﺧﺎن در ھﻔﺗم ﻣﺎه ﺟﺎری درﮔذﺷت.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ١١
ﭘﯾﺎم ﺧدﻣت ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ١٨۶٧
از ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل در درﺑﺎر ﺑﺎز،
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺳوی ﺳران و اﺷراف ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺳط ﺑردارزادهاش ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﮐﮫ ﺷﻣﺷﯾر
ﭘدرش را ﺑﮫ ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن داد ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروھﺎ را ﺑﮫ
ﻋﮭده دارد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ١١
ﭘﯾﺎم ﺧدﻣت ٢٢ ،اﮐﺗوﺑر ١٨۶٧
از ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب
اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ وﮐﯾل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺎﺑل ﺑﺷﻧوﯾم ،ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺧواھد اﻓﺗﺎد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ١١
از ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﺷﻣﺎره  ،٨١٧ – ٣٨٧ﻣری ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ١٨۶٧
ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور داده ﺷده ﺗﺎ ﺑرای اطﻼع ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا و ھر دﺳﺗوری ﮐﮫ
ﻻزم ﺑﺎﺷد ،روﻧوﺷﺗﯽ از ﻧﺎﻣﮫ و ﺿﻣﯾﻣﮫ آن از ﺳوی ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،ﺷﻣﺎره  ،٨٣ﻣورخ ١۶
ﻣﺎه ﺟﺎری را اراﯾﮫ ﮐﻧم .اﻋﻼم ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم
ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرادرش ،ﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣن ﺑﮫ آن در اﯾن
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ﺗﺎرﯾﺦ ،دﺳﺗورات ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار در ﻣورد اﻋزام ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎ ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل را
اﺑﻼغ ﮐﻧم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵درﺳﻧد ١١
از ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ،ﮐﻣﯾﺳر ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺷﻣﺎره
 ١۶ ،٨٣اﮐﺗوﺑر ١٨۶٧
ﻣن اﻓﺗﺧﺎر دارم ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫی را ﮐﮫ اﻣروز از ﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﮐردم ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزم
ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﮑﺳت ﻧﯾروھﺎی ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺳردار ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣرگ آن ﺧﺎن ،ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﻓرار اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن و ﻣرگ واﻟﯽ ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﺑر اﺛر ﭘﻧدﯾدﮔﯽ و ﺷﻧﺎﺧت
ﺳرﯾﻊ و رﺳﻣﯽ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟﯽ ﯾﺎ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑردارش در ﮐﺎﺑل
ﺑود.
 .٢ﮔزارشھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺑﯾن ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﺑرادرزاده
اش ،ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن وﺟود دارد و اﺧﺑﺎری ﮐﮫ اﮐﻧون ﮔزارش ﺷده ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت اوﺿﺎع ﺗﺳﻠﯾم ﺷده و ﺑﺎ
ﮐﺎﮐﺎﯾش ﻣﻌﺎﺷرت ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺎﮐﺎ و ﺑرادرزاده ،ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ
ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن داوطﻠﺑﺎﻧﮫ از ﺣق ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود ﺻرﻓﻧظر ﮐﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد
اﻋظم ﺧﺎن ﺑﺗواﻧد ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻗدرت ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد و ﺑﺎ ظﻠم و ﻓرﯾب از اﻋﺗﺑﺎر ﺧود
ﺑﮕذرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣن اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﻓورا دﺳﺗوراﺗﯽ در ﻣورد ارﺳﺎل ﺗﺳﻠﯾت ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده
ﺑﺎرﮐزی در ﻣورد درﮔذﺷت ﺳردار ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن در
ﺧﺻوص ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل،
ﺧﺎن ﺑﮭﺎدر ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺧواھم.
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 .٣اﮔر ﻧﻣﺎﯾﻧده ارﺳﺎل ﺷود ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻣن ﻓرض ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ارﺳﺎل ﺷوﻧد و ﺷﺎﯾد ﻣطﻠوب ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣوﺿوع اﻋزام ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرای ﭼﻧد روز در
اﻧﺗظﺎر درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن
ﮐﮫ اﻋﻼم ﺳﻠطﻧت ﮐﻧد و از طرف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺣد ﭘدر ﻣرﺣوﻣش اﻣﯾر
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺑﮕذرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ١١
ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺷده از ﻣﻧﺷﯽ ﮐﺎﺑل ٩ ،اﮐﺗوﺑر ١٨۶٧
ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن در اﺑﺗدا ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ درﮔذﺷت ﭘدرش ،واﻟﯽ )ﺳردار ﻣﺣﻣد
اﻓﺿل ﺧﺎن( ،او ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺗﺧت ﺧواھد ﺷد و ﮐﺎﮐﺎﯾش ﺳردر ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺟﺎی دوم را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﺎﯾب ﺧواھد داﺷت .اﻣﺎ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﺑرادرزاده ﺧود و
ﻋﺑداﻟرﺣﯾم ﺧﺎن )ﺧﺎدم ﻣﺣرم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن( ،در ﯾﮏ ﻣﺣﻔل ﺧﺻوﺻﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داد ،در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ او )ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن( ﺑﺗواﻧد ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺣﮑوﻣت را ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد ،او
)اﻋظم( ﺣﺎﺿر ﺧواھد ﺑود در ﺑراﺑر اراده او ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓرود آورد و در ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ﮐرم ﯾﺎ
ھر ﺟﺎی دﯾﮕری ،ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎﺑل ،ﺳﺎﮐن ﺷود و در ﺻورت اﺿطرار در ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗظر او ﺑﺎﺷد.
او )اﻋظم( ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﺗواﻧﺳت ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ او )ﻋﺑداﻟرﺣﻣن
ﺧﺎن( ﺑﮫ ﭼﺷم ﭘﺳرش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد و ﮐﺎری ﺑرای آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھد.
ﺳردار ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧزوا )ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ( و ﺗﻧوع ﻋﻘﺎﯾد در ﮐﺎﺑل ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎﮐﺎﯾش
ﺧواھد داد و او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر و ﻣﺎدر در ﻧظر ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑراﯾن اﺳﺎس ،اﻣروز ﭘس
از ﭘﺎﯾﺎن ﺳوﻣﯾن روز ﺳوﮔواری واﻟﯽ ﻓﻘﯾد ،ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن در درﺑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ،
ﺷﻣﺷﯾر ﭘدر ﻣﺗوﻓﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن داد و ﺑﮫ او ﺑﯾﻌت ﮐرد ﮐﮫ ﻓورا ﺑﺎ
ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺷﺎﺑﮫ از ﺳوی ھﻣﮫ ﺳرداران و ﺑزرﮔﺎن دﻧﺑﺎل ﺷد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧﻼﺻﮫ ،ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ
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ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن واﮔذار ﺷد و ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﺳﻣﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
ﺳﺗﺎد ارﺗش را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺳﻧد ١١
از ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ،ﮐﻣﯾﺳر ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور١٩ ،
اﮐﺗوﺑر ١٨۶٧
از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﺎم ﺷﻣﺎره  ٨٣ﻣورخ  ١۶ﻣﺎه ﺟﺎری ﺷﻣﺎ را در راﺑطﮫ ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل در ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرادرش اﻋﻼم
ﮐﻧم .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ در ﺻورت درﯾﺎﻓت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣورد اﻧﺗظﺎر از طرف
ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻣﺎﯾل ﺣﻔظ رواﺑط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﺎﯾد اﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣرﺟﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﺟرای ﻓوری دﺳﺗورات در ﻧظر ﮔﯾرﯾد .اﻋزام ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت
ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎره  ١٠٢٨ﻣورخ ﯾﺎزدھم ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ وﯾژه در ﻣورد
ﺧواﺳتھﺎی ﺣﺎﮐم در اﯾن ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ اﯾن ﻓرض ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺧواﺳتھﺎی او ﺷﺎﯾد
ھﻧوز ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد.
 .٢ﻣواد دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داده ﺷود ،ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع داده ﺷده و اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯽ وﻋده داده اﺳت ،ﺑﻌدا ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود ﺗﺎ در ﺻورت اﻣﮑﺎن از او ﺳﺑﻘت
ﮔﯾرد .در ﺿﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫی از طرف ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ اﻣﯾر ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود و ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎھدی ﺑر
اﯾن ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑوده اﺳت ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﻔظ رواﺑط ﺻﻣﯾﻣﯽ
و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑم ﻣورد ﻗﺑول آن ﻗﻠﻣرو دارد و ﻗول ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫھﺎی دﯾﮕر ﺧود
را ﭘس از درﯾﺎﻓت آنھﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨در ﺳﻧد ١١
ﺧرﯾطﮫ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر ١٣،ﻧوﻣﺑر
١٨۶٧
ﻣن از ﺧﺑر ﻧوﯾس ﺧود در ﮐﺎﺑل از ﺑﯾﻣﺎری و درﮔذﺷت ﺑرادر واﻻﺣﺿرت ،ﻣرﺣوم اﻣﯾر
ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن و از ﺗوﻓﯾق واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ اﻣﯾرﻧﺷﯾﻧﯽ واﻗف ﺷدم.
دوﺳت ﻣن! ﻣﺻﯾﺑت وارده ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﺗرم واﻻﺣﺿرت از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ دردﻧﺎک را ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
ﺗﺳﻠﯾت ﻋرض ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣوﺟب ﺧرﺳﻧدی ﻣن ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻓرزﻧد ﻣرﺣوم اﻣﯾر ،ﺳردار
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن و ﺗﺎﯾﯾد ﺳران و ﻣردم ﮐﺷور ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑردار ﻣرﺣوم ﺗﺎن
ﻣﻧﺻوب ﺷده اﯾد.
دوﺳت ﻣن! اﻣﯾدوارم اﯾن روﯾداد ﻓرﺧﻧده در ﺟﮭت اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺳﻠطﻧت ﺑﺎﺷد.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس
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ﺳﻧد ١٢
روﻧوﯾس
ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره ١۵
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد )ﺧﻼﺻﮫ(
دﻓﺗر ھﻧد ،ﻟﻧدن
 ٢۶دﺳﻣﺑر ١٨۶٧

آﻗﺎ،

 .١ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﮭﻣﯽ را ﮐﮫ اﺧﯾرا ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دادهاﻧد.
 .٢اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻋﺑﺎرت اﻧد از ،اول ،اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺎﮐم آن ﮐﺷور در ﭘﯾش ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .دوم ،ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﮐزی
و اﻗداﻣﺎت دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوﺑﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت در اروﭘﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود.
 .٣ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾن ﺳواﻻت ﺗﺎ ﺣدی ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر آﻣﯾﺧﺗﮫ و واﺑﺳﺗﮫ اﻧد ،ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺑﮫ آنھﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود.
 .۴در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳوال اول ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ اﻣﯾر
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﭘﺳرش ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان وارث ﻧﺎﻣزد ﺷده ﺑود ،ﺗوﺳط واﯾﺳرای
وﻗت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم دﯾﻔﮑﺗوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ﺣﻘوق ﻣﻌﺎھده ﮐﮫ ﺳردار
ﻣوﻓق ﺑﮫ آن ﺷد ،ﻣواردی از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻧﻌﻘده ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد و اﻣﯾر دوﺳت
ﻣﺣﻣد ﺑود ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﯾﺳر ارﺷد ﭘﻧﺟﺎب در  ١٨۵۵ﺑﺎ ﺳردار
ﺣﯾدرﺧﺎن در ﭘﺷﺎور ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی در اﯾن ﻣﻌﺎھده وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
75

ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣوظف ﮐﻧد ﮐﮫ از ادﻋﺎھﺎی ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﯾﺎ ھر رﺋﯾس دﯾﮕری ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد ،اﮔر
ﭘﯾﺷرﻓت ﺣوادث ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم اﻓﻐﺎن را ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯾن
آراﻣش داﺧﻠﯽ ،اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور و ﺣﻔظ آراﻣش ﺳرﺣدات ﻓراھم ﮐﻧد.
 .۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺻﻣﯾم ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣرﺣوم ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم دﯾﻔﮑﺗوی ﮐﺎﺑل ،وﻗﺗﯽ روﻧد ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن او را در آن ﻣوﻗﻌﯾت ﻗرار داد،
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﻘض وﻓﺎداری ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .اﮔر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ او رﺋﯾس ﻣورد
ﻧظر ﻣردم اﺳت ،در ﺗﺎﯾﯾد ﯾﮑﺳﺎن ﭘﺳر و ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎدرﺳﺗﯽ وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .۶ﺧواﺳت ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻧﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎنھﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﮑﻧد ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻠﺢ ﺳرﺣدات را ﺑﮫ ﺧطر ﻧﯾﻧدازد و ﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد درﮔﯾری ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻗدرتھﺎ
ﻧﺷود ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧطرﻧﺎک ﺑوده و ﺣﻔظ آن از دﯾر ﺑﺎز ھدف اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت
ﻣﺎ در آن ﺑﺧش ﺟﮭﺎن ﺑوده و اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب دﻟﯾﻠﯽ دارﯾد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از
طرﻓﯾن ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود را در ﺑراﺑر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣردم ﺗﻘوﯾت
ﮐﻧد و ﺑﮫ وﯾژه اﮔر ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن اراﺿﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗن ﺗﻣﺎﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎﻣﻼ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ دارﻧد ھﺷدار دھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی از رﻗﺑﺎی ﺧود ﮐﻧد.
 .٧از ﻣراﺳﻠﮫ زﯾر ﻋﻧوان ﭘﺎﺳﺦ ﻣطﻠﻊ ﺷدم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﭼﻧﯾن ﺗذﮐری ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن داده
اﯾد و ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷﻣﺎ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد اﯾن رﺋﯾس ﺑﺎ ﭘﺎرس
ﻗراردادی ﻣﻧﻌﻘد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل دﺧﺎﻟت آن ﻗدرت در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﺎﮐم
ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﺎراﻧﮫ ﯾﺎ ﻋرﺿﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑﺎﺷد و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
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 .٨ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرس وارد ﻣﺳﯾر
ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎ در ﻣﻌﺎھده ﭘﺎرﯾس از آن ﻣﻧﻊ ﺷده و آنھﺎ را اﯾن را ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن از وﯾژﮔﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،آنھﺎ را اﺑداع ﮐرده ،ﺗوﺳط
ﺣﮑوﻣت ﺷﺎه رد ﺧواھد ﺷد.
 .٩ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧظر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣواﻓق اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﺷود،
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﯾﺎراﻧﮫ ﯾﺎ اﻋطﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ از طرﯾق ﭘﯾﺷروی ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ .ﭼﻧﯾن
ﭘﯾﺷروی ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺑﺳﺗری ﺑرای ﺳوءﺗﻔﺎھم ھﺎی ﺷدﯾد در ﻣورد ﻧﯾﺎت ﻣﺎ ﺷده و ﺷﺎﯾد
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺟدی ﺷود.
 .١٠ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت را ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب رﺳﺎﻧدم ،ﻓﻘط ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ
ﮐﻧم ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﻋﺗﻣﺎد را ﺑﮫ اﺣﺗﯾﺎط ﺷﻣﺎ و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﻧد و از اﯾن ﺑﺎﺑت ﻣطﻣﯾن اﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن را ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد
ﺷﻣﺎ ﺑﺳﭘﺎرﻧد ﮐﮫ در ھر ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش آﯾد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،درﺳت ﻋﻣل ﮐﻧﯾد.
 .١١اﮐﻧون ﺑﮫ ﺳوال دوم ﻣﯽ ﭘردازم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ آن اﺷﺎره داﺷﺗﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ ﻣطﻠوب
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﺷود ﺗﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ از ﭘﯾﺷرﻓت
آن ﻗدرت در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
 .١٢در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﯾﺎ ﺣﺳﺎدت
ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد .ﻓﺗوﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ روﺳﯾﮫ اﻧﺟﺎم داده اﺳت و ظﺎھرا ھﻧوز در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد،
ﺑﮫ ﻧظر آنھﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ او در آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای
ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﺷدار از طرف آن ﺑﺎﺷد .ارﺗﺑﺎطﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ
در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت و اﮔر ﻓرﺻﺗﯽ ﭘﯾش آﯾد،
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ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت از آن ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ھرﮔوﻧﮫ ﺧطر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺳوءﺗﻔﺎھم در راﺑطﮫ
ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت روﺳﯾﮫ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾس اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آن ﺿروری
ﯾﺎ ﻣطﻠوب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﮑوت
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶٨
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ﺳﻧد  ١٢اﻟف
ﺷﻣﺎره  ٢٩ﺳﺎل ١٨۶٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ١۴ ،ﻓﺑروری ١٨۶٨

آﻗﺎ،

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ھﻣﮑﺎر ﺳﺎﺑق ﻣﺎ ،ﺳر ﺟورج ﯾول ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در
ﻗﺑﺎل ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل و ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در ﺳرﺣد ،ﯾﺎدداﺷﺗﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣﺎ ﺗوﺳط
آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون ،وزﯾر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت و ﻣﺎ اﮐﻧون اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ
ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭘﯾﺷﮑش ﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﺗﯾﻠر ،ﻣﺎﺳﯽ ،دﯾورﻧد و ﻣﺎﯾن

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد  ١٢اﻟف
ﯾﺎدداﺷت ١٨ ،ﻧوﻣﺑر ١٨۶٧
ھدف ﯾﺎدداﺷت :طرح ﯾﺎدداﺷت ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺷرﯾﺢ اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از زﻣﺎن اﻟﺣﺎق
ﭘﻧﺟﺎب ﺑرای ﺗروﯾﺞ رﺷد رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﻣردم اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯽ و
ﺑﮫ وﯾژه ﻗﺑﺎﺑل ﭘﺗﺎن در ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ﺑرای ﺑﯾﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫﯾن اﻗداﻣﺎت و
ﻧﺷﺎن دادن ﺗداﺑﯾر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﺗﺷوﯾق ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﻧﺟﺎب.
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 .٢ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧواﻧﻧده ﺑﺗواﻧد ﺗﺧﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫی از ﻣﯾزان ﻣوﻓﻘﯾت آن ﺑدﺳت آورد ،در وھﻠﮫ
او ﻻزم اﺳت ﺗﻌداد و وﯾژﮔﯽھﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﻣورد ﻧظر و رواﺑط آنھﺎ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﭘﯾش
از اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﺷرح داده ﺷود.
ﺷﻣﺎرش ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺗﺎن در ﺳرﺣدات:
 .٣ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺗﺎن ﻣﺟﺎور ﺳرﺣد ﭘﻧﺟﺎب ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
ﺳرﺣد ﻣﺟﺎور ﻧﺎﺣﯾﮫ ھزاره :ﺣﺳن زی ھﺎ.
ﺳرﺣد ﻣﺟﺎور ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺷﺎور :ﺟودون ھﺎ ،ﺑوﻧﯾروال ھﺎ ،ﺳواﺗﯽ ھﺎ ،راﻧﯽ زی ھﺎ ،ﻋﺛﻣﺎن ﺧﯾل
ھﺎ ،ﻣﮭﻣﻧد ھﺎی ﻋﻠﯾﺎ.
ﺳرﺣد ﻣﺟﺎور ﻧواﺣﯽ ﭘﺷﺎور و ﮐوھﺎت :اﻓرﯾدیھﺎ.
ﺳرﺣد ﻣﺟﺎور ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐوھﺎت :ﺑوزوﺗﯽ ھﺎ ،ﺳﮫ ﭘﺎھﺎ ،اورﮐزی ھﺎ ،اﻓﻐﺎنھﺎی زﯾﻣﺷت ،ﺗوری
ھﺎ.
ﺳرﺣد ﻣﺟﺎور ﻧواﺣﯽ ﮐوھﺎت و دﯾره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن :وزﯾری ھﺎ.
ﺳرﺣد ﻣﺟﺎور ﻧواﺣﯽ دﯾره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن :ﺷﯾراﻧﯽ ھﺎ ،اوﺷﺗراﻧﯽ ھﺎ.
ﺳرﺣد ﻣﺟﺎور ﻧﺎﺣﯾﮫ دﯾره ﻏﺎزی ﺧﺎن :ﺧﯾﺗرآنھﺎ.
وﯾژﮔﯽ آنھﺎ:
 .۴وﯾژﮔﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮔراﻓﯾﮏ در ﭼﮑﯾده ھﺎی زﯾر از ﮔزارش آﻗﺎی ﺗﯾﻣﭘل در ﻣورد
ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل در ﺳرﺣد ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت» :اﮐﻧون اﯾن ﻗﺑﺎﯾل وﺣﺷﯽ اﻧد ،ﺷﺎﯾد
وﺣﺷﯾﺎن ﻧﺟﯾب و ﻧﮫ ﺑدون ﻣﻘداری از ﻓﺿﯾﻠت و ﺳﺧﺎوت ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟود آن ھﻧوز ﺑﮫ ﺷدت
ﺑرﺑر اﻧد .آنھﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑرای ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﯾﺎ ﻣدﻧﯽ ﻧدارﻧد .آنھﺎ
در اﮐﺛر ﻣوارد ھﯾﭻ آﻣوزﺷﯽ ﻧدارﻧد .آنھﺎ اﺳﻣﺎ دﯾن دارﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑودن ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
آنھﺎ ﻓﮭﻣﯾده اﻧد ،ﺑﮭﺗر از ﻋﻘﺎﯾد وﺣﺷﯽ ﺗرﯾن ﻧژادھﺎی روی زﻣﯾن ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ﺷﺎﯾد در واﻗﻊ
ﺑدﺗر اﺳت .در ﻧظر آنھﺎ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻓرﻣﺎن ،ﺧون در ﺑراﺑر ﺧون و آﺗش و ﺷﻣﺷﯾر ﺑرای
ھﻣﮫ ﮐﺎﻓران اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .آنھﺎ ﺧراﻓﮫ ﭘرﺳت و روﺣﺎﻧﯽ-
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ﺳوار اﻧد .اﻣﺎ ﻣﻼھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﺗﻌﺻب و ﻧﺎدان اﻧد و از ﻧﻔوذ ﺧود ﺻرﻓﺎ ﺑرای
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺟﻧﮓھﺎی ﺻﻠﯾﺑﯽ ﺑر ﺿد ﮐﺎﻓران اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد و آﻣوزه ھﺎی ﺗﺟﺎوز و ﺧوﻧرﯾزی را
ﺑر ﺿد ﻣردم ﺑﯽ دﻓﺎع ﺟﻠﮕﮫ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣردان ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن ﺧود ﺣﺳﺎس اﻧد،
اﻣﺎ آداب و رﺳوم آنھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ازدواج و ﻧﺎﻣزدی ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ اﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،آنھﺎ ﯾﮏ ﻧژاد ﺷﮭواﻧﯽ اﻧد .آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺧﯾل و ﺣرﯾص اﻧد.
در ﻣﻘﺎﺑل طﻼ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ھر ﮐﺎری اﻧد ،ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎن ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧﻧد .آنھﺎ
ﺗﺎ آﺧرﯾن درﺟﮫ دزد و درﻧده اﻧد .ﻣﺎدر ﭘﺗﺎن اﻏﻠب دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﺳرش ﯾﮏ دزد ﻣوﻓق
ﺑﺎﺷد .آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ وﻓﺎ اﻧد و ھرﮔز در ذھن ﺷﺎن ﺧطور ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ﺳوﮔﻧد ﺑر ﻗرآن اﮔر ﺑرﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ آنھﺎ ﺑﺎﺷد ،اﻟزام آور اﺳت.
ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮐﮫ آنھﺎ درﻧده و ﺧوﻧﺧوار اﻧد .آنھﺎ ھرﮔز ﺑدون ﺳﻼح ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ھﻧﮕﺎم ﭼرای
ﺣﯾواﻧﺎت ،ھﻧﮕﺎم راﻧدان ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺎرﺑر ،ھﻧﮕﺎم ﮐﺷت و ﮐﺎر ﻣﺳﻠﺢ اﻧد .آنھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﻧد .ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ و ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺟﻧﮓھﺎی دروﻧﯽ ﺧود را دارﻧد .ھر ﺧﺎﻧواده
ﺧوﻧﺧواھﯽ ارﺛﯽ و ھر ﻓرد دﺷﻣﻧﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را دارد .ﮐﻣﺗر ﻣردی ﭘﯾدا ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
دﺳت ھﺎﯾش ﻟﮑﮫ دار ﻧﺑﺎﺷد .ھر ﻓرد ﻗﺗل ھﺎی ﺧود را ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد .ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﺑدھﮑﺎر و
طﻠﺑﮑﺎر ﻣﺎدام اﻟﻌﻣر در ﻣﯾﺎن ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود دارد .ﺑﯽ ﭘروا ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ دﯾﮕران اﻧد و از
زﻧدﮔﯽ ﺧود درﯾﻎ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .آنھﺎ ﺗﻼﻓﯽ و اﻧﺗﻘﺎم را از ھﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﻗوی ﺗر ﻣﯽداﻧﻧد .آنھﺎ
دارای ﺷﺟﺎﻋت و ﺳرﺳﺧﺗﯽ اﻧد و اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت را در دﯾﮕران ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣردان
ﯾﮏ ﮔروه در ﺧطر ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد .در ذھن آنھﺎ ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﺿﯾﻠت
اﺳت .ھر ﻓردی ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آنھﺎ راه ﯾﺎﺑد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در اﻣﺎن ﺧواھد ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻘف ﻣﯾزﺑﺎن را ﺗرک ﮐﻧد،
ﺷﺎﯾد ﻣورد ﺳرﻗت ﯾﺎ ﮐﺷﺗن ﻗرار ﮔﯾرد .آنھﺎ ﺑﮫ ﻓﻘرای ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺧود ﺧﯾرﯾﮫ ﻣﯽدھﻧد .آنھﺎ اﻓﺗﺧﺎر
ﺗوﻟد دارﻧد و ﺑﮫ ﻧﺳب اﺟدادی ﺧود اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارﻧد .آنھﺎ ھرﮔﺎه ﻓواﯾد ﺗﻣدن را اﺣﺳﺎس
ﮐﻧﻧد ،از آن ﺑﯾزار ﻧﯾﺳﺗﻧد .آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت و زراﻋت ﻋﻼﻗﮫ دارﻧد ،اﻣﺎ ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺗزﻟزل
و ﻗﺎﺑل ﺧروج اﻧد ،ﺗﺎ در ﮐﺷﺎورزی ﯾﺎ ھر ﭼﯾز دﯾﮕری ﺳﺧت ﮐوش ﺑﺎﺷﻧد .آنھﺎ ﺧدﻣت
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ﺳرﺑﺎزی را ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در اﻧﺿﺑﺎط ﺑﯽ ﺗﺎب اﻧد ،اﻣﺎ وﻓﺎدار ﺧواھﻧد ﺑود ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺻب و اﻓراط ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧﻼﺻﮫ ،ﺷﺧﺻﯾت آنھﺎ ﻣﻣﻠو از
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺧﻠوطﯽ از رذاﯾل و ﻓﺿﺎﯾل ﻣﺗﺿﺎد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ وﺣﺷﯽ
ھﺎ اﺳت«.
 .۵ﺑرﻗراری رواﺑط ﭘﺎﯾدار ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺗﻌﺻب ،ﻣﺗزﻟزل و ﺧﯾﺎﻧﺗﮑﺎر در ھر
ﺻورت ،ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﺷﮑل اﺳت .اﻣﺎ دﺷواری در ﻣورد ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺗﺎن ﺑﺎ دو وﯾژﮔﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ آنھﺎ و ﺟﻧﺎح ھﺎی اﺑدی آنھﺎ .در ﺑرﺧورد ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ،ﺣﮑوﻣت ﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺋﯾس ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﺗﺣد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫی
ﺳروﮐﺎر دارد ﮐﮫ ﺑر ﺿد ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت .دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ﻗﺑﯾﻠﮫ ،دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﮔروه
دﯾﮕر اﺳت و ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،روز دﯾﮕر ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ،ﺟز ﺧطر ﻣﺷﺗرک و ﺣﺳﺎدت ﻣﺷﺗرک از ﻧﻔوذ ﻏرﯾﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل،
آنھﺎ را ﻣﺗﺣد ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗﺑﺎﯾل ﻓوق ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺳﯾﮑﮫ:
 .۶ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺳﯾﮑﮫ در ﺑراﺑر اﯾن ﻗﺑﺎﯾل در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺷوﯾق ﺷوﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرﺣدی را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐردﻧد ،ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ
ﮐوﭼﮏ در ﺟﺎﯾﯽ در ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺳﭘس ﮐل ﻣﻧطﻘﮫ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی
ﻣﯽ ﺳﭘردﻧد ﮐﮫ اﺟﺎزه داﺷﺗﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐدام ﺻدﻣﮫ ﻣﺎدی ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧرﺳﺎﻧدﻧد ،دﺷﻣﻧﯽ
ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺧود را ﺑدون ﻣﺟﺎزات اداﻣﮫ دھﻧد .از ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن ھﺎی در داﺧل
ﻣرزھﺎی ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ داﺷﺗﻧد ،درآﻣد ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷده و ﻧﻔرت ﺗوﻗف ﻣﯽﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺳراﻧﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﻧو از ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺧذ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد از ﺑﺎزارھﺎی ﺟﻠﮕﮫ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧد.
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔزارش اداری ﭘﻧﺟﺎب را ﺑﺑﯾﻧﯾد:
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 .٧در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺟﺎرت و ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﺟﺎدهی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ وﺟود ﻧداﺷت و ﺳراﺳر ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ
ﺷﺑﮑﮫی از ﺧطوط ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻧﻘطﮫ ﮔذاری ﺷده ﺑود و اﯾن ﺧطوط ﭘر از اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺑﯽ
ﺷﻣﺎر ﺑرای اﺧذ ھر ﻧوع ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑود .ھﯾﭻ ﮐﺎﻻی ﺗوﻟﯾد داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ
در طول و ﻋرض اﯾن ﺳﻠطﻧت دوران ﻧﻣﯽﮐرد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت وارد ﺑﺎزار ﺑزرگ ﺷود ،ﺑدون
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﻟﯾﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﺑﭘردازد .ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﮐﺎﺑل از طرﯾق ﮔذرﮔﺎه ھﺎی ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن
ﺗرﯾن ﺳطﺢ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎروآنھﺎی ﻏزﻧﯽ ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد ﺳﺧت ﺗرﯾن و ﭘرﭘﯾﭻ
و ﺧم ﺗرﯾن ﻣﺳﯾرھﺎ را ﺑﭘﯾﻣﺎﯾﻧد.
ﻧﻘل ﻗول از ﮔزارش آﻗﺎی ﺗﯾﻣﭘل:
 .٨در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ رواﺑط اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺧﺻﻠت
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧداﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ در واﻗﻌﯾت ،دﺷﻣﻧﯽ ﻣرﮔﺑﺎر ﺑود .در ﺷﻣﺎل ،ﯾوﺳف زی ھﺎ و ﺧﺗﮏ
ھﺎ ھرﮔز از ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺻﻣم در ﺑراﺑر اﻗﺗدار ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺧودداری ﻧﮑردﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﮐﮫ
ﺟﻧرال اوﯾﺗﺎﺑﯾل ﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﺷﺎور ﺟرات ﻧﮑرد ﻣرﮐز ﺧود را ﻣﮕر ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﻧﯾروھﺎی زﯾﺎدی
ﺗرک ﮐﻧد .در ﻏرب ،ﻣرز وزﯾر ﭘر از ﯾورش ھﺎ و ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺑود ،دھﮑده ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم در
ﻣﺣﺎﺻره ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺟﻧﮓھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ روی داد .در ﺟﻧوبﺗر،
ﺷﯾراﻧﯽ ھﺎ وﺣﺷت ﻣرز ﺑودﻧد .آنھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣردان و زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ
ﺑردﻧد .آنھﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﮭر درﺑﻧد را ﻏﺎرت ﮐردﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘﺎدﮔﺎن ﮐوﭼﮏ ﺳﯾﮑﮫ
دﻓﺎع ﻣﯽﺷد و ﻣرز ﻏﺎرت آنھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗرس از ﺣﻣﻼت آنھﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﯾل ھﺎ ﺑدون ﮐﺷت ﻣﺎﻧد
و ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ:
 .٩ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧﻼﺻﮫ ،اوﺿﺎع در ﻣرز ﭘﯾش از اﻟﺣﺎق ﭘﻧﺟﺎب ﭼﻧﯾن ﺑود .ﻣن ﺑﮫ ﺷرح ﭘﯾﺷرﻓت
و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽدھم.
ﻟﻐو ﻋوارض ﮔﻣرﮐﯽ ،ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺳراﻧﮫ ،ﺗﻌﺎﻣل ﺧوب ﺑﺎ ﺟرﮔﮫ ھﺎ:
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 .١٠ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن اﻗداﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﻟﻐو ﻋوارض ﮔﻣرﮐﯽ و آزاد ﮐردن ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ
ﮐﺎﺑل و ﺳرﺣدات ﺑود .ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺗوﻗف ﺷد .ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر زﻣﯾن ﺗوﺳط ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل
در ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ھر داراﯾﯽ )ﻣﻠﮏ( ﮐﮫ از ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻗﺑﻠﯽ داﺷﺗﻧد
را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﻗوی ﺑرای دﻓﺎع و آراﻣش ﺳرﺣدات را
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﮐرد ،دﺳﺗورات داﯾﻣﯽ ﺑﮫ اﻓﺳران اداری ﺧود ﺻﺎدر ﻧﻣود ﺗﺎ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد» .ﺟرﮔﮫ« ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺟﻠس ﺑزرﮔﺎن آنھﺎ را ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﺎت و ﻣﮭﻣﺎن
ﻧوازی ﺑﭘذﯾرﻧد و در ﺣﺎﻻت دﺷﻣﻧﯽ و ﺧﺻوﻣت ،در وھﻠﮫ اول ،ﺻرﻓﺎ در ﺣﺎﻟت دﻓﺎﻋﯽ
ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ آنھﺎ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻗﮭری ﺑﮫ ﺳﺎزش و اﺳﺗدﻻل
دﻋوت ﮐﻧﻧد .ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دواﻣدار دﻧﺑﺎل ﺷده و ﺗﺎ اﻣروز ﺑﯾﺷﺗر وﻗت اﻓﺳران ﺳرﺣدی
در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی و ﺷﻧﯾدن ﺻﺑوراﻧﮫ اظﮭﺎرات آنھﺎ و ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻌدﯾل
اﺧﺗﻼﻓﺎت آنھﺎ ﺷده اﺳت .ﺳﺎﻻﻧﮫ ھزاران روﭘﯾﮫ ﺑرای ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ و ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی ﺑﮫ آنھﺎ
ﺧرج ﻣﯽﺷود.
ﭘذﯾرش ﻣردان و ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل در ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ:
 .١١ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر ،ﭘذﯾرش آزادﻧﮫ ﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎطق ﻣرزی را در ﺻﻔوف
ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ،ﭘوﻟﯾس و ﻣﻠﮑﯽ اﺟﺎزه داده اﺳت.
اﯾﺟﺎد داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ:
 .١٢در ﺗﻣﺎم ﻣرز ،داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ راﯾﮕﺎن ﺑرای ﻣردان
و ھﻣﮫ اﻗوام و ﻋﻘﺎﯾد ﺑﺎز اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣردان ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ
درﻣﺎن ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﯾز ﻣﯽﺷوﻧد .ﯾﮑﯽ از اﯾن داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در اﺑوﺗﺂﺑﺎد در ﺗﭘﮫ ھﺎی
ھزاره اﺳت ،دﯾﮕری در ﻗرارﮔﺎه ﻗدﯾﻣﯽ ﺳﯾﮑﮫ ھﯾرﯾﭘور ،دﯾﮕری در ﻣردان در ﻣﻧطﻘﮫ
ﯾوﺳﻔزی ،دﯾﮕری در ﭘﺷﺎور ،دﯾﮕری در ﮐوھﺎت ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی در ھﻧﮕو و ﺗﯾرا ،دﯾﮕری در
ﺑﻧو ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮫ آن در ﻟﮑﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻋﯾﺳﺎﺧﯾل ،دﯾﮕری در دﯾره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮫ آن در
ﮐوﻻﭼﯽ در ﺳرﺣد ﻏرﺑﯽ ﭘﻧﺟﺎب ﻗرار دارﻧد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﯾﮏ دھم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن
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داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﻣﮏھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻋﺿﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی اﻧد .در دﯾره
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن در  ١٨۶٣از  ١١٣٠٩ﻧﻔر ﮐﻣﮏھﺎی ﺻﺣﯽ  ١۴٢٣ﻧﻔر ﭘﺗﺂنھﺎی ﻣﺎواری
ﻣرز و ﻋﻣدﺗﺎ ﭘوﯾﻧده ھﺎی ﻏزﻧﯽ ﺑودﻧد .در ﻣردان ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﺑﯾﻣﺎران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از
ﺑوﻧﯾر ،ﺳوات ،ﺑﺎﺟور ،ﮐﻧر و ﮐﺎﺷﮑﺎر و ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﮐﺎﺑل و ﻏزﻧﯽ ﺑودﻧد» .ﯾﮑﯽ از
اﻋﺿﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی« در  ١٨۶٣ﺑﮫ ﻣﻔﺗش داروﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﻧوﺷت» ،در ﺻورت
ﺑﯾﻣﺎری ،ﮐﺳﯽ را ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯾﺎده ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن دوا ﯾﺎ ﻣﺷوره ،ده ھﺎ ﻣﺎﯾل ھﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد.
در ﻣوارد ﺟراﺣﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻋﻣل دارﻧد ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐﻧﻧده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
دارﻧد و ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﺧود را در زﯾر ﮐﺎرد او ﻣﯽ ﮔذارﻧد«.
 .١٣ﺑﺎ درﻧظرﮔرﻓﺗن ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺳﺳﺎت ،ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ
ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﯾﻌﻧﯽ زﺑﺎن اﻓﻐﺎنھﺎ اﻧدﯾﺷﯾده ﺷده و ﭘﻧﺞ ﭘﺗﺎن ﺟوان اﮐﻧون در
ﺣﺎل ﭘﯾﮕﯾری آﻣوزش ﺧود در ﻣدرﺳﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻻھور اﻧد .ھزﯾﻧﮫ رﻓت و آﻣد آنھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺷﺎن ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود و ﺑﮫ آنھﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در دوران اﻗﺎﻣت
ﺧود در ﻻھور ،ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺟﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎی ﭘﺷﺗو و ﺗﺷوﯾق آﻣوزش ﭘﺷﺗو ﺗوﺳط اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ:
 .١۴ﯾﮏ ﺧودآﻣوز ﭘﺷﺗو و ﻗﺎﻣوس ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﻣدارس روﺳﺗﺎ ﺗوﺳط دﻓﺗر آﻣوزش ﻧﺷر
ﺷده و ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ آﻣوزش زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﺗوﺳط اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس ،ﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن
ﺟﺎﯾزه  ۵٠٠روﭘﯾﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻣﺗﺣﺎن ﻗﻧﺎﻋت در آن زﺑﺎن را ﺑدھﻧد،
روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﮔراﻣر و ﻗﺎﻣوس ﺟدﯾد ﭘﺷﺗو ﺗوﺳط داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو در اﯾن اواﺧر
ﻣﯾﺎن ﻓرﻗﮫ ھﺎ و اﻓﺳران ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ ﺗوزﯾﻊ ﺷده اﺳت.
ﺑﮭﺑود ارﺗﺑﺎطﺎت:
 .١۵ﺗﻼشھﺎی در ﺟﮭت ﺑﮭﺑود و ﺗﺳﮭﯾل ارﺗﺑﺎطﺎت زﻣﯾﻧﯽ و آﺑﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣن
ھﻧوز ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎرھﺎی اﻣﭘراﺗوری از دﻓﺗر ﮐﺎرھﺎی ﻋﺎﻣﮫ ﻧﺷدهام ،اﻣﺎ ﺑﮭﺑود
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ھﺎی زﯾر در ارﺗﺑﺎطﺎت از ﺑودﺟﮫ ﻣﺣﻠﯽ در ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی طﯽ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده
اﺳت:
در ﭘﺷﺎور :ﺟﺎده ھﺎی ﺟدﯾدی از ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ھرﯾﭘور از طرﯾق ﺑﻧدر ﭘﮭوا و ﻣردان ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت .از ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری در ﺑﺎﻻی رود ﮐﺎﺑل در ﯾوﺳﻔزی ،از ﻣردان ﺗﺎ ﻟوﻧدﺧور و ﺗﺎ وادی
ﻟوﻧدﺧور ،از ﻗرارﮔﺎه ﭘﺷﺎور ﺗﺎ ﺑرج ھری ﺳﻧﮕﮫ .ﭘﻠﯽ از ﻗﺎﯾق ﺑر روی رود ﮐﺎﺑل در ﻧوﺷﮭره
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻧﻣﮏ ﺗﭘﮫ ھﺎی ﺧﺗﮏ و ﻣﻧﺎطق ﻣﺎوری ﻣرز را ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧد.
ﺟﺎده ھﺎی ﮐوھﺎت و ﻣﯾﭼﻧﯽ و دوآﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﺟﺎده ھﺎی ﻧﯾﺳوﺗﺎ و ﺟﻠوزی ﭘل ﺷدهاﻧد.
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ در ﭘﺷﺎور ﺑرای اﺳﮑﺎن وﮐﯾل ھﺎ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎی ﻣﻣﺗﺎز ﺧرﯾداری ﺷده اﺳت.
در ھزاره :ﺟﺎده ھﺎی ﺟدﯾد از اﺑوﺗﺂﺑﺎد ﺗﺎ ﻣری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐورول ﺑﺎز ﻣﯽﺷود،
از ﻣری ﺗﺎ ﺗرﺑﯾﻠﮫ ،از ﮔورھﯽ در ﻧﺎﯾﻧﺳوخ ﺗﺎ ﺑﮑوﺗﯽ در ﺟﮭﯾﻠم ،و از ﮐﯾرﭘﻠﯾﺎن ﺗﺎ ﺗرﺑﯾﻠﮫ ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﺎده از ﮐوﻏﺎن ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
در ﮐوھﺎت و ﺑﻧو :ﺟﺎده ھﺎ از ﺑﻧو ﺗﺎ ﺧوﺷﺎﻟﮕره و از ﻗرارﮔﺎهھﺎی ﺳرﺣدی ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭘل
ﺷدهاﻧد و ﺳرای ھﺎ در ﮔﻣﺑﯾﻠﮫ ،ﭘﯾﺎزو ،ﻟوﮐﯽ ،ﻋﯾﺳﺎﺧﯾل ،ﻏزﻧﯽ ﺧﯾل ،ﮐﺎﻻﺑﺎغ و ﻧﯾﮑﯽ اﻋﻣﺎر
ﺷده اﺳت .ﺗﺟﺎرت ﭼﺎرﺗراش از طرﯾق رود ﮐﻧر ﺑﺎز ﺷده اﺳت.
در دﯾره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن و دﯾره ﻏﺎزی ﺧﺎن :ﺟﺎده ھﺎی زﯾﺎد ﺳرﺣدی ﺑﺎ ﺳرای ھﺎ و اﺳﺗراﺣت
ﮔﺎه ھﺎ اﻋﻣﺎر ﺷده ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت آنھﺎ ﺿروری ﻧﯾﺳت.
ﻗﺎﯾق ﺑﺧﺎری اﻧدوس و ﺑﮭﺑود ﮐﺎﻧﺎل اﻧدوس:
 .١۶ارﺗﺑﺎطﺎت ھﻔﺗﮕﯽ ﻗﺎﯾق ﺑﺧﺎری ﻣدتھﺎ ﭘﯾش در ﺑﯾن ﮐوﺗری ،اﯾﺳﺗﮕﺎه اﻧدوس ﻗطﺎر آھن
ﺳﻧد و ﻣﻠﺗﺎن اﻋﻣﺎر ﺷده و در ﺟرﯾﺎن ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻓﻠوﺗﯾﻠﮫ )ﻗﺎﯾق ھﺎی ﺑﺧﺎری( ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺟﺎب در اﻧدوس ﻋﻠﯾﺎ ﻣﯾﺎن ﺳﮑﮭر و ﻣﮑود رﻓت و آﻣد دارﻧد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت آﺑﯽ ﺗﺎ اﺗﮏ
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از طرﯾق اﻧدوس و ﺗﺎ رود ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﭘﺑﯽ در  ١۴ﻣﺎﯾﻠﯽ ﭘﺷﺎور وﺟود دارد .ﻗﺎﯾق ھﺎی ﺑﺧﺎری
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﮫ ﻋدد اﻧد ،ﺟﮭﯾﻠم ،ﭼﯾﻧﺎب و ﺑﯾﺎس .از اﯾنھﺎ دو اوﻟﯽ ﻣرﺑوط ﺣﮑوﻣت
ﻓﻠوﺗﯾﻠﮫ ﺳﺎﺑق اﻧدوس ﭘﺎﯾﯾن اﻧد ﮐﮫ ﺑزرگ ﺑوده و در آب ھﺎی ﮐم ﻋﻣق اﻧدوس ﻋﻠﯾﺎ ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻗﺎﯾق ﺑﯾﺎس ﺟدﯾد اﺳت ﮐﮫ در ﻟﯾورﭘول ﺑرای ﺧدﻣت ﮐﻧوﻧﯽ اش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت ...درآﻣد ﻓﻠوﺗﯾﻠﮫ ﮐﮫ ﺣدود  ۵٠ھزار روﭘﯾﮫ اﺳت ،ھﻧوز ﺑﺧش ﺑزرگ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم
ھزﯾﻧﮫ ان را ﭘوره ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ در اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد اﯾن اﻧﺗظﺎر را داﺷت ،زﯾرا ﺗﺟرﺑﮫ رود ﮔﻧﮓ و
ﺳﺎﯾر رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺑوﻣﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﻧد
و ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی ﺟدﯾد ﺳوق ﯾﺎﺑد .اﻣﺎ ﻣﯾزان ﺗﺣﻘق ھر ﺳﻔر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺣﺎل
اﻓزاﯾش اﺳت و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺗوﺳط ﺣدود  ۵ھزار روﭘﯾﮫ در ھر ﺳﻔر اﺳت.
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺗﺎﺟران ﭘوﯾﻧده از ﻏزﻧﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل اﻣوال ﺧود
اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد .در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺗﻼشھﺎی ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻧﺎوﺑری در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم اﺳت .ﻣﺣﺎﻓظ
رود ﺗﻌﯾﯾن ﺷده و ﻣواﻧﻊ ﺑرطرف ﺷده اﺳت .ﺳﻧﮓ ھﺎ در اﺛر اﻧﻔﺟﺎر ﺗﺧرﯾب ﺷده و ﮐﺎﻧﺎل
ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ ﮔﺳﺗرده و ﻋﻣﯾق ﺗر ﺷده و ﺑﮭﺑود ھﺎی در ﻣﺳﯾرھﺎی ﻣوﮐود ﺗﺎ اﺗﮏ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .ﺧﻼﺻﮫ ،دورﻧﻣﺎی وﺟود دارد ﮐﮫ اﮔر ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺧﺎر ﻣﻧظم و ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺑﯾن ﺳوﮐور
و ﻣوﮐود ﺑرﻗرار ﺷود ،ﺗﺟﺎرت ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
 .١٧طرح ﻓوق از اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑرای ﺑﮭﺑود رواﺑط و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣراودات ﺗﺟﺎری ﺑﺎ
ﮐﺷورھﺎی ﻓراﺗر از ﻣرز ،ھرﭼﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾزﺗر از آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان آرزو ﮐرد،
اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑوده و ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن ،ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﮐﮫ »ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑرای ﺑﮭﺑود
ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎن ﻧزد اﻓﻐﺎنھﺎ اﻧﺟﺎم ﻧدادهاﯾم« ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳت.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳت ﻓوق:
 .١٨اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺳوال ﻣطرح ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳت و اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻠﻣوﺳﯽ
دارد؟ آﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾش دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗر ﺷدهاﻧد ﯾﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﮐﻣﺗری دارﻧد؟ آﯾﺎ
ﺗﺟﺎرت ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ ﻧﻔوذ ﻣﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؟
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ﮐﺎھش ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ،ﮔﺳﺗرش زراﻋت ،ﺳﮑوﻧت طواﯾف ﺳرﺣدی در ﻗﻠﻣرو ﻣﺎ ،اﻓزاﯾش ﺗﺟﺎرت:
 .١٩ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺳواﻻت ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻣﺎ ھﻧوز ﻣوﻓق ﻧﺷدهاﯾم ﭘﻠﻧﮓ را
وادار ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻟﮑﮫ ھﺎﯾش را ﺗﻐﯾﯾر دھد .ﭘﺗﺎن در ﮐوه ھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺧود ھﻧوز ﻣﺗﻌﺻب ،ﺑﯽ
ﺛﺑﺎت و ﺧﯾﺎﻧﺗﮑﺎر اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﻔرت ھﻣﯾﺷﮕﯽ و ﻣرﮔﺑﺎر روزھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣزﻣن ﺑود ،اﮐﻧون ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺷده اﺳت .ﺑﺧشھﺎی
زﯾر ﮐوھﮭﺎ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑود ،اﮐﻧون ﺑﮫ ﻣﯾدان وﺳﯾﻌﯽ از ﮐﺷت ﺗﺑدﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳرﻋت در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺑﺧشھﺎی ﻏﻧﯽ ﺗر و ﻣﺗﻣدن ﺗر ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی
ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ در دوراﻓﺗﺎده ﺗرﯾن و ﻧﺎھﻣوار ﺗرﯾن ﮔوﺷﮫ ھﺎی آن و ﺣﺗﯽ در دره ھﺎ و ﮔذرﮔﺎه
ھﺎی ﻣﺎورای ﺳرﺣد ﻣﺎ .ﺷﻣﺎر زﯾﺎد طواﯾف ﺳرﺣدی ﺑرای ﺣﻔﺎظت ﻣﺎ و اﺟﺎزه ﺳﮑوﻧت در
ﻗﻠﻣرو ﻣﺎ اﺳﺗدﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣردم ﻣﯾراﻧزی ﻋﻠﯾﺎ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﺷدهاﻧد .ﻣردم داور ﺑﯾش از
ﯾﮑﺑﺎر در ﭘﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑوده اﻧد .در دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺧشھﺎی از ﻗﺑﯾﻠﮫ وزﯾر،
ﺟﻧﮕﺟوﺗرﯾن و درﻧده ﺗرﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی ﻣواﻓﻘت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺷﺎورزان ﺻﻠﺣﺟو
در ﻣرز ﺗﺎﻧﮏ ﻣﺳﺗﻘر ﺷوﻧد و ﺑﯾﺗوﻧﯽ ھﺎ ،ﯾﮏ طﺎﯾﻔﮫ دزد ،ﺑﯽ ﺳروﺻدا و در ﺣﺎل ﮐﺷت و
ﮐﺎر در زﻣﯾن ھﺎی ﺑﻧو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺎﺑﻌﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧد.
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری و
داوری ﺑﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽﺷود .ﺧدﻣت در ارﺗش ﻣﺎ و ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ
دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود .ﺗﺟﺎرت از طرﯾق ﮔذرﮔﺎه ھﺎی ﭘﺷﺎور ﮐﮫ در زﻣﺎن اﻟﺣﺎق در ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺣد
ﺧود ﺑود ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت .در  ١٨۶٢ﺣدود  ٢٧٧١۵۶ﺑود ،در
ﻣﺎھﮭﺎی ﺟون ،اﮔﺳت و ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ )آﺧرﯾن دوره ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎزدھﯽ را دارم( ،ﺗﺟﺎرت
ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور  ١٩٠٠٠٠روﭘﯾﮫ ﺑود .درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﻋوارض ﺑر روی ﭘل اﺗﮏ در
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٨۶٧ – ١٨۶۶ﺣدود  ١١١١٠روﭘﯾﮫ ﺑود و ﻋوارض ﮐﺷﺗﯽھﺎی اﻧدوس از ۴٠٠٢
روﭘﯾﮫ در  ١٨۵٧ﺑﮫ  ١٩٨۴٢در  ۶٠ – ١٨۵٩اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ظرﻓﯾت در رود ﺳﻧد ﻋﻠﯾﺎ از
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 ٨١٨ﻗﺎﯾق ﺑﺎ ﻣﺣﻣوﻟﮫ  ٢۶۵٠٠٠ﻣن در  ١٨۵۵ﺑﮫ  ٣١۵٣ﻗﺎﯾق ﺑﺎ ﻣﺣﻣوﻟﮫ  ١١٩٠١٢٩ﻗﺎﯾق
ﺑﮫ ارزش  ۶۶٢٠٨٣٨در  ۶۶ – ١٨۶۵روﭘﯾﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻧﻔوذ:
 .٢٠در ﻧﮭﺎﯾت ،از اﻓزاﯾش ﻧﻔوذ و اﻋﺗﺑﺎر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺧﺎرج از ﻣرز ،ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ را از
دﺳﺗﮕﯾری اﺧﯾر ﮐوره ﺧﺎن رﺋﯾس ﮐوﺳراﻧﯽ )اﺳﯾرﮔر ﺳﺗوان ﮔری( دارﯾم ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب،
دﺳﺗﮕﯾری و ﺗﺣوﯾل ﻋداﻟت ﻗرار ﮔرﻓت ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻣﺳﻠﺢ ﯾﺎ ﻣﺣﺎﺻره ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت
ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯾﺎده ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎدﻧد.
ﺗداﺑﯾر اﺿﺎﻓﯽ:
 .٢١ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﮫ ﺗداﺑﯾر ﺑﯾﺷﺗر در ﺗﻌﻣق ﺑرای اﺟرای ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده
ﺷد ،ﺗوﺟﮫ ﮐرد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳت ارﺗﻘﺎی رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﻣردم اﻓﻐﺎن و ﺧودﻣﺎن ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت .در وھﻠﮫ اول ،ﺑﺎور ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﮑﺗب ﭘﺷﺗو در داﺧل ﻧواﺣﯽ ﺳرﺣدی
ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﮐﻣﮏ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣﺗﻣدن ﮐردن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﯽ ﻗﺎﻧون آن ﻣﻧﺎطق و از طرﯾق آنھﺎ
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﺳﺗﻘل آنھﺎ در ﻣرز ﺧواھد ﮐرد .اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﺗﺟﺎری
ﭘﺷﺎور و دﯾره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت در ﭘﻠﻣﭘور
در وادی ﮐﺎﻧﮕرا آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﺗورﻧﺗون
ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب
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ﺳﻧد  ١٢ب
ﯾﺎدداﺷت در ﺑﺎره ﺳوال آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی )ﺧﻼﺻﮫ(
]ارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ﺑﮫ دﺳﺗور وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،در ﻧﺎﻣﮫ ﺳﮑرﺗرﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ٢١ ،
اﮔﺳت [١٨۶٨
روﺳﯾﮫ وﻗﺗﯽ از ﮐﺳﺎﻟت و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ ﮐرﯾﻣﮫ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓت ،اوﻟﯾن ﻣراﻗﺑت او
ﺗرﻣﯾم و ﺗﻘوﯾت ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود در آﺳﯾﺎ ﺑود .او ﺿرﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ را در اروﭘﺎ ﻣﺗﺣﻣل ﺷده ﺑود،
اﻣﺎ از ﻣﺻﯾﺑت ﺑزرﮔﺗر در آﺳﯾﺎ ﻓرار ﮐرده ﺑود ،اﮔر ﯾﮏ ﻧﯾروی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗرﮐﯾﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷد و اﺑزاری ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﮑﺎری ﭼرﮐس ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓت ،ﻣﻣﮑن ﺑود
ﺗﻣﺎم وﻻﯾﺎت ﻣﺎورای ﻗﻔﻘﺎز ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ داد .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﮑرار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
ﭼﻧﯾن ﺧطری ﻣﺳﺗﻠزم ﺗوﺟﮫ ﻓوری ﺑود .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده ﭘﺎرﯾس ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود ﭼرﮐس ھﺎ
ﺑﮫ ﺷدت ﺧﺻوﻣت ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﻧد ١۵٠ ،ھزار ﺳرﺑﺎز ﺑﮫ زودی در ﺻف ﻣﻘﺎﺑل
آنھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .در  ١٨۵٩ﮔوﻧﯾب ،ﺳﻧﮕر ﮐوھﻧوردان ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺷﺎﻣﯾل
اﺳﯾر ﺷد .ﻣوﻓﻘﯾت در ﭘﯽ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼرﮐس ھﺎی ﻧوﻣﯾد ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟرت را ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم
ﺗرﺟﯾﺢ دادﻧد ،ﮐوھﮭﺎی ﺑوﻣﯽ ﺧود را رھﺎ ﮐردﻧد و در ﺧﺎک ﺗرﮐﯾﮫ ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﻧد.
اھﻣﯾت اﯾن اﻧﻘراض ﻣردم ﭼرﮐس در آن زﻣﺎن ﻗطﻌﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده ﺑود؛ ﺷﺎﯾد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،اﻣﺎ ﻧﻘطﮫ ﻋطف اﻣﭘراﺗوری روﺳﯾﮫ در ﺷرق ﺑود .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﮐوھﻧوردان ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺳد ﻣوﺛر در ﺑراﺑر ﻣوج ﺗﺳﺧﯾر ﭘﯾﺷروی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دادﻧد .وﻗﺗﯽ آنھﺎ ﯾﮑﺑﺎره ﺟﺎروب ﺷدﻧد ،ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻊ ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻓزﯾﮑﯽ ﺑرای ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣداوم
روﺳﯾﮫ از ارس ]رودی در ﻗﻔﻘﺎز[ ﺗﺎ اﻧدوس ]رود ﺳﻧد[ وﺟود ﻧداﺷت.
ﭘﺎﯾﺎن دﺷواری ھﺎی ﭼرﮐس ﻓورا ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺟدد ﺑﮫ ﺳوی ﺷرق دﻧﺑﺎل ﺷد .وﻗﺗﯽ روﺳﯾﮫ در
ﺳﺎلھﺎی  ۴٨ – ١٨۴٧راه ﺧود را از طرﯾق ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐرد و ﺑر روی رودھﺎی
91

اﯾرﻏﯾز و ﺗورﮔﺎی ﻗﻠﻌﮫھﺎ ﺑرﭘﺎ ﮐرد ،او ﻓﻘط از ﻗﺎﻧون اﻓزاﯾش اطﺎﻋت ﻣﯽﮐرد ﯾﺎ ﻋﻣدا در
ﺣﺎل از ﺳرﮔﯾری طرح ﺳﻧﺗﯽ ﻗدﯾﻣﯽ اﺷﻐﺎل ﺳرزﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز
اﺳت .ﯾﮏ ﭼﯾز آﺷﮑﺎر ﺑود و ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻗدرت زﯾرک آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی
او از اورﻧﺑورگ ﺑﮫ ژﮐﺳﺎرت ]ﺳﯾر درﯾﺎ[ ،اﻧﺗﻘﺎل ﻣرز او از ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﺟﻧوب ﺟﻠﮕﮫ ،ﻣﻘدﻣﮫی
ﺑرای ﺟﻧﮓھﺎی ﺗﻠﺦ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﮕﮫ ﻗرﻏﯾز ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻧﮫ اﺳت ،دو ھزار ﻣﺎﯾل از ﻏرب ﺑﮫ ﺷرق و ﺣدود ﯾﮏ ھزار ﻣﺎﯾل از ﺷﻣﺎل ﺑﮫ
ﺟﻧوب اﻣﺗداد دارد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ »ﺣﺎﯾل« در ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻧظﺎﻣﯽ اورﻧﺑورگ و ﺧطوط
ﺳﯾﺑری و ﻣراﮐز ازدﺣﺎم ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن در آن ﺳوی ارال ﺑود ،ﺻﻠﺢ طوﻻﻧﯽ ﻣدت در
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺑود .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ »زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺣثاﻧﮕﯾز« ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و
ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی روﺳﯽ ﺑر ﺿد ﻗرارﮔﺎهھﺎی اوزﺑﯾﮓ ﺑر روی ﺟﮑﺳﺎرت ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ،دﯾﮕر
اﻣﮑﺎن آراﻣش ﯾﺎ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ وﺟود ﻧداﺷت .ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣروھﺎی اوزﺑﯾﮓ
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷد ،ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎی روﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺎورای آن درﮔﯾر ﺷدﻧد .ﺑﺎ ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺑﯽ ﻧظﯾر
طﺑﯾﻌت ،ﯾﮏ ﮔﺳﺗرش ،ﮔﺳﺗرش دﯾﮕری ﭘدﯾد آورد.
ﺑﯾن ﺳﺎلھﺎی  ١٨۵٣و  ١٨۶٣ﺑﺎوﺟود ﺗداﺧل ﺟﻧﮓ ﮐرﯾﻣﮫ ،روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از ﺟﮭﯾل ارال
از ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺗﻼق ھﺎی ﺷور ﺟﮑﺳﺎرت ﭘﺎﯾﯾن ﺗﺎ ﻣﺣدوده دره آﺑرﻓت ﺑﺎﻻی ﺻﺣرا ﻋﺑور ﮐرد.
اﻣﺎ در اﯾن ﺳﺎلھﺎ اﻗداﻣﯽ ﺑرای ﺗﮭﺎﺟم واﻗﻌﯽ ﻗوﻗﻧد ﻧﮑرد .ﺗﻧﮭﺎ در دوره اﺧﯾر ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
دﺳﺗﺎن او ﺑﺎ آرام ﺳﺎزی ﻗﻔﻘﺎز آزاد ﺷد ،وارد ﻣﺑﺎرزه ﻣرگ ﺑﺎ اوزﺑﯾﮓ ھﺎ ﺷد .او ﺑﺎ ﭘﯾﺷروی
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﻧﺎطق ﻏﻧﯽ و ﭘرﺟﻣﻌﯾت ﺑﺳﺗﮫ ﺷده در ﺑﯾن رودﺧﺎﻧﮫ و ﮐوھﮭﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﺷﮭرھﺎی
ﺑزرگ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ،ﭼﻣﮑﻧد ،ﺗﺎﺷﮑﻧد و ﺧﺟﻧد را ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﯾن ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد و ﺷﺎﯾد آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺧودش اظﮭﺎر ﮐرد ،ﺑﻧﺎ ﺑر ﺿرورت واﻗﻌﯽ ﻗﺿﯾﮫ .در
واﻗﻌﯾت ،ﭘس از اﺷﻐﺎل ﭼﻣﮑﻧد ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣوج ﻓﺗوﺣﺎت و ظﺎھرا ﺑﺎ ﺣﺳن
ﻧﯾت ﺻورت ﮔرﻓت .ﻣذاﮐرات ﺑرای ﻣرزﺑﻧدی ﺳرﺣدات آﻏﺎز ﺷد و اﻋﻼﻣﯾﮫی ﺗوﺳط ﺷﮭزاده
ﮔورﺗﭼﺎﮐوف در ﻧوﻣﺑر  ١٨۶۴ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﮐﮫ در آن ﺗﺻرﻓﺎت اﺧﯾر ارﺿﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل »ﻧﯾﺎز
اﻣﭘراﺗوری« و ﺑرﺧﻼف ﺧواﺳت ﺣﮑوﻣت و ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻗﺎطﻊ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﺳﺗرش اﻣﭘراﺗوری اﮐﻧون
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ﺑﮫ ﺣد ﺧود رﺳﯾده ،اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .اﻣﺎ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺟوھر اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ
ھﻧوز ﺧﺷﮏ ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ وﻋدهھﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯾز آن ﺑﮫ طور ﮐل ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﺧﺻوﻣت
ھﺎ در اواﯾل  ١٨۶۵ﻋﻠﯾﮫ ژاﮐﺳﺎرﺗﯽ ھﺎ از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و از آن زﻣﺎن وﻗﻔﮫ ھﺎی اﻧدک و
آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ روﺳﯾﮫ اداﻣﮫ دارد .ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای اﻧﺣراف
آﺷﮑﺎر از اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﻣطرح ﺷده اﺳت .در وھﻠﮫ اول ،ﺑﺧﺎراﯾﯾﺎن ﮐﮫ
روسھﺎ ﭘس از ﺗﺳﺧﯾر ﭼﻣﮑﻧد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎی آنھﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑودﻧد ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن
را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾده و ھﻣراه ﺑﺎ ﻗوﻗﻧدی ھﺎ در ﺣواﻟﯽ ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺑﮫ ﻧﺑرد ﭘرداﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺗﺳﺧﯾر آن ﺷﮭر ﺷد .ﺑﺎزداﺷت ﺑرﺧﯽ از اﻓﺳران روﺳﯽ در ﺑﺧﺎرا ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣذاﮐره
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﺎﻋث ﺗﺟدﯾد ﺧﺻوﻣت ھﺎ در ﺳﺎل  ١٨۶۶ﺷد .در اﯾن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﺟﻧرال روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﺷﮭر ﺧﺟﻧد ﺗﺳﺧﯾر ﺷد و ﻗدرت ﻗوﻗﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل
درھم ﺷﮑﺳت .ﻧﯾﻣﯽ از ﻗﻠﻣرو در وﻻﯾت ﺟدﯾد ﺗرﮐﺳﺗﺎن روﺳﯾﮫ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﯾم
دﯾﮕر ﺗوﺳط ﯾﮏ رﺋﯾس ﺑوﻣﯽ )ﺧداﯾﺎر ﺧﺎن( اداره ﻣﯽﺷد ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر رﻓﺗﺎر ﺧوب او و
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺗﻧﮫ ﮔری روﺳﯽ ﺑود.
ﮔﺎم ﺑﻌدی ﺗﮭﺎﺟم ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑﺧﺎرا در ﺳﺎل  ١٨۶٧ﺑود ،ھدف ﺟﻧرال روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ » ﺳر ﭘل« ﻓراﺗر از ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺟﮑﺳﺎرت ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻓورا ﺳﻣرﻗﻧد
و ﺑﺧﺎرا را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد و ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺑﺎﯾد آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ،از ﺳرﺣد ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .اﻣﺎ
اﮔر ھدف روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﮐردن ﺑود ﺗﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ،او ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻣﺻﻠﺣت ﻣوﺛرﺗر
از اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺳﺗﺣﮑم در ﺟﯾزاک ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳﻣرﻗﻧد اﺑداع ﮐﻧد .رﯾش ﺳﺎزی
اﻣﯾر در ﻣﻘﺎم رﻓﯾﻊ ﻗدرت او ،ﺗﺷوﯾق ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎ در ﺳراﺳر وﻻﯾت و ﺗﮭدﯾد داﯾﻣﯽ ھﺟوم.
رﺋﯾس اوزﺑﯾﮓ در واﻗﻌﯾت در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﻋﻣل ﮐﻧد و ﭘﯾﻣﺎن ﺻﻠﺣﯽ را
ﮐﮫ ﺑرای ﭘذﯾرش او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﺑود ،اﺟرا ﮐﻧد ،اﻧﺗظﺎر ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﺑود .او ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ
ﻧﺎﺑودی ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ ،در ﺻورت ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی دﻓﺎﻋﯽ
ﺑﮭﺗر ،ﺑرای طوﻻﻧﯽ ﮐردن ﻣوﺟودﯾت ﺧود ﺑﮫ دﺳﯾﺳﮫ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺗوﺳل ﺷد .روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ از ﻧظر ﺳﺗراﺗژﯾﮏ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﺗﺣرﯾﮏ رﻗﺎﺑت اﺧﯾر داﺷﺗﮫ
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ﺑﺎﺷد .در واﻗﻌﯾت ھﯾﭻ ﻓرﻣﺎﻧده ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﺗﺷﮑل از  ۴٠ھزار
ﻧﻔر در ﻓﺎﺻﻠﮫ آﺳﺎن از ﻣوﻗﻌﯾت او ﺑدون اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾری ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﻣﺗﻣرﮐز ﺷود و
ﺑدون ﺷﮏ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺣران ﻓرا رﺳﯾد ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدن و ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻗرارﮔرﻓﺗن ،ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻋﻣل ﮐرد .اﻣﺎ ﻧﺳﺑت دادن ﺟﻧﮓ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻻت رﺳﻣﯽ روﺳﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺑد ﻧﯾﺗﯽ اﻣﯾر ،ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺧﺗﻼط ﻋﻠت و ﻣﻌﻠول اﺳت.
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑرای درک واﻗﻌﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اھﻣﯾت دارد ،راﺑطﮫ در ﺑﯾن
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ و ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ اﺳت .روﺳﯾﮫ ھﻣواره درﺟﮫی از
ﻗدرت را در ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﻧﺳﺑت داده ﮐﮫ در اﯾن
ﮐﺷور درک آن ﺑرای ﻣﺎ دﺷوار اﺳت .او ﻋﺎدت داﺷت ﭘﯾﺷرﻓت آھﺳﺗﮫ را ﮐﮫ در ﺑﮫ اﻧﻘﯾﺎد
ﮐﺷﯾدن ﻗﻔﻘﺎز ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑود ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ارﺗش ،ﮐﮫ ﺑﺳﺗن زودھﻧﮕﺎم اﯾن
ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺎرور ﺑرای ارﺗﻘﺎ و اﻓﺗﺧﺎرات را ﻣﻣﻧوع ﻣﯽﮐرد ،ﺗوﺿﯾﺢ دھد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھﻣﺎن
ﺗﺿﺎد اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺧﺻوﻣت ھﺎ وﺟود
داﺷت .ﺟﻧرال ﭼرﻧﯾﯾف ﻓﺎﺗﺢ ﺗﺎﺷﮑﻧد آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧﺻﻠت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗش از ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
ﻓراﺧواﻧده ﺷد و ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘس ،ﺟﺎﻧﺷﯾن او ،روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟرم ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻗﻠﻣرو
ﺑﺧﺎرا ﺑرﺧﻼف دﺳﺗورات از ﺗﻣﺎم درﺟﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣروم ﺷد .ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن ﻧﯾز اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻣوﻓﻘﯾت درﺧﺷﺎن اﺧﯾرش ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﻠﻧﯽ ﻣورد ﺳرزﻧش ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﻣﭘراﺗور واﻗﻌﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺟﻠب رﺿﺎﯾت
طرﻓداران ﺻﻠﺢ در روﺳﯾﮫ و ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ اﺳت؟ ﻣﻌروف اﺳت ﮐﮫ ﭼرﻧﺎﯾف
ﻋﻠرﻏم رﺳواﯾﯽ ظﺎھری اش از اﻣﭘراﺗور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓﺎﺗﺢ ﺗﺎﺷﮑﻧد ،ﯾﮏ ﺷﻣﺷﯾر اﻟﻣﺎس درﯾﺎﻓت
ﮐرد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ در ﺷرف ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺑﮫ درﺟﮫ و اﻓﺗﺧﺎرات ﮐﺎﻣل او
اﺳت .ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن ﻧﯾز ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺑرای دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﭘﺎداش ﺧواھد ﮔرﻓت ،در
ھﻣﺎن زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎروا ﻣورد ﺳرزﻧش ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﻧﺗﯾﺟﮫﯾن اﻗدام
دوﮔﺎﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ روﺳﯾﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺧود را ﺑرای اﻋﺗدال و دﯾدﮔﺎهھﺎی
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ﻏﯾرﺧودﺧواھﺎﻧﮫ ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد – ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣدﻋﯽ ﺣﻔظ آن اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳت ﻣداراﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺳرزﻣﯾﻧﯽ او ﺑﺎور دارﻧد ،اﺣﺗرام
ﻣﯽﮔذارد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﭘﯾﺷرﻓت او ﺑﮫ ﻗدری ﺛﺎﺑت و ﯾﮑﻧواﺧت اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ واﻗﻌﺎ ھﻣﺎن
ﻗدرتﺧواه و ﺑﯽ وﺟداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧﯾش او را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد.
آﺧرﯾن اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ از آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﻋﻼﻣﯾﮫ اﺷﻐﺎل ﺳﻣرﻗﻧد و ﺑﺧﺎرا ﺗوﺳط ﺟﻧرال
ﮐﺎﻓﻣن را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﻧوﺷت اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺣﮑوﻣت اﻣﯾر ،آن ﺟذب ﺗدرﯾﺟﯽ
در اﻣﭘراﺗوری روﺳﯾﮫ را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﻠرﻏم ﺳﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎ – ﺷﺎﯾد از روی ﺑﯽ
ﻣﯾﻠﯽ واﻗﻌﯽ – ﻗﺑﻼ در ﻣورد ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻗﻠﻣرو ﻗوﻗﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .در
واﻗﻌﯾت ،ﺳﯾﺎﺳت ﻟﺣظﮫی درﺑﺎر ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن »ﺳرﻧوﺷت آﺷﮑﺎر«
روﺳﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾﺎﻻت اوزﺑﯾﮓ را ﺟذب ﻣﯽﮐﻧد .ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ او ﺗﺻوﯾر دﯾﮕری از
دﮐﺗرﯾن ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺗﻣدن و ﺑرﺑرﯾت ﺑﺎ ھم ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دوﻣﯽ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎﯾد
ﺟﺎی ﺧود را ﺑدھد .او ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از آن ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﮫ اﻣﺳﺎل ﯾﺎ ﺳﺎل آﯾﻧده ،ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ده ﺳﺎل ﭘس از آن – زود ﯾﺎ دﯾر – ﻣﻣﮑن
اﺳت اﯾن را ﺑدﯾﮭﯽ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﺗواﻧد از اﻧﻘراض ﺳﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘل ﻗوﻗﻧد،
ﺑﺧﺎرا و ﺧﯾوه و ﮔﺳﺗرش ﺳرﺣدات روﺳﯾﮫ ﺗﺎ آﻣو ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.
ﺳﭘس اﯾن ﺳوال ﻣطرح ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗوزﯾﻊ ﺟدﯾد ﻗدرت در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﭼﮕوﻧﮫ ﺑر
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ در ھﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﺧواھد ﮔذاﺷت؟ آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﺗﺿﻌﯾف؟ آﯾﺎ در واﻗﻌﯾت
ﺑﺎﯾد ﺗﺷوﯾق ﺷود ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾر؟ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ طﺑﻘﮫ ﺧوﺷﺑﯾن از
ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ-ھﻧدی ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ اﻋﻼم ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑراﺳﺎس ﻣﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯽ ،آنھﺎ ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻧظم و ﺗﻣدن و ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﮭل ،ظﻠم و
ھرج ﻣرج اوزﺑﯾﮓ ھﺎی ﻣﺗﻌﺻب ﺑﺎﯾد ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد .آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﻧﮕﯾزهھﺎی اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت و ﺗﺳﮭﯾﻼت ارﺗﺑﺎطﯽ و ھم ﻧﯾﺎزھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﺗﻘر و در
ﺣﺎل ﺑﮭﺑود ،ﺑرای ﺗﺟﺎرت داده ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ در ﭼﻧﯾن دﯾدﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ
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ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﺎص اھﻣﯾت داده ﺷده اﺳت .اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ در روﺳﯾﮫ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏرﯾزه
واﻗﻌﯽ ﺗر ،ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕری اﻋﻼم ﮐرده اﺳت .در واﻗﻌﯾت ،ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت اﯾن ﮐﺷور ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻧدی ،از ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
اﺑراز ﺧرﺳﻧدی ﮐردهاﻧد و او را ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ اداﻣﮫ ھﻣﯾن ﻣﺳﯾر ﻧﻣوده اﻧد .ﻣطﺑوﻋﺎت روﺳﯾﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻧظر ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷروی ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم
ﺧطرﻧﺎک و ﺑراﯾن اﺳﺎس در ﻣورد اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری ﺗﺣرﮐﺎت ﯾﺎ در ھر
ﺣﺎل ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ ﮐردن آن اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد ،ﺣدس و ﮔﻣﺎن ﻣﯽ زﻧﻧد.
ﺷﺎﯾد ارزش اﯾن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ روﺳﯽ ﻧﻘل ﻗول ﮐﻧﯾم .زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺗﺻور ﺷود ﮐﮫ آنھﺎ ﺻرﻓﺎ دﯾدﮔﺎه ﯾﮏ طرف را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮔرﯾﮕورﯾف
ﻓرﻣﺎﻧدار ﺳﺎﺑق ﺳﯾﺑری ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ در  ٢٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺧﺻﺎ و ﻋﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷرق در
ارﺗﺑﺎط ﺑوده اﺳت ،ﻣرﺟﻊ ﺟدی ﺗری اﺳت و در واﻗﻊ ﻣﯽﺗوان آن را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﺑﯾﺎن رﺳﻣﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت در ﻧظر ﮔرﻓت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮔزﯾده ھﺎی زﯾر از
اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﮑو ﻧﺷر ﺷده اﺳت ،ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن اﺳت.
»اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺧﺎراﯾﯾﺎن را در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺑﻧﺎﺑرآن ،اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﯾﮏ ﺧطر دور ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗرﯾب اﻟوﻗوع
ﺑر ﺿد ﻣﺎ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد درﺧواﺳت ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد .در واﻗﻌﯾت ،ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ
آﺧرﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﮑﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدهاﻧد ﺑﺎ درﺧواﺳت ﭘول ،ﺗﻔﻧﮓ ،ﻣردان
ﺗوﭘﭼﯽ و ﺣﺗﯽ ﺳرﺑﺎزان در ﻣﻘﺎﺑل واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺎﯾﯾد
ﻗﯾﻣوﻣﯾت اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺑر ﺑﺧﺎرا و در ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﯾن
اﻗداﻣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺑﺧﺎرا ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد .ﭼون اﻧﮕﻠﯾس ﮐﮫ
ﺑرای آن درﺧواﺳت داده ﺷده و ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ در اﺳﺗﻘﻼل ﺑﺧﺎرا دارد ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد از
ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﯾن ﻣﺎ و آن ﮐﺷور ﺧودداری ﮐﻧد ،اﮔر ﻣﺎدی ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ از ﻧﮕﺎه دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ.
اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻣداﺧﻠﮫ وﺟود دارد ،اﻣﮑﺎن ﮐﻣﺗری وﺟود دارد ﮐﮫ اﻗدام دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ
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اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑﺧﺎرا ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﻋﯾن ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣداﺧﻠﮫ آنھﺎ
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷورﺷﯾﺎن ﭘوﻟﻧدی ﻣواﺟﮫ ﺷد .اﮔر آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز ﺑر ﺑﺧﺎرا ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ
ﻣداﺧﻠﮫ در ھﻧد ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾم .ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم در اﯾن ﻋرﺻﮫ درﺳﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﺑرای آنھﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻠﺦ و ﺧوﺷﺣﺎل ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ،زﻣﺎن آن ﮔذﺷت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﯾﺎدداﺷتھﺎی
دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ را ﺑﺎ ھﻣﺎن وﺣﺷت آﻣدن ﮐوﻟرا در ﻧظر ﮔرﻓﺗﯾم و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ آﻣﺎده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎدی اﻣﭘراﺗوری را ﻗرﺑﺎن ﮐﻧﯾم ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﺑﻊ آنھﺎ ﺑﺎﺷﯾم .دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺎ ﺣﺎﻻ
در اﯾن ﻋرﺻﮫ »ﺿد آﺗش« اﺳت .اﯾن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ از ﺣﮑوﻣتھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﻋﺎدت دارد و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ھر ﺗﻼش ﺗﺎزه و دارای ﭼﻧﯾن ﻣﺎھﯾت را ﺑﺎ ﮐراﻣت ﭘﺎﺳﺦ
دھد.
ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺧود را ﺑﺎ ﮐﻣﮏھﺎی ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺧﺎراﯾﯾﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻼح و ﭘول آﻣﺎده
ﺳﺎزد .ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل آن ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم و ﻟذا ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳوال را ﺑﺣث
ﮐرد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻐذﯾﮫ ﺷورش ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳت ﮐﮫ
ھر دو ﺟﺎﻧب ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎزی ﮐﻧد و اﮔر ﮐﻣﮏھﺎی ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺧﺎراﯾﯾﺎن ﻧﺎراض داده ﺷود ،ﻣﺎ
ﺷﺎﯾد ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزی ﻋﯾن ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣزاﺣﻣت ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﺳرﺣدات
ھﻧد درﺧواﺳت ﺑدھﯾم .ﭼﯾن ﺷﯾوه ﺗﺻﺎدم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ،اﻣﺎ ﺑرای ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺟواﻧب
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺣﺎوی ھزﯾﻧﮫ ﺑزرگ اﺳت و ﺑرای ﮐراﻣت دو ﻣﻠت ﺑزرگ ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز
اﺳت و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧراﺑﯽ ﻣﯽﺷود .ﭼون ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗوان اوزﺑﯾﮓ ھﺎ را ﻗﺎدر
ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﺎ روسھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد و ﻧﮫ ھﻧدی ھﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ.
+ + +
ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﺗوﻗﻊ داﺷت ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺧﺎراﯾﯾﺎن را ﺑﺎ ﺳرﺑﺎز ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ
ﻣﺎﻧﻊ ﻓزﯾﮑﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری آن وﺟود ﻧدارد ،زﯾرا ﺟﺎده ھﺎ از ﭘﺷﺎور ﺗﺎ وادی آﻣو ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑرای ﻧﯾروھﺎی ﺳﺑﮏ ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾن .اﻣﺎ در ﺟﺎده ﮐﮫ از
طرﯾق ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎﺑل ﻗرار دارد ،اﻓﻐﺎنھﺎ ھرﮔز اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ارﺗش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ از ﻗﻠﻣرو آنھﺎ ﺻورت ﮔﯾرد و اﻧﮕﻠﯾسھﺎ اﻓزود ﺑرآن ،درس ھﺎی ھوﻟﻧﺎک
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 ١٨۴٢را ﻓراﻣوش ﻧﮑردهاﻧد .آنھﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﻓﮑر ﺧواھﻧد ﮐرد ،ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﮔﺎﻣﯽ
را ﺑردارﻧد و ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی آن را در ﻧظر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
+ + +
اﻣﺎ ﺑﺧﺎرا ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ روﺣﯽ و ﺗﺷوﯾق از ﺟﻧوب ﻣﺟﮭز ﺷده ،ﺷﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش
ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺧﻠوط اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ را ﺷور ﺑدھد ،ﺑﯾﺷﺗر از اﺣﺗﻣﺎل اﺳت .ﺧﯾوه و ﻗوﻗﻧد
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺷﺎن را ﺑﺎ او ﯾﮑﺟﺎ ﺳﺎزﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻓﻘط
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب ﺳرﯾﻊ و ﮐﺎﻣل ھر ﺳﮫ وﻻﯾت ﺑﺎﺷد .در ھر ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش
ﻗﻠﻣرو اوزﺑﯾﮓ از دﺳت ﻣﯽرود ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗﻘﻼل آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯾن ﺑرود و آنھﺎ ﺳراﻧﺟﺎم
در اﻣﭘراﺗوری روﺳﯾﮫ ﺑﻠﻌﯾده ﻣﯽﺷوﻧد«.
ﺣﺎل ،اﯾن اﺳﺗﺧراج ھﺎ دارای ارزش اﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ درک ﻏﺎﻟب در روﺳﯾﮫ اﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺷروی او را ﯾﮏ ﺣرﮐت دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ آنھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺧطر دﻗﯾﻘﯽ را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷرویھﺎ ﺑﺎ آن ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﺷود .ﮔرﯾﮕورﯾف ﺑدون ﺷﮏ ﺑرای ﺣﺳﺎﺳﯾت
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽدھد ،در ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ اﻋﺗراﺿﯾﮫ دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﯽ ﺑﮭره
دﺳت ﻣﯽ زﻧﯾم ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ اوزﺑﯾﮓ ھﺎ را ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺳﻼح در ﻣﻘﺎوﻣت ﺑر ﺿد ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﻣﺎ در ﻋﯾن زﻣﺎن ،او در واﻗﻌﯾت ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟدی را در اﺷﺎره ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺗﺣﺎد دﻓﺎﻋﯽ اوزﺑﯾﮓ ھﺎ ﺑرای ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎآرام ﺳﺎزی
دواﻣدار روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺳﺗﻘل ھﻣﺟوار ﺑﮫ ﻧﻘﻊ ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎدی ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺷد
و ﭼون ھر ﺳﮫ اﯾﺎﻟت اوزﺑﯾﮓ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﺗوﺳط ﯾﻌﻘوب ﻗوش ﺑﯾﮕﯽ ﮐﺎﺷﻐر ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ ﻗدرت او روزاﻧﮫ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت و در ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺗوﺳط ﭘﺎرس و ﺗﻘوﯾﮫ ﺷوﻧده
ﺗوﺳط اﻓﻐﺎنھﺎ ﮐﮫ رواﺑط ﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺧﺎرا ﺑرای ﻣدت درازی دارای ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
اﺳت ،در واﻗﻌﯾت ﯾﮏ ﮐﻧﻔدراﺳﯾون واﻗﻌﺎ ﻣﮭﯾب و – در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود – ﯾورش
ﻧﺎﭘذﯾر ﺧواھد ﺑود.
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ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻧظرات درﺳﺗﯽ در ﺑﺎره ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﮫ ﺑودن ﺗﺷوﯾق ﭼﻧﯾن ﮐﻧﻔدراﺳﯾوﻧﯽ
را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺗداﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯽ دﯾﮕری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ و ﻧزدﯾﮏ
روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯾم و ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ و ﻣطﺎﺑق آن اﮐﻧون ﮐﺎوﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﺧواھد
ﺷد.
روﺳﯾﮫ در ﺳراﺳر اﯾن ﺟﻧﺑش آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط و ﺣوﺻﻠﮫ ﺣد اﻋﻠﯽ ﭘﯾﺷروی ﮐرده
اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳﺗوار ﭘﯾﺷروی ﻣﯽﮐﻧد – از ﺗﺻﺎدف ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت
– ھرﮔز ﭘﺎی ﺧود را از آن ﻧﻘطﮫ ﻓراﺗر ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ،اﮔر ﺿرورت ﺑﺎﺷد،
ﺑﺻورت ﻣطﻠوب ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧد .ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﭘﯾﺷﮑﯽ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﮭﺎﺟم ﺟﻧرال ﭼرﻧﺎﯾف در ﻗﻠﻣرو ﺑﺧﺎرا در ﻓﺑروری  .١٨۶۶اﻣﺎ اﺷﻐﺎل داﯾﻣﯽ ﻓﻘط در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗدرﯾﺟﯽ و ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .روﺳﯾﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ذﺧﺎﯾر ﺧود را آﻣﺎده داﺷﺗﮫ
اﺳت و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧود ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣوده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻧﯾز ﻧظر داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺑش ﭘﯾﺷروی را در ﯾﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﻣﺎھﻧﮓ
ﺗرﮐﯾب ﮐﻧد .ﻟذا ﭼﻧﯾن واﻗﻊ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎل از اﺷﻐﺎل ﺗﺎﺷﮑﻧد و ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﺧﺟﻧد
ﻣﯽ ﮔذرد ،زﻣﺎن در ﺑﯾن اﺷﻐﺎل در اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن اﺳﺗﻘرار ﺟدﯾد در ﺗﺎﺷﮑﻧد و ﮐﺎﻟوﻧﯽ
]ﻋﻣران[ ھﺎی ﺳﺎﺑق ﻗﻠﻌﮫ وﯾرﻧوس و ﮐوﭘﺎل ﻧزدﯾﮏ ﺳرﺣد ﻣﻧﮕوﻟﯾﺎ در ﺷرق .ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب،
ﺣﺎل ﮐﮫ ﺳﻣرﻗﻧد و ﺑﺧﺎرا اﺷﻐﺎل ﺷدهاﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗن ﻣراﻗﺑت روسھﺎ
ﺗﺣﮑﯾم و ﺗﻘوﯾﮫ آن اﺷﻐﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧطوط ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﮫ ﻏرب ﺧواھد ﺑود .ﺟﻧرال
روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻓﺎﺗﺢ ﺧﺟﻧد ﮐﮫ از ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اش ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود در اﺛر
ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ اش ﺑرطرف ﺷد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﺷﻘت ھﺎی ﯾﮏ دﻓﺗر
اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ در ﻣﺳﮑو ﻏرق ﺷود ،ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮫ در ﺑﺎره ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
ﺑﯾرون داده اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭمﺗرﯾن اﺛر در ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ داﺷﺗﮫ
اﺳت .در اﯾن »رﺳﺎﻟﮫ« او ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،آﯾﻧده روﺷﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﻧﮭﺎدھﺎی روﺳﯾﮫ
ﺑﺎز ﻣﯽﺷود ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﺣﺎﻻ در آﻣو و ژﮐﺳﺎرت در ﻣﮭمﺗرﯾن »ﺑﺎغ آﺳﯾﺎ« اﺳﺗﻘرار
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ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ اﺷﺗﺑﺎه اداری ﯾﺎ ﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻣرﺗﮑب ﻧﺷود و او اﻗداﻣﺎت
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑرای ﺑﮭﺑود و ﺗﻘوﯾﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻧﮑﺗﮫی ﮐﮫ او ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﺎﮐﯾد دارد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣور ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧد ،اﯾﺟﺎد ﻓوری
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾن ﻗﻔﻘﺎز و ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﺳت ،ﮐﮫ ﺗوﺳط آن ﺣﮑوﻣت ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋوض
اﯾﻧﮑﮫ در ﯾﮏ واﺑﺳﺗﮕﯽ دوراﻓﺗﺎده و ﻏﯾرﻣﮭم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺧش ﺟداﻧﺎﭘذﯾر اﻣﭘراﺗوری
ﺷود و از طرﯾق آن ﻧﯾز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ در وﻻﯾت ﻏرﺑﯽ ذﺧﯾره ﺷده ﺑود و ﺣﺎﻻ در آﻧﺟﺎ
ﺿرور ﻧﯾﺳت ،ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ آﻣو و ژﮐﺳﺎرت اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷود .روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ ﺳﮫ
ﻣﺳﯾر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرای ﺧط ارﺗﺑﺎطﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھدف آن اﺗﺻﺎل ﮐﺳﭘﯾن ﺑﮫ ارال اﺳت.
ﺧط ﺟﻧوﺑﯽ ،ﮐﺳﭘﯾن را در ﺧﻠﯾﺞ ﮐراﺳﻧودﺳﮏ ﺗرک ﻣﯽﮐﻧد و ﺗﺎ ﺑﺳﺗر ﺳﺎﺑق آﻣو دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ در آن ھﻣﯾﺷﮫ آب ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود ،ﺗﺎ دھﺎﻧﮫ ﮐﻧوﻧﯽ آن درﯾﺎ در ارال .اﯾن ﺧط از ﻧﮕﺎه
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓزﯾﮑﯽ ﮐﺷور آﺳﺎن ﺗرﯾن راه اﺳت .اﻣﺎ ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﯾر اﻣن ﺑرای
ﺗراﻓﯾﮏ ﺧﯾوه ﺗﺑدﯾل ﺷود ،ﺑﺎﯾد در اﻣﭘراﺗوری ﺟذب ﺷود و ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣن ﺑﺎﯾد زﯾر ﺳﻠطﮫ
آورده ﺷوﻧد .ﺧط ﺷﻣﺎل از دھﺎﻧﮫ اﯾﻣﺑﺎ در ﮐﻧﺞ ﺷﻣﺎﻟﺷرق ﮐﺳﭘﯾن ﮐﺷﯾده ﺷده ،ﺷﻣﺎل ارال ﺗﺎ
ﮐﺎزاﻟﮫ در ﺳﯾر درﯾﺎ را ﺣﻠﻘﮫ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻼت طﺑﯾﻌﯽ ﻧدارد ،اﻣﺎ راه طوﻻﻧﯽ و
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و ﺧروﺟﯽ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن آب در اﻣﺗداد داﻣﻧﮫ ھﺎی دﺷت ﻗراﻗروم
ﻧﯾﺎز دارد .ﺑراﺳﺎس دﯾدﮔﺎه روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ ،ﻣﺳﯾر ﻋﻣده ﺑﺎﯾد ﺧط وﺳطﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎطﻠﮫ
»اوﺳت-اورت« را در ﺑﯾن ﮐﺳﭘﯾن و ارال در ﺑﺎرﯾﮏ ﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ آن از ﺧﻠﯾﺞ ﻣﯾرﺗوی-
ﮐوﻟﺗوک در ﺑﺣﯾره ﭼﯾرﻧﯾﺷﯾف در دﯾﮕری ﻗطﻊ ﮐﻧد .ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﮔردن اﯾن زﻣﯾن ﺑﮫ ﻧدرت
ﺑﯾش از  ٢٠٠ﻣﺎﯾل اﺳت و از ﻣدتھﺎ در اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ در وھﻠﮫ اول ﺗوﺳط ﺷﮭزاده ﺑرﯾﺎﺗﯾﻧﺳﮑﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧط آھن
از اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑﮕذرد .ﺑﺎطﻠﮫ ﺑﯽ آب اوﺳت-اورت ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط راه آھن ﭘل ﺷود ،ﻣوﻗﻌﯾت ﻧظﺎﻣﯽ
روسھﺎ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد ﮐرد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،طورﯾﮑﮫ روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت ،ﺣدود دو ﺳﺎل ﺿرور اﺳت ﺗﺎ ﺳرﺑﺎزان و ذﺧﺎﯾر را از وﻟﮕﺎ ﺑﮫ اﻣﺗداد ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی
ﻗرﻏﯾز ﺗﺎ اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در ورای ﺳرﺣد ﺑﺧﺎرا اﻧﺗﻘﺎل داد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی
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ﺑﺧﺎر در ﮐﺳﭘﯾن و ارال ﯾﮏ ﺧط آھن وﺻل ﮐﻧﻧده ھر دو ﺑﺣﯾره و ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺳﺑﮏ روﻧده
در ﺟﯾﺣون و ﺳﯾﺣون ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﯾﮏ ﻧﯾرو از اردوﮔﺎه ﻣزدﺣم ﻗﻔﻘﺎز در ﻗﻠب
آﺳﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ،ﯾﮏ درﯾﺎی آن ﺑرای ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺑﺧﺎر ﺗﺎ ﺧﺟﻧد ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و درﯾﺎی دﯾﮕری
ﺗﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺑﻠﺦ.
ﺣﺎﻻ اﯾن ﻧﻘﺷﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑرﺧﻼف ،ﭼﻧﺎن ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﮐﮫ
روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ ﺑرای ﻣطﻠوب اﻋﺎده ﺷده اﺳت ،دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود ﺗﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزد و در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟﺎده را ﺑرای اﺗﺻﺎل ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺎ
ﺗرﮐﺳﺗﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ دواﻣدار روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺟﻧوب را آﻣﺎده ﺳﺎزد و از ﺑﺣﯾره ﺳﯾﺎه
ﺗﺎ ﺳرﺣد ﭼﯾن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ،ﺗﻼشھﺎی زﯾﺎدی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗرﮐﻣنھﺎرا آﺷﺗﯽ دھﻧد ﮐﮫ
ﺗﻣﺎم ﺑﺧشھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﺻﺣرای ﺑﯾن ﮐﺳﭘﯾن و ارال را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد و اﮔر آنھﺎ از دزدی
زﯾر ﮐﻧﺗرول ﻧظﺎﻣﯽآورده ﺷوﻧد ،ﯾﮏ ﺳواره ﺑﺳﯾﺎر ﯾورش ﻧﺎﭘذﯾر ﺑرای ارﺗش روس را ﺣﺗﯽ
در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮐزاک ھﺎی ﯾوﮐراﯾن و دان ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ھوﺷﯾﺎرﺗرﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ،ﺗوﻗﻊ ﻣﯽرود ﮐﮫ روسھﺎ ﺗﺎ ﺣدود ده ﺳﺎل
از اﮐﻧون اﺷﻐﺎل ﮐﻧد و ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ در ﺟرﯾﺎن اﯾن دوره از ﺗﻣﺎم ﻣداﺧﻼت ﻓﻌﺎل ﺑر ﺿد او
ﺧودداری ﮐﻧﯾم ،ﻗرار زﯾر ﺧواھد ﺑود.
ﮐﺳﭘﯾن و ارال ﯾﺎ ﺗوﺳط راه آھن ﯾﺎ ﺟﺎده ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﻔﺎظت ﺷوﻧده ﺗوﺳط ﻗﻠﻌﮫھﺎ و ﺗﺎﻣﯾن
ﺷده ﺑﺎ آب و ذﺧﺎﯾر وﺻل ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻗﻔﻘﺎز وﺻل ﺧواھد ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﮭرھﺎی روﺳﯾﮫ در وﻟﮕﺎ و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻧت
ﭘﺗرزﺑورگ .ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺳﺗﻘل اوزﺑﯾﮓ از ﺑﯾن ﻣﯽ روﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی آنھﺎ ﺣﮑوﻣتھﺎی
اﯾﺎﻟﺗﯽ روﺳﯽ اﯾﺟﺎد ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﻣﮭد اﻗﺗدار اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﺑﺧﺎرا ﺑﺎﺷد .ﮐﺷور ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول
ﻣﺷﺗرک ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯽ و ﺑوﻣﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اداره ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ در
وﻻﯾت ھﺎی ﻣﺎورای ﻗﻔﻘﺎز ﻋﻣﻠﯽ ﺷده اﺳت .اﺳﻼم ﻣورد اﺣﺗرام ﺧواھد ﺑود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻌﺻب
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و اﻓراط ﮔراﯾﯽ زﯾﺎد روﺣﺎﻧﯾون ﺑﺧﺎرا ﺑدون ﺷﮏ ﮐﺎھش ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﺗﺟﺎرت روﻧق ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد ،آدم دزدی ﻣﺎﯾﮫ ھﻼﮐت ﻣوﺟود ﮐﺷور ﺳرﮐوب ﺧواھد ﺷد ،زراﻋت اﻓزاﯾش ﺧواھد
ﯾﺎﻓت و ﺷراﯾط ﺑرای ﻣردم ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﮭﺑود ﺧواھد ﯾﺎﻓت .دھﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﯾﺣون و ﺳﯾﺣون
ﻻﯾروﺑﯽ و ﻋﻣﯾق ﺧواھﻧد ﺷد و ﻓﻠوﺗﯾﻠﮫ )ﻗﺎﯾق ھﺎی ﺑﺧﺎر( در ھر دو درﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد.
ﻗوت ﭘﺎدﮔﺎن داﯾﻣﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺷور ﺗﻧظﯾم ﺧواھد ﺷد .ﺣﺎﻻ  ١۶ھزار ﻣرد
ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﮔﺳﺗره ﮐﺷوری ﮐﮫ روسھﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدرت ﯾﮏ ﺳوم
آن در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﯽﺗواﻧد در اﺧﺗﯾﺎر او ﺑﺎﺷد .ﻟذا ﭘﺎدﮔﺎن آﯾﻧده ،وﻗﺗﯽ ﺧﯾوه و ﻗوﻗﻧد ﺷرﻗﯽ ﺳﻘوط
ﮐردﻧد و ﺗرﮐﺳﺗﺎن در ﺟﻧوب ﺗوﺳط آﻣو ﻣﺣدود ﺷود ،را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﮐﻣﺗر از ۴٠
ھزار ﻣرد ﺗﺧﻣﯾن زد ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ  ۵ھزار ﺑﮫ ﺧﯾوه ١۵ ،ھزار ﺑﮫ ﻗوﻗﻧد ،ﺑﮫ ﺷﻣول
ﺷﮭرھﺎی ﭘرﻧﻔوس وادی ﻓرﻏﺎﻧﮫ ،و  ٢٠ھزار ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
ﺗردﯾد اﻧدﮐﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺷور ﺑرای ﺟﺑران اﯾن ﺗﻌداد ھزﯾﻧﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻓراوان ﺧواھد
ﺑود.
ﺣﺎل ﺑﮕذارﯾد اﺛرات اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت را ﺑﺎﻻی ھﻧد در ﻧظر ﮔﯾرﯾم .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﺳﯾﮫ در ﻗوت
ﻣوﺟود ﺧود در ﺷﻣﺎل ﺟﯾﺣون ﺑﻣﺎﻧد و ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم و ﺑﮭﺑود ﻗﻠﻣروھﺎی ﺟدﯾدا ﺑﮫ
دﺳت آورده ﺧود ﮐﻧد ،ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻣوردی ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ او ﻧدارﯾم .در ﺣﻘﯾﻘت،
ﻓراﺗر از ﻣﺣروﻣﯾت ﺗدرﯾﺟﯽ ﺗﺟﺎرت ﻣﺎن از ﻣﺎرﮐﯾت ھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ او ﮐم
ﯾﺎ ھﯾﭻ اﺛری در اﻣور ﻣﺎ ﻧدارد .اﻣﺎ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ او ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﻣﺎﯾل اﯾن ﻧﮕرش
ﺑﯽ ﺿرر و ﻏﯾرﻓﻌﺎل را ﻧﮕﮫ دارد؟ آﯾﺎ او اﮔر ﺑﺧواھد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺧود را از ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎ و
ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی وﺳوﺳﮫ ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ ،ﺟداﻧﺎﭘذﯾر از ﻣوﻗﻌﯾت ﺟدﯾد ﺧود رھﺎ ﮐﻧد؟ اﯾن ﻣﻣﮑن
اﺳت آن ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در آن ﺷﮏ وﺟود ﻧدارد .اﮔر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ وﺳطﯽ ﯾﺎدآوری ﺷود ،ﺑﯾن
ﻣوﻗﻌﯾت او ﻓراﺗر از ﺟﯾﺣون و ﺳرﺣد ﻣﺎ ﮐﮫ وﺳﯾﻌﺎ ﺑﺎ وادی ھﺎی اﻧدوس ﻋﻼﻣﮫ ﮔذاری ﺷده،
ﮐﺷور ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل اﻓﻐﺎنھﺎ ﻗرار دارد .اﮔر واﻧﻣود ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑرای روﺳﯾﮫ از ﻧﮕﺎه
ﻓزﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق ﺟﯾﺣون ﻧﮕذرﻧد و از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺧﺎرا اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ ﻧﻔوذی
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺳت آورﻧد ،طورﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺻورت درﺷت در ﺷﻣﺎره ﺟدﯾد »روﺳﯾﮫ ﻣﻌﯾوب«
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ﺗﺎﮐﯾد ﺷده ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ دروغ و ﻓرﯾﺑﻧده اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑرای درک ﯾﺎ ھراس از
ھﺷداردھﻧدﮔﺎن ھﻧدی ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎﺑل ھﻧوز اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﺟﺎورت روﺳﯾﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ اﺳت .ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾزی در ﺑﯾن
دو ﺣد ﻧﮭﺎﯾﯽ وﺟود دارد؛ ﻣﺎ ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎ ﺧطرات ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺟﯾﺣون
ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم و آن ﺧطر از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎ ﻣﯽآﯾد ،اﻣﺎ ﺧطر ﻓوری ﻧﯾﺳت و
ﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب اﺳت.
اﺗﺻﺎل ﻧزدﯾﮏ در ﺑﯾن ﺑﺧﺎرا و ﮐﺎﺑل وﺟود دارد و ﺑرای زﻣﺂنھﺎی دراز وﺟود داﺷت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎم در اﻧﮕﻠﯾس ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﻣﮭم در ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺳﺋﻠﮫ
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﺳت .ﻣﮭمﺗرﯾن ﻋﻧﺻر در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺷراﯾط اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﻣﺎس
ﺑﺎ روسھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺑﺧﺎرا و ﮐﺎﺑل ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .اﯾن دو وﻻﯾت
از ﯾﮑدﯾﮕر ﭼﻧد ﺻد ﻣﺎﯾل ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد .ﺷﮭرھﺎی ﺑﻠﺦ ،ﺧﻠم و ﻗﻧدز ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن  ٣٠ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط اﻓﻐﺎنھﺎ اﺷﻐﺎل ﺷده اﺳت ،در واﻗﻌﯾت ﻣرﺑوط ﺑﺧﺎرا ﺑود .ﻧواﺣﯽ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﯾﻣﻧﮫ ،ﺳر ﭘل و اﻧدﺧوی در ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻗرار دارد .روﺳﯾﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺑﺎ
ﻣﺎﻟﮏ ﺷدن ﺑﺧﺎرا وارث اﻧﺑوھﯽ از ﺷﮑﺎﯾت ھﺎ و ﺷرﻣﺳﺎری ھﺎی اﻓﻐﺎنھﺎ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧود
را ﻧﻣﯽﺗواﻧد از آن رھﺎ ﺳﺎزد .ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ھر دو ﮐﺷور ﺑﺎز ھم ﺑﯾﺷﺗر ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑوده
اﺳت ﺗﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ .در ﺟرﯾﺎن  ٣٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺧﺎرا ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑل ﻧﻔوذ
داﺷت .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را در  ١٨٣٩از ﻗدرت راﻧدﯾم ،او ﻧزد اﻣﯾر ]ﺑﺧﺎرا[
ﭘﻧﺎھﻧده ﺷد و از ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺧودش در  ١٨۴١و ﭘﺳرش در  ١٨۴٢ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﻻی
ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧد .در ﺗﻣﺎم اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺟدﯾد اﻓﻐﺎنھﺎ ﻧﯾز ﺑﺧﺎرا ﺳﮭم ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑﺎزی
ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻋﻣدﺗﺎ ﺗوﺳط دﺳﺗﮫ ھﺎی اوزﺑﯾﮓ ﺑود ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺗر
اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ازدواج ﮐرده ﺑود ،ﮐﺎﮐﺎی ﺧود ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن را در  ١٨۶۵از ﮐﺎﺑل اﺧراج ﮐرد
و از آن زﻣﺎن ﺑﺧﺎرا ﭘر از ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﺑوده اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﯾﮏ دﺳﺗﮫ  ۵٠٠ﯾﺎ ۶٠٠
ﻧﻔری ھﻣﯾن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ﺗوﺳط اوزﺑﯾﮓ ھﺎ ﺑﮫ روسھﺎ
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ﺑﯾﻌت ﻧﻣودﻧد و ﺳرﺑﺎزان روﺳﯽ را در ﺣﻣﻼت اﺧری ﺑر ﻧﯾروھﺎی اﻣﯾر ﮐﻣﮏ ﻧﻣودﻧد و
ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ آنھﺎ در ﺟﻧﮓھﺎی ﺳﻣرﻗﻧد ﺟﻧﮕﯾدﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ،ﭘﯾﺎﻣد روﺳﯾﮫ در اﻣور اﻓﻐﺎنھﺎ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺣدس و ﮔﻣﺎن ﻧﯾﺳت .او ﯾﮏ دﺳﺗﮫ
اﻓﻐﺎنھﺎ در ﺧدﻣت ﺧود دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧواﺳﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﺷود .ﻟذا او
]روﺳﯾﮫ[ ﻣﻌﺷوﻗﮫ ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ در ﻣوارد زﯾﺎدی داور ﺳرﻧوﺷت ﮐﺎﺑل ﺑوده اﺳت .اﯾن
ﺗﺎﺑﻊ اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد در ﺗﻧظﯾم ﻣوﻓﻘﯾت و ھداﯾت ﺣﮑوﻣت ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧد ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺷورهھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯽدھد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﮐﺷت ﻣﯽﮐﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧطری از اﯾن اﺗﺻﺎل روﺳﯾﮫ ﺑﺎ
ﮐﺎﺑل ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻻی ﻣﺎ وارد ﺷود .اﻧدﯾﺷﮫ ﺗﮭﺎﺟم از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻋﻧوان »وﺣﺷت« در
اھﺗزاز ﺑود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ واھﯽ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود .اﮔر ھر ارﺗﺷﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎﻻی ﺳرﺣدات ھﻧد ﭘﺎﯾﯾن ﺷود ،از ﻣﺳﯾر ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﺧواھد ﺑود ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺳﯾر ھﺎ ﺑﺎز
و ﻧواﺣﯽ ﻋﺑوری »اﻧﺑﺎر ﻏﻼت آﺳﯾﺎ« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ،ﻧﮫ از طرﯾق ﮐوﺗلھﺎی ﺑﯽ ﺑﺎر و
دﺷوار ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور .اﻣﺎ اﯾن ﺗﮭﺎﺟم از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻣﻘﺎﺑل آن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم .ﻣوﺟودﯾت روﺳﯾﮫ را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣزاﺣم
اﺣﺳﺎس ﮐرد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﮫ ﮐﻣﺗر ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد .اﮔر او ﯾﮏ ھﯾﺋت در ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘر
ﮐﻧد – و او ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎر را ﮐﻧد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد زﻣﯾن را ﻗﺑﻼ اﺷﻐﺎل ﮐﻧﯾم – اﺛر ﭼﻧﯾن
اﺳﺗﻘراری ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ در ھﻧد ﻗﺎﺑل درک اﺳت .در واﻗﻌﯾت ،ﻧﻔوذ ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﺧﺎرﺟﯽ
اروﭘﺎﯾﯽ در داﺧل ﺣﻠﻘﮫ ﻣﺣدود ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ھﻧد ﻣﺎ ﺑﮫ ذات ﺧود ﯾﮏ ﻧﻔوذ ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده در ﯾﮏ
ﮐﺷور ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺣﺗﯽ ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺧطرﻧﺎک وارد ﺧواھد ﮐرد .ھم اﮐﻧون ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﮐﺷﻣﯾر ﮐﮫ
در ﺗﻼشھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺷوﯾق ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ اﺻرار ﮐﺎھش ﻣﺎﻟﯾﮫ ﺗراﻧزﯾت در ﻗﻠﻣرو ﺧودش
ﺗﺧطﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،در ﺣﺎل ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺎﺷﮑﻧد اﺳت و از آنھﺎ اﻟﺗﻣﺎس دارد ﮐﮫ آنھﺎ
ﻣﺎﻣوران ﺗﺟﺎری در ﯾﺎرﮐﻧد در ﺳرﺣد ﺗﺑت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد و اﮔر روسھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس
ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﻣوﻧﮫ او ﺗوﺳط ﺳﺎﯾرﯾن ﭘﯾروی ﺧواھد ﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت ﺷﮑﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﮔر
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روسھﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ در ﻓﺿﯾﻠت ﺗﺣﻣﯾل ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﺟﯾﺣون ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺣق ﻣﯽدھد ،در ﺗﺧﻣﯾن ﺑوﻣﯽ ،ﺗﺎ ﺑرﺗری
آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑﮑﺷد ،اﺛر ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده آن ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﺧواھد ﺑود .ھر رﺋﯾس در
ﺳراﺳر ھﻧد ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣت ﻣﻧظم ﻣﺎ دارای – ﯾﺎ ﻣﯽﺧواھد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد – ﯾﮏ ﻧﺎراﺣﺗﯽ
ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾت اﺳت ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﺣدود ﯾﺎ ﺟﺎ اﻓﺗﺎده ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ در اﻣﯾدواری
رھﺎﯾﯽ ﺧود از ﺳﺎﯾﮫ ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧده ﻣﺎ آﻏﺎز ﺧواھد ﮐرد .ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑوﻣﯾﺎن ھﻧد،
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﺎ ھﻧدوان ،ﮐدام ھﻣدردی ﺧﺎص ﺑرای روسھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت
آنھﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﮫ ﺗر ﯾﺎ ﻣﻔﯾد ﺗر از ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﻼف ،ﭘﯾروان ﭘﯾﺎﻣﺑر در ھﻣﮫ ﺟﺎ روسھﺎ را
ﮐﺎﻓران اﺻﻼح ﻧﺎﭘذﯾرﺗر از اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﻣﯽداﻧﻧد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﺎدات ﻧﺎﭘﺎک اﯾﺷﺎن و ﻋﺑﺎدت ﻣرﺳوم
ﺗﺻﺎوﯾر .اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﯾﮏ ﻗدرت ﻣﺗﺧﺎﺻم اروﭘﺎﯾﯽ دﻻﻟت ﺑر ﺗﻐﯾﯾر
دارد و ﺑرای روﺣﯾﮫ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ،ﻗﻣﺎرﺑﺎزی و ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾرات آﺳﯾﺎﯾﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ھﯾﺟﺎﻧﯽ
و ﻗﺎﺑل ﺗواﻓق اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،دﯾدﮔﺎه ﻣﮭمﺗری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل،
اﺳﺗدﻻل ﺑر اﯾن ﻓرض ﺑود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس دوﺳت اﺳت و ﺑﮫ ﮐﺳب اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻣﺎ
در ﻓﺗﺢ آﺳﯾﺎ ﻓﮑر ﻧﮑرده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ او ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺟدﯾدش اﺑزاری ﺑرای اھرم
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ او ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻧداﺷت و او ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺗر از زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﮐرﯾﻣﮫ ﺷده
اﺳت ،اﻣﺎ ﻏﯾرﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﮕﯾزه ﺗﺟﺎوزات اﺧﯾر او ﻧﺳﺑت
دھﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎی ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺳﯾﺎﺳت روﺳﯾﮫ اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻣﺎ را ﺗﺿﻌﯾف و ﺷرﻣﻧده ﮐﻧد ،ﺗﺎ در واﻗﻌﯾت ،ﭼﻧﺎن ﺷﻐﻠﯽ ﺑرای ارﺗشھﺎی ﺧود در ﺷرق
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣداﺧﻠﮫ ﻓﻌﺎل ﻣﺎ در اروﭘﺎ ﺷود .ﺣﺎل در ﻧظرﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺗﺣت اﯾن ﺟﻧﺑﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻣور ،ﻣوﻗﻌﯾت او در ﺑﺧﺎرا و رواﺑط او ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﭼﮕوﻧﮫ ﺑر ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد.
اﮐﻧون ،ﺑرای درک ﺧطری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را
در ھﻧد ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم و ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم راھﻧﻣﺎی ﺑﮭﺗر ﯾﺎ ﻣﻌﺗﺑرﺗر از
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮔزارشھﺎی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ )ھﻧد
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ﺷرﻗﯽ(« ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن اراﯾﮫ ﺷده اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد رﺿﺎﯾتﺑﺧش،
اﻧﺑوھﯽ از ﺷواھد دارای ﺑﺎﻻﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷﺎورزی ھﻧد ﺑﮫ طور
ﮐﻠﯽ راﺿﯽ و ﻣرﻓﮫ اﻧد و ﺑﺎ اﯾن طﺑﻘﺎت ﮐﮫ اداره ﻣﺎ ﻣﺣﺑوب اﺳت ،ﭼﮭره ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت
وﺟود دارد ﮐﮫ ﻏذای ﻓراواﻧﯽ را ﺑرای ﺗﺎﻣل و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺳف در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎنھﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺣرﯾﮏ ﺑرای ﻋﻣل ﮐردن ﺑر
ﺑﻧﯾﺎد آﻧﭼﮫ »ﺗوده ﺟوﺷﺎن ،ﺗﺧﻣﯾری و ﭼرﮐﯾن« از دﺷﻣﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ھﻧد ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود،
ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺗﯾده اﺳت .اﻓراطﯾون ﺳﯾطﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﺎ را ﺑﺳﯾﺎر زﺣﻣت داد ﺣﺎﻻ ﻋﻼﯾم
زﻧده ﺷدن دوﺑﺎره ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﻓﯾروزﺷﺎه ﺑدﻧﺎم ﺑﺎ آنھﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺷده ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﺧرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺧت دھﻠﯽ دارای ﻟﻘب ﻧﺎﻣﻧﮭﺎد »ﺷﺎه ھﻧدوﺳﺗﺎن« اﺳت و ﺧود را دﺷﻣن ﺗﺳﻠﯾم
ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﻓﻌﺎل ﺑﺎ وھﺎﺑﯽ ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﯾﺎﻏﯽ در ھﻧد ﻋﻠﯾﺎ اﻧد .اﯾن دﻗﯾق اﺳت ﮐﮫ اﮔر روﺳﯾﮫ ﺑﺧواھد ﻣﺎ را ﺷرﻣﻧده ﺳﺎزد و ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺎﺑل ﻗوی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﮐم آن ﺷﮭر را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﮐﻧد ،ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﺳﯾطﺎﻧﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ھداﯾت و ﺗﺷوﯾق ﺟﻧﺑش از طرﯾق اﺧوﻧد ﺳوات و ﺳﺎﯾر ﺳران روﺣﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎن و
ﺗﻘوﯾﮫ آنھﺎ از طرﯾق راھﮕﯾری و ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ در اﻣﺗداد ﺧط ﺳرﺣدی ،ﻣﺎ
را ﺷﺎﯾد در ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻗرار دھﻧد ،ﭼﻧﺎن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﺗﻘوﯾﮫ
ھﻧﮕﻔﺗﯽ از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎز دارد و ﻟذا اھداف روﺳﯾﮫ را از آﻏﺎز ﺑرآورده ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﻧظرداﺷت اﯾن دورﻧﻣﺎھﺎ در ﭘﯾش روی ﻣﺎن و ﺑﺎ داﻧش اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ آﺳﯾب ﭘذﯾر
دارﯾم و اﮔر روﺳﯾﮫ در ﺟرﯾﺎن طﺑﯾﻌﯽ ﺣوادث ﭼﻧﺎن ﺑﺎز ﺑﺎﺷد ،ﻗﺎدر اﺳت ﻣﺎ را ﺷدﯾدا ﺻدﻣﮫ
ﺑرﺳﺎﻧد ،آﯾﺎ ﻣﺎ در ﻧﮕﮭداری آﻧﭼﮫ طﻌﻧﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾد ﻧﺎدرﺳت ،آن را ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس
ﺳﯾﺎﺳت »ﻋدم ﺗﺣرک اﺳﺗﺎداﻧﮫ« ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ،ﻣوﺟﮫ ھﺳﺗﯾم؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ
روﺳﯾﮫ اﺟﺎزه دھﯾم ﺑدون ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺑل ﺑرود و در آﻧﺟﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗدرت
دوﺳت و آﻣﺎده ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓﻐﺎنھﺎ در ﺑراﺑر اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد؟ طرﻓداران اﻧﻔﻌﺎل
ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در رﻗﺎﺑت ﺑر ﺳر ﺣﺳن ﻧﯾت اﻓﻐﺎنھﺎ ،ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾدان آﺧر ظﺎھر ﻣﯽﺷود،
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ﻣوﻓق ﺗرﯾن ﺧواھد ﺑود .ﻟﺷﮑرھﺎی اول ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣن و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل آنھﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺟﺎت دھﻧده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .اﻣﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت را از ﭼﺷم دور
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﯾﮏ ﺧﺻوﻣت ﻣﻠﯽ ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾسھﺎ و اﻓﻐﺎنھﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ در
ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﺑﺎ ﻗطﻊ ﯾﺎراﻧﮫھﺎ و اﻣﺗﻧﺎع ﻣداوم ﻣﺎ از ﺷرﮐت در ﻧزاعھﺎی داﺧﻠﯽ آنھﺎ
ﻋﻣﯾقﺗر ﺷده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﺳوی دﯾﮕر ،روسھﺎ ﮐﮫ ھرﮔز ھﯾﭻ ﻓﺷﺎر ﻧظﺎﻣﯽ ﺑر
ﮐﺷور وارد ﻧﮑردهاﻧد و ﯾﺎ ﻏرور ﮐوھﻧوردان را ﺟرﯾﺣﮫ دار ﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ،اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم ﺑﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،در ھر ﺣﺎل ﺑدون ﺧﺻوﻣت و ﺗرس ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
اﻣﺎ ﺑﺣث اﺻﻠﯽ در ﺑراﺑر ھر ﻧوع ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﮐﺷور ﮐﺎﻧون ھرج و ﻣرج و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﻣﺎﯾت از ﯾﮏ ﻧﺎﻣزد ،دﺷﻣﻧﯽ رﻗﺑﺎی او
را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ و آنھﺎ را در آﻏوش روﺳﯾﮫ ﻣﯽ اﻧدازﯾم ﮐﮫ ظﮭور آنھﺎ در ﺻﺣﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﯽﺷود ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑﯾﻔﺗد .اﻣﺎ اﯾن ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ از
ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت .اﮔر ﻣﺎ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾم ،روﺳﯾﮫ ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻣﻌﯾن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺎﻣد ﺿروری اﺷﻐﺎل ﺑﺧﺎرا ،ﺗﺿﻣﯾن ﺧواھد ﮐرد .در
واﻗﻌﯾت ،ﺑرﺧﯽ ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب در ﺣﺎل اﻧﺗظﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ او اﺳت،
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﮫ از ھرات ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﻟون ﺧﻠﺑﺎن ﺑﮫ ﻓﺿﺎ ﭘرﺗﺎب ﺷده ﺑود ،ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﺧود
ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا آﻣﺎده ﺷود و اﮔر اﯾن درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،ﮐﮫ
اﮐﻧون ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﯾﻊ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی او دﺷوار
ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﮔر ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺣﺗﻣلﺗر اﺳت ،او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺻرﻓﺎ ﭘﯾﺷرﻓت اﻣور را
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻧد ،از ھﺳﺗﮫ ﮐوﭼﮏ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﮐﻧد و اﻧﺗظﺎر دارد ﺗوﺳط آنھﺎ
ﻧﻔوذ ﺧود را در ﮐﺎﺑل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .آن وﻗت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓورا ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑروﯾم و ﺟﻠو او را ﺑﮕﯾرﯾم .ﺷﺎﯾد ھﯾﭻ ﮐس ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ دﮐﺗرﯾن ﻣﻌروف
ﻻرد اوﮐﻠﻧد در ﻣورد "اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻗدرت ﻗوی و دوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ«،
ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﯾﺎﺳت واﻗﻌﯽ ﺑرای ھﻧد ﺑوده اﺳت .اﮔرﭼﮫ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر اﻏﻠب ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﮭﻠﮑﯽ ﻧﺎدرﺳت اﺟرا ﺷد .ھﯾﭻ ﮐس ﺷﮏ ﻧﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳودﻣﻧد ﺧواھد ﺑود ،اﮔر ﺑدون ﺧطر ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود .و ﭼرا
ﺑﺎﯾد ﺧطر ﺟدی وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
"آﺷﻔﺗﮕﯽ ﺑدﺗر ﻣﯽﺷود"؟ آﯾﺎ ﻋﻣﻼ ﺛﺎﺑت ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ وﺿﻌﯾت ﻋﺎدی اﯾن ﮐﺷور
اﺳت؟ ﺑرﻋﮑس ،آﯾﺎ ﺑدﻧﺎم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﺎ از ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل  ١٨۴٢ﺗﺎ ﺳﺎل ،١٨۶٣
ﯾﮏ دوره ﺑﯾش از  ٢٠ﺳﺎل ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﺣﮑوﻣت ﻗوی و دوﺳﺗﺎﻧﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن
ﮐﺎﻣﻼ آرام و راﺿﯽ ﺑود؟ اﯾن رﺋﯾس ،ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﺎ و ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات
ﺧود ،در ھر ﻣوﻗﻊ آﺷﻔﺗﮕﯽ و رﻓﺗﺎر ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ رﻋﺎﯾﺎی ﺧود را ﺳرﮐوب ﮐرد و در
واﻗﻌﯾت ،در طول دوران طوﻻﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ داﺷت .اﯾﻣﺎن و روﯾﮫ
ﻣﻧظﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را دﭼﺎر ﺗردﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻧﻘﻼب و ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ از زﻣﺎن درﮔذﺷت او،
ﮐﺷور را ﻣﻧﺣرف ﮐرده و ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺗﺟﺎرت و ﺑرھم ﺧوردن ﻣداوم ﻣرزھﺎی ﻣﺎ ﺷده اﺳت،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﻣداوم ﻣﺎ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن رﺋﯾس ﻗدﯾم
ﯾﺎ ﺳرﮐﺷﯽ طﺑﯾﻌﯽ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣراﺟﻊ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﮐﺎﻣل اظﮭﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر در دﻓﺎع از ﻧﺎﻣزدی دوﺳت
ﻣﺣﻣد ،ﻣﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن را از اﺑﺗدا ﺗﺻدﯾق و ﯾﺎری ﻣﯽﮐردﯾم و ﺑﮫ دادن ھﻣﺎن ﯾﺎراﻧﮫ ﭘدرش
اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﯾم و از او ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽﮐردﯾم ،او ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرادر و ﺑرادرزاده ھﺎﯾش را
ﺳرﮐوب ﻣﯽﮐرد و ﻗدرت ﺧود را ﺗﺎ اﻣروز ﺑدون ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺣﻔظ ﻣﯽﮐرد .ﻓرﺻت دﯾﮕری
اﮐﻧون ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﺑﺧت و اﻗﺑﺎل ﺷﯾرﻋﻠﯽ دوﺑﺎره در ﻣﺳﯾر ﺻﻌود اﺳت .او در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھرات ،ﻗﻧدھﺎر و ﻏزﻧﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر دارد و اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ﯾﺎ
ﭘﺳرش ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﮫ زودی در ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘر ﺷود.
او ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷود .ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﮔره ﻧﺧورد،
اﻋﺎده ﯾﺎراﻧﮫ ﭘدرش و ﺗﻘوﯾﮫ روﺣﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷﺎﯾد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ او را ﺑﺎﻻﺗر از
ھﻣﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻧش ﻗرار داد و وﻓﺎداری او را ﺗﺎﻣﯾن ﮐرد .اﮔر او ھم اﮐﻧون ﺑﺎ ﺗوﻗﻌﺎت ﺧود
ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﻠﻧد ﺗر اﺳت .ﺷﺎﯾد در واﻗﻌﯾت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﺳﻼح و اﻓﺳران
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ﮐﻣﮏ ﮐرد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ دﺳﺗﮫ ﮐﻣﮑﯽ در اﺧﺗﯾﺎرش ﮔذاﺷت .اﻣﺎ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای آن ﭘراﺧﺗﮫ
ﺷود ،اھﻣﯾت آن در اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎﯾد ﻣوﻗﻌﯾت ﻏﺎﻟب در ﮐﺎﺑل را ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐرد
و ﺟﺎده ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ روﺳﯾﮫ را ﻣﺳدود ﺳﺎﺧت .از اﯾﻧﮑﮫ زﻣﺎن اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ھﯾﺋت در
ﮐﺎﺑل رﺳﯾده اﺳت ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﮫ و ﻣﺳﯾر ﺷﺑﮫ-ﻗﯾﻣوﻣﯾت ﮐﺷور اﺳت ،ﯾﮏ ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط
ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﺣل ﺑﺎﻻی آن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ دﯾر ﯾﺎ زود ﻧﺎﮔزﯾر
ﺑﺎﯾد آن را اﺷﻐﺎل ﮐﻧﯾم .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻧدازﯾم
و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺳن ﻧﯾت و اﻋﺗﻣﺎد ﺣﺎﮐم را ﺑﮫ دﺳت آوردﯾم ،ﺧطر ﺑزرگ ﻣﺗوﺟﮫ آن ﻧﻣﯽﺷود.
در واﻗﻌﯾت ،ﻣوﻓﻘﯾت ھﯾﺋت ﺳرﮔرد ﻟﻣزدن در ﺳﺎل  ١٨۵۶ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ
رﻓﺗﺎری ﻗﺎطﻊ اﻣﺎ ﺳﺎزشﮔر ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﯾدآنھﺎی ﻧﺑرد ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺎ را ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧﺻوﻣت
ﺧﺎص ﯾﺎ ﺧطرﻧﺎﮐﯽ طﯽ ﮐﻧﻧد و اﻋﺗﺑﺎر ﭘﯾروزی اﺧﯾر ﻣﺎ در ﺣﺑﺷﮫ ،ﺑدون ﺷﮏ اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
ﯾﮏ ﺑﺣث دﯾﮕر در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺷﺎﺧﮫی ﻣوﺿوع وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ارزش ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن
را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺗﻣﺎم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ و ﺧطر اﺳﺗﻘرار آنھﺎ در
ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل اﺗﺑﺎع ﺧود در ﭘﻧﺟﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت ﻗوی و دوﺳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻼش ﺟدی ﮐﻧﯾم .ھرج و ﻣرج ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺳﺎری اﺳت
و ﺑﺎ ﻣﻧظره ﺧوﻧرﯾزی و ﺗﺟﺎوز ﻣداوم در ﮐوﺗلھﺎ ،ﺣﻔظ ﻧظم و ﻣﺣﺗوا در ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی
ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺻﻠﺢ ،ﺗﺟﺎرت ،ﺑﮭﺑود اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺎدی ،ﻣﯽﺗوان ادﻋﺎ ﮐرد
ﮐﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﮐﻧون ﺑﮫ ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت و ھرﮔوﻧﮫ ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﻣﺗوﺳط ﮐﮫ در اﻋﺎده ﻧظم در ﮐﺎﺑل ﻣﺗﺣﻣل ﺷوﯾم ،ﺑﮫ ﺛﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺣث ﺑر ﺳر ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻣﻠﯽ اﺛرات ﻣوﻗﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ و ﻧزدﯾﮏ روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی ﻣﺣدود اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﮐﻣﯽ ﭘﯾﺷﺗر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم و ﻧظر ﻋﻣوﻣﯽ ﻣوﺿوع را در ﻧظر
ﮔﯾرﯾم ،ﭼﻧدﯾن ﻋﻧوان دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻣﺳﺎن ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑزرگ ﺗر ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت .ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻣﺻروف ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﺣرﮐﺎت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳوی ھﻧد در ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺷﮫ آﺳﯾﺎ ﺑﺎﺷد ،در ﻣﺷﺎﺑﮭت آن
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ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﯾﮏ ارﺗش ﻣوازی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺣﺎﺻره ﺷده ﻧﺎﮐﺎم ﻧﺧواھد ﺷد .ﻣوازی
اوﻟﯽ ﺳرﺣد روﺳﯾﮫ در  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯾش اﺳت ﮐﮫ از اﻧﺟﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺳﭘﯾن از طرﯾق اورﻧﺑورگ
و ﺧطوط ﺳﺎﯾﺑرﯾﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺷﻣﺎل ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ ﺗﺎ اﯾرﺗﯾش ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷود .اﯾن را ﻣﯽﺗوان از ﻧﮕﺎه
ﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﯾﮏ ﺧط ﻣﺷﺎھداﺗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓت .ﻣوازی دوﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺧط ﻧﻣﺎﯾش او اﺳت
ﺳرﺣداﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ او ﺣﺎﻻ آﻣﺎده ﺑرای ﮔرﻓﺗن آن اﺳت و ﻣطﺎﺑق ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﻣﺎﻧوﻓﺳﮑﯽ از
ﺧﻠﯾﺞ ﮐراﺳﻧودﺳﮏ در ﺣواﻟﯽ ﻣﯾﺎﻧﮫ ﮐﺳﭘﯾن ،ﺟﻧوب ﺧﯾوه ﺗﺎ ﺟﯾﺣون و ﺑﮫ اﻣﺗداد ﻣﺳﯾر آن
درﯾﺎ ﺗﺎ ﻓﻼت ﭘﺎﻣﯾر ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ﺗﻣﺎم ﻗﻠﻣرو اوزﺑﯾﮓ و ﻗرار دادن ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ
ﺧود در ﺗﻣﺎم ﻣﺳﯾر آﺑﯽ ﺟﯾﺣون و ﺳﯾﺣون اﺳت .اﯾن ﻣوازی ﺑﯾش از  ١٠٠٠ﻣﺎﯾل در ﭘﯾﺷروی
ﺧط اول اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻧد را ﺗﮭدﯾد ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐوھﮭﺎی ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧﻧده
اﻓﻐﺎن ﯾﮏ دﻓﺎع ﻧظﺎﻣﯽ ﻗوی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد.
ﻣوازی ﺳوﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر روﺳﯾﮫ از اﻧﻘﻼب اروﭘﺎ
و ﻓﺎﺟﻌﮫ در آﺳﯾﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﺑرد ،ﺑﺎ اطﯾﻣﻧﺎن روزی ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ از اﺳﺗراﺑﺎد در
ﮐﻧﺞ ﺟﻧوﺑﺷرﻗﯽ ﮐﺳﭘﯾن ﺑﮫ اﻣﺗداد ﺳرﺣد ﭘﺎرس ﺗﺎ ھرات و از آن ﺟﺎ از طرﯾق ارﺗﻔﺎﻋﺎت
ھزاره ﺗﺎ ﺟﯾﺣون ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از طرﯾق ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎ ﮐﺎﺑل ﺑرود .ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار در ﺑﺎﻻی ﭼﻧﯾن
ﺧطﯽ ،ﻣوﻗﻌﯾت او در واﻗﻌﯾت ﻣﮭﯾب و ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ﺳرﺑﺎزان ،ذﺧﺎﯾر و ﻣواد ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗﺎ ھر اﻧدازه در اﺳﺗراﺑﺎد ﺗﻣرﮐز داده ﺷود .ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾن آن ﺑﻧدر و ھرات ﺑﺎز اﺳت و ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺷود .ﯾﮏ ﺧط اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ھر دو ﻣوﻗﻌﯾت را وﺻل ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣوﺛر ﺗرﮐﻣنھﺎرا ﮐﻧﺗرول ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﭘﺎرس اﻋطﺎ ﻧﻣﺎﯾد
و ﺣﺳن ﻧﯾت و ھﻣﮑﺎری او را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .ھرات ﺑﻌﺿﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﮐﻠﯾد ھﻧد« ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯽﺷود و اﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﻧظﺎﻣﯽ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣﺳﺗﺣق
ﻣﯽﺷود .ﮐﺎر زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭر را اﺣﺎطﮫ ﮐرده اﺳت ،دارای وﯾژﮔﯽ ﻏول آﺳﺎ ﺑوده و ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺣﮑﯾم ﮔردد .آب و ذﺧﺎﯾر ﻓراوان اﺳت و ﻣﺳﯾرھﺎ از ﺗﻣﺎم ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ
در ﺷﻣﺎل ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ روﺳﯾﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﺧواھد ﮐرد ،در اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻣطﻠوب ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯽﺷود .در
واﻗﻌﯾت ،اﻏراق ﻧﺧواھد ﺑود اﮔر ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ اﮔر روﺳﯾﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺎ ﻗوت ﮐﺎﻣل در ھرات
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ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ،ارﺗﺑﺎطﺎت او از ﯾﮏ ﺟﮭت از طرﯾق ﻣﺷﮭد ﺑﺎ اﺳﺗراﺑﺎد ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺷود و از
ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ ﺧﯾوه از طرﯾق ﻣرو و در ﺟﮭت ﺳوﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺷﮑﻧد و ﺑﺧﺎرا از طرﯾق ﻣﯾﻣﻧﮫ و
ﻋﺑورﮔﺎه ﺟﯾﺣون؛ و ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی آﺳﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ او را از اﯾن اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎرج
ﮐﻧد .ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ او در ﺷرارت ﯾﺎ ﺑدﺧﺗﯽ ﺑﯾﻔﺗد – و اﯾن ﻓﻘط دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ
اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺑﺎﻋث ﭘﯾﺷروی او و ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﮭدﯾد ﺷود – وﺳﺎﯾل و اﺑزار ﺟدی آﺳﯾب
رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﻣﺎ را دارد ،زﯾرا ﺑرﻋﻼوه ﻧﯾروھﺎی ﺧودش ،اﺷﻐﺎل ﺑدون ﭼﺎﻟش ھرات ﺗﻣﺎم
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎرس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار ﺧواھد داد.
اﯾن ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﻧوع ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ،ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد او
را در ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﻣﺳﺎوی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ھﯾﭻ ادﻋﺎی طﺑﯾﻌﯽ در ھﻣدردی ﯾﺎ وﻓﺎداری و
ﺑﯾﻌت ﻣﻠل وﺳطﯽ ،ھﯾﭻ اﻧﮕﯾزه ﺑرای ﻧﮕﮭداری آنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن ﻧدارﯾم ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗرﺟﯾﺢ اﺗﺣﺎد آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
ھﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان زﻣﯾﻧﮫ ﻏﺎرت ﺳﻧﺗﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﺷﺎره ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾزه ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑرای ﮔﻠﮫ ھﺎی ﻓﺎﺗﺢ و ﭘﺎﯾﯾن ﺷوﻧده از ﮐوھﮭﺎی ﺷﻣﺎل ﯾﮏ ﺟﺎﯾزه ﺑوده اﺳت و او ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد ھﻣدردی آنھﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﺧود ﺟﻠب و ﻓراھم ﮐﻧد .ﺧﺎطرات ﮔوارای ﮐﺎرزار
ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﻏﺎرت دھﻠﯽ ﺗوﺳط ﻧﺎدرﺷﺎه و اﺣﻣدﺧﺎن اﺑداﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﮭﺎراﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ از اذھﺎن
ﻧﺳل ﮐﻧوﻧﯽ ﭘﺎرس و اﻓﻐﺎن ﻓراﻣوش ﺷده اﺳت .ﭼﻧﯾن دﯾدﮔﺎه دارای ﺟذاﺑﯾت ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎوﻣت
ﺑرای آنھﺎ اﺳت و ھﻣﯾﺷﮫ ﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻼﺣظﺎت ﺧﺎص ﻣﺗوازن ﺷود
و آنھﺎ را ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﮭﺎﺟم را ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﻣورد ھﺟوم ﮔرﻓﺗﮫ را .ﻟذا اﯾن ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺣدوده اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘس ،اﮔر روﺳﯾﮫ ﺧود را در ﺟﻧﮓ دﯾﮕری ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺑﺑﯾﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻗﺎﻋده ھرات ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯾروی  ۵٠ھزار »ﺳرﺑﺎز« ﭘﺎرﺳﯽ و ﺑﺎ اﻧﺿﺑﺎط
و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺷوﻧده ﺗوﺳط اﻓﺳران روﺳﯽ ﺑﺎﻻی ھﻧد ﺷروع ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﺎﻣﻼ
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﻻﯾق ﺑراﺑری ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺳرﺑﺎزان ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ اﺳت .ﺗﻘوﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻧﯾروﯾﯽ ﺑﺎ ٢٠
ھزار ﺳواره ﺗرﮐﻣن و اﻓﻐﺎن ،دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺳواره ﻏﯾرﻣﻧظم ﺑﮭﺗر از آن در ﺟﮭﺎن وﺟود ﻧدارد؛
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و اﮔر او واﻗﻌﺎ ﺟدی ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺟداﺳﺎزی ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﮐوﭼﮏ از ﺳرﺑﺎزان اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ
ﺧودش ﺑرای دادن ﻗوت و ﺛﺑﺎت ﺑﮫ ارﺗش ﻣﮭﺎﺟم.
ﺣﺎل ،ﺣﻣﻠﮫی از اﯾن ﻧوع ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟدی ﻣﻧﺟر ﻧﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺧطر
ﻧﯾﻔﺗد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺳﻠط ﻣﺎ ﺑر ھﻧد .زﯾرا ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی ﻣﺎ ﮐﮫ از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺗﻘوﯾت ﺷدهاﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ
وﺿﻌﯾت اﺿطراری ﺑراﺑر ﺧواھﻧد ﺑود .اﻣﺎ ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﺟﻧﮕﯾم
و در ازای آن ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺗوان ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺿرﺑﮫی وارد ﮐﻧﯾم .ﭘس آﯾﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ اﯾن
دﻟﯾل ﮐﮫ اﯾن ﺧطر دور اﺳت ،ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن آن ﻣوﺟﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ھﻧوز زﻣﺎن وﺟود دارد ،در ﺑراﺑر اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب در ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﺳﺎﻋدی ﻗرار
ﮔﯾرﯾم ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﯾم؟ روﺳﯾﮫ ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون ھﻣﮑﺎری ﭘﺎرس ﺧود را در ھرات ﻣﺳﺗﻘر
ﮐﻧد و ارﺗﺑﺎط ﺧود را ﺑﺎ اﺳﺗرآﺑﺎد اداﻣﮫ دھد و در ﺑراﺑر اﯾن ھﻣﮑﺎری ﺗﻼشھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر
اﯾن اﺳﺎس ﺑﺎﺷد .دﮐﺗرﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﺷرﻗﯽ ﻣﺎ ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﺻرﻓﺎ
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎرس آنﻗدر ﺿﻌﯾف و ﺑﯽ اﯾﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑرای
ﺣﻔظ رواﺑط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﺎه را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد .ﻣﺎ ﺑرای ﻣدﺗﯽ راﺿﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﺗﮭران
ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎﺑﻊ روﺳﯾﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ زﻣﺎن اﻗدام ﻓرا رﺳد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﺎ اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺿﺎﻋف ،زﻣﯾن از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺧود را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯾم .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧره
اﯾن ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ اﺳت .ﺣﺳن ﻧﯾت ﯾﮏ ﻣﻠت  -آن ﭼﯾزی ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ در
اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﯾم ،اﻣﺎ اﮐﻧون در ﭘﺎرس از دﺳت دادﯾم  -در ﯾﮏ روز ﺧرﯾداری ﻧﻣﯽﺷود .اﯾن
رﺷد زﻣﺎن ،ﺗوﺟﮫ ﺑﯽ وﻗﻔﮫ اﺳت .ﭘس اﮔر ﺑﺧواھﯾم ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ھﻧد را ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧﯾم ،اﮔر ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑﺧواھﯾم اﺷﻐﺎل ھرات را ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﮐﻧﯾم  -ﯾﺎ در ھر ﺣﺎل ،ﺑﮫ
طور ﻧﺎﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻧدازﯾم ،ﺿرور اﺳت ﮐﮫ ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن و ﺑﮫ
ﯾﮑﺑﺎره در ﭘﺎرس ﺑﮫ ﺣرﮐت درآورﯾم .دﯾﮕر ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﻧﮕﻔت ﻣﺎ در روزﮔﺎر ھﺎرﻓورد،
ﺟوﻧز و ﻣﺎﻟﮑوم ﺑرای اﺧراج ﻓراﻧﺳوی ھﺎ از ﺗﮭران ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت .آﻧﭼﮫ ﻻزم اﺳت ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺟدد ﺑﮫ ﮐﺷور و ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از آن در ﺑراﺑر ﻓﺷﺎر روﺳﯾﮫ اﺳت .اﻓﺳران ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻧﻔوذ و ﻗدرت در ﮐﻧﺎر ﻧﯾروھﺎی ﭘﺎرس ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد دوران
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ﮐرﯾﺳﺗﯽ ،ﻟﯾﻧدزی و ھرات .ھداﯾﺎﯾﯽ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺷﺎﯾد ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .اﺷراف ﭘﺎرس ﺑﺎﯾد ﺗﺷوﯾق ﺷوﻧد ﮐﮫ ﭘﺳران ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎرﯾس ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل
ﺑﮫ ﻟﻧدن ﺑﻔرﺳﺗﻧد .ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری در ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ،راهآھن ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎﯾر ﺷرﮐتھﺎی
ﺗﺟﺎری اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ آزاداﻧﮫ ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽﺷوﻧد و در ﺻورت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎ ،ﭘﯾوﻧد ﺑﯾﺷﺗری
را ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزھم ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻋﻼﻗﮫ دارﻧد و ﺑرای
اﺷﮑﺎل ظﺎھری ارزش زﯾﺎدی ﻗﺎﯾل اﻧد ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت و ھﯾﺋت ﻣﺎ در ﻣﻘﯾﺎس ﺑﺳﯾﺎر
آزاداﻧﮫ ﺣﻔظ ﺷود و ھداﯾﺎ آزاداﻧﮫ ﺗوزﯾﻊ ﺷود .ﻧﮭﺎد دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ،در واﻗﻌﯾت ،در ﺗﮭران ،ﺑﺎﯾد
ﺷرﻗﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اروﭘﺎﯾﯽ .ﻓرﺻت دﯾﮕری ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﺻور ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺎﻋد و در واﻗﻊ
اﻓﺗﺗﺎح ﺳﯾﺳﺗم ﺟدﯾدی در درﺧواﺳت ﺷﺎه ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎ در اﯾﺟﺎد و ﺣﻔظ ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ
ﭘﺎرس در ﺧﻠﯾﺞ ﭘﺎرس ﭘﯾش آﻣده اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣﻧﺣﺻرﺑﮫ ﻓرد ﭘﺎرﺳﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ،
ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ اﯾن طرح ﻋﻠﯾرﻏم ﺻورت و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ،ھرﮔز اﻧﺗظﺎرات ﺷﺎه را ﺑرآورده
ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﻧﻔوذ ﻣﺎ را در درﺑﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻘوﯾت ﺧواھد
ﮐرد؛ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺗﻠﮕراف ﻣﺷﺗرک ﮐﮫ ﻗﺑﻼ راه اﻧدازی ﺷده اﺳت ،ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﭘﺎرس ،ﻣﮭم اﺳت در ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ آﯾﺎ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺷور ﻧﺑﺎﯾد دوﺑﺎره در زﯾر دﻓﺗر ھﻧد ﻗرار داده ﺷود .ﺣﺎل ،ﺷﮑﯽ وﺟود
ﻧدارد ﮐﮫ دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮏ ﺳوال ﺷرﻗﯽ اﺳت و ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻼﺣظﺎت ﺳﯾﺎﺳت
ھﻧدی .اﯾن ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳوی ھﻧد و ﻧﻣﺎﯾش او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﺑل و ھرات اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎل
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل در ھرات دارد .ھر ﻣﻘﯾﺎس دﻓﺎﻋﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎﯾد در ﺷﮑل ھﻧدی اﺟرا ﺷوﻧده در ھﻧد ﺗﻧظﯾم ﺷود .اﮔر ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ،آنھﺎ ﺑﺎﯾد
از ﭘﺷﺎور و ﺳﻧد ﺗﺎﻣﯾن ﺷوﻧد .اﻓﺳران ﺑرای ﻧﯾروی ﺷﺎه ﺑﺎﯾد از ارﺗش ھﻧد ﻓراھم ﺷوﻧد .ﺑﻣﺑﺋﯽ
ﺑﺎﯾد ﻣواد ﺟدﯾد ﺑرای ﺧﻠﯾﺞ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد .ﺗﻠﮕراف ﭘﺎرس ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ھﻧدی اﺳت .ﻋواﯾد ھﻧدی ﯾﮏ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ  ١٢ھزار ﻟﯾره در ﺳﺎل را در ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﯾﺋت ﭘﺎرﺳﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد .در
واﻗﻌﯾت ھﯾﭻ ﻋﻧﺻری دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرس وﺟود ﻧدارد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
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آن ﮐﺷور ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﮫ و ﺣﺗﯽ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت در ارﺟﺎع ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ھﺎی ﺳرﺣدی
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت طﺑﯾﻌﯽ در زﯾر ﻗﺿﺎوت ﺑﻐداد ﯾﺎ اﯾرزﯾروم اﺳت ﺗﺎ ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ .ﻣﯽﺗوان
ﺑﯾﺷﺗر ﺳوال ﮐرد آﯾﺎ ﺳﻧت و اﻗداﻣﺎت دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺗﺣﺳﯾن اﻣﯾزی در راﺑطﮫ ﺑﮫ
دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ،در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺷرﻗﯽ ھﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت .ﺗﮭران
ﯾﮏ درﺑﺎر ﺷرﻗﯽ اﺳت ،از ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ و ﻣزاج ،ﻣﺎﻧﻧد درﺑﺎرھﺎی ﮐﺎﺑل و ﻻھور و دھﻠﯽ و
ﻟﮑﻧﮭو ﯾﺎ ﺣﯾدرآﺑﺎد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭼﺷم در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﻧﮫ دﻟﯾل و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت
ﻓردی دارای اھﻣﯾت ﻓوقاﻟﻌﺎده اﺳت و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺷﮑﺎل و ﺳواﺑق اداری اﺛرﮔذار اﺳت.
ﻣﯽﺗوان ﺷﮏ ﮐرد ﮐﮫ اﮔر وظﺎﯾف ھﯾﺋت ﺗﮭران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﻗدرﺗﻣﻧد دﻓﺎع ھﻧد
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷود و ﺑﺗواﻧد ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧدان ﻋﺎدی آﺗﺷﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﺷود .در ھر
ﺣﺎﻟت ﺑﮭﺗر آن اﺳت ﮐﮫ اﻓﺳران ھﻧدی اﺳﺗﺧدام ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑوﻣﯽ ﻋﺎدت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ زﺑﺎن اﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷﻧد و در ﺧدﻣت ﭘﺎرﺳﯾﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ ﺧود در زﻧدﮔﯽ
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﻧﺟﺎق ﮐردن ﺑرای ﺗﺟﻣﻼت و راﺣت ﭘﺎرﯾس و وﯾﺎﻧﺎ .ﯾﮏ ﭼﯾز را
ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣرم ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ ﻣورد ﮐﻧوﻧﯽ دوﺑﺎره اﻧﺗﻘﺎل ھﯾﺋت ﭘﺎرﺳﯽ
ﺑﮫ دﻓﺗر ھﻧد را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم ،ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد و ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن از اﻣﺗداد
دواﻣدار روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳوی ھﻧد ﭼﻧﯾن اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را در دوران ﺑﻌدی ﺟﺑری ﻣﯽﮐﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﭘس
از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت و ﻣﮭﺎرت آزﻣوده ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻧدی ﺧود
ﺑرای ﺑﯾرون ﺷدن از آن ﻧﺎﮔزﯾر ﺷوﯾم.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ،اﻗداﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده در وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را
ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ طور زﯾر ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد .آنھﺎ ﮐم اﻧد ،اﻣﺎ ﺑﯽ اھﻣﯾت ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺎﯾد
در ﮐﺎﺑل ﺗﻘوﯾت ﮔردد و ﯾﺎراﻧﮫ داده ﺷود ،ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در آن ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه اﻣن و
ﻣﮭم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرﻧز در درﺑﺎر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﺳﺎل  ١٨٣٧ﺑود ،اﮔر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﺗوان و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻرد اوﮐﻠﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﺷد .ﮔﺎم ﺑﻌدی ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯾﻧﮫھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ در
ﭘﺎرس ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده روﺳﯾﮫ از آن ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزاری ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل
ﭘﯾﺷرویھﺎی ﺧود در ﺷﮭرھﺎی ھﻧد ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .در ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ ﻧﯾز ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ
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ﺳرﺣد اﻓﻐﺎن ،ﺑﮫ وﯾژه ﺧطوط ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺗﮑﻣﯾل و ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد .اﯾن ﻣﺎﯾﮫ ﺳرزﻧش ﻣﺎﺳت ﮐﮫ
ﺗﺎ اﻣروز ھﯾﭻ ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ در راهاﻧدازی راه آھن از ﻻھور ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ و ﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻠﺗﺎن و ﺑﺣر واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾم.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﯾﮕر ،اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺳﺗﺣﮑم در ﮐوﯾﺗﮫ ،ﺑﺎﻻﺗر از ﮔذرﮔﺎه ﺑوﻻن اﺳت ،اﻗداﻣﯽ
ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺷده اﺳت .ھﯾﭻ ﮐس ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ زﯾر ﺳوال ﺑردن ﻣزﯾت ﻧظﺎﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻧدارد .ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻣﺣل ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳرﺣد را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد و ﺑﺎ ﻗدرت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻧﻘﺎبﮔوﻧﮫ ،در ﺻورت
ﺗﮭﺎﺟم ،آنﻗدر دﺷﻣن را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽ اﻧدازد و ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﺧود
را در ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾم .ﺷﺎﯾد در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﯾز ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﭼﻧﯾن ﻗﻠﻌﮫ در ذھن ﺑوﻣﯽ
در ھﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻔﯾدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮐﻧون ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ از ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺎ ﻧﺎاﻣﯾد
ﺷدهاﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد و ﻗدرت ﺗﺎزهی ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد .زﻣﯾﻧﮫ ﻓوری در
ﮐوﯾﺗﮫ ،ﯾﮏ طﺑﻘﮫ را ﺗﺷوﯾق و دﯾﮕری را آزﻣﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ آراﻣش ﻣﺎ
آراﻣش ﻗدرت اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ در ﺑراﺑر وﺧﺎﻣت اوﺿﺎع ،ﮐﺎﻣﻼ زﻧده و آﻣﺎده ﺣرﮐت ﻓوری
در ﻓرﺻت ﭘﯾش آﻣده ھﺳﺗﯾم .اﻣﺎ ،از ﺳوی دﯾﮕر ،اﯾن ﮐﮫ ﭼﻧﯾن روﻧدی ﭼﮕوﻧﮫ در ﻗﻧدھﺎر و
ﮐﺎﺑل ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺟﺎی ﺗردﯾد اﺳت .اﮔر ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻗﺑﻼ ﺗﺿﻣﯾن
ﺷده ﺑود و او ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐوﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻗدرت ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ،آﻧﮕﺎه ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﺻرف ھزﯾﻧﮫ از اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻧﺻرف ﺷوﯾم .اﻣﺎ اﮔر ﺑﮫ
اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ،ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﯾن ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻗﻠﻌﮫ را  -در ﺑﺎﻻی ﮔردﻧﮫ ھﺎ ،ھر ﭼﻧد ﻧﮫ در
ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  -ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ﻣﻘدﻣﮫ ﭘﯾﺷروی ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽداﻧﻧد ،در اﯾن ﺻورت ﻧﺑﺎﯾد
ﺑرای ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ،ﺑﺎ ﺧطر ﮔﺳﺳﺗن رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﺷوﯾم.
اﻣﺿﺎی راوﻟﯾﻧﺳون
ﻟﻧدن ٢٠ ،ﺟوﻻی ١٨۶٨
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ﺳﻧد ١٣
)روﻧوﯾس(
ﺷﻣﺎره  ،١٧٩ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳر ﺳﺗﺎﻓور ﻧﺎرﺗﮑوت  ،ﺑﺎروﻧﯾت ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد ،ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ،
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١۶ ،اﮐﺗوﺑر ١٨۶٨

آﻗﺎ،

اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺗرﺟﻣﮫ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎرﺳﯽ از اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن ﮐﺎﺑل و ﻧﺳﺧﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را ﺑﮫ آن واﻻﺣﺿرت ﺗﻘدﯾم ﮐﻧم.
 .٢ﻣﺎ ﺗوﺟﮫ وﯾژه ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت را ﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﺑﺎﻻﺗرﯾن اھﻣﯾت ﺑﺎﺷد.
اﻣﺿﺎی ﻻرﻧس ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﺗﯾﻠر ،ﻣﺎﯾن ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ ،ﺗﯾﻣﭘل ،ﻧورﻣن

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ١٣
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨۶٨
اﻣﯾر در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ظﺎھر ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳﺗﯽ و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ اظﮭﺎر
داﺷت ﮐﮫ »ﮔر ﭼﮫ ﺑﺎوﺟود آزﻣﺎﯾش ھﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﺗﺣﻣل ﺷدهام،
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺗﺎ اﻣروز وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﻣن ﺑﺎﻋث ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷوم .ﺑرﻋﻼوه
ﻣن ﺟز ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﯾﺎ ﻋﻼﻣﮫ ،آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗدرت دﯾﮕری اﺑراز
ﻋﻼﻗﮫ ﻧﮑردهام .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،در ﺟرﯾﺎن ﻣﺷﮑﻼت ﺳوات و ﺑوﻧﯾر )ﮐﺎرزار اﻣﺑﯾﺎﻟﮫ( ﺻرﻓﺎ
ﺑرای ﺟﻠب رﺿﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،داﻣﺎد ﺧود ،ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﻣوﻣﻧد را ﻧﺎﺑود ﮐردم و ﺑﺎﻋث
ﺷد ﮐﮫ در ﺳراﺳر اﺳﻼم ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﻣورد آزار ﻗرار ﮔﯾرم .اﻣﺎ از طرف ﺣﮑوﻣت
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ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ دوﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﺧود در ﺟﻧﮓھﺎی داﺧﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﮑردم،
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدواﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﮐﺷوری را ﮐﮫ ﺑﮫ ارث ﺑرده ام ،دوﺑﺎره ﺑر ﻣن ارزاﻧﯽ داﺷت .اﮐﻧون
ﻣﯽﺧواھم ﺷﻣﺎری از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد و ﻣﻌﺗﺑر ﺧود را ﺑﻔرﺳﺗم ﯾﺎ ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﮐﻠﮑﺗﮫ ﺑروم و ﺻﻣﯾﻣﯾت و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺣﮑم ﺧود را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷﺎن دھم
و اﻋﻼم ﮐﻧم .ﺣﺎل ،ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫ از ﺳوی ﻣن از ھر ﻟﺣﺎظ ﻓﺎﯾده ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﺗﺑرﯾﮏ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧم«.
ﺑراﯾن اﺳﺎس ﺑرﺧﯽ از اﻣﯾران ﮐﮫ ﺧﯾرﺧواه ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧد ،ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ »در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺑرای اﻋﻠﯽ ﺣﺿرت ﺻﻼح ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﻣﺣدوده ﻣﻌﺎھدهی ﮐﮫ ﻣرﺣوم اﻣﯾر و ﻗﺑﻼ
ﺧود ﺷﺎن ﻋﻘد ﮐردهاﻧد ،ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،اﻣﺎ از ھر ﺟﮭت ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺧواﺳتھﺎی ﺧود
را از طرﯾق ﻧﺎﻣﮫ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﺗﺎ آنھﺎ در ﻗﺿﺎوت ﺧود آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد،
ﺑﮭﺗر ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﭘﺎﯾدار ﺷود«.
در ﻧﮭﺎﯾت ،اﻣﯾر ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺧواﺳتھﺎی او اﺳت .اﻣروز ﺳﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ دﻓﺗرم آورده ﺷد .اﺻل آنھﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ١٣
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ،ﮐﺎﺑل ٢۶ ،ﺟﻣﺎدی اﻻول
 ١٢٨۵ﻣطﺎﺑق  ١۴ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨۶٨
)ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت(.
ﺑﮫ اطﻼع ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻋرض ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺿل و ﯾﺎری ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﭘرﭼم اﯾن ﺟﺎﻧب ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ اﻣن در روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٢٠ﺟﻣﺎدی اﻻول ) ٨ﺳﭘﺗﻣﺑر  (١٨۶٨ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل رﺳﯾد.
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از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ رواﺑط دوﺳﺗﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﯾن دو ﮐﺷور اداﻣﮫ دارد ،ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم اﯾن
اطﻼﻋﺎت را ﺑرای رﺿﺎﯾت دوﺳﺗﺎن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﻋﻼم ﮐﻧم.
ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز در اﯾن ﺟﺎ ﺧوب اﺳت و ﻣن ﻣورد ﻟطف اﻟﮭﯽ ﻗرار دارم .اﻣﯾدوارم
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ ﻣژده ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺧود اﯾن ﺟﺎﻧب را ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺧرﺳﻧد ﺳﺎزﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ١٣
ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑل
ﻣن ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺑﺎزﮔﺷت اﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل و اﻋﺎده ﺳﻠطﻧت ﺧوﯾش را درﯾﺎﻓت ﮐردم.
ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﻣﺎ را ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﺣﺻول ﺷﺟﺎﻋت ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﺻﻼﺑت ﺧود ﺷﻣﺎﺳت ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
واﻻﺣﺿرت ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽﮔوﯾم .ﻣن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﻣﯾدوارم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت اﮐﻧون ﻣﯽﺗواﻧد اﻗﺗدار
ﺧود را ﻣﺟددا ﺗﺛﺑﯾت و ﻣﺣﮑم ﺳﺎزد .ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺟﻧﮕﯾده
اﻧد ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻣت رﻓﺗﺎر ﺧواھﯾد ﮐرد ،ﺑﮫ وﯾژه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت دﻻﯾﻠﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم آنھﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را از دﺳت دادهاﻧد و ﻣﺳﯾر ﺣوادث ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ از وﻓﺎداری آﯾﻧده اطﻣﯾﻧﺎن دھﻧد .ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺧﺎوت در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ،ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت را ﺑرای ﺑرﻗراری ﺣﮑوﻣت در ﺳراﺳر ﻗﻠﻣرو ﺧود در ﭘﯾش ﺧواھﯾد
ﮔرﻓت .ﺑرای ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎﺳف ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ﭘدر ﺑزرگ ﺷﻣﺎ ﻣرﺣوم اﻣﯾر
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﺗوﺳل ﺷده و
ﺑﺎﻋث ﻧﺎﺑودی ﺑﺳﯾﺎری از ﺳران دﻟﯾر و ﺗﺿﻌﯾف ﻋﻣوﻣﯽ ﻗدرت اﻓﻐﺎنھﺎ ﺷدهاﻧد .ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن
دارم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﻗﺎدر ﺧواھﯾد ﺑود ﺑﺎ اﻋﻣﺎل آن ﻓﺿﺎﯾل ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ،آﯾﻧده ﻧﮕری و
ﻣدﯾرﯾت ﺧوب ،آراﻣش و رﻓﺎه را ﺑﮫ ﮐﺷور ﺗﺎن ﺑﺎز ﮔرداﻧﯾد .ﻣن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﭘﯾوﻧد
ھﺎی دوﺳﺗﯽ و ﺣﺳن ﻧﯾت ﮐﮫ ﺑﯾن اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺧودم اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود ،از طرف
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده ھﺳﺗم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺗﻘوﯾت آن ﭘﯾوﻧدھﺎ ﻋﻣل
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ﻣﯽﮐﻧم .در ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ھر دو طرف ﺑﺎ ﺻداﻗت و راﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد
ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﯾن آنھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس
واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢ ،اﮐﺗوﺑر ١٨۶٨
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨۶٩
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ﺳﻧد ١۴
ﺷﻣﺎره  ١ﺳﺎل ١٨۶٩
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﺣرم )ﺧﻼﺻﮫ(
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﺟﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ۴ ،ﺟﻧوری ١٨۶٩

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫی از ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ھﻣرای ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎ ،ﻣطﺎﺑق
ﭼﮑﯾده ﻣطﺎﻟب ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﮭم ﻣطرح ﺷده در ﯾﺎدداﺷت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺳر
راوﻟﯾﻧﺳون ﺗﺣت دﺳﺗورات ﺳر ﺳﺗﺎﻓورد ﻧﺎرﺗﮑوت در ﻧﺎﻣﮫ اﻗﺎی ﮐﯽ ﻣورخ  ٢اﮔﺳت ﮔذﺷﺗﮫ
ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم .ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻣﺎﯾن ﻣﺎﯾل اﺳت درک ﺷود ﮐﮫ او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ واﯾﺳرا
ﻣواﻓق اﺳت.
 .٢ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرویھﺎی روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و
ﺗﻘوﯾت ﻧﻔوذ وﻗدرت اﻧﮕﻠﯾس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎرس در آن ﯾﺎدداﺷت اراﯾﮫ ﺷده اﺳت ،از ﺳوی
ﻣﺎ ﻣورد ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،زﯾرا ﻣﺣﺻول ﺣرﻓﮫ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهی
ﻧوﯾﺳﻧده و ﺑزرﮔﯽ ﺣوادث و ﻋﻼﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
 .٣ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾق ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده اﺳت و ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع
در ھﻣﮫ اﺑﻌﺎد آن ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺳﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺳرﺣدات ﯾﺎ ﻓراﺗر
از آن اﺗﺧﺎذ ﺷود ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﮑرده اﺳت .در ﻣﻘﺎﺑل ،ھر ﭼﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻧزدﯾﮏﺗر و
ﺛﺎﺑت ﺗر ﺷود ،اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺎ راﺳﺦ ﺗر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺣراف ﺟدی از اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﯾﺎن
ﮐردﯾم ،ﻣوﺟب ﺷرﻣﺳﺎری ﺷدﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺷده و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺎ را درﮔﯾر ﺗﻌﮭدات ﻣﺷﮑوک
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ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣوﺿوع ﯾﺎ ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣﺗﻣردی ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟرات ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ آن را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
 .۴ﻣﺎ درﺧواﺳت ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﺧود را دارﯾم .آنھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد
ﺑﮫ ھر ﻣﻧﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﭘس از ﻣﺷﺎھده دﻗﯾق ﻣﺑﺎرزه طوﻻﻧﯽ ﺑرای ﻗدرت ﻋﺎﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﮫ ھﻧوز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺣت اﺣﺳﺎس ﻋﻣﯾق ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل رﻓﺎه ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت در ھﻧد،
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد .ﺑرای ﻣﺎﻧدﮔﺎری ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﯾن ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻋواﻗب ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺣراف
از ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺛﺑﯾت ﺷده ﻣﺎ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم و درﮔﯾری ﮔروهھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣﻠﯽ اﯾن ﮐﺷور
ﺗوﺟﮫ ﻻزم ﻣﺑذول ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺗﻘرار ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾروھﺎ در ﻣواﺿﻊ
ﻣﻧزوی و در ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺧودﻣﺎن ،ﺑﮫ ﻣﺧﺎرج ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷرﻓت
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻓراﺗر از ﻣرز ﻣﺎ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﮔروه ﺑوﻣﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﺧواھد داﺷت و ﺑﮫ
ﺗﺎﺛﯾرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑر اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺧواﺳتھﺎی اﻗﺷﺎری از رﻋﺎﯾﺎی اﻋﻠﯽ
ﺣﺿرت در ھﻧد ﮐﮫ ھدف ﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ و ﻧزدﯾﮑﯽ آنھﺎ اﺳت و ﯾﺎ اﮔر ﻻزم
ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ھﯾﺑت ﻣﻔﯾد ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﯾم .اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﮫ اﻧدازه ﭘﯾﺷروی ﺗدرﯾﺟﯽ روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی و اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﮭرھﺎ و ﻗﻠﻣروھﺎی ﺳﻣرﻗﻧد و ﺑﺧﺎرا ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
روی آن ﺗﻣرﮐز ﮐردهاﻧد ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل اﺳت.
 .۵ﻣﺎ ﺟرات ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ زﺑﺂنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ
اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﻣﺎن ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧﯾم :ﻣﺎ ﺑﮫ
ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻓﻌﺎل در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﯾﮏ اﻓﺳر ﻋﺎﻟﯽ رﺑﺗﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ،
ﻣﺷروط ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺷروط اﻋﺗراض دارﯾم؛ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل اﺟﺑﺎری ﯾﺎ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ھر ﻗرارﮔﺎه ﯾﺎ
ﻣﺳﯾری در آن ﮐﺷور در ﺧﺎرج از ﺳرﺣد ﺧودﻣﺎن ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ
ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ،ﺳرﭘﯾﭼﯽ و ﻧﻔرت در اذھﺎن اﻓﻐﺎنھﺎ ﻣﯽﺷود ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻗدرت ﻣﺎ را ﺑرای
ﺣﻣﻠﮫ ﯾﺎ دﻓﺎع ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد .ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم اﮔر آن ﻗدرت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی ﺑﮫ ھﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد،
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ﮐﺎھش ھر ﯾﮏ از ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای روﺳﯾﮫ در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت ،ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻏﯾرﻋﺎﻗﻼﻧﮫ
اﺳت؛ ﯾﺎ ﻣﺎ آن را ﮐﺎھش ﺧواھﯾم داد ،اﮔر ﺳرﺣدات ﺧود را ﺗرک ﮐﻧﯾم و در ﯾﮏ ﮐﺷور
دﺷوار در ﻧﯾﻣﮫ راه او و اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺗﺧﺎﺻم ﯾﺎ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺑرﺳﯾم .ﻣﺎ ھﯾﭻ
ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﺑرای ھزﯾﻧﮫھﺎی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺿرورت وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑر ﻣردم ھﻧد اﻋﺗراض ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ
ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻣل ﭼﻧﯾن ﻓﺷﺎرھﺎی ﻧدارﻧد ﮐﮫ آن را درک ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺎ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾم اھداﻓﯽ ﮐﮫ در دل دارﯾم و ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧدان ھﻧد ﻣﺷﺗرک اﺳت ،ﻣﻣﮑن ﺑﺎ ﻧﮕرش
آﻣﺎدﮔﯽ و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺳرﺣدات ﻣﺎ و ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت و ﺻرف ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف
ﻋﻣﻠﯽ و درﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آﯾﻧد ﮐﮫ ﮐﻧﺗرول ﻣوﺛر و ﻓوری ﺑرآنھﺎ اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾم.
 .۶اﮔر ﯾﮏ ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻧد روﺳﯾﮫ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی ﺑﮫ ﻓﮑر ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ھﻧد ﯾﺎ ﻣﺣﺗﻣل ﺗر،
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﯾﺎ ھرج و ﻣرج در داﺧل آن ﺑﺎﺷد ،ﺳﯾﺎﺳت واﻗﻌﯽ ﻣﺎ و ﻗوی
ﺗرﯾن اﻣﻧﯾت ﻣﺎ ،درک ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﭘرھﯾز از درﮔﯾری ھﺎ در ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ﻗرارﮔﺎھﮭﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت؛ ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﯾﮏ ارﺗش ﻓﺷرده ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺟﮭز و ﻣﻧﺿﺑط ﻣﺳﺗﻘر در
ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺧود ﯾﺎ در ﺳرﺣدات ﺧودﻣﺎن در رﺿﺎﯾت ﺗوده ھﺎ ،اﮔر ﻧﮫ در دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ آنھﺎ؛
در اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت اﻟﻘﺎب و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﮐﮫ ﮐل ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در ذھن روﺳﺎی اﺻﻠﯽ و
اﺷراف ﺑوﻣﯽ آﻏﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود؛ در ﺳﺎﺧت آﺛﺎر ﻣﺎدی در ھﻧد ﮐﮫ آﺳﺎﯾش ﻣردم را اﻓزاﯾش
ﻣﯽدھد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑر ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ اﻓزاﯾد؛ در ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺛﺑﯾت و
ﭼﻧد ﺑراﺑر ﮐردن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود؛ در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﯽ ﺳروﺻدا ﺑرای ھﻣﮫ ﺣوادث اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣﺗﻣﻧد ھﻧدی ﻧﺑﺎﯾد آن را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرد؛ در اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ و ﺻداﻗت ﻧﯾﺎت ﺧود،
ھﻣراه ﺑﺎ ﭘرھﯾز از ھﻣﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﮫ ﯾﺎ دﻋوت ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت و ﯾﺎ ارواح ﻧﺎآرام
را ﺑﮫ ﺷورش داﺧﻠﯽ ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزد.
 .٧ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷدت روی اﯾن ﺑﺧش از ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗﻣرﮐز
ﮐﻧﯾم ،زﯾرا اﯾن ﻣوﺿوع اﺧﯾرا در ﻧﺷرﯾﺎت ﻋﻣوﻣﯽ اﺣﯾﺎ ﺷده اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ
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از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر در رﺋﯾس ﺣﮑوﻣت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرﺻت
ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر در ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
 .٨ﺑرای ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ اﻏﻠب ﺧواھﺎن اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق و ﻣوﺟز اﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑدون اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﻧوﯾﺳﻧد ،ﺗﺣرﯾﮏ ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﻟﺣظﮫی ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣردم را ﻣﺗوھم ﯾﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دھد ،دﺷوار ﻧﯾﺳت.
 .٩ﻣوارد زﯾر ﺗﻧﮭﺎ اﻗداﻣﺎت ﺟدﯾدی اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم آنھﺎ را ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾم :ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻼشھﺎی ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ درک روﺷﻧﯽ ﺑﺎ درﺑﺎر ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ در ﻣورد
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و طرحھﺎی آن در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﻧﺟﺎم ﺷود و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺣﮑم اﻣﺎ
ﻣودﺑﺎﻧﮫ ﻓﮭﻣﺎﻧده ﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان اﺟﺎزه داد ﮐﮫ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ھر ﮐﺷوری ﮐﮫ در
ﻣﺟﺎورت ﺳرﺣدات ﻣﺎ ﻗرار دارد ،ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑر ﺳُر ﺳﺗﺎﻓورد
ﻧﺎرﺗﮑوت در ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ﻣﺎ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ١۵ﻣورخ  ٢۶دﺳﻣﺑر او ﺑررﺳﯽ ﺷده ،ﻓﺷﺎر
ﺑدون ﻧﺗﯾﺟﮫ وارد ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ آنھم ،ﻣوﺿوع از ﭼﻧﺎن اھﻣﯾﺗﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧود
را ﻣﺣق ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ دوﺑﺎره آن را ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اراﯾﮫ ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷرویھﺎی روﺳﯾﮫ ،ھﻣراه ﺑﺎ اﺷﺎرات ﻣداوم روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت او در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﻔﻌﺎل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود ،ﯾﮏ ﻧظر اﻏراق آﻣﯾز در ﺑﺎره
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻗدرت او در اذھﺎن اروﭘﺎﯾﯽھﺎ و ﺑوﻣﯾﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .اﮔرﭼﮫ درک ﺧوب و
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن دو ﻗدرت و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن دﺷوار اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﺑﯽ اﺳﺎس و ﺟﻠوﮔﯾری از ھﺷدارھﺎی ﻏﯾرﺿروری ،از اﺑزارھﺎی ﻻزم
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
 .١٠ﺳﭘس ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ درﺑﺎر ﺗﮭران ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ زﯾر ﻧظر وزﯾر اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای ھﻧد ﺑﺎﺷد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺣﺎﮐم دﯾﻔﮑﺗوی ﮐﺎﺑل ﻣﻘداری
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و ﻣﮭﻣﺎت و ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و ھم ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﻧوی ﺑدھﯾم ،اﻣﺎ ﺑدون
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ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺗﺣﺎد رﺳﻣﯽ ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﯾﺎ دﻓﺎﻋﯽ .ﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب اﺟﺎزه دادﯾم ﮐﮫ
ﺷش ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑدھد و ﻣﺎ آﻣﺎده ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ ھزاران ﺳﻼح ﺑﮫ او ﻋرﺿﮫ
ﮐﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﮔر اﺧﺗﯾﺎری ﺑﮫ ﻣﺎ داده ﺷود ﮐﮫ در ﻣوارد
اﺿطراری ﺑراﺳﺎس اﺻول ﻓوق و ﺑدون ارﺟﺎع ﺧﺎص ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻓورا اﻗدام
ﮐﻧﯾم.
 .١١در ﺻورت ﻣوﻓﻘﯾت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣﺑﺎرزه ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﯾن او و ﺑرادرزاده اش ﺳردار
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺟرﯾﺎن دارد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﻣﺎﯾل ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﺎﺷﻧد،
ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم اﯾن ﯾﮏ اﻣر ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و درﺧواﺳت او ﺑﺎﯾد اﺟﺎﺑت ﺷود .اﮔر ﭼﻧﯾن
ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد ،ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب
ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧﺷﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣزﯾت در ﭘﺷﺎور ﺑرﮔذار ﺷود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ
آﺳﺎن ﺗر از ﺑﺧشھﺎی دوراﻓﺗﺎده ﺗر ﻣرزی اﺳت و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروی زﯾﺎدی ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش
ﻗدرت و ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود دارد .در اﯾن ﺻورت ،اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧد دﯾدﮔﺎهھﺎ ،اﻣﯾدھﺎ و
ﺧواﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺗوﺿﯾﺢ دھد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اطﻼﻋﺎت ارزﺷﻣﻧد زﯾﺎدی را
در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار دھد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت آوردن آنھﺎ از راه دﯾﮕری ،اﮔر ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد،
دﺷوار اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﯾﺎ ھر رﺋﯾس دﯾﮕری
ﭘﯾروز ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧد و دﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ او ﻣﯽﺗواﻧد اﻗﺗدار ﺧود را در ﮐﺷور ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد ﯾﺎ
ﺧﯾر.
 .١٢ﺑﺎ اﯾن اظﮭﺎرات ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﺳﯾر اﻗداﻣﺎت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ از ﺗﮑرار داﯾﻣﯽ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود
و دﺳت ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﻣور ھﻧد را در ﻣﺣل اداره ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ
اﻣﯾدوارﯾم ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻣﮫ طرف ھﺎ اﺳت و ﺑﺎ اﺣﺗرام و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﭘﺎﺑﻧد
ﺑﺎﺷﯾم.
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﻣﺎﯾن ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ ،ﺗﯾﻣﭘل
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ١۴
ﻣﻼﺣظﺎت در ﻣورد ﯾﺎدداﺷت راوﻟﯾﻧﺳون در ﺑﺎره آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﮐﮫ از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد ﻧظر ﺧود را در ﻣورد ﯾﺎدداﺷت ﺳر
راوﻟﯾﻧﺳون در ﺑﺎره آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ،ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﻣواﻓﻘت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﺎ
ﻧوﯾﺳﻧده در دﯾدﮔﺎهھﺎی ﮐﻠﯽ او در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾم.
 .٢ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺎﮐﻣﺎن آن آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﻣورد ﺗﺎﺛﯾرات
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ از ﮐراﻧﮫ ھﺎی آﻣو ﻓﮑر ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣن ﻣواﻓق ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻣطﻠوب اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرگ اﻣﯾردوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷد ﺗﺎ ﺣﺎﮐم
ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ اﮐﻧون زﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﺳرﯾﻊ و ﻣوﺛر از ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﻧﺎﻣزد اﻣﯾر
ﻓﻘﯾد و رﺋﯾس ﭘﯾروز ﻣردم ﻓرا رﺳﯾده اﺳت.
 .٣ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ،ھرﭼﻧد زﯾﺎد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻧﻘدی ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ،ﺗﺎﺛﯾر
ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑر ﺣﮑوﻣت ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓوری ﺣﺎﮐم را ﻣﯽ ﭘﻧداﻧد .ﻣن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟﻧرال راوﻟﯾﻧﺳون ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻣﻊ آوری ،ﭘرداﺧت و ﺗﺟﮭﯾز ﮔروھﯽ ﺗوﺳط ﻣﺎ را
ارزان ﺗرﯾن و ﻣوﺛرﺗرﯾن ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ اﻣﯾر اراﯾﮫ ﮐﻧﯾم.
 .۴ﻣﺷﮑل ﺑزرگ در راه ﺗﻔﺎھم ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ،ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ذاﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ
از ﺷﺧﺻﯾت ھر اﻓﻐﺎن اﺳت ،اﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻗطﻌﯽ و ﭘﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود او ﮐﮫ آﺷﮑﺎر و
ﺻرﯾﺢ اراﯾﮫ ﺷده ،در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﯾﮑﯽ اﺳت
و ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺎ آرزوی آن را دارﯾم ،ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت واﻗﻌﺎ ﻗوی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻣﺎ و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ اﺳت.
 .۵ھر ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ،ھﯾﭻ ﺗﺎﺧﯾری
را ﻧﻣﯽﭘذﯾرد ،اﮔر ﻣﺎ ﺟدی ﺑﺎﺷﯾم و واﻗﻌﺎ ﺑﺧواھﯾم آن ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﺎﻟﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﯾم ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣواﻓق اﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺎ در ﺑراﺑر دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی
روﺳﯾﮫ اﺳت.
 .۶ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﮔﺎم ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻔﺎھم ﮐﺎﻣل ﺑﺎ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم درﺑﺎری
در ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻘﯾﺎس ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل و ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن
ﺑرﮔزار ﺷده و در ﻣورد ﺗﺟدﯾد رواﺑط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺎﮐﻣﺎن آن ﺑﮫ آﺳﯾﺎ
اﻋﻼم ﺷود.
 .٧ﭼون اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ از
ﮐﺎﺑل ﻏﺎﯾب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﯾدار از دھﺎﻧﮫ ﺧﯾﺑر ﻣﺳﺗﻠزم آن ﺑود ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣﻼﻗﺎت در ﮐرم
ﺗرﺗﯾب داده ﺷود.
 .٨ﺑﮫ ﻣﺣض ارﺗﺑﺎط رو در رو ﺑﺎ اﻣﯾر ،ﺳواﻻت ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده در درﺑﺎر ،ﻣﯾزان و ﻣﺎھﯾت
ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای او اراﯾﮫ ﻣﯽﺷود وﻏﯾره ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗرﺗﯾب داده ﺷود و اﯾن ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ از ﻣزاﯾﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎری ﺑرای او در ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ اش و ﺑرای اﺻﻼح اﻓﮑﺎر
ﻋﻣوﻣﯽ در ھﻧد در ﻣورد ﺗﻣﺎﯾﻼت روﺳﯾﮫ ﺑرﺧوردار اﺳت.
 .٩ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣن ﺑﮫ او اﯾن اﺳت:
اول ،ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن او ﭘﻧﺞ ﻓوج ﭘﯾﺎده و دو ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﺿرور اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺗﺟﮭﯾز و
ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ،ﯾﮏ ھﻧﮓ ﺑرای ذﺧﯾره و ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ داﯾﻣﯽ در وﻻﯾت ھﺎی ﺧودﻣﺎن ﮐﮫ
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻌوﯾض ﺷوﻧد.
دوم ،ﻓرﺳﺗﺎدهی ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﻣﻧﺎﺳب در درﺑﺎر او ﮐﮫ از طرﯾق او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﻧظم
ﺑﮫ ﻧﯾرو ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود.
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 .١٠وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻓوق ﺗﻔﺎھم ﮐﺎﻣل ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت اﯾﺟﺎد ﺷود ،ﻣن ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ او ﺿﻣﺎﻧت
ﻣﯽﮐﻧم ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ )ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾم اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾم( ﮐرم و ﺧوﺳت را در
ﺑدل ﭘرداﺧت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﯾﮏ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑدھد )اﮐﻧون او ﺑﯾش از  ١۵ھزار از آن درﯾﺎﻓت
ﻧﻣﯽﮐﻧد(؛ ﭘس از آن ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﯾﮏ ﻗرارﮔﺎه در دره ﮐرم اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﺷت راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
از ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ﮐﮫ ﭼﮭﺎر راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ آن در ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﮐﺎﺑل اﺳت.
 .١١ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑدون ورود ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔذرﮔﺎه ﯾﺎ ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن ﺧطری ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎ ،ﺑﺎﯾد
در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﮐوﺗل ﭘﯾوار را ﮐﺎﻣﻼ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﻔوذ ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺗﺧت
اﺣﺳﺎس ﺷود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﯾده ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ درآﻣد ﺧواھد
ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن آزادی ﯾﮏ ﺑدﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ از ﻧﯾروھﺎی او ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑرای ﻧﮕﮭداری
ﺧوﺳت و ﮐرم ﻻزم اﺳت.
 .١٢ﻣﻣﮑن ﺑرﺧﯽ اﺷﺎره ﮐﻧﻧد ﮐﮫ »اﯾن ﮔزاره ﺑﺎ طرح ﮐوﯾﺗﮫ ھﻣﺗراز اﺳت ،ﻓﻘط در اﻧﺗﮭﺎی
ﺧط ﻣﺎ« ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﯾن آنھﺎ وﺟود ﻧدارد ،ﭼون ﮐرم ﺗﻧﮭﺎ  ۴٨ﻣﺎﯾل ﺟﻠوﺗر از ﻣرز
ﻣﺎ در دره ﺑﺎز ﺑﺎ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﺿﻣﯾن ﺷده و آﺳﺎن از طرﯾق ﮐوھﺎت ﯾﺎ ﺑﻧو ﻗرار
دارد.
 .١٣در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﺧطرﻧﺎک ﻓﯾروزﺷﺎه ﺑﺎﻻی اﺗﺑﺎع ﻣﺎ و ﻻﻧﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن وھﺎﺑﯽ در آن
ﺳوی ﻣرز ﮐﮫ ﺟﻧرال راوﻟﯾﻧﺳون ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرده اﺳت ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ،اﮐﻧون ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧﯾروی ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺣل ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧرال واﯾﻠد دارﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده
ﺷود ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧﻼص ﺷدن از ﺷر اﯾن آﻓﺎت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل
ﻣﺣﺎﺻره ﺷده.
 .١۴ﻣن ﻋزم ﺧود را ﺑرای ﺧﻼﺻﯽ ﻣرز از اﯾن وھﺎﺑﯾﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣﺟﺎزات ﺷدﯾد ھر
ﻗﺑﯾﻠﮫی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔر ،آذوﻗﮫ ﯾﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم و ﺗﮭدﯾد ﺧود را ﺑﺎ
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ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽﮐﻧم .اﯾن اﻣر ﺑدون ﺷﮏ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت را اﻧدﮐﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم
ﮐﮫ اﯾن ﺗﻼش ارزان ﺗر و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗر از ﺗﻣرﮐز ﻧﯾروی ﺳﺎﻻﻧﮫ در ﻣرز اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﻧد ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده و ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑﺎﺷد ،ظﺎھرا ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﻓراواﻧﯽ دارﻧد .ھﯾﭻ ﮐس
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺳود ﺣﺎﺻل از اﯾن ﻋﻣل را در ﺳرﺣدی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ھرﮔز اﺛر ﺿرﺑﮫ ﺟدی
از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را اﺣﺳﺎس ﻧﮑرده اﺳت.
 .١۵ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﻔوذ ﻣﺎ در درﺑﺎر ﭘﺎرس از ﻧظر اھﻣﯾت در رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧرال راوﻟﯾﻧﺳون از آن ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت دﻓﺎع ﮐرده اﺳت .ﻣن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ
ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ او در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ،ﻣواﻓﻘم و ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻔوذ ﻣﮭم در
آﻧﺟﺎ در ﻣﻘطﻊ ﮐﻧوﻧﯽ از ھزﯾﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾن ارزان ﺧواھد ﺑود.
 .١۶در ﭘﺎﯾﺎن اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ،اﻋﺗراض ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﻋﺎدت وارد ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن در ﻣوﺿوع دﻓﺎع از ھﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺟﻧرال راوﻟﯾﻧﺳون ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾر
ھﺎی ﺧﯾﺑر و ﺑوﻻن ،ﺗﻧﮭﺎ دو ورودی ﺑرای ارﺗش ﻣﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﭘﻧﺟﺎب ،ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد و
در ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺧود دھﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺧوب ﮐوﺗل ﮔوﻻری در دﯾره ﺟﺎت را
ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﮔر ﮐﺳﯽ در ﻋﻣﻠﯽ ﺑودن ای ﻣﺳﯾر ﺗردﯾد دارد ،او را ﺑﮫ »رواﯾت ھﺎوﻻک
از ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ،ج ،١١ .ص  ٣٩ – ١٨٣٨ ،٢٠۵دﻋوت ﻣﯽﮐﻧم.
 .١٧ﺑرای ﭘروژه اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻧظﺎﻣﯽ )رژه( ﮐﮫ  ٢۵٠ﻣﺎﯾل از
ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﺗﮑﯾﮫﮔﺎه ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد و آﻧﮭم ﺑدون ھﯾﭻ ﭼﯾز در ﺟﻠو و ﺗﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎط از طرﯾق
ﯾﮏ ﮔذرﮔﺎه طوﻻﻧﯽ ،دﺷوار و در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﻘﺎط ﺑدون آب ،از راه ﻗﺑﺎﯾل وﺣﺷﯽ و ﺟﻧﮕﺟو
ﺑﮫ ذھن ﻣن ﭼﯾزی ﺟز دور اﻧداﺧﺗن ﺑﯽ روﯾﮫ ﻧﯾروھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﮫ در ﺟﺎی دﯾﮕر ارزش ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎدی دارد ،ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
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 .١٨از زﻣﺎن ﻧوﺷﺗن اظﮭﺎرات ﻓوق ،ﺟزوهی از دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو را دﯾدم ﮐﮫ ﻣﻔﯾد اﺳت ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻗدام ﻓوری ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،اﻣﺎ ﺣرﮐت ﺧﯾره ﮐﻧﻧده ﯾﮏ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت.
 .١٩ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﮔذرھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﮔﯾرﯾم ١٠٠ ،ھزار ﺟﻧﮕﺟو را در ﺗﭘﮫ ھﺎی
ﺗﻧد آنھﺎ زﯾر ﺳﻠطﮫ ﺧود آورﯾم و آنھﺎ را در زﻣﺎﻧﯽ زﯾر ﮐﻧﺗرول ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾم ﮐﮫ در
ﺣﺎل دﻓﻊ ﺗﮭﺎﺟم ﺟدی از ﻏرب و ﻗﯾﺎم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻗﻠب وﻻﯾﺎت ﺧود ﺑﺎﺷﯾم؛ ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺟز ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﺷﯾدای ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ،ﺑﮫ ﻓﮑر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد آن ﺑرای ﻣردﻣﯽ ﺑﯾش از ﺣد
ﻣﺣرم ﻧﯾﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻟﻣزدن ،ﺳرﺗﯾپ
 ٢١ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨۶٨

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ١۴
ﯾﺎدداﺷت ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون در ﺑﺎره ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ،ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ آﻣده ،ﮐﺎﻣﻼ
ﻣواﻓﻘم .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از دﯾدﮔﺎهھﺎی طرح ﺷده در ﻣﺗن ﺑﺎ ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗم .ﻣن
ﻧﻣﯽﺗواﻧم واﻧﻣود ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ وﯾژﮔﯽھﺎ و رواﺑط ﻗﺑﺎﯾل در آن ﻧواﺣﯽ ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ظﺎھرا ﺳر ھﻧری
دارد ،آﺷﻧﺎ ھﺳﺗم و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،دﻻﯾﻠﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎ او ﮐم و ﺑﯾش در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد
ﺗﻔﺎوت دارم.
 .٢اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻣﯾﻘﯽ در ذھن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺷﻣﺎل ھﻧد اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﭘﯾﺷرویھﺎی
ﺳرﯾﻊ روﺳﯾﮫ در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد .ﺗﺻور ﻋﻣوﻣﯽ در ذھن اﺗﺑﺎع ھﻧدی
ﻣﺎ ﺑدون ﺷﮏ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ دﺷﻣﻧﯽ دارﯾم و ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؛ ﺑرداﺷﺗﯽ ﮐﮫ
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ﻧظرات ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻣطﺑوﻋﺎت ھﻧد را اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺳﯾﺎری از آنھﺎ ﻣﺗﻘﺎﻋد
ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ از آنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻠت ﺑرﺗر و ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر ﻣﯽ ﺗرﺳﯾم.
 .٣اﻣﺎ ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻧژاد ھﺎی ﮐﮫ اﮐﻧون روﺳﯾﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺗﻣﺎس ﺷدهاﻧد،
او را ﺑدون ﺧﺻوﻣت ﯾﺎ ﺗرس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻣن ﻣﻠﯽ
ﻣﯽداﻧﻧد.
 .۴ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﻗﺑﻠﯽ ،ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻗﺎدر ﺑﮫ دﺳت آوردن
آن ھﺳﺗم ،ﻣرا ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ در ﺳراﺳر آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،در اذھﺎن ﺑﺎ ﻧﻔوذﺗرﯾن
و آﮔﺎھﺗرﯾن اﻓراد ﺟﻣﻌﯾت آن ،ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺑﯾزاری ﮔﺳﺗردهی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
روسھﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗدرت ﻣﺗﺟﺎوز و ﺑﯽ وﺟدان وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻣدﯾﻧﺎن ﺧود را ﺗﻘرﯾﺑﺎ
در ھﻣﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺳﻠطﮫ آنھﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺗﺑﺎھﯽ و ﺗﺣﻘﯾر ﮐﺷﺎﻧده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای زﯾﺎرت ﻣﮑﮫ ﻣﯽ روﻧد از ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ و وﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯽ روﺳﯾﮫ ﮐﮫ دارای
ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت ،دﯾدن ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣن ﺑرﺧﯽ اظﮭﺎرات وﺣﺷت از ظﻠم و ﺳﺗم ﺣﺎﮐﻣﺎن
و ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯾﮫ را ﺷﻧﯾده ام .ﺗردﯾد ﻧدارم ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺟذب
ﺑﺧﺷﯽ از ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺧود ﻗرار داده اﺳت ،داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آنھﺎ را در ﺧدﻣت
ﺧود ﻗرار دھد .اﻣﺎ ﻣن ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻣطﻠوب ﺗر از
اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن دارﯾم.
 .۵ﺑﺎ ﮔذر ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫ دوم ،ﻣن در ﻣورد ﺻﺣت ﻧظر اﺑراز ﺷده ﺑﺳﯾﺎر ﺗردﯾد دارم ﮐﮫ ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣوﻣﺎ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻣن ﻣﻠﯽ ﻣﯽداﻧد ،ﺟدا از اﯾﻧﮑﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ ﺑوده اﺳت.
ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ آنھﺎ اﮐﻧون ﮐﺎﻣﻼ از ﻣدﻧﯾت و ﺣﻔﺎظت ﯾﮑﻧواﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺟران ﯾﺎ ﻣﺳﺎﻓران آنھﺎ
در ﻗﻠﻣرو ﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎ دﯾدن اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺧت ﮐﺎﺑل را
دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت ،ﻗطﻌﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھد ،ﺟز ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ رواﺑط
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧودش ﺗﺎ ﮐﻧون ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .او از اﯾن ﺷﮑﺎﯾت دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ او
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ﮐﻣﮏ ﻧﮑردﯾم ﯾﺎ در ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ از آن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﺎ او ھﻣدردی ﻧﮑردﯾم .اﻣﺎ در ھر
ﻣﻧﺎﺳﺑت از دوﺳﺗﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن و ﻣﺎ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ،ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ اﻋﻼم ﮐرده
اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز از ان اﻧﺣراف ﻧﮑرده و از ھﯾﭻ ﻗدرت دﯾﮕری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﻧﮑرده اﺳت
و ﺗﻣﺎﯾل ﺷدﯾدی ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺿوری ﺑﺎ واﯾﺳرا اﺑراز ﮐرده اﺳت.
 .۶اﯾن ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت روﺳﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎرت ھﺎ و اوزﺑﯾﮓ ھﺎ ،ﻗرﻏﯾزھﺎ و ﻗﺑﭼﺎق ھﺎی
ﺗﺎﺗﺎری و ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ را ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ ﺧود درآورد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن از ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮕﯽ و ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﻧظم ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی »ﻣﺎوراﻟﻧﮭر« و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣطﻠق آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻣﻧظم
در زﻣﺂنھﺎی ﺑﻌدی ﺑوده و ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی ﮐﺷورﺷﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑوﺟود ﻣﯽآورد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ
در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺗواﻧد ﻗﻠﻣرو اﺷﻐﺎﻟﯽ را ﺟﺑران ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﻣردم آن ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎد و
طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﺧود را ﭼﻧﺎن اﻣن ﺳﺎزﻧد و اﻋﺗراف ﮐﻧﻧد درآﻣد ﻣﻧظﻣﯽ از ﻣﻘدار
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻧژاد ھﺎی ﺑدﺳت آورده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون از ﻣﺟوزھﺎی زﯾﺎدی در ﻗرون ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑرﺧوردار ﺑوده اﻧد .ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت روسھﺎ ﺑﺎ ھر ﮔﺳﺗرش ﻗﻠﻣرو ﺑﯾﺷﺗر
ﺧواھد ﺷد ،ﺑﮫ وﯾژه اﮔر ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت آنھﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﯾراﻧﯽ و رﮐود
زﻧدﮔﯽ ﻣﻠﯽ ﺷده ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﻐﺎل ﺳرزﻣﯾنھﺎی ھم ﻣرز اوﮐﺳﯾن ]ﺑﺣﯾره
ﺳﯾﺎه[ ﺑوده اﺳت.
 .٧ﺧﻼﺻﮫ ،ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺷﺧﺻﯾت ﻧﯾﻣﮫ آﺳﯾﺎﯾﯽ روسھﺎ و ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﻣﺳﺗﻣر
ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ آنھﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎل دﯾﮕر ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود ،ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﯾﮏ ﻗدرت ﻣﺗﺟﺎوز
و ﻏﯾرﻣﺗﺟﺎوز ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷود و در ﺑرآورد ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دوﻣﯽ ﺗﺧﻣﯾن
ﻣﯽﺷود .ھر ﻗدر ﻓرﺻتھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود ،اﻧﮕﯾزهھﺎ ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺳﯾﺎﺳت و رﻓﺗﺎر ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ و ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در زﻣﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود.
 .٨اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻣورد اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺎﭘذﯾر روﺳﯾﮫ ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﻓراﺗر از آﻣو ﺗﻣرﮐز
ﻣﯽﮐﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر روی آن ﻣﺳﺗﻘر ﺷد .اﻣﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ در
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زﻣﯾن ھﺎی ﺧودﺷﺎن ،ﺑﺎ ﻧژادی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت از ﺟﻣﻌﯾت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺟﻠل اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧده ﮐﺷور ﺑﯾن
ژﮐﺳﺎرت و اﮐﺳوس )ﯾﺎ ﻣﺎورااﻟﻧﮭر( ،ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻧژادی ﮐﮫ از ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺳر زده
اﻧد و ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺑراﺑر ھر ﭼﯾزی ﻣﺎﻧد اﺷﻐﺎل ﯾﺎ ﺗﮭﺎﺟم ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭﯾب ﺗر از آﻧﭼﮫ روﺳﯾﮫ ﺑرای ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز در وطن ﺧود از ﺳوی ﭼرﮐس ھﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﮐﺷور ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫھﺎی را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در آن دﺳﺗﮑﺎری ﺷود،
ﺟﺑران ﮐﻧد .آن ﺑﺧﺷﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻠﺦ و ﻗﻧدر ﻣﻣﮑن
اﺳت وﺳوﺳﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در آن اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺧﺻوﻣت ﮐل ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﺑراﻧﮕﯾزد .ﻣن ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎﯾل آن ﻣردم ﺣﺗﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد رواﺑط دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺗﺟﺎوزاﺗﯽ را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ھمﻣرز ﺧود اﻧﺟﺎم داده و در ﻧﮭﺎﯾت آنھﺎ را ﺗﺻﺎﺣب
ﮐرده اﺳت ،ﺷﮏ ﮐﻧم ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ دﻻﯾل ﻣﻌﻣوﻟﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻣﺳﯾر ﺳوق داده ﺷود.
 .٩از ﺳوی دﯾﮕر ،اﮔر روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد ،ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﺷﻣﺎل ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ﭼﭘﺎول
ﺳﻧﺗﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﺧﺷم ﻧژاد ھﺎی ﺷﻣﺎل ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺑر اﻧﮕﯾزد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ او آنھﺎ را
در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣردم ھﻧد در ﭘﯽ ﺑردن ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺟرای ﭼﻧﯾن ﭘروژه ﺳﺳت ﻧﺧواھﻧد
ﺑود ،زﯾرا آنھﺎ اﻟزاﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺣﻣﻼت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺧواھﻧد ﺑود .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻣﮭﯾب ﺗر
از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎ و ﺷﮭرھﺎی آنھﺎ را در زﻣﺂنھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ وﯾران ﮐردﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
وﻗﺗﯽ ﺟﻣﻌﯾت ھﻧد در ﮐﻧﺎر اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎﺷد ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗرس وﺟود ﻧدارد.
 .١٠اﺳﺗدﻻل ھﺎی آﻗﺎی ﮔرﯾﮕورﯾف در ﻣورد ﻣﺳﯾری ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻗدام ﺧط
ﻓرﺿﯽ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد از ﺗﺑﺻره ھﺎی
روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺎ و ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻓرﺿﯾﺎﺗﯽ
ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ وﺟود دارد ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ دراﯾت رد ﺷده و آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﺑﯾﺎن ﮐرد ،ﺑﺎ
ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻋﺗراض دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﯾﮭوده ﻣﺗوﺳل ﺷوﯾم ﯾﺎ ﺑﮫ اوزﺑﯾﮓ ھﺎ در ﻣﻘﺎوﻣت
ﺑر ﺿد روﺳﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ،اﻋﺗﺑﺎر زﯾﺎدی ﺑرای ﻣﺎ ﻣﯽدھد .اﮔر روﺳﯾﮫ ﻋزم ﺧود را ﺑرای
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اداﻣﮫ اﺷﻐﺎل ﺗﺎ ﻣرز ﻣﺎ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس اﻋﻼم ﮐﻧد ،در اﯾن ﺻورت ﮐل ﻣوﻗﻌﯾت
ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد ﮐرد .ﺟذب ظﺎھرا اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﻧژاد ھﺎی وﺣﺷﯽ ﺗوﺳط ﻧژاد ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺧوب ﺑﺎﺷد و درﮔﯾری ﻋﻣده در ﺳرزﻣﯾنھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ اداﻣﮫ ﻧﺧواھد
ﯾﺎﻓت.
 .١١دو ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻓوق وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻗﺎﺑل اﺻﻼح اﺳت .ﯾﮑﯽ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﮐﺷﻣﯾر و دﯾﮕری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺗﻌﺻب در ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺳوات و ﺑوﻧﯾر
ﻗرار دارﻧد.
 .١٢در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﻣﯾر ،ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﺎراﺟﮫ »از ﺗﻼشھﺎی
ﻣﺎ ﺑرای ارﺗﻘﺎی ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ اﺻرار ﺑر ﮐﺎھش ﻋوارض ﺗراﻧزﯾﺗﯽ در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود ﻣذاﮐره
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺎﺷﮑﻧد را ﺗرﻏﯾب ﮐرده و از آنھﺎ ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺗﺟﺎری در ﯾﺎرﮐﻧد
وﻏﯾره ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد« .اﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ،ھر ﺷﺎﯾﻌﮫ ﮐﮫ در ﻣورد ﺑﺎﻻ ﺑوﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد ،ﻓﮑر
ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﮑل ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوره ﭘﯾش از اﻗدام ﻣﺎﺳت ﮐﮫ
ظﺎھرا ﺑﺎﻋث ﺗوھﯾن ﺷده اﺳت .ﻣن ﺧودم ﺑﮫ آن ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎور ﻧدارم ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻧﺎﺷﯽ
از اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﺎ از طرﯾق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﻣﺎﻣورﯾن ﻣﺣرم
در ﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺗﺎﺷﮑﻧد و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺗﺣﻘﯾق ﮐرده اﺳت .در ﮔﯾﻠﮕﯾت ،ھوﻧزه و ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕر ،ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻓراواﻧﯽ از دﺷواری ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻧژادھﺎی وﺣﺷﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺧﺎﻟف ﺣﮑوﻣت ھﻧدوﯾﯽ در ﻣﯾﺎن آنھﺎ ﺑوده اﺳت .ﻣن ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷدهام آﺧرﯾن ﭼﯾزی
ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواھد ﺑﺑﯾﻧد ،ﺗﺷوﯾق ﭼﻧﯾن ﻧژادھﺎ در ﻣرزھﺎﯾش ﺑرای اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ رﻓﺗﺎر ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻣﯾﻧﺎ اﻧﺗظﺎر دارد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد.
 .١٣واﻻﺣﺿرت ﺷﮭزاده ﻓرﯾدرﯾﮏ ﺷﻠزوﯾﮓ ھﻠﺷﺗﺎﯾن ﮐﮫ ﻓﺻل ﺑﺎراﻧﯽ را در ﮐﺷﻣﯾر
ﮔذراﻧده اﺳت ،ﺑﺎ ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺻﻣﯾﻣﯽ و ﺑﺎ ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﻠوط ﺷده اﺳت ،ﭼﻧدی ﭘﯾش ﺑﮫ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻧوﺷت ﮐﮫ رﺋﯾس ﮐﺷﻣﯾر از ظﮭور روسھﺎ در ﻣﺟﺎورت ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران اﺳت.
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وزﯾر ﻣﺣرم ﻣﮭﺎراﺟﮫ در اﯾن ﻣورد ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎ در ﮐﺷﻣﯾر ﻣورد ﺳوال ﻗرار ﮔرﻓت و
ﭘﺎﺳﺦ او اﯾن ﺑود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ در دو ﺳﺎل آﯾﻧده ﯾﺎرﮐﻧد را ﺗﺻﺎﺣب ﺧواھد ﮐرد ،اﻣﺎ ﻣﮭﺎراﺟﮫ
ﮐﮫ در زﯾر ﺳﺎﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗرار دارد ،ﭼﯾزی ﺑرای ﺗرس ﻧدارد و ﻣن ﻗوﯾﺎ
ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس واﻗﻌﯽ او را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
 .١۴او ﺑدون ﺷﮏ از ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﺑﯽ ﭘروای ﺑرﺧﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻧﮕﻠﯾس و ﺳﺧﻧﺎن ﺑﺧﺷﯽ
از ﻣطﺑوﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎراﺣت ﺷده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﺑﺎور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی
ﺗﺟﺎرت آزاد ﻧرﺳﯾده ﺑود ،ﻧﮕران ﺑود ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﭘﺷم ﻣرﻏوب ﺗورﻓﺎن و ﮐوﭼﺎر ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑرای او و ﻗﻠﻣروش آﺳﯾب ﺟدی ﺑرﺳﺎﻧد .اﻣﺎ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ رواﺑط ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت
ﮐﺷﻣﯾر و ﻣﺎ ھﯾﭻ وﻗت ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻧون ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗر ﻧﺑوده اﺳت .ﺳوء ظن ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﮐﮫ طﺑﯾﻌﺗﺎ
دارای روﺣﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ،در ﺣﺎل از ﺑﯾن رﻓﺗن اﺳت و ذھن او ﺑﺎﯾد اﯾن را ﯾﭘذﯾرد
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دوﺳت ﺻﻣﯾﻣﯽ او اﺳت .ﻣﻘﺎﻣﺎت اطراف او از ﺗداﺧل ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ
ﻻداخ ﮐﮫ ﻟزوﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎ در ﻟﯽ اﺳت ،ﺧوش ﺷﺎن ﻧﻣﯽآﯾد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺧود ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﻣﺷﺗﺎق ﻧظرات ﻣﺎ و ﺣﺗﯽ اﺑراز ﻋﻼﻗﮫ و اﻓزاﯾش ﺗﺟﺎرت اﺳت ﮐﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺧواﺳتھﺎی ﻣﺎ اﺗﺧﺎذ ﺷده اﺳت.
 .١۵ﻣوﻗﻌﯾت واﻗﻌﯽ وھﺎﺑﯾﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون آنھﺎ را "ﺗﻌﺻب ﺷﯾطﺎﻧﯽ" ﻣﯽ
ﻧﺎﻣد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﺑﮫ وﺿوح ﻗﺎﺑل
درک ﻧﯾﺳت .اﺻول وھﺎﺑﯾت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ آن را ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز و ﺳرزﻧش در ﺑرآورد ﭘﯾﺷواﯾﺎن آن
ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻗدرت ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت و از اﯾن رو ﻗﻠﻣرو ﻣﺎ را ﺗرک ﮐردهاﻧد ﺗﺎ در ﻣﯾﺎن
ھم ﮐﯾﺷﺎن ﺧود ﭘﻧﺎھﻧده ﺷوﻧد ،ھرﭼﻧد ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧد .اﻣﺎ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ وھﺎﺑﯾت ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺧﺻﻠت زاھداﻧﮫ و ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ ﺧود ھرﮔز ﻣورد ﭘﺳﻧد ﻣردم ﭘﻧﺟﺎب و ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻧژادھﺎی
اﻓﻐﺎن ﻗرار ﻧﮕرﻓت ،ﺑطوری ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﻗﻠﯾن در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎنھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ رﻧﺞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد .در
آﻣﺑﯾﻼ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﮐﻣﮏ آنھﺎ را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز و
ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﺟﺳﺎد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﭼﻘدر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آنھﺎ اﺣﺳﺎس ﮐﻣﯽ دارﻧد.
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از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻧﺎﻗﻠﯾن ﮐﻣﮏھﺎی را ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد و ﺑﺎﻋث
آزردﮔﯽ ﺷدﻧد ،آﺧوﻧد ﺳوات ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﺷﺎزای ھﺎ و دﯾﮕر ﻗﺑﺎﯾل ﺑوﻧﯾر و ﺳوات ،ﭘس از
ﺷﮑﺳت دادن آنھﺎ در ﺟﻧﮓ و ﮐﺷﺗن و زﺧﻣﯽﮐردن ﺗﻌداد زﯾﺎد آنھﺎ در اﯾن اواﺧر ،آنھﺎ
را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾرون راﻧده و ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از آنھﺎ اﮐﻧون در وﺿﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻧوﻣﯾداﻧﮫ ،در ﻣﺣﻠﯽ
در ﺳﺎﺣل ﭼپ ﺳﻧد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل ھزاره ﻗرار دارﻧد .اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺑﺗواﻧﯾم
ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم ﺑرﺳﯾم ،ﭼﮫ ﺑﺎ آوردن ﻧﯾروھﺎی ﺧود در ﻣﺟﺎورت آنھﺎ و ﭼﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه دادن
ﺑﮫ آنھﺎ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن در ھﻧدوﺳﺗﺎن .ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﻓﯾروز ﺷﺎه ﻣﯽ
ﻧﺎﻣد و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آنھﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ از ﺳوات ﺧﺎرج ﺷده و ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾده
اﺳت .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ اطﻼع دارﯾم ،ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ روﺑرو ﺷده اﺳت.
 .١۶از اظﮭﺎرات ﻓوق ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣن اﯾن ﻣوﺿﻊ را ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺳر ھﻧری
راوﻟﯾﻧﺳون ﻣﯽﺑﯾﻧد ﺟدی ﻧﻣﯽداﻧم ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻏﯾر ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و
ﺑﯽﻏرض ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر آﻏﺎز ﺷده اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل ﭘﺎﺑﻧدی ﻣﺻﻣم ﺑﮫ اظﮭﺎرات آﻗﺎی
ﮔرﮔورﯾف ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﺧشھﺎی از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔذﺷﺗﮫی ﻣﺎ درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﭘﺎﺑﻧد
ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﭼﻧﺎن ﺷواھد ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اراﯾﮫ ﮐردهاﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ
ﺧﯾﺎل راﺣت از ﭘﯾﺷﺎﯾﻧدھﺎی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت دﺷﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد ،ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐﻧﯾم.
 .١٧ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد و در ﺑﺎﻻ ﺗﮑرار ﮐردم ،ﻣن ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎ ،ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ دﺳت آﻣده
در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣواﻓﻘم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻋﺟوﻻﻧﮫ در درﮔﯾری
ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﯽ ارزش ﻣﯽداﻧم ،ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ھم ﻣﻼﺣظﺎت ﺳﯾﺎﺳت ﺧوب در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﻣﺎن و ھم ﻣﻼﺣظﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﻣورد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎب ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
وﻗﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑرﺣق اﺳت ﮐﻣﮏ و ھﻣدردی ﺧود را ﺑﺎ او ﻧﺷﺎن دھﯾم و راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ او
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺗرﯾن ﻓرد در ﻣﯾﺎن ﻧﺎﻣزدھﺎی ﻣردم ﺧود اﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن را ﻣﯽﺗوان
ﻓﻌﻼ در ﻣورد اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎور و ﺧوﯾﺷﺎوﻧد اﺻﻠﯽ او ،ﻣﺣﻣد اﺳﻠم ﺧﺎن ،ﭼﻧدی ﭘﯾش
در ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﺑود ،ﺑﺎ ﮔرﻣﯽ از ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺗوﺟﮫ اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻗﺎطﻊ
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ﻗدرداﻧﯽ ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧم اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺗﻧﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻣﺎ را ﺣﻔظ
رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﻣﮏ ﺣد ﻣﻌﻘول و در ﺻورت ﻟزوم ﺗﺿﻣﯾن اﺳﺗﻘﻼل آن
ﻣﯽداﻧم ،ﺗﻼش ﻣﺷﺎﺑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﯾﺎرﮐﻧد را از ﻧظر اھﻣﯾت در درﺟﮫ دوم ﻗرار ﻣﯽدھم؛
زﯾرا ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣواد ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل در داﺧل ﻣرزھﺎی ﻣﺎ ﻧدارد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن
و دﻋوتﮐﻧﻧده ﺑﮫ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را از ﺑرﺧﯽ ﺟﮭﺎت ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﭘس از اﯾن ،ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ در ﺗﺟﺎرت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی از ﻧﮕﺎه ﻣوﻗﻌﯾت و ﻣﻧﺎﺑﻊ دارد.
 .١٨ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﻗراری رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻗوام ﺳرﺣدی،
ھر ﭼﻧد ﺑﯽادب ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺷﺎن دھﯾم و در ھر ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
آنھﺎ آزاده و ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯾم .ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺗﻼش ﺑرای آﺷﺗﯽ دادن ﺑوﻧﯾر )ﮐﮫ ﻗﺑﻼ دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑود( ،ﺳوات و آﺧوﻧد آن ،دﯾر ،ﭼﺗرال ،اﻓرﯾدیھﺎ ،اورﮐزی ھﺎی ﺗﯾرا و ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾل ﮐﮫ ﻓﻌﻼ
ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﮐﺷﻣﯾر ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ھداﯾﺎی ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﻣﻧﺎﺳب ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎه ﺑﮫ ﺳران و اﻓراد ﻋﻣده آنھﺎ
اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود ،ﺗﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد و ﻗطﻌﯽ دارد .ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧﯾﻠﯽ
ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ از ﺳوء رﻓﺗﺎرھﺎی ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی آنھﺎ آزرده ﺷوﯾم و در ﻣواردی ﮐﮫ
اﺟﺑﺎر ﻻزم ﻣﯽﺷود ،ﭘﯾش از ورود ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ از آن ﻣﺗوﺳل ﺷوﯾم .ﻣن در ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕر از ﺗﺷﮑﯾل ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺳرﺣدی ﺑرای ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺷﺎور دﻓﺎع ﮐردهام ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ از اﯾن
ﻗﺑﺎﯾل اﺳﺗﺧدام ﺷوﻧد و ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﯾن اﻗدام ،ﻋﻼوه ﺑر اﻓزاﯾش ﺷدﯾد ﻣﺻوﻧﯾت ﻣﺎ در ﺑراﺑر
ﻏﺎرﺗﮕران ﺳرﺣدی ،ﻣﺎﻧﻧد دﯾرهﺟﺎت ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺛر را در ﺑﮭﺑود رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی
ﺧواھد داﺷت.
 .١٩ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻣﯾﺳر
ﭘﺷﺎور ﺑﺎ اھﻣﯾت ﻓزاﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و
در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آن ،از ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی ﻣﺎ و رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﮫ
ﻟزوﻣﺎ ﺗوﺳط آن اﻓﺳر ﻧظﺎرت و ھداﯾت ﻣﯽﺷود و او را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن وظﺎﯾف ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﭘردازد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﮐﻧون ﮐﺎﻣﻼ ﺿروری اﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب ﯾﮏ
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ﻗﺎﺿﯽ دورهی از زﯾر ﻓﺷﺎر وظﺎﯾف ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺧﻼص ﺷود ﮐﮫ او را از ﺑﺧش ﻋﻣده ﮐﺎرھﺎی
ﻗﺿﺎﯾﯽ و در ﺻورت ﻟزوم از ﭼﻧﯾن ﺑﺧشھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻼص ﮐﻧد و ھم از وظﺎﯾف اﺟراﯾﯽ
ﺑﺧش ﮐﮫ ﺑر ﻋﮭده او ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ھر ﺻورت ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﻣﯾﺳر ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد.
 .٢٠ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧظر ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون در ﻣورد ﺗﻼش ﺑرای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣل ﺣﺳن ﻧﯾت ﭘﺎرس
ﮐﮫ ﻗﺑﻼ از آن ﺑرﺧوردار ﺑودﯾم و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣداوم و ﺑﯽ وﻗﻔﮫ و از طرﯾق اﻋطﺎی آزاداﻧﮫ
ﺗﺣﺎﯾف و ھداﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم و اﺷراف آن در ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﻻزم ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻘم .اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام اﻓﺳران
ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺷور را در وﺿﻌﯾت رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻗرار ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﺎﯾد
ﺣﮑوﻣت درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
ﺳزاوار ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق اﺳت.
 .٢١او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺗﮑﻣﯾل ﺳرﯾﻊ ارﺗﺑﺎط راه آھن از ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻻھور و
ﺗﺎ ﺳﺎﺣل ﺑﺣر اﺷﺎره ﮐرده اﺳت و ﻣن ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧم اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎه
ﻣواﻓﻘم .ﮐﺎر ﻗﺑﻠﯽ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺣل ﺑﺎﯾد در وﺿﻌﯾت
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧط ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐوﺗﺎه و آﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﺗﺎن را ﺑﮫ ﮐوﺗری ﻣﺗﺻل
ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﮑﻣﯾل و ﺷﮑﺎف ﻣوﺟود را ﭘر ﮐﻧد .ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم در زﻣﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﺧﻣﯾن ﺑﺎﻻﯾﯽ
اھﻣﯾت ﭘﻧﺟﺎب در ﻣورد اﯾن دو ﮐﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت و آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﻧﺟﺎب در وھﻠﮫ اول
ﺑﺎﯾد دﻓﺎع از ﺳرﺣدات را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دھد ،ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن وﻻﯾت
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
 .٢٢طوری ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗم ،ﻣن ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ از اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت
ﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻧظﺎﻣﯽ دﻓﺎع ﻧﻣﯽﮐﻧم ،ھر ﭼﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت از ﻧظر ﺑرﺧﯽ از دﯾدﮔﺎه
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﮭم ﺗﻠﻘﯽ ﺷود .ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﺧطر از دﺳت
دادن راﺑطﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،ﻧﺑﺎﯾد در ﮔرﻓﺗن اﯾن ﮔﺎم ﺗوﺟﯾﮫ ﺷوﯾم .ﭼون ﮐﺎﻣﻼ
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ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷدهام ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺳوء ظن و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷدﯾد در ﻣورد اول ﻣﯽﺷود ،در
ھر ﺻورت ،ﺗﻣﺎم اﻓﮑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن طرح ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن را ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه در
ﻗﻠﻣرو ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺷدت رد ﻣﯽﮐﻧم ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟم و وﻗوع ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون وﺟود
ﻧدارد ،ﺑر ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺷود .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ھم ﺑرای اﻋﺗﺑﺎر و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﻣﺎن و ھم ﺑرای رﻓﺎه
آﯾﻧده ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت ،ﮐﺎﻣﻼ ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﻗﯾق ﺗرﯾن ﺷﯾوه از
اﺑراز ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای ﺗﺻﺎﺣب آن ﺧودداری ﮐﻧﯾم.
 .٢٣ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ،ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺑوﻣﯽ و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺎ در ﻣوﺿوﻋﺎت ﺷرﻗﯽ
ﻓرﺻت ﻧوﺷﺗن در ھر ﻣوردی را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ روح ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺻوﻣت ﺑﯾن روﺳﯾﮫ و
ﻣﺎ را اﯾﺟﺎد و ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ را از اﯾن
اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﻧﻊ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ
اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻓﻌﺎل روﺳﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ درک ﻧﺷده اﺳت .اﻣﺎ آن دﺳﺗﮫ از ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ آن ﮐﺷور
را ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ از آن را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣطوب ﺑودن آن
اﻧﮕﯾزهھﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺣداﻗل ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﻣﺗﺎﻧت و
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ اﻓﺳران ﻣﺎ در ھﻣﮫ ﺟﺎی روﺳﯾﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﺗوﭘوﮔراﻓﯽ ﺑدﺳت آﻣده ،ﺗوﺳط اﻓﺳران آن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود و آزادی ﮐﮫ
روزﻧﺎﻣﮫھﺎی روﺳﯽ در ﻣورد روﯾدادھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ او
ﻧﻣﯽﺧواھد ﺣرﮐﺎﺗش را از ﻣﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد .ھر ﻗدر ھم ﮐﮫ او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﺎﯾل
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ورود و رﻓﺗﺎر اﻣن ﺧود ﺑرای ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ آن ﻣﻧﺎطق را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ،ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم
ﺑﺎور ﮐﻧم ﮐﮫ او ﺗﻼش ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﺧواھد ﺗﺟﺎرت ﻣﺎ را ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راه ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮐﺷورھﺎ
اﺳت ،ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﻓﺿﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ھر دو وﺟود دارد .از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت،
ھر ﮐدام ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دﯾﮕری ﺑﺎﺷد و ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ رﻗﺎﺑت دوﺳﺗﺎﻧﮫی ﮐﮫ ھر دو طرف
اﻋﺗراف و ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺑﮫ ھﻣراه ﺧواھد داﺷت.
اﻣﺿﺎی ﻣﮏ ﻟود
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ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب
 ١٠اﮐﺗوﺑر ١٨۶٨
ﭘﯽﻧوﺷت – ﻣن در اظﮭﺎرات ﻓوق ﺧود ،ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺗوﺳط ﻣﺎ اﮐﺗﻔﺎ ﮐردم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم
ﮐﮫ اﺑداع وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ آن ﻣدﯾرﯾت داﺧﻠﯽ ﻣﺎ در ھﻧد ﻣﺣﺑوبﺗر از ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺷود
و ﺑﮫوﺳﯾﻠﮫ آن ﺑﺗوان از ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺷدن آن ﺑرای ﺗودهی ﻣردم ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫی
ﺑرای ﻣﺻوﻧﯾت ﻣﺎ از ھر ﻧوع ﺧطری ،ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻣﻼﺣظﺎت دﯾﮕر اھﻣﯾت دارد .ﻣن
ﻣدتھﺎﺳت ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده ﺑوده ام و ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑر آن ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑرای
اﻧﺟﺎم اﯾن ھدف ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردم ،طﺑﻘﺎت ﻣﺗوﺳط و اﻋﯾﺎن ﮐﺷور ﺳﮭم ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗری
در ﺟزﺋﯾﺎت ﻣدﯾرﯾت ﺑدھﯾم ،ﺑﮫ وﯾژه آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان آن را اداره اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور ﻧﺎﻣﯾد،
ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .ﺷروع ﺧوﺑﯽ در ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی
ﺷﮭرداری ،ﺟﺎﮔﯾردارھﺎ وﻏﯾره ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣن از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ
در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺗﻼشھﺎی ﺑﻌدی ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت و اھﻣﯾت آنھﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﻘدﯾر اﺳت.
ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻣل ﺑﮫ اﯾن اﺻل و ﻣﻌرﻓﯽ آن در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ،دو ھدف ﺑزرگ ﺑﮫ
دﺳت ﻣﯽآﯾد .اول ،ﻣﺎ ﻣردم را ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی از اﺣﺳﺎس ظﻠﻣﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر آنھﺎ را
اﻓﺳرده ﻣﯽﮐﻧد ،رھﺎﯾﯽ ﻣﯽدھﯾم و ﯾﮏ ﻧژاد ﺑﺳﯾﺎر ﻗویﺗر ،ﻋﻣﻠﯽﺗر و ﺷﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم،
وﻓﺎدارﺗر ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورﯾم ﮐﮫ ارزش ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ داﻧش ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧود ﻗﺎﯾل ﻣﯽﺷوﻧد ،در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯾد ﺑﯽﺗﺟرﺑﮫ ادﺑﯾﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ ﻣﺎ آنھﺎ را ﺑﺎ
روﺣﯾﮫی ﻏﯾرﻣﻣﮑن ،ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ و ﺧودﺑﺳﻧده اﻧﺗﻘﺎد از ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺷﺎن آﻣوزش ﻣﯽدھد .دوم ،ﻣﺎ
ﻓرﺻت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﺧود ﻓراھم ﺧواھﯾم ﮐرد ﺗﺎ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣردم
اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ،زﯾرا آنھﺎ آﺳوده ﺧﺎطر ﻣﯽﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺳﯾﺳﺗم و رﻋﺎﯾت اﺷﮑﺎل ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﮐﮫ اﮐﻧون ﻻزم اﺳت ،آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑرای آنھﺎ اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﮐﻣﺗری ﻓراﺗر از
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﭘروﻧده ھﺎ و اراﯾﮫ ﺑﺎزﮔﺷت و ﮔزارش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔذارد .ﺑﯾﮭوده اﺳت اﮔر ﺗﺻور
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ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧژاد ﺷرﻗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ طور رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺗوﺳط ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن اداره ﺷود ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد و ھر ﺳﺎل ﺑﮫ ﺿرر ﺟدی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷور ﺑﯾﺷﺗر و
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ١۴
ﯾﺎدداﺷت ﺳرھﻧﮓ ﺗﯾﻠر ،ﮐﻣﯾﺳر اﻣﺑﯾﺎﻟﮫ
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﻣوﻗﻌﯾت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد
و ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻗدری واﺿﺢ و اﺟﺑﺎری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد.
ﻧﮑﺗﮫی ﮐﮫ ﺳر ھﻧری ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﮐرده  ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﻧﯾروﻣﻧد اﺳت و آن اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﭘﯾوﻧد ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﯾن ﺑﺧﺎرا و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑوده و
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺑﺧﺎرا ﻣﯽﺷود ،اﮔر ﯾﮏ ﻗدرت ﻗوی ﺗر از ﻣدتھﺎ
ﭘﯾش ﺑﮫ دﺧﺎﻟت در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐرد.
اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧظر اﯾﺷﺎن اﺳت ،ھر ﭼﻧد در ﮐﻠﻣﺎت ﻓوق ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت .ﻣن ﺑدون داﺷﺗن ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷود.
ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﯾن ﻧظر ﺑدون ﺷﮏ ﺻﺣﯾﺢ ﺧواھد ﺑود .در واﻗﻌﯾت ،در وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ،ﯾﮏ
ﻧﻘطﮫ ﻧزاع ﻓوری و آﻣﺎده ﺗﺣوﯾل وﺟود دارد ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺗوﺳط اﻓﻐﺎنھﺎ از ﺣﻠﻘوم ﺑﺧﺎرا ﺑﯾرون
ﮐﺷﯾده ﺷد.
ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺑﺧﺎرا ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل دارد و اﻋﺎده آن را ﻧﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎزھم
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر ارﺿﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣطرح ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ در ﺻورت
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ﺻﻼﺣدﯾد ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮔرگ و ﺑره ﺣل ﺧواھﻧد ﺷد )و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾن
ﺑردن آن راﺣت ﺑﺎﺷد ،اﺟﺎزه ﺑﻠﻧد ﺷدن آن را ﻧﺧواھﻧد داد(.
ﭼون اﯾن ﻧﮑﺗﮫی اﺳت ﮐﮫ ﻣن درﻣورد آن ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﺷﺎھده ﮐردهام و ﻣﯽﺗواﻧم در ﻣورد
ﻣوﺿوع ﺑﭘردازم ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺎ ﻧظرات اﮐﺛر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫھﺎ و ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﺷﺎن را داﺷﺗﮫام ،ﺗﻔﺎوت دارد .ﻣن ﺑﮫ ﺗﺧﻣﯾن وﺿﻌﯾت
ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم ،آن ﻧﯾروھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻘطﮫی ﻣﻌﯾن ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد و
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺷﻐﺎل ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻣﺗﺟﺎوز ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻟﺣن ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺳرﺳﺧت ،ﻣرداﻧﮫ و ﺟﻧﮕﺟو اﻧد ،در ﺻورت آﻣوزش و
ھداﯾت درﺳت ،ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرﮔﯽ در ﺑراﺑر ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ ﺧواھﻧد ﺑود .اﯾن ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳﺗوار
اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺑﺧشھﺎی ﺑﺎزﺗر ﮐﺷور ﺑﺎ روسھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
روسھﺎ ﺑرای ﺧطوط ﺗﻘرب ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ ﻣن ﺑﺎور ﻧدارم ﮐﮫ ارﺗش ھﺎی ﻣﻧظم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ و ﭘﯾﺎده ﻧﯾﻣﮫ آﻣوزشدﯾده و
ﺳواره ﺑدون آﻣوزش آن ،ھر ﺳواره ﺷﺟﺎع و ﮐﺎرآﻣد ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻧﯾم روز در ﺑراﺑر
ﺳرﺑﺎزان روﺳﯽ ﯾﺎ ھر ﻧﯾروی ﻣﻧﺿﺑطﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺗوﺳط اروﭘﺎﯾﯽھﺎ و ﻗﺿﺎوت ﯾﮏ ﺟﻧرال
ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ رھﺑری ﻣﯽﺷود ،اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭼرا ﺑﺎﯾد ﮔﻣﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردان ﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻏزﻧﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻣل ﮐودﺗﺎﯾﯽ
از دﺳت ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﮔرﻓﺗﻧد و در ﺳﺎﻋت ﭘﯾروزی از ﻣوﻓﻘﯾت ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﺷدﻧد ،ﺑﺎ
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﯾﮏ رﺋﯾس ﭘﯾروز ،ﺷﮭزادهی از آن ﺳرزﻣﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ارﺗش اﻧﮕﻠﯾس را
ﻧﺎﺑود ﮐرده ﺑود ،ﻓرارﯾﺎن ﺑﯽ ﭘﻧﺎه و ﻣﺎﯾوس ﮐﮫ از ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺑﯾرون ﺷدﻧد ﺗﺎ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ آنھﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﺷرم آور ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و اردوﮔﺎه ،ﭼﻣدآنھﺎ و ﭼﺎدر رﺋﯾس را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﻧﯾﻣت ﺑرای ﯾﮏ ﺗﯾپ ﺿﻌﯾف اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ رھﺎ ﮐردﻧد – ﻣن ﻣﯽﮔوﯾم ،ﭼرا ﺑﺎﯾد
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ﺗﺻور ﮐﻧﯾم اﯾن ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ھرﮔز ﻣﺎ را در ﯾﮏ ﻣﯾدان ﻋﺎدﻻﻧﮫ آزﻣﺎﯾش ﻧﮑردهاﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ واﻗﻌﯽ در ﺑراﺑر ﭘﯾﺷروی روسھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد ،اﮔر روسھﺎ ﺗﺻﻣﯾم
ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ داﺧل ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎنھﺎ ﺷوﻧد؟
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﺎن ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻣﺷﺎھده ﺷد در ﻗﻧدھﺎر ،ﺗﯾزﯾن ،اﺳﺗﺎﻟف ،ﮔوزﯾرات و ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕر رخ داد.
در واﻗﻌﯾت ،ﻣن ھﯾﭻ ﻧﻣوﻧﮫی را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان اﻓﻐﺎن در ﯾﮏ ﻧﺑرد آﺷﮑﺎر ﻋﻠﯾﮫ
ﺳرﺑﺎزان ﻣﻧﺿﺑط ﺑﺎ ﻧظم ﻋﺎدﻻﻧﮫ و رھﺑری ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺑﯽ ﺑﯽ
ﻣﮭرو ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ از ﻗﺑل ﺗﺿﻌﯾف ﺷده ﺑودﻧد و در ﭘروان-دره ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﺳت
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾرزﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺎن او ﺑﮫ دﺳت آﻣد ،ﺑر روی ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮫ ﺳواره ﺑوﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ
ﻣﺷﮑوک ،ﺿﻌﯾف ،ﺗﺟﮭﯾزات ﻧﺎﭼﯾز و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس اﻧدک ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از آنھﺎ ﺑود؛
ﺑﻧﺎﺑرآن ،اﯾن روﯾداد ﭼﯾزی را ﺛﺎﺑت ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس ﺑﺎور ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر از طرﯾق ﻣرﺑﯾﺎن ﺑوﻣﯽ ھر ﻗدر ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﯾﺎراﻧﮫ
ﺑدھﯾد و ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯾد ،ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺎرآﻣدی در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽﺷود ،وﻗﺗﯽ
روسھﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧود را در ﻋﻘب اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﻣﺻﻣم ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺷوﻧد .اﻣﺎ اﮔر
ﺳرﺑﺎزان اﻓﻐﺎن ﺗوﺳط اﻧﮕﻠﯾسھﺎ اداره ﺷوﻧد و ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرآﻣدی ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾروﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی روﺳﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺣرﮐت ﺧواھد داﺷت.
اﻟﺑﺗﮫ ،اﯾن ﺣرﮐت رو ﺑﮫ ﺟﻠو اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽﺷود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اوﺿﺎع را در ﻋﻘب آرام و ﻣﺣﮑم
ﻧﮑﻧﻧد .اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺳﯾﺳﺗم ﺧوﺑﯽ از ﻗرارﮔﺎهھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم در ﺳرﺣد ﺑﺧﺎرا ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ ﺑرای آن ﻻزم ﺑود ،ذﺧﯾره ﻣﯽﺷد .ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در
ﻣﺳﺎﻓت ھﺎی طوﻻﻧﯽ و ﺻﺣراھﺎ و ﻣﺳﯾرھﺎی دﺷواری ﮐﮫ اﯾن ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد از طرﯾق
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آنھﺎ آورده ﺷود ،ﻓﺎﯾده ﻧدارد .اﯾن ﺑرای روﺳﯾﮫ ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽ ﻧﯾﺳت ،اﮔر ﺟﺎده ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
او ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و ﯾﺎ ﺧواھد ﺳﺎﺧت .ﻧظرات در ﻣورد ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣوارد
دﯾﮕر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﺳو و آن ﺳو ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،اﻣﺎ او ﻣﯽﺗواﻧد وﻗت ﺧود را ﺑﮕذراﻧد و
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯽ ﺳر و ﺻدا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ ﺑرای ﻣﺑﺎرزاﺗش در ﺟﺑﮭﮫ ﻧﯾﺎز دارد ،اداﻣﮫ دھد .او اﯾن
ﻣزﯾت را دارد ﮐﮫ در طﺑﻘﮫ ﺑﺎﻻ و در زﯾر ﺷﯾرواﻧﯽ ﻗرار دارد و ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎرش ﭘﺎﯾﯾن
ﻣﯽﺷود .ﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ھﺎی زﯾر او را اﺷﻐﺎل ﮐردهاﻧد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣوﻗﻌﯾت او ﺗﺎ ﺣدی
اﺣﺳﺎس ازدﺣﺎم ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در طﺑﻘﮫ ﭘﺎﯾﯾن و در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗرار دارﯾم و ﺑﺎﯾد از ﭘﻠﮫ ھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و دﺷواری ﮐﮫ
ﻣﮑﺎن ﻓرود ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ روی آنھﺎ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻻ ﺑروﯾم ﺗﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ اول ﺑرﺳﯾم.
ﺗﻼش ﻣﺎ در اﯾن راه ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺷﻧﺟﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم و ﺑﺎﯾد ﮐﺎروآنھﺎی ﻣﺎن را ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑراﻧﯾم ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻼش و زﺣﻣت زﯾﺎد اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و ﺑﺎﯾد در ھر ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧودﻣﺎن ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮕوﯾﯾم ،زﯾرا آنھﺎ را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت از ﺧطرات ﺟﺎده ﻋﺑور دادهاﯾم .ھﻣﮫ اﯾنھﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف روش ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺧﺎﻣوﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن روﺳﯾﮫ ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎﯾش را در ﺟﮭﺎن ﺑﺎزﺗﺎب دھد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣواﺿﻊ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺧود
در اﻣﺗداد ﺟﺎده ھﺎی ﺧود ،از طرﯾق ﺟﮭﯾل ھﺎی ﺧود و ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت و ﺗوﺳﻌﮫ آنھﺎ ﺿروری ﻣﯽداﻧد ،اداﻣﮫ دھد.
اﯾن ﮐﺎﻣﻼ درﺳت اﺳت ﮐﮫ او ﺷﺎﯾد در ﻣورد ﺗﻣدﯾد و ﺧداﺣﺎﻓظﯽ زﯾﺎده روی ﮐﻧد و ﻣﻣﮑن
ﮐﻣر ﺧودش را ﺑﺷﮑﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم روی اﯾن ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
اﻓﺗد و ﺷﺎﯾد ﻧﯾروھﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت او ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺑروزی و ﺳراﻓرازی ﺗﺎج ﮔذاری
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او ﺷﺎﯾد ھﻧوز ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷد درس ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی را ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﮫ ﻣﺎ دو ﺑﺎر داﺷﺗﮫ
اﯾم ،از ﺗﺎﺛﯾر ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده و ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺑﮭﺗرﯾن ﺳرﺑﺎزان ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﮐل ﺟﮭﺎن را در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ
ﺧود ﭘﯾدا ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﺑراﺑر آنھﺎ ﻣﺳﻠﺢ ﺷدهاﻧد و دور از وطن و از ﻣوﻓﻘﯾت در زﻣﺎن آرام.
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ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣت از ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧد ،ﻣﺳﮑوی ھﺎ را ﺑر ﺟﺎی ﺧود
ﺑﮕذارﻧد و ﺑﺎزی او را ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔرداﻧﻧد.
ﻣن اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ از اﺳﻼمﮔراﯾﯽ آنﻗدر ﺑﯾزارم ﮐﮫ در آﯾﻧده ،ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل
وﻗوع ﭼﻧﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﻣن رﺿﺎﯾت ﻧﻣﯽدھد و دوﺳت دارم ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﺎھده ﯾﺎ ﻗراردادی
ﺑﯾن دو ﻣﻠت ﺧواھر ﺟﮭﺎن ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺷراﯾطﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎ ،ﺑﮫﻋﻧوان ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑرای ﺗﻣدن و ﭘﯾﺷرﻓت و
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷر ﺑﯽ ﮐﺎھش ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن دوﺑﺎره رھﺎ ﺷده ﺑﮫ ﺣﺎل
ﺧودش ،ﺷﺎدی ﮐﻧﯾم.
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن ﻧﮕرش ﻣﺗﻘﺎﺑل از طرف دو ﻣﻠت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطق وﺣﺷﯽ آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی ﺑﺎ ھم ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑرای ﺗﻣدن و اﯾﻣﺎن ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗری دارد ﺗﺎ ﺻﺣﺑت
از ﺷﮑﺎر ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﮔروه ھﺎی وﺣﺷﯽ ﺑرای ﻗﯾﺎم در ﺑراﺑر رﻗﺑﺎی ﻣﺎ و ﺷرﻣﺳﺎری
آنھﺎ ،اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر و ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﺻدﻣﮫ ﺑزﻧﻧد.
ﻣن ﺑﺎ راﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧم درک ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن
ﺑﺎﺷد .روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﮑر ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارد .اﮔر ﺑﺧواھﯾم آن را ﺑﮫ دﺳت آورﯾم،
ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺷﺎﻣل ﻧﺎراﺣﺗﯽ ھﺎی ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻟزوم ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺗﺧﻠف و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻠوﮔﯾری
از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺧﺎک روﺳﯾﮫ ﺗوﺳط طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد ﻣﻧﺎطق ﺣﺎﯾل را اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧد :اﯾن
دوﻣﯽ را ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم .ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﻘص ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه در ﺗرﺗﯾﺑﺎت روﺳﯽ ﻓورا ﺗوﺳط
ﻗﺑﺎﯾل ﻗدرﺗﻣﻧد اطراف او اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻗدرت آنھﺎ ﺑﮫ وﯾژه در ﮐﺷف و ﺳﻘوط ﯾﮑﺑﺎره
ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷود و ﺑرای ﻣﺎ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻗرار دارﯾم ،اﻗدام ﺑﮫ ﺳرﮐوب اﯾن
ﻋﻣل اﻓﻐﺎنھﺎ ﯾﺎ ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ و طﺎﯾﻔﮫ دﯾﮕری ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻧﺣوه رﻓﺗﺎر او در آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی وارد ﯾﮏ ﻗرارداد ﻣﺣﮑم و ﺳﺧت ﺷوﯾم و او ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺧود را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺧودداری
از اﯾن ﯾﺎ آن ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧد .زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ زودی و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺑر او ﺗﺣﻣﯾل ﺷود ﮐﮫ
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﺷد و ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم او را از ﻓﺷﺎری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷر ﺷود ،ﺧﻼص
ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی ﮐﻠﯽ از ھر دو طرف ﺑﮫ دﺳت
آﯾد و روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧود را ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣدود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﯾﺎ ﻣردم آن ﻣورد ﺗﻌرض ﻗرار ﮔﯾرد و ﺳﭘس ،اﮔر اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد و ﻓراﺗر از ﮐﻧﺗرول
ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋواﻗب آن ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷﯾم .ﺣﺗﯽ ﺑﺎ وﺟود ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم
در ﻣورد ﺧﺻوﺻﯾت واﻗﻌﯽ و ﺣرﮐﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ھر دو طرف ﻓرﯾب ﺑﺧورﯾم .اﮔر روﺳﯾﮫ
ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣرﯾﮏ ﺑرﺧﻼف ﺗواﻓق ﺧود ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﻣﺎھﯾت اﻗدام او ﺑﮫ
اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای روﺳﯾﮫ ﺧوب ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑﭘﯾوﻧدد ﮐﮫ ھﯾﺟﺎن و ﻧﺎراﺣﺗﯽ
اﻓﻐﺎنھﺎ و ﻣﺎ را در ﻣورد ﭘﯾﺷروی او از ﺑﯾن ﺑﺑرد ،زﯾرا اﯾن ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻗداﻣﺎﺗﯽ
را ﺑر ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾر آزاردھﻧده ﺑر اذھﺎن ﻣردم اﻓﻐﺎن و ﺳﺎﯾرﯾن ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
ﭘس از ﯾﮏ ﻣﮑث ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺷوﯾم ﮐﯾف ﭘول ﺧود را دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮐﻧﯾم
و دوﺑﺎره ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾم .اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﻣﺣﺑت ﺑر او ﻧﯾﺳت.
"ﭘس ﭼﮫ اﺳت؟ ﻣﺎ از روسھﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت آنھﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯾم«؛ اﯾن ھﻣﺎن ﭘﯾﭼﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﺑﮫ ﺣرﮐت در ﻣﯽآورد و در ﮐﺎر ﺑﮫ اﻧدازه ﻧﺎﮐﺎم ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد؛ وﻗﺗﯽ ﺟرﯾﺎن ﻧﻘره ﺷروع ﺑﮫ ﺟﺎری
ﺷدن ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺣﺟم ﮐﺎﻣل ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،اﮔر ھر ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗرﻓﻧدھﺎ و ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی
دروﻏﯾن اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد.
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ﻣن ﺑﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد روسھﺎ را دور ﻧﮕﮫ دارﻧد
و آنھﺎ ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎ ﺗﻣرﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺧود ،ﺗﻘوﯾت ﻗﻠﻌﮫھﺎی ﺧود و ﻏﯾره ،ﮐﺎرھﺎی را ﺑدون
ﭘول در ﻣﺳﯾر درﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎرھﺎ و اﯾﺟﺎد
اﺣﺳﺎس ﺑﮭﺗر و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾن ﻣﺎ ،آنھﺎ ﺧواھﺎن اﻓﺳران و ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد ،واﻗﻌﺎ ﺑرای او زﯾﺎن آور ﺧواھد ﺑود و ﺷﺎﯾد
ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺿرورﺗﯽ ﺑرای آن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل از آن اﺟﺗﻧﺎب ﺷود ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑرﺧورد ﺑﯾن ﻣﺎ ﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوارد ﻓوق ،ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ در رﻓﻊ اﺿطراب
و دادن ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آرام ﮐردن ذھن ﻣﺎ در ﻣورد ﻧﯾﺎت و
ﭘروژه ھﺎی ﺧود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﻣردان و و ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻣﺎ را در آﻣوزش اﯾن طﺑﻘﺎت ﻧﯾﻣﮫ
وﺣﺷﯽ ،اﻣﺎ ﺷﺟﺎع ﺑرطرف ﮐﻧد ﺗﺎ آنھﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو اﺣﺳن در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﯾﺷروی
او ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﻧد و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻧد؛ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد ،ﺑﮫ ھم دﯾﻧﺎن ﺧود ﮐﻣﮏ ﺟدی
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﻣزﯾت ھﺎ و ﻋﻼﯾم ﮐﺷﻧده ﺣوادث ﻧﺎدﯾده از ﺟﻧﮓ ،ﻗﺣطﯽ ﯾﺎ طﺎﻋون ﮐﮫ ﺑر ﺳر
ﭘﺳران ﺷﺎن ﻣﯽآﯾد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟداﯾﯽ ھﺎی دور او را ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آن ﺗﻧﮕﻧﺎ ھﺎ
و ﺷراﯾط اﺿطراری ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﺎﺷده ﮐﺎھش ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﻣﺎ را در ﺧﺎک آﺳﯾﺎ ﻓراﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت.
اﺳﻼم ﮔراﯾﯽ ﻧﺷﺎط ﺟﻧﮕﯽ زﯾﺎدی در ﺧود دارد؛ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﺑزرگ ﺷده و در ﺧﯾﻣﮫ ھﺎی
آن ﺳﺎﮐن ﺷدهاﯾم و ﺑﺎ ﻋﻠم ،ﻣﻧش ،ﻧظﺎم و روش ﺑرﺗر و )اﺟﺎزه دھﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم( ﺑﮫ آرﻣﺎن
ﺑﮭﺷت ،ﺧودﻣﺎن را ﻧﮕﮫ دارﯾم و آنھﺎ را ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم از اﯾن اﻧﺑوه
ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ از دوران ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﻠﺣﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ،ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای
اﻧﺟﺎم دﺳﺗور ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده اﻧد .اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻼشھﺎی ﺗﺷﻧﺟﯽ ﺑرای ﮔﺳﺳﺗن اﯾن زﻧﺟﯾر
ﺻورت ﮔﯾرد و روسھﺎ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﮔﺳﺗرده ﺧوﯾش ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳﺎلھﺎ ﻧﺳﺑﺗﺎ
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ﺟدﯾد در ﮐﺎر ﺧود ﺧواھﻧد ﺑود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﺷﺎر را ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ ﻣﺎ اﻧﺟﺎم
دھﯾم ،اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد .ﮐﺗﻠﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﻣردان در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﻗﻠﻣرو ﺧودﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﮫ اﻣﯾد اﻧﺟﺎم ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز اﯾن ﺗﻼش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻧﻔرت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ دارﻧد .اﮔر
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫھﺎی روﺳﯾﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻣﻠت ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﻣﺗﻣدن ﺑر ﺳر اﺳﻼم ﮔراﯾﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﻧﺷﯾﻧد ،ﻗدرت آن را در ھم
ﮐوﺑد و اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻠل و ﻣردم ﺑﺎورﻣﻧد واﻗﻌﯽ از اﻧدوس ﺗﺎ ﻗﺳطﻧطﯾﯾﮫ
را ﺑﯽ ارزش ﺳﺎزد؛ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم ،ﻗدرت ﻣﺗﻣدن رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرﺑرﯾت و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗرﻗﯽ
اﺳت ،ﭘﯾروز ﺷده اﺳت.
ﻣن ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻣﺎﯾﻠم ﮐﮫ ﺗﻔﺎھم ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد روﯾﮑرد او را ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺣدود ﮐﻧد ،زﯾرا واﻗﻌﺎ ﺑرای ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﮐﻣرﺑﻧد
ﺧوب ﯾﺎ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل در ﺑﯾن ﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺳﭘس ﻣﺎ ھر دو ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی دارﯾم
ﮐﮫ در راه ﺗﺣﮑﯾم ﺗﻣدﻧﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺧﺻوﻣت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
ھﻣدﯾﮕر را ﮔﯾﺞ و ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧﯾم.
ﭼﻧﯾن ﻗراردادی ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﻧدارد ﮐﮫ دو ﮐﺷور ﻣﻣﮑن اﺳت در اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﺟﻧﮓ
ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺿﯾﮫ ﺗﻣدن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ھر دو ﻣﻠت ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آنھﺎ
ﺑﮫ اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﮐﺎﻣﻼ آﺳﯾﺎﯾﯽ رﺿﺎﯾت دھﻧد ﺗﺎ اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﺷرارت ھﺎی را ﮐﮫ
در ﺑرﺧورد ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد ،از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﺗوﺳط ﻣﻠت ھﺎی
ﻧﯾﻣﮫ وﺣﺷﯽ و ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﻧﮭﺎﯾت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ اﺣﺎطﮫ ﺷدهاﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق اﺳﺗﻔﺎده از ھر ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف
و ﺣﺳﺎدت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت.
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اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺣﺟم اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﯽ و ﺑردﺑﺎری اﻣﯾدی ﻧﺑﺎﺷد .ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران روﺳﯽ ،ﺑدون
ﺷﮏ ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ او در آﺳﯾﺎ ،در ﺻورت وﻗوع ﯾﮏ ﺟﻧﮓ اروﭘﺎﯾﯽ،
او را ﺑر ﻣﺎ ﺗﺳﻠط ﻣﯽﺑﺧﺷد و ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت از آن ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣن ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا در اﯾن ﻣورد ﺑﺎﯾد از اﺿطراب ﺧودداری ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
وارد ﺟﻧﮓ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در اروﭘﺎ ﻧﺧواھﯾم ﺷد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺣﺗﻣﺎﻻ دﺳت ھﺎی او در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ
ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣﻠﯽ ﭘر اﺳت و در اﯾن ﺻورت ،اوﻗﺎت ﻓﺎرغ ﯾﺎ ﻣواد
اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺎﺑل ارﺳﺎل ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧطرﻧﺎک ﭘﯾﺷروی از طرﯾق ﮔذرﮔﺎه ھﺎی اﻓﻐﺎن ﺑرای
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ در ﮐوھﭘﺎﯾﮫھﺎ ﯾﺎ ﺧط اﻧدوس ﻧﺧواھد داﺷت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﭼون در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز در ﻣورد ارﺗش ﻣﻧظم اﻓﻐﺎن
ﻧوﺷﺗم ،ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﮐرد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ را ﮐﮫ ھر ﻣﻠت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ﺑرﺧورد ﺑﺎ
ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل اﻓﻐﺎن ﺳﺎﮐن در ﮐﻣرﺑﻧد ﻧﺎھﻣوار ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ آن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرم
ﮐﮫ ھر ﻣﮭﺎﺟم ﺑﺎﯾد از طرﯾق آن ﻣﺳﯾر ﺧود را ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﭘﯾﻣﺎﯾد و ھم ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود
را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .ھﻣﯾن ﻣردان اﻧد ﮐﮫ ﻗدرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺑرﺧﯽ ﺟﮭﺎت و ﺿﻌف آن را
در ﺟﮭﺎت دﯾﮕر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون آنھﺎ را ﺑﺎ ارﺗش ﺣﺎﮐﻣﺎن اﺷﺗﺑﺎه ﮐﻧﯾم.
در واﻗﻌﯾت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ،دوﻣﯽ ﻋﻣدﺗﺎ از ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن
و ﻣرﺑﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن از ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ دادن ﻗدرت
ﺟدﯾد و ﻓزاﯾﻧده ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣردان ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد .آنھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط
ھﻣراه ﺑﺎ داﻧش ﮐﺎﻣل و ﻣﮭﺎرت در اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻼح ھﺎی ﺑرﺗر ﻧﯾﺎز دارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺗﻣﺎم ﻧﯾروی طﺑﯾﻌﯽ و ھوش ﻏرﯾزی اﯾن ﺳرﺑﺎزان وﺣﺷﯽ ﺣﻔظ و ﺗﻘوﯾت ﺷود ،وﯾژﮔﯽھﺎی
ﮐﮫ آﻣﺎدﮔﯽ وﯾژه آنھﺎ ﺑرای ﺟﻧﮓھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھد.
ﻣردان ﺧﺷن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺻﻔوف ارﺗش ﻣﻧظم اﻓﻐﺎن ،ﺧود را از ﮐوه ھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺧود
ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣزﯾت ﺑﺟﻧﮕد .اﮔر ﺑﮫ او اﺟﺎزه داده ﺷود
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ﮐﮫ ﺳﻼح ھﺎی ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد ،آنھﺎ اﺑزار ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ و ﺿﻌﯾف ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﻧﺎطق ﺑﺎز
و ﻋﻠﯾﮫ ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم آﻣوزش دﯾده اﻧد .اﮔر ﺳﻼح ﺟدﯾدی ﺑﮫ او داده ﺷود ،آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ
او اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ آن ﻧﻣﯽدھد ﯾﺎ ﮐﺎرﺑرد آن را ﻧﻣﯽداﻧد و ھﯾﭻﮐس زﺣﻣت آﻣوزش ﺑﮫ او را
ﻧﻣﯽﮐﺷد.
ﺳﯾﮑﮫھﺎ در ﺑراﺑر ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺧﺗﮕﯾری ھﺎ و ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺑد ﺷﺎن
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﻧد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ آﺷﮑﺎر ﺑر آنھﺎ ﭘﯾروز ﻣﯽﺷدﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ وﺿوح ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﮔر ارﺗش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺗﯽ ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺗﻣرﯾن داده ﺷود
و ھزﯾﻧﮫ آن ﭘرداﺧت ﺷود ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ھﻣوطﻧﺎن ﺧود ﺷﺎن رھﺑری ﺷوﻧد ،ﺗوان
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ در ﺑراﺑر ﺳرﺑﺎزان روﺳﯽ را ﺑرای ﯾﮏ روز ﻧدارﻧد .اﻣﺎ ،از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣن ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﯽداﻧم اﯾن ﺧطرﻧﺎکﺗرﯾن ﺗﻼش ﺑرای روسھﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ از طرﯾق ﮔذرﮔﺎهھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و آنھﺎ را در ﻋﻘب ﺧود ﺑﮕذارﻧد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺷﮑﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﭼﻧد روزه ،آنھﺎ را در ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺣراﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد.
ﻣﻌﮑوس آن وﯾراﻧﯽ ﻣطﻠق و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺟﺑران ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎ از ھر ﻧوع ارﺗش دﯾﮕری ﮐﮫ در آﺳﯾﺎ اﺳﺗﺧدام ﺷوﻧد و ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻣﺎ ﮐﺎر ﮔﯾرﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد
ﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .در واﻗﻌﯾت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮏ وﺟود دارد ﮐﮫ دﺳﺗورات ﯾﺎ ﺗﺣرﯾﮑﺎت
روﺳﯾﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣردم آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﮐﮫ از ﻗدرت ﻣﺎ و ﺿﻌف ﺧود در ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﮔﺎه اﻧد ،وادار ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑدون ﮐﻣﮏ ﻧﯾروھﺎی ﻣﻧﺿﺑط اﯾن ﺗﻼش را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ﻣن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ در ﺑﺧﺎرا ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ھداﯾت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺷد
و او ﺑﮫ زودی در آﻧﺟﺎ ﻣوﻗﻌﯾت و ﻗدرت ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﮔرﮔﯽ ﺧواھد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑره ﺳروﮐﺎر
دارد و ﻣطﺎﺑق آن ﻋﻣل ﺧواھد ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،او از اول ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎﺑل،
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ﻏزﻧﯽ و ﻗﻧدھﺎر را ﻧﮕﮫ دارد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت و آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم دھﯾم
و ﻧﯾرو در ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﺎذب و ﻣﺷﮑوک ﻗرار ﻧﮕﯾرد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم آنھﺎ را ﻧﮕﮫ دارﯾم و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رھﺑران از اﺗﺧﺎذ اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﯽ ﻣﯾل ﺷوﻧد و ﻧﯾروﯾﯽ را در ﻧظر ﮔﯾرﻧد
ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود ﺑﺎﺷد.
روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﮫی ﮐﮫ در ﭘﯾش رو دارﯾم ،ﻣرﺗﮑب ﭼﻧﯾن اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻧﺧواھد ﺷد .او ﻣراﻗب
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزاﻧش ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧود را از ﺧﯾﺎﻧت و
ﻋواﻗب ﻓﻠﺞ ﮐﻧﻧده آن رھﺎ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ،ﻣن ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ او
در اﺑﺗدا در ﻧﮕﮭداری ﺑﺧشھﺎی ﺑﺎز ﮐﺷور ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐﻣﯽ ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ آن
ﭼﯾزی ﮐﮫ در وھﻠﮫ اول ﺑﮫ آن اھﻣﯾت ﻣﯽدھد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،او ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎ در ﻣدت ﻧﮫ ﭼﻧدان زﯾﺎدی ﭘذﯾراﯾﯽ ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھد و ﺑﺎﯾد
ﻣراﻗب ﻏوﻏﺎ ﺑﺎﺷد .ﻗﺑﺎﯾل ﺑزرگ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔذرﮔﺎهھﺎی ﻣﮭم را در اﺷﻐﺎل و ﮐﻧﺗرول ﺧود
دارﻧد ،ھﻣﺎن ﺧﺎری را ﺑرای او ﺛﺎﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﮐردﻧد و در واﻗﻌﯾت آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﺎن ھم دﯾن ﺧود ﮐردهاﻧد .ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﯾن ﻣﯽرود ،اﻓﻐﺎنھﺎ آه ﻣﯽ ﮐﺷﻧد،
ﺗوطﯾﮫ ﻣﯽ ﭼﯾﻧﻧد و ﻧﻘﺷﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﺗﺎ از ﺷر ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﺧﻼص ﺷوﻧد .اﻣﺎ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗم،
آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﯾﮏ روز در ﺟﻧﮓ روﺑرو ﺑﺎ ﺗﯾپ ھﺎی روﺳﯽ روﺑرو ﺷوﻧد ،اﻣﺎ در ﺷورش
و در ﺻورت ﺷدت ﻣوﺳم و ﺷراﯾط دﯾﮕر ،آنھﺎ ﺑرای روسھﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﮭﯾب اﻧد ﮐﮫ
ﺑرای ﻣﺎ ﺑودﻧد و آن را ﺑرای ھر ﻣﻠت دﯾﮕری اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .ﺑﮕذارﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﻣﻘﺎﺑل
ارﺗش اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺑرای ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭼﻧد روز ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرود و ﮐل ﮐﺷور ،ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ
و ھﻣﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻧدوی زﻧﺑور ﻋﺳل در اطراف دﺳﺗﮫھﺎی ﮔﯾﺞ و ﻣﺗﺣﯾر ﻣﮭﺎﺟم ازدﺣﺎم ﮐﻧﻧد.
ﭘﺎﺳﮕﺎهھﺎ ﻗطﻊ ﻣﯽﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑدﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺧورﻧد و در اﺟرای ﺣرﮐت ﺑﺎ
ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد؛ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎل ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ دو
ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل روﺣﯾﮫ ﺿرﺑﮫ زدن ﻧداﺷﺗﻧد ،ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯽﺷوﻧد و ﺿﻌﯾف ﺗرﯾن ﺿرﺑﮫ را ﺑﮫ ﻓﺎﺗﺣﺎن
ﺧود ﻣﯽ زﻧﻧد.
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ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔرﭼﮫ ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺧود را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد و ﻧﻘﺎط ﻋﻣده ﻧﻔوذ و ﮐﻧﺗرول در آن ﻗﻠﻣرو ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﮭوﻟت ﻧﺳﺑﯽ در اﺧﺗﯾﺎر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯾت او در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﺳﺧﺗﯽھﺎ و
ﺿﻌفھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ دﯾﮕران اﺣﺳﺎس ﮐردﻧد و او ﻣﺎﻧﻧد ھر ﻣﻠت دﯾﮕری ﻣﺳﺋول اﺳت ﮐﮫ
در ﻣﻘﺎﺑل ﺷورش ﺟدی در داﻣﺎن ﺧود ﺑﯾﻔﺗد .اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﻘﯾده ﻋﻣوﻣﯽ ﻣن در ﻣورد اﯾن
ﻗﺿﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷورش ﻗﻠﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭدارﻧده ﻧﻘﺎط ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی
ﻋﻣده ﻧﻔوذ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﺑل ،ﻏزﻧﯽ و ﻗﻧدھﺎر ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﺑزرﮔﯽ روﺑرو ﺧواھد ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
اﯾن ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ھر ﮐﺷور اروﭘﺎﯾﯽ ارﺗش ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ
ﺳوق دھﻧد ﮐﮫ از آن اﻓﺗﺧﺎر و ﻣزﯾت ﮐﻣﯽ ﺑﮫ دﺳت آورﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧطرات واﻗﻌﯽ
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی را ﻣﺗﺣﻣل ﺷوﻧد.
اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣن ﻗﺑﻼ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردم ،روﺳﯾﮫ ﺑر ﺧﻼف ﻣﯾل و ﻧﯾت ﺧود ﺑﮫ
ﺳوی ﮐﺷﯾده ﺷود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود .ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎی آنﻗدر
ﺑرای ﺧود ﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم روﺳﯾﮫ را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
اﻧﺟﺎم آن در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑوده ،ﺳرزﻧش ﮐﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ روﯾدادی
را در ﻧظر ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران ھر دو ﻣﻠت ﺑﺎ آن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﺎوﺟود ﺧواﺳتھﺎ و ﺗﻼشھﺎﯾﺷﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد.
ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎ زور ﯾﺎ ﻗرارداد دﻟﺑﺳﺗﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ دره ھﺎی
ﮐرم و ﺧوﺳت را ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﮐﺛر ﻗطﻌﺎت او ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ در ﻣﻌرض دﯾد
ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎی ﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﻻزم اﺳت اﯾن ﻧﻘطﮫ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ واﻗﻌﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐرد.
ﭘس ﺳوال ﺑﻌدی اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای دﻓﻊ اﯾن ﺷر ﻣﺳﻠم ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ در ﭘﯾش روی ﻣﺎ ﻗرار
دارد؟ اﮔر ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﻋﻣﻼ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﻣوﺟود او ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھم او را
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در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﺗﺎ دور .اﻣﺎ ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿور او در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣوﺿوع ﻓوق وﺟود دارد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳر ھﻧری
راوﻟﯾﻧﺳون اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎرس دوﺳت ﺷوﯾم و ﻧﻔوذ ﺧود را دوﺑﺎره در ھر
دو ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم .او اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑرای ارﺗش ﭘﺎرس ﻣﯽدھد و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم )از
ذھن ﺧود ﻣﯽﻧوﯾﺳم( ،در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ،در ﺻورت
ﻟزوم ،ھرﭼﻧد ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد ﺗﻼشھﺎی ﻣﺎ در ﭼﺎرﭼوب دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﻣﺣدود ﺷود.
اﮔر ﻣﺎ ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ در اﯾﺟﺎد ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ در ﺧﻠﯾﺞ ﺑﮫ ﭘﺎرس ﻣﯽ دھﯾم ،ﻣﯽﺗوان او را از
ﻧظر اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ دوﺳت ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﮐرد؛ اﮔر ارﺗش او ﺗوﺳط اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻣرﯾن و
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺷود ،ﺑﺎزی ارزﺷﻣﻧدی وﺟود ﺧواھد داﺷت و در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘﺎرس ﻗرار
دارد ،ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺛﯾر ﺧﺎﺻﯽ ﺑر روﻧد روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﮐﻠﯽ ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر و ﻧﻔوذ ﻣﺎ در ﺳﯾﺎﺳت آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺗﻣﺎﯾل دارد.
آﯾﺎ اﯾن ﻧﮕرش را ﻣﯽﺗوان ﺑدون ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑزرگ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﯾراﻧﮕر ﺑرای ﺳﺎزهی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت در ﺻورت ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﻓﺷﺎر واﻗﻌﯽ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾد .زﯾرا
ﻣن اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻧظر ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾﻔﯽ در ﺑﺎره ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﭘﺎرﺳﯽ دارم و در ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎوت
ﻧﯾﺳﺗم .ﭘﺎرس ھﻣﯾﺷﮫ از ﻧظر ﻣن ﭘرﺟﻣﻌﯾت و آﺷﮑﺎر ﺑوده و ﻣﺎﻧﻧد روﺳﯾﮫ ھرﮔز اﺣﺳﺎس
ﻧﻣﯽﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾم و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﭼﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ
دﺳت آوردﯾم ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ را در ﺑﺎزی ﻧﮕﮫ دارﻧد و ﭘول ﻣﺎن را ﺑﮑﺷﻧد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾد آﻧﺟﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼرخھﺎی در درون ﭼرخھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن از آن ﺑﯽاطﻼع ھﺳﺗم ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت واﻗﻌﺎ ﭘﺎرس را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دوﺳﺗﯽ دورﺗر از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺳﺎزد .ظﺎﻟم ارﺛﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ
و ﺑرادر ﺑزرگ ﺳﻠطﮫ ﮔر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐم دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺗرﯾن ﻋﺿو ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎﺷد و در اﯾن
ﺻورت ،اﺟﺎزه دھﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل از اﯾن روزﻧﮫ ﺑﮭره ﺑﺑرﯾم ،زﯾرا در واﻗﻌﯾت ،ﻣوﻗﻌﯾت
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ﻧﺎﮔوار ﻣﺎ اﻗداﻣﺎت را ﭼﻧﺎن دﺷوار ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھر از ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺗﺎ ﻣﺎ را در
ﺑرآورد ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت ﻣردم در آﺳﯾﺎ در اﯾن ﻣوﺿوع ﺧﺎص ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
اﮔر ﻣﺎ ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ روسھﺎ ﺑﮫ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷروی ﻧﮑﻧﯾم و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑﺎزی رو ﺑﮫ
ﺟﻠو را اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﺑﺎﯾد در ﮐوھﭘﺎﯾﮫھﺎ ﻣﻧﺗظر ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﭼﻧﺎن دورﻧﻣﺎی در ذات ﺧود ﺷر
و ﺑدﺑﺧﺗﯽ اﺳت .اﻣﺎ اﮔر اﯾن ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣﺎ در ﭘﺎرس ﻗوی ھﺳﺗﯾم،
دورﻧﻣﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ در ﺳﺎﯾر ﺑﺧشھﺎی ﺑﺎزی او در
ﮐﺟﺎ ﻗرار دارﯾم.
ﺑﺧش دوم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون ،دادن ﯾﺎراﻧﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﯾﺟﺎد دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم
آن اﺳت و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﻧظور او اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻻزم ﺷد ،اﻓﺳران ﺧود را ﺑﮫ آنھﺎ
ﻗرض داده و ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑدھﯾم.
ﻣن ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ﻧدارم ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از ﻋﮭده آن ﺑرآﯾﯾم ،اﮔر در ﻣﺣدوده
ﻣﻌﻘول ﺑوده و ﻣﺷﻣول اﻓزاﯾش دوراﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﯾن آﻏﺎز ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ،از ﻧﮕﺎه
ﺣﺳﺎدت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧون ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺣد ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺑﻣﮑﻧد و ﺗﺎ ﺣدودی ﺣﯾﺛﯾت ﻣﺎ را از ﺑﯾن
ﺑﺑرﻧد .زﯾرا اﻓﻐﺎنھﺎ و ﺳﺎﯾرﯾن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ در راﺑطﮫ
ﺑﺎ دﻟﮭره ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ھﺳﺗﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣن از اﯾن ﺑﺎﺑت اﺣﺳﺎس رﺿﺎﯾت
ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎراﻧﮫ را ﻣﺗوﻗف ﮐردﯾم ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد دﭼﺎر
اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﺻور ﮐﻧﻧد ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣورد آنھﺎ ﺑﮫ ﭘرداﺧت دوﺑﺎره
ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم.
از ﺳوی دﯾﮕر ،در ﺑراﺑر اﯾراداﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت واﻗﻌﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﭘرداﺧت ھﻧﮕﻔت ﺑرای
ﻣﻧﻔﻌت ﻣﺷﮑوک وارد ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣزﯾت ﻗطﻌﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارﯾم  -وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣورد ﭘﺳﻧد ﻧﯾروھﺎی ﺧودی و ﺗﺎﺛﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
154

ﺑر رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی دارد .ﺑﺎ دوﺳﺗﯽ اﻣﯾر ھﯾﭻ ﻗدرت ﻣﺎدی واﻗﻌﯽ اﻋطﺎ ﻧﻣﯽﺷود،
او و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑرﺗری واﻗﻌﯽ ﺑر ﻗﺑﺎﯾل ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽﺳﺎزد ﯾﺎ در اﺟﺑﺎر آنھﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارﯾم ،اﺛر آرام ﺑﺧﺷﯽ ﺑر روی
ﮐﻣرﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﮐوهھﺎی ﺑﯾن ﻣﺎ دارد و ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن و ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ظﺎھرا ﺑﺎ
ﻣﺎ دﺷﻣﻧﯽ دارﻧد ،در ﮐﺎﺑل ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و از آﻧﺟﺎ اظﮭﺎرات دروﻏﯾﻧﯽ را
ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻼشھﺎی دوﺳﺗﺎن ﺷﺎن در ﻣرز ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ھﻣدردی ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻓﻐﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﻣزﯾت ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﮫی ﮐﮫ در ﺳرﺗﺎﺳر ﺳرزﻣﯾنھﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ
اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﻧﻔوذ دوﺑﺎره در ﭘﺎرس ،ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺳﻠط دارﻧد و ﺑﺎ ﺣﺎﮐم آن راﺑطﮫ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ آﺳﺎﯾش ﺑودن در آﻧﺟﺎ و اﻧﺟﺎم ﺑرﺧﯽ ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧﻔﻌﻼﻧﮫ
ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧﯾم و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻣﻧﺗظر ﺣﻣﻠﮫ از ﺳوی او ﺑﺎﺷﯾم – ﻣوﺿﻌﯽ ﮐﮫ
ﻣن اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم اﮔر روﺳﯾﮫ ﺑﺧواھد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏﺗر ﺷود ،ﺑرای اﻓﺳران و ﻣردان
ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻧوﻣﯾدﮐﻧﻧده ﺧواھد ﺑود .ﻣن ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﯾنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣزاﯾﺎی
واﻗﻌﯽ در ازای ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﺧود از ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺳﺧت ﺑﮫ دﺳت آورﯾم .اﻣﺎ ،ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﻗﺑﻼ اﺷﺎره ﮐردم ،ﻣن ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﻧدارم ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎراﻧﮫی ﺑﺗواﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﯾﺷرﻓت
روﺳﯾﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣرﮐت رو ﺑﮫ ﺟﻠو ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻗدرﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ورود ﺑﮫ ﮐﺷوری
ﭼﻧﯾن ﺧﺷن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣردم ﺟﻧﮕﺟو ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و در ﺷراﯾط دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﺣت
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ﻗرار دارد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺣﻣﻠﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﺷده و ﺗوﺟﮫ ﻗدرت ﻣﮭﺎﺟم ﺑﮫ
ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﻌطوف ﺷود.
اﯾن ﺟﻧﺑﮫ ﻣطﻠوب ﺗﺻوﯾر اﺳت و اﻣﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرآورده ﺷود .اﻣﺎ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻗدری طﻣﻊ
ﺑﮫ ﭘول دارﻧد و در ﻧﯾرﻧﮓ و طﻔره رﻓﺗن از ﻗراردادھﺎی ﺟدی ﻣﮭﺎرت دارﻧد و ﺑﮫ ﻗدری ﺑﯽ
ﭘروا و ﺷﯾطﺎن اﻧد ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی دﯾﮕر ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗن ﭘول
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از ھر دو طرف ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﮐﺷور ﺛروﺗﻣﻧد را در ﻣﻘﺎﺑل دﯾﮕری ﻗرار دھﻧد و از
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﻣﻠﮫ آن ﻟذت ﺑﺑرﻧد .ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺑﺎ طراﺣﯽ ﻋﻣﯾق ،ﺑر اﺳﺎس ﺷﺧﺻﯾت ﮐﻠﯽ
»ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوش« ﺧود و ﻗدرت ﯾﺎﻓﺗن ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ اﻣن ،در ﺻورت ﻟزوم ،در ﮔﺳﺗره ھﺎی
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت »اﯾﺳﺗﺎده ﺷوﻧد و ﺑﮕذارﻧد ﮐﮫ آب ﺑرود« ،اﮔر
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺷﺎن ﺑﮫ طور ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ از ھم ﺑﭘﺎﺷد .ﻣن ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺣﺗﯽ در
ﻣرﺣﻠﮫی از ﺷراﯾط ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ھم ﺑرای روﺳﯾﮫ و ھم ﺑرای ﻣﺎ ،ﺑرﺧوردی ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﺗﺟﺎوز
ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎورﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ھدف ﮐﮫ از ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺳود ﺑﺑرﻧد.
در ﺗﻣﺎم اﯾن طﺑﻘﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن زﯾرﭘوﺳﺗﯽ ﻋﻣﯾق از ﺗﻌﺻب ﻣذھﺑﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ
ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز آن ﻓراھم ﺷود ،آﻣﺎده ﺷﻌﻠﮫ ور ﺷدن اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺟﯾب ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ،زﯾرا ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﻣن ﻣطﻣﯾﻧﺎ
اﯾن ﻣوﺿوع را درﺳت ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫی ﻓراﺗر از ﮐوﺗلھﺎ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺷﺎﯾد ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑرای ﻗدرت و ﻧﻔوذ ﻣﺎ در ﮐﺷوری ﮐﮫ آن را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم،
ﻧﺎﻣطﻠوب ﺗر از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮔروه ھﺎی ﭘﯾﺷروی
او ﻧﺑﺎﺷد ،اﮔر آن ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ را ﺑﺣراﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐرد .روح ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻓورا در ﻋروج ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرد و ﮔروھﯽ از ﻣﺗﺟﺎوزان ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺳرﺗﯾپ ھری ﻟﻣزدن و ﺑرادرش ،ﺳرھﻧﮓ ﭘﯾﺗر ﻟﻣزدن ،ﻓرﻣﺎﻧده ارﺗش ،دو ﻣردی ﮐﮫ در
ﮐﺷور ﺑﮭﺗر از آنھﺎ ﮐﺳﯽ در ﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع م ﻧﻣﯽداﻧد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث اﺳت ،ﺑﮫ ﺷدت طرﻓدار ﺗﺳﺧﯾر ﻣوﻗﻌﯾت در ﮐرم اﻧد.
اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر اﻧﺟﺎم ﺷود و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ دو ﻣﻧطﻘﮫ ﮐرم و ﺧوﺳت
را ﺑﺎ اﺟﺎره ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑدھد.
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ﺳرﺗﯾپ ﻟﻣزدن اﯾن طرح را ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺳﺗﻘرار ﻓرﺳﺗﺎده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل و ﺗﺷﮑﯾل ﮔروھﯽ
از ﻧﯾروھﺎی ﺑوﻣﯽ ،ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ و ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ھﻣراه ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣﻘﺎم
ﻓرﺳﺗﺎده ﻧظﺎرت و ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود.
ﻣوﻗﻌﯾت در ﮐرم در ﯾﮏ دره ﺑﺎز و ﺧوب در ﭼﻧد راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ از ﺑﺧشھﺎی از ﻣرز ﮐﻧوﻧﯽ
ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﺷت راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ از ﮐﺎﺑل ﻗرار ﺧواھد داﺷت.
اﯾن ﮔزاره ،در ﮐل ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ از ﻣﻧﺑﻌﯽ ﮐﮫ از آن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽﮔﯾرد اﻧﺗظﺎر داﺷت ،ﮐﺎﻣﻼ
ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣورد اﻧﺗظﺎر اﺣﺗﻣﺎﻻ از آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود.
ﻣن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﯽﮔوﯾم ،زﯾرا ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧردﻣﻧدی ﺑﺗواﻧﯾم دره ﮐرم را ﺗﺻرف
ﮐﻧﯾم و آن را ﺑﺎ ﻗﻠﻌﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾم .ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت آن را ﻧﮕﮫ دارﯾم ،اﻣﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻘب
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل روﺑرو ﻣﯽﺷود .اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت از طرﯾق دره ﻣﯾراﻧزی ﺑﮫ ھوﻧﮕو و
ﮐوھﺎت از ﯾﮏ طرف و ﺑﮫ ﺑﻧو در ﮐﻧﺎر ﺑﺳﺗر ﮐرم از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽرود .ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻏﯾر
ﻋﻣﻠﯽ در ھر دو ﻣﺳﯾر وﺟود ﻧدارد .ﻣﯾراﻧزی در واﻗﻌﯾت ،ﺑﺎر اول و آﺧر ﻣﺎ را ﺑﮫ زﺣﻣت
اﻧداﺧت ،ﺗﻧﮕﮫ ﮐرم ﺳﺧت اﺳت و در ﻣﻌرض ھﺟوم ﻗﺑﺎﯾل وزﯾری ﻗرار دارد ،اﻣﺎ اﮔر در
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﻋﻣل ﮔردد ،ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻣن ،در ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻣﺎ در دره ﮐرم ،ھﯾﭻ ﻣﺷﮑل واﻗﻌﯽ وﺟود ﺧواھد داﺷت.
ﻣن از ﯾﺎدداﺷت ﺟﻧرال ﻟﻣزدن ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ او ﻧﯾرو را ﺣدود ﭼﮭﺎر ﻣﺎﯾل در اﯾن ﺳﻣت ﮐوﺗل
ﭘﯾوار ﻗرار ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺻﻌود آن در ﺳﻣت ﺷرﻗﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐوﺗﺎه اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓرود ﺑﮫ
ﺳﻣت دره ﻟوﮔر طوﻻﻧﯽ اﺳت .ﻣن اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮔذرﮔﺎه را ﺑﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﺳﻣت ﺷرﻗﯽ ﮔردﻧﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﯽدھد ،اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ
ﺧروج از ﮐﺎﻧﺗون و اﺷﻐﺎل ﯾﮏ ﮔردﻧﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻧﯾرو ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در
ﮐوھﺎت ﯾﺎﻓﺗﯾم و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺎﻋده ،ﻣن ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت در زﯾر ﮔذرﮔﺎه
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ﻣﺗﻧﻔرم؛ ﺑﯾرون آﻣدن و ﻧﺷﺳﺗن ﺑر روی آن راﺣت ﻧﯾﺳت؛ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت
ﮐﮫ آن را ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻧدﯾﺷﯾدن دﻗﯾق ﺑﮫ طرح ﮐرم اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ذھن ﻣن اﯾن ﺑﺎور وﺟود دارد ﮐﮫ
ﭘﺎدﮔﺎن ﮐرم در واﻗﻌﯾت ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﺗر
ﺑرای راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﻣن ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه ﺑدھم ﮐﮫ از
ﻧظر ﻣوﻗﻌﯾت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﮕرش ﻣﻣﮑن را ﺑرای ﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ،اﮔر ﺗﻣﺎﯾل ﻣﺎ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی
ﮐﻧﯾم ،ﯾﺎ ﺻرﻓﺎ ﻧﻔوذ ﻣﺎدی ﺑر ﺷوراھﺎی ﺣﺎﮐﻣﺎن آن را در زﻣﺂنھﺎی ﻋﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.
ﻧﮑﺗﮫی ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣن در ﺟﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردهام ،ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺧود را ﺑر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠط ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺎﻟﮏ درهھﺎی ﮐرم و ﺧوﺳت ﻧﯾز ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﺑﻧو
و ﻣﯾراﻧزی ﻗرار دارد .ﭘﺳر دوﺳت ،ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ،در ﺳﺎلھﺎی  ۴٩ - ١٨۴٨ﺑﺎ
ﻧﯾروی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺟﮭز ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ ھﺎی ﺻﺣراﯾﯽ و ﻏﯾره از ﮐرم در ﺑﻧو ﻓرود آﻣد و ﺑدون ﺷﮏ
ارﺗش ﻣﺗﺟﺎوز ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﯾن ﻣﺳﯾر را طﯽ ﮐﻧد .اﯾن واﻗﻌﯾت ھرﮔز ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ
ﻣﺎ ﻧﺷده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ارﺗش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﺎ ﺑودﻧد ،زﯾرا ﻧﯾروھﺎی
ﻣرزی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎر
ارﺗش ھﺎی ﻣﻧﺿﺑط ﯾﮏ ﻣﻠت اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺿﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﺷود؛ و
روسھﺎ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،داﺷﺗن ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت در دره ﮐرم ،ﺑدون ﺷﮏ ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺧواھد ﺑود .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در ﮐرم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﺎدی ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از ارﺗش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓراﺗر از ﮔذرﮔﺎه ھﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣن ﻧﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده از آن را
در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮕﯾرم ،زﯾرا ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺧواھد ﺑود .ﻧﯾروھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﮭﺎﺟم ﻓرود ﻣﯽآﯾﻧد ،و ﻋﻼوه
ﺑر آن ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺷﺎﯾد زودﺗر از ﻣوﻋد ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺗﺣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﮔﯾر ﺳﺎزد ،ھﻣﺎﻧطور
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ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت ،ﺑﺎﯾد در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾم و ﺗﺎزهوارداﻧﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐردﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را در ﺗﻣﺎﻣﯾت آن ﺑﮫ دﺳت آوردهاﻧد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮕذارد.
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻣزاﯾﺎی ﻣوﻗﻌﯾت ﮐرم را ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﯾﺎن ﮐرده ﺑﺎﺷم .اﯾن ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﺎﻣطﻠوب
اﺳت ﮐﮫ روی ﻣﻌﺎﯾب و ﺧطراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣرﮐت ﻣﺎ ﺑرای اﺷﻐﺎل ﯾﮏ دره
وﺣﺷﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ و اﺣﺎطﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻗﺑﺎﯾل ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﯾم،
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم .اﯾن اﺷﮑﺎﻻت ﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻧﯾﺳت .ﺑﺎزیای ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم دھﯾم ﺑﺎزی آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ھر ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﮐﮫ وارد آن
ﻣﯽﺷوﯾم ﺧﺎﻟﯽ از ﺧطر و دﺷواری ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه داده
ﺷود ﮐﮫ روی آن ﺗﺎﮐﯾد ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و آن ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
ﻣن ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣرﮐت رو ﺑﮫ ﺟﻠو از اﯾن ﻧوع ﻣﺳﺗﻠزم ﻧﯾﺎز ﻣطﻠق
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔﺳﺗردهﺗر در زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﺷﺎر واﻗﻌﯽ رخ ﻣﯽدھد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧط ﻣرزی ﺧود ﭘﺎﺑﻧد ﺑوده و ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﭘﯾﺷروی از
آن ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷﯾم ،اﻓﻐﺎنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻣﺎ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی ﻓراﺗر از ﮔذرﮔﺎه ھﺎ ﺑﺧواھﻧد .ﻣﺎ
ﻋﻣﻼ اﻋﻼم ﮐردهاﯾم ﮐﮫ از ﭼﮫ ﭼﯾزی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑدون اﻧﺻﺎف ﺑﺎ ﺑﯽﺗﺣرﮐﯽ
ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣورد ﺗﻣﺳﺧر ﻗرار ﮔﯾرﯾم ،اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺷود،
ﺻﺑر ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ اﮔر از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺧروج از اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ ،ﺷروع ﺑﮫ راﻧدن
دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ دره ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم ،ظﺎھرا ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ
ﻣﻔﯾد و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ در ﺻﺣﻧﮫ ﺗﯾﺎﺗر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﯾش روی ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧد ،ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺳوی ﺟﮭﺎن اطرافﻣﺎن ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳت ﻓﻌﺎلﺗر ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر
ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷود.
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ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﯾﮏ ﻧﯾروی روﺳﯽ ﮐﮫ از ﺑﺧﺎرا ﭘﯾﺷروی
ﻣﯽﮐﻧد ،اﺑﺗدا ﺑﻠﺦ را ﻣﯽﮐوﺑد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد ،در ﮔروهھﺎی ﭘﯾﺷرو
اﻓﻐﺎن راﻧﻧدﮔﯽ ﻧﻣودده و ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻧﺑردی ﺳرﻧوﺷتﺳﺎز در ﺑﺎﻣﯾﺎن ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ آن ﻣﯽﮐﻧد و
ﺳرﺑﺎزان اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ در ﺟﺑﮭﮫی ﺑﺟﻧﮕﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزھﺎی
زﯾﺎدی ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ آنھﺎ و ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .ﻣن ﻣﯽﭘرﺳم ،ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط واﻗﻌﺎ
ﻣﮭم ،ﻧﯾروی ﺧوب و ﮐﺎرآﻣد ﺑرای ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ،در ﺑﺎﻻی دره ﮐرم ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﭼﮫ
ﻣﯽﮐﻧد؟ در ﻗرارﮔﺎھش آﺳوده اﺳﺗراﺣت ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﻧﺗظر ﺧﺑر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﺷود؟ اﯾن ﮐﺎر
ﺿﻌﯾﻔﯽ ﺧواھد ﺑود و ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ،ﻣدتھﺎ ﻗﺑل از وﻗوع
ﺑرﺧورد واﻗﻌﯽ ،ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻓرﺳﺗﺎده و ﺑر اﺳﺎس اﻋﺗﻘﺎد ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﺣران،
ﺑﺎﯾد از ﻣﺗﺣدان ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾم و ﺧطرات ﺟﻧﮕﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺑﺎرزهی را ﮐﮫ از ﻧﺗﺎﯾﺞ آن
ﺑﺳﯾﺎر ﺳود ﻣﯽ ﺑردﯾم ﯾﺎ آﺳﯾب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾم.
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﮔر ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،اﻓﻐﺎنھﺎ را ﺑﮫ اﻣﯾد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻋت واﻗﻌﯽ
ﺳﺧﺗﯽ ﻓرا ﻣﯽرﺳد ،ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐردﯾم و اﮔر ﺑﺎور ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ وطن ،ارﺗش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷور
ﻣﺎ ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣل ﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺧواھد ﺑود ،زﯾرا اﮔر ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﻗﺑﻠﯽ ﺧود ﭼﻧﯾن
اﻣﯾدھﺎی را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﯾم ،وﻗﺗﯽ ﺳﺎﻋت ﻋﻣل ﻓرا رﺳد ،ﯾﮏ ﻧﯽ ﺷﮑﺳﺗﮫ را ﺑﮫ آنھﺎ ﺛﺎﺑت
ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر و ﺣﯾﺛﯾت ﺧود آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم و روﺣﯾﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﺧود را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھﯾم.
ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد،
آﻧﮕﺎه ﭘﯾﺷروی ﮐﺎر درﺳﺗﯽ ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﻠزم ﺟﻧﮓ ﻣﺎ در ﺑﺎﻻی ﮔذرﮔﺎه ھﺎ
ﺧواھد ﺑود – ﺷﺎﯾد اﮔر ﭘول و ﻣرد در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷد و ھﻣدﻟﯽ ﮐﺎﻣل اﻓﻐﺎنھﺎ را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣوﺿوع ﺑزرﮔﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﻗﺑﻼ در ھﻣﺎن زﻣﯾن ﺟﻧﮕﯾدهاﯾم و ﻧﮫ ﺑدون اﻓﺗﺧﺎر و ﺑﯽﺷﮏ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم دوﺑﺎره ھﻣﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾم ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن ﯾﮏ اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی اﺳت و
ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب اﯾﻧﮑﮫ دﺷتھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻋرﺻﮫی ﺧود ﻗرار دھﯾم .ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزه ای
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ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ و ﺑﺎ دﻗت ﺳﻧﺟﯾده ﺷود ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺧود را در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻗرار دھﯾم
ﮐﮫ ،ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن ،ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑرﺳﺎﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻣﺎ ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﭼﻧﯾن ﻣﯾدان ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔﺳﺗرده ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐردﯾم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﺣﺳﺎس ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺷﻐﺎل ﮐرم ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻟﻣزدن ھﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﻧد ،ھﻣراه
ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار ﻓرﺳﺗﺎده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و دﺳﺗﮫی در ﮐﺎﺑل ،در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﻓﺷﺎر ،ﺑﺎﯾد ﻣﺎ را
در ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل در ﻣوﻗﻌﯾت ﻧظﺎﻣﯽ ﻓراﺗر از ﮔذرﮔﺎھﮭﺎ دﺧﯾل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد
ﺳرھﻧﮓ ﻟﻣزدن در ﯾﺎدداﺷت ﺧود در اﮐﺗﺑر  ١٨۶٧ﺗﻣﺎﯾل زﯾﺎدی ﺑﮫ اﻧﮑﺎر آنھﺎ داﺷت.
اﮔر در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺑﺎﻻ ﺣق ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎﺷد ،ﺳوال ﺳﺎده اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ آﻣﺎده ﻣﺑﺎرزه در
ﺑﺎﻻی ﮔذرﮔﺎھﮭﺎ ھﺳﺗﯾم؟
ﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی از ﻧﯾروھﺎی ﻣﻧﺿﺑط روﺑرو ﺷوﯾم و روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺧطرات
ﺑزرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺧواھد ﮐرد .ﯾﻌﻧﯽ او ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺧرس ﺑﯾﻣﺎر ﺗﺣﻣل ﮐﻧد ،آن
ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐردﯾم .ﺧرس ﯾﺎ ﺷﯾری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷود ،ﺑرای ﮔرگ ھﺎ ﻓرﻗﯽ ﻧدارد.
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ روﺳﯾﮫ در اﺛر ﺷﮑﺳت ،از طرﯾق ﺑﻠﺦ و ﺑﺧﺎرا ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻣﯾز
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﺎ ،در ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ ،از ﮐرم و ﺑﻧو )در اﯾﻧﺟﺎ ﻣن اﺟﺎزه ﻣﯽدھم
ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐرم ﻣﺎ را در ﺣﺎﻟت ﺧوب ﺣﻔظ ﮐﻧد( و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑدﺗر ﺑﺎﺷد و از ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ و
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ داﯾﻣﯽ در ﻣﯾراﻧزی دارﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑﺎﯾل از ﻣﺟﺎزات اﻧﺗﻘﺎم ﺗرس
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﻣورد ﺧطر ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣوارد ﺑراﺑری ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ ،ﺑﺎ
ﮐﻣﮏ ارﺗش اﻓﻐﺎن ،ﺑدﻧﮫ ﻣﮭﯾﺑﯽ ﺑرای روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ھر ﻗدرت دﯾﮕری ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ در ﭼﻧﯾن
ﺷراﯾطﯽ ﺧواھد ﺑود.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر اﺣﺗﻣﺎل ﺑرﺧورد واﻗﻌﯽ ﺑﺎ روسھﺎ در دﺷتھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎدﺛﮫی ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺑرای آن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺟﺎی ﻧﮕراﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت.
اﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼت و ﺧطرات واﻗﻌﯽ در آن اﺳت ﮐﮫ اﺷﻐﺎل اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﮔﺳﺗرده ﺑرای ﻣدت
طوﻻﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺟﻧﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻧدارد.
در وھﻠﮫ اول ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺳﮑﺎﺗﻠﻧدی ھﺎ آن را ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .دﯾدﮔﺎهھﺎی
ﮐﻠﯽ ﻣن در ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت در ﮐﺷور و ﺧطراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺳﺎلھﺎی آﯾﻧده از ﺗوطﯾﮫ
داﺧﻠﯽ ،ﺑﯾوﻓﺎﯾﯽ در ارﺗش ﯾﺎ در ﻣﯾﺎن روﺳﺎی ﺑوﻣﯽ و ﻏﯾره ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺷوﯾم ،ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮫی ﮐﮫ اﺧﯾرا ﻧوﺷﺗم ،ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت؛ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد راه اﻧدازی ﮐﺎﻧﺗونھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑﺎز ،ﮐﮫ ﻣﯽداﻧم ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ ارﺗش ﺑوﻣﯽ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳﺗم .ﻣﻧظور از ﻣردھﺎ وﻓﺎداری اﺳت و در اﺑﺗدا ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ
دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ﺳروﯾس ﺟدﯾد و ﺟﺎﻟب ﻣﯽروﻧد .اﻓﻐﺎنھﺎی ﮐﮫ در ﺻﻔوف ﻣﺎ اﻧد و آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺎد اﻧد ،ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ آنھﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﺑزرﮔﯽ دﭼﺎر ﻧﺷدهاﯾم ،در واﻗﻌﯾت ﻣﺎ را ﺗرک ﻧﻣﯽﮐردﻧد ،اﮔر زﯾر ﻧظر اﻓﺳراﻧﯽ ﺧدﻣت
ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ واﺑﺳﺗﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻼﻗﮫ آنھﺎ ﺑودﻧد .ﺳﯾﮏ ھﺎ ﺑﮫ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺧود را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در دره ھﺎی ﺑﺎز ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﺑﻧد .ﯾﮏ ھﻧﮓ آنھﺎ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺑراﺑر ﺗﻌداد
آﺳﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺳر و ﮐﺎر ﺧواھد داﺷت ،ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮭﮭر ﻧﺎم و ﻣﻧزﻟﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐوھﮭﺎی ﺧود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﮔورﮐﮫ ھﺎ از ﺗرک ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﻏﺻﮫ ﻣﯽ ﺧوردﻧد ،اﻣﺎ اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺷﺎدی
ﻣﯽ روﻧد و ﺑﺎ دﯾدن ﻣﻧﺎطق ﺟدﯾد ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﻣﯽﺷوﻧد .روح ﭘورﺑﯾﮫ ﺑﺎ دﯾدن
ﮔذرﮔﺎهھﺎی اﻓﻐﺎن دوﺑﺎره ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺑرادران ﺳرﺳﺧتﺗر و ﻣﺎﺟراﺟوﺗرش
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﺷود .اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در اوج روﺣﯾﮫ ﺧواھﻧد ﺑود و ھﻣﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر
"ﻣﺛل زﻧﮓ ازدواج ﺷﺎد" ﻣﯽﺷوﻧد.
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اﻣﺎ وﻗﺗﯽ اﯾن ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﯾن رﻓت ،ﺟداﯾﯽ از ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑرای ﺳرﺑﺎزان ﺳﯾﮏ ،ﮐورﮐﮫ و
ﭘورﺑﮫ ﺑﮫ طرز دردﻧﺎﮐﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﺷود .ھزﯾﻧﮫ دو ﻣوﺳﺳﮫ ﺑر آنھﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﯽآورد ،در اﺑﺗدا
دﺳﺗﻣزد ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽﺧواھﻧد ،ﺳﭘس درﺧواﺳت و در ﻧﮭﺎﯾت ﺷﺎﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧد .ارﺗش ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ
اﮐﻧون ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐوﭼﮏ اﺳت؛ وظﯾﻔﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﮑرر ﺗﮑرار ﻣﯽﺷود ،ھﻧﮓھﺎ ﯾﮏﺑﺎر ،دو ﺑﺎر،
رﺿﺎﮐﺎراﻧﮫ ﻣﯽروﻧد .ﺑﺎر ﺳوم ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد ﺗﺎ از آن ﺧﻼص ﺷوﻧد.
ﮔذرﮔﺎھﮭﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺷﮑل ﺧواھﻧد ﺑود .ﮐﺎروآنھﺎ ﺑﺎﯾد از ﻣﯾﺎن آنھﺎ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد ،اﻣواﻟﯽ ﮐﮫ
ﺧوب ﻧﮕﮭداری ﻧﺷوﻧد ،دﺳﺗﮫ ھﺎ ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ارﺗش ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻏﺎرت
ﻣﯽﺷوﻧد ،اﮔر ﺑﮫ ﻗﺗل ﻧرﺳﻧد ،ﺑﺎآﻧﮑﮫ ﻗرار ﺑود ﻣﺎ ﻣﺗﺣدان اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﺎﺷﯾم و ھﯾﭻ رﺿﺎﯾت ﯾﺎ
ﻏراﻣت واﻗﻌﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﺻول وﺟود ﻧدارد.
در ﺧود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ،ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺣﺎﮐﻣﺎن آن ،درﮔﯾر وظﯾﻔﮫ
ﺑﮫ ھوش آوردن اﯾن ﯾﺎ آن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑرای ﺛروت ﻋﻣوﻣﯽﺧواھﻧد ﺷد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺎر و ﺧدﻣﺎت
زﯾﺎدی ﺑرای ﺳرﺑﺎزان وﺟود ﺧواھد داﺷت ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ واﺿﺢ ﺑرای دﻋواھﺎی ﺧودﻣﺎن.
ﮐل ﻣﺎﺟرا از اﺑﺗدا ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ ﻣورد ﻧﻔرت دﺳﺗﮫی از ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺗﺎﺛﯾرﮔذار در ﺟﻧﮓھﺎی
آﺳﯾﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾروان اردوﮔﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .آنھﺎ ﮐﯾﻧﮫی ﻗدﯾﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﻧد ،ﻧﮫ ﺑدون دﻟﯾل ،ﺑﯾﭼﺎرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای ﺳﮭﻣﯽ از
ھر ﻟﮕد وارد ﻣﯽﺷوﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﭘﺎداش آنھﺎ ،ﻗﺎﻋدﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷور و ﺷوق
ﺑرای ﺧدﻣﺎت از راه دور و ﺧطرﻧﺎک را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﭘﯾروان اردوﮔﺎه ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ »ﮔﺎوھﺎی راﻧده و ﮔﻧﮓ« و ﺑدون ﻧظر ﺧودﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .آنھﺎ
ﮔﺎھﯽ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻗوی ﺑرای ﺧود ﺷﮑل ﻣﯽدھﻧد و آنھﺎ را در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ
آنھﺎ ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﻘل از آنھﺎ ﻣﯽداﻧﻧد.
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در اﻣﺑﯾﻠﮫ )ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﮫ دو ﻧﻔر ﻓوق اﺷﺎره ﮐرده ﺑﺎﺷم( ﭘﯾروان اردوﮔﺎه
ﺑﮫ ﺷدت ﺑﯽ وﻓﺎ ﺷدﻧد .ﺳﺎروآنھﺎ )ﺷﺗرراﻧﺎن( از ﺳرﺑﺎزان ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردﻧد،
زﯾرا ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طرﻓداری ﮐﺎﻓران ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد .ﻣن ﺧودم ﺻدای
زﻧﮕﯽ از ﺷﺗرراﻧﺎن و ﺧدﻣﺗﮑﺎران ﻣﺣﻠﯽ در اطراف آﺗش را ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟﯽ ھﺎی ﺗﺎزهی
ﭘر از ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت دﺷت ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﺷوﺧﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .در ﻓرﺻت دﯾﮕر،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺗﺻﺎب ھﺎ آرام ﺷد ،ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﻣردان ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ
ﺻدای ﺑوق از ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﮫ ﺻدا درآﻣد" .ﺳﻼم!" ﯾﮑﯽ ﮔﻔت" :آنھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در
ﻣورد ﭼﮫ ﭼﯾزی اﯾراد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد"؟ دﯾﮕری ﮔﻔت" :اوه ،اﯾن ﺑرای ﻣدد ﯾﺎ ﮐﻣﮏ اﺳت" و
ﺳﭘس ﯾﮏ ﺧﻧده ﻋﻣوﻣﯽ .ﻣﺳﺎﯾل ﮐوﭼﮑﯽ اﻧد ،اﻣﺎ ﺣﺎوی اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از اﯾن
ﺑدﺑﺧﺗﺎن ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﺎ آوﯾزان ﺷدن در اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﺎ وﺟود دارﻧد ،ﻗﻠﺑﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯽوﻓﺎ اﻧد ،ﯾﺎ
آنﻗدر ﺑﮫ ﻣﺎ اھﻣﯾت ﻧﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﭼﻧد روز ﺳﺧﺗﯽ واﻗﻌﯽ و ﺟﻧﮓ ﺳﺧت ﻣﻣﮑن اﺳت آنھﺎ را
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﻧد.
ﺧوب ،ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻠت ،ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﻣردان ﺑﮫ اﯾن ﻋدم ﻗطﻌﯾت ھﺎ
اھﻣﯾت ﻧﻣﯽ دھﯾم .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺳﻔرھﺎی دوردﺳﺗﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧﯾم و از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧود دور
ﻣﯽﺷوﯾم و ﺧود را ﺑﮫ ﺷدت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وﻓﺎداری و ﻏﯾرت ﻣرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟذب آنھﺎ ﺑﮫ
ﻣﺎ آن ﻗدر رﯾﺷﮫ ﮐم دارد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد روز ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت آن را ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽﮐﻧد ،اﻋﺗراف
ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﯾروان
اردوﮔﺎه ،وﻗﺗﯽ وارد ﮐﺷور ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ رﻧﮓھﺎی ﺧود ﻣﯽﭼﺳﺑﻧد ،ﺑﺎ ھﻣﺎن دﻟﯾل ﮐﮫ
ﮐﻼورھﺎوس ﺑﺎ اﺣﺳﺎس اطﻣﯾﻧﺎن از ﻧﺟﺎت ﻏرﯾق ﺧود ﭘس از ﺷﮑﺳت در دراﻣﮑﻼگ راه
ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻘر ھﻧﮓ ﭘﯾدا ﮐرد.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در وظﺎﯾف ﺧود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ زﯾﺎدی از ﺧود ﻧﺷﺎن
دھﻧد و زﻣزﻣﮫ ھﺎی آنھﺎ ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺑر ﻧﯾروھﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺎﯾل
ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف و دﺷواری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑر دﺳﺗﻣزد و ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ و ﺿرورت
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ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻔظ ﺧﻠق و ﺧوی ﻧﯾروھﺎ در ﻟﺣظﺎت ﺣﺳﺎس ﺑرای ارﺗش ﺑوﻣﯽ ﺟدﯾد ﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد
ارﺗش ﻗدﯾم ،ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد و آﻏﺎز ﯾﮏ داﻧش ﺧطرﻧﺎک از ﻗدرت از ﯾﮏ طرف و اﻋﺗراف
ﻣﺟﺎزی از ﻓﻘدان آن از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺛﻣرات ﺗﻠﺧﯽ را در ﻣدﯾرﯾت
داﺧﻠﯽ ﺧودﻣﺎن در ارﺗش و ﻗﻠﻣرو ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﺎر آورد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣن ﻗوﯾﺎ ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺧرد ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﮔذرﮔﺎهھﺎ ﻓراﺗر
ﺑروﯾم و ﺻﺣﻧﮫ را اﺷﻐﺎل ﮐﻧﯾم و ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺑﺎ روسھﺎ آﻣﺎده ﺷوﯾم .ﻣن ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺳﺎس
ﻣﯽﮐﻧم و اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت واﻗﻌﯽ ھر ﮐﺷوری ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎزی ﺧودش را
ﺑﺎ داﺷﺗﮫ ھﺎی ﺧودش اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﺑﺗواﻧﯾم ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺧوب ﻋﻣدﺗﺎ اروﭘﺎﯾﯽ
را ﺑﺎﻻی ﮔذرﮔﺎهھﺎ ،ﺑدون ﺗﺿﻌﯾف ﭘﺎدﮔﺎن ھﻧد و در ﺻورت ﻟزوم ،اﯾن ﻧﯾرو را ﺑﺎ
ﺳرﺑﺎزﮔﯾری و دﺳﺗﮫ ھﺎ از ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎ ﻗدرت ﮐﺎﻣل ﻧﮕﮫ دارﯾم ،ﺑدون ﺷﮏ اﯾن ﺑﺎزی را ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم داد .ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﻧدھﺎر را در ﺑراﺑر ھﻣﮫ وردوﯾﺎن ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻧﺎﻣطﻠوب
ﻧﮕﮫ داﺷﺗﻧد و ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد دوﺑﺎره اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد .اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ در آن دﺷت ﺧوب
اﺳت و ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب ،ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در ﺳﻣت ﭼپ ﺧط ،ﺑﺎ اﻓﻐﺎنھﺎی دوﺳت ﮐﮫ
ﺳﻣت راﺳت را در ﻏزﻧﯽ و ﮐﺎﺑل ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺧواھد ﺑود و اﯾن ﺟﺑﮭﮫ ﺑرای
ھر ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻘﺑﯽ ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺧطرات و ﻋدم ﻗطﻌﯾتھﺎی
دﯾﮕری را ﺑرای آن ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ،در ﺑراﺑر ھر ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در آن ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧد ،ﯾﮏ
ﺟﺑﮭﮫ ﻣﮭﯾب ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ،ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس ﺧود را ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺷﮑل دھﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ وﺳﻌت
و ﮐﯾﻔﯾت ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺎدهی ﮐﮫ ﻗرار اﺳت از آن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﮫ
اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣردان از راه دور ﺻرﻓﺎ ﺧﺎل ھﺎ را ﺑﺷﻣﺎرﻧد و از ﻣردان
ھزاران ﻧﻔر ﺑﻧوﯾﺳﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﮐﺎﻣﻼ ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ ﻣﮑث
ﮐﻧﯾم و در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺣﺳﺎس ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ارﺗش ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن
ﺧدﻣت دور و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد.
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ﻧﺑﺎﯾد اﯾن اﺷﺗﺑﺎه را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺧدﻣت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﮐرد ،زﯾرا ﻧﯾروھﺎی ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺑﮫ ﻣﮑﺎنھﺎی دورﺗر ﻣﺎﻧﻧد ﭼﯾن و ﺣﺑﺷﮫ از طرﯾق ﺑﺣر رﻓﺗﮫ اﻧد .وﯾژﮔﯽ ﭼﻧﯾن
ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺣدودی ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣردان ﯾﺎ ھﻧﮓھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ داوطﻠب
ﻣﯽﺷوﻧد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد و درﺧﺷش آنھﺎ ﻟذت ﻣﯽﺑرﻧد .ھر ﻣراﻗﺑﺗﯽ
ﺑرای آﺳﺎﯾش آنھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و دﺷواری ﻣﻌﻣوﻻ ﻣدت ﻣﺣدودی را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻧد و ﭘس
از آن ھﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧوب و ﺧوﺷروﯾﯽ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﺎزﮔرداﻧده ﻣﯽﺷود.
ﺑرﻋﮑس ،وظﯾﻔﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑزرگ ﺧواھد ﺑود و ﺑرای ﺳرﺑﺎزان ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ ،ﭘس
از ﻣدﺗﯽ ،طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﻧﺎﭘﺳﻧد وظﯾﻔﮫ ﻣﻌﻣوﻟﯽ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ،درﺧﺷش زﺣﻣت را از ﺑﯾن ﻣﯽ
ﺑرد و ﻏﯾﺑت و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ،ﺑدی ھﺎی ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردم،
ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن ،ﺑدون ﺷﮏ ﭘﯾﺎﻣد آن طوﻻﻧﯽ ﺧواھد ﺑود .در اﯾن ﺷراﯾط ،از ﻣواﺿﻌﯽ ﮐﮫ ﺑر
ﺧﻼف ﻣﯾل ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ را درﮔﯾر ﻣﺳﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧد ،اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽﮐﻧم .در آﯾﻧده ،ﯾﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑروﯾم و در ﻣﺿﯾﻘﮫ ﺑﺟﻧﮕﯾم ،ﯾﺎ ﺧودداری ﮐﻧﯾم و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،از اﻣﯾدھﺎی ﺑﮭﺗری
داﺷﺗﯾم ،ﻧﺎم و اﻋﺗﺑﺎر ﺧود را از دﺳت ﺑدھﯾم و ﺷﺎﯾد در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺣﺳﺎس ،روﺣﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺧودی را ﺧدﺷﮫ دار ﮐﻧﯾم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﻣﺎﯾل ﻣن در اﯾﺟﺎد ھرﮔوﻧﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳران اﻓﻐﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ آﺷﮑﺎرا
ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﺑرای ﭘﯾﺷروی از ﻣرزھﺎی ﺧود ﻧدارﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ،اﮔر ﻣﺎ آن را راﺣت
دﯾدﯾم ،در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾم ،اﻣﺎ ﻣن از ھرﮔوﻧﮫ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ
ﺑﮕوﯾﻧد وﻗﺗﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺷﺎن ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ رﺳﯾد ،ﺑﮫ آنھﺎ ﺛﺎﺑت ﮐرده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﯽ
ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ روی آن ﺣﺳﺎب ﮐرده ﺑودﻧد آنھﺎ را ﺷﮑﺳت داد.
ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ آنھﺎ در ﻣورد ﻧﯾﺎت ﺧود ھﺷدار داده ﺑودﯾم ،ﭼﯾزی ﺟز ﺧوﺑﯽ
در دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و اﮔر ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷﯾم از اﻓراد ﺧود ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺑﮕﯾرﯾم ﺗﺎ ﺑرای اﯾن ﻣزرﻋﮫ ﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﭘول ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾم ،اﯾرادی در ﭘرداﺧت ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﺗوﺳط
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم .ﻣن ھﻧوز آن را دوﺳت ﻧدارم ،اﻣﺎ راﺿﯽ ھﺳﺗم ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد و
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ﻧﻣﯽﺗواﻧد آﺳﯾب زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ظﺎھری ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺧواھد داﺷت و ﮐﺳﺎﻧﯽ را راﺿﯽ ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳف ﺑودﻧد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن وﺳﺎﯾل ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺑرادراﻧش و ﺗﺎج و ﺗﺧت
ﺑرای ﺧودش را ﻓراھم ﻧﮑردﯾم .ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺗﺻور ﮐﻧم ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی وظﯾﻔﮫ
ﻣﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷود .ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون از دوﺳﺗﯽ ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﭘدرش ﯾﻌﻧﯽ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ظﺎھرا ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﻋﻣدا از ﺗﻼش ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ او در اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎ
در ﺳﺎلھﺎی  ۴٩ - ١٨۴٨ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷورش ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﺑر ﺿد ﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزاﻧش
اﺗﮏ را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد و ﺑر ﺿد ﻣﺎ در ﮔزﯾرت ﺟﻧﮕﯾدﻧد.
دوﺳت ﻣﺣﻣد در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﭘﺎرس ﯾﺎراﻧﮫ زﯾﺎدی درﯾﺎﻓت ﮐرد و ﻣن در آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت
دادن آن ﺑﮫ او ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق ﺑودم ،زﯾرا ﻧﺎم دوﺳﺗﯽ او ﺑرای اھداف ﻣﺎ ﺧوب ﺑود .اﻣﺎ اﮔر
اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدی در ﻣورد ﻧﺣوه ﺧرج ﮐردن ﭘول ﺑﮫ دﺳت آﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﻣﯽﺗوان ﯾﺎﻓت
ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻧﺞ ﻣﺎ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد طرح و ﻣﻘﺻد ﻣﺎ در دادن آن ﮐﺎر زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭘس
از ﺟﻧﮓ ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم ،ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﺗوﻗف ﺷد ،طﺑﯾﻌﯽ ﺑود و ﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﻣﻘﺻد ﺧﺎﺻﯽ ﭘول ﺑﭘردازﯾم ،اﻣﺎ ﻗطﻌﺎ ﺑﯽوﻗﺎراﻧﮫ ﺑود و ﺑﺎﻋث ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن اﻋﺗﺑﺎر
ﻣﺎ ﺑرای اداﻣﮫ آن در زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣزﯾت ﺧﺎص و ﻗﺎﺑل ﺣﺻول ﻧداﺷت و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧظر
طﺑﻘﺎت اطراف ﺑرای آﺷﺗﯽ دادن ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﺿﻌﯾف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺷﮑر از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺑرﺧورد ﮐﻧد.
اﮔر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾم ،آﺳﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ
طور ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ راﺑطﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ھﯾﭻ اﺷﺗﺑﺎھﯽ در ﻣورد اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد ،ﺑﮫ وﯾژه
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل آن ﺗوﻗﻌﯽ وﺟود ﻧداﺷت .ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺳﯾﺎﺳت
ﺑﺧل و ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ ﺟﻠوه داده ﺷود ،اﻣﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ،ﻣن ﺑﺎﯾد واﻗﻌﺎ ﺑر ﺷﻧﺎﺧت
ﺧود از ﺷﺧﺻﯾت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗم و ادﻋﺎ ﮐﻧم ﮐﮫ در ﺑرﺧورد ﺑﺎ آنھﺎ ،اﯾن ﺗﻧﮭﺎ رﻓﺗﺎری اﺳت
ﮐﮫ ﺗوﺳط آن ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺣﯾﺛﯾت و اﻋﺗﯾﺎر ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم .ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻣﺎﯾل دارم ،اﮔر ﻧظری
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ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﮐردهام ،ﻧﺑود آزادﮔﯽ و ﺳﺧﺎوت ﻧﺎﻣﯾده ﺷود ،ﻣﯽﺧواھم ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﭼﮫ ادﻋﺎﯾﯽ
در ﻋزت ﯾﺎ ﺟواﻧﻣردی در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ دارﻧد؟ آنھﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫ و ﻏﯾر دوﺳﺗﺎﻧﮫ
رﻓﺗﺎر ﮐردهاﻧد و اﮔر ﺑرای ﺑﺎزی آنھﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ ﭘس از ﮔرﻓﺗن
ﭘول ﻣﺎ .ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﺧود را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ اﮔر روسھﺎ در آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی وﺟود ﻧداﺷﺗﻧد و ﺗﺻور ﻣﯽﺷد ﮐﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم در ﺑراﺑر
ﺗﺟﺎوز ﺿﻌﯾف اﻧد ،اﯾن ﻣﻘدار زﯾﺎد ﻋواﯾدی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ در ﮔذرﮔﺎه ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳرازﯾر ﺷود.
در ﻣورد ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،ﭘس از ﻣرگ ﭘدرش ،ﻣﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم،
زﯾرا او ﻧﺎﻣزد ﭘدرش ﺑود ،اﻣﺎ ﻣطﻣﯾﻧﺎ اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ ﻧﺑود ﺗﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت زﯾﺎد
ﺑﮕﯾرﯾم و ﺷرﻣﻧده ﺷوﯾم ﮐﮫ او در ﺗﺧت ﺧود اﺑﻘﺎ ﺷده اﺳت .ﺗﺧت او اﮐﻧون ،ﭘس از ﯾﮏ
ﻣﺑﺎرزه ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت و ﺑﺎ اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم
ﺧوب ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﺗﯽ از دورﺗرﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آنھﺎ آزاد ﺑودﯾم ،ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ و ﺣﻣﺎﯾت
ﻧﯾﺎز دارد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ھدف ﺧود را در ﻧظر دارﯾم و ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺎ از ﻧظر ھﻣﮫ طﺑﯾﻌﯽ و
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ اﺳت ،ﻣن ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺟﺑراﻧﯽ ﺑﺎ اراﯾﮫ ﻣﻘداری ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم.
ﯾﺎراﻧﮫ را ﺑﮫ اﻧدازهی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺳن ﻧﯾت ﻣﺎ ﺑوده و ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ او ﺑﺎﺷد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑر ﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ وارد
ﮐﻧد .زﯾرا اﮔر ﯾﺎراﻧﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﻣﺎﻟﯾﮫ دھﻧدﮔﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﻓرﯾﺎد ﻧﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ آنھﺎ ﮐﮫ رﻋﺎﯾﺎی وﻓﺎدار اﻧد و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج
اﻓﻐﺎنھﺎی را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ازای آن ھﯾﭻ ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﻣوﺳﯽ اراﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد و ھرﮔز در
ﺗﻣﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺧﯾری ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن طﻌﻧﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﻣﺎﯾﻠم ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﮑﺗﮫ در ﯾﺎدداﺷت ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮏ ﻟود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺎت
آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻘم .ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫطور ﻓردی از ﻣﺎ ﺑدﺷﺎن ﻣﯽآﯾد .اﻓﺳران
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اﻧﮕﻠﯾﺳﻲ ھﻣﯾﺷﮫ در رواﺑط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺳرداران اﻓﻐﺎن ﺳﮭﯾم ﺑوده اﻧد .ﺳرداران ﺻرﯾﺢ و
آزاد ﺑوده و در آﻣﯾزش ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣرداﻧﮫ اﻧد .آنھﺎ ﺑﮫ ﻋﺷق ﺑﮫ ﺳﻼح ﮔرم ﺧوشﺳﺎﺧت ،اﺳب،
ﺳﮓ ،ورزش و ﻏﯾره ﭘﺎﺑﻧد اﻧد و در ھﻣﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺎﯾﻠﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم »اﺳﺗﺎد« ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد.
ﺑﯾن ﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗﻧﺎﻗض ﻧژادی وﺟود ﻧدارد و اﮔر آنھﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ارﺗﺷﯽ را ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ
از ﮐﺷورﺷﺎن را ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺧود درآورده ﺑود ،ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم و ﺣﻣﺎﯾت ﯾﮏ دﺳﺗﮫي ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ
اﻓﻐﺎن ﮐﮫ در ﺳﺎﻋت ﻧﯾﺎز ﮐﻣﮏ ﻧﮑردﻧد ،از ﺑﯾن ﺑردﻧد ،اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯽ ﺳر و ﺻدا ﺑﮫ
ﺧود ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﮐل ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻗدرت طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺷورﺷﺎن ،ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣرﮐت ﯾﮏ ﻧﯾروی اﻧﺗﻘﺎمﺟو ﺑﮫ ﻗﻠب ﮐﺷورﺷﺎن و اﻧﺟﺎم ھر ﮐﺎری ﮐﮫ دوﺳت
داﺷﺗﻧد ،ﻧﺑودﻧد.
اﻣﺎ دوﺳﺗﯽ ﯾﮏ رﺋﯾس اﻓﻐﺎن ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺳطﺣﯽ اﺳت و ﻓﻘط ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ دوام ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ ﺑرای ﺧود او ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد .ﻣن اﯾن را از راﺑطﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺧود در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽداﻧم
ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﺳﺗﺛﻧﺎی درﺧﺷﺎن وﺟود داﺷت.
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ،آنھﺎ از دوران ﺟواﻧﯽ ﺧود ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار اﻧد و طرﻓﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن ﺑﮭﺗرﯾن اﺳت.
از ﺳوی دﯾﮕر ،اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺗﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎد اﻧد و ظﺎھر ﺷدن دوﺑﺎره ﭼﮭرهھﺎی
زﯾﺑﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺂنھﺎی ﮐﺎﺑل ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗﯽ ﻧﺧواھد داﺷت ،زﯾرا آنھﺎ را ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن اﺷﻐﺎل ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺣﺗﯽ در آن زﻣﺎن ھم ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣردان وﺟود ﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮑﻠود ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻣﯾﺎن و ﻣروج ﺗﺟﺎرت
و ارﺑﺎﺑﺎن ﻧظم و ﻋداﻟت ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺧواھﻧد داﺷت ،اﻣﺎ آنھﺎ در اﻗﻠﯾت ﺧواھﻧد ﺑود .اﺣﺳﺎس
ﻣﻠﯽ ﻧوﻋﯽ ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯾزاری اﺳت و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎﯾد از ﺧود ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻣﺎ آنھﺎ را در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﺳﺗﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت دﺷﻣﻧﯽ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ
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ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷود ،اﻣﺎ در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ،ﻣﯽﺳوزاﻧد و ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻓوران ﮐﻧد.
اﻣﺎ ﺑرای ﻋداﻟت در ﺑراﺑر اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷت ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن و زﻧداﻧﯾﺎن
ﻣﺎ ﺟواﻧﻣردی و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﮐردﻧد .ﻣردان وﯾژﮔﯽھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ دارﻧد و زﻧدﮔﯽ در ﻣﯾﺎن
آنھﺎ ﺧوﺷﺎﯾﻧد و دﻟﻧﺷﯾن اﺳت ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ اﻓق ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﯾره ﻣﯽﺷود ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ آنھﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد.
ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮏﻟود دوﺑﺎره ﻧﮕران اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳت آﺷﺗﯽﺟوﯾﺎﻧﮫﺗری را در ﻗﺑﺎل ﻗﺑﺎﯾل
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم.
اﯾن ﻋﻘﯾده ﺑﺳﯾﺎری اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،ﻣرداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺧﯾرا از اﻧﮕﻠﯾس آﻣده
اﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﻣﺑﺎرزه طوﻻﻧﯽ و واﻗﻌﺎ ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻣردان ﮔذراﻧده اﯾم ،ﺑﯽ اطﻼع
ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮏ ﻟود اﯾن ﻋﻘﯾده را ﺗﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت در اﻧﮕﻠﯾس
ﺗﺎﺛﯾری ﺑر اﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻗﺗدار ﺑﺎﻻ را ﻣﺗﻣﺎﯾل ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد اﯾدهی ﮐﮫ
ﺑرﺧﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن در ﻣورد ﻣرزھﺎ اراﯾﮫ ﮐردهاﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ وﯾژﮔﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎ
ﺑﯾش از ﺣد ﺧﺷن و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻧﻌطﺎف ﺑوده اﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺑرای ھﻣﮫ اﻓﺳراﻧﯽ
ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﮐردهاﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧواھد ﺑود.
ﻣن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮏﻟود ﻣﺎﻧﻧد ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت اﯾن ﭘروﻧده
آﺷﻧﺎﺳت .او ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﮔذر ﮐوھﺎت ،ﺣﺳﯾن ﺧﯾل و ﺑزوﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﺳت و اﺧﯾرا ﻣﺟﺑور
ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﮐوه ﺳﯾﺎه ﺷده اﺳت .ﭘس او ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﮫ ﭼﻧدان آﺑروﻣﻧداﻧﮫی
دراز ﮐردن دﺳﺗت در ﺗﻣﺎم طول روز ﺑﮫ ﺳوی ﻣردی ﮐﮫ از ﮔرﻓﺗن آن اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼﮫ
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ﻣﺷﮑﻠﯽ دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن اظﮭﺎرات ﺳر دوﻧﺎﻟد را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎن آن آرزوی ﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾم  -اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ درک ﺑﮭﺗری دﺳت ﯾﺎﻓت.
ﻣن ﺧودم ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﻣﯽﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﺧود رﺳﯾده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ آﺷﺗﯽ
دادن ﺑدون اﺷﺗﺑﺎه ﮐردن ﭼﻘدر دﺷوار اﺳت.
ﭼﮕوﻧﮫ ﺷروع ﮐﻧﯾم؟ ﻣن ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺗﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم .ﮐل رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺑﻠوچ در
ﻣرز دﯾره ﻏﺎزی ﺧﺎن و ﺳﯾﻧد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ دﯾﮕری اﺳت .زﻣﯾن ﻓراواﻧﺗر اﺳت و آب در ﺑرﺧﯽ
ﻣوارد ﻣﯽﺗواﻧد در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻣﺣﻼت ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ
اﺳﮑﺎنﺑﺧﺷﯽ در ﻗﻠﻣرو ﻣﺎ ﻣﯽﺗوان ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم داد.
اﻣﺎ در ﻣورد ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺗﺎن ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ،از ﮐﺟﺎ ﺷروع ﮐﻧﯾم؟ ﻣن ھﯾﭻ طﺑﻘﮫ ﻣﮭﻣﯽ را در
اﻣﺗداد ﻣرز ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آن اﯾن ﺣق را ﺑﮫ آن ﺑدھد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻟطف ﻣﺎ
را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و ﻣن طﺑﻘﮫی را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی را درک ﻧﮑرده
ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑدھﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑدھﯾد و ﮐدام ﻗﺎﻧون ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت را ﻣﯽﺗوان اﺻﻼح
ﮐرد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻘدار را داﺷﺗﻧد و ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد ،ﻓورا اﻗداﻣﺎﺗﯽ
را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را وادار ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آنھﺎ را ﺑرای ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﭘر ﮐﻧﯾد.
ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﭘرداﺧت در ﮔذرﮔﺎه ﮐوھﺎت ﺑوده اﺳت و ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﭼﻧﺎن
ﻧﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم را در ﺟﺎی دﯾﮕری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم.
اﻟﺑﺗﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺷدت از ﯾﮏ رﻓﺗﺎر آﺷﺗﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧم و ﻣطﻣﯾﻧم ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﻧﯾن
ﺧواﺳﺗﮫی ﻧﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺿروری ﺑرای ﺗروﯾﺞ اﯾن ھدف ﺑﺳﯾﺎر
ﻣطﻠوب ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮏﻟود ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
ﺑﺎﯾد از ﮐﺎر ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻗﺿﺎﯾﯽ رھﺎ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻣور ﺧود
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داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وظﺎﯾف ﺳﯾﺎﺳﻲ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗري ﺑراي دﯾدن و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾدﻛﻧﻧدﮔﺎن
ﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐوهھﺎ و ﻏﯾره داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آنھﺎ را ﺑﺎ ھداﯾﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣﻧﺎﺳب از ﻟﻧﮕﯽ
و ﻣﺎﻧﻧد آن ﺑﻔرﺳﺗد .ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﻣﺎ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد ﮐﮫ از ﻧظر ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺣدود
اﺳت و ﮐﺎﻣﻼ درک و ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﺣﺗﯽ اﯾن را ﻧﺑﺎﯾد در اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺟﻠل اﻧﺟﺎم
داد ،در ﻏﯾرآن ،اﮔر اﯾن ﺧﺑر ﻣﻧﺗﺷر ﺷود ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳر آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ،او
ﺗوﺳط ھﻣﮫ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑﯽ ﺳرﻧﺷﯾن و ﺑﯽﻓﺎﯾده ﻣﺣﻠﮫ ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد -
ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی ﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﯾﺎ اﮔر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد در
ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی آزاد ﻧﮕﮭداری ﻧﺷوﻧد ،ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽ روﻧد.
اﻣﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣن از آن ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧم ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻣﺗرﯾن ﺣد ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎجﮔﯾری
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود ،ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻐز ﭘﺗﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﺗورم
ﻣﯽﺷود ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺳوق دھد ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﺑراﯾش طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻣﺷﺗﺎق
ﺧرﯾد ﺣﺳن ﻧﯾت ﺻﺎﺣﺑش ھﺳﺗﯾم ،ﭼون ﻣﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ او را ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﯾم .ھر
ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺗوان آزادی ﻋﻣل را ﺑدون ﻣطرح ﮐردن اﯾن اﯾده ﻧﺷﺎن داد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ
اﻋطﺎ ﺷود.
ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﻧﺳﺑﺗﺎ ﭘر زﺣﻣت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن  ٢٠ﺳﺎل ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣردان
ﮐوھﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن دادﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺧودﻣﺎن را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم و از ﻧظر ﻧظﺎﻣﯽ ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ
ﯾﮏ ﭘﻧﺟﮫ ﺑرای دﺷﻣﻧﯽ آنھﺎ اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ دھﯾم .اﮔر اﮐﻧون زﻣﺎﻧﯽ ﻓرا رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم آزاداﻧﮫ ﺗر ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾم ،اﺟﺎزه دھﯾد ﻓورا از آن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .اﻣﺎ ،ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ،در ﻧﮕﺎه ذھﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣرز ،ﻣن ﺑﺧﺷﯽ از آن را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم ﮐﮫ در آن ﺑﺗوان ﮐﺎرھﺎی
زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم داد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗﺣﻣل ﺧطر ﻓوق اﻟذﮐر ﺷود ﮐﮫ ﮔﯾرﻧدﮔﺎن و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن آنھﺎ
ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺻور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آزادی ﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ﺑر اﺳﺎس ﺿﻌف اﺳت.
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در ﻣورد ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺗﺎن ،ﻣﺎ ﯾﮏ وﺟب زﻣﯾن ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﺑدھﯾم .ھر ﺟرﯾب ﻗﺎﺑل ﮐﺷت در
ﻣﻘﺎﺑل ﮐوهھﺎی ﺷﺎن ﺗوﺳط ﻣرداﻧﯽ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎ اﻧد و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ
ﭼﻧﯾن ﺷوﻧد ،اﯾن ﭼﺎهھﺎ ،ﭼﺷﻣﮫھﺎ و زﻣﯾنھﺎ را ﺑﺎ ﺛروت و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت در دﺳت
داﺷﺗﻧد .ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ و رﻧﺞ ھﺎی دﯾﮕر ،ﺑرﺧﻼف ﻗﺑﯾﻠﮫ ﮐوھﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﺎﻻی ﺳرﺷﺎن .ﮔﻣﺎن
ﻣﯽﮐﻧم ھﯾﭻ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ درﺑﺎره ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽﻧوﯾﺳد ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن
زﻣﯾنھﺎ را از ﻣداﻓﻌﺎن ﺷﺟﺎع ﺷﺎن ﺑﮕﯾرﯾم و ﺑﮫ دﺳت دﺷﻣﻧﺎن ارﺛﯽﺷﺎن ﺑﺳﭘﺎرﯾم .ﻣن ﺑﺳﯾﺎر
ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮏ ﻟود از ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧد.
در ﺳراﺳر ﻣرز رﻓﺗﺎر ﻣﺎ ﯾﮑﻧواﺧت ﺑوده اﺳت .در ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ در ﺳﺧﺗﯽھﺎی واﻗﻌﯽ و ﺑﺎ
ھزﯾﻧﮫھﺎ و ﻣﺷﮑﻼت ﻓراوان ،ﺑﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕران زﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮑش را ﭘﯾدا ﻧﻣودﯾم ﮐﻣﮏ ﮐردﯾم ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣؤﺛرﺗر و ﮐﺎﻣلﺗر اداﻣﮫ دھﻧد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﺎﻣل ،اﯾن ﺑﺎزی را ﺑﺎ
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﭼﺷﻣﮫھﺎی ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز و زﻣﯾنھﺎی ﺧوب در ﺑراﺑر ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﯽ ﺑﯽﻗﺎﻧون و
ﺳﻠطﮫﮔر ﺑﺎﻻی ﺳرﺷﺎن ﮐﮫ از ﻧﺳلھﺎ ﺑﮫ آنھﺎ واﮔذار ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد .ﻻزم ﻧﯾﺳت
ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﺎ در ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷد.
ﯾﮏ ﻣورد دﯾﮕر وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوم ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳﯾﺎﺳت ﻟﯾﺑرال
ﻣطرح ﺷود .ﻣن ﺑﮫ ﺗﺳوﯾﮫ درآﻣدھﺎ در ھزاره اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﮐﮫ آزادﮔﯽ در اﯾن ﻣورد ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑود و ﺛﻣرهی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر آورده
اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم ﻗﺎﯾل ﺷوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد و در
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻟﯾﺑرال ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ از ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺷﻧود ﺑودﯾم ،زﯾرا آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺗﯾم ﮐﮫ اطﺎﻋت را ﺑﺎ دﺳﺗﯽ ﻗوی ،در ﺻورت ﻟزوم ،ﺑﮫ طرﯾق
دﯾﮕری اﺟرا ﮐﻧﯾم.
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ﻣن اﺧﯾرا ﯾﺎدداﺷتھﺎی در ﻣورد ارﺗﺑﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔردﻧﮫ ﮐوھﺎت و ﻣﺎﺟرای ﺑزوﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ام.
اﮔر اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣرز ﻣﺎ و ﻓﻘط ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﺑﯾﻠﮫ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽدھد ،ﺑرای
ﻣﺎ ﻣﺷﮑل واﻗﻌﯽ اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺧردﻣﻧدی در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﮐﻣرﺑﻧد ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎ را از دره ھﺎی اﻓﻐﺎن ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم؟ اﯾن ﯾﮑﯽ از ﻧﺎھﻧﺟﺎریھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﯾن
ﻗﺿﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم درهھﺎی ﺑﺎز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻧﻔوذ ﻣرﮐزی ،ھرﭼﻧد ﺑﺳﯾﺎر دور
از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧود ،راﺣتﺗر از ﺗﺻرف و ﮐﻧﺗرول ﮔردﻧﮫ ﺧﯾﺑر و ﮐوهھﺎی ﺗﯾرا ﻧﮕﮫ دارﯾم ﮐﮫ
ھر دوی آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﻧﺗون ﻣﺎ در ﭘﺷﺎور ﻗرار دارﻧد.
ﻣن درﺳت ﻓﮑر ﮐردم ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ذھﻧم ﺑود در اﯾن ﻧﻘطﮫ دﺷوار اراﯾﮫ دھم .ﻣن
ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﯾﺟﯽ ھﺎی ﭘروﻧده ،ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﯾش از ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺿﻠﯽ ﮐﮫ در آن ﻗرار
دارﯾم ،ھﯾﭻ راه ﺣل ﻣﻠﻣوﺳﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﮑردهاﯾم .آﺧرﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﻗﺿﺎوت ﺧود را در ﺑراﺑر ﻗﺿﺎوت دﯾﮕران ﻣﺎﻧﻧد ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮏﻟود و ﻟﻣزدنھﺎ ﻗرار
دھم ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد .ﻟﻣزدنھﺎ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را دﯾدهاﻧد ﮐﮫ ﻣن ﻧدﯾده ام .ﻣن ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧم ﺣق دارم از ﻣرز ﺑﻧوﯾﺳم ﮐﮫ ده ﺳﺎل ﺧوب از ﻋﻣرم را در آن ﺻرف ﮐردهام و
ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﮫ طور واﺿﺢ ﺗر ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن ارﺗش ھﺎی ﻣﻧظم اﻓﻐﺎن و ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﮐوھﻧورد
ﮐﻣرﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺷور ﺧﺷن در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎی ﻣﺎ را ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻗدرت ﺧود ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﯾب ھﺳﺗﻧد ،ﺗرﺳﯾم ﮐﻧم .آنھﺎ ﺑرای ﺗﺟﺎوز ﯾﺎ ﺟﻧﮓ در زﻣﯾن ﺑﺎز
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎﺗوان اﻧد و از اﯾن رو ﻣداﻓﻌﺎن ﺿﻌﯾف و ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر
ارﺗش ھﺎی ﻣﻧﺿﺑط ﯾﮏ ﻗدرت اروﭘﺎﯾﯽ اﻧد.
ﺳرھﻧﮓ ﺗﯾﻠر،
ﮐﻣﯾﺳر اﻣﺑﺎﻟﮫ
 ٢٣ﻧوﻣﺑر ١٨۶٨
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ١۴
ﯾﺎدداﺷت ﺳر ﻻرﻧس
ﻣن ﺗﺎ ﮐﻧون ھرﮔوﻧﮫ اظﮭﺎر ﻧظر در ﻣورد ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗواﻧﺎ و ﺟﺎﻣﻊ ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون را ﺑﮫ
ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗم ﺗﺎ دﯾدﮔﺎهھﺎی او را در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑزرگ ﻣوﻗﻌﯾت و ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ در
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﺗﺎﺛﯾر آنھﺎ ﺑر ھﻧد ﺑﯾﺎن ﮐﻧم .اﻣﯾدوار ﺑودم ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ در اواﯾل اﮐﺗﺑر ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ داده ﺑودم و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او در ﭘﺷﺎور ﯾﺎ راوﻟﭘﻧدی
اﻋﻼم ﮐرده ﺑودم ،ﻗﺑل از آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻣﻧﺟر ﺷود ،ﻗﺻد داﺷﺗم ﮐﮫ
ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘول ،اﺳﻠﺣﮫ ،ﻣﮭﻣﺎت و ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻗدرت
ﺧود را ﺑر ﮐﺷورش ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣن از اﯾن اﻧﺗظﺎر ﻧوﻣﯾد ﺷدم .اﻣﯾر ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣن اﺳت ،ﺣﺎل ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻧﯾﺳت .او اﮐﻧون ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺣد ﺑرادرش،
ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﺑرادرزاده اش ،ﺳردار ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن )ﭘﺳر ﺑرادر ﻣرﺣوﻣش،
ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن( ،رﺋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﮭرت و اﻋﺗﺑﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﺗواﻧﺎ و ﺑﺎ
روﺣﯾﮫ ﮐﺳب ﮐرده اﺳت ،ﻣورد ﺗﮭدﯾد و ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار دارد .اﺣﺗﻣﺎل دارد و ﻋﻣوﻣﺎ ﮔﻣﺎن ﻣﯽرود
ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﭘﯾﺷروی ﺧود در ﮐﺎﺑل را ﺗﺎ ﺑﮭﺎر ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﻧدازد .اﻣﺎ از اﯾﻧﮑﮫ او ﺑر ﺑﻧﯾﺎد
ﮐدام ﻣﺻﻠﺣت ﭼﻧﯾن ﺗﺷﺧﯾص داده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣوﯾش ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﺳﺗﺧدام
ارﺗش ﺧود ﻧدھد ،ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻓﺳران و ﺳرﺑﺎزاﻧش ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺷﺎن
زﯾر رﺣﻣت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻗرار دارﻧد و ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷدهاﻧد ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺎدرش،
ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣروارﯾد ﻣﺷﮭور ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ او ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻓوری ﮔرﻓﺗﮫ و طﺑق
آﺧرﯾن ﮔزارشھﺎ در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺑل ﻗرار دارد .در واﻗﻌﯾت ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ اﻣﺑﺎﻟﮫ
را ﺗرک ﮐﻧم ،ﺻﺑﺢ روز ﺷﺎﻧزدھم ،ﺗﻠﮕراﻓﯽ از ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ،ﺳﭘس در ﭘﺷﺎور،
درﯾﺎﻓت ﮐردم ﮐﮫ ﺷﺎﯾﻌﮫی در ﺑﺎزار آﻧﺟﺎ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺳﭘﺎھﯾﺎن اﻣﯾر ﺷﮑﺳت ﺧورده اﻧد.
اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﮔزارش ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد دارد و ﭼون ھﻧوز ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺷده اﺳت ،اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯽ
اﺳﺎس ﺑودن آن وﺟود دارد.
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 .٢ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﯾﺎدآوری آن در اﯾﻧﺟﺎ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ارزش اﺳﺗدﻻلھﺎی ﻣواﻓق ﯾﺎ
ﻣﺧﺎﻟف ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ زودھﻧﮕﺎم ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﭘس از ﻣرگ ﭘدرش ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾش
از ورود ﻣن ﺑﮫ ھﻧد در دﺳﻣﺑر  ١٨۶٣اﯾن ﻣوﺿوع آﺷﮑﺎر ﺷده ﺑود .ﺑدون ﺷﮏ ،ﻣدﺗﯽ ﻋﻣدا
اﺟﺎزه داده ﺷد ﺳﭘری ﺷود ﺗﺎ ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد رﺳﻣﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺷﯾرﻋﻠﯽ
را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد .ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﺷﺧﺻﯾت اﯾن رﺋﯾس و ﺗرﮐﯾب ھوﻟﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ در راس
آن دو ﺑرادر ﺑزرﮔﺗر او ﻗرار داﺷﺗﻧد و ﺳﭘس او را ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ،ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﻧﺻﺎﻓﺎﻧﮫ
ﮔﻔت ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﺣﮑوﻣت ﻏﯾر ﻣﻌﻘول ﺑوده و ﺑراﺳﺎس ﺷراﯾط ﻣوﺟﮫ ﻧﺑوده اﺳت.
 .٣ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﻋﻘﯾده ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗم  -اﯾن ﺣدس ﻣﺣض اﺳت  -ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ در
روزھﺎی اول ﺗوﺳط ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﺷد ،او را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﺎ
آنھﺎ روﺑرو ﺷد ،ﺷﮑﺳت دھد ،او ﺗﺳﻠﯾم ﺷد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﻧطﻘﯽﺗر اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑدﺑﺧﺗﯽھﺎی او ﻋﻣدﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘص در ﺷﺧﺻﯾت او و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳوء
ﻣدﯾرﯾت او ﺑود .ﺑرادر ﺑزرگ او ،ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ﯾﮏ اﺣﻣق و ﻧﺎدان اﺳت .ﻣﺣﻣد اﻋظم
ﺧﺎن ،ﺑرادر دوم ،ﮔر ﭼﮫ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺗر از اﻓﺿل ﺧﺎن اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت
ﺣﮑوﻣت داری ﻧدارد و ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز دارای ظرﻓﯾت و ﺷﺟﺎﻋت اﻧدک اﺳت .ﺳرﺳﺧت ﺗرﯾن
دﺷﻣن اﻣﯾر ،ﺑرادر ﻓﻘﯾد و ﻣﺎدری او ،ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺧﺎن ﺑود .ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن دو ﺑرادر ﺗﺎ ﺣدودی
ﯾﮑﺳﺎن ﺑود و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣدﯾرﯾت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺧوب اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧﺳت اﯾن رﺋﯾس را ﺑﮫ او واﺑﺳﺗﮫ ﺳﺎزد.
اﻣﺎ آﻣﯾر ھﯾﭻ ﺗﻼش واﻗﻌﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ھدف ﻣﮭم اﻧﺟﺎم ﻧداد .ﺑرادران ﺧﯾﻠﯽ زود وارد
ﺟﻧﮓ ﺷدﻧد .در ﻧﺑردی ﮐﮫ ﭘﯾش آﻣد ،ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺧﺎن ﺑﺎ دﺳت ﺧود ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن،
ﺑرادرزادهاش ،ﭘﺳر ﺷﺟﺎع و ﻣﺑﺗﮑر اﻣﺎ ﺳرﮐش اﻣﯾر را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد و ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﺑﻌد ﺧودش
ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .اﻣﯾر در اﯾن اﻗدام ،ﭘﺳر ﺑزرگ ﺧود را ﮐﮫ اﻣﯾد اﺻﻠﯽ
اش ﺑود ،از دﺳت داد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓورا ﭘس از آن ﺑﺎ رﻓﺗﺎر دﻣدﻣﯽ ﻣزاج و ﺧﺷن ﺧود ﺑﮭﺗرﯾن
و ﻣﻌﺗﻣدﺗرﯾن ﺟﻧرال ﺧود ،ﻣﺣﻣد رﻓﯾق ﺧﺎن را ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﻓداﮐﺎری ﺑﮫ او
ﺧدﻣت ﻣﯽﮐرد ،ﺑﮫ ﺷورش ﺳوق داد .ﺧﻼﺻﮫ ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ،از دﺳت رﻓﺗن ﮐﺎﺑل و
ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ وﺿوح ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻘص ﺑزرگ ﺧود اﻣﯾر ﺑود .او زﻣﺎﻧﯽ دﻣدﻣﯽ ﻣزاج ،ﺧﺷن و
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ﺳرﺳﺧت ﺑود و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﺳﺎﺳﯽ و ﻓوری ﺿروری ﺑود ،ﻧﮫ ﺧودش دﺳﺗور
ﻣﯽ داد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷوﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ او ﻗﺑﻼ زﻣﯾﻧﮫ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﭘﺳرش ﯾﻌﻘوب ﻋﻠﯽ ﺧﺎن را داﺷت و اﮐﻧون ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن اﻓﺳران
ﻣﻌدودی در ﮐﻧﺎر او ﻗرار دارد .از زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﻧﺎﺟﯽ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﮔرﻓت )زﯾرا ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن در دوران ﮐوﺗﺎه ﺣﮑوﻣت ﺧود
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز ﺷده ﺑود( ،ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻣﺣﺑوﺑﯾت اﺧﯾر ﺧود را از دﺳت داده اﺳت .در
واﻗﻌﯾت ،اﯾن ﮔزارش ﺷﺎﯾﻊ وﺟود دارد ﮐﮫ او ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ او در ﻗﻧدھﺎر ﺧﺎﻣوش و ﻋﺎطل ﺑود،
ذھن او ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣواد ﺟﻧون ﻗرار داﺷت .ﺑﺎ آن ھم ،ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺑرﺧﯽ
از وﯾژﮔﯽھﺎی ﺧوب و ﻣﺗوازن دارد .او ظﺎھرا از ﺷﺟﺎﻋت و اراده ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت
و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺳرﺑﺎزان و ﻣردم ﻋﺎدی ﻣﺣﺑوب اﺳت.
 .۴ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت و ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﭼﺷم اﻧدازھﺎی
رﻗﺑﺎی او ﺑرای ﻗدرت ،ﺑرادراﻧش ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن و ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ،آﯾﺎ ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس و ﻣﺳﯾر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ آنھﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﮫ ﺑدون ﻣزاﺣﻣت
ﺑﮫ ﻧﺑرد ﺧود ﺑﭘردازﻧد؟ اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در آن زﻣﺎن و ھﻧوز ھم از ھر ﻧظر ،اﯾن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ
ﺗرﯾن و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﻣﺳﯾری ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷد .وﻗﺗﯽ اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را در
ﻓﺑروری  ١٨۵٧در ﭘﺷﺎور ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم ،او ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ،اﯾن آرزوی او و ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎنھﺎ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در ﻧزاعھﺎی آنھﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آنھﺎ اﺟﺎزه دھﯾم ﺗﺎ ﻧﮕراﻧﯽھﺎی
ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﻧد ،ﺑﺟﻧﮕﻧد و ﻣﺷﺎﺟرات ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧود را ﺑﮫ روش ﺧود ﺣل ﮐﻧﻧد .او ﺑﮫ
ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﺳران و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از دﺧﺎﻟت در ﭼﻧﯾن اﻣوری ﻋﻣدﺗﺎ وﺣﺷت زده
و ﺑﮫ ﺷدت ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺧواھﻧد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑود ﮐﮫ ﺧود را در
ﺣﻣﺎﯾت از ﯾﮏ ﻧﺎﻣزد ﻧﺎﻣوﻓق ﺑرای ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺑﺑﯾﻧﯾم.
 .۵اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن دﯾدﮔﺎهھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﮔر در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎنھﺎ ﯾﮏ
رﺋﯾس ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾت واﻗﻌﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوده ﺑزرگ ﻣردم واﻗﻌﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ او را
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ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﺧود ﺑﭘذﯾرﻧد ،ﻣن اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم
ﮐﮫ دﻻﯾل ﻗوی ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن رﺋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﭘول و ﻣواد ﺟﻧﮕﯽ ﺑرای ﺣﻔظ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود
وﺟود دارد .در واﻗﻌﯾت ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑرﻋﮑس ﺑود .اﻧﺗﺧﺎب واﻗﻌﺎ ﺧوب ﺑﯾن
ﺟﻧﺎحھﺎی رﻗﯾب ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑود و ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ راه ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ھر دو طرف را ﺑﮫ
ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﮐﻧﯾم .ﺑﻌدا ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﺧت ﺧود را ﭘس ﮔرﻓت و ظﺎھرا از
ھﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧش ﺑرﺗری ﯾﺎﻓت و ﺣﺗﯽ ﺳرﺑﺎزان و اﻓرادی ﮐﮫ او را ﺗرک ﮐرده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﻓرا رﺳﯾده ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ،ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن دﻟﯾل ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷدهاش را ﻣﺣﮑم و ﻗدرﺗش را ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺳﺎزد.
 .۶ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن دﯾدﮔﺎهھﺎ و اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ طرﻓدار ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺗﻔﺎوت از آﻧﭼﮫ در
ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ،ﻏﯾرﻣﻣﮑن و ﺷﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﻏﯾرﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت .ﻣن ﺻرﯾﺣﺎ اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺧود را در ﺷﺧﺻﯾت ھوﻟﻧﺎک ﺧطری ﺑﺑﻧﯾم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﺎ ﺣﺿور روسھﺎ در
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﺷوﯾم .از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽﺗواﻧم ﺧطر واﻗﻌﯽ را درک ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ از
ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در داﺧل ﻣرزھﺎی ﺧود در ھﻧد در ﻣﻌرض آن ھﺳﺗﯾم ،ﺑﮫ وﯾژه اﮔر ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ
را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از آن دﺷوار ﺑﺎﺷد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم،
ﺣﺗﯽ اﮔر اﻋﺗراف ﺷود ﮐﮫ ﺧطری ﻣﻣﮑن اﺳت در آﯾﻧده از آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ وﺟود
آﯾد ،دﺷواری واﻗﻌﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم در ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻣﺎ در ھﻧد ،ﺳﯾﺎﺳت واﻗﻌﯽ
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﭼﯾﺳت .اﺧﯾرا ﺑﮫ ﻧظر ﻣن زﻣﺎن آن ﻓرا رﺳﯾده ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ طور
ﻣﻧطﻘﯽ ﺗﻼش ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﮐﮫ در ﺳﺧﺗﯽھﺎ آزﻣوده و ﻋﺎﻗلﺗر ﺷده،
ﻣﻣﮑن اﺳت از روی ﺑدﺑﺧﺗﯽ ،ﺗﻣﺎﯾل ﺟدی ﺑرای ﺑرﻗراری رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ و درﯾﺎﻓت
ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﻌﺗدل از ﻣﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ھﻧوز از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﺣﮑوﻣت او
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،ﺣﻔظ ﮐﻧد .اﮐﻧون ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد در ﻟﺣظﮫی ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم آزﻣﺎﯾش را اﻧﺟﺎم
دھﯾم ،ﻗدرت اﻣﯾر دوﺑﺎره ﺷروع ﺑﮫ ﺧرد ﺷدن ﺷروع ﻣﯽﮐﻧد .ﺗﻼش ﺑرای ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﻗﺎﺑت اﺣﯾﺎﺷده در ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺎن ﺑﺎرﮐزیھﺎ و ﺳرﻧوﺷت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﺑﯾﮭوده اﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫی ﺑرای ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ﻣﻌﻘول در اﯾن ﻣورد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﭼﺎرهی ﻧدارﯾم ﺟز اﯾن ﮐﮫ
178

دﺳت ﺧود را ﻧﮕﮫ دارﯾم ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﮕری ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﺟﻠوﮔﯾری
از ﻣﺷﮑﻼت و ﻋوارض ﺟدی اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن ھﻣﺎن ﺧط در آﺧرﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر اﺳت
ﮐﮫ ﺧودش ﻣﯽﮔوﯾد ،ﻣﺎﯾل اﺳت دﻧﺑﺎل ﺷود .او ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽﮔوﯾد ،وﻗﺗﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﻧوﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺧود
را ﺳرﮐوب ﮐرد ،آﻣﺎده دﯾدار ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل و ﺗوﺿﯾﺢ دﯾدﮔﺎهھﺎ و ﺧواﺳتھﺎی ﺧود ﺧواھد
ﺑود.
 .٧ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،ﺣﻔظ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﺣد و ﻗوی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑرای ﯾﮏ دوره
طوﻻﻧﯽ ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻓوقاﻟﻌﺎده دﺷوار ﺧواھد ﺑود .ﻧﺑوغ ﺳران و ﻣردﻣﺎن ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﺗﻘل ﭘﺗﺎن در
ﺳرﺣد ،ﮔواه اﯾن اﻣر اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎه و ﺑﯾﮕﺎه رﺋﯾﺳﯽ ﭘدﯾد آﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ وﻻﯾت
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺗﺣت ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﺣد ﮐﻧد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ از دﻧﯾﺎ رﻓت ،دوﺑﺎره ﮔراﯾش ﺟداﯾﯽ
ﺷروع ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی وﺟود ﯾﮏ دﺷﻣن ﻣﺷﺗرک ﮐﮫ اﯾن ﺷرط ﻧﯾز ھﻣﯾﺷﮫ ﻓﺎﯾده ﻧدارد،
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ھﯾﭻ رﺷﺗﮫی ﺑرای ﭘﯾوﻧد دادن اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر وﺟود ﻧدارد .ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺷور ﺗﺎرﯾﺦ ھرج و ﻣرج و ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ اﺳت .ﺑرادران ﺳدوزی ھﻣﯾﺷﮫ ﺑدﺗرﯾن دﺷﻣﻧﺎن
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودﻧد .اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از اﯾن اﻣﺗﯾﺎز ﺑرﺧوردار ﺑود ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده
ﻣﻧﻔور ﺷد .او ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﺑرادراﻧش دﺷﻣﻧﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﻧﮓ ﮐرد و آنھﺎ را از
ﮐﺷور ﺑﯾرون ﻧﻣود .او در ﮐﻧﺗرول دﯾﮕران ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺷﮑل را داﺷت .او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ،ظﺎھر ﻧظم را ﺣﻔظ ﮐرد .ﻣدتھﺎ ﻗﺑل از ﻣرگ او ،ھﻣﮫ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑودﻧد و
ﺧودش ﻧﯾز ﭘﯾش ﺑﯾن آﺷوب ،درﮔﯾری و ﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﻣرگ در ﺑﯾن ﭘﺳراﻧش ﺑود .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ
ﻣﯽﺗوان اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﭼﻧﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری را ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد دھﯾم؟ آﯾﺎ رﺋﯾﺳﯽ
ﭘﯾدا ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﻗدرت ﮐﺎﻣل او در ﮐﺷور درﺳت ﺑﺎﺷد؟
 .٨ﺗﺟﺎرب وﺳﯾﻊ ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون و داﻧش زﯾﺎد او در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔذﺷﺗﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎرس و آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﻋﻣوﻣﺎ ﻣرا در اﺗﺧﺎذ دﯾدﮔﺎهھﺎ و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ آنﭼﮫ ھﺎ ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت ،ﺗﺎ ﺣدودی دﭼﺎر ﺗردﯾد ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣن در طول ﮐﺎرم ﺑﺎ
اﻓﺳراﻧﯽ ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ ام ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎﺑل ﺧدﻣت ﮐردهاﻧد و در  ٢٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻓرﺻتھﺎی
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زﯾﺎدی ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷﺧﺻﯾت اﻓﻐﺎنھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻧژادھﺎی ﭘﺗﺎن و ﺷﮑلدھﯽ ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ از
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ راه ﺣل درﺳﺗﯽ ﺑرای ﺳوال ﺣﺎﺿر اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.
 .٩اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣوﺿوﻋﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در ھﻧد را ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽدھد .ھﯾﭻ ﮐس ﺷﮏ ﻧدارد
ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ در ھﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
ﺑزرﮔﯽ درﮔﯾر ﮐﻧد و در اﯾن ﺻورت ،ﺗﻼش ﺑرای ﺣﻔظ ﯾﮏ ﻗدرت ﮐﺎﻣﻼ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن ھﻧد
و ﻣﺗﺻرﻓﺎت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت درﺳت و ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ اﯾن
وﺟود ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺧﺎرج از ﺗوان ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ درﺟﮫ ھﺎی از اطﻣﯾﻧﺎن در ﻣورد دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ اﯾن ھدف ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾم :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدم ﺧطر ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ وﺟود دارد
ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون در ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن آن ھدف ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد،
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻌﮑوﺳﯽ ﺷود و در ﮐل ،ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺗرﯾن راه اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼش زﯾﺎدی در
ﻓراﺗر از ﺳرﺣدات ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت ﺧود در ھﻧد ،ﺑرای ﺑﮭﺑود
اداره ﺧود و آﺷﺗﯽ دادن ﻣردم ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺧود ﺗﻼش ﮐﻧﯾم .ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﺎت
ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺗﻔﺎھم ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺑرﺳﯾم .در ﺻورت ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﻗدرت ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی
ﺑﮫ ﺳوی ھﻧد ،ﻓراﺗر از ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻣﻌﯾن ،ﻣﺳﺗﻠزم ﺟﻧﮓ او در ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس
ﺧواھد ﺑود.
 .١٠ﺑدون ﺷﮏ ،ﻓﺗوﺣﺎت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی در اﯾن اواﺧر ﺑﺎ ﮔﺎمھﺎی ﻋظﯾﻣﯽ ﭘﯾش
رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﺣق را ﻧدارﯾم ﮐﮫ
آﺷﮑﺎرا اﯾن ﭘﯾﺷروی را زﯾر ﺳوال ﺑﺑرﯾم ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷوﯾم ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺷروی آﺷﮑﺎرا
ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد و ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ از ﺳوی ﻣﺎ در اﯾن ﺑﺧش ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮭوده ﺧواھد ﺑود.
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺧطری را ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ھﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ھرﮔز ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﯾد .اﻣﺎ،
اﻋﺗراف ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺟدی ﺑرای ﻣﮭﺎر ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻓﻌﺎل ﻣﺎ در
اﻓﻔﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻗطﻌﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﺷﻐﺎل ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ﮐﺷور ﻣﯽﺷود ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
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در ﺳﺎل  ١٨٣٨اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧم اﮐﺛر ﻣردم اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﻣﻧﺳوخ ﻣﯽداﻧﻧد و ﺗﺎﯾﯾد
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن آﺧرﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد .در ھر ﺻورت ،ﻧﮑﺗﮫ واﻗﻌﯽ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھر ﭼﻧد در وھﻠﮫ اول ﻣﻌﺗدل و ﻣﺣدود ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود.
 .١١ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻧزدﯾﮑﯽ روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ھﻧد ﺗوﺳط ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﺑﮫ ﺻورت روﺷن و
واﺿﺢ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣﺧﺎطره آﻣﯾز اﻗداﻣﺎت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ درک ﻧﺷده اﺳت .آﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺑزرﮔﺗر ﮐردن ﻣرزھﺎی ﺧود
اﻓزاﯾش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد؟ اﮔر ﺧطرات و ﻋوارض ﻧزدﯾﮏ ﺷدن روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ
ﻣﺎ در ھﻧد ﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ اﺳت ،آﯾﺎ روﺳﯾﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﻣﺗﺻرﻓﺎت ﺧود در
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣواﺟﮫ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد؟ ﺟﻣﻌﯾت ﻗﻠﻣروھﺎی او در ﻣﺟﻣوع ،ﻣﻘﺎومﺗر ،ﻣﺗﻣردﺗر و
ﻣﺗﻌﺻبﺗر از ﮐﺗﻠﮫ ﻣردم ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ،ﻣﯽﺗوان آنھﺎ را ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ
ﻣطﯾﻊ و آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺷدﯾد ﺑرای اﻗﺗدار ﺗوﺻﯾف ﮐرد .ﻗﺎﻋدﺗﺎ ﻓﻘط در ﻣرزھﺎی ﻏرﺑﯽ
ﺧود ﯾﺎ در ﻣﯾﺎن اﻗوام ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻧژادھﺎی ﻣﺎﻧﻧد آن ﻣرزھﺎ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ ،ﺧﺷوﻧت
و ﺗﺣﻘﯾر ﻗدرت ﺣﺎﮐم ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ در ﺑﯾن ﻣردم آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻏﻠﺑﮫ دارد.
 .١٢ﻣطﻣﯾﻧﺎ ،اﮔر روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ھر ﻧﯾرو ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی در ھﻧد ﺑﭘردازد ،ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧود و اﻣﻧﯾت ﻣﻧطﻘﮫ وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزاﻧش ﭘﺷت ﺳر ﺧود ﺧواھﻧد ﮔذاﺷت ،ﺑﮫ
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺷدﯾدی ﻧﯾﺎز دارد .آﯾﺎ اﯾن ﻓرﺻت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺗوﺳط ﻧژادھﺎی ﻏﺎرﺗﮕر و ﺑﯽ
ﻗرار آن ﻣﻧﺎطق ﺑرای دور اﻧداﺧﺗن ﯾوغ او اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﺷود؟ ﺧطری ﮐﮫ در آن ﮐﺷورھﺎ
ﻣﺗوﺟﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑﯾﺷﺗر از زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﺗوﺣﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ دﺳت آورد .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺧش اﻋظﻣﯽ از ﻧﯾروھﺎی او در ﮐﺷور اﻧد ،در دﺳت
ﻗرار دارﻧد و ﺿرﺑﺎت وارد ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﯾﺎ ھﯾﭻ ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣوﺛری وﺟود ﻧدارد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻓﺗوﺣﺎت ﺗﮑﻣﯾل ﺷد ،او ﺑﺎﯾد ﮐﺷور را ﺑﺎ ارﺗش ﭘراﮐﻧده ﺧود
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در دﺳت ﮔﯾرد و ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اداری ﮐﺎرآﻣد اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،وﻗﺗﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ﻣردم ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺧود را ﺑﭘردازﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت او آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد.
 .١٣در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت روﺳﯾﮫ در
ﺗرﮐﺳﺗﺎن دﺷوار ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ،در واﻗﻌﯾت ،آنھﺎ ﺣﯾرت آور و ﻣﺳﺗﻠزم ﺻرف ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔت
ﭘول اﻧد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﺑﺟور ﻧﯾﺳت آن را ﻣﺻرف ﮐﻧد؛ آنھﺎ ﺳﺎلھﺎی زﯾﺎدی را در ﺑر ﺧواھد
ﮔرﻓت و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﭘس از ھر ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﻌﮑوس و ﺟدی ﺑﺧت و طﺎﻟﻊ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷوﻧد.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﮐﺎر ،ھزﯾﻧﮫ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧود در ھﻧد اﺧﺗﺻﺎص
دادﯾم و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣزاﯾﺎی ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور و ﻣردم ﮐوﺷﺎ و ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﺗﻣدن در
ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ﭘﯾدا ﮐرﯾم ،ھزﯾﻧﮫ آن ﺑرای روﺳﯾﮫ را ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﯾم.
 .١۴ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون ﺑﮫ وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺎﭘذﯾری اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﻧد ﺑﮫ ﻧژادھﺎی
درﻧده آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﺑﮫ وﯾژه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣن ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎهھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻘم.
دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻻﯾل و ھم ﺑﮫ دﻟﯾل وﯾژﮔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣردم ﺑﯽ ﻗﺎﻧون ،ﻏﺎرﺗﮕر
و ﺑﯽ ﺗﻌﮭد اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧوب اﻣﯾدوار ﻧﯾﺳﺗم ،اﻣﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ
آنھﺎ ،ﺷر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن ھﯾﭻ ﺷﮏ ﻧدارم ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺳﮭﻣﮕﯾن
ﻏرب ﺑﮫ ھﻧد ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﺑﺎﺷد ،اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ طور دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،از اﻣﯾر آن روز ﺗﺎ ﻏﻼم
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد.
 .١۵اﻣﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن طﺎﯾﻔﮫھﺎ و ﮐﺗﻠﮫھﺎ ،ھر ﭼﻧد ﻣﻘﺎوم ،ﻣﺻﻣم و ﻏﺎرﺗﮕر ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﺎﺛﯾر
واﻗﻌﯽ ﺑر ﺻﻔوف آﻣوزش دﯾده و آھﻧﯾﻧﯽ ﺑﮕذارﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم در دﺷتھﺎی ﭘﻧﺟﺎب و
ھﻧد ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﯾم .آنھﺎ در ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم و ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ )اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣزدوران آﺳﯾﺎي ﻣرﻛزي(
ﻧﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺧﺎرﺟﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻏﻠب ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺳواره
ﻧظﺎم آنھﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺳواران ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾﻧد ،وﻗﺗﯽ ﺗوﺳط ﭼﻧد اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس رھﺑری
ﻣﯽﺷدﻧد.
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 .١۶ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻓﻘط ﻣراﻗب ﺣﻔظ ﻧﯾروی ﮐﺎﻓﯽ ،ھرﭼﻧد ﻣﻌﺗدل ،از ﻧﯾروھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد
ﺑﺎﺷﯾم و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﯾﮏ ارﺗش ﺑوﻣﯽ
ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﻧﯾروھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؛ اﯾن دو ﺑﺎ ھم ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﻣﺎم ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟم را ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻟﺣظﮫی ﺟرات ﮐﻧﻧد و در ﻣﯾدان ظﺎھر ﺷوﻧد ،از ﭘﯾش روی ﺧود ﺧواھﻧد
ﺑرداﺷت.
 .١٧ﻣن ﻧﻣﯽﺧواھم اﻧﮑﺎر ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟم ﻣﺗﺧﺎﺻم ﮐﮫ در ﻣرزھﺎی ﻏرﺑﯽ
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﯽرﺳد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻏث ﺷورش ھﺎ و ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﺷود .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧره
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺷﮑل ﺑﺎ ﻣﺎﺳت و ﻣﺳﯾر ﺳﺎده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﻧﻣوده و ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎ
در ﮐدام طرف ﺑﯾﺷﺗر و در ﮐﺟﺎ ﮐﻣﺗر اﺳت و ﻣطﺎﺑق آن ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم .اﯾن
وﯾژﮔﯽ ﻧژادھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھﻧد اﺳت )اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ آن را درﺳت ﺧواﻧده ﺑﺎﺷم( ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ
ﻗدرتھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم ﻧﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ،دوری ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻏﻠب ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐدام ﯾﮏ ﻏﺎﻟب ﻣﯽﺷود و ﺳﭘس ﺗﺳﻠﯾم ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯽﺷوﻧد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن
ﻣﺳﯾری اﺳت ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﻋﺗراف ﺑﮫ اﯾن،
ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﻧش طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﻠﻣﺎن آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳر ﺗﯾﻣﭘل ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾده ﺷده
و ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﻧﻘل ﮐرده ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻏﺎﻟب ﻣردم ھﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺳران از ﻧﮕﺎه ﻧژادی و ﻣذھﺑﯽ ھﻧدو اﻧد .ھﯾﭻ ﻣردﻣﯽ در ﺳراﺳر ھﻧد ﺑﮫ اﻧدازه ﺳﯾﮏھﺎی
ﭘﻧﺟﺎب وﮔورﮐﮫھﺎی ﻧﯾﭘﺎل ،دو ﻧژاد ﺟﻧﮓﺟوی ﮐﺷور ،ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﺷﻣﻧﯽ ﻧدارﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽ
داﻧﯾم ﺳﯾﮏ ھﺎ در ﺳﯾﺳﺗم ﺧﺷن ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ھﺎ ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﻣﺟﻣوع ﻣﺗﺷﮑل از روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن و
دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﺣت رھﺑران ھﻣﺎن طﺑﻘﮫ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗدرت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را در ﭘﻧﺟﺎب ﺷﮑﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
آﻣوزش ﺑﮭﺗر و ﻗوی ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر در ﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟم ﻏرب ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﻧد .اﮔر ﻣﺎ ﺗوازن ﻣﻧﺎﺳب
ﻗوا در ھﻧد را در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻣﻧﺎﺳب اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم ،اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ
اﯾن ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ ﮐﻣﺗر وﻓﺎدار و ﮐﻣﺗر ﻟﺟوج ﺑوده و در ﮐﻧﺎر ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺑود ،ﺑﺎ درک اﯾﻧﮑﮫ در
ﯾﮏ ﻣورد ،اﻋﺗﺑﺎر ﺻد ﭘﯾروزی در ﭘرﭼمھﺎی ﻣﺎ اﺣﺎطﮫ ﺷده و از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣوﻓﻘﯾت
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ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﻏﺎرت ﺧﺎﻧﮫھﺎ و وﯾران ﺷدن ﻣزارع آنھﺎ ﻣﯽﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ
اﻋﻣﺎل اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ و ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ،وﺿﻌﯾﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود ﮐﮫ در آن ھر ﻧژاد ﺟﻧﮕﺟو و ﺑﺎ روﺣﯾﮫ
و ﻣﺷﺗﺎق در ھﻧد ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘﻼل ﺧود ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﻣطﻣﯾﻧﺎ ،از ﺳوی دﯾﮕر ،اﮔر ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن
ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺧداوﻧد ،ﻗﺎدر ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺑرﺗری ﺧود را ﺑر ھر ﻣﮭﺎﺟم در ھﻧد
اﺛﺑﺎت ﮐﻧﯾم.
 .١٨اﮐﻧون ﺗﻼش ﺧواھم ﮐرد ﺗﺎ دﯾدﮔﺎه ﺧود را در ﻣورد ﮔزاره ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺳر
راوﻟﯾﻧﺳون ﻣطرح ﮐرده اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ دھم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐوﯾﺗﮫ را ﮐﮫ در ﭘﯾش
روی ﮔذرﮔﺎه ﺑوﻻن ﻗرار دارد ،اﺷﻐﺎل ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧش در
ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘر ﮐﻧﯾم و در ﺻورت ﻟزوم ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﺑرای ﺧدﻣت در آن ﮐﺷور ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯾم.
ﮐﻧﺗرول ﻣﺎﻣورﯾت ﯾﺎ ھﯾﺋت در ﭘﺎرس ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ھﻧد واﮔذار ﺷود؛ اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﯾد
ﺗﺷوﯾق ﺷوﻧد ﺗﺎ وارد ﺧدﻣﺎت ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺷوﻧد و آن ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﺎﯾد در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزرﮔﺗر و ﮔراﻧﺗر
از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ﻣن اﺑﺗدا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎرس را ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن
طرﻓدار اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرول وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای ھﻧد ،ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺳر
راوﻟﯾﻧﺳون ﺑﯾﺎن ﮐرد ،ھﺳﺗم ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت داﯾﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻣﺎ از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﺷوﯾق
ورود اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس در ﺧدﻣﺎت ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧم و ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺧرج ﮐردن ﭘول
درآﻣدھﺎی ھﻧد در ﭘﺎرس ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟﻔم .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ھﯾﭻ ﻣزﯾت واﻗﻌﯽ در
ﺗﻘوﯾت ﻧﻔوذ ﻣﺎ در ﭘﺎرس ﻧﺧواھد داﺷت و ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ھزﯾﻧﮫ در ﺳرﺣد
ﺧودﻣﺎن ﺳودﻣﻧدﺗر ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﭘﺎرس ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف دروﻧﯽ آن ﻗدر
ﺿﻌﯾف اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول روﺳﯾﮫ اﺳت و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﻧﻔوذ آن
ﻧﯾﺳت .در ھر ﻣﺑﺎرزه ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد ،ﭘﺎرس ﻗطﻌﺎ از دﺳﺗورات روﺳﯾﮫ
ﭘﯾروی ﺧواھد ﮐرد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻧﺑﺎﺷد.
 .١٩ﭘﺎرس اﻏﻠﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺷدﯾدی ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ھرات ﻧﺷﺎن داده اﺳت .اﻧﮕﯾزه واﻗﻌﯽ او ﺑرای
ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺳﺧﯾر ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣرزھﺎی ﺧراﺳﺎن او
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ﺿروری اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد از ﻣردم ﺧود در ﺑراﺑر ﺣﻣﻼت ﺗرﮐﻣنھﺎدﻓﺎع ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن
ﯾﮏ طﻔره روی ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد .آﻧﭼﮫ ﭘﺎرس واﻗﻌﺎ در آن ﻣرز و در واﻗﻊ در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط
ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻧﯾﺎز دارد ،ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی و ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﺧوب اﺳت.
 .٢٠در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ،ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده ھﺳﺗم ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺣرﮐت
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳت اﺳت .ﻣطﻣﯾﻧﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ آن را ﻣﻘدﻣﮫی ﭘﯾﺷروی ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر و ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ھرات
ﺑداﻧﻧد .ﺑرﻋﻼوه ،ﻣن ﻣﻌﺗﻘد ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺣﺿور ﻧﯾرو در ﮐوﯾﺗﮫ ﺑرای ﺳران و ﻣردم ﻗﻼت ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻧﯾرو ﺑزرگ و ﻣﺗﺷﮑل از ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،اﻣﺎ در ﺻورت ﺗﮭﺎﺟم ﻧﯾروﻣﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗطﻊ
ارﺗﺑﺎط ﺷوﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﻧد را اﺷﻐﺎل ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﮐﻧون و ﺑﺎ ﺣداﻗل
ﻧﯾرو ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻧﯾرو ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم از ﮐوﯾﺗﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم .اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ از
ﺳوی ﻣﺎ ﺑرای اﻓﺳران و ﺳرﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺑوﻣﯽ اﻗدام ﻧﺎﻣطﻠوب ﺧواھد ﺑود.
 .٢١ﺑﻌﻼوه ،ﻣن ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل و ﺗﺷﮑﯾل دﺳﺗﮫ ﺑرای ﺧدﻣت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺧﺎﻟﻔم .اﮔر در ﻣورد ﻧوع اﺧﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺷود ،ﻣن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھم ﮐﮫ در
ﯾﺎدداﺷت ﺳرﺗﯾپ ﻟﻣزدن ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده و ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻣﯽﺷود .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد او اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻓﺳران و ﻣردان اﯾن دﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﮔروه ﺑﺎﯾد اﻓﻐﺎن ﯾﺎ ﺑوﻣﯾﺎن ﮐﺎﺑل و ﻣﻧﺎطق ﻣﺟﺎور
ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺷراﯾط ﯾﺎدداﺷت او ﮐﺎﻣﻼ روﺷن ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ از ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﺧﺻﯽ آﻣوﺧﺗم ﮐﮫ
ﻣﻌﻧﺎی او ﭼﻧﯾن اﺳت.
 .٢٢ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﺑوﻣﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠﮫ دور از ھرﮔوﻧﮫ
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎدی از ﺳرﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯾس ،در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﻔوذ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑر اﻓراد ﺧود
اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد .ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺻرف از اﻓﺳران و ﺳرﺑﺎزان ﺑوﻣﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑرای
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﻧﯾروی ﺧطرﻧﺎک و ﺑرای ﺣﺎﮐم ﮐﺷور ﻣﻧﺑﻊ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و آزردﮔﯽ ﺧواھد
ﺑود.
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 .٢٣ﺑدون ﺷﮏ اﯾن ﻓرﻣوده ﺳرﺗﯾپ ﻟﻣزدن درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ اﻣﯾر ﯾﺎراﻧﮫ ﺑدھﯾم ،او
اﯾن ﭘول را ﺑرای اھداف ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھد ﮔرﻓت ،ﻧﮫ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم .اﻣﺎ
ﺑﺎﻻﺧره ھدف ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻘوﯾت ﻣوﻗﻌﯾت و ﺗﺎﻣﯾن ﺣﺳن ﻧﯾت او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺷور ﺑﺎﺷد .در
ﻧﮭﺎﯾت ،او ﺑﺎﯾد ﺑﮭﺗرﯾن ﻗﺎﺿﯽ در ﻣورد ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود ﺑﺎﺷد .ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ،ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑﮫﻋﻧوان ﺑدﻧﮫی از ﺳرﺑﺎزان ﻣﯽﺷود.
او ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ اﻓﺳران و ﻣردان دﺳﯾﺳﮫ ﺧواھد ﮐرد .دﺷﻣﻧﺎن او ﺗﻼش ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﻣوده و از آنھﺎ ﺑرای ﺑراﻧدازی ﻗدرت او اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﻣﯾر در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ،
ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را رﻗﯾب ﺧود ﺧواھد داﻧﺳت ،ﻧﮫ دوﺳت ﺧود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت دوﺳت ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﺎﻣور ﻧﯾز اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧود از ﻧﺎاﻣﻧﯽ
ﺷدﯾد در ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت ﺧودش ﺷﮑﺎﯾت ﺧواھد ﮐرد .ﻣن اﻋﺗﻘﺎد ﻗوی دارم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن آزﻣﺎﯾﺷﯽ
ﻗطﻌﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﺷد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾن ﺷﮑﺳت ﭼﻧﺎن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﮫﺑﺎری ﺑﮫ ھﻣراه
ﻧﺧواھد داﺷت ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﮔروه ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ داﺷت.
 .٢۴ﻣن در ﻣورد اﻧﺗﺻﺎب ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ در اﮐﺗوﺑر
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺎن ﮐردم ،ﭘﺎﺑﻧدم .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،داﺷﺗن ﻣﺎﻣوران
ﺑوﻣﯽ در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺧطرﻧﺎک را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھم .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑوﻣﯽ
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﻣﺎم وظﺎﯾﻔﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم ،ﺑﮫ ﻧﺣو اﺣﺳن اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﺑرﺧﯽ از
ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﮭم و ﺗﺣت ﺷراﯾطﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑررﺳﯽ ،ﺑﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽﺷود .اﻋﺗﻘﺎد
ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳرﮔرد ﻟزﻣزدن و اﻓﺳران و ھﯾﺋت در ﻗﻧدھﺎر در ﺳﺎل  ١٨۵٧در ﺧطر
ﺷﺧﺻﯽ ﺑزرﮔﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد و ﻣﻌﻣوﻻ در ﻣورد ﻣﺎﻣوراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﻗرار
دارﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣواﻗﻊ آﺷوب ،ﭼﻧﯾن ﺧواھد ﺑود .ﻣن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷدم ﮐﮫ آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ
درﻣﺎﻧده ﺑودﻧد و در ﺷراﯾط ﺣﺑس ﻋﻣﻠﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد .آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﭘﺷﺎور ﺑﯾﺷﺗر از
آﻧﭼﮫ در ﻗﻧدھﺎر اﻧﺟﺎم دھﻧد ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ در ﺧطر ﺷﺧﺻﯽ
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ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد ،او ﻣﯽﺗواﻧد دوﺳﺗﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﻔوذ و اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳت آورد ،ﭼﯾزی
ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت.
 .٢۵ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺳرﺗﯾپ ﻟﻣزدن ﺑرای ﻣﺟﺎزات ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ دﻟﯾل ﻋﺎدﻻﻧﮫ
ﺑرای ﻣﺟﺎزات ﺧود دادهاﻧد و ھم ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ او را در اﯾن ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧم ،ﻣﺗذﮐر ﻣﯽﺷوم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﮐﺎرﮐﺷﺗﮫ و ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد
اوﻟﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑرای اﺟﺑﺎر ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺟرای ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﮫھﺎ ﺗوﺳط
دﯾﮕران ﭼﻘدر راﺣت ﺗر اﺳت .ھﯾﭻ ﻧﯾروی ﺑرﺗر از ﻟﺣﺎظ ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﺗﻌداد،
اﺣﺗﻣﺎﻻ در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐوھﮭﺎی ﻣﺎ در ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ اﺧﯾرا در
ﺳﯾﺎه ﮐوه و درهھﺎی ﻣﺟﺎور آن ﻋﻣل ﮐرده اﺳت .ﺳرﺗﯾپ واﯾﻠد ﯾﮏ اﻓﺳر ﺗواﻧﺎ و ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ
ﻋﺎﻟﯽ در ﺟﻧﮓھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت .او از زﻣﺎن اﻟﺣﺎق ﭘﻧﺟﺎب ﺑﮫ اﯾن ﮐوهھﺎی ﻣرز ﻏرﺑﯽ
در اﮐﺛر ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﯾﺎ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت .اھداف ﺧﺎص ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ اﺧﯾر ﺑرﺧﯽ
از ﻧﮑﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ ﺳرﺗﯾپ ﻟﻣزدن ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐرد ،در ﺑر داﺷت و ﺑﺎ آن ھم ﻧﺗﯾﺟﮫ
از ﭼﮫ ﻗرار اﺳت؟ ﻣﺗﻌﺻﺑﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯾدا ﺷدن ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ از رود ﺳﻧد
ﻋﺑور ﮐردﻧد ،ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺗﺟﺎوز ﻣﺗﻔرق ﺷدﻧد و ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺷدﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
اﻋﻣﺎل ﻣﺟﺎزات ﺷدﯾد ﻧﺑودﯾم ،اﻣﺎ ھدف اﺻﻠﯽ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺷﺎن دادن ﺑﮫ ﻣﺟرﻣﺎن ﮐﮫ
ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﮐﺷورﺷﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﯾم و در ﺻورت ﻟزوم ﻣﺟﺎزات ﺷﺎن ﮐﻧﯾم ،ﺣﺎﺻل ﺷد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺳودﻣﻧد ﺧواھد ﺑود و اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﻧﺑﺎﺷﯾم ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎل،
ﺣﻣﻠﮫ را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم.
 .٢۶ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺗﺧﻠف در ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﭼﻧﯾن
ﺑوده اﺳت .ﺗﺎﺛﯾر ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﯾش از ﺣد ﺑﺗرﺳﺎﻧﯾم ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ آزار
و اذﯾت دھﯾم .وﻗﺗﯽ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺑوده ،ﻣﺎ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺎ آنھﺎ اﻧﺟﺎم
دادهاﯾم .ﻣﺎ آنھﺎ را ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻗدرت ﺧود ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دادهاﯾم .اﮐﺛر اﻓﺳران ،ﻧظﺎﻣﯽ
ﯾﺎ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﻣﺎھﯾت و وﯾژﮔﯽ واﻗﻌﯽ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت آﮔﺎه اﻧد ،ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت
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ﺳودﻣﻧد ﺑوده اﺳت .ﻣن ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل
ﺷود .ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎری را ﻣﯽﺗوان ﺑﯾﺎن ﮐرد و ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر و ﺗﺣﻣل اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در زﻣﺎن ﺷورش ﮐﮫ ﺳرﺣد ﺑﮫ ﺷدت از ﻧﯾروھﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷده
ﺑود ،اﯾن اﺣﺳﺎس ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ ﻧﺷﺎن داده ﺷد .ﺷﻣﺎری از اﯾن ﻣردان ﮐوھﺳﺗﺎن در ارﺗش
ﺑوﻣﯽ ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺧود را ﺳرﺑﺎزان ﻣطﯾﻊ و ﺛﺎﺑت ﻧﺷﺎن دادهاﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻧﺗظﺎر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در ﭼﻧد ﺳﺎل آﯾﻧده ،ﻣﺎھﯾت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣردان ﮐوھﺳﺗﺂنھﺎی ﻣرزی را
ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻧژادی اﻧد ﮐﮫ ﻧﺳل در ﻧﺳل ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺧود و ﻋﺎدت ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز،
ﺧﺷوﻧت و ﺧوﻧرﯾزی داﺷﺗﮫ اﻧد.
 .٢٧ﻣن ﮐﺎﻣﻼ رد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺳرﺣد در وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻗرار دارد و ﺑﮫ طور ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﯽﺷود .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﺑرﻋﮑس و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﻧﺳﺑﺗﺎ اﻣن اﺳت و ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت
ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺗﻠزم اﻓزودن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎرج ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﻣﺎ اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷت ﮐﮫ
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ دارای روﺳﺗﺎھﺎی ﺧود ﺗﺎ ﭘﺎی ﮐوه ھﺎ و ﻣﯾﺎن وادی ھﺎ و دره ھﺎی اﯾن
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎ اﺳت .ﮔﻠﮫ ھﺎ و رﻣﮫ ھﺎی آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﻣراﺗﻊ اﯾن ﻣﺣﻼت ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ
ﮐﻧﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن اﻓراد در ﺣﻔﺎظت آنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد و ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد .در واﻗﻊ،
اﮔر دزدان و ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﺎن ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻗﺎرب ﺧود ﺑﺎ ﻣردان ﮐوھﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﺷﺗرک
ﮐﻧﻧد ،اﻣﻧﯾت زﻣﯾن ھﺎی ھﻣوار ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺎﻣل ﺗر ﻣﯽ ﺑود.
 .٢٨اﮔر ھر ﺗﻐﯾﯾری در ﺳرﺣدات ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ ﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎھش آن ﻣﯽ ﺑودم
ﺗﺎ ﮔﺳﺗرش آن .اﯾن ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺗﺑﺎه اﺳت اﮔر ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺷﻐﺎل ﺟﻼل آﺑﺎد ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ را
ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد .ﺟدا از اوﻟﯾن ﺑرداﺷت ﻣﻣﮑن در ذھن ﻣردم از ﭼﻧﯾن ﮔﺳﺗرش ﺳرﺣد ﻣﺎ ﮐﮫ
ﺑﮏ ﺣرﮐت ﻧﺎدرﺳت اﺳت ،ﻧواﻗص آن ﺑﮫ زودی آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺷﮑﻼت
ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .اﯾن اﻣر ﻓورا ﻣﺳﺗﻠزم اﻓزودن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ ،ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی
و ﺑوﻣﯽﺧواھد ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗرس از ﺗﺟﺎوزات ﻣﺎ در اذھﺎن اﻓﻐﺎنھﺎ را زﻧده ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
اﮐﻧون ﺗﺎ ﺣدی آرام اﺳت.
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 .٢٩ﺑرای ﺗرﺳﺎﻧدن و ﮐﻧﺗرول ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ،ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣواﺿﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧد
و آﻣﺎده ﺣرﮐت در ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﺎﺷﻧد .ﺣﺗﯽ در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣزﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت در ﺟﻠﮕﮫھﺎ
و وادیھﺎی ﺑﺎز ،ﺟﻣﻊ آوری ﻧﯾروی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ھﺷدار ﮐوﺗﺎه ھﻣﯾﺷﮫ آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺑرای
ﮐﺎرزار ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺟدی ﻧﯾﺎز دارد .ﭼون ھر ﮐوه دﺷوار
را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﺗﺑدﯾل ﮐرد و دﻓﺎع از ھر ﺷﯾب ﺗﻧد آﺳﺎن اﺳت .ﺑﺎ درﺟﮫ ﻣﯽﺗوان در
ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ اﮔر ﺑﺧواھﯾم در ﮐوه ھﺎ ﺑﺎ اﻣﻧﯾت و ﺗﺎﺛﯾر ﺧوب ﻋﻣل ﮐﻧﯾم ،ﻻزم اﺳت ﺗﻌداد
زﯾﺎدی از ﻧﯾروھﺎ ﮔرد ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد .ﭘس از رﻓﺗﺎر ﺳوء ﺑﺧش ﺳﭘﺎھﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ اﻓرﯾدی ،وﻗﺗﯽ
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن راﮐﺳﺗون ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن و ﻣﺟﺎزات آنھﺎ ﻣورد ﺗﺄﻣل ﻗرار ﮔرﻓت.
ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺟﻧرال واﯾﻠد ﺗﺧﻣﯾن ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ھدف ﺑﮫ ﻧﯾروی  ٢٠ھزار ﻧﻔری ﻧﯾﺎز اﺳت.
ﺳرھﻧﮓ رﯾﻧل ﺗﯾﻠر ﮐﮫ ﺳرﺣد را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت ،اﯾن ﻧظر را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد .او ﺑﮫ ﻣن
اطﻣﯾﻧﺎن داد ھر ﺣرﮐت ﺑﮫ آن ﻗﺳﻣت ﮐوه ھﺎ ﻗطﻌﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗرﮐﯾب ﺗﻣﺎم ﺑﺧشھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ
ﺑزرگ اﻓرﯾدی ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﺧواھد ﺷد .ﻣن اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣرز را دﯾدهام و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧم ﺷراﯾط
ھوﻟﻧﺎﮐﯽ را درک ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺷوﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎھﯾت اﯾن ﺟﻧﮓ
را ﺑر اﺳﺎس ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﻓرﯾدیھﺎ در ﮐوﺗل ﮐوھﺎت ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾم ،ﻗﺿﺎوت
ﮐﻧﯾم .ﺣﺗﯽ ﺳر ﭼﺎرﻟز ﻧﺎﭘﯾر ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻧدک ﺑﮫ آنھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .از آن زﻣﺎن ﻣﺎ آنھﺎ را
ﻣﺳدود ﮐردهاﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ آنھﺎ ﯾﺎراﻧﮫ دادهاﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﻧﮕﯾده اﯾم .ﻣﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫی را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔرﻓﺗﮫاﯾم ﺗﺎ آنھﺎ را وادار ﺑﮫ ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود و ﺣﻔظ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ
ھﯾﭻ اﺛر داﯾﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻣرز ﺧود را
ﺑزرگ ﺗر ﮐﻧﯾم ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼﻧد ﺑراﺑر ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اداﻣﮫ ﯾﮏ ﻧوع
ﻋﺎرﺿﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﻧوع دﯾﮕری را ﺗﻐﯾﯾر داد ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم اﻏراق ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﮔوﯾم اﺣﺗﻣﺎﻻ ﮐل ارﺗش رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی
و ﺑوﻣﯽ ،ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ در اﻣﺗداد ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﭘﻧﺟﺎب را ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧد
و ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺧود ﻧﮕﮫ دارد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻣوﻓق ﺷوﯾم ،ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ھزاران ﺗﺑﻌﮫ ﯾﺎ
رﻋﯾت ﺟﻧﮕﺟو و ﻧﺎراﺿﯽ را ﺑﮫ دﺳت آورﯾم ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ،آﻣﺎده ﻗطﻊ و ﺑﯾرون رﻓﺗن
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اﻧد .اﮔر ﻣرز اﮐﻧون ﻧﺎاﻣن و ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﺎﺷده اﺳت ،در ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺻد ﺑراﺑر ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﯽﺷود.
 .٣٠داﺷﺗن ﻣوﻗﻌﯾت در ﺟﻼل آﺑﺎد و ﺑﺎ ﻧﯾروی ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑدون ﺷﮏ ﻣﺳﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ﭘﺷﺎور و ھم از طرﯾق ﮐوﺗل ﺗﺎرﺗﯾره را ﻓرﻣﺎن ﺧواھد داد .اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺷﻐﺎل
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از طرﯾق ﺳوات و ﭼﺗرال ﯾﺎ وادی ﮐرم و ﮐوﺗل
ﭘﯾوار ﻣﯽ ﮔذرﻧد و ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی ﮐﮫ از طرﯾق ﮔردﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ دﯾره ﺟﺎت و ﻧواﺣﯽ
زﯾرﮐوھﯽ ﻣﺎورای ﺳﻧد ﻣﯽ روﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻧرال ﭘﺎﻻک از طرﯾق ﮔردﻧﮫ ھﺎی ﺧﯾﺑر
ﭘﯾﺷروی ﮐرد ،ﺗﺳﺧﯾر ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑرای او ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾری ﻧداﺷت .وﻗﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ ﺗﺣت
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧرال ﺳﯾل در آن ﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺧود را ﻧﮕﮫ دارﻧد ،در
ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ از آن ﺧﺎرج ﺷدﻧد و ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﺧود را ﻋﻘب راﻧدﻧد .ﺟﻧرال ﺳﯾل ،ﭘس از
ﺷﮑﺳت ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﺧﺎن ،ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ زور از اﯾن ﮔردﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﮕذرد ،درﺳت
ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺟﻧرال ﭘﺎﻻک و ﻧﺎت در ﺑﺎزﮔﺷت از ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر
ﻗرار ﺑﺎﺷد ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ در ﺟﻼل آﺑﺎد ﻗرار دھﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗوی ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﮔوﺷﮫ ھﺎ
را ﻧظﺎرت ﮐﻧد ،ﮔردﻧﮫ ھﺎی ﭘﺷﺎور ﺗﺎ ﮐﺎﺑل را ﺑﺎز ﻧﮕﮫ دارد و ھم ﻣﻧﺎطق اطراف را ﮐﻧﺗرول
ﮐﻧد و در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟدی از ﮐﺎﺑل ،ﻣﻧﺑﻊ ﺑزرگ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
ﺗﻣﺎم اﻋﺗراﺿﺎت در ﻣورد اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ﺑﺎ اﺟﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد اﺷﻐﺎل ﺟﻼل آﺑﺎد اﻋﻣﺎل
ﻣﯽﺷود.
 .٣١ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣن ﻗﺿﺎوت ﻣﯽﮐﻧم ،ﺣداﻗل ﺗوﺳط ﺳﺎﮐﻧﺎن ھﻧد ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ
اﻓﻐﺎنھﺎ از ﻧظر ﺷﺟﺎﻋت ،ﺳرﺳﺧﺗﯽ و ﻗدرت ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻧژادھﺎی آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی ﺑرﺗر اﻧد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن ﻋﻘﯾده ﻧﺎدرﺳت اﺳت .ﯾﺎ اﮔر اﻓﻐﺎ ن ھﺎ ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد ،ﺑﺎ
در ﻧظرداﺷت ﻗدرت ﭼﺷﻣﮕﯾر ﮐﺷورﺷﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺑراﺑر ھر دﺷﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﺣﻣﻠﮫ
ﮐﻧد ،ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه اﮔر آن ارﺗش ﻋﻣدﺗﺎ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻧﺷده
ﺑﺎﺷد .ﻣن اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﭼﻧﯾن اﻗدام ﻣﺗﺣداﻧﮫ را در ﻧظر ﮔرﻓت .ﺑﺎ آن
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ھم ،اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯾت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺗوده
ﻣواﺟﮫ ﺷوﻧد .درک ﺿﻌف و ﻧﺎاﻣﻧﯽ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر آﺳﺎن ﺗر از اﻋﻣﺎل
ﯾﮏ راه ﺣل اﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﻗﯾب اﻣﯾر ﺑﺗواﻧد ﯾﮏ ﮔروه ﻗوی را وادار ﺑﮫ ﭘﯾروی از
ﺧود ﻧﻣوده و ﺟﻧﮓ را ﺗﺟدﯾد ﮐﻧد ،ﻣﺑﺎرزه ﻓﻌﻠﯽ اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت .در ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮓھﺎی
داﺧﻠﯽ ،ﻧزاع ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی ﮐﺎﻣل ﯾﮏ طرف ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد ،زﯾرا ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑرای ﺳﺎزش
و آﺷﺗﯽ وﺟود ﻧدارد .ھر ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﺳت ﺑﺧورد ،آﻣﺎده درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧواھد
ﺑود.
 .٣٢ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن و ﻋﺑداﻟرﺣﻣن از ﺑﺧﺎرا ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕری در ﺗرﮐﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺎﺛﯾر زﯾﺎدی در ﺟﻧﮓ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﯾر ھﻣﺎن
ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ھر دوی آنھﺎ و ھم ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺧﺎن را ﺷﮑﺳت داد و اﯾن ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺳران و ﺳرﺑﺎزان او و ﮐﻣﮏ ﻣردم اﻓﻐﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺳوی
ﺑرادراﻧش روی آوردﻧد و اﻣﯾر ﻧﺗواﻧﺳت ﻗدرت ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد.
 .٣٣ﺳﭘس ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎب ﭘﻧﺎھﻧده ﺷد ،ﻣورد
ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓت .اﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾل ﻣﻌﺗﺑری ﺑرای اﯾن اﻧﺗﺳﺎب وﺟود ﻧدارد .ﺑدون ﺷﮏ
رﺋﯾس از رﻓﺗﺎر ﻣﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑود و ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ از دﺳت ﻣﺎ ﮔرﻓت ،اﻧﺗظﺎر داﺷت .اﻣﺎ اﮔر
ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ دﻟﯾل ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت داﺷت ،او اﻣﯾر ﺑود ،ﻧﮫ ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن .اﻣﯾر در
واﻗﻌﯾت ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺳﺳﺗﯽ ﻧظﺎرت ﻣﺎ ﺑر ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او
اﺟﺎزه داده ﺷد ﺗﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳرﺣد ،ﻣﺎﻧﻧد راوﻟﭘﻧدی ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ او اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺎ ھواداران
و ﻧﺎراﺿﯾﺎن ﮐﺎﺑل ﺗوطﯾﮫ ﮐﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﺎزﮔردد و ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﺷور ﺑﺟﻧﮕﻧد .واﻗﻌﯾت
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ادﻋﺎی ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺷورش ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل
اﺗﺧﺎذ ﮐرد ،ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺻور ﻣﯽﺷد ﮐﮫ او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﺧوﺑﯽ دارد و او اﺣﺗﻣﺎﻻ اﻧﺗظﺎر
داﺷت ﯾﺎ اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از او ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻣﯾر ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ او ﻣوﻓق
ﺷد ﮐﮫ رﺋﯾس را از ﻗدرت ﺑراﻧد و رﺋﯾس ارﺷد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد ،از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ﻧﺷﺎن
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داد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻣﻧﯽ دارد و از رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧﺷن ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﭘﻧﺟﺎب ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد.
ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﺣﺎﻟت روﺳﺎی ﺗﺑﻌﯾدی ﮐﮫ دﯾر ﯾﺎ زود ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد اﺑزاری ﺑرای
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺗدار از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺧود از ﻣﺎ ﺑدﺳت آورﻧد ،ھر ﭼﻧد رﻓﺗﺎر ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آنھﺎ
ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﺎﺷد.
 .٣۴ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ،اﮔر اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ﮐﺎﺑل راﻧده و ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﻣﯽﺷد،
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۶ﺑﺎ ﭘدرش ،ﻣرﺣوم اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد
ﺧﺎن ،ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﻧﻌﻘد ﺷده و ﻣزاﯾﺎی آن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘﺳرش ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﻣﺣدود
ﺷود .اﮔر ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐردﯾم ،او در ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ،از رﻓﺗﺎر ﻣﺎ ﻧﺎراﺿﯽ
ﻣﯽﺷد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن اﻧﺟﺎم داد .اﯾن ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻗﺑﻼ اﯾن ﮐﺎر را
اﻧﺟﺎم ﻧداده ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ او اﻧﺗظﺎر ﮐﻣﮏ ﻣﺎ را از دﺳت ﻧداده و ﻋﻣدﺗﺎ ،ﺷﺎﯾد
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ در ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن ،ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﺣق او را ﺑرای آن ﻣﻧﺎطﻘﯽ
ﮐﮫ ھﻧوز در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت ،ﻣﺣﻔوظ داﺷﺗﯾم.
 .٣۵ﻣن ﺷﮏ دارم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوﻣﯽ در ھﻧد ﻋﻠﯾﺎ واﻗﻌﺎ آن ﺗرس ﺷدﯾد از ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ
در ھﻧد را ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣن ھرﮔز ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ
را ﻣﺷﺎھده ﻧﮑردهام و ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ آنھﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺎﻋده ،ﺑﮫ ﻗدرت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد
زﯾﺎدی دارﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣن ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ ھﯾﭻ ھﻣدردی در ﻣﯾﺎن ﺑوﻣﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
روﺳﯾﮫ وﺟود ﻧدارد .در ﮐل ،ﻣن ﺑر اﯾن ﺑﺎورم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﮐﮫ ﺗوﺳط
روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎران ﺑوﻣﯽ در ھﻧد در ﻣورد ﺗﺣرﮐﺎت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﺑراز ﺷده اﺳت،
ﺻرﻓﺎ ﻧظرات ﻣﻧﻌﮑسﺷده ﻣطﺑوﻋﺎت اﻧﮕﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﺑوﻣﯾﺎن ﻋﻼﻗﮫ ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻧدارﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در دﯾدار ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﻣن ﺑﺎ دﯾوان ﺟﺎواﻻ ﺳﺎھﺎی در ﺳﯾﻣﻠﮫ ،او ھﯾﭻ اﺷﺎرهی ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﻧﮑرد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﺗﮑرار ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﮫ ﺳر ام ﻟود ﺑود.
ذھن دﯾوان در طول ﻣﺻﺎﺣﺑﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔش ﺑﺎ ﻣن ﭘر از ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ رواﺑط
آﻗﺎﯾش ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷد و ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا در ﻣﺟﻼت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣورد
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اداره ﮐﺷﻣﯾر و ﺟﻣو ﺑﯾﺎن ﺷده ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن ﻗﺿﺎوت ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﮭﺎراﺟﮫ ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺣرﮐﺎت روﺳﯾﮫ ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﺗرس اﺳت ﮐﮫ روزی ﻣﺎ در
اﺧﺗﯾﺎرات او دﺧﺎﻟت ﮐﻧﯾم .در واﻗﻌﯾت ،ﺑﺎور ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎدات روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﻘدﻣﮫی ﺑرای ﭼﻧﯾن دﺧﺎﻟتھﺎی ﻗرﯾباﻟوﻗوع اﺳت.
 .٣۶ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ طرﻓداری از ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﻟﯾﺑرال و ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ در
ﻗﺑﺎل ﻣردم ﺳرﺣدات ،ﺧواه آنھﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،اﺑراز داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣن ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی
ﺑﺎ اﯾن ﻧظرات ﻣواﻓﻘم و ﺗﺻور ﻗوی دارم ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم
ﮐﮫ اﮔر از ﯾﮏ ﺳو اداره ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺳﺑﮏ و از ﺳوی دﯾﮕر در ﻗﺎﻟب ﺧدﻣﺎت
ﮔﺳﺗرده و ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﻣﺗﯾﺎزات و ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم ﻣرزی در ﻧظر ﮔﯾرﯾم ،ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ
دارای ھﻣﯾن ﻣﺎھﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺻﯾف ﮐردم .ﻣن درک ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد در
ﻧواﺣﯽ ﺳرﺣدی ،ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ،ﻧﺎراض اﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻋﻣدﺗﺎ از دﻻﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻣذھﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود .ﭼﻧﯾن ﺷرارﺗﯽ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻣراه اﺳت ،ﺑﮫ وﯾژه در
ﻣﯾﺎن ﭼﻧﯾن ﻣردم ﺧﺷن ،ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺗﻌﺻب ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷود .اﮔر ﻣﻠﮑﯾت
ھﺎی ﺧود را ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ وﯾژه در ﺟﮭت ﻏرب ﮔﺳﺗرش دھﯾم ،ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎ در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺷد .ﻣن ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب اﺷﺎره ﮐردم ﮐﮫ
ﺣﺎﺿرم ھر اﻗداﻣﯽ را ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم ﺳرﺣد ﻣطﻠوب ﺑداﻧد ،در ﻧظر ﺑﮕﯾرم .در ﻣورد
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧﺎص او ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎ وادی ﭘﺷﺎور ،از او ﺧواﺳﺗﮫ
ام ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﮔزارش دھد.
 .٣٧در ﻧﮭﺎﯾت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻣطﻣﯾن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ طرح ﯾﺎراﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣﯾر
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐﺎر ﺧواھد ﮐرد و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺎطﻌﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﺧواھد داﺷت ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود ،زﻣﺎن آن ﻓرا رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻣﺗﺣﺎن ﺷود .اﮔر اﻣﯾر ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺷﮑﺳت
ﺑرادرزاده ﺧود ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺷود ،ﺑﮫ زودی در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد و ﺷﺧﺻﺎ ﻧظرات و ﺧواﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
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اﮔر در آن زﻣﺎن ھﻧوزھم ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﺎﺷم ،ﺑﺎ ﻧظرداﺷت زﻣﺎن آﻣﺎده ﺧواھم ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ
اﯾن ھدف ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎب ﺑﺎزﮔردم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﻧﺗواﻧم اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھم ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﺳﯾری را در ﭘﯾش ﻣﯽﮔﯾرد .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﯾر اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﻣور را ﺑﺎ او ﺗرﺗﯾب دھد،
ﺑﺎﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﮭﯾﮫ و ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺳر ﻣﮑﻠود ارﺳﺎل ﺷود و ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ
در طول ﮔﻔﺗﮕو ﭘﯾش آﻣد ،ﺑﺎ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﮕراﻓﯽ ﺣل ﮔردد.
 .٣٨ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﺟدﯾد ﺗواﻓﻘﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳﺎل  ١٨۵۶ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿرورت ﺑﺎﺷد .ﻣن ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ
درﺧواﺳت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻣﯾر ﺑرای اﺗﺣﺎد ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و ﺗداﻓﻌﯽ ﺑﯾن او و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣواﻓﻘﮫ
ﺷود .ﻣن ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭدی ﮐﮫ ﻣﺗﺿﻣن ﻣﺳﺋوﻟﯾت از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔظ اﻗﺗدار او ﺑﺎﺷد،
ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﯽﮐﻧم .ﻣن ﺣﺗﯽ ﭘرداﺧت ﯾﺎراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ را ﺑرای ﯾﮏ دوره ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺿﻣﯾن
ﻧﻣﯽﮐﻧم .ﻣن ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از رﻓﺗﺎر و ﺗﺣﻣل او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود راﺿﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾم،
ﻣﺗﻌﮭد ﻧﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑدھﯾم .ﺑﻌﯾد ﻣﯽداﻧم اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻣﺗر از  10ﯾﺎ
 12ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣن ھﯾﭻ ﺷرطﯽ ﻓراﺗر از وﻓﺎداری ﻋﻣوﻣﯽ در رواﺑط او ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﻣطﺎﺑق
ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎھده ،اﻟﺣﺎق ﻧﻣﯽﮐﻧم ،اﻣﺎ اﻣﯾر را وادار ﻣﯽﮐﻧم ﺑﮫ وﺿوح درک ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷراﯾط
ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾت ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻣﺎﻧم ﮐﮫ ﺻرف اﻋﺗراف دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
و ﺣﺳن ﻧﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﭼﻧﺎن ﮐﻧﺗروﻟﯽ
ﺑر ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ او اﻧد اﻋﻣﺎل ﮐﻧد ﺗﺎ از ﺣﻣﻼت آنھﺎ در ھر زﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎک
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد و او اﺟﺎزه ﻧدھد ﮐﮫ اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻣﻧﺎطق ﻣﺎ ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺑدھﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ را در ھر زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ،ھرات ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﻣﮭم در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﺑﻔرﺳﺗﯾم .اﯾن ﺷراﯾط ﻣﻣﮑن اﺳت در
ﻗﺎﻟب ﻣواد ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧظﯾم و ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ھر دو ﺣﮑوﻣت اﻣﺿﺎ ﺷود.
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 .٣٩ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﯾر ﺳﻼح ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﻣﮭﻣﺎت ﺑدھﯾم .ﻣن
دﺳﺗور دادهام ﮐﮫ  ۶ھزار ﭘﺎﯾﮫ اﺳﻠﺣﮫ در ﭘﺷﺎور ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺟﻣﻊ آوری ﺷود.
 .۴٠در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت از وارد ﺷدن ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و ﺗداﻓﻌﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽ
ورزم ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت ﺑﮫ او ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﻗﻠﻣروھﺎی او در
ﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدﯾم و ﺑﮫ ﺷرط اﯾﻧﮑﮫ او ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود وﻓﺎدار ﺑﻣﺎﻧد،
ﻣﺎ آﻣﺎده ﺣﻣﺎﯾت از اﺳﺗﻘﻼل او ھﺳﺗﯾم .اﻣﺎ ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .۴١ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺗﻣﺎم درﮔﯾری ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺋﯾس اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد،
از آﻧﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ او ھر از ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺑﯾش از ﺣد ﻣﯽﮐﻧد و اﮔر
ﻧﺎاﻣﯾد ﺷود ،در ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻧﮑﺎر اﯾن ﺗﻌﺎﻣﻼت و اﻗدام ﺑر ﺿد ﻣﺎ ،در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ او ﺑﺎﺷد ،آﻣﺎده ﻣﯽﺷود .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را اﺗﺧﺎذ ﺧواھد
ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﺧطری او را از ھر طرف ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد ،ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ رواﺑط ﻣﺎ
ﺑﺎ او ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ او اﺳت ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎھﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ را در ﻏل و زﻧﺟﯾر ﺑﻧد ﮐﻧد ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﺗوﺟﮫ
ﺷوﯾم او ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﯾﮏ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺎز ﻣﺎﻧﻧد
اﯾن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺧود ﻣﺎ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ اﺳت ،ﺑرای رﺋﯾس اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه اﻟزام
آور ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺗرﺳﯾم ﺷده اﺳت .در واﻗﻌﯾت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ او
ﺑرای ﺣﻔظ ﭼﻧﯾن رواﺑط ﺳودﻣﻧدی ﺑﮫ ﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺗﻣﺎﯾل او ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎم ﺗواﻧش ﺑرای
ﺣﻔظ ﺣﺳن ﻧﯾت ﻣﺎ ﻗوی ﺗر ﺧواھد ﺑود .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﻌﮭدات ﺧود را ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻧدھد ،ﭘرداﺧت ﯾﺎراﻧﮫ ﺑﮫ او ﺑرای ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز و ﺑرای اﻋﺗﺑﺎر
ﻣﺎ ﻣﺿر ﺧواھد ﺑود.
ﮐﻠﮑﺗﮫ ٢۵ ،ﻧوﻣﺑر ،١٨۶٨
اﻣﺿﺎی ﺟﺎن ﻻرﻧس
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ﭘﯽﻧوﺷت – از زﻣﺎن ﺗﮑﻣﯾل اﯾن ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ،ﻣن ﯾﺎدداﺷﺗﯽ از ﺳرھﻧﮓ رﯾﻧل ﺗﯾﻠر ،ﮐﻣﯾﺳر
ﺑﺧش اﻣﺑﺎﻟﮫ درﯾﺎﻓت ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎ او در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و اﺛرات آن در ﻣورد
ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﻣﺷورت ﮐرده ﺑودم .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻧوﺷﺗﮫ
ام و ﻣﺷﺗﺎﻗم ﮐﮫ در ﺻورت اﻣﮑﺎن و ﻗﺑل از ﺗرک ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ھﻣﮕﺎن ﻗرار
ﮔﯾرد .دﯾﮕر ﭼﯾزی ﺟز اراﯾﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑرای ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدان در ﻣوﺿوع ﻧﺧواھم
ﮔﻔت و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواردی ﮐﮫ ﺳرھﻧﮓ ﺗﯾﻠر ﭘﯾﺷرﻓت
ﮐرده اﺳت ﻣواﻓﻘم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ١۴
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺳر ﺗﯾﻣﭘل ٨ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٨
ﻣن از ﺳﺎل  ١٨۵٢ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺗوﺳط ﻣﺟرب ﺗرﯾن اﻓراد آن زﻣﺎن ،اﻋم از
اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑوﻣﯽ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﺑرای
ﭼﻧد ﺳﺎل ،ﻟزوﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن اﻣور آﺷﻧﺎ ﺑودم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣن ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای
ﻧوﺷﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش رو دارﯾم ﺑﮫ ﮐل اﯾن ﺳوال ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ
ﺷده و ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودم ﺑﮭﺗرﯾن اﺳت ،ﭼﻧﺎن ﻗوﯾﺎ ﺗوﺳط ﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل
)ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس( ﻣطرح ﺷده ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧم ﺑﯾش از ﺗﺎﯾﯾد آن ﯾﺎ ﺛﺑت ﻧظرم ،ﭼﯾزی در
ﻣورد ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﮕوﯾم.
ﻗﺑل از ﺟﻧﮓ ﮐرﯾﻣﮫ در ﺳﺎل  ،١٨۵۴ﺗرس از روﺳﯾﮫ در اذھﺎن طﺑﻘﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻی ھﻧد
وﺟود داﺷت .ﭘس از آن اﯾن اﺣﺳﺎس ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت و اﯾن ﺑﺎور ﺑوﺟود آﻣد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺷﮑﺳت
ﺧورده اﺳت .اﻣﺎ از ﺳﺎل  ١٨۶۵ﻣوﻓﻘﯾتھﺎی روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺗرس
ﻗدﯾﻣﯽ در ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوﻣﯾﺎن ﺳراﺳر ھﻧد زﻧده ﺷود .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،ﻗدرت و اﻋﺗﺑﺎر
ﻣﺎ در ھﻧد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑوﻣﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ھﻧوز ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺗﺻورات ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗرار دارﻧد و در ﮐل ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان
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در اﯾن ﻣوﺿوع ﻗﺿﺎوت ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻧوﻋﯽ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ھﯾﺟﺎن و ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن
در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت و اﮔر ﻗدرت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﯾﺷﺗر ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ،ﺑﯾﺷﺗر و
ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺷد .رﺷد ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ در ﻣﯾﺎن رﻋﺎﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﻣﺟددا ،روﯾدادھﺎی اﺧﯾر ﺑﺎﻋث ﭘﯾوﺳﺗن واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﻗدرت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎ ﺷده اﺳت .ﺑدون
ﺷﮏ ،روﺳﯾﮫ در ﺣﺎل ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺑرﺧﯽ از ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرول ﺗرﯾن ﯾﺎ رام
ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﺗرﯾن طﺑﻘﺎت در ﺟﮭﺎن اﺳت .او ھرﮔز آن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺗﻌﺻب را آﺷﺗﯽ ﻧﺧواھد داد.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑرﺧﯽ از طﺑﻘﺎت ﻣردم آن ﻣﻧﺎطق ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺧوب ﺳﺎزش
ﮐﻧﻧد .اﯾن ﮐﺷور در ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺧشھﺎ ﺧوب و دارای ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺻﻧوﻋﯽ زﯾﺎد
اﺳت .وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺑﺧﺎر در آرال ،ژﮐﺳﺎرت
و اﮐﺳوس و ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش راهآھنھﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧت ﯾﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﺣﮑﯾم
ﻗدرت روﺳﯾﮫ در آن ﻣﻧﺎطق آﺳﺎﻧﺗر از زﻣﺎن اﻧﻘﯾﺎد ﭼرﮐﺳﯽ ھﺎ ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔرﭼﮫ
روﺳﯾﮫ از ﯾﮏ ﺳو ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت روﺑرو ﺷود و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود را ﺑﯾش از ﺣد ﺗﺣت
ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد ،اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺻﺑر و ﺧردﻣﻧدی در اﺳﺗﻘرار ﺧود ﻣوﻓق
ﺷود.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﭼﻧﯾن ﻧﮭﺎدی واﻗﻌﺎ او را وارد ﻣﺟﺎورت ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣﺎ
ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد .از ﺑرﺧﯽ دﯾدﮔﺎهھﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ را
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷرارتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﻼمﮔراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت روﺳﯾﮫ را از ﻧظر
ﺗﺟﺎرت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ،ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮭﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑوﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑداﻧﯾم.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ ﻏﻣﮕﯾن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻧظرهی را ﺑرای ﺑرﺑرھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻗﺎﺑت دروﻧﯽ
ﺑﯾن دو ﻣﻠت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑرای ﺗﺳﻠط ﺑر آﺳﯾﺎ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎده و ﻣﻣﮑن اﺳت دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﺷود .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از طرف ﺧود آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم .ﺷﺎﯾد روﺳﯾﮫ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھﯾﭻ طرح ﺧﺻﻣﺎﻧﮫی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻣطﺑوﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ او
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ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس ﻣﻠﯽ را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھﻧد .ﺑدون ﺷﮏ او ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺷراﯾط ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﺎز ھم ﭘﯾﺷﺗر ﺑرود .اﺣﺗﻣﺎﻻ او ھﯾﭻ ﺗﺻوری از ﭘﯾﺷروی در ھﻧد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،زﯾرا
ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻼﺷﯽ در ﺷراﯾط ﻣوﺟود دﻟﺳردﮐﻧﻧده اﺳت .اﻣﺎ او ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد و ﭘﯾﺷرﻓت در ھﻧد ،ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در
ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻣﮑن ﺷود .اﻣﺎ او اﮔر در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﻧﮕﯾرد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری را ﺑﺎ ﻣﺎ اﻣﺗﺣﺎن
ﮐﻧد ،ﺑﺎزھم دﺳﺗﺎوردھﺎی او در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ رﻗﺎﺑت ﻋﻣوﻣﯽ،
ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرﺗری را ﺑرای او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھد .اﮔرﭼﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ او ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺑﯾش
از ﺣد ﺧودش را ﺿﻌﯾف ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧد ﻣﺎ را اذﯾت ﮐﻧد ،ﺑرای
ﻣﺎ دردﺳر اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﮐﻧد ﻧﯾروھﺎی ﺑزرﮔﯽ را در ﺷرق ﻣﺣﺑوس ﮐﻧﯾم و
ﺣواسﻣﺎن را ﭘرت ﮐﻧد ،ﺗﻼشھﺎی ﻣﺎ را ﻣزاﺣﻣت ﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ را در ﺟﮭﺎن
ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورد .او ﺣﺗﯽ در اﯾن روزھﺎی ﻗدرت ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد و ﻣﻣﮑن
اﺳت اﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧﻔﻌت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﻼشھﺎی ﺧود در
ﻧظر ﺑﮕﯾرد .ﺷﺎﯾد او ﺑﺗواﻧد در روزھﺎی ﺿﻌف ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﻧوﯾﺳد ،اﮔر ﭼﻧﯾن روزھﺎی
ﺑﯾﺎﯾد .اﮔر اﺳﺗﻘرار در آﻣو راه را ﺑﮫ ھﻧد ﺑﺎز ﻧﻣﯽﮐﻧد ،زﯾﺎد ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ارزﺷش را دارد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑرﺗری ﺑر ﻣﺎ در ﺻورت ﺟﻧﮓ ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﭘﯾش ﺑرود و ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای
او ﺧوب اﺳت .اﮔر از اﯾن ﭘس ،ﺑﮫ طور ﺗﺻﺎدﻓﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ،اﺳﺗﻘرار در آﻣو راه
را ﺑرای ھﻧد ﺑﺎز ﮐﻧد ،ﺑﺎز ھم ﺑرای او ﺑﮭﺗر اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت او دو ﻣزﯾت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد :ﯾﮑﯽ ﻧزدﯾﮏ و ﻣﺣﺗﻣل ﯾﺎ ﻗطﻌﯽ ،دﯾﮕری ﻣﺷروط و ﻧﺎﻣﺷﺧص .اﮔر دوﻣﯽ ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز ھم اوﻟﯽ را ﺑﺎطل ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﺑر ھﻧد ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﮕذارﯾد اﯾن ﻋدم اﻣﮑﺎن در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود و ھﻧوز ھم زﻣﯾﻧﮫی ﺑرای ﺗﺄﻣل ﺟدی در ﻣورد روﯾدادھﺎی
اﺧﯾر وﺟود دارد.
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ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻓوق ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ آن ﻗدر واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب ﺗﺻور ﻣﯽﺷود .زﯾرا
اﮔرﭼﮫ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠت ﺑﮫ ﻣﻠت ،ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗوی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ھﻣﮫ و ھرﮔوﻧﮫ
ﺣﻣﻠﮫ روﺳﯾﮫ را دﻓﻊ ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﭼرا روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد آن ﻗدر ﻋﺟول ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ دردﺳر
ﺑﯾﻧدازد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧدارﯾم ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﺧود ﺑرای ﺗﺣﻣل او ﺑﯾﺎورﯾم؟
او ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗدرتھﺎی دﯾﮕر درﮔﯾر
ﺑﺎﺷﯾم .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﻐول و ﮔﯾﺞ ﺷوﯾم ،آﻧﮕﺎه ﻓرﺻت روﺳﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ھﻧد ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﺂنھﺎی ﻗوﻗﻧد و ﺑﺧﺎرا ﺳﻔﯾران ﺧود را ﻧزد ﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،اوﻟﯽ در ﺳﺎل ١٨۵۴
و دوﻣﯽ در ﺳﺎل  ،١٨۶۵ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑرای ﺟذب در اﻣﭘراﺗوری روﺳﯾﮫ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﻣﯽﮐردﻧد .ﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم از اﯾن اﻣر ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم .ﻣطﻣﯾﻧﺎ اﮐﻧون ﻧﯾز
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم از آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم .ﺷﺎﯾد ﻣﺎ ﺣق ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺣﺗﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺗﻼش ﮐﻧﯾم.
ظﺎھرا ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﻣﯽﺗواﻧد روﺳﯾﮫ را از اﺳﺗﻘرار در آﻣو و ﻣﺷرف ﺑر ﺑﻠﺦ ﯾﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﮔذرﮔﺎه ھﺎی ﺑﺎز دارد ﮐﮫ ﺟﺎده ﻗوﻗﻧد ﺑﮫ ﺟﻠﮕﮫ ﯾﺎرﮐﻧد را ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ زودی
ﭼﯾزی ﺟز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾن ﻣﺎ و ﺑﺧﺎرای روﺳﯾﮫ و ﭼﯾزی ﺟز ﯾﺎرﮐﻧد ﺑﯾن ﻣﺎ و ﻗوﻗﻧد روﺳﯾﮫ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد.
ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ ،روﺳﯾﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﺷروع ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﯾﺎرﮐﻧد
ﺧواھد ﮐرد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﻧﺣوی در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم و ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧﯾم .اﮔر ﻧﺗواﻧﯾم
ﻣوﻓق ﺷوﯾم ﮐﮫ روﺳﯾﮫ را از اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻧﻊ ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ زﯾﺎدی
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم .روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دردﺳرﺳﺎزﺗر از ﯾﺎرﮐﻧد ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ او
ﺣﺗﯽ در ﯾﺎرﮐﻧد ،ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ دردﺳرﺳﺎز ﺧواھد ﺑود ،زﯾرا آن ﺑﺎ ﻗﻠﻣرو ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﺟﺎﻣو و
ﮐﺷﻣﯾر ھم ﻣرز اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﺑوﻣﯽ اداره ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ،واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ اﻣﭘراﺗوری ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .ﺣﺿور ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ و ﮔﺳﺗرش ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ در ھر ﯾﮏ
از اﯾن دو ﮐﺷور ،ﺑﺎﯾد ﺟدا ﻧﺎﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ﺷﮏ و ﺗردﯾد را در
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اذھﺎن اﺗﺑﺎع ھﻧدی ﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﺷده و اﻣﯾدواری ﺗﻣﺎم دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ را ﺗﻘوﯾﮫ ﮐﻧد و در ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ
ﺑﺎﻋث ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺗﻌدد ﮔردﯾده و ﺧﻼﺻﮫ از ھر ﻧﮕﺎھﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﺧطرﻧﺎک اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑدون درﻧظرداﺷت ﺗﻣﺎم اھداﻓﯽ ﮐﮫ روﺳﯾﮫ در ﺑﺧﺎرا اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،ﻣﺎ ﺣق اﯾن
ﺳوال را ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻣﻧﯾت ﺧود دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎم ﻣداﺧﻼت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺑﮫ ﺷﻣول
ھرات( و ﯾﺎرﮐﻧد ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دوﺳﺗﺎﻧﮫ
اﺳت ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻧزد او ﺑﻔرﺳﺗﯾم .ﭼون ﻣﻌﻘوﻟﯾت
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آﺷﮑﺎر اﻧﮑﺎر ﮐرد ،ﭘﺎﺳﺦ او اﮔر ﻣﺑﮭم و ﻏﯾرﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش
ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﺣﻘﯾﻘت ﭼﻧﯾن درﺧواﺳت ﻣﯽﺗواﻧد ھﺷدار ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ
ﺑﺎﺷد ،ﭼون او ﺗﺟرﺑﮫ اﻧواع اﻗداﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ در ﻣوارد ﺿروری
دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود .اﮔر او ﭘس از آن در ﻣداﺧﻼت ﺧود در ﻣﺣدوده ﻣﻣﻧوع اﺻرار ورزد،
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه آﺳﯾب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔﺎمھﺎی
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺷراﯾط و اوﺿﺎع ﺑردارد .در آن ﺻورت روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﺧود
در ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧد.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻣن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑوﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﯾﺎرﮐﻧد اطﻼع داده
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل آنھﺎ اﺣﺗرام دارﯾم و ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷﻧد و ﺣﺎﺿر ﺑﮫ
ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای آنھﺎ در ﭼﻧﯾن ﻣوارد ھﺳﺗﯾم .درﻏﯾرآن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ وﻋده ﮐﻣﮏ وﻏﯾره
ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑوﻣﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﺧواھد ﺑود .ھﯾﭻ اﺗﺣﺎد ﺗﻌرﺿﯽ ﯾﺎ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﯾﮏ ﺣﺎﮐم روز را در ﻣﻘﺎﺑل اﺗﺑﺎع ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺗﻘوﯾﮫ ﮐﻧد .ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺛﺑت ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد
ﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﮐرد از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد و ﻧﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت .در واﻗﻌﯾت ،ﭼﮫ ﺗداﺑﯾری ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم
ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ﻧﻘض روﺳﯾﮫ ﺑر اﺳﺗﻘﻼل آنھﺎ ﺑﺎﯾد اﺗﺧﺎذ ﮔردد ،ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗوﺳط ﻣﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﺷود و ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺑﻊ ﺷراﯾط زﻣﺎن ﺑﺎﺷد .اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی داده ﺷده در ﻓوق
ﮐﺎﻣﻼ راﺿﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺷراﯾط ،واﮔذاری ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
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ﺑﺎ دادن اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑوﻣﯽ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺧودداری از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭد ﺧﺎص،
ﯾﺎراﻧﮫھﺎی ﭘوﻟﯽ را درر زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب و ھم ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و ﻣﮭﻣﺎت را ﮐﻣﮏھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ و ﺻرﻓﺎ
ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺣﮑوﻣت وﻗت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽداﻧم .اﻣﺎ ﻣﻘدار ﭼﻧﯾن ﭘوﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت ﻣﺣدود ﺷود.
اﮔر ﻣﺗوﺳط ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد )اﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻣﺷﺧص اﺳت( .اﮔر اﺳراف ﺑﺎﺷد،
ﺿرر ﻣﯽرﺳﺎﻧد و ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎزهی ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود.
ﻣن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺷﺎھد اﻧﺗﺻﺎب ﯾﺎ ﺗداوم ﻣﺎﻣوران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوﻣﯽ در درﺑﺎرھﺎی ﺣﺎﮐﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﯾﺎرﮐﻧد ﺧواھم ﺑود .ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد اﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور آنھﺎ
ﺑﺎﻋث ھﯾﭻ ﺣﺳﺎدﺗﯽ ﻧﻣﯽﺷود.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ،اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯽﺗوان از ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﺎرس ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐرد .در اﯾﻧﺟﺎ
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ورود ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﮔذﺷﺗﮫ و ﺣﺎل در اﯾن اﻣر ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ در اﯾن اوراق دو
ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻓوری در راﺑطﮫ ﺑﺎ درﺑﺎر ﭘﺎرس و ﺧﻠﯾﺞ ﭘﺎرس ذﮐر ﺷده ﮐﮫ ھر دو ﺑرای
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در رواﺑطش ﺑﺎ روﺳﯾﮫ اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارد.
ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ،ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯾس در ﺗﮭران ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل زﯾر ﻧظر واﯾﺳرای ھﻧد و
وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای ھﻧد اﺳت .ﻣن ﮐﺎﻣﻼ طرﻓدار اﯾن ﻧظر ھﺳﺗم .ﺳﻔﯾر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن درﺑﺎر
ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد اﺳت و ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭم زﯾر ﻧظر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
وﺟﮫ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد .ﭼﻧﯾن ھزﯾﻧﮫ ﺿروی ﺑرای اﻋﺗﺑﺎر ﭼﻧﯾن ﻣﺎﻣورﯾت در ﻧزد ﺷرﻗﯽھﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﺣدودهھﺎی ﻣﻌﻘول ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود و
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺳراف ﻧﺎروا ﻣﺟﺎز ﻧﺑﺎﺷد .ﻣن در ﻣورد ﺧرج ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﭘول ھﻧد در ﭘﺎرس
ﻣﺣﺗﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷم .ﺑر اﺳﺎس ﺗﻣﺎم ﮔزارشھﺎی اﺧﯾر و ظﺎھرا ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ،آن ﮐﺷور از ﻧظر
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف و ﻗدرﺗش رو ﺑﮫ زوال اﺳت .اﯾن ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ زﻣﯾﻧﮫ اﻣﯾدوار ﮐﻧﻧده ﺑرای
ھزﯾﻧﮫھﺎی ﭘول ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .ﮔرﭼﮫ ﻣﺎ ﻗطﻌﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣﻔظ و اﻓزاﯾش ﻧﻔوذ ﺧود در آﻧﺟﺎ
ﺗﻼش ﮐﻧﯾم ،ھﻧوز ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻋﻣﻼ در آن ﺟﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ رﻗﺎﺑت ﮐﻧﯾم.
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ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر ،اﺳﺗﻘرار ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﻗدرت ﻣﺗوﺳط و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ آن در ﺧﻠﯾﺞ
ﭘﺎرس اﺳت .ﺷﺎه ﭘﺎرس اﺧﯾرا درﺧواﺳت ﭼﻧﯾن ﻧﯾروی را داده اﺳت ﮐﮫ از طرف ﺣﮑوﻣت
او ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود .اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﻗﯾﻘﺎ ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﺷﺎه واﻗﻌﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫ اﯾن
ﻧﯾرو را ﺑﭘردازد و ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت از ﺳوی او ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋوارض ﺟدﯾدی ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺷﺎه اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺗﺣد ،ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ ﻻزم را ﺣﻔظ ﺧواھد ﮐرد .ﯾﮏ دﻟﯾل دﯾﮕر ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر
ﺷﺎﯾد اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ
اروﭘﺎﯾﯽ وارد ﻋﻣل ﺷوﻧد و ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓراﻧﺳوی
ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻓﮑر ﮐردهاﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺿﻣن ﺗﻼش از ﺗﺧﻣﯾن ﺧطر واﻗﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗداﻣﺎت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﻣﺎﯾت از اﻗداﻣﺎت ﺧﺎص ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺧطر ،ﻧﻣﯽﺗواﻧم از ﺑرﺧﯽ
اﻗداﻣﺎت دﯾﮕر ﮐﮫ در اﯾن اوراق ذﮐر ﺷده ،ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧم ،زﯾرا ﺑرﺧﯽ از آنھﺎ را ﺑرای ﺑﮭﺗرﯾن
ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺿر ﻣﯽداﻧم .ﺑﮫ آنھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺧﺗﺻر ﻣﯽ ﭘردازم.
ﻣن ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ اﻓﺳر ﯾﺎ ﺳرﺑﺎز اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ،در ﺗﻣﺎم ﻣوارد
ﺑﯽ ارزش ﻣﯽداﻧم .آن ﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺿروری ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،اﮐﻧون ﺑﮫ
ﺑﺣث ﻧﯾﺎز ﻧدارد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺗﻼش ﺑرای اﯾن ﮐﺎر در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾﻧﮑﮫ ﻓﺎﯾده
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺿرر دارد .در واﻗﻌﯾت ،ﺑدی ھﺎی ﮐﮫ از اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳد
– از ﺧﺻوﻣت ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ،از ﺗﺧﻠﯾﮫ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎ و از ﺧوﻧرﯾزی
و اﻧﻘﻼب ﮐﮫ داﯾﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد – آن ﻗدر واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ھﯾﭻ ﮐس ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﭘﯾش
ﻧﻣﯽرود ﮐﮫ اﯾن را ﺑﮫ وﯾژه ﭘس از ھﺷدارھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،اﻏﻠب
اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ،ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﺟر
ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ دﺳﺗﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ،اﺷﻐﺎل دره
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ھﺎی ﺧوﺳت و ﮐرم ،اﻧﺗﺻﺎب ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺳﺗﺎده در ﮐﺎﺑل ،اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ و
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﺣﻔظ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑوﻣﯽ ﻗوی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ.
ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آﺳﯾﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ و ﺑﮫ طور ﺧﺎص در ﻣرز ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ
ھﻧد ،ﻣن را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺣس ﮔراﯾش رو ﺑﮫ ﺟﻠوی ﻗرار ﻣﯽدھد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎ را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
اﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣرزھﺎی ﺳﻔت و ﺳﺧت ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ،ﻓﻘط اﻣﮑﺎن )و ﻧﮫ
ﺑﯾﺷﺗر( ﺑررﺳﯽ اﯾن ﺗﻣﺎﯾل وﺟود دارد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣدوده ھﺎ از ﺑﯾن رﻓت ،ﺗﻣﺎﯾل
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽﺷود .اﮔر اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد ،ﻧﯾروھﺎی ﻣرزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﯾر
ﯾﺎ زود ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺧواھﻧد رﻓت .اﮔر ﯾﮏ ﺑﻧدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺷﻐﺎل ﺷود ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐل آن
اﺷﻐﺎل ﺷود ﯾﺎ ﻋواﻗب ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎﯾد ،اﺷﻐﺎل ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﮔﺳﺗرش ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
اﻧرژی و روﺣﯾﮫ ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ را ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽﮐﻧد در اﯾن ﻣورد ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻣﮭﺎر
ﺧواھد ﺑود .ﺣﮑوﻣت ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾری را آﻏﺎز ﮐﻧد ،ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺧﺎدﻣﺎن ﺧود ﻣﺗﻌﮭد
ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اداﻣﮫ دھﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﭼﯾز دﯾﮕری ھم در ﻣﯾﺎن ﻧﺑﺎﺷد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﺧش
ﺑزرﮔﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ طرﻓدار ﭘﯾﺷروی ﺑوده و ﺑﺎز ھم ﺧواھد ﺑود .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻓﺷﺎر
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺑر ﺣﮑوﻣت وارد ﺷده اﺳت .اﮐﻧون ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ھﻣﮫ اﯾنھﺎ
آﺳﺎﻧﺗر اﺳت ،زﯾرا ﯾﮏ ﺧط روﺷن ﺗرﺳﯾم ﺷده اﺳت و ﻣﯽﺗوان ﻣدام اﺳﺗدﻻل ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﭘﯾش ﺧواھﯾم رﻓت ،ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر .اﻣﺎ اﮔر اﯾن ﺧط ﻓراﺗر رﻓت و اﮔر داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷوﯾم،
ﺛﺑﺎت ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت و دﯾﮕر ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ درازﻧﺎی را ﻣﺷﺧص ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎﯾد
اداﻣﮫ داد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺳﭘس در واﻗﻌﯾت ،ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺷﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﺧواھد
ﺑود و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دﻻﯾل ﭘﯾﺷروی ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر دﺷوارﺗر ﺧواھد ﺑود.
ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﻣورد اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی و دوﺳﺗﺎﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
از ﻧﮕﺎه ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت .ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی در ﺗﺎرﯾﺦ آن
ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر ﺑوده و ﺷﺎﯾد ھرﮔز وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻣﮕر از طرﯾق ﻧﺑوغ ﯾﺎ طﺎﻟﻊ
ﻓردی .وﯾژﮔﯽ ﻣردم در ﻣﻘﺎﺑل ھرﭼﯾزی از اﯾن ﻧوع ﻣﯽ ﺟﻧﮕد .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای
203

اﺛرﮔزاری آن از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣطﻣﯾﻧﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﮐﺎم دارد و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ھزﯾﻧﮫ ھﻧﮕﻔت و ﻣﺷﮑﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷود.
اﻋزام ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺷود .ﭼﻧﯾن ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔزار ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺑﺎﺷد .او ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ ﻧﯾرو ﺗﻘوﯾﮫ ﺷود و ﺳﭘس
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ از اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑرﻋﻼوه ،ﭼﻧﯾن اﻓﺳری ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت اﻧﺑوھﯽ اﺣﺎطﮫ
ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺧود را از آن ﺧﺎرج ﺳﺎزد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺣرﮐﺎت
ﭘﯾﺷروی را ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد.
او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣﺎم ﺑردﺑﺎری ،ﻣﮭﺎرت و ﺧوﯾﺷﺗن داری و ھم ﺷﺟﺎﻋت و ﺟﺳﺎرت را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ اﻓﺳران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﻣﺗﻣﺎﯾز اﻧد ،اﻣﺎ او ﺑﮫ ﺷدت آزﻣوده و
وﺳوﺳﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﮔﺳﺗرش دھد.
ﺷﺎﯾد درﺳت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﻧدارﻧد ،ﺣﺗﯽ از ﺑﻌﺿﯽ ﺟﮭﺎت ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳت
اﻧد .اﻣﺎ ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺣﺿور اروﭘﺎﯾﯽھﺎ را در ﮐﺷور ﺧود ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد و
ھرﮔﺎھﯽ اﯾن اﺣﺳﺎس ﺑرای ﻣدﺗﯽ از ﺗرس ﯾﺎ طﻣﻊ ﺧﻔﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرﺻتھﺎ ،دﯾر
ﯾﺎ زود ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻌﻠﮫی ﮐم و ﺑﯾش وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻓوران ﻣﯽﮐﻧد.
ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﯾﺎ دﺳﺗﮫ اﻓﻐﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ھﻣراه اﺳت .اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﺗوﺳط ﻧﮭﺎد
اﻣﯾر ﯾﺎ ﺣﺗﯽ از طرﯾق آن ﭘرداﺧت ﺷود ،آن ﭘرداﺧت ھﺎ ﻧﺎﻣﻧظم ﺧواھد ﺑود .ﺳﭘس ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﮫ در ﺣﯾدرآﺑﺎد و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر
ھﻧد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،در ﮐﺎﺑل ﺗﮑرار ﻣﯽﺷود .اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از طرﯾق
ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آن را ﭘرداﺧت ﮐﻧد ،در آﻧﺟﺎ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺟﻣوﻋﮫی از ﻧﯾروھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود و ﺣﺳﺎدت ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد .ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮔروھﯽ
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و در ﺟﻧﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﮓھﺎی ﮐﮫ در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر رخ داد ،وﻗﺗﯽ
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ﯾﮑﯽ از اﻣﯾرھﺎ ﺷﮑﺳت ﻣﯽﺧورد و دﯾﮕری ﻣوﻓق ﻣﯽﺷود ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺟﺎی ﺧود
را ﺑﮫ اﻣﯾر اﺻﻠﯽ ﺑدھد و او ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗدرت ،ﺑﮫ طور ﺟدی ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ از دﺳت دادن آن
ﻣﯽﺷود .اﮔر ﺟﺎﻧب ﯾﮏ طرف ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و اﮐﺛرﯾت روﺳﺎ و ﻣردم در طرف دﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد،
در آن ﺻورت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﻧﻔور در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد و اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻣﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد؟
ھﻣﭼﻧﯾن ھﯾﭻ اﻣﯾدی وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮔروھﯽ ﺑﺗواﻧد ﺧود اﻓﻐﺎنھﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟم روﺳﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﻧد .اﻓﻐﺎنھﺎ ،ھر ﭼﻧد ﺷﺟﺎع و ﺟﻧﮓﺟو ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھﯾﭻﯾﮏ
از ﻧﯾروھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﺷور ﺑﺎز ،ﯾﺎ ﺣﺗﯽ در ﮐﺷوری ﺑﺎز و دارای وادی ھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد.
در ﻣورد اﺟﺎره دادن ﻧواﺣﯽ ﺧوﺳت و ﮐرم از اﻣﯾر – اول ،او ھرﮔز رﺿﺎﯾت ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ
آنھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎره دھد ،ﯾﺎ اﮔر ﻟﻔظﯽ رﺿﺎﯾت دھد ،در دل ﺧود ﺣﺗﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣردم او ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ را در آﻧﺟﺎ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﮐﺷورﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻧد .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ آنھﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐردهاﻧد و ﭼرا ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣوﺿوع
را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﯾﮕر در ﻧظر ﮔﯾرﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑدﺧواھﯽ و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣردﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎنھﺎ،
اﯾن اﻣر ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد؟ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود
دارد ﮐﮫ اﮔر روﺳﯾﮫ از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ھﻧد ﺣرﮐت ﮐﻧد ،ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در
ﺧوﺳت ﯾﺎ ﮐرم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی روﺳﯾﮫ در ﺟﺎی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﮐﻧد،
ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺧودﻣﺎن در ﻧزدﯾﮑﯽ ﭘﺷﺎور.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﯾن اظﮭﺎرات در ﻣورد ﭘﺷﻧﮭﺎد اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺗرس
ﻗﻼت ﺷده و ﺗﮭدﯾد ﻗﻧدھﺎر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .در اﯾﻧﺟﺎ ،ﺑﺎزھم ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺿرر را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ،ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ را ﺑراﻧﮕﯾزﯾم و وﻗﺗﯽ اﯾن
اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ،ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺧواھﯾم ﺑود از ﺟﺎی اﻧﺗﺧﺎب اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺧود در ﮐوﯾﺗﮫ ﺣرﮐت
ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ﻋوض اﻧﺗﺧﺎب زﻣﯾن ﺧود در ﻧزدﯾﮑﯽ دھﺎﻧﮫ ﮔذرﮔﺎه ﺑوﻻن.
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ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﺑﺎﯾد از درآﻣدھﺎی ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘرداﺧت
ﺷود .ھر ھزﯾﻧﮫ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﺑرای اﻣﻧﯾت ﮐﺷور ﻻزم اﺳت ﺑﺎﯾد از اﯾن طرﯾق ﺗﺎﻣﯾن ﺷود .اﻣﺎ
ﺧرج ﮐردن ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣردم ھﻧد ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،در ﺧﺎرج از ﻣرزھﺎی ھﻧد ،در
ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟدی اﺳت .ﺑر اﺳﺎس ﻣﺷﯾت ،ﻣﺎ ﻣﺗوﻟﯽ وﺟوه ﻋﻣوﻣﯽ
ھﻧد و ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل دﻗﯾق آنھﺎ ھﺳﺗﯾم .وﻗﺗﯽ در داﺧل ﺧود ھﻧد ﭼﯾزھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد و
ﺿروری وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان اﯾن ﭘول را ﺻرف آن ﮐرد ،ﺧرج ﭼﻧﯾن ﭘوﻟﯽ در ﻣﻧﺎطق
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ ﻣﺻﻠﺣت آنھﺎ ﻣﺷﮑوک اﺳت ،ﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ اﺳت .ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾون ﭘول
ھﻧد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏرق ﺷد و ﺑﺎ ﭼﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻣردم ھﻧد؟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،روﺳﯾﮫ ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣردﻣﯽ اش ،ﮐﻣﺑود ﭘول دارد و از اﯾن ﻧﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻘﯾرﺗر از ﻣﺎ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر ﺳﺎﯾر
ﻣزﯾتھﺎ ،ﻣﺎ ھﻧوز از ﻧﮕﺎه ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎر ،ﺑرﺗری ﻗطﻌﯽ دارﯾم ،اﮔر ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ﺑﺎ
روﺳﯾﮫ ﺑﭘردازﯾم .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﮐﺷوری ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎ را وادار ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔﻧﺞ و
ﺧزاﻧﮫ ﺧود را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم ،ﺑﺎﯾد اﯾن اﻣﺗﯾﺎز را از دﺳت ﺑدھﯾم .ﺧﻼﺻﮫ ،ﺑﺎ ﻋﻘب اﻧدازی
ﭘﯾﺷرﻓت ھﻧد و ﺑﺎ ﻓﻘﯾرﺳﺎزی ﺧزاﻧﮫ ﺧود در ﺳطﺢ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎزی آنھﺎ را ﺑرای
آنھﺎ اﻧﺟﺎم دھﯾم.
ﺑﺎز ھم ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﭘول ﭘﯾدا ﺷود ،ﻧﯾروھﺎی ﺑرای اﺷﻐﺎل ﻣﮑﺎنھﺎی ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی ﻣﺎ از
ﮐﺟﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد؟ ھﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد .ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر در ﺣﻔظ ارﺗﺷﯽ ﺑﺎ ﻗدرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﺷﻐﺎل
ھﻧد ،ﺑدون ﺗﺟﮭﯾز ھﯾﭻ ﻧﯾروی ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺷﮑل دارد .ﺷﺎﯾد ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﻋﺎﻟﯽ آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣرز ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ ﻓراھم ﺷوﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﻧﯾروی اروﭘﺎﯾﯽ را ﻧﺗوان
اﻓزاﯾش داد ،ﻣﺷﮑل ﻗدﯾﻣﯽ داﺷﺗن ﺗﻌداد ﺑﯾش از ﺣد ﻧﯾروھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻧﯾروھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﮑرار ﻣﯽﺷود.
ﭘس از اﯾن ھﻣﮫ ﻓداﮐﺎری ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻓﻐﺎنھﺎ را ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ درﻧده و ﺑﯽ رﺣم
ﺑﯾﺎﺑﯾم و در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺑﮫ اﻣﯾد ﺷرﯾﮏ ﺷدن در ﻏﺎرت ھﻧد ،از ﭘﯾوﺳﺗن آنھﺎ ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺧﺷﻧود
ﺑﺎﺷﯾم.
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اﮔر ﻣﺎ ﺧودﻣﺎن را درﮔﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧﯾم ،روﺳﯾﮫ ﻣﺎ را در ﺳﺎﻋت آزﻣﺎﯾش ،ﻓﻘﯾر و ﺷرﻣﻧده
ﺧواھد ﯾﺎﻓت .اﮔر ﻣﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوری ﮐﻧﯾم ،روﺳﯾﮫ ﻣﺎ را در ﺳﺎﻋت آزﻣﺎﯾش ﻗوی،
ﺛروﺗﻣﻧد و ﻣرﻓﮫ در ھﻧد ﺧواھد ﯾﺎﻓت .اﮔر او واﻗﻌﺎ ﻣﺎ را ﻣرﯾض ﻣﯽﺧواھد ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺑﺎﯾد
آرزو ﮐﻧد ﻣﺎ آن ﻗدر ﺷﯾﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﯾر ﻗﺑﻠﯽ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ از
ﻣﺳﯾری ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﺎﯾل اﻧد آن را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم ،اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾم .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر روﺳﯾﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻧد در ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﺑزرگ ﻗرار دارد .او ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد از طرﯾق ﯾﮏ ﮐﺷور
ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﻧزدﯾﮏ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑزرگ از ﺗﻣﺎم ﻣزﯾت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و
ﻣﺎدی ﺑرﺧوردارﯾم .ﻧﯾروھﺎی او ﻓرﺳوده و ھدر ﺧواھﻧد ﺷد و از ﻣﺎ در ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺷراﯾط
ﻗرار ﺧواھد داﺷت .اﻣﺎ اﮔر وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷوﯾم ،ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرﺗر ﺧود را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧﯾم و
ﺧود را در ﻣوﻗﻌﯾت ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺣرﯾف ﺧود ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم.
ﺧﻼﺻﮫ ،ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﻓﺳران ،ﺳرﺑﺎزان و ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺧود را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻧﯾم و ﺧود را ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣردﻣﯽ درﻣﺎن ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎنھﺎ درﮔﯾر ﺳﺎزﯾم ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻋﻣوﻣﯽ وﺟود
دارد .ھﻧوز اﻗداﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﮔﮭﯽ ھﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی
را ﺑﮫ آن ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣن ﺑﺎ آﮔﮭﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳرﺣد ﻓراﺗر از ﺳﻧد ﻣﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﻗﯾق ﺑﺎ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣراﺳﻼت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻠﯽ و ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل آن ﺳرﺣد آﺷﻧﺎ ھﺳﺗم و ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم
ﮐﮫ در ﮐل ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ آن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎﻣﻼﺣظﮫ ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﺣﮑم ﺑوده اﺳت .اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و آﺷﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت و ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﯾژﮔﯽھﺎ ﻣﺷﺧص ﺷده
اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﭘس از ﺷﮑﺳت ھﻣﮫ راه ﺣل ھﺎی دﯾﮕر ،ﮔﮭﮕﺎه اﻋﻣﺎل زور اﺟﺗﻧﺎب
ﻧﺎﭘذﯾر ﺑوده اﺳت .در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد ،اﺗﺧﺎذ زور ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮫ روﺷن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت .اﮐﻧون ﭘس از ﮔذﺷت ﭼﻧد ﺳﺎل ،ﺗرﮐﯾب ﺑردﺑﺎری از ﯾﮏ ﺳو و ﺻﻼﺑت از ﺳوی
دﯾﮕر ،ﭘﯾﺷرﻓت زﯾﺎدی در رﻓﺗﺎر اﯾن ﻣردم ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت .ھﯾﭻ ﺗﺧطﯽ و ﺗﺟﺎوزی از
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طرف ﻣﺎ ﺑﮫ آنھﺎ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ و اﻣﯾدوارم ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺻورت ﻧﮕﯾرد .اﺳﺗﻘﻼل
آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣﺗرم ﺷﻣرده ﺷده و ﻣﯽﺗوان اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳت ﺳرﺣدی ﻣﺎ ،ﻣﺎ را
در ﺟﺎی ﺧود ﻣﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧد ،اﮔر روزی در آﺳﯾﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم.
راه آھن ﻻھور ﺑﮫ ﭘﺷﺎور دﺳﺗور داده ﺷده و ﻗرار اﺳت راه اﻧدازی ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت زﯾﺎد
ﺳودﻣﻧد ﻧﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اھﻣﯾت آن ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧواھد ﺑود .ﺑدون ﺷﮏ در وﻗت ﺧوب ﺗﻣﺎم
ﺧواھد ﺷد.
ﺗﯾﻣﭘل

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ١۴
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ در ﺑﺎره ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﮐزی و دﻓﺎع ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ ﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻟﮫ ارزﺷﻣﻧد اﺧﯾر ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون در ﻣورد ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی،
ﺑﺎر دﯾﮕر واﯾﺳرا را ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﯾﮏ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ و ﺑﯾﺎن دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻣورد
ﻣوﺿوع ﻣﮭم ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎ در ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﯾﺎ ﻓراﺗر از آن ﺳوق داد.
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﺳوی ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب و ﺳرھﻧﮓ رﯾﻧل
ﺗﯾﻠر )ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ در ﻣرزھﺎی ﻣﺎورای رود ﺳﻧد ﺧدﻣت ﮐرده اﺳت( در ھﻣﯾن ﻣوﺿوع اﺳت
و ﻣن درک ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ آرزوی واﯾﺳرا اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن دوره
اداره ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﻧظر ﺧود را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد.
ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳوال ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗوﺳط واﯾﺳرا و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣدود ١۴
ﻣﺎه ﭘﯾش در ﺣﮑوﻣت ﺑودﻧد ،ﻣطرح ﺷد .ﻣن در آن زﻣﺎن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت در
دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ ،اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را داﺷﺗم ﮐﮫ ﻧظر ﺧود را در ﻣورد ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم اراﯾﮫ
ﮐردم و اﮐﻧون دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺑﯾﺎن ﺷدهام ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم.
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ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺑﺧشھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﯾﺎدداﺷت ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺷود ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷد ،ﺑﯽاطﻼع ﺑوده اﺳت .اﮔر او آنھﺎ را ﻣﯽ دﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺗوﺟﮫ
اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در آن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﯽﺷد ،ﯾﺎ ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد
ﺑرﺧﯽ از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻓﻌﻠﯽ او را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑودﻧد.
ﺷﺎﯾد ﺧوب ﻣﯽ ﺑود اﮔر آن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﮫ او و ﺳﺎﯾر ﻋﻼﻗﻣﻧدان و ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾرﺑط در اﯾن ﻣوﺿوع
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن در ﻣطﺑوﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﻣدﺗﺎ طرﻓدار ﺧط ﻋﻣﻠﯽ اﻧد ﮐﮫ از ﻧظر
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ و داﻧش آنھﺎ ﺑﺎﯾد ارزﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺧطرﻧﺎک
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻋﻣوم ﻣردم ،ھم در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ھم در ھﻧد ،ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑدون ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﺳﻣﯽ اﻧد و ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﯽ از ﻣوﺿوﻋﯽ
ﮐﮫ در ﻣورد آن ﻣﯽﭘردازﻧد ،ﻣرﺗﮑب ﺧﯾﺎﻧت ﯾﺎ اﻓﺷﺎﮔری ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻧﭼﮫ از
ﺳوی ﻣﺳﺋوﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی ﺗوﺟﮫ ﺟدی ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺑرﺧﯽ از آنھﺎ
در اﺟرای وظﺎﯾف رﺳﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دادهاﻧد ،ﺑر ﺧﻼف ،ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻧد.
ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽﮐﻧم اﻧﺗﺷﺎر ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧوﺷﺗﮫھﺎ ﮐﺎر درﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﯾن را ﻧﯾز ﻣﺻﻠﺣت ﻧﻣﯽداﻧم
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ،ﻋﻣوم ﻣردم از ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت آنھﺎ ﮐﺷور ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﺷود و
دﻻﯾﻠﯽ ﺑرای دﯾدﮔﺎه ﺧود ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ،آﮔﺎه ﻧﺑﺎﺷﻧد.
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺧﺗﻠف اﮐﻧون از اﻗداﻣﺎت ﮐم و ﺑﯾش ﻓﻌﺎل در ﻣرز ﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮭﺗرﯾن راه را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت
روﺳﯾﮫ اﻧﺟﺎم داد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺧود در ﻣورد ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ
ﻧﯾز رﺳﯾدﮔﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﺎﻗص ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود.
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ﻣﯽﺧواھم ﺑﮫ ﻣوارد اﺧﯾر در اﯾن ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھم و ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧم ﻧظر ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺗری در
ﺑﺎره ﺳﯾﺎﺳت ﺳرﺣدی ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،زﯾرا از اوﻟﯾن اﺷﻐﺎل ﭘﺷﺎور ﮐﮫ در ﻣﺎرچ  ١٨۴٩ﺗﺎ
 ١٨۵۵و ﺑﺎز ھم در ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺎل  ١٨۵۶در ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﺧدﻣت ﮐردهام ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ
در ﺗﻣﺎم دورهی ﮐﮫ ﻣن اﻓﺳر ﻋﻣده ارﺗش ﺑودم ،در ﺑﺳﯾﺎری از اﻣور و ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ
ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺣﺿور داﺷﺗم.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﯾوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ ،ﻣن واﻗﻌﺎ ﭼﯾز ﮐﻣﯽ ﺑرای اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن
ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت  ۵اﮐﺗوﺑر  ١٨۶٧دارم ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ داده ﺷده اﺳت.
ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف اراﯾﮫ ﺷده )ﺳﮫ ﻧﻔر آنھﺎ ،ﺳر
راوﻟﯾﻧﺳون ،ﺳرﻟﺷﮑر ﻟﻣزدن و ﺳرھﻧﮓ ﻟﻣزدن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داﻧش و ﺗواﻧﺎﯾﯽ در وزن
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد( در ﻣورد ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻧﯾرو در ھرات ،ﮐوﯾﺗﮫ ﯾﺎ ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﯾﺎ ﺑرای
داﺷﺗن ﻓرﺳﺗﺎده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﮔروھﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﺑوﻣﯽ ﯾﺎ ﺑدون آن ،ﯾﺎ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
ارﺗش ﭘﺎرس ﺑﺎ اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﯾﺎ ﺑرای اﺷﻐﺎل ﮐرم ﮐﮫ ﻏﯾرﺿروری و ﺷﺎﯾد ﺑﯽ ﻓﺎﯾده
ﺑرای ھدف ﻣورد ﻧظر اﺳت و ﻣﺎ را درﮔﯾر ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﺧﺎرج ﮐﻧد ،ارج ﻣﯽ ﻧﮭم.
اﺷﻐﺎل ھرات ﻣﺳﺗﻠزم اﺷﻐﺎل ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر اﺳت و ھم ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی
دﯾﮕر ھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎدهﺑﺎش ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از آنھﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻧد .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﻣﺳﺗﻠزم
ھزﯾﻧﮫی اﺳت ﮐﮫ در ﯾﺎدداﺷت ﻣن در ﭘﻧﺟم اﮐﺗوﺑر  ١٨۶٧ذﮐر ﺷده و ھم ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕری
ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل آﻣده و ﻗدرت دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎ را ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽﮐﻧد .در واﻗﻌﯾت ،اﮔر ﻣﺎ ھرات
را اﺷﻐﺎل ﮐﻧﯾم ،روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ از ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود ﺑرای
ﺣﻣﺎﯾت از ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در آن ﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و ﺳﭘس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺷﻐول ﺑﺎﺷﯾم،
طرحھﺎی او ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ )در ﺻورت وﺟود( در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣواﻧﻊ اﻧدﮐﯽ
دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود.

210

اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ﯾﺎ ﺟﻼل آﺑﺎد ﯾﺎ ھر دو ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻌﻘول ﺗر از اﺷﻐﺎل ﭘﺷﺎور ﯾﺎ ﯾﻌﻘوب آﺑﺎد
ﺑر ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺿرورت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ،ﻣﯽﺗوان ھر دو را ﺑﮫ
ﺳرﻋت اﺷﻐﺎل ﮐرد ،اﻣﺎ اﮐﻧون ھﯾﭻ ﺿرورت ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟود ﻧدارد و اﻧﺟﺎم اﯾن اﻗدام ﺑدون
دﻻﯾل ﻗوی ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺗﯾپ ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ،ﻣﺛﻼ  ۴ھزار ﻣرد ،در ھر ﻣﮑﺎن ،ﯾﺎ
در ﯾﮑﯽ اﮔر ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﺷﻐﺎل ﺷده ﺑود ،ﻗرار دھﯾم .ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺑراﺑر ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در
داﺧل ﻣرزھﺎی ﺧودﻣﺎن ذﺧﯾره و آﻣﺎده ﺣرﮐت ﺑﺎﺷد .ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ھر دو ﻣﮑﺎن در ﻓﺻول
ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟم اﻧد .ﻣﺳﺎﻓت و ﺳﺧﺗﯽ ﺟﺎدهھﺎ اﯾن اﻗدام را ﭘرھزﯾﻧﮫ
ﻣﯽﺳﺎزد و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﮑرر از طرﯾق ﮐوﺗلھﺎ ﻗطﻊ ﻣﯽﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد ﮐوهھﺎی ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل دزد در
آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ وﻓﺎداری اﻧدک ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل دارﻧد.
دﺷواری ﺑﯾﺷﺗری وﺟود ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ اﺑﺗدا رﺿﺎﯾت اﻓﻐﺎنھﺎ را در ﻣورد اﯾن اﻗدام ﺑﮫ
دﺳت آورﯾم و ﭘس از آن دﺷواری ﺑﯾﺷﺗر و طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺑرای دور ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺳوءﺗﻔﺎھم ھﺎ
ﺑﺎ آنھﺎ.
و ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ﺑرای ﭼﮫ ھدﻓﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود؟ ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﯾﮏ دﻟﯾل ﻣﺣﮑم ﭘﯾدا ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
دھد ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎت ،روﺳﯾﮫ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽدھد و ﻧﯾروھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﻣن ﯾﺎ آرام ﺳﺎزی ﻣرزھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﺳﺗﻘل از ﻣﻼﺣظﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
روﺳﯾﮫ ،دور اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑﻌدی ﺑرای داﺷﺗن ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده و ﯾﮏ ﮔروه از ﻧﯾروھﺎی ﺑوﻣﯽ در ﮐﺎﺑل اﺳت.
ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا در ﺑﻧدھﺎی  ٢١ﺗﺎ  ٢۴ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﺧود در ﻣورد ھر دوی اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ
ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﻣن ﺑﺎ ﻧظرات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق ھﺳﺗم .ﺣﺿور ھر ﯾﮏ از اﯾن دو ﺑﮫ
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اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣواﺟﮫ ﻧﻣوده و ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻣﺎ را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ در ﮐﻧﺗرول
ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯽﮐﻧد.
آﻧﭼﮫ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﯽﺧواھﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم،
ﺣﺎﮐﻣﺎن آنھﺎ را ﺗﻘوﯾﮫ ﮐﻧﯾم و اطﻼﻋﺎت درﺳﺗﯽ از آﻧﭼﮫ ﻣﯽﮔذرد ﺑﮫ دﺳت آورﯾم .ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت
ﻻزم را ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺧود ﯾﺎ از راهھﺎی دﯾﮕری ﺑﮫ طور رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ
آورﯾم و ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺣﺎﮐم را ﻓﻌﻼ ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾم ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ در اﻣور او ﻣداﺧﻠﮫ
ﻧﮑﻧﯾم ،ﯾﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﺑرای اﺧﺗﻼف در ﻣورد اﺣﺗﻣﺎل ﺣﺿور ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آﻧﺟﺎ ﯾﺎ
ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ،اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧﯾم.
ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻣﯾر را از راهھﺎی دﯾﮕر ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾم ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول و
ﺑﺎ ﺷﯾوهی ﮐﮫ ﻣورد ﭘﺳﻧد او و رﻋﺎﯾﺎﯾش ﺑﺎﺷد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺧطر درﮔﯾر ﺷدن ﺑﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎن
را ﻣﺗﺣﻣل ﺷوﯾم.
ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣورد ﻋدم ﻗرار دادن اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﮐﻧﺎر ﻧﯾروھﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎ واﯾﺳرا ﮐﺎﻣﻼ
ﻣواﻓﻘم .اﮔر ﻣﺑﺎرزه ای ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد و ﭘﺎرس ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺎ ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﺑدون ﺷﮏ ﻣﻣﮑن
اﺳت از اﺑزارھﺎی ﺑرای ﺗﻘوﯾت او اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺿور اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷود و ﯾﺎ در ﺻورت ﭘذﯾرش ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﺧﺗﻼف ﻧظر ﻣﻧﺟر
ﺷود؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﺧدام آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭘﺎرس را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دھد ﺗﺎ طرﻓدار ﻣﺎ ﺷوﻧد
و اﮔر ﻗﺻد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺧود اﯾن اﻓﺳران را ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺧری ﺑﺣث روی اﺷﻐﺎل ﮐرم اﺳت .ﭼﯾن اﻗداﻣﯽ ﮔران ﺧواھد ﺑود .ﻣﺎ ﻣﺗﯾﻘﯾن ﻧﺧواھﯾم
ﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ آن راﺿﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺳرﺣدی ﻣﺎ را ﮔﺳﺗرش ﻣﯽدھد و
درک آن آﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫﯾن اﻗدام اﻣﮑﺎن ﻣﺣﺻور ﺷدن ﺑﯾﮭوده ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ در اﯾن
ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﮐرم در زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻓﻌﺎل در ﺟﺎی دﯾﮕری ﺑﺳﯾﺎر ﮔراﻧﺑﮭﺎ
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ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن در ﻣورد ھر ﭘﯾﺷروی ﻏﯾرﺿروری ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی
ﺧﺎص ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾق اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭘﯾشﮔوﯾﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﯾر ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ
از ﮐدام ﺟﮭت ﺧواھد ﺑود.
ﮐرم ﻧﺳﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی ﻣوﺟود ﻣﺎ ﻓﻘط ﭼﻧد راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .ﺷراﯾط ﭼﻧﺎن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺳﺎزد ﻓورا و در ﺟرﯾﺎن ﭼﻧد روز وارد ﮐﺎﺑل ﺷوﯾم .اﻣﺎ ﺑرﺧﻼف
ﺗﻣﺎم ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺳﺗدل ،اﮔر ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑوﺟود آﯾد ،آن ﻧﯾروی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎدی در
ﮐرم ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﯾم ،آن ﻗدر ﻗوی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺳودﻣﻧد و ﺗﺣﮑﯾم اﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎ ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﮐﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﭘﺷﺎور ﺳرﯾﻌﺎ از راوﻟﭘﻧدی و ﺟﯾﻠم ﺗﻌوﯾض
ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻗوت ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﺳﻧد ،ﺣداﻗل ﺑﮫ ھﻣﺎن زودی ﮐﮫ
آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺷدن ﺳرﺑﺎزان ﮐرم از آن ﻣﺳﯾر ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﻧد.
از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺳرﺑﺎزان ﺧود را در ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺷﺎور ﻧﮕﮫ دارﯾم ﮐﮫ ﻣواﻧﻊ و دﺷﻣﻧﺎن
در ﻣﻘﺎﺑل آن ﻗرار دارﻧد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾروﯾﯽ ﺑﺻورت ﺧوب ﺗﺟﮭﯾز ﺷده ﺑﺎﺷد
ﻣﯽﺗواﻧد ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد ﯾﺎ دارای آن ﻗوﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ  ٧ﯾﺎدداﺷت ﺳرھﻧﮓ ﺗﯾﻠر ﮔﻔﺗﮫ ﺷده
اﺳت و از آن دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧﯾروی ﮐرم ﺗﻣﺎﻣﺎ از ﻋﻘب ﻗطﻊ ﺷده و ﺣﺗﻣﺎ ﺑدون ﻣﺷﮑﻼت
از ﭘﯾش رو ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧظری اﺳت .اﻣﺎ ﻣن ﺑدون درﻧﮓ ﻣﯽﮔوﯾم» ،ﮐرم را ﮐﻧﺎر
ﺑﮕذارﯾد«.
ﺑرای ﻧﺗﺟﮫ ﮔﯾری اﯾن ﻣوﺿوع ،ﻓﻘط ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت درﺳت را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭘﯾروی
ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ در ﻣرزھﺎی ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾم .ﻣﺎ ﺧود را در آن ﺟﺎ ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن ﺳرﺑﺎزان ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن دارﻧد ،ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺳرﺑﺎزان ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻧﮓھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺗﺟﮭﯾزات دارﻧد ،ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧط آن و ﺑﺎ ﺗﺣﮑﯾم و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﭘﺷﺎور ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺷراﯾط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و او را ﺗﻘوﯾﮫ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ از ھر
آﻧﭼﮫ ﻣﯽﮔذرد ﻧﺎظر و ﺑﺎﺧﺑر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم و آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ وزﯾر ﺣﮑوﻣت در ﻣراﺳﻠﮫ  ٢۶دﺳﻣﺑر
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 ١٨۶٧ﺧود ﮔﻔت ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت آﻣﺎده اﺳت ،اﮔر ﻓرﺻت و ﺿرورت اﯾﺟﺎب ﮐﻧد،
وارد ارﺗﺑﺎطﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﭘﯾﺷرویھﺎی او در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺧواھﯾم ﺷد،
ﺗﺎ از ﺧطر ﺳوئ ﺗﻔﺎھﻣﺎت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم.
اﮔر اﯾنھﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺷوﻧد و روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی ﻓﺷﺎر آورد ،ﻣﺎ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار
ﺧواھﯾم داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ آن ﺑروﯾم .ﻣن در ﺑﺎره آﻧﭼﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر در ھﻧد ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﮔوﯾم .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم در اﯾن
ﺟﺎ  ٧٠ﺗﺎ  ٨٠ھزار ﺳرﺑﺎز ﺧوب در ﺳرﺣدات ﺧود ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﯾم و در ﺻورت ﻟزوم،
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯾروی دارای ﺑرﺗری در ﺷﻣﺎر ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﺷراﯾط ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ھر ﻧﯾروی روﺳﯽ وارد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷوﯾم .ذﺧﺎﯾر ﻣﺎ ﻧﯾز ﻧزدﯾﮏ و در دﺳﺗرس ﻗرار ﺑوده و در وﺳط ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓراوان ﻣﺎ
ﻗرار دارﻧد.
ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﺿرورﺗﯽ ﺑرای ﺗرس از ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ ھﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺻرف
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﯾن روﺳﯾﮫ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻋﻼﯾم ﻣﺷﮑﻼت ﺑزرگ در ﻣﺣدوده وﻻﯾﺎت ﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم در اﯾن ﻣورد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ﺑﺎﺷﯾم .ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺗﮭﺎﺟم ﻧﯾروی ﺑزرگ ﺳﯾﮑﮫ در  ١٨۴۵ﯾﺎدوری ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن
دو ﻣﺎه ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺻروف ﺟﻧﮓ ﺑزرگ ﺑودﻧد و ﺷدﯾدا زﺟر ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد ،در ﺑﯾرون راﻧدن
آنھﺎ از ﻗﻠﻣرو ﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺷدﻧد .ﻣطﻣﯾﻧﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻓرض ﮐﻧﯾم ،ﺑوﻣﯾﺎن وﻻﯾﺎت
ﻣﺎ ھﻣدردی ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ روسھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﮑﮫ ھﺎ دارﻧد و ھﻧوز ھم ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷراﯾط
ﺑﻌدی ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی ﺧود را از ﺳرﺑﺎزان اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﯾم ،زﯾرا،
ﺳرﺑﺎزان ﺳﻔﯾد را ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﯽﺗوان در ﺑﯾن ﺳﺗﻠﯾﺞ و ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ﻣﺷﺎھده ﮐرد.
ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻓراﺗر از ھﯾﺟﺎن اﻓﺗﺎد و ﯾﮏ ﺗوطﯾﮫ در دﯾﻧﭘور ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد؟ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﻣردم
ھﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ روسھﺎ ﯾﺎ دﯾﮕران ﻧدارﻧد ،اﻣﺎ اﮔر در ھﻧد دﭼﺎر ﺑﻼﯾﺎی ﻣﺗواﻟﯽ
ﺷوﯾم ،ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺎ را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗوان از
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اﯾن اﻣر اﺟﺗﻧﺎب ﮐرد و ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﺻﻠﺣت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻧﻣﯽﺗوان از آن
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .اﯾن دﻟﯾل ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑرای ﻋدم اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺑرای ﻣﺻﻠﺣت ھﺎی ﻣﺷﮑوک اﺳت
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺧﺗم ﺷود.
ﻣﺎ ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای اﻧﺟﺎم دادن در ھﻧد دارﯾم و ﻣﻼﺣظﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ
طور ﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﺎﻧدن در ﺳرﺣدات ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ اﺷﺎره دارﻧد .اﻣﺎ اﮔر در روزھﺎی آﯾﻧده
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی و ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در ﻣﺎورای ھﻧد ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،از
ﻧظر اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﮓھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﺣﺳﺎس اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن
ﺧود درﮔﯾر ﺷوﯾم و ﮐﺷور را ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر و ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﮕﮫ دارﯾم.
ﻣن اﮐﻧون ﺑﮫ ﺑﺣث در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻣﯽ ﭘردازم
و اﺑﺗدا ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﻧﯾﺳﺗم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺻﻼ ﺑﺎ آن ﻣرز آﺷﻧﺎﯾﯽ دارد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار ﺗﯾپ ھﺎ
در ﮐوﯾﺗﮫ ﯾﺎ ﺟﻼل آﺑﺎد ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻور ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣرزھﺎی ﺧود را از
ﺣﻣﻼت اﯾﻣن ﺗر ،از آﻧﭼﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺳت ،ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل ﯾﺎ ﺑﺧشھﺎی از
ﻗﺑﺎﯾل ﮐﮫ ﻣﺎ را آزار ﻣﯽدھﻧد ،ﻋﻣﻼ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﻗرار ﻧﺧواھﻧد ﮔرﻓت .آنھﺎ ﺑﮫ
ﺳرﺣدات ﻣﺎ و ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ در آن ﺳرﺣد ﻧزدﯾﮏ اﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوه ھﺎی ﺑزرﮔﯽ از
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دور اﻧد و ﺟدا ﻣﯽﺷوﻧد .ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧم ھﯾﭻﮐس ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﯾرو ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ در ﺳرﺣد ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﻣﯽﺗوان ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ھر دﻟﯾل دﯾﮕری ﺑﮫ آﻧﺟﺎ اﻋزام ﺷوﻧد ،ﻧﯾروھﺎی ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دارﻧد ،ﻣطﻠﻘﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻔﯾدی ﺑر آراﻣش ﺳرﺣدات ﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔذارﻧد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﺑور ﮐﺎروآنھﺎ از طرﯾق ﮐوﺗلھﺎ ﻣﺎ را درﮔﯾر ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ اﻏﻠب وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﻣﯾل ﭘرﺷور ﺑﮫ ﻏﺎرت دارﻧد.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن اﯾن ﺗﺻور ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﮭﺑود ﺻﻠﺢ ﺳرﺣد از طرﯾق ﺣرﮐت رو ﺑﮫ ﺟﻠو در داﺧل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را رد ﻣﯽﮐﻧم و اﮐﻧون ﺑﮫ ﭘروژهی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﺑﮫ اﺻطﻼح
"ﻣﻘﺎم ﭘﻧﺟﺎب" ﺑرای اﺷﻐﺎل ﮐﺷور ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﯾوﺳف زی و ﺳﻧد اراﯾﮫ ﺷده اﺳت.
اﮔر ﻣﺎ ﭘول و ﻣرداﻧﯽ داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم آن را اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ اﻗدام ﺑﺳﯾﺎر
ﮐﺎرآﻣد در ﻣورد ﻣرز ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ،در ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺗوﺳط ،ﺻد ھزار ﻣرد
ﺑرای ﺟﺑران ﯾﮏ ﺷر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن اﯾده ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺟدی
ﻧدارد ،ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻣرزی ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﭘﯾش راﻧدن ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آنھﺎ دﺷﻣﻧﺎن را ھم در ﺟﻠو و ھم در اطراف ﺧود
ﺧواھﻧد داﺷت و آن ھم در ﺳﺧتﺗرﯾن زﻣﯾنھﺎ و در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎﻧدن در ﺟﻠﮕﮫ
ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ﮐﻧوﻧﯽ و ﭘﺷت ﺑﺎز ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﺎراﺣﺗﯽ از ﺟﺎﻧب دﺷﻣن اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﺷود ،ﻣﮕر ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ
ھﺎی ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن در  ٩ﻣورد از ھر  ١٠ﻣورد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺟﺎزات و دﻓﻊ ﻣﯽﺷوﻧد.
اﻋﺗﻘﺎد ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺳﺎﻻﻧﮫ ده ھزار ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺻرف اﻧﺟﺎم ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ
ﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ﮐﻧﯾم.
ﺳﯾﺳﺗم ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ اﺳت .ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی ﺳرﺣدی دارای ﺧطوطﯽ از ﭘﺎﺳﮕﺎه
ھﺎ از ﯾﻌﻘوب آﺑﺎد در ﺳﻧد ﺗﺎ ﻣﻧطﻘﮫ ﯾوﺳﻔزی اﺳت ﮐﮫ در ﺷرق ﺑﺎ رود ﺳﻧد ھم ﻣرز اﺳت.
اﯾن ﭘﺎﺳﮕﺎهھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﺎﻓﯽ اﻧد ،اﻣﺎ اﮔر ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد ،از ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ
واﺑﺳﺗﮫ اﻧد ،ﺗﻘوﯾت ﯾﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد.
ﮐل ﻧﯾروھﺎی ارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ ھﺷت اردوﮔﺎه ﯾﻌﻧﯽ ﯾﻌﻘوب آﺑﺎد ،راﺟﻧﭘور ،دﯾره ﻏﺎزی ﺧﺎن،
دﯾره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،ﺑﻧو ،ﮐوھﺎت ،ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﺷﻣول ﻧوﺷﮭره و ﻣردان ﺗﻌﻠق دارد ]ﺷﺎﻣل
ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد اﻧد[ – ﻧﯾروی ﻧﮫ ﭼﻧدان ﺑزرگ ﺑرای ﺳرﺣد ﺑﯾش از ﺻدھﺎ ﻣﺎﯾل و
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺳﯾﺎر ﺟﻧﮕﺟو ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻧﺳﺑﯽ ﺧود را اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد.
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ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده ﻧﯾروھﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑوﻣﯽ اﻧد و اﯾن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت ،زﯾرا ﺑوﻣﯾﺎن
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﭘﺎﺳﮕﺎھﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﻧد ،اﻣﺎ
ﺑﺧش ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﻧﺳﺑت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﻧﯾروھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی اﺳت .ﻣن ھزاره را در
ﮔزارش ﺳرﺑﺎزان دﻓﺎع از ﺳرﺣد وارد ﻧﮑردهام ،زﯾرا ﺑﺎ وﺟود ﻣرزﺑﻧدی ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل وﺣﺷﯽ ﮐﮫ
اﺧﯾرا ﻣﺎ را ﺑﮫ دردﺳر اﻧداﺧﺗﻧد ،ﺟدا از ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻧظم دﻓﺎع از ﺳرﺣد و ﻣﺎواری-اﻧدوس ﺑوده
و ھﯾﭻ ﺧط ﭘﺎﺳﮕﺎھﯽ ﻧدارد .اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ اﺑوت آﺑﺎد در ﮐوه ھﺎ ﻗرار دارد .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ
ﻣوﺿوع ھزاره را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ اﮐﻧون
 ٢٠ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻓوج ﺑوﻣﯽ ﺣﻔظ ﮐردهاﯾم،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﮑﮫھﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﺎ ارﺗش ﮐوﭼﮏ ﺣﻔظ ﻣﯽﮐردﻧد .ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ دو ﺑﺎر در
ﮐل آن دوره ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣﺗوﺳل ﺷدن ﺑﮫ ﺧﺻوﻣت ﺷدﯾم :اول ،در ﺳﺎل  ،١٨۵٢زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﺗل آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻧﮫ و ﺗپ ﮐﮫ از ﻣرز ﻣﺎ ﻓراﺗر و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﺧطرﻧﺎک رﻓﺗﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣردم ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﯾﮏ ﺧط ﮔﻣرک اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم ،ﺣﺳﻧزی ھﺎی ﮐوه ﺳﯾﺎه
ﺗوﺳط ﻧﯾروی از اﻓراد ﺑوﻣﯽ ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ ﺳرھﻧﮓ ﻣﮑﺳون و ﻧﺎﭘﯾر )ﺣﺎل ،ﻻرد ﻧﺎﭘﯾر
ﻣﺎﮔداﻻ( ﻣﺟﺎزات ﺷدﻧد و روزی دﯾﮕر ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اوﺿﺎع و اﺣواﻟﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯾر ﺑﮫ
وﻗوع ﭘﯾوﺳت و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﺎزﮔو ﮐردن آنھﺎ ﻧﯾﺳت ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﻧﯾروی ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳرﺗﯾپ واﯾت ﺷد ﺗﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﮐﮫ در ﮐوه ﺳﯾﺎه آن ﺳوی ﻣرز ﻣﺎ ﺳﺎﮐن
ﺑودﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﮐﻧﻧد.
در واﻗﻌﯾت ،ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھزاره را در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل آن در ﺳﺎل ١٨۴٩
ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ،ھرﮔز ﺗﺻور ﻧﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن آن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺗﻌﺻب ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺑودﻧد ،ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن  ٢٠ﺳﺎل ﻓﻘط در دو ﻣورد ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﺳﻼح ﺷدﯾم و ھرﮔز ﺧوﻧﯽ رﯾﺧﺗﮫ
ﻧﺷد .ھﻧوز ﮔزارﺷﺎت اﻏراﻗﯽ ﻧﺷر ﺷده در ﻣورد آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺳرﺣد ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻣﯽﺗواﻧم
ﺗذﮐر دھم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺷرﯾﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧوب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷد روز دﯾﮕر اﻋﻼن ﮐرد ﮐﮫ
ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺷدهاﯾم ﺗﺎ ﺳﮫ ﺗﮭﺎﺟم در  ١۵ﺳﺎل در ھزاره داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،طورﯾﮑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﻔت،
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در ﮐوه »ﻣوھﺎﺑون« ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐوه ﻣﺷﮭور در ھزاره اﺳت .ﺑﮫ ﻋوض ٣
در  ١۵ﻣﺎ  ٢ﺗﮭﺎﺟم در  ٢٠ﺳﺎل داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎور دارم در ھر دو ﻣورد  ٢٠ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷدﻧد.
ھرﮔوﻧﮫ ﮔزارش از ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓراﺗر از ﺳرﺣد ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،از
رود ﺳﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐوه را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺳﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧد ،ﺧﺎرج اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت .ھﻣﯾن
ﺑس ﮐﮫ ھﻣﮫ آنھﺎ ﮐم و ﺑﯾش ﺟﻧﮕﺟو اﻧد ،ھﻣﮫ ﮐم و ﺑﯾش درﻧده اﻧد ،ھﻣﮫ آنھﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻓﻘﯾر
اﻧد.
ھﻣﮫ اﯾن ﺷراﯾط دﻟﯾﻠﯽ اﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻗﻊ دردﺳر ﺑﺎﺷﯾم و در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ،ﻧﮫ
ﯾورش ھﺎی ﻏﺎرتﮔراﻧﮫ ﻧﮫ ﭼﻧدان ﻣﮑرر ﺑﮫ ﮐﺷور ھﻣوار و ﺣﺎﺻﻠﺧﯾزﺗر ﺧودﻣﺎن .وﻗﺗﯽ
ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﺷور ھﻣوار ،ﻧﺑﺎﯾد اﯾﻧطور ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ﺳرﺣدی ﻣﺎ ھﻣوار اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ و
آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﮐوھﮭﺎی ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽآﯾﻧد و درهھﺎی ﻣﺎ را از ھم ﺟدا ﻣﯽﮐﻧﻧد و در
ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾن ﮐوهھﺎ اﺗﺑﺎع ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﻣﺎ ھﻣواریھﺎ را ﻧﮕﮫ
ﻣﯽدارﯾم و ﮐوهھﺎ را رھﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻣﺎ در ﺟﺎھﺎی ﺗوﺳط ﮐﺗﻠﮫھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣرزی ﮐﻣﮏ ﻣﯽﺷوﻧد،
ﻣﺳﺋول ﺣﻔﺎظت از ﻣردم و اﻣوال آنھﺎ اﻧد و در ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘر در
آنھﺎ در دﻓﻊ ﺣﻣﻼت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺷدهاﻧد .اﯾن ﯾورشھﺎ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ روﺳﺗﺎ ھﺎی
دارﯾم ﮐﮫ دارای ﮔﻠﮫھﺎی ﺑزرگ ﮔﺎو در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺎﯾﻠﯽ ﮐوهھﺎی اﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗﺑﺎﯾل
دزد اﺷﻐﺎل ﺷدهاﻧد ،واﻗﻌﺎ اﻧدک ﺑوده و ﺑﮫ ﻧدرت ﺑدون ﻣﺟﺎزات ﻣﺎﻧدهاﻧد.
روش ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺗﺟﺎوز ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺣﺎﺻره آن اﺳت .از آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﺗردد در ھﻣواری ھﺎ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج و دور رﯾﺧﺗن اﺷﯾﺎی دﯾﮕر ﺿروری اﺳت،
اﯾن ﻣﺟﺎزات ﻣؤﺛر اﺳت و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﺗﺧﻠف را وادار ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐرده اﺳت .در
ﺻورت ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت ،روش ﻣﻌﻣول اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺑرای ورود ﺑﮫ ﮐوه ھﺎ و ﻣﺟﺎزات
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ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن ﺻورت ﮔﯾرد .در اﯾن ﻣوارد ﺗﻌداد زﯾﺎدی دﺷﻣن ﺑﮫ ﻧدرت ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﭼون
آنھﺎ در ﮐوهھﺎ ﺑﺎ درﮔﯾریھﺎی ﺳﺑﮏ ﻣﯽﺟﻧﮕﻧد و ھرﮔز ﻧزدﯾﮏ ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ
ﺑرﺧﯽ از ﮔروهھﺎی ﮐﮫ در ﺳﺧﺗﯽ ﯾﺎ ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،آنھﺎ اﻏﻠب ﭘﺎﯾﯾن ﻧﻣﯽﺷوﻧد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ زﯾر ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ در اﯾن ﻣورد اﻧدک اﺳت و
ﻋﻣدﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺟﺳور ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
در زﻣﯾن ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎز روﺑرو ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻌداد ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن ﺷﺎﯾد ھرﮔز ﺑﮫ ﻧظر ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج ،ﻧﺗﯾﺟﮥ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﻣورد ﻧظر
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻗوی ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﺟﺎزات ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺟﺎزات
اﺣﺳﺎس ﻣﯽﺷود .اﮔر ﻣردان ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده و زﻧﺎن و رﻣﮫ ﺧود را دور ﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
روﺳﺗﺎھﺎی ﺷﺎن وﯾران ،ﺑرج ھﺎی دﯾده ﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎن )ﻣﻔﯾد در دﻋواھﺎی داﺧﻠﯽ آنھﺎ( ﻣﻧﻔﺟر و
اﻧﺑﺎرھﺎی ﻏﻠﮫ ﺷﺎن ﺗﺧرﯾب ﺷود و ﺷﺎﯾد آﻧﭼﮫ اﺛری ﻗویﺗر از ھر ﭼﯾز دارد ،ﻣﺎ راه رﺳﯾدن
ﺑﮫ آن روﺳﺗﺎھﺎ را آﻣوﺧﺗﮫاﯾم و در ﺻورت ﻟزوم ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺳﮭوﻟت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣوﻗﻌﯾت اول ،ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑروﯾم.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﻣول ﭼﻧﯾن اﺳت و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدهی ﺑﯽ ﺧﺑر از ﺟﻧﮓھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﮫ ﮐم ﺑودن ﺗﻌداد دﺷﻣﻧﺎن ﻧﺎﺑود ﺷده ﺗﻣﺳﺧر ﮐﻧد ،اھداف ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت ،ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن
ﻣﺟﺎزات ﺷدهاﻧد و ﺑرای ﻣدت ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ رﻓﺗﺎر ﺧوﺑﯽ ﺧواھﻧد داﺷت.
ﺷﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺎ از ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ،ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ
ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺧﯽ ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد دﺷﻣﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرول ﻣﺟﺎزات ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺷده
ﺑﺎﺷﻧد .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺧوب و ﻓراﺗر از اﻧﺗظﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرز را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد،
ﻣوﻓق ﺑوده اﺳت؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﯾم.
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ﯾﮑﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،روز ﭘﯾش ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎ  ٢٣ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺳرﺣد
ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ اﯾم .اﮐﻧون ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ھر ﺗﮭﺎﺟم از ﺳﺎل  ١٨۴٩ﭘﯾش روی ﻣن
ﻗرار دارد .اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺗﮭﺎﺟم ھﺎی ﮐوﭼﮏ را ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺑوده اﻧد را ھم
"ﺗﮭﺎﺟم" ﺑﻧﺎﻣﯾم ،ﻣطﻣﯾﻧﺎ اﻏراق آﻣﯾز اﺳت.
ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ﺗﮭﺎﺟم اﺧﯾر ﺟﻧرال واﯾﻠد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ در  ٢٠ﺳﺎل  ١٨ﻣورد ﺑوده اﺳت،
ﺣدود ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم در ﺳﺎل و اﯾن ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﺑرﺧوردھﺎی ﻣﺎ )ﺑﮫ ﺟز اﻣور ﺟزﺋﯽ ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎ(
ﺑﺎ ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ از ﻣرزھﺎی ھزاره و ﮐﺷﻣﯾر ﺗﺎ ﺳﻧد اﺳت.
ﺗوﺻﯾف ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺗﮭﺎﺟم ھﺎ آﺳﺎن اﻧد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺗﻧﮭﺎ در دو ﻣورد ،ﺑﯾش از ٢٠
ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد و در اﮐﺛر ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر .ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺗﮭﺎم ﻣﺣﺳود و وزﯾری اﺳت
ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﺑﺧش ﺟدا ﺷدهی ﻧﯾرو ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﺣﻣل و دﻓﻊ ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺟدی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑودﻧد و
ﺗﮭﺎﺟم اﻣﺑﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن از طرﯾق ﺿﻣﺎﻧت اﻧﺣراﻓﯽ ،ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ را در ﯾﮏ زﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎﻣطﻠوب ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗوی ﺗرﯾن ﻗﺑﺎﯾل در ﮐوه ھﺎی آوردﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧزاﻋﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧداﺷﺗﯾم.
ﻗﺑﺎﯾل در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯾری اﻧد و در واﻗﻌﯾت ،ﺑﺳﯾﺎری ﻗﺑﻼ آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات ﻗطﻌﯽ اﺳت.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎھﯽ ﺟراﯾم ﻣورد ﻋﻔو ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ﮔﺎھﯽ وﻗت ﺧود را در اﻧﺗظﺎر ﻓﺻل
ﻣﺳﺎﻋد ﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠوب ﻣﯽ ﮔذراﻧﯾم ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻧﺑﯾﮫ و ﻣﺟﺎزات ﺑرﺳد .اﮔر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﭘﯾوﺳﺗﮫ دﻧﺑﺎل ﺷود ،ﺷﮑﺎﯾت ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﺧواھﯾم داﺷت .زﯾرا ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ
ﺿرورت اﻧﺟﺎم ھر ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﯾﮏ ﺷر ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ اﺳت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﭼﮫ ﻓﺎﯾدهی
از آﻣوزش اﻓﺳران و ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣدرﺳﮫ ﻣرزی ﺧود داﺷﺗﮫ اﯾم و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت
ﻋﺎدت ﮐردهاﯾم.
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ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﻣﯽﺷوﯾم و در ﮐوهھﺎ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﯾﺎ در ﺣﺎﻟت ﺗداﻓﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﯾم ،ھﻣﺎن
ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در اﻣﺑﯾﺎﻟﮫ اﻧﺟﺎم دادﯾم ،ﺧطر واﻗﻌﯽ وﺟود دارد ،زﯾرا در آن ﺻورت ،زﻣﺎن ﺑرای
ﺗرﮐﯾب و اوﺑﺎش ﺷدن ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ وﺟود دارد.
ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﻗﺑﺎﯾل ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ در ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐردن
دارد .ﺑرای ﯾﮏ ﺗﯾپ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺳواره ﻧظﺎم و ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ اﺳب ﺑﺎ ﺗﻧﺎﺳب ﮐﺎﻓﯽ ،ﺷﮑﺳت
دادن ھر ﻧﯾروی از ﻣردان ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ دﺷوار ﺗر از ﯾﮏ روز ﺧوب
در ﻣﯾدان ﻓﻌﺎل اﺳت.
اظﮭﺎرات ﻣن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻋﻣدﺗﺎ در ﻣورد ﺳرﺣدات ﭘﻧﺟﺎب ﻣﺎ در ﻓرا-اﻧدوس اﺳت ،اﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﻧد ﺑﯾﻧدازﯾم .در آﻧﺟﺎ ﭘﺎﺳﮕﺎهھﺎ ﻋﻣدﺗﺎ از ﺳواره ﻧظﺎم
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و اﯾن درﺳت اﺳت ،زﯾرا ﻗﺑﺎﯾل دزد ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﮐﻣرﺑﻧد وﺳﯾﻊ ﻣﻧﺎطق ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺑﯾن داﻣﻧﮫ ﮐوهھﺎ و اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻣﺎ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد .در واﻗﻌﯾت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ در اﯾن
ﻣﺣﻼت ،ﺗﮭﺎﺟم در ﮐوھﮭﺎ ﺑﯽ ﻣورد اﺳت و ﻣﻧﺷﺄ ﻣﻌﻣول روﯾدادھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﯾورﺷﯽ
ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻏﺎرﺗﮕران ﺗوﺳط ﺳواره ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣورد ﺑرﺧورد و ﺗﻌﻘﯾب
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻت ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺗرﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را دارﻧد.
در ﯾﮏ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣرز ﺳﻧد ،در ﺟرﯾﺎن  ٢٠ﺳﺎل ،ﻣن ﺑﺎ  ١٠ﺗﮭﺎﺟم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫی
ﺑرﺧوردم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آنھﺎ ھﯾﭻ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﺑرای ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ دارای ﻧﯾروی از
 ١٧ﺗﺎ  ١٣٣ﺷﻣﺷﯾر ﺑوده اﻧد .در ﺗﻣﺎم اﯾن ﺑرﺧوردھﺎ  ٣٨ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽﺷدهاﻧد.
ﻣطﻣﯾﻧﺎ اﯾن ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺧون ﺑرای ﺣﻔﺎظت آن ﺑﺧش ﺳرﺣد ﻧﯾﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻣن از ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت در ﺻورت ﻟزوم دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧم ،ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﺷﮑﻼت ﺟﻧﮓ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ آﮔﺎه
ھﺳﺗم .ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﮓ در ﮐوھﮭﺎی اﺷﻐﺎل ﺷده ﺗوﺳط دﺷﻣﻧﺎن ﻓﻌﺎل را دﯾده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ داﻧﺳﺗن
آن اﯾن ﻣﺷﮑﻼت را ﮐﻣﺗر ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺗواﻧﺎ ،ذﮐﯽ و ﻣﺟرب
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ﻧﯾﺎز دارد ﮐﮫ دارای ﺳرﺑﺎزان ﺧوب ،ﻓﻌﺎل و ﭘﯾﺷرو ﺑوده و ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺎز دارﻧد.
ﺗﮭﺎﺟم ھﺎ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺳﺑﮏ ﺗﺧﻣﯾن ﺷوﻧد .آنھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ دارای ﺧطرات اﻧد .زﯾرا در ھﯾﭻ
ﺟﻧﮕﯽ ،اﻣﻧﯾت ﻧﯾرو و ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﺎرزار ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺳرﯾﻊ و در ﺻورت ﻧﯾﺎز،
اﻗدام ﻗوی ﺧردﻣﻧداﻧﮫ اﻓﺳران زﯾردﺳت ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارد ﮐﮫ داﯾﻣﺎ در ﺷراﯾط ﻏﯾرﻣﻧﺗظره و ﺑدون
اﻣﮑﺎن ارﺟﺎع ﺑرای ﺳﻔﺎرش در ﮐﻧﺎر ﮔروهھﺎ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
دﺷواری ھﺎی زﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ از ﻗﺑل ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت و اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ و
در ﻧزدﯾﮑﯽ ﯾﮏ دﺷﻣن ﺷﺟﺎع ﻓﻌﺎل ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ از ھر ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﺳﺎﻋد اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل ﺳرﮔرداﻧﺎن ﯾﺎ ﭘﯾرواﻧش ﺑﭘردارد ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل
از ھر ﻧوع ﺗوﺷﮫی ﺻرف ﻧظر ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺟﺑور اﺳت ھر ذره ﻏذا و ﺳﺎﯾر ﻣﻠزوﻣﺎت را ﺑﺎ
ﺧود ﺣﻣل ﮐﻧد ،ﻋدم اﻣﮑﺎن ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ارﺗﺑﺎط ﺑﺎز ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواﻧﻊ دﯾﮕر ﮐﮫ
ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾﻧد ،ورود ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی اﻓﻐﺎن را ﺑﯽ اھﻣﯾت ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن دﻟﯾل ﻧﯾﺳت و ھرﮔز
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻧدادن اﯾن ﮐﺎر در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺧوب اﯾﺟﺎب
ﻣﯽﮐﻧد ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ،اﻣﺎ دﻟﯾل ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﮔوش ﻧﮑردن ﺑﮫ ﻓرﯾﺎدھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت را
ﺑﮫ ﯾﮏ رﻓﺗﺎر ﻏﯾرﺿروری و اﺣﺗﻣﺎﻻ ھزﯾﻧﮫ ﺧون و ﭘول ﺑدون ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻓﺷﺎر
ﻣﯽدھد.
ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ورود ﺑﮫ ﮐوه ھﺎ ،ﻣﮕر در اﺟرای ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺿروری و
ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود و اﻣﯾدوارم اﺷﻐﺎل ﻣﮑﺎنھﺎی
ﺧﺎص در ﮐوھﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی واھﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﻣطرح ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﻣﻧوع
ﮔردد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی،
ﻣن ﻧظر ﻣﺗواﺿﻌﺎﻧﮫ ﺧود را در ﻣورد ﺧط ﻣﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺧود ﺑﯾﺎن ﮐردم.
ﻧورﻣن
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺳﻧد ١۴
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺳط آﻗﺎی ﺗﯾﻠر ،ﻋﺿو ﺷورا
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎدداﺷت ارزﺷﻣﻧد ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﮕر در اﯾن ﻣورد
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﺗﻐﯾﯾر ﻧداده اﺳت.
در اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ  ٢۵ﻣﺎه اﺧﯾر ﺛﺑت ﺷده اﺳت ،ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل ﺷود ،ﮐﺎﻣﻼ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣواﻓﻘم.
اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺗرک ﺣﮑوﻣت از ﺳﯾﻣﻠﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود و ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ھﻣﭼﻧﺎن
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم ﺷود ،ھدف آنھﺎ ﺗﻘوﯾت ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﯾرﻋﻠﯽ و
اﯾﺟﺎد رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺣﮑم و اﺳﺗوار اﺳت .ﻣن ﻗوﯾﺎ ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﻣطﻠوب و ﺑﮫ اﺟﺑﺎر ﺗوﺳط ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯽﺷود  -ﺗﺣﮑﯾم ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی و دوﺳﺗﺎﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ ،ﻣﺎ ﮐﺎرھﺎی را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻣرز ﺧودﻣﺎن ﻻزم اﺳت .ﻣﺎ
در ﺣﺎل ﺗﻘوﯾت ﻗرارﮔﺎهھﺎی ﺳرﺣدی و ﺗﻘوﯾت ﭘﺎدﮔﺎن ﭘﺷﺎور ھﺳﺗﯾم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،در ﻋﯾن
ﺣﺎل ،ﺗﻼشھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺟﮭت ﺑﮭﺑود اداره داﺧﻠﯽ ﺧودﻣﺎن اﺳت .ﻣﺎ
ﺳﺎﺧت راه آھن از ﻻھور ﺑﮫ ﭘﺷﺎور را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫاﯾم .ﺧطوط ﻣﮭم دﯾﮕر رو ﺑﮫ اﺗﻣﺎم اﻧد
و ﺧط وادی رود ﺳﻧد ﮐﮫ ﺿرورت آن ﭼﻧدان ﻣﺑرم ﻧﯾﺳت ،ﺑدون ﺷﮏ در طول زﻣﺎن دﻧﺑﺎل
ﺧواھد ﺷد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣرز ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾم و ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧوﻧﯽ آﺷﺗﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ و اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
ﻧزدﯾﮏ ﺧود در آن ﺳوی ﻣرز اداﻣﮫ دھﯾم ،ھﯾﭻ ﺗرﺳﯽ از ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ ﻧدارﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل
ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی ﺛﺎﺑت او ﻧﮕﺎه ﮐرد .او ﻗﺑﻼ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺷرﻗﯽ ﮔﺎمھﺎی
ﺳرﯾﻌﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﯽرود .اﮔرﭼﮫ دوران ﺗﺻدی او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای آن
زﻣﺎن ﻧﺎاﻣن ﺑﺎﺷد ،او ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻗدرت ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد و ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ را
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ﮐﮫ در آن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ دﺳت آورده اﺳت ،ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧد .ﺳوال اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗداﺑﯾر ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت
اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻣﺷروع ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ﺣرﮐت رو ﺑﮫ ﺟﻠوی او را ﻣﮭﺎر ﮐﻧﯾم،
ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻔوذ ﻏﺎﻟب و ﺣﻔظ ﺗوازن ﻗوا در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﺧﻧﺛﯽ ﯾﺎ ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﯾم؟
ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻻزم اﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾم ﺗﺎ دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد ﺧود را ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﮐﺷﻣﯾر ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾم و در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﭘﺎرس ،اﮔرﭼﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و درﺧواﺳتھﺎی
ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﻣﯽﺗواﻧد ارزش زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺗﻣﺎﯾل دارم ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﻣواﻓﻘت
ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣداﻗل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ آن درﺑﺎر ﺑﮫ دﻓﺗر ھﻧد ﻣﻧﺗﻘل ﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎﻟﯽﺗر ،ﻣﺎ در ﺣﺎل اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﺧود ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺗﺟﺎرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ
ﻣﻧﺎطق آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی از طرﯾق ﺗﺳﮭﯾل ﻣﺳﯾر آزاد ﺗردد ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮔﺷﺎﯾش ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺳﯾر
ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷرق ﮐﺷﻣﯾر و ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن روﻧده و آﯾﻧده ﺑﮫ آن ﻣﻧﺎطق ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ
ﻗﺑﻼ رواﺑط ﺗﺟﺎری ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزی ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﯾﺎرﮐﻧد ﺑرﻗرار ﮐردهاﯾم و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻋوت ﺧود
ﻗوشﺑﯾﮕﯽ ،ﯾﮏ ﻗوﻧﺳل ﺑوﻣﯽ را ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺗﺧت او
ﻣﻘﯾم ﮐردهاﯾم .آﻧﭼﮫ اﮐﻧون ﻣورد ﻧظر اﺳت ،ﺣرﮐت ﺑﯾﺷﺗر در ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
روﺳﯾﮫ را در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ،در ﻣﯾدان ﺧودش ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت او در
راه ﺗﻣدن و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ رواﺑط ﺗﺟﺎری ﺑﯾن دو ﻣﻠت و
ﻣﻧﺎطق آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم زﻣﺎن آن ﺑرای ﯾﮏ ﻋﻣل دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺻﻣم ﻓرارﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز
روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت .اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺳرھﻧﮓ ﻧورﻣن اظﮭﺎر ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در اﯾن ﺟﮭت ھداﯾت ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﯾن از ﭼﻧﺎن
اھﻣﯾﺗﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧزاﮐت درﺧواﺳت ﺷود ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ اوﻟﯽ و ﺟدی وزﯾر
ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺳﺎزﮔﺎری ﭼﻧﯾن ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗﺟﺎری
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن دو ﻗدرت را ﻓراھم ﺳﺎزد .ﺗﻧﮭﺎ اﻋﺗراض دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻏﺎﻟب ﻧﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﻣن
ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﯾﮏ روﺣﯾﮫ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم
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ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﺗﺎﻣﯾن ﺑرﺧﯽ ﺗرﺗﯾﺑﺎت داﯾﻣﯽ ﻣﯽﺷود ،ﺧواه در ﺷﮑل ﯾﮏ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﯾﺎ ﺗﺑﺎدل
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗوﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ دﯾدﮔﺎه ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ روﺳﯾﮫ ﺑرای ھﻧد را ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷد
ﮐﮫ در اذھﺎن ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی وﺟود دارد.
ﮐﻠﮑﺗﮫ ١٢ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٨
اﻣﺿﺎی ﺗﯾﻠر

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨در ﺳﻧد ١۴
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺳط ﺳﺗﺎد ارﺗش ھﻧد ،ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎدداﺷت ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون در ﺑﺎره ﭘرﺳش
ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ٢۴ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٨
در ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ﻣن در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دﻓﺎع ھﻧد در ﺳرﺣدات
ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ در ﺟرﯾﺎن دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﻋﺎﻣﮫ ،ﻣن ﻧظرات ﺧود
را در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﯾل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺗوﺳط ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون اﺑراز ﮐردهام.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﺳﺗدﻻل ﻋﻠﯾﮫ اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ﺗوﺳط ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ ﭘﯾﺷروی در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣورد واﻗﻌﯽ در رواﺑط ﺑﺎ آن ﮐﺷور اﯾﺟﺎد ﺷود.
ﻣن ﺑﮫ ﺷدت ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﯾن رواﺑط ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﺎﻧس واﮔذار ﺷود ﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﮕرش ﺑﯽ
اﻋﺗﻣﺎدی ﯾﺎ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ از ﺳوی ﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻌﺎﻣل دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل را
ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾم و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ھﻣدردی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت دﯾﻔﮑﺗو را ﮔواھﯽ
ﻣﯽ دھﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮔواھﯽ ﻋﻣﻠﯽ دﻓﺎﺗر ﺧﯾرﯾﮫ و ﺣس ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧوب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺧودﻣﺎن را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم.
ﻣن ﺑﺎ ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا در ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ طﯽ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق
ﺑودم.
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﻗرار دارد و واﻗﻌﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﮐدام دﺳﺗﮫ در
ﺣﺎل ﺻﻌود ﯾﺎ ﭘﯾروزی اﺳت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺿرور اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎزه دھﯾم طرف ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف
ﺑﺎ ھم درﮔﯾر ﺷوﻧد و ﺑﯽ طرﻓﯽ ﮐﺎﻣل از طرف ﻣﺎ رﻋﺎﯾت ﺷود.
اﻣﺎ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺿرورت ﻣﺑرم ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ
واﻗﻌﯽ ﻣﺣدود ﺷود و ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﺛﺑﺎت را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
دﯾﻔﮑﺗو اﺧﺗﺻﺎص دھﯾم ،ﻧﺑﺎﯾد ﻓﻘط از ﻧظر ﻣدﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﻧوی
و ﺣﺗﯽ ﻣﺎدی ﮐﻧﯾم.
اﯾن اﻣر را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺑزرگ ،ﻗدرت ﺑزرگ ھﻧد و ﻗدرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ
اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺗﮑﯾﮫ دارد ،ھداﯾت ﮐﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﮐﺎﺑل و
ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ در اطراف آن ﻗرار دارﻧد ،در ﻧظر ﮔﯾرﯾم.
رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﭼﻧﯾن دﻻﯾل و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آزادی ﻋﻣل ﺑﺎﺷد و ﻣراﻗب
ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﺗﺻور ھرﮔوﻧﮫ ﺗرس ﯾﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت روﺳﯾﮫ را ﺣذف ﮐﻧﯾم.
اﯾﺟﺎد اﺗﺣﺎد ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و ﺗداﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗرس از روﺳﯾﮫ اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑر
ھﻣﯾن اﺳﺎس ،ﯾﮏ اﻗدام ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت.
اﻣﺎ ﯾﻘﯾﻧﺎ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارﯾم ﺗﺎ او ﺑر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳت و
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺧود و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻣﺷﺎوره و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد ،ﺑﺑﯾﻧد ،ﻣﺷروط
ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در ﻣوارد ﻣﮭم ،ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷد ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣﻌﻘول و ﺳﯾﺎﺳت ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻋداﻟت در ﻗﺑﺎل
رﻋﺎﯾﺎی ﺧود و رﻋﺎﯾت ﺗﻌﮭدات ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد.
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از ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺑﻠﯽ ﻣن دﯾده ﻣﯽﺷود ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﯾﻣﺎ در ﺗﻼش ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن روﺣﯾﮫ ﻧظﺎﻣﯽ در
اﻧﮕﻠﯾس و ھﻧد ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ اﻧد ،از دﻧﺑﺎل ﮐردن آنھﺎ ﺧودداری ﮐردهام.
اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از دﯾدن ﺗﻼشھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔم ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻻزم اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ ھوﺷﯾﺎری روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت آن ﮐﺷور در آﺳﯾﺎ را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣوارد ﻣﻔروض ﺟﺎه طﻠﺑﯽ روﺳﯾﮫ در رواﺑطش ﺑﺎ وﻻﯾﺎت داﻧﯾوب
و ﭘورﺗﯽ ،اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﭼﻧﯾن ھوﺷﯾﺎری دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت
ﮐﮫ ھﺷداری در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺛرﮔذاری روﺳﯾﮫ ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد ،ﺑﯾش از آن ﻏﯾر ﻣﻌﻘول
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﺷود .ﻣﺎ ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ و ﮔﺳﺗرده ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﭼﯾزی ﺑرای ﺗرس از روﺳﯾﮫ ﻧدارﯾم ،ﺧواه روﺳﯾﮫ در ﻣﺣدوده ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود
ﻣﺗوﻗف ﺷود ﯾﺎ ﻗدرت ﺧود را ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﻣرزھﺎی ﻣﺎ ﮔﺳﺗرش دھد .ﺷﯾطﻧت ﺑزرگ ﺗوﺳط
ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر ھر دﻟﯾﻠﯽ ﺧود را ﻣﺷﻐول ﺗﺑﻠﯾﻎ دروﻏﯾن ﺿﻌف ﻣﺎ در ھﻧد
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎ در آن ﮐﺷور در ﺑراﺑر ﺗﻣﺎم ﻗدرتھﺎی ﺟﮭﺎن ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾرﯾم ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺧودﻣﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾم .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺟﺎوز ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم
ﺑروﯾم و ﺧود را در ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ دوﺳت دارﯾم ﻣﺳﺗﻘر ﮐﻧﯾم .از ﺳوی دﯾﮕر ،اﮔر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت
درﺳت و ﻣﻧﺎﺳب ،ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ﺧود را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم و ﺧود را ﺑﺎ ﺗداوم ﺣﮑوﻣت داری ﺧوب و
ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﺑﮫ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﺗﻘوﯾﮫ ﮐﻧﯾم ،ﺑدون اﺳراف از ﯾﮏ ﺳو ﯾﺎ ارزاﻧﯽ
ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﺑرای اﻣﭘراﺗوری ﺑزرگ
ﺗﺣت رﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای اﻣﻧﯾت و رھﺎﯾﯽ از اﺿطراب ﺳﯾﺎﺳﯽ
را رﻋﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل از اﯾن ﻣﻧظر ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣوظﻔﯾم ارﺗﺑﺎطﺎت آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺧود ﺑﺎ روﺳﯾﮫ را ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻧﺎﺳب دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ و ﻗوﻧﺳﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯾم.
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ﻓﻘدان ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﻣﺎ و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ،در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﺷﺎﯾد ﭘﯾش از ﺗﺑدﯾل ﺷدن روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﺳﻠط آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد
ﻧﺑود .اﻣﺎ اﮐﻧون ﮐﮫ اﯾن اﻣر واﻗﻌﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ،ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ از ارﺗﺑﺎطﺎت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ و
ﻗوﻧﺳﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط
ﺟﮭﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺟﺎه طﻠﺑﯽ روﺳﯾﮫ در آنھﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم،
ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺣذﻓﯽ ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم در درازﻣدت ﺧطراﺗﯽ را ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗوﺳط
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺷدار و ﺳوء ظن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طرحھﺎی روﺳﯾﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھﻧد را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗﺷدﯾد
ﻧﮑﻧﯾم.
زﯾرا اﯾن ﺑﺳﯾﺎر درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از ﻣزﯾت اطﻼﻋﺎت ﺻﺣﯾﺢ ﺑرﺧوردار
ﻧﯾﺳﺗﯾم و ﺳﯾﺎﺳت ھﻧد ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی ﺧود ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺧﺻﻠت ﭼﯾﻧﺎﯾﯽ دارد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭘﯾروی از ﯾﮏ اﯾده آﺳﯾﺎﯾﯽ ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﭘرده ﺑﯾن ھﻧد و ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج ﺣﺳﺎدت ﻣﯽﮐﻧﯾم ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﻓراﺗر از آن ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﯾم.
ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ،ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻور از ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣتﺗداری ﺑراﺳﺎس
ﺗﺻور ﺳﯾﺎﺳت ﮔﺳﺗرده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺣدود آن اﺳت .زﯾرا ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﺑﮫ ﻟطف ﺷﯾطﻧتﮐﻧﻧدﮔﺎن ھر دو ﮐﺷور و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽھﺎ و وﺣﺷتھﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻓرزﻧدان
ﺟﮭل ﺳﭘرده ﺷدهاﯾم.
اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽﺗردﯾد ﻗطﻌﺎ ﺑﺎ ﺳﻧتھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﺳت و ھم ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻور ﻣدرن ﮐﮫ
ﻣﺎ ﻣﺎﻣورﯾت ﮔﺳﺗرش از طرﯾق ﺗﺎﺛﯾرات ﺗﻣدﻧﯽ ﭘﯾش روی ﺧود دارﯾم ،اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ در ﻗﻠﻣرو و
ﻧﮫ ﺑﺎ زور اﺳﻠﺣﮫ.

228

اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد اﯾن ﻣﻔﮭوم ﻣدرن ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان اﻧﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﭘﺳرﻓت
ﯾﺎ ﻗﮭﻘرای ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﺑزرگ ﺟﮭﺎن و در ﺣﻘﯾﻘت
ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻣﭘراﺗوری ،آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
زﯾرا ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧدن ﯾﻌﻧﯽ ﺧودداری از اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﺗﻣدﻧﯽ ﺑر ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ در ﺗﻣﺎس
ھﺳﺗﯾم و در وﺿﻌﯾت ﺑدﻧﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧﯾﻣﮫ وﺣﺷﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻋﻼم ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﯽ
ﺗﺣرﮐﯽ ﭼﯾﻧﺎﯾﯽ ھﺎ و رھﺎ ﮐردن اﻣﯾد ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺟﺎرت اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﻣن اﯾن
را ﻗﮭﻘرا از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ در ﺟﮭﺎن و آﻏﺎز زوال ﻣﯽداﻧم.
ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎی ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر در ھﻧد اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋظﯾم ﺗﺟﺎری و ﻣﺎﻟﯽ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در اﯾن ﮐﺷور و اﻋﺗﻣﺎد ﻣطﻠق ﻗدرتھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ،ﺑﺎوﺟود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ظﺎھری
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻧژادی و زﺑﺎﻧﯽ ﺷواھد ﻣﺳﻠم و ﻧﺷﺎن دھﻧده آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫی ﻧرﺳﯾدهاﯾم
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻧﮕﻠﯾس و ھﻧد ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ ﺣرﮐﺗﯽ را ﺑﭘذﯾرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻣن اﯾن اﺳت ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﮔﺳﺗرده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ-آﺳﯾﺎﯾﯽ
ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد رﺿﺎﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ از ﻧﻔوذ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ را
اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣدوده ﻣﻧﺎﺳب ﮔﺳﺗرش ارﺿﯽ رﺳﯾدهاﯾم.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ارزش ﺗﻣﺎﯾز در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،اﺷﺗﺑﺎھﯽ در ﺑررﺳﯽ
اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗدرت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎ
ﺣﺳﺎدت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد و ھم در ﻣﺣدود ﮐردن ﮔﺳﺗرش ﻧﻔوذ ﻣﺷروع ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷﯾطﻧت
زﯾﺎدی ﮐرده اﺳت.
اﯾن ﻣﺣدودﯾت ﺗﺎ ﺣدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗرس ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ و ﺗﺎ ﺣدی ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺳﺎدت طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر در ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑود ،اﻣﺎ دﯾﮕر ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت.
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺣﮑوﻣتھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑﯾن ﻣرزھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﮐﺷورھﺎی ﮐم و
ﺑﯾش ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﻣورد ﻣداﺧﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﻣﺷﺧص ﮐردن ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﻗﺿﺎوت در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را ﮐور ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﺎر دﺷواری ﻧﯾﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﻏرب ﻣرز ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ ﭼﻧﺎن در ھم رﯾﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﯾﮏ
ﺳﻠطﻧت ﻣﺗﺣده را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐﻣرﺑﻧدی از ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل ﮐﮫ ﺻدھﺎ ﻣﺎﯾل ﮔﺳﺗرده اﺳت،
دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ از درﺑﺎر ﮐﺎﺑل آزاد اﻧد ،از ﻣﺎ ھم آزاد اﻧد .اﻣﺎ
اﮔر ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳت .زﯾرا اﯾن ﻗﺑﺎﯾل از ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و ﻗدرت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﻣﺎ وﺣﺷت ﮐﺎﻣل دارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آنھﺎ از ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن اﻧدک ﯾﺎ اﺻﻼ ﺗرﺳﯽ ﻧدارﻧد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺣﮑوﻣت ھﻧد ھﻧوز ﭼﻧﺎن ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ در ﺟذب اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﺑﮫ اھداف ﺧود
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷت ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﺑر اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل ،اول ،ﺑﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺷﮑﺳت ﻧﺎﭘذﯾر در
ﺳرﮐوب ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ﻣرزی ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .دوم ،ﺑﺎ اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ اﯾن اﻣر ،اﮔرﭼﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم
ﮐﺷور ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ آنھﺎ را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﻣﺎﻧده
ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣت و دردﺳری از ﻣﺎ اطﺎﻋت ﻣﯽﺷود و ﺳوم ،از اﯾن ﻧظر ﻣﺎ
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ھﺳﺗﯾم ،ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺳن ﻧﯾت و ﻗدرت ﺣﺎﮐم و ﻧﮫ از اﯾن ﺗﺻور
ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم آﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺎ آنھﺎ ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾم.
ﻧﻣوﻧﮫی از ﺷﯾوه اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی اﺧﯾرا در ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺳﯾﺎه ﮐوه دﯾده
ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣرﮐت ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺗﺻور ﻣﺧﺎﻟﻔت .وﻗﺗﯽ ﻣﺟﺎزات
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ﺑرای ﺳوء رﻓﺗﺎر ﺟدی اﻋﻣﺎل ﺷد ،ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺷروع ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﻗﺑل از آن .ﺑرای ﺗﻌﻘﯾب
ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢ ﺑﺎ اﯾن ﻣردم ،ﻣﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﻓراﺗر از ﮐﺷﻣﯾر ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻘل در
ﺧود ھﻧد ﻧدارﯾم.
ﮔﺎھﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑردﺑﺎری و ﻣدارای ﻣﺎ در ﺳرﺣد ،اﺷﺗﺑﺎه ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯽﺷود.
ﻣن در اﻋﺗراف ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﻧظری ﻣﺷﮑل دارم .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﺗﻣﺎم ﺗﺟﺎرب ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ
اﮔر ﺳﺎﮐﻧﺎن وﺣﺷﯽ ﮐوھﺳﺗﺂنھﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﺣﺳﺎس ﻗدرت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ
ﺗﺣﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑردﺑﺎری و آﺷﺗﯽ ،ﺗﺎﺛﯾر ﭘﺎﯾدار ﺧواھد داﺷت.
اﻣﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس ﻗدرت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ در زﻣﺎن ﻣﻘرر ﻣﺟﺎزات و ﻗﺑل از اﻋﻣﺎل
ﻣﺟﺎزات ﺗﺿﻌﯾف ﺷود .زﯾرا ،ھر زﻣﺎن ﮐﮫ اﯾن اﺗﻔﺎق رخ دھد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎر ،ﺑﻠﮑﮫ وﻓﺎداری
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﮑر ﮐﻧﻧد رﻓﺗﺎر ﻧﺎدرﺳت ﺑﯾﺷﺗر از وﻓﺎداری ﭘﺎداش دارد ،از ﺑﯾن
ﻣﯽرود.
اﻣﺎ ﻣن ﭘﺎ را از اﯾن ھم ﻓراﺗر ﻣﯽﮔذارم و ﻧظر ﺧود را ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ ﺳﯾﺎﺳت
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫطور ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎن ﺗﺑﯾﯾن و اﺟرا ﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺷﺗﺑﺎه اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ از
ﺟﺎﻧب آنھﺎ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣن دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ را ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﻣﯽداﻧم ،اﯾن اﺻل
ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده اﻋﻼم ﺷود و ﺑر اﺳﺎس آن ﻋﻣل ﺷود ﮐﮫ آن ﻗﺑﯾﻠﮫھﺎی ﻣرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ اﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ زور ﺳﻼح ﺑﺎ آنھﺎ ﺑرﺧورد ﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھم ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﺧوﻧد ﺳوات ،ﻧﮕرش ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺣﻔظ ﮐﻧد ،ﮐﺎری ﮐﮫ در  ٢٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺟﺎز ﺑوده اﺳت .ﻣن ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ در
اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﺑﮫ او ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد دوﺳت ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﺎ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دﺷﻣن رﻓﺗﺎر
ﻣﯽﺷود .ﻓورا ﺑﮫ ﺳﻣت او ﭘﯾﺷروی ﮐﻧم و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر اﻣور در
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ﻣورد آن اﻗﺗداری ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣن ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧرﺑﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺧودﻣﺎن و در اﻣﺗداد وﺳﯾﻌﯽ
از ﻣرزھﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐﻧد ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدھم.
اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ و اﻋزام  ١٠ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺳﺎب ﺿروری ﺑﺎﺷد .ﺧﻼﺻﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرزاری ﮐﮫ اﺧﯾرا در ﺳﯾﺎه ﮐوه دﯾدﯾم ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾد
ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺷدﯾدﺗری ﻣواﺟﮫ ﺷوﯾم.
اﻣﺎ اﮔر از آﺧوﻧد دﻋوت ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب وارد رواﺑط دوﺳﺗﯽ ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺗوﺳل ﺑﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﺿرور ﻧﺑﺎﺷد و ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ از ھرﮔوﻧﮫ آﻣﯾزش ،ﭘس از
اﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺻوﻣﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان آن را ﻣﺟﺎز داﻧﺳت.
اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ در ﻣورد ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑزرگ اﻓرﯾدی و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﺑل
ﻻزم ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﯾﺎن ،ﻣرا ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣدﯾرﯾت ﻣوﺟود در ﻣرز ﺳﻧد و رواﺑط ﺑﺎ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻣﺎم ﺳواﻻت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت در وھﻠﮫ اول ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،رﺋﯾس اداری و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑزرگ اﺳت.
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻣرد ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﭼﻧﯾن وظﺎﯾف
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎدی را ﺑﺎ ھم ﺗرﮐﯾب ﮐﻧد ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای اﻧﺟﺎم آنھﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﻣن ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ
اﯾن ﻧظر ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺷدهاﻧد و اﮐﻧون درﮔﯾر اﺟرای آنھﺎ اﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻣور ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل و ھم ﻣﺷﮑﻼت ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺻﻠﺢ و ﺟﻧﮓ ﻣﯽﺷود،
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯽ اﺳت ،اﮔرﭼﮫ اﺳﻧﺎد ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺟﺎب رﺳﯾده اﺳت.
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در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﭼون ھﯾﭻ اﻣری در وھﻠﮫ اول ﺑﮫ دﺳت ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽرﺳد ،ﻧﻣﯽﺗوان ﯾﮏ
روش دوری از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎری ھﻣراه ﺑﺎ ﺿﻌف و ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از آن اﺟﺗﻧﺎب ﺷود ،اﮔر در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﻓراﻣرزی ﯾﮏ اﻓﺳر ﻣﺳﺋول آن ﻣﯽ ﺑود
ﮐﮫ دﺳﺗورات ﺧود را از ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا ﻣﯽﮔرﻓت.
ﺧﻼﺻﮫ ،ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻣور
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣرزی ﺑﮫ او ﺳﭘرده ﺷود و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ در
ﮐﺎﺑل ﺑﺎﺷد.
ﺳﭘردن دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣؤﺛر ﺑر ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﮐوﭼﮏ ﻣﻌﻣول
ﻧﯾﺳت .در واﻗﻌﯾت ،وﻗﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﻣوری از دﺳت ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﮐوﭼﮏ ﻣﯽ ﮔذرد ،در ﺣﻘﯾﻘت
ﻧوﻋﯽ اداره اﻧﺗﻘﺎل ﻧﺎﻣﮫھﺎ اﺳت ،ﻧﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و اﻗدام.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﻣرﺟﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ او ﮔزارش
ﻣﯽدھد ،ﻗدرت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻻزم ﺑرای ﻗدرداﻧﯽ
و ھداﯾت ﺳﯾﺎﺳت دﺳت ﻣﯽ ﮐﺷد و ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اطﻼع داده ﺷده ،اﮐﻧون ﺗﻣﺎم
اطﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارد .ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت ﻣن درﺳت ﻧﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣن ﻣﺗﻘﺎﻋد
ﺷدهام ﮐﮫ ﺷﯾوه ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎری ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اطﻼﻋﺎت و
ﺿﻌف ھدف ﻣﯽﺷود ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﺑل
ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻗﺎطﻌﯾت ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی اﺟرا ﮐﻧﯾم.
درک ﻧﺷود ﮐﮫ ﻣن ﮐﺳﯽ را ﺳرزﻧش ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ﺗوﺟﮫ را ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﯾﮏ
ﺳﯾﺳﺗم ﻧﺎﻗص اﺳت ،ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧم.
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ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺳر ﺗﯾﻣﭘل ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در
اﯾن زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﮐﺎﺑل ،ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی و آﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﮐزی ﻧﯾﺎز زﯾﺎدی
ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻋﻣﻠﯽ و ﻣﺳﺗﻧد ﭘﯾدا ﮐرد.
ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ در آن زﻣﺎن رﺋﯾس ﺑﺧش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺷورت ﮐرد ،زﯾرا ھﯾﭻ
ﮐﺳﯽ در دﻓﺗر او از اﯾن ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت اطﻼع واﻗﻌﯽ ﻧداﺷت ،ﭼون ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫی
ﺑرای اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ وﺟود ﻧداﺷت.
ﻋﻠت اﯾن اﻣر ﭼﯾﺳت؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﺳت دوم از طرﯾق
ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﭘﯾش روی ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣور ﻣﺳﻘط و زﻧﮕﺑﺎر
از طرﯾق ﺣﮑوﻣت ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳد.
از اﯾن رو ،ﺗﺎﺧﯾر ،ﻋﻼﻗﮫ ﮐم و ﺿﻌف ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺑﺗدا در ﭘﻧﺟﺎب و ﺳﭘس در ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣد ﺿﻌف دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗﻌﺎﻗب آن در ﻣدﯾرﯾت ﻣرز؛ ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎه ﺑﺎ اﻓﺳران ﻣرزی ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﺎ آنھﺎ ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ اﺳت ،اﻣﺎ درﺳت اﺳت ﮐﮫ طﺑق اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ،اﺧﺑﺎر ﻗﻧدھﺎر
ﮐﮫ اﻏﻠﺑﺎ ﻣﮭمﺗر از ﺣﺎﮐﻣﺎن ﮐﺎﺑل اﺳت ،از طرﯾق ﮐﻣﯾﺳر ﺳﻧد و ﺣﮑوﻣت ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﻣﯽرﺳد.
در راﺑطﮫ ﺑﮫ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،ﺿروری اﺳت آن ﺷرطﯽ رﻋﺎﯾت ﺷود ﮐﮫ در ذھن
ھﻣﮫ ﺳران آﺳﯾﺎﯾﯽ اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،آنھﺎ ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
ﺑﺎ ﺳران آنھﺎ ﺳروﮐﺎر دارﻧد و ﻧﮫ از طرﯾق ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺗﺎﺑﻊ .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﻧﯾﺎز اﺳت.
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در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧم اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم درﺑﺎر ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
آن ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل اﺻﻠﯽ در ﻣرز از ﺳﻧد ﺗﺎ ﮐﺷﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط وﮐﯾلھﺎی ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷوﻧد،
ﭼﻧدان دﺷوار ﻧﺧواھد ﺑود؛ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوران ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در راﺟﭘوﺗﺎﻧﺎ و ھﻧد
ﻣرﮐزی دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود .ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑرای ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑوﻣﯽ در ﮐﺎﺑل
وﺟود داﺷت ،ﺑﺎﯾد اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎر او ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب،
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺧواھد ﺑود.
ﮐﺷﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ درﺳﺗﯽ در رواﺑط ﻓﻌﻠﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .ﺟﺎﯾﮕﺎه
آن ﮐﺷور رﺿﺎﯾتﺑﺧش اﺳت و اﺣﺗﻣﺎﻻ ھﯾﭻ ﮐﺷوری در ﺷرق وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن اﻧدازه
ﺑرای اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .اﻧﺗﺻﺎب ﻗوﻧﺳﻠﯽ دﮐﺗر ﮐﯾﻠﯽ در ﻟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺑوده و
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺗﺟﺎرت رو ﺑﮫ رﺷد ﺑﺎ ﭘﻧﺟﺎب ﮐﮫ از ﮐﺷﻣﯾر ﺗﺎ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﻣﺗداد دارد؛ ھﯾﭻ
ھدﻓﯽ از اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾر در آن ﺟﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽآﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﭼﯾزھﺎی از دﺳت داده
ﺷود .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ از ﺗﺿﻌﯾف رواﺑط و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗوﻧﺳﻠﯽ ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻣورد ﻧظر درﺑﺎر
ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﺑود ،ﺧودداری ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎزﮔﺷت از آنھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن آن ﺗﺎﺛﯾرات ﺗﻣدﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺗﺻور
ﻣدرن ﻣﺎ از ﻋﻣل اﺳت ﮐﮫ از ﺷﮭوت ﺑرای ﻗﻠﻣرو ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ وﯾژﮔﯽ اﻧﮕﯾزهھﺎی
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺻر ﺳﺎﺑق.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﺎرس ،ﻣن ھﯾﭻ ﻣزﯾت ﺧﺎﺻﯽ در ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﮭران ﺗﺣت ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم .ﻣن از اﯾن اﯾده ﻣﺗﺎﺛر ﺷدم ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎرس ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﮫ و ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻣوﻣﯽ آن
ﮐﺷور در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ ،ﻓﺷﺎر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﮕراف و ﻧرم ﮐردن ﯾﺎ ﻟﻐو
ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ در ﺑراﺑر رﻋﺎﯾﺎی ﺧود ﯾﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل را ﻣﯽﺗوان ﺑﮭﺗر از ﮐﻠﮑﺗﮫ ﺗوﺳط
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داوﻧﯾﻧﮓاﺳﺗرﯾت ﻣدﯾرﯾت ﮐرد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﺷﮏ ﮐرد ﮐﮫ ﺷﺎه ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯽدھد ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﺟﺎی واﯾﺳرای ھﻧد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧد.
در واﻗﻊ ،دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣوﺟود در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﺎرس وﺟود دارد،
ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل از ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ذﮐر ﮐردم.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺧﻠﯾﺞ ﮐﮫ ﺧدﻣﺗﮕزار ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺳت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﭘﺎﺳﺧﮕوی اھداف
ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ در ﺑﺣر ھﻧد ،ﮐﻧﺗرول ﻗﺑﺎﯾل ﻋرب ،ﻣﺳﻘط وﻏﯾره اﺳت.
دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺗﮑرار آزﻣﺎﯾش اﻋزام اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس ﺑرای ﺗﻣرﯾن دادن ﻧﯾروھﺎی ﺷﺎه ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم.
اﯾن ﻗﺑﻼ ﺑدون ھﯾﭻ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ در ﭘﺎرس و ﺗرﮐﯾﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺷده اﺳت ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن آﻣوﺧﺗﮫ
ام.
ﺧﻼﺻﮫ ،ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧم ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ در ﭼﻧﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺑﯽﻣورد ﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی آنھﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻓﺳران ﺧﺎرﺟﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن و رھﺑران واﻗﻌﯽ
ﻟﺷﮑرھﺎ ﯾﺎ ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﺑزرگ ارﺗش ﺑﺎﺷﻧد ،ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در زﻣﺎن رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ در ﭘﻧﺟﺎب
دﯾدﯾم.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ در ﭘﺎرس ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ﻧﯾﺳت ،ﻣﺗﻌﮭد ﺷدن ﻣﺎ ﺑرای اﻋزام اﺳﺗﺎدان
ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھد ،ﺟز ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﺣﺳﺎدت ﺷدﯾد و ﻣﻧطﻘﯽ ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ و ﺷﺎﯾد ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﮐل ﺳﯾﺎﺳت ھﻧدی-آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر دارد،
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑرﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﺳﺎدت و ﺗﺿﺎد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﻻﯾﺎت دﯾﮕر را ﮐﻧﺎر ﻣﯽﮔذارم ،اﻣﺎ ھﻣﮫ اﻗداﻣﺎت ﺧود
را ﺑر اﺳﺎس ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﻠﺢآﻣﯾز ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫﺟﺎی ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی ،ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ و ﺟﮭل ﻣﯽ
ﮔذارم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھر ﺟﺎ و ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻗوﻧﺳﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون
رﻗﯾب ﯾﮑدﯾﮕر اﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر و روﺳﯾﮫ ،اﯾﺟﺎد ﺷود .اﮔر روﺳﯾﮫ در اﺑﺗدا ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﮐﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد دﻟﺳرد ﺷوﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﯾم ،اﺳﺗﻘﺎﻣت ﮐﻧﯾم.
ھﻣﯾن اﻣر ﺑﺎﯾد در ﮐﺷورھﺎی ﺷرﻗﯽ دﻧﺑﺎل ﺷود ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ آن ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار دﮐﺗر ﮐﺎﻟﯽ در ﻟﮫ و
اوﮔﺳﮑول ﯾﺎ ﮐﻧﺳول ﺑوﻣﯽ در ﯾﺎرﮐﻧد اﺳت.
ﺳوم ،ﻣن رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﺗﺣت ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﻗرار ﻣﯽدھم ﺗﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آن
ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﺑﺎﺷد ،آن ﮔوﻧﮫ
ﮐﮫ اﮐﻧون وﺟود دارد.
ﭼﮭﺎرم ،ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔزار ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم رواﺑط ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل ﻣرزی را ھداﯾت ﮐﻧد ،ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺷوﯾق ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻋﻣﺎل ﺷود .ﺑدون اﯾن ،ﺻﻠﺢ
ﻣرزی داﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎده و ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗد.
ﭘﻧﺟم ،ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﭘﺎرس دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود ،ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺗرک ﻣﯽﮐﻧم .در
ﻣﺟﻣوع دﻻﯾﻠﯽ دارﯾم ﮐﮫ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯾم ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎﺧت
ﺳﯾم ﺗﻠﮕراف ،درﯾﺎﻧوردی ﻓرات ،ﻟﺣن ﺣﮑوﻣت ﺷﺎه در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آﻗﺎی آﻟﯾﺳون و ﺗوﺟﮫ ﮐﻠﯽ
آن ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻣﯾﻧزﻓﯾﻠد ٢۴ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٨
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٩در ﺳﻧد ١۴
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺳط داوﯾس در ﺑﺎره ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ در
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ٢٧ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٨
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﻣن را ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ او ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ھﯾﭻ ﻣورد ﮐﺎﻓﯽ
ﺑرای اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،ﭘﯾدا ﮐﻧد .در واﻗﻌﯾت ،اﯾن ﺑﺎ ﺧودش ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت ،زﯾرا
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او ﺣﻣﻠﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ھﻧد را ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﻣﺣﺎﻓظت از آن ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎ آن ھم ﺗﺻوﯾری ﻧﮕرانﮐﻧﻧده از ﻓرود  ۵٠ھزار ﺳرﺑﺎز ﭘﺎرﺳﯽ
ﺗرﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺳﺗون روﺳﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﺷود و اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑودن
آن ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ راﯾﺞ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﻧد دارد.
اﻣﺎ ھدف ﻓوری او اﻋﻣﺎل ﻧوﻋﯽ ﻓﺷﺎر دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻓزاﯾﻧده ﺑر ﺣﺎﮐﻣﺎن ﮐﺎﺑل و ﭘﺎرس اﺳت.
ﯾﮏ اﺳﺗدﻻل ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑر اﺳﺎس ﻣزاﯾﺎی ﮐﻠﯽ ﺣﻔظ ﻧظم در ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ
در ﻣﺟﺎورت ﻣرزھﺎی ﻣﺎ ﻗرار دارد .اﻣﺎ دوﻣﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﮐﻧﻔدراﺳﯾون
ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوران ﻣﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد .ﺗرﮐﯾب ﻣﺧﺗﻠف
ﭼﻧﯾن دﺳﺗﮫ ﯾﺎ اﺗﺣﺎد و ﺳوء ﻧﯾت ﮐﺎﻣل طرﻓﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﻣﺷورت ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر
ﻣن ،ﭼﻧﯾن طرﺣﯽ را ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺧطرﻧﺎک ﺧواھد ﮐرد .روسھﺎ آن را ﺗﮭدﯾدی
ﺑرای ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود در ﺑﺧﺎرا و ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﻧده ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽداﻧﻧد .ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﺟز ﺗﮭﺎﺟم آﺷﮑﺎر از ﺳوی آنھﺎ ﭼﻧﯾن ﭘروژه را ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﺣث ﻣداﺧﻠﮫ در ﭘﺎرس اﯾن اﺳت ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھرات را ﺗﺻرف ﮐﻧد .روشھﺎی
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻣداﺧﻠﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﮐم و ﺑﯾش ﺷﺎﻣل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺎ اﻧد.
ﺣﺎل ،آﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣداﺧﻠﮫ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺎ در اﻣور آن ﮐﺷورھﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد؟ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺷﮑﺳت ﺳﺎﺑق ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣرﮔﺑﺎر آن را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم؟ آﯾﺎ
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ﻣﯽﺗوان ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﭘﺎرس در ﺳﺎل  ١٨٣٢ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﮫ ،در ﺳﺎل  ١٨٢۶ﺑﺎ روﺳﯾﮫ،
در ﺳﺎلھﺎی  ١٨٣۶ ،١٨٣٢و ١٨٣٧ﻋﻠﯾﮫ ھرات وارد ﺟﻧﮓ ﺷد ،در ھر ﻣورد ﺑرﺧﻼف
اﻋﺗراض وزﯾر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧﺟﺎم داد و در ﻣورد ﻣﺣﻣدﺷﺎه ،ﻓورا ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ
او ﺑﺎ ﺳرﺑﺎران ﺗﻣرﯾﻧﯽ ﺗوﺳط اﻓﺳران ﺧود در ﺗﺧت ﮐﻣﮏ ﮐردﯾم ،ﺧﺻوﻣت ھﺎ را آﻏﺎز
ﮐرد؟ آﯾﺎ ﮐدام اﻣﯾدی ﺑرای ﺗﻼشھﺎ و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد؟
آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣواد ﺑﯽ ﺛﺑﺎت و ﻟﻐزﻧده ﺑﯾﺷﺗری – وﺳﺎﯾل ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدﺗر – ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد
ﺧﺎن و ﺑرادران ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ﺷﺎھﺎن ﺑﺎﺷﮑوه ﮔذﺷﺗﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .ﻧﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺷرﻗﯽ و ﻧﮫ ﺷراﯾط
اﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯾر ﮐرده اﺳت .ﺑراﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﻧرﻣش ﻧﺎﭘذﯾر ﻗرآن ،ھر ﺟﺎی
ﺧﺎﻟﯽ در ﻣﺳﻧد ﻗﺎﺑل رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر اﺳت .طرﻓداری از ﯾﮏ ﻧﺎﻣزد ،دﺷﻣن ﺳﺎزی طرف
دﯾﮕر و ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﮔروه ﻗوی ﺑﺎﺷد .طرﻓداری از ھﯾﭻ ﮐدام ،از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﮐردن ﻣﻘﺻد
ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده اﺳت و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺎﺻر ﮐﮭن ﺷﮑﺳت ﻣﻧﺗظر او اﺳت ،آﯾﺎ ﮐدام
دﻟﯾل ﺗﺎزه ﺑرای ھﺷدار وﺟود دارد؟ آﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾت روﺳﯾﮫ در ﻗوﻗﻧد ،ﺑﺧﺎرا ﯾﺎ ﻣﻐوﻟﺳﺗﺎن از
ﻣﺷﮑﻼت ﻓزﯾﮑﯽ و دﺷوار ﻣﺳﯾر ﮐﺎﺑل از طرﯾق ﺑﺎﻣﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺷﻣﯾر از طرﯾق ﻗره ﻗرم ﻣﯽ
ﮐﺎھد؟ روﺳﯾﮫ در ﺟرﯾﺎن  ٣٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﭘﺎرس در ﺗﺻرف ھرات
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .او از اﻧﺟﺎم ﮐﻣﮏ ﺧودداری ﻧﮑرد .او ﺣﺗﯽ در زﻣﺎن ﺷورش ﺳﯾﭘﺎی ﺧودداری
ﻧﮑرد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗوان ﺗﺻور ﮐرد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﻣﺳﯾر ﻗﻧدھﺎر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از ﮐوﺗلھﺎی
ﭘرﺷﺗﺎب و ﺑﯽ ﺑﺎر ھﻧدوﮐش و ﻗراﻗرم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد؟ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل روﯾﮑرد او ﺑﺎ اﯾن
اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت طﺑﯾﻌﯽ و ﺗﺳﺧﯾرﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺎ ،ﺑﮭﺎﻧﮫی اﺳت ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎزاد ﻧﺎﭼﯾز ﻣﺎ
از ﮐﺎرھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗدارﮐﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﭘروژه ھﺎی ﻣﻐﺎﻟطﮫ آﻣﯾز ﯾﮏ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾده،
اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم ﺷﯾطﻧت آﻣﯾز.
ﺑﺳﯾﺎری از روﺑﻧﺎی اﺣﺿﺎرات ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون ﺑر ﮔزارش ﺳر ﺗﯾﻣﭘل از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ھﻧد اﺳﺗوار اﺳت .ﻣن اﻧﮑﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در آن وﺟود دارد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣورد
ﺷﮭرھﺎی ﺣﯾدرآﺑﺎد و دھﻠﯽ ﻗﺑل از ﺷورش ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن در درﺟﮫ ﮐﻣﺗر
ﺑرای ﭘﺗﺂنھﺎی روھﯾﻠﮑﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ﯾﮏ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﻣﺳﻠط را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد و ﻗﺎﺑل ﺗرﮐﯾب
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اﻧد ،ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت .اﻣﺎ اﮔر اﻗﻧﺎع ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺗﻔﮑر ﺑﺎﺷد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ آﻣﯾز
اﺳت .اﮐﺛرﯾت ﺛروﺗﻣﻧد اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻧﮫ ﺑرﻗﯽ ھﻣدردی روﺳﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽدھﻧد.
ﻓﺿﺎی ﮐﮫ ﻣوﺿوع در اﻓﮑﺎر و آرزوھﺎی ﺟﻣﻌﯾت ھﻧد را ﭘر ﻣﯽﮐﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧظر ﺣﻘﯾر ﻣن
ﺑﺳﯾﺎر اﻏراق آﻣﯾز اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﭼﮫ در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑوﻣﯽ ظﺎھر ﻣﯽﺷود ،ﭘژواک
ﻋﺎدی ﮔره ﺳﺧﺗﮑوش ھﺷداردھﻧده ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت .ﺑﺧش ﻋﻣده ﻣﺣﺻول روانﮐﺎری ﯾﺎ
ﺷب زﻧده داری ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﻧﺷﯽ ﮔﻣﺎﻧﮫزن ﻣﻌروف اﺳت .ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺻﺣﺑتھﺎی ﺑﺎزارﯾﺎن
ﭘﻧﺟﺎب در ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣن ﮔزارش ﻣﯽﺷد و ﺑﺎآﻧﮑﮫ ھر ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ﺟﺎی ﺧود را در ﭘروﻧده ﭘﯾدا ﻣﯽﮐرد ،ﺷﺑﺢ ﺗﮭﺎﺟم روسھﺎ دور از ذھن ﺑود .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ
ﮐﺗﺎبھﺎی آﺑﯽ ﻗدﯾﻣﯽ در ﻣورد ھرات ﯾﺎ ﻧﺷرﯾﺎت دوردﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﺳﺎﺣل در
ﻣورد ھﻧد« ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد ،ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ ھم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ھﻧد از ﻣﺳﯾر ﻗﻧدھﺎر و ھم اﺳﺗﻘﺑﺎل
آﻣﺎده ﺑرای روسھﺎ از طرف ﺟﻣﻌﯾت ھﻧد اﻋﻼم ﺷد و ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﮐﻠﯾدی در ﻓرﯾﺎد
ھﺷدار ﺑوده اﺳت.
ﮔوﯾﺎ ﻣﺎ ﭘوﻟﯽ دارﯾم ﮐﮫ دور ﺑرﯾزﯾم .اﮔر آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﭼﯾز دﯾﮕری
اﺳت .اﻣﺎ اﺗﮏ در رود ﺳﻧد در واﻗﻌﯾت ﻧﮫ ﭘل ﺷده و ﻧﮫ ﺗوﻧل زده ﺷده اﺳت .ﮐوھﺎت در ھوا
اﺳت و ﺑﮫ ﭘل در ﺧوﺷوﻟﮕره ﻧﯾﺎز دارد .ارﺗش در ﺧﯾﺑر ﺷﮑﺳت ﺑﺧورد ،ھﯾﭻ ﻧﻘطﮫی ﺑرای
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧدارد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ راه آھن ﺑﯾن ﮐراﭼﯽ و ﭘﺷﺎور ﻗطﻊ ﻧﺷود ،ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐراﭼﯽ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻣﻌﯾوب ﺑﺎﺷد .ﻣطﻣﯾﻧﺎ ھر ﺑودﺟﮫی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺻرف ﮐﻧﯾم ،ﺑﮭﺗر اﺳت
ﺑرای ﺟﺑران دﯾرھﻧﮕﺎم اﯾن ﮐﻣﺑودھﺎ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﮔرداب ﺑﯽﺳود اﻧﻘﻼب
ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏرق ﺷود .ﻣطﻣﯾﻧﺎ ،اﮔر واﻗﻌﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾم ﮐﮫ ﺛﺑﺎت ﻗدرت ﺧود را ﺑﮫ روﺳﯾﮫ،
ﭘﺎرس و ھﻧد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾم  -زﯾرا اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﺗﺟﺎوز و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺎی ﻣﺎ
اﺳت  -ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺗﺣدان ﻧﺎﺗوان در وﺣﺷت ﯾﮏ دﺷﻣن ﺧﯾﺎﻟﯽ ،ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺧود را
ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾم .دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺳﺗﯾم ،آﯾﺎ روسھﺎ در آﻏﺎز
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑر ﻓراز  ١١٠٠ﻣﺎﯾل ﺑدون آب ﺑﯾن ﮐﺳﭘﯾن و رود ﺳﻧد ﺗردﯾد ﺧواھﻧد
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ﮐرد .دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ آﻣﺎده اﯾم ﺗﺎ ﻧﯾروی در ﺳواﺣل ﭘﺎرس ﭘﯾﺎده ﮐﻧﯾم ،آﯾﺎ آن
ﻗدرت ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را از ﻗﻠﻌﮫ آرزو دور ﺧواھد ﮐرد .آﯾﺎ ﺑﺎزی اﯾن ﻣﺗﺣدان ﻣﺧﻔﯽ
را اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﺗﺎ ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ را ﮐﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺗرﮐﯾب ﻧوﻣﯾداﻧﮫ آنھﺎ ﻣﺻرف ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ﺳﻣت
اھداف ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻣﻧﺣرف ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﻋطﺎی ﯾﺎراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ دادن اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ او ﯾﺎ
ﭘﺎداش دادن ﺑﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺻورت آزاداﻧﮫ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﻧﺑوه اﻧﺟﺎم دھد ،ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم.
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳم ﮐﮫ از ﺗﺣﻣﯾل ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای رﻓﺗﺎر ﻗﺑﺎﯾل ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران
ﺑﮫ او ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود .ﭘﯾوﻧد ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎرﯾﮏ و ﺷﮑﻧﻧده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل،
ﻣﮭﺳود وزﯾری ھﺎ ھرﮔز ﺑﯾﻌت ﻧﮑردﻧد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در زﻣﺎن ﻣﺣﺎﺻره ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﮐﻣﮏ ﺑﯾﮭوده
از دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺷدﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر رﺳﻣﺎ ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣوظف ﺑﮫ ﻣﮭﺎر
آنھﺎ اﺳت ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ او در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ھر
ﻣورد ﺑﺎﯾد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑررﺳﯽ ﺷود .اﺣﺗﻣﺎﻻ دﻻﯾﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ آنھﺎ آﺷﻧﺎ ﻧﯾﺳﺗم ،ﺑرای
ﺗﺎﺧﯾر در ﺗﻔﺎھم ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در ﻣورد اﺳﺗﻘﻼل ھرات ،زﯾرا ﻣزاﯾﺎی اﯾن اﻣر آﺷﮑﺎر اﺳت .ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ،در ﻏﯾﺎب ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ،ﻣن ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ
ﺑﺎﺷد ،ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎﯾد ﻟزوﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣل ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺷود .ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ھرات ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺳﺗﺣﮑم و ﻧزدﯾﮏ ﺟﻠﮕﮫ ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ﺑوده و در آﺳﯾﺎ ﻧﺎم ﺑزرگ دارد .اﻣﺎ
 ۴٠٠ﻣﺎﯾل از ﻗﻧدھﺎر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد و ﻧﯾروی ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،اﮔر ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﮫ زودی ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دوران ﻧﺎدرﺷﺎه و اﺑداﻟﯽ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .اﮔر اﻓﻐﺎنھﺎ داﯾﻣﺎ
از رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮕﮫ ﺷﮑﺳت ﻣﯽﺧوردﻧد ،ﻣﺎ از اﻧﺑوھﯽ از ﭘﺎرﺳﯽھﺎ ﯾﺎ ﺗرﮐﻣنھﺎ ﭼﮫ ﺗرﺳﯽ
دارﯾم ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﯾﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻣن آن را ﻧﺎﻣﺣﺗﻣل ﻣﯽداﻧم.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣن ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﺗﺣد ﺷوﯾم ﺗﺎ ﺑﻠﺦ و ﻗﻧدز را در ﺗﺻرف اﻣﯾر ﻧﮕﮫ
دارﯾم .اﯾنھﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﺎز در اﯾن طرف آﻣو اﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺗوﺳط
ﻧﯾروی ﻓراﺗر از آن اﺷﻐﺎل ﺷوﻧد و ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺟﻠوی آن را ﺑﮕﯾرﯾم.
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در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻣﺗﺄﺳﻔم ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺳر راوﻟﯾﻧﺳون را ﺟز ﺑﮫﻋﻧوان اﺣﯾﺎی ﻧﺎﺑﮭﻧﮕﺎم
ﺳﯾﺎﺳت  ١٨٣٨ﺑداﻧم ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻣﭘراﺗوری را وﯾران ﮐرد و ھﻧوز ﺑﺎﯾد از ﺗﺎﺛﯾرات آن ﻋﺑور
ﮐﻧﯾم .آنھﺎ دوﺑﺎره ﻣﺎ را ﺑﮫ رﯾﮓ ھﺎی ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﺗوطﯾﮫھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣﯽ
اﻧدازﻧد ،ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ از ﻋﮭده آن ﺑر ﻧﻣﯽ آﯾﯾم؛ ﻧﯾروھﺎی ﺧود را ﭘﯾش از ﻣوﻋد از زﻣﯾن
ﺧود ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ﻣﻧزوی ﺧﺎرج ﮐﻧﯾم و دوﺑﺎره ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﻣﺷﮑوک ،ھﻣﮫ
اﺣﺳﺎﺳﺎت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت ﺧﺷﻣﮕﯾن را ﻣﺗﺣد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن دﻓﺎع ﻣﺎ در ﺑراﺑر دﺷﻣن ﻣﺷﺗرک ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻣﮑن ﺷﺎﻣل
ھﻣﺎن ﺑﻼﯾﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی
داﺧﻠﯽ و ھدر دادن رﮔﮫ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻣﺎﻧد.
اﻣﺿﺎی داوﯾس
 ٢٧دﺳﻣﺑر ١٨۶٨

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٠درﺳﻧد ١۴
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺳط ﺟﻧﺎب ﺳر ﺗﯾﻣﭘل ٣٠ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٨
ﯾﮏ ﺑﻧد در ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﻧزﻓﯾﻠد وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم در ﻣورد آن ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ
ﺑﮕوﯾم ]»ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺳر ﺗﯾﻣﭘل
ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ،او ﻧﯾﺎز زﯾﺎدی ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻋﻣﻠﯽ و ﻣﺳﺗﻧد در دﻓﺗر در ﺑﺎره
ﮐﺎﺑل ،ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی و آﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﮐزی اﺣﺳﺎس ﮐرد .ﻣن دﻻﯾﻠﯽ ﺑرای ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧده
ﻟﺷﮑر ﺑﻌدا ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺷوره ﮐرد ،ﭼون ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در دﻓﺗر ﺧود دارای داﻧش واﻗﻌﯽ
در اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم ﻧداﺷت و در آﻧﺟﺎ ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫی آﮔﺎهﺳﺎزی ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ وﺟود ﻧداﺷت«[.
ﻣن ﻧﮕراﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺑﻧد ،ﺑدون ﺗوﺿﯾﺢ ،ﺷﺎﯾد ﺑرای دﯾﮕران دﻻﻟت ﺑر ﻧواﻗص ﻗﺎﺑل ﺟﻠوﮔﯾری
در دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﺷد .ﺑدون ﺷﮏ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دور از ﻗﺻد ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ
اﯾن اﻣر دﻻﻟت ﮐﻧد .ﺑﺎ آنھم ﻣﯽﺧواھم ﺗوﺿﯾﺢ ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧم.
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ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﺷﺎره ﮐردﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ ﺳرﻟﺷﮑر-ﻓرﻣﺎﻧدار،
ﺳرھﻧﮓ ﭘﯾﺗر ﻟﻣزدن ،در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﮔﻔﺗﮕوھﺎی طوﻻﻧﯽ داﺷﺗم .آن
اﻓﺳر و ﻣن ھر دو از ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ھﺳﺗﯾم وﻣﺷﺗرﮐﺎت زﯾﺎدی دارﯾم .او ﯾﮏ اﻓﺳر
ﮐﺎرﮐﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺑت و ﮐﺷورھﺎی ﻓراﺗر از آنھﺎ اطﻼﻋﺎت وﯾژه دارد.
ﺑﻌﻼوه ،در ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻧظﺎﻣﯽ داﺷت ،ﺳرﻟﺷﮑر ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ او ارﺟﺎع ﻣﯽﮐرد .ﻣن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ ﮐﮫ از
ﮔﻔﺗﮕوھﺎﯾم ﺑﺎ ﺳرھﻧﮓ ﻟﻣزدن ﮔرﻓﺗم ،اذﻋﺎن دارم.
از ﺳوی دﯾﮕر ،اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﻠﮑﺗﮫ وﺟود داﺷت .در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
آﻗﺎی وﯾﻠﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺳﺎﺑق ،ﺣﺗﯽ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻧوﺷﺗﮫھﺎﯾش در ﻣورد ﺟدﯾدﺗرﯾن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺷﮭرت دارد .ﻣوﺿوع داﺳﺗﺎن ﺗوﺳط آﻗﺎی وﯾن ،ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺑﺎ دﻗت اﻧﺟﺎم ﺷد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ آﻗﺎی وﯾن ،ﺗوﭘوﮔراﻓﯽ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی اﺧﯾر وﻻﯾﺎت ﻣﺎورای آﻣو
را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧﺎص ﺧود ﮐرده ﺑود .ﺟدﯾدﺗرﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ و ﻧﻘﺷﮫھﺎ در دﺳﺗرس ﺑود و ﻋﻣﻼ ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار داﺷت .ﮔزارشھﺎی ﭘﻧدﯾت ﻣوﻧﻔول و ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧش ﭘس از ﺳﻔرھﺎی ﺷﺎن در
ﺑدﺧﺷﺎن ،ﺗﺑت و ﯾﺎرﮐﻧد ﺑﮫ دﻗت ﺟﻣﻊآوری ﺷدﻧد .آژاﻧس وﯾژهی در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷد ﺗﺎ ﺟدﯾدﺗرﯾن اطﻼﻋﺎت را در ﻣورد روسھﺎ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ دﺳت آورد و ﺗرﺟﻣﮫ
ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻻت ﻣطﺑوﻋﺎت روﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎﺷد ،اراﯾﮫ ﮐﻧد.
ﺑدون ﺷﮏ ﻣن ﺗﺎ ﺣدودی اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻌﺎﻟﯽ روزﻧﺎﻣﮫھﺎی روﺳﯽ را ﮔﺳﺗرش دادم ،اﻣﺎ ﻗﺑل
از ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ آن ،آﻧرا ﮐﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗم .ﺑﺎزھم ،ﮔزارش ﻗﺑﺎﯾل در ﻣرز ﻣﺎوراﻟﻧﮭر ﮐﮫ ﻣن ﭼﻧد ﺳﺎل
ﭘﯾش در ﭘﻧﺟﺎب ﺑودم ،ﺗوﺳط ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣن ﺑﺎ دﻗت ﺑﮫروز ﺷده و در دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در دﺳﺗرس
ﺑود .اﻧﺑوھﯽ از دﻓﺗرھﺎی ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﺗﮭﯾﮫ
ﻣﯽﺷد .اطﻼﻋﺎﺗﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻧد ﻣﺧﺎﺑره ﻣﯽﺷد .ﺑﺎ
ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ دﻓﺗر ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ اوﻟﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣﻔﺻﻠﯽ اﻣور
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از دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط آﻗﺎی ﺗﻠﺑﺎﯾز وﯾﻠر ،ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر را ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧم.
در ﻣﺟﻣوع ،ﺑﺎﯾد ﺷﮭﺎدت ﺑدھم ﮐﮫ ﻣن از ﺳوی ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن ﺧود ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ را در ﺷراﯾط
ﮐﺎری ﻋﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردم .اﻟﺑﺗﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد ھر ﺑﺧش دﯾﮕری ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮭﺑود
ﯾﺎﺑد .در واﻗﻊ ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺷرﯾﺎت و ﮔردآوری ﺟدﯾدﺗرﯾن و ﻣﻌﺗﺑرﺗرﯾن اطﻼﻋﺎت در
ﻣورد ﮐﺷورھﺎی ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی ھﻧد ،ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھوﺷﯾﺎری ﺑﯽ وﻗﻔﮫ در
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ دارد.
ﺗﯾﻣﭘل

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١١در ﺳﻧد ١۴
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺗوﺳط ﺳر ﻻرﻧس ٣١ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٨
زﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺟﻧﺎب ﺳﺗﺎد ارﺗش
ﻣورخ  ٢۴ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣطرح ﺷد ،ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺧود را ﻣﻠزم ﻣﯽداﻧم
ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺳر ﻣﻧزﻓﯾﻠد اﺑراز ﮐﻧم .اﻣﺎ ،در وھﻠﮫ اول،
ﻧﻣﯽﺗواﻧم اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﺳﺗم،
در ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی و اﻣور آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
ﻧﻘص داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ ﻓرﺻت وﯾژه ﺑرای اظﮭﺎر ﻧظر ﺻﺣﯾﺢ در
اﯾن ﻣورد داﺷﺗﮫ ام ،زﯾرا از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷدم ،وزارت ﺧﺎرﺟﮫ را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول
ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ام و در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدت ﺗﺻور ﻣﺷﺧص ﻣن اﯾن ﺑوده ﮐﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ دﻓﺗر
در اﺧﺗﯾﺎر دارد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه دﻗﯾق ﺑوده ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻧﺳﺑﯽ ﺑﯾن ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و
آن ﮐﺷورھﺎ و ﻣردم آنھﺎ اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧﻧد .در طول ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ
در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﮔزارشھﺎی او ﺑﮫطور ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﺑوده اﺳت .ﻣﺎ ﻣﺎﻣوران
وﯾژه داﺷﺗﯾم ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺳﻔر ﮐردﻧد و از طرﯾق آنھﺎ اطﻼﻋﺎت
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ارزﺷﻣﻧدی ﺑﮫ دﺳت آوردﯾم .داﻧﺷﯽ ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق ﺑﮫ دﺳت آﻣده ،ﺗوﺳط آﻗﺎﯾﺎن ﺟﺎن وﯾﻠﯽ
و ﮔﯾردﻟﺳﺗون ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ و آﻗﺎی ﺗﻠﺑﺎﯾز وﯾﻠر ھﺿم و ﺑﺎ دﻗت ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻣﻊ آوری
ﺷده اﺳت .ﺑدون ﺷﮏ ،ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮭﺑود ﺑﯾﺷﺗری ﯾﺎﺑد .اﻣﺎ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ آنھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺧوﺑﯽ
اﻧد ﮐﮫ ﺷراﯾط اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾری رخ ﻧدھد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻣﯾد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺑزرﮔﯽ در اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل ﺗﮭﯾﮫ رخ دھد ،ﺑﯾﮭوده اﺳت.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺧود را ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻣﺧﺗﺻر ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
ﻣﺧﺗﻠف ﺳر ﻣﻧزﻓﯾﻠد در ﺳﺗونھﺎی ﻣوازی ﺳﺧﻧﺎن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﯾﺎدداﺷت ﮐردهام ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫھﺎی
از آن ﺑرای وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ارﺳﺎل ﺷود.
اﻣﺿﺎی ﻻرﻧس
 ٣١دﺳﻣﺑر ١٨۶٨

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٢در ﺳﻧد ١۴
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺳط ﺳر ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﺳﺗﺎد ارﺗش ١ ،ﺟﻧوری ١٨۶٩
ﻣن از اظﮭﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا در ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ  ٣١دﺳﻣﺑر ﺧود ﻣﯽ ﺗرﺳم ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ
از ﺳﺧﻧﺎن ﻣن ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑرداﺷت ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﻗطﻌﺎ ﻗﺻد ﻣن ﻧﺑوده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻣن در  24دﺳﺎﻣﺑر ،در ﺟرﯾﺎن ﺑﯾﺎن دﯾدﮔﺎهھﺎﯾم در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ ھﻧد ،ﺿرورت ﻧﺷﺎن دادن ﯾﮏ روش ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد و ﻏﯾرﻋﺎدی ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﻣﮭﻣﺗرﯾن
اﻣور دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﺣت اطﻼع ﺣﮑوﻣت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺳﯾﺳﺗم ﻣوﺟود ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺗﺿﻌﯾف ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎﯾل دارد ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وﺿوح ﻣﺷﺧص ﺷود و ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺳﯾم
وظﺎﯾف ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺗوﺳط ھﻣﺎن ﮐﺎرﮔزاران اﺟرا ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
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دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم از ﻧظر ﻣن ﺑﺳﯾﺎر دور ﺑود و ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﮐرده ﺑﺎﺷم.
اﻋﺗﻘﺎد ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺎرب ﮔﺳﺗرده ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا در طول ﺳﺎلھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗش ﻋﻣوﻣﺎ
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﮐﺎﻣﻠﺗر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﻧطﻘﮫ را ﭘوﺷش داده ﮐﮫ اظﮭﺎرات ﻣرا
ﻣطرح ﮐرده و ﻣن اﯾن را ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﮐردهام .ﻟذا ﮔﻔﺗﮕوی ﻣن در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ
اداری آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده  ،ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﺳت .داﻧش ﻣن در ﻣورد اﯾن
وﯾژﮔﯽھﺎ از زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣرﺗﺑط ﺷدم،
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧظر ﺧود اﮔر در ﻣوارد ﺟزﺋﯽ ﺑﺎ ﻧظر واﯾﺳرا در ﻣوﺿوع
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ھﻧد ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده ،اﺣﺳﺎس ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺷدﯾدی ﮐردم.
ﻣن ﻋﻣوﻣﺎ اﯾن ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ را داﺷﺗﮫ ام ﮐﮫ ﺑﺎ او در ﻣورد ھﻣﮫ اﻣور ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ دارای اھﻣﯾت
واﻗﻌﯽ ﺑودﻧد ﻣواﻓق ﺑﺎﺷم ،اﯾن اﻣر در اظﮭﺎرات ﺣﺎﺷﯾﮫی واﻻﺣﺿرت در ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻣن
در  ٢۴دﺳﻣﺑر ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .زﯾرا ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺻل ﻣوﺿوع ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن ﻣﺎ
وﺟود ﻧدارد ،اﮔرﭼﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟزﯾﯽ اﺟرای ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ،ﺗﻔﺎوت اﻧدﮐﯽ وﺟود
دارد ،اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ،ﻧﮫ از ﻧظر ﻣﺎھوی.
اﻣﺎ ﺟرأت ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻼﺣظﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺗﺟرﺑﮫ ﻓوقاﻟﻌﺎده ،داﻧش ﺑﯽﺷﻣﺎر
ﺟزﺋﯾﺎت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ اداری ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را اظﮭﺎر ﮐﻧم ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣدﯾرﯾت اﯾﺷﺎن،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه داده ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ از ﺗﺣﺳﯾن واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ
ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ھم ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف ﺷﺎد و ﺷﺎﯾد ﺑﯽ ﻣﺛﺎل را ﺗﺷﮑﯾل دھﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧدرت ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻧﺗظﺎر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺷراﯾط را در ﺷﺧص ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﺑﯾﻧﯾم.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﺎ ﻧﯾروی ﮐﮫ از وﺻف آن ﻧﺎﺗواﻧم ،اﯾن ﺿرورت ﺑﮫ ذھﻧم ﺧطور ﮐرده ﮐﮫ
ﺑرای اﻣﻧﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و آراﻣش اﯾن ﮐﺷور و ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز آن ،ﻧظﺎرت ﺑر اﻣور ﻣرزی
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طﺑق روﺷﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺳﻌﯽ ﮐردم ﺗرﺳﯾم ﮐﻧم ﺑﺎﯾد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷود و درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد از طرﯾق
ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳرﺣدی ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل و ﻣﺳﺗﻘل از ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا در
ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗرار ﮔﯾرد.
وﻗﺗﯽ ﭘﻧﺟﺎب ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷد ،ﻣﺎ ﮐﺗﻠﮫی از اﻓﺳران ﺳرﺣدی داﺷﺗﯾم ﮐﮫ در ﻋﯾن
ﺣﺎل ﺳرﺑﺎزان ﺑرﺟﺳﺗﮫ و دﯾﭘﻠوﻣﺎت ھﺎی ﺳرﺣدی ﻣﺎھر ﺑودﻧد .آن ھﯾﺋت اﻓﺳران ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﻣرﺣوم ﺳر ھﻧری ﻻرﻧس و ﺧود ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺗﺷﮑﯾل و اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
»ﻣدرﺳﮫ ﻻرﻧس« ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻣرزھﺎ و ﻗدرداﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ از ﮐﺎﺑل و اﻣور ﺧﺎرﺟﯽ آﺳﯾﺎﯾﯽ
ﻧﺎﻣﯾده ﺷود.
ﻧﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ آن ﻣﮑﺗب ﺧﺎص ﮐﮫ از ﺣوادث ﭘﯾش از اﻟﺣﺎق و اﻟﺣﺎق ﭘﻧﺟﺎب ﺑﮫ وﺟود
آﻣد ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .اﻓﺳران اﻣروزی ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن و اﺟرای آن از ﯾﮏ ﺳو
ﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﻣﺎدی ﻧواﺣﯽ و ﻣردم ﺧود و از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏرق درآﻣد و وظﺎﯾف ﻗﺿﺎﯾﯽ
اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از آنھﺎ ﺟوان اﻧد و ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرد ،ﻣن درک ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ھﻣﮫ در
زﯾر ﯾوغ اداره ﻣﻧظم ،در ﺑراﺑر ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳرﺣدات ﻧﺎﺑراﺑر اﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣﺎم
اﻧرژی و ﻓﮑر ﻣردان ﺑرای آن اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی در ﺧدﻣت
ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣدرﺳﮫی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردم .در ﺣﻘﯾﻘت ،اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺑدون آن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻗص اﺳت ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑدون ﻧﮭﺎد ھﺎی
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در راﺟﭘوﺗﺎﻧﺎ و ھﻧد ﻣرﮐزی ﻧﺎﻗص ﺧواھد ﺑود.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺎﮔزﯾرم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻗﯾﺎس ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ آن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎ ﻧﺎﻗص اﺳت .اﯾن در
ﺻورﺗﯽ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در راﺟﭘوﺗﺎﻧﺎ و ھﻧد ﻣرﮐزی ،ﺑﮫ ﺟﺎی ارﺗﺑﺎط
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ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ھﻧد ،از طرﯾق ﺣﮑوﻣت وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﮔزارش دھﻧد،
ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن ﺑرای ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ اﻧدازه راﺟﭘوﺗﺎﻧﺎ ﺿرور اﺳت.
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑﺑﻧدم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾق ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑر اﯾن ﺳوال
اﺛرﮔذار ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﯽﺗوان ادﻋﺎ ﮐرد ،ﺑﮫ ﻧدرت ﯾﮑﯽ از ﮐﻣﯾﺳرھﺎی ﭘﺷﺎور از زﻣﺎن اﻟﺣﺎق ،دﻓﺗر ﺧود
را ﺗرک ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وظﺎﯾف ﻣﺧﺗﻠط ﺳﯾﺎﺳﯽ و اداری را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓراﺗر از اﺧﺗﯾﺎرات ﺧود
ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻛﻣﯾﺳﯾون ھﺎي ﻣﺗواﻟﻲ داﯾﻣﺎ درﺧواﺳت ﻛﻣك ﺑﯾﺷﺗري ﻛرده اﻧد .ﻣن ﺑﺎ اﻓﺳران زﯾﺎدی ﮐﮫ از
ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣوﺿوع آﺷﻧﺎ اﻧد ﺻﺣﺑت ﮐردهام ،ﺑرﺧﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب و ﺑرﺧﯽ ﺑﯽ
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آن ،اﻣﺎ ھﻣﮕﯽ دارای ﺗﺟرﺑﮫ ﺑوده و از داﻧش ﺷﺧﺻﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣن ھرﮔز
ﺟز ﯾﮏ ﻧظر ﻧﺷﻧﯾده ام ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی روزاﻓزون ﮐﺎر اداری و ﻗﺿﺎﯾﯽ ،اﺟرای ﻋداﻟت
در ﺑﺧشھﺎی دﯾﮕر ﮐﺎرھﺎ را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻓورا ﭘس از اﻟﺣﺎق ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم
وﻗت ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور و دﺳﺗﯾﺎراﻧش را ﻏرق ﻣدﯾرﯾت ﺳرﺣدی ﮐرده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫی از ﮐﺎرﮔزاران ﺳرزﻧش ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن
ﻓﻘط اﺷﺎره ﮐردم ﮐﮫ ﻧظﺎم اﺳﻣﯽ  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺧواﺳﺗﮫھﺎی زﻣﺎن ﺣﺎل ﻧﯾﺳت و
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی اداری ﻧواﺣﯽ ﺧود ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وظﺎﯾف وﯾژه ﮐﮫ
ﻣﺳﺎﯾل ﺻﻠﺢ و ﺟﻧﮓ ﺑﮫ اﺟرای آن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ و ﺗوﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﻗرار ﮔﯾرد
ﮐﮫ ﺳزاوار آن اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣراﻗﺑت ھﺎ در اداره روزاﻧﮫ ﻣوﮐول ﺷود.
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ﻣن ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺿرورت ﺗﻐﯾﯾری ﮐﮫ ﻣن از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧم ،ﭘس از اﯾن داﯾﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر و
ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎس ﺧواھد ﺷد ،ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا درآﯾد .ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﯾﺎ ﺟﻧﮓ ﺑﯾﮭوده در ﭘﯽ آن رخ ﻧدھد ،ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻧﺧواھد اﻓﺗﺎد.
ﭘس از اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ در ﻣورد دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣن ،ﺳر رﯾﭼﺎرد ﺗﯾﻣﭘل ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎور ﺧواھد ﮐرد
ﮐﮫ ﻗﺻد ﻧدارم ﺗﺎﻣل ﻧﺎدرﺳت در ﻣورد دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .اﻣﺎ ﻣن ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕوھﺎﯾم
ﺑﺎ او در اواﯾل ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺎم او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اظﮭﺎراﺗم در
ﻣورد ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا رﯾﺎﺳت آن را ﺑر ﻋﮭده داﺷت ،اﺷﺎره ﮐﻧم؛ ﺧواﺳتھﺎی
ذاﺗﯽ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﮫ طور اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷد و در ﺳرﺣد ﭘﻧﺟﺎب ﮐﮫ
از ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ھﻧد ﻣﺗﻣﺎﯾز اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﮭت ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺳﺑت داده ﺷود.
اﻣﺿﺎی ﻣﻧزﻓﯾﻠد
 ١ﺟﻧوری ١٨۶٩
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ﺳﻧد  ١۴اﻟف
ﺷﻣﺎره  ٢٧ﺳﺎل ١٨۶٩
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗرﺧﺎرﺟﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾرﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ١٩ ،ﺟﻧوری ١٨۶٩

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﻧﺳﺧﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ را ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ در آن دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﭘول و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗری دادهاﯾم.
 .٢ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم ﺗوﺟﮫ ﺟﻧﺎب را ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ ﻧﮭم ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﺎ و ﺧرﯾطﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا
ﺑﮫ اﻣﯾر در ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠب ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل
ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن وﺿﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌرﯾف و ﭘﯾﮕﯾری ﺷود.
اﻣﺿﺎی ﻣﺎﯾو ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،ﺗﯾﻠر ،دﯾورﻧد ،ﻣﺎﯾن ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺗﯾﻣﭘل

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد  ١۴اﻟف
ﺗﻠﮕرام ٢١ ،دﺳﻣﺑر ١٨۶٨
دﻓﺗرﺧﺎرﺟﮫ ،ﮐﻠﮑﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ،ﭘﻧﺟﺎب
واﯾﺳرا ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺷش ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﻣول دوﻟﮏ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ داده ﺷده اﺳت ،ﺑدھد.
ﺷش ﻟﮏ ھدﯾﮫی اﺳت ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﻣﯾر .او ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﺎﺟران ﮐﺎﺑل ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﭘﺷﺎور ﯾﺎ ﻻھور ﭘرداﺧت ﺷوﻧد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد  ١۴اﻟف
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ١٢،ﺷﻌﺑﺎن ١٢٨۵
ھﺟری
ﺳﭘﺎس ﮔزار از ﺧداوﻧدی )ﮐﮫ ھﻣﺗﺎ ﻧدارد( ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟطف او اھداف ﻗﻠﺑﯽ ﻣن ﺑرآورده ﺷد و
ذھن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب و اﯾن ﺟﺎﻧب را ﺷﺎد ﮔرداﻧد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺻول دوﺳﺗﯽ ﺑر دوﺳﺗﺎن ﺣﮑم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ھﻣدﯾﮕر ﻣﺳﺎﯾل ﺧوﺑﯽ
را در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد ،اﯾن ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﻣﯽﻧوﯾﺳم و در آن اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﻓﺳران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﯾن ﺳرزﻣﯾن اﺣﺗرام و دوﺳﺗﯽ زﯾﺎدی ﻗﺎﯾل اﻧد.
ﭼﻧﯾن ﻣﺣﺑت از ﺳوی آنھﺎ ،ﻣرا ﺗﺣت ﺗﮑﻠﯾف ﺑزرﮔﯽ ﻗرار داده و اﻣور اﯾن ﮐﺷور را ﺑر
ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺣﮑﻣﺗری ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
اﻣﯾدوارم ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺟﺎﻧب را دوﺳت ﺻﻣﯾﻣﯽ ﻣﯽداﻧﯾد ،ھﻣواره اﯾن
ﺟﺎﻧب را از ﮔزارش ﺻﺣت و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود ﺧﺷﻧود ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﻗدام ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾری
ﻣﻧﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗواﻋد دوﺳﺗﯽ ﻧﺧواھد اﺷت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد  ١۴اﻟف
ﺗرﺟﻣﮫ ﺧرﯾطﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب١٢ ،
ﺷﻌﺑﺎن ١٢٨۵
ﮔرﭼﮫ از ارﺗﺑﺎطﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد و ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن از اظﮭﺎرات
ﺷﻔﺎھﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺗﻣﺎﯾل ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ )ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾش( ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس آﮔﺎه ﺷدم ﮐﮫ
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ﺑﻧﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣن ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽﺷود و اوﺿﺎع رﻋﺎﯾﺎی ﻣن )ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻏﺎﺻﺑﺎن ﻗﺎﻧون ﺷﮑن
ﺷده ﺑودﻧد( ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؛ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺣل ھﻣﮫ رواﺑط و اﻣور دوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣوﮐول
ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب و ﺷﻣﺎ ﮔﻔﮕوی ﺷﺧﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﺳﻔر
ﺑودم ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن اﻗداﻣﺎت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻋظم ﺧﺎن و ﺳردار ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن
ﺗوﺟﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺳوی ﺧود ﻣﻌطوف ﮐرد و ﻻزم داﻧﺳﺗم ﮐﮫ آنھﺎ را ﺗﻧﺑﯾﮫ و ﻣﺟﺎزات ﮐﻧم .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل دﯾدار ﻣن ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧم ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎد.
اﮐﻧون ﺑﮫ ﻣن اطﻼع داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ رﻓﺗﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن
ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﻣن اﻧﺟﺎم ﺷود ،در ارﺳﺎل ﻣﻘداری ﭘول ﺑﮫ
ﻣن ﻋﺟﻠﮫ ﮐرده اﺳت و ﻣن ﺑرای اﯾن ﻋﻣل ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﻌﮭد ھﺳﺗم .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ از اوﺿﺎع ﮐﺷور ﻣن آﮔﺎه ھﺳﺗﯾد و از ﻗﺑل آﮔﺎھﯽ دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران
ﻏﺎﺻﺑﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋواﯾد ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻠﮑﮫ در ﺑرﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺷور ﻋواﯾد ﺳﺎل آﯾﻧده را ﻧﯾز ﺑﺎ
زور ﺟﻣﻊ آوری ﮐردهاﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﺳﭘﺎھﯾﺎن ،واﺑﺳﺗﮕﺎن و ﭘﯾروان ﻣن
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد ،اﮔر ﻣن اﮐﻧون ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ
ﺑﮫ ﺷدت ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺑوده و آنھﺎ را درﺑدر ﺧواھد ﺳﺎﺧت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان و
واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود ﺣﻘوق ﻧﭘردازم ،ﺣﮑوﻣت ﻣن ﺿﻌﯾف ﺧواھد ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ دو ﺣﮑوﻣت ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ،اﮔر ﺣﮑوﻣت در اﯾن ﺷراﯾط ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣن ،در
ارﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﭘول و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﺣﮑﺎم دوﺳﺗﯽ ﻧﺧواھد
ﺑود و ﻧﻘش زﯾﺎدی در ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت ﻣن ﺧواھد داﺷت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد  ١۴اﻟف
ﺧرﯾطﮫ ٩ ،ﺟﺑوری ١٨۶٩
از واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑل
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ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ١٢ﺷﻌﺑﺎن  ١٢٨۵واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب را درﯾﺎﻓت ﮐردم و ﺑﺎ دﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﻧﻣودم.
ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب را در ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧواﻧدم.
ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾق اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ھم ﻣﺷﺎھده ﻣداوم و دﻗﯾق ﺗﻣﺎم روﯾدادھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ در ﭼﻧد
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روی داده اﺳت ،ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ و ﭼﺷم اﻧدازھﺎی آﯾﻧده
واﻻﺣﺿرت آﺷﻧﺎ ھﺳﺗم و اﺣﺳﺎس رﺿﺎﯾت دارم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﻣﺎﯾﻠﻧد ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود
ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺣﻔظ ﺷود.
آرزوی ﺟدی ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻗﺗدار واﻻﺣﺿرت ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣﮑم و ﭘﺎﯾدار اﯾﺟﺎد
ﺷود و ﭘﯾوﻧدھﺎی دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﺣﺎﮐم ﻣﺳﺗﻘل وﺟود دارد ،ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺷود.
ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﻣطﻠﻊ ﺷده اﯾد ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺷش ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑدون ﻗﯾد و
ﺷرط در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار داده ﺷده اﺳت و در ﺑدل آن ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﺎزﭘرداﺧﺗﯽ
ﺟز ﺣﻔظ اﻋﺗﻣﺎد ،ﺻداﻗت و ﺣﺳن ﻧﯾت ﻧﯾﺳت.
ﻣﺗﺄﺳﻔم ﮐﮫ ﻣواﻧﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻋﺑور ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﻣن ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت در ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب
در ﺳرﺣدات ھر دو ﺳﻠطﻧت ﺷد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺑﺎت دﯾﮕر ﺑر ﺗﻣﺎﯾل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ از ھﯾﭻ ﺗﺟﺎوزی ﻧﻣﯽ ﺗرﺳد و آرزوی
ھﯾﭻ ﻓﺗﺣﯽ ﻧدارد ،ﺑرای دﯾدن ﺣﮑوﻣت ﻗوی ،ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت در ﮐﺎﺑل
و در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧم ﮐﮫ طﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه آﯾﻧده،
ﺳﮫ ﻣﺑﻠﻎ دو ﻟﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ﺷش ﻟﮏ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﮐﮫ
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واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ روﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد ،اﻋﻣﺎل ﺧواھﻧد ﮐرد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﻣﮏ را
ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺗﺛﺑﯾت اﻗﺗدار ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل و ﻣﺟددا ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﻧﺗظﺎر ﺑﺎزﭘرداﺧﺗﯽ ﻧﺧواھد داﺷت ،ﻣﮕر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در
ﻗﺳﻣت ﻗﺑﻠﯽ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت.
ﻣن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺷور را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧم و ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل را ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن
ﺧود ﻣﯽ ﺳﭘﺎرم.
اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺗوﺻﯾﮫ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ام ،ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﻣل ﻧﮕران ﮐﻧﻧده وارد آن ﺷدهام و ﻣواﻓﻘت و ﺗﺎﯾﯾد اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻧﯾز
ﺻﺎدر ﺷده اﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺧود ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾل اﺗﺣﺎد واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اداﻣﮫ دھﯾد ،ﭼﯾزی ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳت ﯾﺎ دﺧﺎﻟت ﻣﺎ در اﻣور داﺧﻠﯽ و اداره اﻣور ﺳﻠطﻧت
ﺧود ﻧدارﯾد.
ﺑﺎﻗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺋﯾس اداره در ﺳﺎلھﺎی آﯾﻧده اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷواھدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻣﺎﯾل ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺗﺛﺑﯾت ﻗدرت ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ ﻣﯽدھد و ﭼﮫ ﻣﯾزان ﮐﻣﮏ ﻋﻣﻠﯽ ،در ﻗﺎﻟب ﭘول ﯾﺎ ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫﻋﻧوان ﮔواھﯽ ﺑر ﺣﺳن ﻧﯾت ﻣﺎ و ﺗﻘوﯾت اﻗﺗدار و ﻧﻔوذ ﻣﺷروع ﺷﻣﺎ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
دوراﻧﯽ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﻣﺣول ﮐﻧد.
اﻣﺎ ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در ﺷﮑل دادن ﺑﮫ ﻣﺳﯾر ﺧود ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و در اﻧﺗﺧﺎب
ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و واﯾﺳرای او در ھﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن و واﻗﻌﯽ ﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن
ﺧود اﺷﺗﺑﺎه ﻧﺧواھﯾد ﮐرد.
اﻣﺿﺎی ﻻرﻧس
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ﺳﻧد ١۵
ﺷﻣﺎره  ٧٨ﺳﺎل ١٨۶٩
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ١٣ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

ﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﻧﺳﺧﮫ اوراق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﺎ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑل را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﻗرار
اﺳت در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻣﺎه در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑرﮔزار ﺷود.
اﻣﺿﺎی ﻣﺎﯾو ،دﯾورﻧد ،ﻣﯾن ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺗﯾﻣﭘل

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ١۵
ﺗﻠﮕرام ١٠ ،ﻓﺑروری ١٨۶٩
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ در اﻣﺑﺎﻟﮫ در ﺣواﻟﯽ  ٢۵ﻣﺎرچ و ﻧﮫ ﻧﺎوﻗت ﺗر از
اول اﭘرﯾل ﺑرﮔزار ﺷود.
او ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻋزت در ھﻣﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷود و ﺗﻣﺎم ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗوﺳط اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت
ﺑرای ﺳﻔر او ﺗﺎ اﻣﺑﺎﻟﮫ و ﺑرﮔﺷت ﻓراھم ﮔردد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ١۵
از ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﺑﮫ ﺳﯾﺗوﻧﮑر ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗرﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺎﻣور ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ھداﯾت ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا وظﯾﻔﮫ داده ﺷد ﺗﺎ از اﻣﯾر در
ﻣورد دﯾدار ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد.
 .٢ﻣن ﺗرﺟﻣﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻣور ،ﻣورخ  ٧ﻓﺑروری را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزم
 .٣واﻻﺣﺿرت ﻓرض ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎ درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻗطﻌﯽ ﻣﻧدرج
در ﺗﻠﮕرام ﻣورخ دھم ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﺷد .از ﮔزارش ﭼﻧﯾن ﺑرﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر در
ﻧظر داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ زودﺗر از آﻧﭼﮫ در ﺗﻠﮕراف ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ،ﺑرﮔزار ﺷود و ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ،او ﺧوش ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ از ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎن
ﺑرﮔزار ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ١۵
 ٧ﻓﺑروری ١٨۶٩
از ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ،ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ
ﭘﺷﺎور
ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل و اﻣﯾر ﻧوﺷﺗﯾد را ﺑرای
اﻣﯾر ﺗذﮐر دادم .واﻻﺣﺿرت در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﻣودﻧد ،اﮔرﭼﮫ ھﻣﮫ ﺑﺧشھﺎی ﻗﻠﻣرو ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را
ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﻣﯽداﻧﻧد ،اﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد ھر ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﺑروﻧد ،دور ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ،اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣرز ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺣل ﺷود ،واﻻﺣﺿرت ﻣﺎﯾل اﻧد ﮐﮫ اﯾن
دﯾدار در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻻھور ﯾﺎ دھﻠﯽ ﺑرﮔزار ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔردﻧد و ﺑﮫ ﺣل
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اﻣور ﻣرزی ﺧود ﺑﭘردازﻧد .اﮔر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﻻھور ﯾﺎ دھﻠﯽ ﺑﯾﺎﯾد،
واﻻﺣﺿرت آﻣﺎده اﺳت در ﺻورت ﻟزوم ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﮑﺗﮫ ﺳﻔر ﮐﻧد ،زﯾرا ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
را ﻣﮭمﺗر از ﺣل اﻣور ﺳرﺣدی ﺧود ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺗﺣﻘق آن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣدردی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺧﯾﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرو در  ٢۶ﺷوال ) ٩ﻓﺑروری( ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد و
ﺧود اﻣﯾر روز دھم ﺣرﮐت ﮐﻧد .واﻻﺣﺿرت ﻗﺻد دارد در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﻣﺳﯾر ﺧود از ﮐﺎﺑل
ﺑﮫ ﭘﺷﺎور در ﯾﺎزدھم در ﺑﺗﺧﺎک ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣن اﺣﺳﺎس اﻣﯾر را ﺑﯾﺎن ﮐردم .اﮐﻧون
ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ را در ﻣﮑﺎن و روﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽداﻧﯾد ،ﺗرﺗﯾب دھﯾد.
اﻣﯾر ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن درﺧواﺳت ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺷب ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ راه آھن ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﺳﻔر
ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد روزاﻧﮫ ﺳﻔر ﮐﻧﻧد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻣﯾر ﻗﺻد دارد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﭘﺷﺎور را در  ١۵راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد.
اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻣﯽرﺳﻧد در ورود ﺑﮫ ﺟﻼلآﺑﺎد ﻣﻌﯾن ﺷده و ﺑﮫ اطﻼع
ﺷﻣﺎ رﺳﺎﻧﯾده ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ١۵
ﺧﻼﺻﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور،
 ١٨ﻓﺑروری ١٨۶٩
اﻣروز ﻧﺎﻣﮫ اﻓﺗﺧﺎرآﻣﯾز ﻣورخ  ١١ﻓﺑروری  ١٨۶٩ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد و اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن در اﻣﺑﺎﻟﮫ ،ﺗوﺳط اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده زﯾر در
ﮔﻧدﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﺷد .ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر اراﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ از ﺗوﺟﮫ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر
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ﺧرﺳﻧد و ﻣﺗﻌﮭد ﺑود .او اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﭘس ﻓردا ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺧواھد رﺳﯾد و ﭘس از دو ﯾﺎ
ﺳﮫ روز ﺗوﻗف در آﻧﺟﺎ ،ﺑﺎ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎی ﻣﻧظم ﺑﮫ ﺳوی ﭘﺷﺎور رھﺳﭘﺎر ﺧواھد ﺷد .او ﭘس
از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺧود ﺑﮫ ﭘﺷﺎور را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
اﻣﺿﺎی ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ١۵
ﺗﻠﮕرام ٣ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
از واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ،ﮐﻠﮑﺗﮫ
ﻣن اﻣروز ﺑﮫ ﭘﺷﺎور رﺳﯾدم و اﻟﺗﻣﺎس دارم ﮐﮫ از ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳر و ﺟﻧرال
و ﺳﺎﯾر اﻓﺳراﻧﯽ ﮐﮫ ﻟذت ﻣﻼﻗﺎت آنھﺎ را داﺷﺗم ،ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ١۵
ﺗﻠﮕرام ٣ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ،ﮐﻠﮑﺗﮫ ،ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﭘﺷﺎور
ﻣن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ورود ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﻋﻠﯾﺣﺿرت را ﺧوش آﻣدﯾد ﻣﯽﮔوﯾم و ﺑرای
ﺷﻣﺎ آرزوی ﺳﻔر ﭘرﺑﺎر و ﺧوش ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣﻼﻗﺎت دارم.
ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت از اﺳﺗﻘﺑﺎل در ﭘﺷﺎور ﺧرﺳﻧد ھﺳﺗﯾد .در ﺳﻔر و اﻗﺎﻣت
واﻻﺣﺿرت در اﯾن ﮐﺷور ،ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﯾل ﻣن ،از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ھر اﻓﺗﺧﺎر و ﺗوﺟﮭﯽ درﯾﺎﻓت
ﺧواھﯾد ﮐرد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺑﺧش/ﺳﻧد ٣
ﺷورای ﻣﺧﻔﯽ ﺗوﺳط اﻣﯾر در ﻗﻠﻌﮫ ﻻھور در ﺳﺎﻣﺎن ﺑرج در  ١٧ﻣﺎرچ ١٨۶٩
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل

رﺋﯾس

 .١ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه

ﻋﺿو

 .٢اﯾﺷﮏ آﻏﺎﺳﯽ ﺷﯾردل ﺧﺎن

ﻋﺿو

 .٣ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ،ﻣﯾر ﻣﻧﺷﯽ

ﻋﺿو

ﭘرﺳش اﻣﯾر:
اﮔر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ ھدف و ﺧواھش ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت ،ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﺎﯾد داده ﺷود؟
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷده ﺗوﺳط ﻋﺿو ﺷﻣﺎره :١
»ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﭼﯾزی ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻧﯾﺎز ﯾﺎ طﻣﻊ اﺳت .اﻣﺎ ﻓﻘط
اﯾن را ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧودﺗﺎن اﺳت ،ﻻزم ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺧود
را ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺑراز ﻣﯽﮐردﯾد و ﺣﺳن ﻧﯾت و دوﺳﺗﯽ ﺧود را ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻧﺷﺎن ﻣﯽدادﯾد .از اﯾن رو ،ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اﺑﺗدا ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر
اﻋﻼم ﮐردﯾد و از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﭘﺎﯾﯾن آﻣدﯾد .ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷﻧود ھﺳﺗﯾد و
ھﯾﭻ ھدﻓﯽ ﺟز اﯾن ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺣﺎﻣﯽ ﻣﮭرﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد«.
اﻣﯾر و اﻋﺿﺎی ﺷﻣﺎره دوم و ﺳوم» :ﺑﻠﯽ؛ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﻟﯽ ﺧواھد ﺑود«.
اﯾﺷﮏ آﻏﺎﺳﯽ ﺷﯾردل ،ﻋﺿو دوم ﮔﻔت » :ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،اﮔر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺻرار ﮐﻧﻧد و
ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧواﺳتھﺎی ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد و ﺣﮑوﻣت آنھﺎ ،آنھﺎ را ﺑﭘذﯾرد،
واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣوظف ﺑﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣوده
اﺳت ،ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای دﺧﺎﻟت در ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ .واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﯾد اداﻣﮫ دھﻧد
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ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد در وھﻠﮫ اول اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دھﻧد و ﺳﭘس ﺷﻣﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد«.
اﻣﯾر و ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎ ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣواﻓﻘت ﮐردﻧد.
ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣدﺷﺎه ﮔﻔت» :اﮔر ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن ﻣﺳﯾر ﺧﯾﺑر و ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻗﺑﺎﯾل اﻓرﯾدی ،ﻣوﻣﻧد و
ﺷﯾﻧواری از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﺷود ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور در اوﻟﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از
ﻣردان ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر را ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺳﯾر ﺧﯾﺑر را ﺑﺎز ﮐﻧد و راه ﺑﺳﺎزد،
ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﯾنھﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﮐم اھﻣﯾت اﻧد .ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود
اﯾن اﺳت ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ھر روز ﻓﺗوﺣﺎت ﺧود را ﮔﺳﺗرش ﻣﯽدھد و ﺗﺎ ﻣﺣدوده ﺑﻠﺦ و ھرات
رﺳﯾده اﺳت .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد آﺷﮑﺎرا ﺑرای ﺣﻔﺎظت از آن ﺳرﺣدات ﺗداﺑﯾری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد
و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دل و ﻣﺎل ﺧود آﻣﺎده اﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻔظ ﮐﺷور ﺧود و دﻓﺎع از ﺧواﺳتھﺎی
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ روسھﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﯾد .در آﺧر اﯾن ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ از اﺑراز
ﺣﺳن ﻧﯾت و دوﺳﺗﯽ ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻧد .اﺟﺎزه دھﯾد ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺧود در اﯾن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐرد«.
اﻣﯾر و ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎ ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣواﻓﻘت ﮐردﻧد و آن را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣودﻧد.
اﻣﯾر ﺳﭘس ﮔﻔت" :اﮔر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘر
ﺷود ،ھر ﭼﻧد ﻣن ﺧودم ﻣواﻓق ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﯽ ھﺳﺗم ،اﻣﺎ ﻣردم ﮐﺎﺑل ﺷورﺷﯽ و ﺷﯾطﺎن اﻧد.
اﮔر اﯾن ﻣﺎﻣور اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی ﺻدﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧد ،ﺧدا ﻧﺎﮐرده آﺑروی ﻣن رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﭘدرم ،اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﺑﻧﺎ ﺑر ھﻣﯾن ﻣﻼﺣظﺎت از داﺷﺗن ﯾﮏ ﻣﺎﻣور اروﭘﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﺧودداری ﮐرد .اﻣﺎ اﮔر ﻣﺎﻣوری در داﺧل ﮐﺷور در ﺟﺎھﺎی ﻣﺛل ﻗﻧدھﺎر ،ﺑﻠﺦ ﯾﺎ ھرات ﺑﺎﺷد،
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ وﺟود ﻧدارد .ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ھر دو ﺣﮑوﻣت ﺳودﻣﻧد ﺧواھد ﺑود؛ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻣﺛﺎل ،در زﻣﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﻣردم ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺳﻔﻠﯽ ﺗﺟﺎوزاﺗﯽ را ﺑﮫ ﺳرﺣدات ﻗﻧدھﺎر آﻏﺎز ﮐردهاﻧد.
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ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺳﻔﻠﯽ ﻗﺑﻼ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣرﺑوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﺎرس
اﺷﻐﺎل ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗواﻓﻘﯽ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و ﭘﺎرس در ﻣورد
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺳﻔﻠﯽ وﺟود دارد .اﮔر ﻣﺎﻣور اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣرز ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻻزم
را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ و ﺑرای ﻣﺷورت در ﻣورد اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻓراﺗر از
ﻣرزھﺎ در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود«.
ھﻣﮫ اﻋﺿﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫھﺎی اﻣﯾر ﻣواﻓﻘت ﮐردﻧد.
اﻋﺿﺎی ﺷﻣﺎره اول و دوم ﮔﻔﺗﻧد» :ﺑﯽﺗردﯾد ،ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
داده ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھدف ،ﺣﻔظ اﺗﺣﺎد ﻗﻠﺑﯽ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾن دو ﮐﺷور اﺳت.
واﻻﺣﺿرت ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﺗن ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧواﺳت
ﻣردم ،دﯾن و اﻗﺗدار ﺷﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت ﺗﺎ در ھر زﻣﺎﻧﯽ ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑر ﺧﻼف ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل رخ ﻧدھد«.
"ﺳﯾﺎﺳت واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﯾد در وھﻠﮫ اول ﺑررﺳﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ اظﮭﺎر ﻧظر ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد از آنھﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن
ﮐﺎھش دھﻧد ﺗﺎ در ﺷوراھﺎی ﺧودﻣﺎن ﺑﺣث ﮐﻧﯾم و ﺳﭘس ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧظرات ﺧود
را ﭘس از رﺳﯾدﮔﯽ ﻻزم ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد«.
ﭘس از آن ﺟﻧﺎب اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻌﺎھدات ﻣﻧﻌﻘده ﺑﯾن اﻣﯾر ﻣرﺣوم و ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﭘرداﺧت و
آنھﺎ را ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار داد.
ﺳﭘس ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﺎﻣﯾم ﺷورا ﻣواﻓق اﻧد.
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ﻣن اﻧﺗظﺎر دارم ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣراﺗب ﻓوق را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد .ﻣن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺣث را
ﻣﺷﺧص ﮐردهام و ھﻣﺎن را ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐﻧم.
واﻻﺣﺿرت ﺷﺧﺻﺎ دوﺳت ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺣﮑوﻣت اﻧد ،وﻟﯽ در ﺑﻌﺿﯽ از اﻣور ﺑﮫ ﺑرادران و
ﻗﺑﺎﯾل ﺧود ﻣﺷﮑوک اﻧد.
اﻣﺿﺎی اﯾﮑس ،وای
 ١٨ﻣﺎرچ ١٨۶٩
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ﺳﻧد ١۶
ﺷﻣﺎره  ٩٨ﺳﺎل ١٨۶٩
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٠ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

در اداﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ١٣ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﺷﻣﺎره  ،٧٨اﻓﺗﺧﺎر اﯾن را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﻧﺳﺧﮫ اوراق ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد ﺑﺎزدﯾد واﻻﺣﺿرت اﻣﯾرﮐﺎﺑل را
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻣﺎﯾو ،دﯾورﻧد ،ﻣﯾن ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺗﯾﻣﭘل

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ١۶
ﯾﺎدداﺷت ٩ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
ﺑﮫ آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ ﺳﯾﺗون ﮐر ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر
ﺧﺎرﺟﮫ
ﻧﺳﺧﮫ ﮔزارش ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک در ﻣورد ورود اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽﺷود.
ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ )ﺧﻼﺻﮫ(
ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ،اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ،در دوم ﻣﺎه ﺟﺎری در راه
اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور رﺳﯾد .واﻻﺣﺿرت در ﺳﺎﻋت  7ﺻﺑﺢ ،در دھﺎﻧﮫ ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﺑﺎ ﺳرﮔرد
ﭘﺎﻻک ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور و ﺳرﺗﯾپ ﺳﺗﯾوارت ،ﻓرﻣﺎﻧده ﺗﯾپ ﭘﺷﺎور و ﮔروه ﺑزرﮔﯽ از آﻗﺎﯾﺎن در
ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﮔﺎرد اﻓﺗﺧﺎری ﻟﻧﺳرھﺎی ﻧزدھم ﺑﻧﮕﺎل ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﻧد.
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ﭘس از ﺧوش آﻣدﮔوﯾﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ – اﺳﺗﻘﺑﺎل آرامﺑﺧش ﺑرای واﻻﺣﺿرت –
او ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ اردوﮔﺎھش در ﺑرج ھریﺳﯾﻧﮓ ﺑدرﻗﮫ ﺷد .ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ
ﺟﻣرود و ﻋﺑور واﻻﺣﺿرت در داﺧل ﻣرزھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺳﻼم ﺳﻠطﻧﺗﯽ اﺟرا ﺷد .وﻗﺗﯽ
واﻻﺣﺿرت در اردوﮔﺎھش ﭘﯾﺎده ﺷد ،ﺳﻼم دﯾﮕری اﺟرا ﺷد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎرات ﮐﺎﻣل
ﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺳط ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﻣﺗﺷﮑل از ھﻧﮓ اﻋﻠﯾﺣﺿرت و ﻧزدھم ﺑﻧﮕﺎل ﻟﻧﺳر ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد.
ﮐﻣﯾﺳر ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک و ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن واﺗرﻓﯾﻠد ،در طول روز در ﮐﻣپ ﺣﺿور
داﺷﺗﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ١۶
از ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب )ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ( ﺑﮫ ﺳﯾﺗون ﮐر ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ١٢ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
ﻣن ﻧﺳﺧﮫی از ﮔزارش ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک از اﻗداﻣﺎت واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر در ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ ،۶و ٨
ﻣﺎه ﺟﺎری را ﺑرای اطﻼع ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﻣﯽ ﻓرﺳﺗم.
اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن در ﭘﺷﺎور
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺷم ،ﮐﻣﯾﺳر ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ،از اﻣﯾر ﺑﺎزدﯾد ﮐرد .واﻻﺣﺿرت در اﯾن دﯾدار ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺗﻠﮕراف ﺧود در ﺳوم ﻣﺎه ﺟﺎری ،از اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﺑراز ﺧرﺳﻧدی ﻧﻣودﻧد و اﺑراز اﻣﯾدواری
ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﮑم و ﭘﺎﯾدار ﺧواھد ﺑود .واﻻﺣﺿرت ھﻧﮕﺎم ﺷب
در ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺣﺿور ﺳرھﻧﮓ ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن  ٢٣و دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺟراح ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ درﺧواﺳت وﯾژه ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،رﻓﺗﻧد .واﻻﺣﺿرت از ﻣﯾﺎن ﺑﺧش )ﮐﺎﻧﺗون( ھﺎ در اﻣﺗداد
ﻣرﮐز ﺧرﯾد راﻧﻧدﮔﯽ ﮐردﻧد و از ھﻧﮓ  ٣۶اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺳرﺑﺎزﺧﺎﻧﮫ )ﺑﺎرک( ھﺎ ﺑﺎزدﯾد
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ﻧﻣودﻧد .ﺳرھﻧﮓ ﻣﮏ ﻣﺎھون ،واﻻﺣﺿرت را ﭘذﯾرﻓت و او را از طرﯾق ﺳرﺑﺎزﺧﺎﻧﮫ ھﺎ،
طﻌﺎم ﺧﺎﻧﮫ ،اﺗﺎق ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﻏﯾره ھداﯾت ﮐرد .واﻻﺣﺿرت ﺟﻌﺑﮫ و ﺗﺟﮭﯾزات ﻣرداﻧﮫ را ﺑﮫ
دﻗت ﺑررﺳﯽ ﮐردﻧد و ﻣدﺗﯽ را در اﺗﺎق ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﮔوش دادن ﺑﮫ ﮔروه )ﺑﺎﻧد( ﮔذراﻧدﻧد .ﺑﺎ
ورود ﻣﺟدد ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ،ﻣردان ھﻧﮓ  ٣۶اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺳﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧوب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
دادﻧد .واﻻﺣﺿرت از اﯾن ﺗﻌرﯾف ﻗدرداﻧﯽ ﮐرد و از ﺗوﺟﮭﺎت ﻣودﺑﺎﻧﮫ ﺳرھﻧﮓ ﻣﮏ ﻣﺎھون
ﺗﺷﮑر ﻧﻣود .واﻻﺣﺿرت ﺳرﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯾس را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾراﻧﮫ در ﺳرﺑﺎزﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن
ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد .واﻻﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد» :ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﻧظم ،ﻧظﺎﻓت و آﺳﺎﯾﺷﯽ ﮐﮫ
در آن ﯾﺎﻓﺗم ،ﻓراﺗر ﺑﺎﺷد« .واﻻﺣﺿرت از ﺷﮑوه ﺳرﺑﺎزﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﻣﺗﻌﺟب ﺷد و ﮔﻔت:
»آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﺷﮑوه ﺗر و ﻣﺟﻠل ﺗر از ھر ﺑﻧﺎﯾﯽ در ﺳﻠطﻧت ﻣن اﻧد ،ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ از ﮐﺎخ
ﺧودم«.
روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ھﻔﺗم ،واﻻﺣﺿرت ھﻧﮕﺎم ﻋﺻر ﺑﺎ ﺣﺿور دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺟراح ﻣﻠﮑﯽ در ﯾﮏ
ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ روﺑﺎز ﺑﯾرون راﻧدﻧد .او از ﻣﯾﺎن ﺑﺧشھﺎ در اﻣﺗداد ﻣرﮐز ﺧرﯾد ﻋﺑور ﮐرد و ھﻧﮕﺎم
ﻏروب ﺑﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت .واﻻﺣﺿرت در اﻣور ﻣﻣﻠﮑت ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﮔﻔﺗﮕو ﮐرد
و از ﺟﮭل و ﻟﺟﺎﺟت ﻗوم ﺧود اظﮭﺎر ﺗﺄﺳف ﻧﻣود و ﺗﻣﺎم ﮐﻣﺑودھﺎی آﻧﺎن را ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺑود
ﺛروت در ﮐﺷور داﻧﺳت.
در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺷﺗم ،واﻻﺣﺿرت از ﺳﺗدﯾوی ﻋﮑﺎﺳﯽ آﻗﺎی ﺑﯾﮑر ﺑﺎزدﯾد ﮐردﻧد .ﺑﺎ او ﮐﻣﯾﺳر
ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک و ﺟراح ﻣﻠﮑﯽ ،دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .واﻻﺣﺿرت و ﭘﺳرش ﺳردار
ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺳﭘس ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎری از ﻣﺎﻣوران درﺑﺎرﺷﺎن ﻋﮑس
ﮔرﻓﺗﻧد .واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ اﯾن روﻧد ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎدی ﻧﺷﺎن دادﻧد و ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت آن را ﺑﮫ دﻗت
ﺑررﺳﯽ ﮐردﻧد .او ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺑوغ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾده اﺳت .واﻻﺣﺿرت
ﻓرﻣودﻧد» :در واﻗﻌﯾت ھﻣﮫ ﻣردم در ھﻧرھﺎی ﺻﻠﺢ و ﺗﻣدن ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ
ھﻣﺎن اﻻغ ھﺎی ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑوده اﯾم«.
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واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣﺣض ﺑدرﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺧود ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﯾم زﯾردرﯾﺎﯾﯽ اﺗﻼﻧﺗﯾﮏ را
دﯾدن ﮐردﻧد .در ﻣورد ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم و ﮐﺎرﺑردھﺎی آن ﮐﮫ ﺑراﯾش ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮕﻔت
زده ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﺣﺗﻣﺎل ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم از ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻟﻧدن را در ﻋرض ٢۴
ﺳﺎﻋت ﻗﺑول ﮐﻧﻧد .واﻻﺣﺿرت در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕوی ﮐﻠﯽ ﺑﯾﺎن ﮐردﻧد ﮐﮫ زﻏﺎل ﺳﻧﮓ در دره
ﺳﮭﮕر وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﻣردم آنﻗدر ﻧﺎآﮔﺎه و ﻧﺎآرام اﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .او
اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ روسھﺎ در ﻣﻌﺎدن آن در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﮐردهاﻧد .واﻻﺣﺿرت در ﻓرﺻت
دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﮐﺎﻣل ﭘﺎرس از روﺳﯾﮫ اﺷﺎره ﮐرده و اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﻔوذ اﻧﮕﻠﯾس در آن
ﮐﺷور در ﺑراﺑر ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز اﺳت .واﻻﺣﺿرت و ﺗﻣﺎم ھﻣراھﺎﻧش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋوض
ﻟﺑﺎس اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻟﺑﺎس ﻣردم ھرات را ﭘوﺷﯾده ﺑودﻧد ،ﺑﺎﻋث ﺗﺑﺻره ھﺎی ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑوﻣﯽ ﭘﺷﺎور
ﺷدﻧد .واﻻﺣﺿرت ﺗوﺿﯾﺢ دادﻧد ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺧت ﮐﺎﺑل رﺳﯾده اﻧد ،اﯾن ﻟﺑﺎس را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻟﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺗر از ﺟﺎﻣﮫ زﻣﺧت و ﺳرﭘوش اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳت،
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد.
واﻻﺣﺿرت ھﻧﮕﺎم ﺷب ﺑﺎ ﺣﺿور ﺳرھﻧﮓ ﭼﻣﺑرﻟﯾن و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن اوﭘرﺗون در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ
روﺑﺎز ﺑﯾرون راﻧدﻧد و از ﻣوزﯾم ﭘﺷﺎور دﯾدن ﮐردﻧد.
اﻣﺿﺎی ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک
ﻓرﻣﺎﻧده و ﺳرﭘرﺳت
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺑﺧش/ﺳﻧد ٣
ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﻣﻼﻗﺎت اول ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ۴ ،ﻋﺻر٢٩ ،
ﻣﺎرچ ١٨۶٩
اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر:
 .١ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل
 .٢ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮑﻠود ،ﺳﺗوان-ﻓرﻣﺎﻧدار
 .٣واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر
 .۴وزﯾر واﻻﺣﺿرت ،ﻧورﻣﺣﻣد ،ﺳﯾد
 .۵ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺗون ﮐر
 .۶ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ،ﺗرﺟﻣﺎن
واﯾﺳرا ﭘس از ﺗﻌﺎرف و اﺑراز اﻣﯾدواری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر از ﭘذﯾراﯾﯽ او راﺿﯽ ﺑوده
ﺑﺎﺷد ،اﺑراز داﺷت ﮐﮫ ﺧواﺳت راﺳﺦ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدل،
ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل را ﺑﺑﯾﻧد ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ھﯾﭻ ﻣداﺧﻠﮫی در اداره آن اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﮐرد و ﻧﺑﺎﯾد
ظﺎھرا ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﻣده ﺑﺎ ﮐﻣﮏھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻔظ ﺷود .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﻓزودﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺗﺎ ﺣد
زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧود اﻣﯾر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
اﻣﯾر ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﻗوت دﻗﯾق ﺳﺧﻧﺎن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را درک ﮐﻧد و ﻣدام ﺗﮑرار ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ
ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد و ﺧط ﻣﺷﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺑرای ﺧود ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد؛ او
ﺗﻣﺎﯾل دارد در ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ آن ﺣﮑوﻣت ﻧﮕﺎه ﮐﻧد و ﮐﻣﮏ و ﺣﻣﺎﯾت آن ﺑﺎﯾد ﺑﺎز ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
ﺳودﻣﻧد واﻗﻊ ﺷود.
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ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی واﯾﺳرا ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و واﺿﺢ ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﺗﺑﯾﯾن ﺷد،
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﯾز ﺑﮫ او ﮔﻔت ،اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐدام
اﻗدﻣﺎت ﺧﺎص ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل در ﮐﺎﺑل اﯾﺟﺎد ﺷود.
اﻣﯾر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ او ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﻣﺗﻌﮭد ﺑوده اﺳت؛ او ﻧظرات ﺧود را ھم ﺑرای ﺳر ﺟﺎن
ﻻرﻧس و ھم ﺑرای ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﺗوﺿﯾﺢ داده اﺳت؛ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﭘدرش "دوﺳﺗﯽ
ﺧﺷﮏ" و ﯾﮏ طرﻓﮫ ﺑوده اﺳت؛ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد او ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎآﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑر اﯾن
ﻣوﺿوع ﻓﺷﺎر ﻣﯽآورد ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺧواﺳتھﺎی ﺧود را ﻣﺷﺧص ﯾﺎ ﻗﺎطﻊﺗر ﺑﯾﺎن ﮐﻧد؛
ھرﭼﻧد وزﯾرش در ﻧﮭﺎﯾت ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ آنھﺎ – اول ،ﺿﻣﺎﻧت اﻣﯾر و ﺧﺎﻧدان او در ﻣﻘﺎﺑل
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﺗﺎج و ﺗﺧت اﻧد؛ دوم ،ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اراﯾﮫ
ﺷود.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﺟددا اﻣﯾر را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار داد ﺗﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﺣﺎﻟت دﻗﯾﻘﯽ را ﮐﮫ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧد ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐرد ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧد؛ اﻣﺎ او ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺳراﻧﺟﺎم او ﻓوران
ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺷدت زﯾﺎد اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن زودھﻧﮕﺎم اﻋظم ﺧﺎن در ﻧوﻣﺑر
 ١٨۶٧ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ھﻣﮫ ﺧوﻧرﯾزیھﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﯽھﺎی اﺳت ﮐﮫ از آن زﻣﺎن رخ داده اﺳت؛
اﻋظم ﺧﺎن در آن زﻣﺎن ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر ﻧداﺷت؛ او ﺣﺎﮐم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺑود و اﯾن
ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻏﺎﺻب را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﻘﺎم ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ
رﺳﯾد ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧت دﯾرھﻧﮕﺎم ﺧود او در  ١٨۶٣ﻧﯾز در ذھن او ﻣوج ﻣﯽزد و در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد در  ١٨۵۵ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھده ﯾﮏ طرﻓﮫ و "دوﺳﺗﯽ ﺧﺷﮏ" ﺑود.
ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮑﻠود در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرای ﻣن اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ از اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﺷﮕﻔت زده ﺷده اﺳت؛ او از زﻣﺎن ورود اﻣﯾر ﺑﺎ او ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن رواﺑط را داﺷﺗﮫ اﺳت و
ھرﮔز ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﺷﺎره ﻧﮑرده ﺑود.
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در اﯾن ﻣورد ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ھدف واﻗﻌﯽ او از ﺑﺎزدﯾد را ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد از
ﻣﺎ ﻗول ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﻣوردی ﺳﯾﺎﺳت  ١٨۶٧را ﺗﮑرار ﻧﮑﻧﯾم و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺧﺷﯽ
از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دﺳت او ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ،ﺣﺎﮐم دﯾﻔﮑﺗو را ﺗﺻدﯾق ﻧﮑﻧﯾم .او در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ
طور طوﻻﻧﯽ اظﮭﺎر ﻧظر ﮐرد و ﺑﺳﯾﺎر ھﯾﺟﺎن زده ﺷد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ آنھﺎ
ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد روﯾدادھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﺿور ﻧدارﻧد؛ وظﯾﻔﮫ آنھﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل و ﺟﻠوﮔﯾری
از ﺑدیھﺎی آﯾﻧده اﺳت.
در ﻧﮭﺎﯾت ،او ﭘس از ﻣدﺗﯽ درﻧﮓ و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﮫ ﭘﺷﺗو ﺑﺎ وزﯾر ﺧود ،ﻧور ﻣﺣﻣد ،اﻋﻼم ﮐرد
ﺳﺑﯽ ﯾﺎ ﺧوﻧﯽ
اﯾن آرزوی ﺟدی او اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود او ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﻧَ َ
او ]»ﻣن و اوﻻد ﻣن ﻧﺳل اﻧدر ﻧﺳل«[ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﻧد .او اﯾن ﻋﺑﺎرت را
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺟدﯾت و ﺗﺎﮐﯾد ﻓراوان ﺗﮑرار ﮐرد .او ﺑﺎر دﯾﮕر و طوﻻﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﺎﮐم رﺳﻣﯽ و دﯾﻔﮑﺗو دﻋوت ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﺑرای ﺗﺎج و ﺗﺧت و ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن
اﻣﯾدھﺎی اﻧواع ﻣدﻋﯾﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﻣزدھﺎ اﺳت؛ اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ او و ﺧﺎﻧداﻧش را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ﺑرای اﺑراز ﻗدرداﻧﯽ و اطﺎﻋت از ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت ھﻧد و ﺣﻣﺎﯾت از آنھﺎ ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺟﺎن ﺧود ،ھﯾﭻ ﮐﺎری وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم ﻧدھد .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎﯾد درک
ﺷود ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻧﻘض از طرف او ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧش ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺗﻌﮭدات ﺑرای ﻣﺎ را از ﺑﯾن
ﺑﺑرد.
واﯾﺳرا در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ زﻣﺎن
ﺣﺎل ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾﯾم و واﻻﺣﺿرت ﻧﻣﯽﺗواﻧد از او اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ درﮔﯾر ﺷراﯾطﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھرﮔز رخ ﻧدھد.
در دور دﯾﮕری از ﺑﺣث ،او ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﻣﻠتھﺎ و ﺣﮑوﻣتھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭘﻧﮭﺎن
ﺑﻣﺎﻧد؛ ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﺳﻌﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﻗرار دادن دﺳت ﺧود در ﺑراﺑر روی ﺧود ،ﺧورﺷﯾد
را ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد .ھر ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ او اراﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭘﻧﮭﺎن
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ﺑﻣﺎﻧد و اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﺳت ارزش ﺧود را از دﺳت ﻣﯽداد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ھﻣﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی ھﻧد
و آﺳﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در اﯾن ﻣورد ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ راز ﯾﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری آﺧرﯾن راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد طﯽ
ﺷود؛ اﻗداﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ او ﺑﺎز
و ﮔرم ﺑود؛ ﺳﻠف او در ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ﻟﺣظﺎت ﺑﺎ ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺷده ﺑود و ﺧودش ﻋﻠﻧﺎ
اﻋﺗراف ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺧود را ﻧﮕﮫ ﮐرده ﺑود؛ ﺑﺎ
ﺷﮑوه و ﻋظﻣﺗﯽ ﮐﮫ او در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد ،ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ او در ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
ﻗرار دارد؛ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﻧدارﯾم از ﻣﺳﯾری اﻧﺣراف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ او ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺧود را ﺑﺎز
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺣﮑم ﻣﺳﺗﻘر ﺷود و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﺳرﻋت ،آراﻣش و ﺣﮑوﻣت ﺧوب در ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺧود را ﺑرﻗرار ﺳﺎزد.
اﻣﯾر ﺳﭘس ﮔﻔت ﮐﮫ آراﻣش ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﮐﮫ واﯾﺳرا در دل دارد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ اﻣﻧﯾت ﻗدرت او
و ﺧﺎﻧدان او ﺧواھد ﺑود و ھﻣﮫ ﭼﯾز از ﺟﻣﻠﮫ اﻓزاﯾش ﺗﺟﺎرت )ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از روﻧق و ﺛروت
ﯾﮏ ﻣﻠت اﺳت( ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧواھﺎن آن اﺳت ،ﭘس از اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﺣﮑم
و داﯾﻣﯽ ﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود.
ﭘس از ﮔﻔﺗﮕوھﺎی زﯾﺎد ﻗرار ﺷد ﮐﮫ واﯾﺳرا ﻓردای آن روز ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﻔرﺳﺗد ﮐﮫ در آن
ﺗﻣﺎﯾل ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل و ﻧﯾز ﻋﻼﻗﮫ ﻋﻣﯾق ﻣﺎ ﺑﮫ اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ او ﺑﯾﺎن ﺷود؛ ﺑﮫ او اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ،آﻧطور ﮐﮫ
ﺷراﯾط اﺟﺎزه دھد ،ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ،ﺑدون دﺧﺎﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ او در
اﯾن ھدف ﻣﮭم – ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﻗدرت ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل – ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
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ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن ﺗﺎ ﺣدی او را راﺿﯽ ﮐرد؛ او در اﯾن ﺑﺧش ﮐﻧﻔراﻧس
ﮐﺎﻣﻼ در ذھﻧﯾت ﻣﺗﻔﺎوت از آﻧﭼﮫ در اﺑﺗدا ﺑود ﻗرار داﺷت ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرات ﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﯾﺎ او ﻣﯽﻓﮭﻣد ،دارد.
ﺳﭘس ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣراودات ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﻌطوف داﺷت و اﻣﯾر ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت در اﺛر ﺟﻧﮓھﺎی رودهی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺗل
و ﻗطﻊ ﺷده و ﺑﺎ ﻧظم و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ،ﺗﺟﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﺑﺎره روﻧق ﺧواھد ﮔرﻓت.
او در ﻣورد ﻣﺳﯾرھﺎی ورود ﺑﮫ ھﻧد ،ﻋزم ﺧود را ﺑرای اﺣﯾﺎی ﯾﺎراﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﺑریھﺎ
و اﻓزاﯾش آن ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در زﻣﺎن ﭘدرش ﺑود ،اﻋﻼم ﮐرد .او ﮔﻔت :ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺳﯾر ﮔردﻧﮫ
ﺧﯾﺑر ،دو ﻣﺳﯾر دﯾﮕر ﻧﯾز در اﯾن ﻣﺣدوده وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧﯾﺑریھﺎ ﻗطﻊ ﺷده ﮐﮫ ﻗدرت
ﺗوﻗف ﺗردد را دارﻧد؛ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺟﺎده از طرﯾق دره ﮐرم و دﯾﮕری ﺑﮫ دﯾره ﺟﺎت وﺟود
داﺷت؛ "ﺗﺎﺗﯾﻧﺎ" و "ﮐوروﭘﺎ" از طرﯾق ﻣوﻣﻧدھﺎ ﮐﮫ رﺋﯾس آنھﺎ از طرﯾق ازدواج ﺑﺎ او در
ارﺗﺑﺎط و ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﮐﺎﻣل او ﺑود و ھﻣﯾﺷﮫ در اﻣﺎن ﺑود" .ﭘﯾوار" ﮐﮫ او اﻣﯾدوار ﺑود آن را
ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد؛ "ﮔواﻟﯾﺎری" ﮐﮫ ﮐﮫ او ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی در آن اﻧﺟﺎم دھد ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﮔذرﮔﺎه ﭘوﯾﻧده ھﺎ ﺑود و ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺳط ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﺗردد ﻣﯽﺷد ﮐﮫ دﺳت ﻗوی داﺷﺗﻧد.
او از ﺟﺎده ھﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐرد و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ از طرﯾق
ﻗﻧدھﺎر و ھرات ﺳراﺳر آن اﻣن و آﺳﺎن ﺑود .ﺗﻣﺎم ﻣﺳﯾرھﺎی ﻋﺑور از ﭘﺎروﭘﺎﻣﯾزاد اﻣن ﺑود،
اﻣﺎ ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ دﺷت ﺑﻠﺦ دﺷوار ﺑود .ﻣﺳﯾر ﺧﻠم ﯾﺎ ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن )ﺳﻧﮓ ﺑزرگ( ﻣﻌﻣوﻻ طﯽ
ﻣﯽﺷد و ﺑﮫﻋﻧوان ﮐوﺗﺎهﺗرﯾن ﻣﺳﯾر از ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور ﻣورد ﺗوﺟﮫ او ﻗرار داﺷت.
ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧد .وی اﻓزود ﮐﮫ ﺣﻘوق ﮔﻣرﮐﯽ از زﻣﺎن ﭘدرش ﺑﮫ دﻟﯾل ارﻗﺎم ﻗﺑﻠﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺣدود  ٢٨ﯾﺎ  ٣٠ﻟﮏ ﺑود.
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ﺳﭘس ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣﺎﯾل اﺳت ﻣﻘداری ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ او ﺑدھد و از او ﭘرﺳﯾده
ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎﺗری ﻣﯾداﻧﯽ را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد ﯾﺎ دو ﺗوپ ﻣﺣﺎﺻره و ﯾﮏ ھوﯾﺗزر را .او ﺗﻣﺎﯾل
زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺗوپ ھﺎی ﺷﮑﺎفدار ﺑرای اﯾﺟﺎد وﺣﺷت در دﺷﻣﻧﺎﻧش اﺑراز ﮐرد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ او ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﮐرد.
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺑﺧش/ﺳﻧد ٣
ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ وزﯾر ﻣﺣرم واﻻﺣﺿرت اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗوﺳط ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ،دارای
وظﯾﻔﮫ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ٣١ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
اﻣﯾر آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﻣﺎھﯾت دوﺳﺗﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑر اﺳﺎس آﻧﭼﮫ ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺑﯾﻧد –
اﮔر آن ﮔوﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل را دﯾﻔﮑﺗو و ﺧوب ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،اﻣﺎ
اﮔر او و وارث او را ﺗﺎﯾﯾد و ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد )ھر آﻧﭼﮫ را ﺗﺻدﯾق ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﭘﯾش آﻣده و
ﺑﺎﻋث ﻣﺷﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﺷده اﺳت( ھﯾﭻ ﮐﺎری وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ او آﻣﺎده ﺗواﻓق آن ﻧﺑﺎﺷد.
او ﭘذﯾرای ھر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣرز ﺷﻣﺎل ﺧود اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑوک
ﻗدرت روﺳﯾﮫ ﺑرای ﺗﺟﺎوز در ﭼﻧد ﺳﺎل آﯾﻧده اﺳت ،ﺑﺎ آن ھم ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت
اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .از طرف ﺧودش ﯾﺎ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﺎ ﻗﻠﻌﮫھﺎی ﺑﺳﺎزد و در ﺻورت
ﺗﻣﺎﯾل ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﻣﯽﭘذﯾرد .ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﯾﺎ اﻧﺟﻧﯾر ﻧﺎظر را در آﻧﺟﺎ
)ﺑﻠﺦ( ،ھرات ﯾﺎ ھر ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﯽﺑﯾﻧد ،ﺟز ﮐﺎﺑل ،ﭼون ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﮔﻣﺎن ﻣﻧﺟر
ﺷود ﮐﮫ او ﯾﮏ دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﺳت .ﺑرای آنھﺎ ﺧطری وﺟود ﻧدارد ،ﭼون آنھﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ
و ﺧودﺷﺎن اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارﻧد و دﺷﻣﻧﯽ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرسھﺎ و دوﺳﺗﺎن آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻠﺦ ﺗر از
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ھر زﻣﺎن دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﺑوده اﻧد؛ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﺳﺗﺎن
آنھﺎ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﯾم ،آنھﺎ ﺑﺎ دوﺳﺗﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و اﻧرژی در زﻣﯾﻧﮫی ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗﺻور
ﮐﻧﯾم ،ھﻣﮑﺎری ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺟز ﺣﯾرت واﻗﻌﯽ در ﻧﺑرد ﻧدارﻧد .ھر
وظﯾﻔﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷد و ﻣﻠزوﻣﺎت آن ﻣؤﺛر ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻓﮑر ﯾﺎ اﺣﺗﯾﺎط از
ﺟﺎﻧب ﺳﺗونھﺎ ﯾﺎ ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی ﻣﺎ ﻻزم ﻧﺑود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﻏرﺑﯽ ،او اﯾن را ﺑﮫ ﮐراﻣت ﺧود ﻣﺎ واﮔذار ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻘض ﻣﻌﺎھدات
 ۵٧ - ١٨۵۶ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧد و ﻣرز ﻗﺎﯾن و ﻻش ﺟوﯾن را ﺗﺎ  ٢٠ﻓرﺳﻧﮓ در ﻏرب ﻻش ﺟوﯾن
اﺻﻼح ﮐﻧد )ﯾﮏ ﻓرﺳﻧﮓ ﺣدود ﺳﮫ و ﻧﯾم ﻣﺎﯾل اﺳت( ،ﭼون اﯾن از روزھﺎی اﺳت ﮐﮫ
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﻗﻧدھﺎر و ﺗﺎﺑﻌﺎت آن را از ﮐﮭن دل ﺧﺎن ﭘس ﮔرﻓت .او ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺳﻼح و
ﭘول ﻧﯾﺎز ﻧدارد و ﺧودش ﻋﻠﯾﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺻداﻗت و ﻋدم وﺟود
راﺑطﮫ ﺧود ﺑﺎ آنھﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .او ﺻرﻓﺎ ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ طﺑق ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣﻌﺎھده ،از او
در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧﻘض آن ﺗوﺳط ﭘﺎرسھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾم .ﺗﮭﺎﺟم از ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ آن ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ارزش ﺧود آن ﻣﮭمﺗر اﺳت.
او ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣرز ﺷرﻗﯽ ،ﻣدﯾرﯾت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗﺑﺎﯾل »ﺑردران« را ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرد .او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﺣﮑوﻣت ﺧود اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﭘﺳراﻧش ﺷﺎھزادﮔﺎن
ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد دوران دوﺳت ﻣﺣﻣد ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓرﻣﺎﻧداران اﺳﺗﺎنھﺎ ﺑﺎﺷﻧد ]اﯾن ﮐﺎر ﺷده
اﺳت[ و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ و ﺿﻌﯾفﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺻرﻓﺎ درآﻣدھﺎي ﺧود را ﺟﻣﻊآوري و ﭘرداﺧت
ﻣﯽﻛﻧﻧد و ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮭﺑود ﺣﺻول ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﭘرداﺧت ﻧﻘدي ﺧود را اﺟرا ﻣﻲﻧﻣﺎﯾﻧد .آﺛﺎر اﯾن
ﮐﺎر در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻧﯾز ﮐﺷﯾده ﺧواھد ﺷد .در اﯾن ﺣﺎل ،او اﻓراد اﺻﻠﯽ آنھﺎ را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ طرﻓدار ﺧود ﺧواھد ﮐرد و در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ زور ﯾﺎ ھر ﺗﻼش دﯾﮕری
ﺑرای اﯾﺟﺎد دردﺳر را ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﮐرد.
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ،او ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی اﺻﻠﯽ را ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺳﯾرھﺎی
ﭘﺎروﭘﺎﻣﯾزوس اﻣن ﺳﺎزد؛ ﻣﺳﯾر ھرات ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﯾﻧطور ﺑوده اﺳت و اﮔر ﭼﮫ ﺧﻠم در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،ﺳرﺑﺎزاﻧش در ﺑﺎزﮔﺷت از ﺗﺧﺗﮫ ﭘل آن را ﭘﺎکﺳﺎزی ﺧواھﻧد ﮐرد .او
در ﻣﺳﯾر ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ،راه ﺧﯾﺑر ،ﺗﺎﺗﺎرا و ﮔواﻟﯾﺎری را ﺑﺎ »ﻣواﺟب« )ﭘول( اﻣن ﺧواھد
ﮐرد .او در ذھن ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ وﻗﺗﯽ ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ،ﺑرادرﻣﺎدر ﯾﻌﻘوب
ﺧﺎن ﺻرﻓﺎ ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺷﮑﺎﯾت ﮐرده ﺑود ،ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرد ،ﺣﺑس ﻧﻣود و او در ﺣﺑس ﻣرد
و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﯾﮏ ﻣرد اﻣن ،ھزاران ﻣوﻣﻧد را از ﺟﻧﮓ و ﻧزاع ]اﻣﺑﯾﻠﮫ[ ﻧﮕﮫ داﺷت .او ﺑﺎ
اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾل و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن داد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﻘﯾد ﻧﺑود،
ﺑرای اﺛﺑﺎت دوﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺟﺎم دھد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﺑرای او ﺳواﻻت ﮐﺗﺑﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ،او از زﻣﯾﻧﮫ آن اطﻼﻋﯽ
ﻧداﺷت و ﺑﺎ طﻔره رﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ داد .او اﮐﻧون آﺷﮑﺎرا و ﻣﺷﺧص ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .آرزوی او
ﺑﺎزﮔﺷت دوﺳﺗﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر ﺣﮑوﻣت ]ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ[
ﻗرار ﻣﯽدھد .او ﺧودش در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دوﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﺑوده اﺳت .اﮔر ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش
ﺗﻣدﯾد ﻣﯽﺷد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣﻌﺗﺑر اﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻗوی ﺑودﻧد ،وﻗﺗﯽ ﭘروﻧده
ﺧودش ﺑﮭﺗر و ﻋﻠﺗش ﻗویﺗر ﺑود ،از رﻧﺞ ﺳﮫ ﺳﺎل در اﻣﺎن ﻣﯽ ﺑود .وﻗﺗﯽ وزﯾر ،ﭘس از
اﻣﺗﻧﺎع  ١٨۶٧ﺑﮫ او ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﻼش ﮐﻧد ،او ﻣﺻﻣم ﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎﺑل را ﭘس ﻧﮕﯾرد ،او ﭼﻧﺎن ﮐرد و ﺳﭘس ﻧوﺷت .اﮐﻧون اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ او ﺧود
را ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ آن ﻧﺷﺎن دھد .او ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ،ﮐﺷور را ﺗﺎ ﺣدودی ﺳﺎﻣﺎن ﺧواھد داد و ﺳﭘس ھر
اﻗدام داﺧﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ،آﻏﺎز ﺧواھد ﮐرد و ھر اﻓﺳری را ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ،درﯾﺎﻓت ﺧواھد
ﮐرد.
اﻣﺿﺎی ﮔری و ﺳﯾﺗون ﮐر )ﻧﻘل اﺻﻠﯽ(
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ﺿﻣﯾﮫ  ۴در ﺑﺧش/ﺳﻧد ٣
ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﮔﻔﺗﮕوی اﻣﺑﺎﻟﮫ در  ١اﭘرﯾل ،١٨۶٩
ﺣﺎﺿران:
آﻗﺎی ﺳﯾﺗون ﮐر ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ،
ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور،
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه وزﯾر اﻣﯾر،
آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب
آﻗﺎی ﮔردﻟﺳﺗون ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
وزﯾر ﮔﻔﺗﮕو را ﺑﺎ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐرد ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم او ﻣﺗﻌﮭد ﺷود ]درﺧواﺳت
ھﺎی وزﯾر در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾﺳت[ .ﮐﻣﯾﺳر و ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺗﻼش زﯾﺎد ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن دھﻧد .وزﯾر ﮔﻔت" :ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﺗوپ ،ﭘول وﻏﯾره دادﯾد،
ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺑدون اﻧﮕﯾزه ﺧﺎﺻﯽ ﻧدادﯾد .اﻧﮕﯾزه ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت"؟ ﺳﮑرﺗر ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت در ﻣرزھﺎی ﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘل و ﻗوی ﺑﺎﺷد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺷﻣﯾر و ﻧﭘﺎل اﻧد" .ﺑﮫ
ﻋﻧوان دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﺣﺳن ﻧﯾت ﻣﺎ ،ﺳﯾﺎﺳت دﯾرھﻧﮕﺎم ﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﺷﻣﯾر ﺑﮫ وزﯾر
ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد .ﭘس از آن وزﯾر ﮔﻔت ﮐﮫ او ﺗوﺿﯾﺢ را ﻣﯽﭘذﯾرد و ﺑﮫ اﻏراض ﺑﺎطﻧﯽ
اﻋﺗﺑﺎر ﻧﻣﯽدھد .او اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻔﺎھم ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﻣزﯾت آن ﺑرای ﻣﺎ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﮔر روسھﺎ ﯾﺎ دﺷﻣﻧﺎن دﯾﮕر ﺑﯾﺎﯾﻧد و اﮔر اﻓﻐﺎنھﺎ ﻧﺗواﻧﻧد آنھﺎ را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت از
ﮐﺷورﺷﺎن دور ﻧﮕﮫ دارﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد آنھﺎ را از ھر ﻧظر آزار دھﻧد .ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻔﺎھم ﺧوب ﺑﮫ
ﺳرﻋت در آﺳﯾﺎ ﮔﺳﺗرش ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ده ھزار ﻧﻔر آن را اﻣﺳﺎل ﺧواھﻧد داﻧﺳت .ﺳﺎل ﺑﻌد
ﺑﯾﺳت ھزار و ﺑﻌد ﯾﮏ ﻟﮏ وﻏﯾره .او اداﻣﮫ داد" :ﻣﺎ روسھﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم ﮐﮫ ظﺎﻟﻣﺎن
ﺑزرگ اﻧد و ﺑﮫ اﻧدازه ﺷﻣﺎ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺷﻣﺎ در زﻣﺂنھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣق داﺷﺗﻧد ،ﮐم ﺗوﺟﮭﯽ ﮐردﯾد" .از اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻋﻣوﻣﯽ ﺷب ﻗﺑل ﮐﮫ در
آن ﺣﺿور داﺷت ،دﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﺷﺎھزادﮔﺎن ﮐوﭼﮏ ﺑوﻣﯽ ﭘﻧﺟﺎب،
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ﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده ﺑود ،ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽﺷوﻧد" .ﺷﻣﺎ ﮐﺷور ﻣﺎ را
ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد و اﮔر آن را ﺑدﺳت آورﯾد ،ھﯾﭻ ﺳودی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھد داﺷت".
وزﯾر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳوال اول ﮔﻔت :ﺷﮭﻛﺎري ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﺎھﺎن اﺳت و ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﺗﺎﺟران .اﻣﺎ
ﺑﺎز ھم ھر ﭼﮫ ﺗﺟﺎرت روﻧق ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﻘوق ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺷد .ھر
ﺟﺎدهی ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾم ﺗﺎﺟران از طرﯾق آن از ﮐﺷور او ﻋﺑور ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺣﻔظ ﺷود و اﻣن ﺑﺎﺷد.
اﺳب ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺋﯽ و ﺑﻧﮕﻠور ﻣﯽروﻧد .آنھﺎ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷوﻧد و ﻗﯾﻣت ھﺎی دﺳﺗوری آنھﺎ از  ۵٠٠ﺗﺎ  ۶٠٠روﭘﯾﮫ اﺳت .ﺗﺟﺎرت
اﺳب ﺑﺎ ﭘﺷﺎور ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﮔر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
در ﯾﮏ ﺳﺎل ھزار اﺳپ را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﻔروﺷﻧد ،ﺳﺎل دوم اﺣﺗﻣﺎﻻ ھزار و ﭘﺎﻧﺻد
اﺳپ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد .ﺑرﻋﮑس ،اﮔر ﺑرای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
ﻣﺟﺑور اﻧد اﺳبھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﮐﻣﺗری ﺑﮫ اﻓراد ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﻔروﺷﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون و ھداﯾت ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ،اﯾن ﺳوال ﻣطرح ﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﯾر
ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﺎﺟران و دﯾﮕران ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧواھد ﮐرد ﯾﺎ ﺧﯾر .وزﯾر ﭘﺎﺳﺦ
داد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ وﺟود ﻧدارد.
آرزوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻣﺣض ﻓراھم ﺷدن
ﺷراﯾط ،ﮔذرﮔﺎهھﺎی را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺗﺟﺎرت ﻣﻧﺎﺳبﺗر اﻧد را ﻣﺷﺧص ﮐﻧد و در
ﻧظر ﮔﯾرد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد آنھﺎ را اﻣن و ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزد و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت
اطﻼﻋﯾﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوع ﻓوق ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑرای ﻋﻣوم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫﮔران اﻧﺟﺎم ﺧواھد
داد .او ﮔﻔت ]اﯾن ﺳﺧن او ﺿﻣﻧﯽ ﺑود[» :از راه دوﺳﺗﯽ ،ﻧﮫ از راه دﺷﻣﻧﯽ ،از ﯾﮏ ﭼﯾز
ﻣﯽ ﺗرﺳم .ﺗو ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺎص و دﻗﯾق ھﺳﺗﯽ .ﻣن ﻗول ﻣﯽدھم و آﻧﮕﺎه ،ﺑﮫ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ آن را ﺗﺎ
روز و ﺳﺎﻋت اﻧﺟﺎم ﻧدھم ،ﻓورا ﺑر ﻣن ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷوی و ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫھﺎ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯽ
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ﺗﺎ ﻣرا ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯽ .ﺷﺎﯾد ﻣن ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗوﻟم ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷم ،ﺷﺎﯾد ﻗﻠﺑم را ﺑﺷﮑﻧم ،اﻣﺎ ﺗو اﺟﺎزه
ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط را ﻧﻣﯽدھﯽ«.
وزﯾر ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب داده ﺑود ،اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻣﯾر ﺑﺎزﮔردد،
ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود را ﺑرای آﺷﺗﯽ دادن ﻗﺑﺎﯾل و ﺣﻔظ ﻧظم ﻣردم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھد ﮔرﻓت و ﮔﻔت ﮐﮫ
اﯾن را ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان داد ]اﻣﯾر ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﻔوذ دارد ،ﭼﮫ ﮐﺎری در
ﺟﮭت ﻧﮕﮭداری ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی و آراﻣش آنھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد؟[ .ﺑﺎ ﻣدارا ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ
ﻧﻔس در ﻣﯾﺎن آنھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود» ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ طرف ﭼوب ﺑﮕﯾرﯾد و ﻣﺎ از
طرف دﯾﮕر ،ھﯾﭻ ﻓﺎﯾده ﻧدارد« .اﻣﯾر آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ رﻋﺎﯾﺎی ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺻﺎف
ﭘﺷﺎور ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ وزﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دوﺳت دارد ﯾﮑﯽ از وزرای ﺑزرگ ﺧود را
ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎ ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺷﺎن داده ﺷود و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣورد
ﻋﻼﻗﮫ را ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﯾن ﺻورت ﺑرای
ﺧدﻣت او اﻓﺳری را ﻣﻧﺻوب و ﺷﺎﯾد در ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ھﯾﭻ ﺗرﺳﯽ وﺟود ﻧﺧواھد
داﺷت ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾرات ﻣذھﺑﯽ ﺑر ھر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽرود ،وارد ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺗﺣﺻﯾل ھر ﺟوان اﻓﻐﺎن را ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﻔرﺳﺗد ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﯾﺎدﮔﯾری ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎ ،ﺗوﻟﯾدات
ﻣﺎ ،ﻋﻠم ﺗﻠﮕراف ،راه آھن و ﻏﯾره اﻋزام ﺧواھد ﮐرد .وزﯾر ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺻﺣﺑت ﺧواھد
ﮐرد .او ﮔﻔت ،ﻣﻣﮑن اﺳت "آﻣﯾزش" ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺎ را ﮐﺎﻣل ﮐﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن دﯾدن
ﮐردهاﻧد ،ﺑﺎ درک ﻣزاﯾﺎی ﺗﻣدن ﻣﺎ ،ﺑرﮔردﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾوﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾن دو ﻣﻠت ﺑوﺟود
ﺧواھد آﻣد .اﻣﺎ او ﻧظر اﻣﯾر را در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽﭘذﯾرد ،زﯾرا ﻣوارد ﻓوق ﺗﻧﮭﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود او ﺑود.
وزﯾر ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﮐﻧد و ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﻣوران
اروﭘﺎﯾﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻓﺎﯾده ﻧدارد ﮐﺳﯽ ﺟز ﻣﺳﻠﻣﺎن
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ﺑﻔرﺳﺗﯾد؛ ھﻧدوھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺧوب ﻧﯾﺳﺗﻧد ]آﯾﺎ اﻣﯾر ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ را ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺳﺎﻓر ﯾﺎ ﻣﻘﯾم
ﻣﯽﭘذﯾرد ،اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧد؟[ .او اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﺎﺳﺦ او
روی ﮐﺎﻏذ ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﺷود .او ﮔﻔت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﮫ وﺿوح ﻣﯽﺧواﺳت اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر را ﺑداﻧد .او
اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم "اﻧور" در ﻗﻧدھﺎر اﺳت ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت را در اﺧﺗﯾﺎر اﻓﺳری
)ﻧﺎم او ﺳر ﮔرﯾن اﺳت( در ﻣرز ﺳﻧد ﻣﯽدھد .اﻣﺎ او اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد
و ﻣﻣﮑن اﺳت روزی ﻓرا رﺳد ﮐﮫ »روس« از راه ﺑرﺳد و اﻣﯾر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻣوران ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺳﻼح ھﺎ و ﺳرﺑﺎزان ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت او ﺧوﺷﺣﺎل ﺷود.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ وزﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ،رورﮐﯽ،
ﻻھور ،ﮐﻠﮑﺗﮫ و ﻏﯾره ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺗﺎ ھﻧر و ﺗﺟﺎرت ﻣﺎ را ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ،ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣﺷورت
ﺧواھد ﮐرد.
ﺳﮑرﺗر ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ در ﮔﻔﺗﮕوی اﻣروزﺻﺑﺢ ھﯾﭻ اﺣﺗﯾﺎط ﻧﮑرده اﺳت و ﭼﯾزی ﺑرای
اﺣﺗﯾﺎط ﯾﺎ ﻧﮕﮭداری ﻧدارد؛ وزﯾر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ او ﻧﯾز دﻗﯾﻘﺎ در ھﻣﯾن ﺷراﯾط اﺳت و در واﻗﻊ
از زﻣﺎن ﺗﺑﺎدل ﺗﻣدنھﺎ ،او اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﻣردی اﺳت ﮐﮫ دﯾن ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﮔردﻟﺳﺗون ،ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
]ﯾﺎدداﺷت – در ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٠ﻣﯽ  ١٨٧٧ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری
در اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺣﺎﺿر ﺑود ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﮐﺗﺎﺑت اﺳت[.

ﺿﻣﯾﮫ  ۵در ﺑﺧش/ﺳﻧد ٣
ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕوی اﻣﺑﺎﻟﮫ در  ٣اﭘرﯾل ١٨۶٩
ﺣﺎﺿران:
ﺳﯾﺗون ﮐر ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ،
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ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه وزﯾر اﻣﯾر،
ﺗورﻧﺗون ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب،
ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
ﭼﺎرﻟز ﮔردﻟﺳﺗون ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
وزﯾر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﮔﻔﺗﮕوی اول اﭘرﯾل  ١٨۶٩ﮔﻔت ،ﻣوردی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻏزﻧﯽ
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درج ﮐﻧﻧد ،زﯾرا ﻏزﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﮐﺎﺑل اﺳت .اﻣﯾر
ﺣﺎﺿر اﺳت ﻧوﯾﺳﻧدهی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺟﺎ ﻣﯽرود او را ھﻣراھﯽ ﮐﻧد و در ﺗرﮐﺳﺗﺎن
و ﺑﻠﺦ زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘرﺗر ﺷود .وزﯾر ،اﻧور ﺧﺑرﻧوﯾس ﻣوﺟود در
ﻗﻧدھﺎر را "ﯾﮏ ﻓﺿول ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر" ﻣﯽداﻧد .ھر ﻣﺎﻣوری ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود،
ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اطﻼﻋﺎت اﺳت .ﺧطر ﺑزرگ اﯾن ﻣﺎﻣوران اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﮔزارشھﺎی
ﺧود ﺣﮑوﻣت را ﺑدﮔوﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺗﺎر ﺷود .او
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﻘل ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻣﯾر در ﻗﻧدھﺎر ﺷﮑﺳت ﺧورد ،اﻋظم ﺧﺎن ﺧﻠﻌت ،ﭘول
وﻏﯾره ﺑرای اﻧور ﻓرﺳﺗﺎد و اﻧور در ﻣﻘﺎﺑل ،ﮔزارشھﺎی دروﻏﯾﻧﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺷﯾرﻋﻠﯽ و
ﮔزارشھﺎی آﺗﺷﯾﻧﯽ از ﻗدرت و ﻣوﻓﻘﯾت اﻋظم ﺧﺎن ﻧوﺷت .او اﺻرار ﮐرد» :اﮔر ﺑﺎور ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯾد ،ﺧﺎطرات آن دوره ﯾﻌﻘوب آﺑﺎد را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد« .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺧﺑرﻧوﯾس »دل
آﺳﺎ« داد ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗدرت ﮐﺎﻣل ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن
اﺧﺑﺎر ﻧوﯾﺳﺎن دارد .ﺳﮑرﺗر ﺗوﺿﯾﺢ داد ،اﮔر ﯾﮑﯽ از اﺧﺑﺎر ﻧوﯾﺳﺎن ﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗوھﯾن
ﮐﻧد ،ﺣﮑوﻣت او را در ﺳﻣت ﺧود ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد و ﺑر اﺑﻘﺎی او اﺻرار ﻧﻣﯽﮐﻧد.
وزﯾر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﯾر ﻣﯽﺧواھد اﻓﻐﺎنھﺎ را ﺑرای ﻓراﮔﯾری ﺣرﻓﮫھﺎ و
ﻏﯾره ﺑﮫ رورﮐﯽ و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﻗﻠﻣرو ﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗد ،ﺑﮫ ﺻراﺣت ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻧﻣﯽﺷود ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﯾﮏ ﮐﺗﺎب اﻋﺗراض ﮐﺎﻣل در ﻣورد آن ﺑﻧوﯾﺳﯾد ،اﻣﺎ اﮔر ﻧظر ﺧود را در ﻣورد اﯾن
ﻣوﺿوع ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھﯾم داد.اﻣﯾر ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧدارد ،اﻣﺎ از ﺗﻌﺑﯾری
ﮐﮫ ﻣردﻣش در ﻣورد اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﻣﯽ ﺗرﺳد .ﺛﻣره دﯾدار اﻣﯾر از واﯾﺳرا ھﻧوز
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ﺑرای اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻗﺎﺑل درک ﻧﯾﺳت .آنھﺎ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﻣﮏھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﺷﺎن داده
ﻣﯽﺷود ﻣﺷروط ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺷدن ﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎن اﺳت« .ھﻣﯾن دﻻﯾل در ﻣورد ﻓرﺳﺗﺎدن
اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .ﭘس از ﭼﻧد ﺳﺎل ،اﮔر ﺷﺑﮭﺎت ﺑرطرف ﺷود و اﻣﯾر
ﺻﻼح ﺑداﻧد ،ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑرای اﻋزام آنھﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد .او ﮔﻔت" :ﻓﻘط ﻓﮑر ﮐن ،ﻣدت
ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘﯾش ،ﭼﻧﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺷد ،ھرﮔز ﺑﮫ ذھن ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ رﺳﯾد .اﯾن اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد ،دﯾﮕر ﭼﮫ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘس از آن
ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎﯾد اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗم و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﭼﮭﺎر اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐردم".
اﻣﺿﺎی ﮔردﻟﺳﺗون
ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕو ،ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،وزﯾر را ﺟدا ﮐرد و ﺑﮫ روﺷﻧﯽ دﺳﺗورات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را
ﺑﮫ او ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﺑرای ﻓروﻧﺷﺎﻧدن ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ از ﻣرز ﻋﺑور ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﺗذﮐر در ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﻌدی ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ وزﯾر ﻧﯾز ﺗﮑرار ﺷد و ﭘﺎﺳﺦ وزﯾر در ھر
دو ﻧوﺑت از ﺟﮭت درک ﮐﺎﻣل اﻣﯾر از اﯾن ﻣوﺿوع روﺷن و رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑود.
اﻣﺿﺎی ﺳﯾﺗون ﮐر
ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ

ﺿﻣﯾﮫ  ۶در ﺑﺧش/ﺳﻧد ٣
ﯾﺎدداﺷت ﻣﻼﻗﺎت دوم ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل و اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﺳﺎﻋت  ۴ﻋﺻر
 ٣اﭘرﯾل  ،١٨۶٩ﮐﮫ ﭘس از آن اﻣﯾر از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب رﺧﺻت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔرﻓﺗﻧد
ﺣﺎﺿران:
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ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل،
اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن،
ﺳر ﻣﮑﻠود ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار،
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺳﯾﺗون ﮐر ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ،
ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﺗرﺟﻣﺎن
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﺎ اﺑراز ﺧرﺳﻧدی از درﯾﺎﻓت اﯾن ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ او ﺑﺎﻋث ﺧﺷﻧودی اﻣﯾر ﺷده اﺳت،
ﺷروع ﮐرد ﮐﮫ :او ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓق و ﺑﺳﯾﺎر ﺳﭘﺎﺳﮕزار اﺳت.
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺳﭘس ﮔﻔت ،اﻋﺗﻣﺎد دارم ﮐﮫ اﻣﯾر ﭘس از اﺳﺗﻘرار ﺧود در ﺣﮑوﻣت ،ﻗﺎدر ﺧواھد
ﺑود در اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ در ﺳرﺣد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﮐﺎری ﮐﮫ اﻣﯾر ﻗول داده اﺳت ،دﯾر ﯾﺎ زود ﻣطﺎﺑق
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود اﻧﺟﺎم دھد .در ﻣورد اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﻣن ،او ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،ﯾﺎ ﺣدود
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد ،آن را ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﻋﻼم ﺧواھد ﮐرد و ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آن
از ھﻣﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﮫ ﺑﺎﻻ و ﭼﮫ ﭘﺎﯾﯾن ،ﻧﺎﻣﻣﮑن و ﻧﺎﻣطﻠوب اﺳت .او ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر
اﺳت ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾم و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آن ﻣواﻓﻘت ﮐرد و اظﮭﺎر داﺷت ﺑﺳﯾﺎر
ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ در ﻟﺣظﺎت اول ﺑﺎﯾد ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ ﻓﮭﻣﺎﻧده ﺷود .او ﺳﭘس
ﮔﻔت ،اﻓﻐﺎنھﺎ اﮔرﭼﮫ در اﺑﺗدا ﺑﮫ رواﺑط ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ ﻣﺷﮑوک ﺑودﻧد ،اﻣﺎ اﮐﻧون ﺑﺎﯾد
ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ آنھﺎ ﻧژاد اﺣﻣﻘﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل" ،اﮔر ﻧﺗواﻧد آنھﺎ را ھداﯾت
ﮐﻧد ،ﻣﯽﮐوﺑد ]ﺳوار ﻣﯽﺷود[" .او اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ »ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻋﻘل را ﻣﺎﻧﻧد ﻏذا – ﺑﺎ
ﺧوردن ﯾﮏ ﻗرص ﻧﺎن – ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد« .او ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ،ﭘﺎرسھﺎ و
روسھﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺎ او ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﮑردهاﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اطﻼع از اﯾﻧﮑﮫ او ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎ
واﺑﺳﺗﮫ ﮐرده اﺳت ،ﻣﺗﺟﺎوز ﺷوﻧد – اﯾن ﺑﺎر اول ﺑود ﮐﮫ او روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ﭘﺎرس را ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل ﯾﺎد ﮐرد – وﻗﺗﯽ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل اﺑراز اﻣﯾدواری ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﺗﻣدن در ﻣﯾﺎن
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ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ،روﺣﯾﮫ ﺑﺎﻻ و ھوﺷﻣﻧدی ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﻧد ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد و از ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﻘل ﮐرد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑﺎ ﭘرورش ھﻧرھﺎی ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ ﻣﻣﮑن اﺳت
از ﺑرﺑرﯾت ﺑﮫ اوج ﺗﻣدن ﺑرﺳد .اﻣﯾر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺷﯾت اﺳﺗوار اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد واﻗﻌﺎ
ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب در راه ﭘﯾﺷرﻓت ﻗرار داده اﺳت ،اﻣﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ را ﻋﻠﯽرﻏم ﺧوﺑﯽھﺎی
ﺑﺳﯾﺎرﺷﺎن ،ﺑﮫ ﺷدت اﺣﻣق ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ او ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽداﻧد ﭼﮕوﻧﮫ آنھﺎ را
اداره ﮐﻧد .واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﭼون ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت ،ﺑﺎﯾد
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﻣﻠﮑﮫ و وزرای او در داﺧل ﮐﺷور و اراده ﻣﻠت را ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﯾﺎن ﺷده
اﺳت ،در ﻧظر ﮔﯾرد .ﭘس از ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ او اﯾن را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب ﺑود ﮐﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را ﺑرای ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ و ﺗﺷوﯾق ﺗﺟﺎرت
ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ھر دو ﺑرای ﻣردم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧوﺷﺣﺎل ﮐﻧﻧده ﺧواھد ﺑود .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ در اﯾن ﻟﺣظﮫ ،اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرتھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ رواﺑط ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ
داﺷﺗﮫ و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺷود ،وﺟود ﻧدارد .او ﺳﭘس ﺑﺳﯾﺎر زﯾرﮐﺎﻧﮫ
ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣوﺗورھﺎی ﺟﻧﮕﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون اﺧﺗراع ﺷدهاﻧد ،ﻣﻠتھﺎ
ﻋﺟوﻻﻧﮫ وارد ﺧﺻوﻣت ﻧﻣﯽﺷوﻧد.
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺑﺎطﯽ اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد
دارد و اﻣﯾر ﻓرﻣود ﮐﮫ او را »ھﻣﺳﺎﯾﮫ« ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣوﺿوع ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ را ﭘﯾﺷﮑش ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﻧﺎزﻋﺎت آﯾﻧده،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از وارﺛﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﻣزد ﮐﻧد ،رﺿﺎﯾت زﯾﺎدی ﺧواھد داﺷت؛
اﻣﯾر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل از طرﯾق ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ او اطﻼع
ﺧواھد داد.
ﺳﭘس ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑﺎ آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت در ﺑﺎزﮔﺷت و ﻣوﻓﻘﯾت ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﮐرد.
اﻣﺿﺎی ﺳﯾﺗون ﮐر ۴ ،اﭘرﯾل ١٨۶٩
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ﺳﻧد ١٧
ﺷﻣﺎره اﻟف
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﮐﻣپ اﻣﺑﺎﻟﮫ ٣ ،اﭘرﯾل ١٨۶٩

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﮔزارﺷﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﯾدار ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در
ﺷورا را ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ﮐﮫ طﺑق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد در اﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺻورت
ﮔرﻓت ،ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺷرح ﻣﺧﺗﺻری از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭼﻧد روز ﮔذﺷﺗﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
 .٢واﯾﺳرا ﺑﺎ ھﻣراھﯽ اﻋﺿﺎی ﺣﮑوﻣت ﺧود و ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ ،ﺻﺑﺢ
روز ﺷﻧﺑﮫ  ٢٧ﺑﮫ اﻣﺑﺎﻟﮫ رﺳﯾدﻧد و ﻣﻘدﻣﺎت ﭘذﯾراﯾﯽ از اﻣﯾر در درﺑﺎر ﺑﺎز در ﻋﺻر ھﻣﺎن
روز از ﻗﺑل ﻓراھم ﺷده ﺑود.
 .٣ﺑرای ﺗﻔﺻﯾل اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘذﯾراﯾﯽ اﻣﯾر ﺻورت ﮔرﻓت و ھم در ﻣورد دﯾدار
واﻻﺣﺿرت در ﺷورا ،ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻓوقاﻟﻌﺎده ﮐﮫ ﺑرای ھر دو ﻧوﺑت ﻧﺷر ﺷده
اﺳت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی آن را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 .۴ﭘس از ﭼﺎﺷت روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٩ﻣﺎرچ ،در دﯾدار ﺑرﮔﺷت ﮐﮫ ﺻﺑﺢ آن روز اﻧﺟﺎم ﺷد،
واﯾﺳرا ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت دﯾدار ﺧﺻوﺻﯽ داﺷت ﮐﮫ ﻣﺣرم ﺗرﯾن و ﻣورد اﻋﺗﻣﺎدﺗرﯾن ﻣﺷﺎور
او ،ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه در آن ﺣﺿور داﺷت .در اﯾن دﯾدار ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب،
ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗرﺟم ﻋﻣل ﻣﯽﮐرد ،ﻧﯾز ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .ﭘس
از ﮔﻔﺗﮕوی آزاد و ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر در ﻣورد
ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دﯾدار ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘرر ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
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ارﺳﺎل ﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺣﮑوﻣت ھﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﺑﺣث ﺑﺎﺷد.
در ﺟﻠﺳﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ روز ﺑﻌد ،ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠ﻣﺎرچ ﺑرﮔزار ﺷد ،ﮐﻠﯾت ﻣوﺿوع در
ﺷورا ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﺷﮑل و ﻣﻔﺎد ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از آن ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت،
ﻣواﻓﻘﮫ ﺷد.
 .۵ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ دﻗت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد و ﺗوﺳط ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن
ﻣﻧظور ﻣﻧﺻوب ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗﻘدﯾم ﺷد.
 .۶ﭘﺎﺳﺧﯽ از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ از ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺑراز ﺧرﺳﻧدی
و ﺗﺷﮑر ﮐرده اﺳت .ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯾز ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت.
 .٧دو ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﻣﺷﺎور ﻣﺣرم واﻻﺣﺿرت ،ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه و ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺎن
ﺻورت ﮔرﻓت .در اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓت و
اﺑزارھﺎی ﺑرای ﺗﺷوﯾق ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻗداﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن آراﻣش ﺳرﺣدات
ﺑﮫ دﻗت ﺑررﺳﯽ ﺷد .ﺿﻣﻧﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آﻣد ﺗﺎ ﺑﮫ وزﯾر اطﻼع داده ﺷود و ﺑﺎ ﺻرﯾﺢﺗرﯾن
و واﺿﺢﺗرﯾن ﻋﺑﺎرات ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣواره از ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم در
اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧودداری ﺧواھد ﮐرد و ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﻧﻣﯽﺗوان ﺳرﺑﺎزان ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﯾﺎ اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس را در ﺳرﺣدات ﺑرای ﺳرﮐوب اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣدﻧﯽ ﯾﺎ درﮔﯾریھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﮔرﻓت.
 .٨ﻣﺎ ھﻣﮫ دﻻﯾل را ﺑرای اﻣﯾدواری دارﯾم ﮐﮫ دﯾدار ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﻰ و ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده،
ﺧﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺑﮫ ھﻣراه ﺧواھد داﺷت .ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﻠف ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻣورد ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط اﻣﯾر در ﻣﺎه اﮔﺳت ﮔذﺷﺗﮫ
اﺗﺧﺎذ ﺷد ،اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن داده ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺣﺎﮐم
ﻣﺗﺣد و وﻓﺎدار دارﯾم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺑزرگﺳﺎزی و ﮔﺳﺗرش
284

ﻗﻠﻣرو ﻧدارد ،ھﻣﭼﻧﺎن از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﺎھزادﮔﺎن و ﺣﺎﮐﻣﺎن ھﻣﺳﺎﯾﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی ،ﻣﺳﺗﻘل و دوﺳت ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﻣﺿﺎی ﻣﺎﯾو ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،دﯾورﻧد و اﯾﻠﯾس

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ١٧
روزﻧﺎﻣﮫ ھﻧد ،ﻓوقاﻟﻌﺎده ،ﻧﺷرﺷده ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﮐﻣپ اﻣﺑﺎﻟﮫ ٣١ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
ﺳﺎﻋت  ۵ﭘس از ﭼﺎﺷت ﺷﻧﺑﮫ ٢٧ ،ﻣﺎرچ  ،١٨۶٩ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﯾﮏ درﺑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑرﮔزار ﮐردﻧد .در درﺑﺎر
ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ،ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ ،ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب ﺳﺗﺎد
ارﺗش ،اﻋﺿﺎی ﻣﺣﺗرم ﺷورا ،ﺟﻧﺎب ﻻرد ﻧﺎﭘﯾر ﻣﺎﮔداﻻ ،ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﻣﺑﺋﯽ ،ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﭘﺗﯾﺎﻻ،
راﺟﺎھﺎی ﺟﯾﻧد ،ﻧﺑﮭﺎ و ﮐﭘورﺗوﻻ ،ﻧواب ﻣﺎﻟﯾر ﮐوﺗﻼ ،ﺳردارھﺎ و دﺳﺗﯾﺎران ﺟﻧﺎب اﻣﯾر،
ﻓرﻣﺎﻧده ﻟﺷﮑر ﺳرھﻧد ،اﻓﺳران واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳرﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ،ﻣﻧﺷﯽ ھﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺣﮑوﻣت ھﻧد،
دﺑﯾران ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب و ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد.
ﺻﻧدﻟﯽھﺎی اﻓراﺷﺗﮫ ﺑرای ﺧﺎﻧمھﺎ در دو طرف ﭼﺎدر درﺑﺎر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺗوﺳط
ﺧﺎﻧمھﺎ اﺷﻐﺎل ﺷده ﺑود .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣق ﺳﻼم داﺷﺗﻧد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و
روﺳﺎی ﺑوﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ۴:٣٠ﭘس از ظﮭر روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد.
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺑﮫ ھﻣراه ﭘﺳرش ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ،ﺳردارھﺎ و اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ھﻣراھﺎن واﻻﺣﺿرت از ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت واﻻﺣﺿرت ﺑﺎ دﺳﺗﮫی ﻣﺗﺷﮑل از ﺟﻧﺎب
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ،ﻣﻧﺷﯽ و ﻣﻌﺎون دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار اﯾﺎﻟتھﺎی ورای
ﺳﺗﻠﯾﺞ ،ﻓرﻣﺎﻧده ﻟﺷﮑر ﺳرھﻧد و ﻣﻧﺷﯽ ﺧﺻوﺻﯽ و دﺳﺗﯾﺎران ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑدرﻗﮫ ﺷدﻧد.
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واﻻﺣﺿرت در ورودی ﺧﯾﻣﮫ درﺑﺎر ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳر و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﺎ ﺣﺿور
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ ،ﻓرﻣﺎﻧده اﺳﺗﺎد ارﺗش و اﻋﺿﺎی ﺷورا ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷدﻧد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﭘﯾش از
ﻧﺷﺳﺗن ﺑر ﮐرﺳﯽ ھﺎی ﺧود ﺧطﺎب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﭼﻧﯾن ﻓرﻣودﻧد:
»ﺑﮫ ﻧﺎم اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر و اﯾرﻟﻧد و ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧوش
آﻣدﯾد ﻣﯽﮔوﯾم و از اﯾﻧﮑﮫ ﭘذﯾرای واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺎن ﻣﻠﮑﮫ ھﺳﺗم ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﺑراز
ﺧرﺳﻧدی ﻣﯽﮐﻧم.
اﻣﯾدوارم اﯾن دﯾدار ﺳرآﻏﺎز دوﺳﺗﯽ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت و ﺷﻣﺎ و اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺣﺳن
ﻧﯾت ﺑﯾن ﻣﻠتھﺎی ﻣوﺟود در ھﻧد و رﻋﺎﯾﺎی واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﺷﻧد«.
ﭘس از ﮔﻔﺗﮕوی ﺣدود  ١۵دﻗﯾﻘﮫ ،ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮏ ﺳﯾﻧﯽ ھداﯾﺎ ﺑرای واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺑﮫ ﭼﺎدر
درﺑﺎر آوردﻧد .ﺑﯾﺳت و ﯾﮏ ﺳﯾﻧﯽ ﺑرای ﭘﺳر واﻻﺣﺿرت و ﭘﻧﺞ ﺳﯾﻧﯽ ﺑرای ھر ﯾﮏ از
ﺷش ﺳردار ﻋﻣده واﻻﺣﺿرت .ﺷش اﺳب ﻧﯾز ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ در ورودی
ﺧﯾﻣﮫ ھداﯾت ﺷدﻧد.
وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ ھداﯾﺎ در ﺑراﺑر ﺗﺧت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷﻣﺷﯾر
اﻓﺗﺧﺎری در دﺳﺗﺎن واﻻﺣﺿرت دادﻧد و اﯾن ھداﯾﺎ را ﺑﺎ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺑﯾﺎن ﮐردﻧد:
»ﻣن اﯾن ﺷﻣﺷﯾر را ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ آرزوی ﺧود ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ در دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﻋﺎدﻻﻧﮫ
و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود و در ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﺳﻠطﻧت و ﭘﯾروزی ﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد«.
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در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎر ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ،واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر را ﺑﮫ ورودی ﺧﯾﻣﮫ
درﺑﺎر ھداﯾت ﮐردﻧد و در آﻧﺟﺎ از او ﻣرﺧﺻﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .واﻻﺣﺿرت و ھﻣراھﺎﻧش ﺳﭘس ﺑﺎ
ھﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه واﻻﺣﺿرت ﺑدرﻗﮫ ﺷدﻧد .ﻣﺣﺎﻓظ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا
و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑدرﻗﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر را در آﻣدن و رﻓﺗن ﺑﮫ ﭼﺎدر درﺑﺎر ﺑر دوش داﺷﺗﻧد.
ﺑﺎ ورود ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ درﺑﺎر و ھﻧﮕﺎم ﺧروج از آن ،ﺳﻼم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺻدا درآﻣد.
در ﻣﺳﯾر ﺧﺎﻧﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗﺎ ﻣواﻧﻊ اردوﮔﺎه واﯾﺳرا ﺳواره اﯾﺳﺗﺎده ﺑود .در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ
اردوﮔﺎه واﯾﺳرا ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ﻗرار داﺷت و ﮔﺎرد اﻓﺗﺧﺎری در ﻣﻘﺎﺑل ﺧﯾﻣﮫ درﺑﺎر وﺟود داﺷت.
ھﻧﮕﺎم ﻋﺑور ،ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺳﻼم ﮐردﻧد .ﯾﮏ ﺳﻼم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ھم در ھﻧﮕﺎم
ورود و ھم در ھﻧﮕﺎم ﺧروج واﻻﺣﺿرت اﻧداﺧﺗﮫ ﺷد.
در ورود و ﺧروج ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ،ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ
و ﺟﻧﺎب ﺳﺗﺎد ارﺗش ،ﺳﻼم ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷد و ﺳرﺑﺎزان اﺳﻠﺣﮫ اراﯾﮫ ﮐردﻧد.
روﺳﺎی ﺣﺎﺿر در درﺑﺎر ﺑﮫ اﺳﺎس درﺟﺎت ﺧود ﺑﺎ اھدای ﺳﻼم ﻗدرداﻧﯽ ﺷدﻧد .ﻣراﺳم اﺻﻠﯽ
در ﺳﺎﻋت  ۵ﺷروع ﺷد و در ﺳﺎﻋت  ۵:۴۵ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت.
ﺑﮫ دﺳﺗور ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد.
ﺳﯾﺗون ﮐر
ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد

ﺿﻣﯾﮫ  ٢در ﺳﻧد ١٧
روزﻧﺎﻣﮫ ھﻧد ،ﻓوقاﻟﻌﺎده ،ﻧﺷرﺷده ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
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اردوﮔﺎه اﻣﺑﺎﻟﮫ ٣١ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن در ﺳﺎﻋت  ٨ﺻﺑﺢ روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٩ﻣﺎرچ  ١٨۶٩در
اردوﮔﺎه ﺧود ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎ واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﻣراﺳم درﺑﺎر ﺑرﮔزار
ﮐردﻧد.
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓﺳران ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﻋم از ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ  ٢٧ﻣﺎرچ در درﺑﺎر ﺣﺿور
داﺷﺗﻧد ،در اﯾن ﻣراﺳم ﻧﯾز ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ﺟﺎی در ﭼﺎدرھﺎی
واﻻﺣﺿرت ،ﺧﺎﻧم ھﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻏﯾر رﺳﻣﯽ دﻋوت ﻧﺷدﻧد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗوﺳط ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﭘﺳر اﻣﯾر و دو وزﯾر ﻋﻣده
واﻻﺣﺿرت ،ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه و ﺷﺎﻏﺎﺳﯽ ﺷﯾردل ﺧﺎن ﺑﮫ درﺑﺎر ﺑدرﻗﮫ ﺷدﻧد.
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ،ﻻرد ﻧﺎﭘﯾر ﻣﺎﮔداﻻ ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد در دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﺷﺧﺻﯽ ﺟﻧﺎب ﻧﯾز واﯾﺳرا را ھﻣراھﯽ ﮐردﻧد.
واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ورودی ﺧﯾﻣﮫ درﺑﺎر ﺗوﺳط اﻣﯾر و اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣراه
واﻻﺣﺿرت ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﻧد و ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﺣﯾﺎط ھداﯾت ﺷدﻧد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺳﻣت
راﺳت اﻣﯾر و ﺟﻧﺎب ﭘﺳرش ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن در ﺳﻣت ﭼپ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .واﻻﺣﺿرت در ﭘﺎﯾﺎن
دﯾدار ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗﻌﺎرف ﺷﻣﺷﯾر ﺧود را ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺗﻘدﯾم ﮐردﻧد.
ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕو ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ در ورودی ﺧﯾﻣﮫ ھﻣراھﯽ ﺷدﻧد و در
آﻧﺟﺎ ﻣرﺧﺻﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .ﺳﭘس ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗﺷرﯾﻔﺎت و ﺗوﺳط ھﻣﺎن اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﮐﮫ او را ﺗﺎ درﺑﺎر ھﻣراھﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﺧود ﺑدرﻗﮫ ﺷدﻧد.
ھﻣﺎن ﻣراﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺳرﺑﺎزان ﺑرای ﺗﻘدﯾم اﺳﻠﺣﮫ و ﺳﻼم ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﯾن
اﻓﺗﺧﺎرات اﻧﺟﺎم ﺷد ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در درﺑﺎر روز ﺷﻧﺑﮫ ﺑرﮔزار ﮔرﯾد.
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ﺟﻠﺳﮫ در ﺳﺎﻋت  ٨:٣٠ﺻﺑﺢ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
ﺑﮫ دﺳﺗور ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد.
ﺳﯾﺗون ﮐر
ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ١٧
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و
ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن
اردوﮔﺎه اﻣﺑﺎﻟﮫ ٣١ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را ﺑﮫ ﻣن دادﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
را در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳﻔر ﺷﻣﺎ و اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اظﮭﺎر ﮐﻧم ،ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑوده و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل
ﺧرﺳﻧدی و رﺿﺎﯾت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در آرزوھﺎی واﻻﺣﺿرت در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣﺎﯾﻠم ﻣراﺗب ﺧرﺳﻧدی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ را ﮐﮫ دﯾدار واﻻﺣﺿرت از اﯾﻧﺟﺎﻧب و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻋﺿﺎی
ﺣﮑوﻣﺗم داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺑراز ﮐﻧم.
ﻣن اﯾن دﯾدار را ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻋﺗﻣﺎد واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﻠﮑﮫ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر
ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﻣن ﻋﻣﯾﻘﺎ اﻋﺗﻣﺎد دارم ﮐﮫ در ﺑﺎزﮔﺷت واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﻗراری ﺣﮑوﻣت ﻣﺷروع ﺑر ﮐل ﺳﻠطﻧت ﺧود ،ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت ﺧود،
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اداره ﻣﺣﮑم و ﻣﮭرﺑﺎن در ھر وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ارﺗﻘﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷوﯾد و
ﺻﻠﺢ و آراﻣش را در ﺗﻣﺎم ﻣرزھﺎی ﺧود ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﯾد.
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ﮔرﭼﮫ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع داده ﺷد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور
داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎی دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن آن ﺣﮑوﻣت و
واﻻﺣﺿرت در اﯾن اواﺧر ﺑﯾﺷﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﻧزدﯾﮏﺗر ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺷﺎھد
ﺗﻼشھﺎی از ﺟﺎﻧب رﻗﺑﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن
ﻣﺟدد ﺟﻧﮓ و دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺷراﯾط اﯾﺟﺎب ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺑزارھﺎی ﻣﻣﮑن ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت ﺗﻘوﯾت ﮔردد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺻﺎف و
ﻋداﻟت ،ﺣﻘوق ﻣﺷروع ﺧود را اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﺎم ﮐراﻣت ھﺎ و اﻓﺗﺧﺎراﺗﯽ را ﮐﮫ ﺻﺎﺣب
ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن ھﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾد.
از اﯾن رو ،آرزوی ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﮑرر و آزاداﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد
و اﻓﺳران آن در ﻣورد ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﻧد و ﻣن ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺑدھم ﮐﮫ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﮫ و اﺣﺗرام رﻓﺗﺎر
ﺧواھد ﺷد.
ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ و ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻣﯾدوار ھﺳﺗم ﮐﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن رواﺑط ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
و واﻻﺣﺿرت ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ رﻋﺎﯾﺎی ﻣﻠﮑﮫ و واﻻﺣﺿرت ﺣﻔظ ﺷود.
اﯾن ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ از ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﻗدرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف طﺎﻗت
ﻓرﺳﺎی ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﺧود ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد ،آرزوی ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ دوﺳت ﺷﻣﺎﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻣﺎﯾو
ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ،ﺳﯾﺗون ﮐر
ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد
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ﺿﻣﯾﮫ  ۴در ﺳﻧد ١٧
از اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
ﭘس از اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل ﺟدی ﺑﮫ دﯾدار ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،اﻟﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﻣﯽﮐﻧم .ﻧﺎﻣﮫ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در  ٣١ﻣﺎرچ  ١٨۶٩ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ  ١٧ذی اﻟﺣﺟﮫ  ١٢٨۵ھﺟری در اﻣﺑﺎﻟﮫ
ﺑﮫ ﻣن رﺳﯾد و ﺑﻧﺎھﺎی دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣن )ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣن داده اﺳت( و ﺣﮑوﻣت ﻗدرﺗﻣﻧد
اﻧﮕﻠﯾس را ﺗﻘوﯾت ﮐرد .وﻗﺗﯽ دل ھﺎی ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد آﯾﻧﮫ روﺷن اﺳت و ﻧور را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﺑدﺧواھﯽ ﺑﺗواﻧد اﯾن آﯾﻧﮫ ھﺎ )ﻗﻠب ھﺎ( را ﺗﺎرﯾﮏ
ﮐﻧد!
اﮔر ﺧدا راﺿﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﻣن زﻧده ھﺳﺗم ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣن ھﺳت ،ﺑﻧﯾﺎن
دوﺳﺗﯽ و ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑﯾن اﯾن ﺣﮑوﻣت و ﺣﮑوﻣت ﻣﻘﺗدر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺳﺳت ﻧﺧواھد ﺷد.
ﻣن ﺷدﯾدا اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﻣن ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷد و ﻣرا
ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﮫ ﺧود ﻧﮕﮫ دارد.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺗﺷﮑر و ﻗدرداﻧﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارم.
اﻣﯾدوارم ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣرا از ﺧﯾرﺧواھﺎن و دوﺳﺗﺎن ﺧود ﺑداﻧﯾد و از ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود ﺧﺷﻧود
ﺳﺎزﯾد.
اﻣﺿﺎی اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ
اﻣﺑﺎﻟﮫ ٢٠ ،ذی اﻟﺣﺟﮫ  ١٢٨۵ھﺟری ﻣطﺎﺑق  ٣اﭘرﯾل ١٨۶٩
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ﺳﻧد ١٨
ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره ۶
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

دﻓﺗر ھﻧد ،ﻟﻧدن ١۴ ،ﻣﯽ ١٨۶٩

 .١ﻣن ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﻣراﺳﻠﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﯽ )ﺳﯾﺎﺳﯽ( ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣اﭘرﯾل ١٨۶٩
)ﺷﻣﺎره اﻟف( را ﺑﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی آن اﻋﻼم ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﺎوی ﮔزارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از رﻓﺗﺎر و ﻧﺗﯾﺟﮫ
دﯾدارھﺎی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب و اﻣﯾر ﮐﺎﺑل در  ٢٧و  ٢٩ﻣﺎرچ ﺑود.
 .٢اﯾن ﺑﺎﻋث رﺿﺎﯾت ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھد ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در آن
ﻣواﻗﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ اﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗوﺿﯾﺢ دادﯾد ﮐﮫ »در ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﻧﻣﯽﺗوان
ﺳرﺑﺎزان ﯾﺎ اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑرای ﻓروﻧﺷﺎﻧدن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎ درﮔﯾری ھﺎی داﺧﻠﯽ
در ﺳرﺣدات ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓت«.
 .٣اﻣﺎ ﺑﯽ دﻏدﻏﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺑﺎراﺗﯽ در ﺑﻧدھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺎر
رﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺟدا از ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷد ،ﺑرﺧﯽ از آنھﺎ روزی
ﺗوﺳط اﻣﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺗوﺿﯾﺣﺎت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت ،ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯽﺷوﻧد.
 .۴ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط ،ﺑﺎﯾد ﻧظر ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت را در ﻣورد رواﺑط ﻣطﻠوب ﺑﺎ ﺣﺎﮐم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و روﺣﯾﮫی ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ارﺗﺑﺎط در آﯾﻧده ﺑﺎ او ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
اطﻼع دھم.
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 .۵ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎ واﯾﺳرای ﺳﺎﺑق ھﻧد ،ﻻرد ﻻرﻧس ﻣواﻓق اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﻣﺎ را ﺗروﯾﺞ ﮐﻧد و از ﻣردم آن ﮐﺷور از ﺷر ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺗﻘرار ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھر از ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﭘول ﯾﺎ اﺳﻠﺣﮫ
ﺑﮫ ھر ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾت و ﻣوﻗﻌﯾت او ﺑﮭﺗرﯾن اﻣﯾد را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﻣرﻓﮫ و ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﻣﯽدھد ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺻﻼﺣدﯾد
ﺣﮑوﻣت ھﻧد و ﺗﺣت ھداﯾت ﻟﻧدن ،در ﻣورد ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎ و ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت آن ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ
ﺑﺎﯾد اراﯾﮫ ﯾﺎ ﺧودداری ﺷود ،ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑﺎﺷد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رﻓﺗﺎر ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در رواﺑط
ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﺑﮫ رﻓﺗﺎر او در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣردﻣش ﻧﯾز ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در واﻗﻌﯾت ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﯽﺗواﻧد واﻧﻣود ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻣورد اداره ﻋﺎدی اﻣور ﺧود ﻗﺿﺎوت ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﺷراﯾط
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﺣت آن اﻋﺗﺑﺎر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از
اﻣﯾر ،ﭘول ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﮐﻣﮏ ﺷود .اﮔر او ﻣوﻓق ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت ﻗوی ﮔردد ،اﻣﺎ ﺑﮫ طرز
ﺑدﻧﺎﻣﯽ ظﺎﻟم و ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎﯾد آزاد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ھرﮔوﻧﮫ
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او ﺧودداری ﮐﻧد.
 .۶اﮔرﭼﮫ در ﻧﺎﻣﮫی ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻣﯾر ارﺳﺎل ﮐرده اﯾد ،ﺳﻠب اﯾن اﺧﺗﯾﺎر از
ﺣﮑوﻣت را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم ،اﻣﺎ ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﺷود .وﻋده
ﻣﺷﺎھده ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺷورش ﻋﻠﯾﮫ اﻣﯾر ،ﺑﺎ ھﯾﭻ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺣق
ﻣﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻘﯾده ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن ﺷورﺷﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎﺷد،
واﺟد ﺷراﯾط ﻧﯾﺳت .ﺑﺎز ھم ،ﻋﺑﺎرت »ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑرﺣق ﯾﺎ ﻣﺷروع« را ﻣﯽﺗوان اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر
ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺗﺻدﯾق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑﻣﺎﻧد.
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 .٧ﻣﻣﮑن اﺳت درﺳت ﺑﺎﺷد آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر اﺳﺗدﻻل ﮐرد ،اﻋﻼم ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﮐﮫ
ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت دﯾﻔﮑﺗو اﺷﺎره دارد ،ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻣﺎﻧﻊ ﺷورش ﯾﺎ ﺟﻧﮓھﺎی داﺧﻠﯽ
ﻧﻣﯽﺷود؛ اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﻌﮭدی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﯾﺳت .اﮔر دﺳت ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ ﺣوادث اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آﯾﻧده ﺑﺎز ﺑﻣﺎﻧد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﻻزم اﺳت از اﺳﺗﻔﺎده
از ھر زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺳوءﺗﻔﺎھم ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآورد ،ﺧودداری ﺷود.
 .٨ﺑﮫ اﯾن دﻻﯾل ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی آﯾﻧده ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣﯾر
ﻗطﻌﺎ ﭘﯾش ﺧواھد آﻣد ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ از ھر ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺎﻣﻠﺗر ﮐﺗﺑﯽ
ھﺷدارھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺷﻔﺎھﯽ در ﺑراﺑر ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺗظﺎری از ﺟﺎﻧب او
ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ داده اﯾد؛ و ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﯾﺎ ﺑﻌدا داده
ﻣﯽﺷود ،ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎن و ﻗوی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و
ﺗداوم ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ در ﮔرو ﺧﺷﻧودی ﺣﮑوﻣت ھﻧد و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد رﻓﺗﺎر اﻣﯾر ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
در ﻗﺑﺎل ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺑزار ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﻣردم ﺧودش را ﻧﯾز
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
 .٩ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻓورا ﻧﺎﻣﮫی
دﯾﮕری ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ،زﯾرا ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳت و ﭘس ﮔرﻓﺗن
اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ داده ﺷده اﺳت .ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻓﻘط ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭼون
ﻓرﺻتھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺳﯾﺎﺳت ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده در اﯾن ﭘﯾﺎم را ﺑﺎ او در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.
اﻣﺿﺎی ارﮔﯾل
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ﺳﻧد ١٩
ﺷﻣﺎره ٢١٣
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١ ،ﺟوﻻی ١٨۶٩

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ارﺳﺎل ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺣﺿرﺗﻌﺎﻟﯽ در  ١۴ﻣﯽ ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﻣﻼﻗﺎت واﯾﺳرا و اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﮐﮫ در ﻣﺎرچ ﮔذﺷﺗﮫ در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑرﮔزار ﺷد و ﺣﺎوی ﺑرﺧﯽ
ﻋﺑﺎرات ﺧﺎص در ﻧﺎﻣﮫی واﯾﺳرا اﺳت ،ﺗﺻدﯾق ﮐﻧﯾم.
 .٢ﺧوﺷﺣﺎﻟﯾم ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﻧﺎﺳﺑت در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﯾم ،ﻣورد رﺿﺎﯾت
ﺣﺿرﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑر ﺧود واﺟب ﻣﯽداﻧﯾم ﺑﺎ اﺣﺗرام در ﻣورد آن ﺑﺧشھﺎی
از ﻣراﺳﻠﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر »ﻧﮕراﻧﯽ« و »ﻧﺎراﺣﺗﯽ« در ﻣورد ﺑرﺧﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در
ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر اﺳت ،ﻧﮑﺎﺗﯽ اراﯾﮫ ﮐﻧﯾم.
 .٣ﻣﺗﺎﺳﻔﯾم ﮐﮫ ﺣﺿرﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم ﺧﺎص ﮐﻠﻣﺎت "ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷدﯾد" و
"ﺣﮑوﻣت ﺑرﺣق" ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻗﺎﺑل
ﺗﺣﻣل ﺑوده و اﻣﯾر ﻣﻌﻧﺎی آن را ﻓﮭﻣﯾده اﺳت.
 .۴ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ذﮐر ﺷده ،ﻣواﻓﻘﯾم؛ ﯾﻌﻧﯽ "اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﻣﺎ را ﺗروﯾﺞ ﮐﻧد و از ﻣردم ﮐﺷور ﺧود در ﺑراﺑر ﺷرارت ھﺎی ﺟﻧﮓ
داﺧﻠﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد؛ ﺻﻼﺣدﯾد ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد اراﯾﮫ ﯾﺎ ﺧودداری ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏھﺎی
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ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑﺎﺷد« .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از "ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن"
ﺧودداری ﮐﻧﯾم و ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی ﻧدھﯾم ﮐﮫ اﻣﯾر را ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﺑدﻧﺎم ،ظﺎﻟم و ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧده ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 .۵ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣوارد ﮐﺎﻣﻼ ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﻣواﻓﻘت ﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺗﻌﯾﯾن
ﺷد ،ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و در ھر ﻣوردی ﮐﮫ در اﻣﺑﺎﻟﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،ﮐﺎﻣﻼ
رﻋﺎﯾت ﺷد.
 .۶آﻧﭼﮫ از ﻗﺑل ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑود ،ﻧﺷﺎن دھﻧده ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط واﯾﺳرا در
اواﯾل ﻣﺎه ﻣﺎرچ و ﭘﯾش از ﺗرک ﮐﻠﮑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده ﺑود.
 .٧واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اطﻼع داد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾﺷﺗر از او ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻟزوم
ﭘرھﯾز ﺣﮑوﻣت ھﻧد از دﺧﺎﻟت در ﺳﯾﺎﺳت آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ﭼﮫ در ﺑﺧشھﺎی ﻣرﮐزی
ﻗﺎره و ﭼﮫ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ،ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود رواﺑط
دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،آنھﺎ را در ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و اﻣﻧﯾت
ﺗﺟﺎرت اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﺑﮫ آنھﺎ اطﻼع دھﯾم ﮐﮫ اﮔر آنھﺎ ﻧزاع را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐردﻧد )ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎده اﻧﺟﺎم آن اﻧد( ﺑﺎﯾد ﺑدون ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﻧد .ﻧداﺷﺗن
ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﯾن ﻣردم در ﻣورد ﺧطوط ﺗﻠﮕراف ﻣﺎ در ﺳواﺣل ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﻣﮑران
ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺎ را در ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎرس و ﻗﺑﺎﯾل آن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻗرار داد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻣﯾر ،ﻗﺻد واﯾﺳرا اﯾن ﺑود ﮐﮫ از ھرﮔوﻧﮫ درﮔﯾری داﯾﻣﯽ و ﺷﺧﺻﯽ
ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻌﺎھدات و ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺑود ،اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮕوﯾد،
ﻧﻣﯽﺗوان در ﻣورد آن ﺑﺣث ﮐرد .او ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ دﯾدار واﻻﺣﺿرت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﺧواھد
ﺑود و ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﺎ آرزوی دﯾﮕری ﺟز دﯾدن ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗدرﺗﻣﻧد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧدارﯾم ،ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ در اﻣور او ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم در ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ

296

در ﺳﻠطﻧت او را ﻧﻣﯽﺧواھﯾﯾم .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣردم ھﻧد را ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﯾن
اﻧدﯾﺷﮫ ﻗرار ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺣد وﻓﺎدار در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﯾم.
 .٨ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھدف واﯾﺳرا در ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
او و ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺎ او اﺗﺣﺎد دوﺳﺗﺎﻧﮫ و وﻓﺎداراﻧﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم.
ﺗﺷوﯾق او ﺑﮫ ﺗﻼشھﺎﯾش ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﻘل و ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ و
ﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﺑرﺣق ﮐﺎﺑل ،ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺧﺗش را ﻣطﺎﺑق
وﺻﯾت ﭘدرش در زﻧدﮔﯽ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ارث ﺑرده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﮐم »دﯾﻔﮑﺗوی« ﮐﺷور ﺑود.
 .٩اﻣﺎ اھداف اﻣﯾر در آﻣدن ﺑﮫ اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از اﯾن ﺑود .از ارﺗﺑﺎطﺎت او ﺑﺎ واﯾﺳرا،
ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎ وزﯾرش و ﺑﻧدھﺎی ﮐﮫ او ﺑرای درج در ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ وی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﮐرد ]ﺑﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی .١» :ﭼون ﺣﺎﻻ ﻣﻠﮑﮫ دوﺳت اﻣﯾر و اوﻻده او اﺳت و دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن او
و اوﻻد او اﺳت و ھﻣﯾﺷﮫ ﭼﻧﯾن ﺧواھد ﺑود ،در اوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﭼﻧﯾن ﺗداﺑﯾر طورﯾﮑﮫ رﻓﺎه او
اﯾﺟﺎب ﮐﻧد ،ﺑرای اھداف اراﯾﮫ ﺷده در ﻧﺎﻣﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل اﺿﺎﻓﮫ ﺷود .٢ .ﭼون رﺷﺗﮫھﺎی
دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻣﯾر و اوﻻده او و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ از ﺳﺎﺑق ﺷده و ﺣﮑوﻣت آﯾﻧده
ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ را در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟز از اﻣﯾر و اوﻻده او دوﺳت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد«[ ،ﻣﺷﺧص
ﺑود ﮐﮫ او ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻌﺎھده ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘدرش در ﺳﺎل  ١٨۵٧اﺳت )ﮐﮫ آن را ﯾﮏ طرﻓﮫ
ﻧﺎﻣﯾد( ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد "دوﺳت دوﺳﺗﺎن او" و "دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن او" ﺑﺎﺷﯾم .او ھﻣﭼﻧﯾن ﺧواﺳﺗﺎر اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻋﻠﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ھرﮔز "ھﯾﭻ دوﺳﺗﯽ را در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟز از
اﻣﯾر و ﻓرزﻧداﻧش" ﺗﺻدﯾق ﻧﮑﻧﯾم و اﻧﺗظﺎر وﻋده ﯾﮏ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت داﺷت.
 .١٠اﻣﺎ ھﻣﮫ ﻣﺎﺟرا اﯾن ﻧﺑود.
 .١١او درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮕﺎﻧﮫ داور در ﻣورد زﻣﺎن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﮐﻣﮏھﺎی آﯾﻧده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت در ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا "ﺑراﺳﺎس ﺷراﯾط
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ﻣﻣﮑن اﺳت" ]ﻣﺗن اﺻل ﭘﺎرﺳﯽ :وزﯾر ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه روی ﭼﻧﺎن ﺗداﺑﯾر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﺎی ﻣﺻﻠﺣت
وﻗت ﺿرورت اﻓﺗد ،ﮐوﺷش و ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﮫ روی ﮐﺎر ﺧواھد آورد[ ﺑﮫ »آن ﮔوﻧﮫ
ﮐﮫ رﻓﺎه او )اﻣﯾر( اﯾﺟﺎب ﻣﯽﮐﻧد« ،ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷود.
 .١٢ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ اﯾن ﺧواﺳتھﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑود ،اﻣﺎ ﻻزم ﺑود ﺑﺎ اظﮭﺎر ﻧظر ﺻرﯾﺢ و ﺑدون
ﺗردﯾد ،ﺑرﺧﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ )ﺑدون ﺗﺷوﯾق اﻣﯾدھﺎی ﮐﮫ ﺑرآورده ﻧﻣﯽﺷوﻧد( ﺑﮫ اﻣﯾر اراﯾﮫ ﺷود
ﮐﮫ واﻗﻌﯾت ﻣﺎ را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻧﯾﺎت ﻣﺎ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد و او را راﺿﯽ ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﺳﻔر و ﻏﯾﺑت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺧطرﻧﺎک او از ﺳﻠطﻧت ﺑﯾﮭوده ﻧﺑوده اﺳت.
 .١٣ھدف ﺑﮫ دﺳت آﻣد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑدون ﻣﺷﮑﻼت.
. 14ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﺻول ﺑﯾﺎن ﺷده در ﻧﺎﻣﮫ  ١۴ﻣﯽ ﺷﻣﺎ و ﻧظرات ﺑﯾﺎن ﺷده در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
ﮐﮫ ﭼﻘدر اﯾن اﺻول و آن اﻗداﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﺎﺑق اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ دﺳﺗوری از ﺣﮑوﻣت ﻟﻧدن
ﻓراﺗر از ﯾﮏ ﺑﯾﺎن ﮐوﺗﺎه در ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﻣﺑﻧﯽ ﺑر "اداﻣﮫ ﻧﮕﮭداری آن ﺳﯾﺎﺳت
و ﭘرھﯾز از ﻣداﺧﻠﮫ ﺗوﺳط ﺳﻠف ﺧود" ،درﯾﺎﻓت ﻧﺷد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣﯽﺗوان ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﮫ اﻣﯾر داده ﺷد ﻓراﺗر از وﻋدهھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻧﺑود و ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ
ﺗﻌﮭدات ﻣﺎ را ﮔﺳﺗرش ﻧداد ،ﺑﻠﮑﮫ در واﻗﻊ ﻣوﺿﻌﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم ،ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻌرﯾف و ﺗوﺿﯾﺢ ﮔردﯾدﻧد و ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭد ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ را ﻣﺣدود ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺑﻼ در راﺑطﮫ ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ﻣﺗﻌﮭد ﺷده ﺑودﯾم.
 .١۵اوﻟﯾن ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﯾﺳرا در ﮐﻧﻔراﻧس  ٢٧ﻣﺎرچ ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﯾﺎن ﮐرد ،اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل
ﺷدﯾد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدل ،ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل در ﮐﺎﺑل ﺑود واﯾﻧﮑﮫ از
آﺧرﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ او ﺗﺧت ﺧود را ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻗﺻد اﻧﺣراف از ﻣﺳﯾری ﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ در
ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ آرزو داﺷﺗﯾم او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻣﺳﺗﻘر در ﮐﺎﺑل ﺑﺑﯾﻧﯾم و او
ﺑﺗواﻧد آراﻣش و ﺣﮑوﻣﺗداری ﺧوب در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود را ﺑرﻗرار ﮐﻧد.
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 .١۶ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺗﻼش اﯾﺟﺎد آن ﺑودﯾم را ﻣﯽﺗوان ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﺎﻣﯾد ،ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﮐﮫ ،ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ،ﯾﮏ
ﺳرﺑﺎز اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﺑﺎﯾد از ﺳرﺣد ﻋﺑور ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ او در ﺳرﮐوب اﺗﺑﺎﻋش ﮐﻣﮏ ﮐﻧد; اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ
اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در ﺷﮭرھﺎی او ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد؛ اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﯾﺎ ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯽ ﺑرای دوره ﻣﻌﯾن داده ﻧﺧواھد ﺷد؛ اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﻗوﻟﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ طرق
دﯾﮕر داده ﻧﺧواھد ﺷد؛ اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﺎھدهی ﻣﻧﻌﻘد ﻧﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﺣت ھر ﺷراﯾطﯽ
ﻣﻠزم ﮐﻧد ﮐﮫ او و ﻓرزﻧداﻧش را ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ،ﻣﺎ آﻣﺎده ﺑودﯾم ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻋﻠﻧﯽ و ﻣطﻠق و ﺷواھد ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر رﻓﺗﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت و ﻣﻧﺎﻓﻊ او
ﺗﻣﺎم ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺧود را اراﯾﮫ ﮐﻧﯾم و ﻋﻼوه ﺑر آن ﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﺑودﯾم ﺑﺎ ﭘول ،اﺳﻠﺣﮫ،
ﻣﮭﻣﺎت ،ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑوﻣﯽ وﻏﯾره ،ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﯾﺎ ﻣطﻠوب ﺑداﻧﯾم ،ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم.
 .١٧در ﺑﻧد  ٨ﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ  ٣اﭘرﯾل ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﯾم:
"ﻣﺎ ھﻣﮫ دﻻﯾل ﺑرای اﻣﯾدواری دارﯾم ﮐﮫ دﯾدار واﻻﺣﺿرت و ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺻورت ﮔرﻓت،
دارای ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑود .اﯾن ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﺳﻼف ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
در ﻣورد ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط اﻣﯾر در ﻣﺎه اﮔﺳت ﮔذﺷﺗﮫ اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﻣﺗﺣد و وﻓﺎدار دارﯾم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﻗﻠﻣرو ﻧدارد ،از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از
ﺷﺎھزادﮔﺎن و ﺣﺎﮐﻣﺎن ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟدﯾت در ﺗﻼش اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﻗوی ،ﻣﺳﺗﻘل و دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧد«.
 .١٨اﯾن ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﮫ وﺿوح ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧواﺳت و ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ »در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد«،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ »ﺑﺗواﻧد ﺗﺟﺎرت را ﺗروﯾﺞ ﮐﻧد و ﻣردم ﮐﺷور را از ﺷر ﺟﻧﮓ
داﺧﻠﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد«.
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 .١٩آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه دﺳت ﺣﮑوﻣت ھﻧد را »در
ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎ و ھﻣﮫ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت آن ﮐﻣﮏ )ﺑﮫ اﻣﯾر( ﺑﺎد داده ﺷود ﯾﺎ ﺧودداری ﺷود،
ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت« .زﯾرا ،ﻋﻼوه ﺑر آﻧﭼﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ
اطﻼع داد ﮐﮫ اﮔر در آﯾﻧده وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد اﯾن
ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻧﺣوی اﻧﺟﺎم دھﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را درﮔﯾر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ درﮔﯾری ﻧﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷرم
آور ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ اﺳﺗﻘﻼل او را ﺿﻌﯾف ﺳﺎزد.
 ٢٠اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﮐﺎﻣﻼ ﻓﮭﻣﯾده ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﯾﺎ ﺑﻌد از آن ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
او ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧواھد ﮐرد و اداﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد،
ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎت آن در ﯾﮏ ﺳﻧد ﻋﻣوﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر آﻣده اﺳت:
»اﯾن )ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾط اﯾﺟﺎب ﮐﻧد
]ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﻗﯾق ﺗر» ،ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺿرورتھﺎی ﺷورای وﻗت«[ ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ
ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺻﺎف و ﻋداﻟت از ﺣق
ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد« و ﻏﯾره،
 .٢١اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﭼﻘدر اﯾن را ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐرده اﺳت ،در ﯾﺎدداﺷت ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن
ﮔری ،ﻣﺗرﺟم ﭘﺎرﺳﯽ در ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ ﻧﻘل ﺷده و ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎﺗش ﺑﺎ اﻣﯾر و
وزﯾرش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت ]»ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺷﻧود ھﺳﺗم ﮐﮫ ھم اﻣﯾر و ھم وزﯾرش
ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اھﻣﯾت ﺣﮑوﻣت ﺧود ﻗرار دارﻧد ﺗﺎ ﻧظر ﻣﺳﺎﻋد ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ و ﻋﻣوم ﻣردم
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋداﻟت و آزادی اداره ﺧود از طرﯾق ﺗﻼش ﺣداﮐﺛری ﺑرای اﯾن اﻣر،
ﺑﮭﺑود ﻣﺎدی ﮐﺷور ،اﻓزاﯾش ﺗﺟﺎرت و ﺑﮭﺑود اوﺿﺎع و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣردم ﺟﻠب ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﻧﺗزاﻋﯽ ،اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون اﺛﺑﺎت ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﻓرﺳوده ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺷور
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و اﻓول ﺗﺟﺎرت ،ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑرداﺷﺗن ھﻣﮫ ﺑﺎرھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺑود آنھﺎ را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽاﻧدازد،
ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و آﺷﺗﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را ﺑﺎ اداره ﺧود ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﺳﺎزد
و ﺑﺎ ﺧواﺳتھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻔظ و ﺗﺣﮑﯾم اداره او ﻣطﺎﺑﻘت ﻣﯽﮐﻧد .در واﻗﻌﯾت ،اﻣﯾر از ﻣطﺎﻟب
ﻓوق ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺳﺗدﻻل ﻗوی اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﭼﻘدر
ﻋﻼﻗﻣﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﺗوﺳط ﻣﺎ اﺳت .ﭘس از آن او ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺷور
ﻓرﺻت ﺗﻧﻔس ﺑدھد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮭﺑود آن را ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﺧﺷد و ھﻣﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺧود وﺻل ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺑرای ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر
ﻣردی ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺛر ﻣﻠت ﺧود ،ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ دوراﻧدﯾﺷﺎﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد ،ﺑر
اﺳﺎس ﻣﺻﻠﺣت ﻓوری اداره ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑوده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣن ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ اﻋﺗﻘﺎد او ﺑﮫ
ﺿرورت ﺟﻠب رﺿﺎﯾت و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣﺗداری ﺧوب و ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﮫ ﻗدری ﻗوی اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺣﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف اﻓﮑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳت،
ﺳﺧﺎوت ﻧﺷﺎن دھد و اﮔر ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ او اﺟﺎزه دھد ،اﮐﺛر ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﻋوارض ﺑر
ﺗﺟﺎرت را از ﻣﯾﺎن ﺑردارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳﻧت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻐﺎﯾرت دارد«[.
 .٢٢وﺿﻊ اﻣور در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺧﻼﺻﮫ
ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
اول ،ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :ﻣﻌﺎھده ،ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت ،ﺳرﺑﺎزان و اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ
ﻣﻘﯾم ،ﺗﻌﮭدات ﺧﺎﻧداﻧﯽ.
دوم ،آﻧﭼﮫ او ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮔرم و ﺣﻣﺎﯾت ،ﻋدم ﺗﺷوﯾق رﻗﺑﺎی او ،ﮐﻣﮏھﺎی
ﻣﺎدی ﺿروری ﺑرای ﺧواﺳتھﺎی ﻓوری او ،ارﺗﺑﺎط ﻣداوم و دوﺳﺗﺎﻧﮫ از طرﯾق ﮐﻣﯾﺳر ﻣﺎ
در ﭘﺷﺎور و ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .او ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود
را ﺑرای ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ در ﺳرﺣدات ﻣﺎ و رﻋﺎﯾت ﺗﻣﺎم ﺧواﺳتھﺎی ﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﺗﺟﺎرت اﻧﺟﺎم دھد.
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 .٢٣در ﻣورد اﻋطﺎی ﭘول ﺑﮫ اﻣﯾر ،ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ از
ﻻرد ﻻرﻧس ﭘﯾش رود.
 .٢۴در ﻧﺎﻣﮫ  ٩ﺟﻧوری ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا )ﻻرد
ﻻرﻧس( اﯾن اﻋﺗﻘﺎد را ﺛﺑت ﮐرد ﮐﮫ "ﻣﯾزان ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ﺑﺎﯾد ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻗرار ﮔﯾرد و در ﺗرﺟﯾﺢ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت و ﻣﻧظم ﺑﮫ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ،ﻣﺻﻠﺣت ﺧواھد
ﺑود ﮐﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺑﻼﻋوض ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣطﻠوب ﺗﺻور ﮐﻧد ،ﺑﮫ آن داده ﺷود،
در ﺻوﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣﺳن ﻧﯾت ﮐﺎﻣل و ﺗﻣﺎم ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر در ھر ﺳﺎل در آن ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺗوﺟﯾﮫ ﺷود«.
 .٢۵ﻣﺎ ھرﮔز در طول ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﻧﮑردﯾم ﮐﮫ "ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ" ﺑﮫ اﻣﯾر
ﺑدھﯾم و ﻧﮫ اﻓزودن ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط واﯾﺳرای ﻓﻘﯾد داده ﺷده اﺳت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺿرورت ﻣطﻠق وﺟود داﺷﺗﮫ و ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از اﯾن طرﯾق ﭘﯾش
ﻣﯽرود.
 .٢۶واﯾﺳرا در اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﻓورا اﻧﺟﺎم ﺷود،
ﮔﻔت ،ﭼون اﻣﯾر ھﻧوز ﻗﺳط دوم از  ١٢ﻟﮏ وﻋده داده ﺷده ﺗوﺳط ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس را
درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﺳت ،ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﺑﮫ او ﭘول ﺑدھد.
 .٢٧ﺷب ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ او اﻣﺑﺎﻟﮫ را ﺗرک ﮐﻧد ،ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﻣﻌﺗﺑری ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑودﻧد،
ﺑﮫ واﯾﺳرا اﻟﺗﻣﺎس ﺟدی ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻗول اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﯾﺎراﻧﮫ را ﺑدھد .ﺑﺎ ﻗدرت و ﺣﻘﯾﻘت ﮔﻔﺗﮫ
ﺷد» :اﻋظم ﺧﺎن درآﻣد ﯾﮏ ﺳﺎل را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش وﺿﻊ ﮐرده ﺑود؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﯾﮑﺑﺎره
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧﯾم ﺳﺎل دﯾﮕر را اﻓزاﯾش دھد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻓﻘر و ظﻠم ﻓراوان ﻣﯽﺷود؛ اﯾﻧﮑﮫ  ۶٠ھزار
ﻟﯾر ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺟﺎن ﻻرﻧس ھﻧوز ﭘرداﺧت ﻧﺷده ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘرداﺧت ﺳرﺑﺎزاﻧش ﺗﺧﺻﯾص
داده ﺷود؛ اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﺑﺎآﻧﮑﮫ ھدﯾﮫ ﺑزرگ اﺳﻠﺣﮫ و ﻣﮭﻣﺎت را ﺑﺎ ﻗدرداﻧﯽ ﭘذﯾرﻓت ،اﺣﺳﺎس
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ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑرﻣﯽﮔردد؛ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﻌﻘوب و ﺳردارھﺎی ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد،
ﻣﯽ ﺧﻧدﯾدﻧد و ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ رﻓﺗﮫ اﺳت؛ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ
ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ،ﺗدارﮐﺎت ﻓوری ﻻزم اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽﺗوان
ﺑﺎور ﮐرد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ھدﯾﮫ ﺑزرگ طﻼ وﻏﯾره ھﻣراه ﺑﺎﺷد".
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن اظﮭﺎرات ،واﯾﺳرا ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﺧود دﻻﯾل ﺧﺎﺻﯽ ﺧود دارد و ﺑﮫ
اﯾن ﻋﻠت ﻓﻌﻼ ﻗﺻد اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﯾﺎراﻧﮫ را ﻧدارد .دﻻﯾل اﯾن ﺑود ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواھد اﻣﯾر را
وادار ﮐﻧد ﮐﮫ  ۶٠ھزار ﻟﯾره را ﮐﮫ او ﻣﯽﮔﯾرد ﺻرف ﭘرداﺧت ﭘول ﺳرﺑﺎزاﻧش ﮐﻧد ،ﻧﮫ
ﺑرای ﺣﻣﺎﻗت؛ اﯾﻧﮑﮫ او ﻣﯽﺧواھد ﺑﺷﻧود ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﭘول
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ او ﺑدھد؛ اﯾﻧﮑﮫ او ﻣﯽﺧواھد ﻣطﻣﯾن ﺷود ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﺗﺧﺎذ ﺷده ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺟﻧﺎب
ﺷﻣﺎ ﻗرار دارد و اﯾﻧﮑﮫ او ﻧﻣﯽﺧواھد دﻧﯾﺎ ﻓﮑر ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ و وظﯾﻔﮫﺧور
ﻣﻧظم ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت.
 .٢٨اﮐﻧون ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﻧد  ۶ﻧﺎﻣﮫ  ١۴ﻣﯽ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ در آن ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣورد
ﺑرﺧﯽ از ﻋﺑﺎرات اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺑﺎرات "ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث
ﺧﺟﺎﻟت" ﺷود ،ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد وﻋده "ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد" ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای
ﺷورش ﻋﻠﯾﮫ اﻣﯾر ،ﺑدون "ھرﮔوﻧﮫ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺣق ﻣﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن
ﺷورﺷﯽ را ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺧود ﮐرده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ« ،اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
 .٢٩ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ھﻣﺎن ﻋﻘﯾده را در ﻣورد اﺻطﻼح »ﺣﮑوﻣت ﺑرﺣق«
دارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت »ﺗﻌﮭد ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﺗﺻدﯾق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑﻣﺎﻧد« ﺗﻌﺑﯾر ﺷود.
 ٣٠در ﻣورد ﻧﮑﺗﮫ اول ﻻزم ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ واژه »ﻋﺗﺎب ﺷدﯾد« در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺗوﺳط ﺳﮫ
ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﺗن از ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﺎرﺳﯽﭘژوھﺎن ﻣﺎ ﭘس از ﻣﺷورت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد«
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اﻧﺗﺧﺎب ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ از ھر وﺳﯾﻠﮫ ﮐﮫ در ﺗوان دارﯾم ،ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ورود ﻣﺟدد رﻗﺑﺎی
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ او ،ﻓرو ﺑردن ﮐﺷور در وﺣﺷت ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ و ﺗﻌوﯾق اﻧدازی اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻗوی و دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ھدف ﻣﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت درﺧواﺳت
اﻣﯾر را ﺑرآورده ﮐﻧﯾم و ﭼﯾزی ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﮔرم و واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﻼشھﺎی او
ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف رﻗﺑﺎی او و ﺗﺛﺑﯾت ﻗدرﺗش دارﯾم.
 .٣١ھﯾﭻ ﮐﻠﻣﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ ذھن ﻣﺎ ﺧطور ﻧﮑرد ﮐﮫ اﯾن ﻗدر ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﯾﺎﻧﮕر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺎ
ﺑﺎﺷد و ﺑﯾﺎن ﭘﺎرﺳﯽ آن ]ھر آﺋﯾﻧﮫ ،اﯾن اﻣﯾر ﻣﺟﯾب اطﺎﻋت ﺷدﯾد ﺳرﮐﺎر اﻧﮕرﯾز ﺧواھد ﺑود[
ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻧﯾروی آن را اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﮐﻧد.
 .٣٢آنھﺎ ﻗوی ،رو راﺳت و راﺳﺗﮕو اﻧد .آنھﺎ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ و ﻋﻣﻠﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد.
زﯾرا ﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓﺗﺧﺎر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳت واﻗﻌﯽ ،ھم در
ﻣورد اﻣﯾر و ھم در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺷرﯾت و ﻋداﻟت ﻋﻣل ﮐﻧﯾم ،اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ،ﻣردﻣﯽ ﯾﺎ ﻗدرﺗﯽ
ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎ زور و ﺗﻘﻠب ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﺗﺎ واﻻﺣﺿرت را از ﻗدرت ﺧﻠﻊ ﮐﻧﻧد ،ﺳﻠطﻧت او را
اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ را دوﺑﺎره در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎزﻧد ،ﻣﺎ »ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷدﯾد«
اﺑراز ﻧﻣﯽﮐردﯾم و ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺟﻠو ﻧزاع ھﺎی داﺧﻠﯽ را ﺑﮕﯾرﯾم
و از ﻣﺗﺣد ﺧود و رﻋﺎﯾﺎش ﺑﻼ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ را دور ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 .٣٣در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ از طرف ﻣﺎ ،ھم ﻏﯾرﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ و ھم ﺑﯽ ﺗدﺑﯾراﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ
واﻻﺣﺿرت را ﺑﺎ »ﺻداھﺎی ﻧﺎﻣطﻣﯾن« ﺧطﺎب ﮐردﯾم .اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻋﺑﺎرت ﮐﻣﺗر اﺟﺑﺎری
ﻣﯽﺗواﻧﺳت اھداف و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺎ را ﻧﺎدرﺳت ﻧﺷﺎن دھد و اﺣﺗﻣﺎﻻ ھﻣﮫ اھداف ﮐﻧﻔراﻧس را
ﺷﮑﺳت ﻣﯽداد.
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 .٣۴ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ،ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺷرق آن ﻗدر ﻣﮭم و ﻋظﯾم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻗدرت ﺗﺿﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﺻﻠﺢ را ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺗﺣد وﻓﺎدار ﺧود )ﺑﺎ اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑدون
دﺧﺎﻟت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ( دارﯾم.
 .٣۵ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت "ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑرﺣق" ،ﻣﺎ در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط ،ھﯾﭻ
اﺻطﻼح دﯾﮕری ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر رود.
 .٣۶اﺻل آن در ﭘﺎرﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﺑود» :و ﺣﮑوﻣتھﺎی را ﮐﮫ اﺳﺗﺣﻘﺎق آن اﺳت ،ﺑﺎ ﻋدل و
اﻧﺻﺎف ﺟﺎری دارﻧد« ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑرﺣق اﺳت.
 .٣٧ﻗﺑل از ﻣرگ دوﺳت ﻣﺣﻣد ،ﯾﻌﻧﯽ در ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،١٨۵٨ﺣﮑوﻣت ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ ،ﺷﯾرﻋﻠﯽ
را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯾﻌﮭد در ﻣرگ ﺑرادر ﺑزرﮔﺗرش ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت و ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻻرد ﻻرﻧس،
ﮐﻣﯾﺳر ارﺷد وﻗت ﭘﻧﺟﺎب ،اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد را ﺑﺎ اﺑراز اﻣﯾدواری "ﮐﮫ وﻟﯾﻌﮭد ﺟدﯾد
ﺗﺣت آﻣوزش ﭘدرش ،اداره ﺣﮑوﻣت را ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺧرد و ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﯾﺎﻣوزد" ،ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد .اﯾن
اوراق ﺑﮫ ﺳﻠف ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و در دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﻣﺎره  ،٢۵۶ - ٢۵٣ﻣورخ ١
اﮐﺗوﺑر  ١٨۵٨ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود.
 .٣٨ﺑﺎ ﻣرگ دوﺳت ﻣﺣﻣد ،ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت رﺳﯾد .ﺗﺎﺧﯾر ﮐﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری و ﻣرگ ﻻرد اﻟﮕﯾن ﺑود ،در ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن رﺳﻣﯽ او ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
وﺟود داﺷت .اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ،در دﺳﻣﺑر  ،١٨۶٣ﺳر وﯾﻠﯾﺎم دﻧﯾﺳون ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
واﯾﺳرا ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐرد ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﺎﮐم ﺟدﯾد از طرف ﺣﮑوﻣت ھﻧد را اطﻼع
داد.
 .٣٩ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ،در ﺳﺎل  ،١٨۶۴ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﯾﮏ وﮐﯾل را ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن درﺧواﺳت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻓرﺳﺗﺎد
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ »اظﮭﺎر اﻣﯾدواری ﺑود ﮐﮫ اﺗﺣﺎد دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺣﻣﺎﯾت اﺧﻼﻗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
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از ﭘدر ﻣرﺣوﻣش ،ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻗﯾد و ﺷرطﯽ ﺑرای ﺧودش اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد" و ﭘﺳر ﺑزرﮔش،
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ» ،از اﯾن ﭘس ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯾﻌﮭد در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود«.
 .۴٠ﺳرﮔرد ﺟﯾﻣز ﮐﻣﯾﺳر ،ﺑﮫ وﮐﯾل اطﻼع داد ]ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔرد ﺟﯾﻣز در اﭘرﯾل  [١٨۶۴ﮐﮫ،
در ﻣورد ﻧﮑﺗﮫ اول اﻣﯾر ،آن ﺗﺿﻣﯾن را از ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل درﯾﺎﻓت ﮐرده و اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗوﺳط
ﺳر ﻻرد و ﺳﭘس ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس و ھم در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﻼشھﺎی ﺳرداران رﻗﯾب و ﺑدﺧواده
او وارد ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت و ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری اﻓﺳران ﻣﺎ ﺷده اﺳت.
 .۴١در ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ۴ﻣﯽ  ١٨۶۴واﯾﺳرا ،ﻻرد ﻻرﻧس ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل اﻗداﻣﺎت ﺳرﮔرد
ﺟﯾﻣز را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد و ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت اﻣﯾر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺳر ﺑزرﮔش در ﮐﻠﯾﮫ
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان "وﻟﯾﻌﮭد" ﻧﺎﻣﯾده ﺷود ،ﻣواﻓﻘت ﮐرد.
 .۴٢دوﺑﺎره در ﻣﺎرچ  ،١٨۶۵ﻻرد ﻻرﻧس دﺳﺗوراﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﻣﺑﺋﯽ ﺻﺎدر ﮐرد و ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﮫ از ﮔذرﮔﺎه ﺑوﻻن از اﻣﯾر ﺧﺎن ﻗﻧدھﺎر ،رﻗﯾب ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎ و
ھداﯾﺎی ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣده ﺑودﻧد ،اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﻗرار ﻧﺑود درﯾﺎﻓت ﺷوﻧد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ »ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺎھده ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑود« و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ اﺳﺗﻘﻼل
ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﻗﺎرب او را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ﯾﺎ ﺑﮫ دادرﺳﯽھﺎی اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ھدف آنھﺎ
ادﻋﺎ و اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻘﻼل ﺑﺎﺷد .ﻣﺎدهای ﮐﮫ ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ طﯽ ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
 ١١ﺟون  ١٨۶۶ﺑﯾﺎن ﮐرده ﺑود ،ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﺑﻼغ ﺷد ﮐﮫ او ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای
اﯾن ﺗﺻور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧش دﻟﮕرﻣﯽ داده اﺳت.
 .۴٣در ﺳﺎل  ،١٨۶٨زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﺧت ﺧود را ﭘس از ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺟﻧﮓ
داﺧﻠﯽ ﭘس ﮔرﻓت ،ﻻرد ﻻرﻧس در ﯾﮏ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﻧوﻣﺑر ١٨۶٨ﻧوﺷت:
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»در اﯾن اواﺧر ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﺧت ﺧود را ﭘس ﮔرﻓت و ظﺎھرا از ھﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎﻧش ﺑرﺗری
ﯾﺎﻓت و ﺣﺗﯽ ﺳرﺑﺎزان و ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ او را ﺗرک ﮐرده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد زﻣﺎن آن ﻓرا رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن دﻻﯾﻠﯽ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯾت
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷده ﺧود را اﺳﺗوار و ﻗدرت ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد«.
 .۴۴ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن دﻻﯾل ،ﻣﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در واژه »ﺣﮑوﻣت ﺑرﺣق« ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺻطﻼﺣﯽ را ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑردﯾم ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان وارث ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺑﮫ ﻣوﺟب وﺻﯾت ﭘدرش
و ﺣﺎﮐم ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ در ﻣورد واﻻﺣﺿرت ﻣطﺎﺑق روﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺣﮑوﻣت
ﺧود ﻋﻣل ﮐردﯾم.
 ۴۵ﯾﮑﯽ از ﻓوریﺗرﯾن و ﺑرﺟﺳﺗﮫﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮫھﺎی اﻣﯾر در اﻣﺑﺎﻟﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
او ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧطﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾم او را در ﺑراﺑر ھﻣﮫ اﻓراد و در ھر ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم.
 ۴۶واﯾﺳرا در ھر ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ او اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽآورد ،از ﺑﺣث روی آن
ﺧودداری ﻣﯽﮐرد.
 .۴٧در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﻌدی ﮐﮫ ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب و اﻣﯾر ﺑرﮔزار ﺷد ،او )اﻣﯾر( اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﯾن
آرزوی ﺟدی اوﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ او ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧوادﮔﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺧوﻧﯽ او را ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد؛ او اﯾن ﻋﺑﺎرت را ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﺗﺄﮐﯾد ﻓراوان ﺗﮑرار ﮐرد؛ او
دوﺑﺎره و ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﺎﮐم ﻣوﻗت و دﯾﻔﮑﺗو دﻋوت
ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﺑرای ﺗﺧت و ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن اﻣﯾدھﺎی اﻧواع ﻧﺎﻣزدھﺎ اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
او و ﺧﺎﻧداﻧش را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ھﯾﭻ ﮐﺎری وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ او ﺑرای اﺑراز ﻗدرداﻧﯽ و
اطﺎﻋت از ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﻧﺟﺎم ﻧدھد و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺟﺎﻧش از آنھﺎ ﺣﻣﺎﯾت
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ﻣﯽﮐﻧد ،اﮔر ﻓﮭﻣﯾده ﺷود ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ از طرف او ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧش ﺗﻣﺎم ﺗﻌﮭدات ﻣﺎ
را ﻧﺎﺑود ﻣﯽﺳﺎزد.
 .۴٨واﯾﺳرا در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻣوﺟود ﺗﻌﺎﻣل ﮐﻧﯾم و واﻻﺣﺿرت ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او وارد درﮔﯾریھﺎی ﺷود
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھرﮔز رخ ﻧدھد.
 .۴٩اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓوق در ﯾﮏ ﺳﻧد ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدون ﺗوھﯾن ﺑﯽ ﻣورد
ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت.
 .۵٠اﮔر واﯾﺳرا در ﻧﺎﻣﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺷﺎره ﻣﯽﮐرد ،رﻋﺎﯾﺎی واﻻﺣﺿرت ﻓورا ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳوال در اﻣﺑﺎﻟﮫ
ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 .۵١اﮔر او ﻣﯽﮐوﺷﯾد در آن ﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ اﺻل اﻧﺗزاﻋﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻋده »دﯾﻔﮑﺗو« را وﺿﻊ
ﮐﻧد ،اﯾن ﯾﮏ ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﻣد.
 .۵٢اﮔر او ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت آﯾﻧده ﻣﺎ ﺑﮫ اداره اﻣور ﺳﻠطﻧت اﻣﯾر ﺑﮫ ﺷﯾوهی ﻋﺎدﻻﻧﮫ و
ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ،او ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت او ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و
اﺳﺗﺑدادی اﺳت.
 .۵٣اﮔر او ﺑﺎ ھر ﺷﯾوه ﺑﮫ ﯾﺎراﻧﮫ اﺷﺎره ﻣﯽﮐرد ،ﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده راﯾﺞ در ﺑﯾن اروﭘﺎﯾﯽھﺎ و
ﺷرﻗﯽ ھﺎ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺻد دارﯾم آن را داﯾﻣﯽﮐﻧﯾم.
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 .۵۴ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ درﮔﯾر ﺷدن در ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﺗﺑﯽ ﮔﺳﺗرده ﺑﺎ اﻣﯾر
ﻧﺎﻣطﻠوب اﺳت .اﯾن ﯾﮏ دﯾدار ﺷﺧﺻﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ دوﺳﺗﯽ و ﺣﺳن ﻧﯾت اﻧﺟﺎم ﺷد .ﻣﺎ
ﻗﺑﻼ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑودﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﺎھده رﺳﻣﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﻌﻘد ﺷود و ﺑﺎ آﮔﺎه ﺳﺎزی واﻻﺣﺿرت
از ﻧظر ﺧود در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮫ درﺳﺗﯽ در ﻣورد ﻣوارد ﻓوق ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
ﮐﺗﺑﯽ اراﯾﮫ ﮐﻧﯾم.
 .۵۵ﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻧﺟر ﺷد و آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ
ﻣﯽﺧواﺳﺗﯾم ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت درﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم ،ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻧﺎﺳب ﺗری ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷد،
ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑدون ھﯾﭻ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻔﯾدی ﺷرﮐت ﮐﻧد.
 .۵۶ﻣﺎ اﮐﻧون ﺑﮫ ﺑﺧش دﯾﮕری از ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾم )ﺑﻧد  (٨و ﺑﺎﯾد ﻧظر ﺧود را ﺑﯾﺎن
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﭘﯾروی از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﻧدرج در آن ﻣﺷﮑل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و آن را ﺑرای ﻣﻼﺣظﮫ ﺟﻧﺎب اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط ﻓوری ﺿرورت ﻧﯾﺳت و
ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺧطر زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم داد.
 .۵٧ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﻣﮭم ﺑﺎ اﻣﯾر رخ
ﻧدھد.
 .۵٨دو ﺗوﺻﯾﮫ از ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ ﺷده اﺳت :اول ،ھﺷدارھﺎی را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ دادهاﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ و ﮐﺎﻣل ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم .دوم ،اﮐﻧون و ﭘس از آن ،ﭘرداﺧت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎن و ھم ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت
ﮔﯾرد.
 .۵٩ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اوﻟﯽ ،اﻣﯾر ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺳرﮐوب ﺷورش ھرﮔز ﻣورد ﻧظر ﻣﺎ ﻧﺑوده و ﻧﻣﯽﺗواﻧد او و وزﯾراﻧش اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ
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ﺑﺎﺷﻧد ]ﯾﺎدداﺷت :ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در  ٣اﭘرﯾل ﺑﮫ واﯾﺳرا اطﻼع داد ﮐﮫ »او در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕو
وزﯾر را ﺟدا ﮐرد و دﺳﺗورات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را ﺑراﯾش ﺑﺻورت آﺷﮑﺎر ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﺗﺣت
ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ اﻣﯾر ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﻣرز ﺑﮕذرﻧد ﺗﺎ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد« .اﯾن ﻗﺻد ﺗوﺳط ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای وزﯾر در
ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﻌدی ﺗﮑرار ﺷد و ﭘﺎﺳﺦ وزﯾر در ھر دو ﻣورد ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل اﻣﯾر در اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ روﺷن و ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑود[.
 .۶٠اﮔرﭼﮫ اﯾن ﺗذﮐر ﺑﺎ روﺷن ﺗرﯾن ﺷﮑل ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﻣﻧﺗﻘل ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻻزم
ﺑود ،زﯾرا ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﮐﮫ او ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺧواھد ﮐرد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﻓرض
ﺑر اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ﭘﯾﺷروی ﯾﮏ ﻧﯾروی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧود را ﺧواﺳﺗﮫ ﯾﺎ رﺿﺎﯾت
داده ﺑﺎﺷد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺗﺧت او ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷود.
 .۶١ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دوم ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن اﻣﯾد
را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺻد دارﯾم ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اداﻣﮫ دھﯾم و آن را
داﯾﻣﯽﮐﻧﯾم .وﻗﺗﯽ اﻣﯾر در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑود ،ﻓرض ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ او ﻣوظف ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ
ﭘرھزﯾﻧﮫ و ﻧﺎﻣطﻣﯾن ﺑرای ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری وﻻﯾت ﺗرﮐﺳﺗﺎن در ﺷورش آﺷﮑﺎر ﺷود .اﯾن اﻣر
ﻣﺳﺗﻠزم ﺻرف ھزﯾﻧﮫ ھﻧﮕﻔت ﭘوﻟﯽ ﺑود و ﺗﺻور ﻣﯽﺷد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫی ﻗﺑﻠﯽ او اﺿﺎﻓﮫ ﺷود .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺣداﻗل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر،
آن ﺧطر از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﺗﺳﻠﯾم ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺳران ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﻧواﺣﯽ ھﻣﺟوار ﺑدﺧﺷﺎن و ﻗﻧدز،
اﺣﺗﻣﺎل ﺣرﮐت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑزرگ ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﺗوﺳط اﻣﯾر را از ﺑﯾن ﺑرده اﺳت.
 .۶٢ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﻌﻼ ﺑﮫ
ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻔﺗد و ﻣﺎ ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﺗواﻧد ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد و ﺑدون ھﯾﭻ
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ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕری ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧود اداﻣﮫ دھد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن وﺿﻊ ھﻧوز ﺑﮫ ﺷدت
ﻧﺎﻣﺷﺧص اﺳت.
 .۶٣ھر ﮔﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده ،ﻣورد ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﻣداوم و
ﭘراﺿطراب ﻣﺎ ﺑوده و در ھر ﻧﻘطﮫ ،ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﺗﻔﺎق ﻧظر در ﺷورای ﻣﺎ ﺣﺎﮐم ﺑوده اﺳت.
از  ١۶ﻣﺎرچ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾر رﺳﻣﯽ ﺑرای ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ
ﻧوﺷت ،ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣورد آن ﺗواﻓق ﮐرده ﺑودﯾم ،ﺑﮫ ﺷدت رﻋﺎﯾت ﺷده و در
ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و واﺿﺢ ﺑرای اﻣﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت.
 .۶۴در ﻣﺟﻣوع ،ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺎﻧدﮔﺎری ﺑر ﺷﯾرﻋﻠﯽ داﺷت و اﺣﺳﺎس
دوﺳﺗﺎﻧﮫی ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او و ﻋﻼﻗﮫ ﮔرﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﻓﺎه او دارﯾم ،ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
واﻗﻌﯽ از ﻋظﻣت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻗدرت اداری و ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ او داد و اﯾن ﻓرﺻت را ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯾﺳر ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻗﺻد ،ﺗﻌﮭد ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﺗوﺿﯾﺢ ،ﻣﺣدود و ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم.
 .۶۵ﻧﺗﯾﺟﮫﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ،ﺑﮫ ظﺎھر ،ﻣﺗﺣد ﻗدرﺗﻣﻧدی را ﺑﮫ دﺳت آورده اﯾم،
اﮐﻧون ﻣوﺿﻊ ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺿوح ﻣﺷﺧص ﺷده و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﺑﺎ او ﻣﺣدود
و ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت.
 .۶۶ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ روﻧد وﻗﺎﯾﻊ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود.
ﺟﻧﮓ در آن ﻣﻧﺎطق وﺿﻌﯾت ﻋﺎدی ﻣردم اﺳت .ﯾﮏ اﻗدام ﻋﺟوﻻﻧﮫ از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﻣﻣﮑن
اﺳت دوﺑﺎره ﺗﺧت او را ﺑﮫ ﺧطر اﻧدازد و دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ اﻗدام ﺟﺳوراﻧﮫ از
ﺟﺎﻧب آنھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻋظم ﺧﺎن و ﺑرادرزاده اش ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺳﺎﯾر رﻗﺑﺎ را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﯾدان
آورد.
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 .۶٧اﻣﺎ ﭼون ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺗوﻗف ﺷده و ﻣردی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻣﯽ اش از اﮐﺳوس
ﺗﺎ ھﻠﻣﻧد و از ھرات ﺗﺎ دروازه ھﺎی ﭘﺷﺎور ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗﺧت ﭘدرش
ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت ،ﺧود را ﻣﺗﺣد واﻗﻌﯽ و وﻓﺎدار ﻣﺎ ﻣﯽداﻧد.
 .۶٨ﺗﺎﺛﯾر ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑﻼ ردﯾﺎﺑﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔﮭﮕﺎه ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اطﻼع داده
ﺷده ﮐﮫ ﻣﺣﻣد اﺳﺣﺎق ﺧﺎن ،ﭘﺳر اﻋظم ﺧﺎن از ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﮔرﯾﺧﺗﮫ و ﻟﺷﮑر او ﻣﺗﻔرق ﺷده
اﺳت .اﯾن ﺧﺑر ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده و  ٢۶ﺗن از ﺧﺂنھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺗﺳﻠﯾم آنھﺎ اﻣﺿﺎ و ﻣﮭر ﮐردهاﻧد .ﻣﯾر ﺑدﺧﺷﺎن راﺑط و ﻣﺗﺣد ﻧزدﯾﮏ اﻋظم ﺧﺎن ﺑدون
ھﯾﭻ ﺿرﺑﮫی ﺑﮫ او ﺗﺳﻠﯾم ﺷده و آرزوی ﺧود را اﻋﻼم ﮐرده ﮐﮫ دوﺳت و واﺑﺳﺗﮫ اﻣﯾر
ﻣﺣﺳوب ﺷود.
 .۶٩در واﻗﻊ ﮐل ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧون ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ و ﺷورش ،ﺑدون ﻣﺑﺎرزه آرام ﺷده و
ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎ از ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﺧطرﻧﺎک و ﺧوﻧﯾن اﺟﺗﻧﺎب ﺷده اﺳت.
 .٧٠ﺧود اﻣﯾر از ﻟﺣظﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷورش ،ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻣﯾل ﺧود را ﺑرای ﭘﯾروی از
ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد اداره ﺳﻠطﻧت ﺧود ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در
اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ او ﺗﮑرار ﺷد .او ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﻗوی و ﻣﮭرﺑﺎن ﺑرﻗرار
ﺳﺎزد .او ﺑرﺧﻼف ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ھﺎ و دﮐﺗرﯾن ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود از
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻧواز ﺧﺎن ،ﭘﺳر ﺳﻠطﺎن اﺣﻣد ﺧﺎن آﺷﺗﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮔزارش ﺷده ﺑود
ھرات را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯾروی ﺑزرگ ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﭘﺎرس ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
 .٧١او ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑرای اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻔﯾد اداری و ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق
ﺳﻠطﻧت ﺧود ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آنھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻌﺎ ﺑر ﻣردم ﺗﺣﻣﯾل ﺷود ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد
ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ او ھﺷدار دادهاﯾم ﮐﮫ زﯾﺎد ﭘﯾش ﻧرود؛ آﻧﭼﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر آرزو ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت ﻗوی ،ﻋﺎدل و ﻣﮭرﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
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 .٧٢ﺗﺎﺛﯾر ﺟﻠﺳﮫ اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑر ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ،ھﻣراه ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺧوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده و ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾری ﺷده در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺑرای ﻣﺟﺎزات ﺟرم ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣطﻠوب ﺑوده اﺳت.
 .٧٣ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن اﺛرات را ﺑﺎ ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺧﻧﺎن ﺳرھﻧﮓ ﭘﺎﻻک ،ﮐﻣﯾﺳر ﺗواﻧﺎ و
ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﭘﺷﺎور ،در ﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ او ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﻣﯽ  ١٨۶٩ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾم:
»ﻣﺎ ھم اﮐﻧون دﯾدﯾم و ﺑﺎ ﺟرات ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﺎﻟﯽ از ﻧﺷﺳت اﻣﺑﺎﻟﮫ و اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﺷﺎھﺎﻧﮫ از ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت .رھﺎﯾﯽ واﻻﺣﺿرت ﺑدون ﻣﺑﺎرزه از ﺗرﮐﺳﺗﺎن )ﺑﻠﺦ(،
ﻓرار ﺳردار اﺳﺣﺎق ﺧﺎن ﭘﺳر اﻋظم ،اﻣﯾر ﺳﺎﺑق از طرﯾق آﻣو و ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾر ﺑدﺧﺷﺎن ،ﻋﻣدﺗﺎ
اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ اﺧﺑﺎری رﺳﯾده ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﻧﺣوه اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل و آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽﺷود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺗورات ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧود
در ﮐرم و ﺧوﺳت در ﻣوﺿوع ﻣورد ﮔزارش ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑرای ﻣﺎ در اﻧﺟﺎم اھداف ﻣﺎن
ﺿروری ﻧﺑود ،اﻣﺎ ﺑﮫ وﺿوح ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑوده اﺳت ،ھم در آن زﻣﺎن و ھم ﺑرای ﻧﺷﺎن
دادن ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮐﮫ ھر دو ﺣﮑوﻣت در آﯾﻧده ھﻣﺎھﻧﮓ ﻋﻣل ﺧواھﻧد ﮐرد .اﮔر ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺎ در ﺑﮭﺎر  ١٨۶٨ﺑﮫ ﺟﺎی  ١٨۶٩ﺣرﮐت ﻣﯽﮐردﻧد ،اﻣﯾر آن زﻣﺎن ﺑﮫ طور ﻋﻠﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ داد و ﺑﮫ طور ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ
ﮐردن ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد«.
 .٧۴در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ در ھر ﻧﻘطﮫ از ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧوﻧﯽ در ﻣورد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧظر و اﺻول ﻣﻧدرج در ﻣراﺳﻠﮫ ﻣورخ  ١۴ﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﻣواﻓﻘﯾم و از
ﺻﻣﯾم ﻗﻠب آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾم ﺗﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت را ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﻣﺎ اﺑﻼغ
ﺷده اﺳت ،اﺟرا ﮐﻧﯾم.
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 .٧۵ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟرأت اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در اﯾن
ﻣورد از ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﺳﭘﺗﻣﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ،ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت و اﻗداﻣﺎت آن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ و ﻣﻧﺳﺟم ﺑوده اﺳت و اﺛرات
ﻓﻌﻠﯽ آن ﺗﻘوﯾت ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،اﯾﺟﺎد ﺷﺎﻟوده ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﮭرﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ارﺗﻘﺎی ﻓرﺻتھﺎی ﺻﻠﺢ در ﺳراﺳر اﯾﺎﻻت آﺳﯾﺎ ﺑوده اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻣﺎﯾو ،ﻣﻧزﻓﯾﻠد ،دﯾورﻧد ،ﻣﯾن ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و اﯾﻠﯾس
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ﺳﻧد ٢٠
ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره ٨
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
دﻓﺗر ھﻧد ،ﻟﻧدن
 ٢٧اﮔﺳت ١٨۶٩

ﻓرﻣﺎن رواﯾم،

ﻧﺎﻣﮫ اول ﺟوﻻی ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎره  ٢١٣ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﻓراوان ﺧواﻧدم ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﮐﺎﻣل ﺗر ﺗوﺿﯾﺢ داده اﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣل ﮐرده اﯾد ،ﺻﺣﺑت ﻧﻣوده اﯾد و
ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد.
 .٢اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت از ھﻣﮫ ﺟﮭﺎت ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت رﺿﺎﯾتﺑﺧش اﺳت ،زﯾرا
ﺷواھدی را اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺳﯾﺎﺳت ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣورد ﺳوءﺗﻔﺎھم اﻣﯾر ﺷده
ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ "ﻧظرات و اﺻوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ ﻣن در  ١۴ﻣﯽ ارﺳﺎل
ﺷده اﺳت".
 .٣در اﯾن ﺷراﯾط و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﻧد رﺿﺎﯾتﺑﺧش وﻗﺎﯾﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ از زﻣﺎن دﯾدار
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب و ﺷﯾرﻋﻠﯽ در اﻣﺑﺎﻟﮫ طﯽ ﮐرده اﺳت ،ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ارﺗﺑﺎط
ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در آﯾﻧده ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ﺗﺎ آن را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
اﻣﺿﺎی ارﮔﯾل
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧٣
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ﺳﻧد  ٢٠اﻟف
ﺷﻣﺎره  ٣٣ﺳﺎل ١٨٧٣
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٨ ،ﻣﺎرچ ١٨٧٣

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺣرم ﺷﻣﺎره  ١٣ﻣورخ  ٧ﻓﺑروری ﺷﻣﺎ را ﺗﺎﯾﯾد
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻧﺳﺧﮫی از ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐف ﻣورخ  ٣١ – ١٩ﺟﻧوری ١٨٧٣
اﺳت و در آن ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﮔراﻧوﯾل
ﺑﮫ ﻻرد ﻟوﻓﺗوس ،ﻣورخ  ١٧اﮐﺗوﺑر  ١٨٧٢ﺗﻌرﯾف ﺷده ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت.
 .٢ﻧﺳﺧﮫی از ﻧﺎﻣﮫ ]ﺷﻣﺎره  ۵۶٢پ ،ﻣورخ  ٢٢ﻣﺎرچ  [١٨٧٣ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن
را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ارﺳﺎل ﮐردهاﯾم .ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ از ﻣﺷوره ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﮑردهاﯾم ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻻرد ﻣﺎﯾو
داده ﺑود ﺗﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار ﺳرﺣد ﺗرﮐﺳﺗﺎن او ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﮐﻧد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷوره و ﻧﻔوذ ﻣﺎ ﻣﻔﯾد
واﻗﻊ ﺷود ،ھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎده ﺧواھﯾم ﺑود ﺗﺎ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور از آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم
ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫھﺎی دﯾرھﻧﮕﺎم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ در
ﺗﻼش ﺑرای ﺑرﻗراری و ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی از طرﯾق اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑر
روی آن ﮐﺷورھﺎ و ﻗﺑﺎﯾل ﻓراﺗر از ﻣﺣدوده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺣوزه ﻧﻔوذ و ﮐﻧﺗرول روﺳﯾﮫ
ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺗﺿﻣﯾنھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫی ﮐﮫ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐف ﻣﺟددا در
ﻣراﺳﻠﮫ ﻣورخ  ٣١ – ١٩ﺟﻧوری  ١٨٧٣ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑرﻗراری ﺻﻠﺢ و آراﻣش در آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی ﯾﺎ اھداف ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ھﺳﺗﻧد ،داده اﺳت ،ﻣﺎ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﺑﮫ ﺗﺣﻘق آن وﻋدهھﺎی داده ﺷده ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ در ﺳﺎل  ١٨۶٩ﻣﯽ ﻧﮕرﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ اﻏﻠب در
ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردهاﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن اﻧﺗظﺎر دارﯾم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو
ﻣﺷورهھﺎی ﺧوب ﻣﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری اﻣﯾر از ﺗﺟﺎوز اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ،از ﺳوی دﯾﮕر روﺳﯾﮫ
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ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ از ﻣﺷورھﺎی ﺧوب ﺧود ﺑرای ﻣﮭﺎر ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺗﺣت ﻧﻔوذ
ﺧود از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻣﺣدوده ھﺎی دﯾﮕران اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد.
 .٣ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐف ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اطﻼع دارﯾد ،ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت
اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراﺗور ﮔﺳﺗرش ﻗﻠﻣرو را ﮔﺳﺗرش ﺿﻌف ﻣﯽداﻧد و ﺧود
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺻدی ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻗﻠﻣرو روﺳﯾﮫ ﻧدارد.
 .۴ﺑﺎ ﺧرﺳﻧدی ﺑﺳﯾﺎر از ﺿﻣﯾﻣﮫھﺎی ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ،٧ﻣورخ  ١٧ﺟﻧوری  ١٨٧٣ﺷﻣﺎ
درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﮐوﻧت ﺷواﻟوف در ﻣﺎﻣورﯾت اﺧﯾر ﺧود در ﻟﻧدن" ،ﻣﺻﻣمﺗرﯾن و ﻣﺛﺑتﺗرﯾن
ﺗﺿﻣﯾنھﺎ را ﺑﮫ ﺣﮑوت اﻋﻠﯾﺣﺿرت داد ﮐﮫ ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺻدی ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر ﺧﯾوه
ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ دﺳﺗورات ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از آن ﺗدارک ﺷده و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺧﯾوه ﻧﺷود« .ﻣﺎ در ﻣراﺳﻠﮫ
ﺷﻣﺎره  ٢٨ﻣورخ  ٢۶ﻣﯽ  ١٨٧١ﺧود در اﯾن ﻣورد ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺣﺿرﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺗﯾم و
ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻣﺟدد ﮐوﻧت ﺷواﻟوف را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرﮐﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در اﯾن
ﻣورد ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑرده اﺳت را ﭘذﯾرﻓﺗﯾم و ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ را ﮐﮫ
ﺑرای اﺣﯾﺎی ﻧﺎآراﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣور آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺗدوﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺗﺻوﯾب ﻧﺧواھد
ﮐرد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺻرﯾﺢ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑرای رﻓﻊ آن اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﻧﭘﯾر ﻣﮕداﻻ ،ﺗﯾﻣﭘل ،اﯾﻠﯾس ،ارﺗور ھوﺑﮭوز و ﺑﯾﻠﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد  ٢٠اﻟف
ﺷﻣﺎره  ،۵۶٢ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٢ ،ﻣﺎرچ ١٨٧٣
از ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب
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ﺑﮫ دﺳﺗور ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا طﯽ ﻧﺎﻣﮫی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ دﯾروز و
ﺷﻣﺎره  ۵٣۴ﭘﯽ ،در ﻣوﺿوع ﺣل ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐردم.
 .٢ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا ﻣﺎﯾﻠﻧد از ﮔﻔﺗﮕوی اﻣﯾر و آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺗﺎ واﻻﺣﺿرت
را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت و ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ
در ﻣورد ﻣﺣدوده ﻗﻠﻣرو واﻻﺣﺿرت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،آﺷﻧﺎ ﺳﺎزﻧد .واﻻﺣﺿرت ﻗﺑﻼ ﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﻣﺗﻌددی از واﯾﺳرا درﯾﺎﻓت ﮐرده ﮐﮫ در آنھﺎ ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ را ﺑﮫ
اﯾﺷﺎن اﺑﻼغ ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطﻘﯽ را ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در اﺧﺗﯾﺎر واﻻﺣﺿرت ﺑود ،ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽداﻧﻧد .ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روﺳﯾﮫ در ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺗﺿﻣﯾنھﺎی در ﻣورد ﻧﯾﺎت ﻣﺳﺎﻟﻣت
آﻣﯾز ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت را ﺑﮫ اﻣﯾر داده اﺳت .واﻻﺣﺿرت ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ از زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت اﯾﺷﺎن ﺑﺎ واﯾﺳرا در اﻣﺑﺎﻟﮫ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت در ﺳﻧت
ﭘﺗرزﺑورگ ،ﺳوال ﺗﺿﻣﯾنھﺎ و ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن اﺟرای آن ،ﻣوﺿوع ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﯾن
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت و ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑوده اﺳت.
 .٣ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻧظرات
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻣﯾر را آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ
ﻻرد ﮔراﻧوﯾل در  ١٧اﮐﺗوﺑر  ١٨٧٢ﺷرح داده ﺷده ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
اﻣﯾر ،ﻧﺳﺧﮫھﺎی را ھﻣراه ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﭘﺎرﺳﯽ آﺧرﯾن و ﻣﮭمﺗرﯾن ﺑﺧشھﺎی ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧم .ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺗﻌﮭدات رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی اﻣﯾر ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﻗﺎدر ﺧواھد
ﺑود ﺗوﺟﮫ ﺑﯽ درﯾﻎ ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم و ﺑﮭﺑود ﺣﮑوﻣت داﺧﻠﯽ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دھد.
 .۴ﺑر اﺳﺎس ﻣﺷورهھﺎی ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﮫ او داده اﺳت ،اﻣﯾر ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋزم ﺧود را
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘرھﯾز از ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ﺣﮑوﻣتھﺎ و ﻗﺑﺎﯾل ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺑراز
ﮐرده و ﺑﮫ اﻓﺳران ﺳرﺣدی ﺧود دﺳﺗورات ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ھﯾﭻ ﺗﺟﺎوزی
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ﺑﮫ ﻗدرتھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣرﺗﮑب ﻧﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﯾﭻ ﺗردﯾدی در اﺳﺗﻔﺎده
از ﻧﻔوذ ﺧود ﺑرای ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اھﻣﯾت ﺣﻔظ اﯾن ﻧﮕرش ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑر واﻻﺣﺿرت اﺣﺳﺎس
ﻧﻣﯽﮐﻧد و اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھد ھﯾﭻ ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ او را وﺳوﺳﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ طرح اﺷﻐﺎل ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز
ﻓراﺗر از ﮐﺷوری را ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ  ١٧اﮐﺗوﺑر  ١٨٧٢ﻻرد ﮔراﻧوﯾل ﺷرح داده ﺷده اﺳت،
اﻧﺟﺎم دھد .ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت در ﻧﺎﻣﮫ  ٢۴ﺟون  ١٨٧٠ﻻرد ﻣﺎﯾو
ﻣطﻠﻊ ﺷده اﺳت ،از طرف ﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد ﺗﺎ
ﮐﺷورھﺎی را ﮐﮫ ﺑر آنھﺎ ﻧﻔوذ دارﻧد از ﺗﺟﺎوز از ﺣدود ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﺑﺎز دارﻧد.
 .۵ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﺑﮫ اﻣﯾر در ﮔﻔﺗﮕوی ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣن در ﻣورد
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده اﺳت.
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ﺳﻧد ) ١ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره  ٣٢ﺳﺎل ١٨٧٣
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﺎﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٨ ،ﻣﺎرچ ١٨٧٣

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

اﻓﺗﺧﺎر آن را دارﯾم ﮐﮫ ﻧﻘل اوراق ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑرای ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﻣورد ﺗﺻﻣﯾم ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻗﺿﯾﮫ ﻣرزی ﺳﯾﺳﺗﺎن اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣوﺟز در ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﻣورخ  ٢١ﻣﺎرچ  ١٨٧٣ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده
اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﻧﭘﯾر ﻣﮕداﻻ ،ﺗﯾﻣﭘل ،اﯾﻠﯾس ،ارﺗور ھوﺑﮭوز ،ﺑﯾﻠﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ ا در ﺳﻧد ) ١ﺑﺧش دوم(
ﺧرﯾطﮫ ،ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢١ ،ﻣﺎرچ ١٨٧٣
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل
ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ١٣ﻧوﻣﺑر  ١٨٧١ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ
ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ از طرف ﺳﻠف ﻣن اﺑراز اﻣﯾدواری ﮐرد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺣل ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت ﻣن را ﺑدھﯾد ﮐﮫ
ﺟزﺋﯾﺎت آن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد و ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑر رﻓﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ،ﻣطرح
ﻣﯽﮐﻧد.
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ﭘس از ﺗﺎﯾﯾد وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت از رای ﺟﻧرال ﮔوﻟد ﺳﻣﯾد ،ﻣن آﻗﺎی دوﻧﺎﻟد ﻣﮑﻧﺎب،
ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،اﻓﺳر ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ و ﻣﻘﺎم را ﮐﮫ ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل دارم ﺗﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣرز را
ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗوﺿﯾﺢ دھد و ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﺿﯾﮫ را در ﭘﯾﺷﮕﺎه
ﺷﻣﺎ ﻗرار دھد .آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب ھﻣﭼﻧﯾن ﻣذاﮐراﺗﯽ را ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ ﻧﺣو رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراﺗور روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده ،ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھد
داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐرده ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت و اﺳﺗﻘﻼل ﺳرزﻣﯾنھﺎی را
ﮐﮫ اﮐﻧون در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﮫ آن اﺣﺗرام ﺑﮕذارد.
ھر آﻧﭼﮫ آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب در ﻣورد اﯾن دو ﺳوال ﻣﮭم ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﮕوﯾد ،آن را از ﺟﺎﻧب
ﻣن ﺑداﻧﯾد

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ) ١ﺧﻼﺻﮫ( )ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره  ،۵٣۴ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢١ ،ﻣﺎرچ ١٨٧٣
از ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب
در اداﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﻣورد ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ،از ﺳوی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در
ﺷورا ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻼع آﻗﺎی ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ،ﮔزﯾدهی از ﺗﻠﮕرام
ﻣورخ  ٧ﻣﺎرچ را ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت اراﯾﮫ ﺟﻧرال ﮔوﻟد ﺳﻣﯾد را ﺗﺎﯾﯾد
ﮐرد .ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار آﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ )طﺑق ﺷراﯾط ﻣورد ﺗواﻓق واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر در ﻧﺎﻣﮫ ١٣
ﻧوﻣﺑر  ١٨٧١ﺑﮫ واﯾﺳرا ﮐﮫ ﺗﺣت ﺷﻣﺎره  ۴۵١در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣ﻧوﻣﺑر  ١٨٧١درﯾﺎﻓت ﺷد(
ﺗﺻﻣﯾم ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑرای ھر دو طرف اﻟزام آور اﺳت.
 .٢در  ١۵دﺳﻣﺑر  ١٨٧١ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور دﺳﺗور داده ﺷد ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع دھد ﮐﮫ واﯾﺳرا
اﻣﯾدوار اﺳت ،ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن داوری ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﮔﻔﮕو ﺑﯾن اﻣﯾر و ﺑرﺧﯽ از اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت
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ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑدھد ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾد و در ﻣﻘﺎﺑل واﻻﺣﺿرت ﺑرﺧﯽ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣوﺛر
ﺑر رﻓﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻗرار دھد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ ﻣن
دﺳﺗور داده ﺷد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﻣورد ﺧطﺎب ﻗرار دھم.
 .٣ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧرال ﭘﺎﻻک ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ھﻧد ﺑﺎزﮔردد و واﺳطﮫ اﺑﻼغ
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﺷد؛ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺟﻧرال
ﭘﺎﻻک ﺑﺎ ﺑﺣث و ﺗﺣﻘﯾق در ﺳﯾﺳﺗﺎن ،اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑرای اﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر رﺿﺎﯾتﺑﺧش
ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺟﻧرال ﭘﺎﻻک از اﻧﮕﻠﯾس ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾﮕری ﻣﺗوﺳل ﺷد.
 .۴ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ،در ﺻورت ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ اﻣﯾر ،ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﺑﺎ
دﺳﺗورات ﮐﺎﻣل ﺑرای دﯾدار واﻻﺣﺿرت در ﮐﺎﺑل ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ھر ﻣﮑﺎن دﯾﮕری
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑرای اﻣﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ،ﺑرود .اﺣﺗﻣﺎﻻ آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب ،ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮭﺗرﯾن
اﻓﺳری اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور اﻧﺗﺧﺎب ﺷود.
 .۵ﺑرای اطﻼع ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ،ﻧﻘﻠﯽ از رای داوری ﺟﻧرال ﮔوﻟد ﺳﻣﯾد و ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ ﮐﮫ
ﻣرز را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗوﺳط وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﻋﻧوان
داور ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷده اﺳت .ﺷواھدی ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣده ،ﻗﺑﻼ ﺑرای
ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﮐﻣﯾﺳر اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ھﻣﮫ ﺷراﯾط را ﺑرای اﻣﯾر ﺗوﺿﯾﺢ
داده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا از ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺷواھدی ﮐﮫ )از ﺟﻣﻠﮫ درﺧواﺳت
ﺗﺟدﯾدﻧظر از رای ﺟﻧرال ﮔﻠد ﺳﻣﯾد از ھر دو طرف( ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺣل ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﺣﻘوق و ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ھر دو طرف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده ،ﺧودداری ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ،وظﯾﻔﮫ اﻓﺳر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺟزﺋﯾﺎت رای واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ
ﮐﻣﺎل دﻗت ﺗوﺿﯾﺢ دھد و ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﺗرﺟﻣﮫ ﭘﺎرﺳﯽ رای و ﻧﻘﺷﮫ را ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد .ﺑر
اﯾن اﺳﺎس ،ﺗرﺟﻣﮫھﺎ در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺧواھﻧد ﺷد.
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ﺳﻧد ) ٢ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره  ،۴۶دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﺎﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢٢ ،ﻣﯽ ١٨٧٣

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

در اداﻣﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ٣٢ﻣورخ  ٢٨ﻣﺎرچ ﮔذﺷﺗﮫ ،اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﻧﻘلھﺎی ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ
ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل در ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ را در ﺑﺎره ﺣل ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
 .٢ﺧواھش واﻻﺣﺿرت در ﻣرﺣﻠﮫ اول اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﮐﺎﺑل ﺑرای ﺗواﻓق ﺑﺎ
واﯾﺳرا در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد و ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑرای ﭘذﯾرش ﭼﻧﯾن ﻣﺎﻣوری
را اراﯾﮫ ﮐرد.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﺗﯾﻣﭘل ،اﯾﻠﯾس ،ﻧورﻣن ،ارﺗور ھوﺑﮭوز و ﺑﯾﻠﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ) ٢ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره  ،۶٧ﭘﺷﺎور ۵ ،اﭘرﯾل ١٨٧٣
از ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣن اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ دو ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل از  ٣١ﻣﺎرچ  ١٨٧٣را ارﺳﺎل ﮐﻧم.
 .٢ﻧﺎﻣﮫ اول ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ  ٢٣ﻣﺎرچ ﻣن ﺑرای درﯾﺎﻓت دﺳﺗورات ﺗﻠﮕراﻓﯽ از ﺳﮑﺗر ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺟﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣور دﺳﺗور داده ﺷد ﺗﺎ ﺧواﺳت ﺣﮑوﻣت در ﻣورد ﻓرﺻت دﯾدار ﯾﮏ
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اﻓﺳر ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت را ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اﺑﻼغ ﮐﻧد.
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،ﮔرﭼﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،آﻧطور ﮐﮫ او ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ،واﻗﻌﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور
اﻣﯾر ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر او ﭘس از ﺑﺣثھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت آن در ﻧﺎﻣﮫ
دوم ﻣﺎﻣور آﻣده اﺳت.
 .٣ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺻرﯾﺢ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ
ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﮕراﻧﯽھﺎ و اﻧﺗظﺎراﺗﯽ را ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗوﺟﮫ ﻣﺷﺎوران اﻣﯾر را ﺑﮫ ﺧود
ﻣﻌطوف ﮐرده اﺳت ،ﺑﮫ اطﻼع ﺣﮑوﻣت ﺑرﺳﺎﻧد .اﻣﺎ ﺧود اﻣﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﺳﺑﮏ و ﻣﻔﮭوم
ﺑرﺧﯽ از اظﮭﺎرات آﮔﺎه ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد واﻻﺣﺿرت ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد.
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺧط ﻣﻧﺷﯽ ﺑﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﻣن ﺗوﺳط او
از ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﺑﺣثھﺎی درﺑﺎر ﮔردآوری ﺷده ﮐﮫ اﺟﺎزه ﺣﺿور در آن داﺷت .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ
ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور اﻣﺿﺎ ﺷده اﺳت.
 .۴ﻣن طﺑق ﺻﻼﺣﯾت ﺗﻠﮕرام  ٢١ﻣﺎرچ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾد رای داوری در ﻣورد
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺗوﺳط وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ را ﺑﮫ اطﻼع واﻻﺣﺿرت ﺑرﺳﺎﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﮐردم ﮐﮫ در
ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﯾن اﻣﯾر و ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﻣوﺿوع ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻧﺎ
ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ) ٢ﺑﺧش دوم(
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ٣١ ،ﻣﺎرچ  ،١٨٧٣ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
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اﻣﯾر ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﺎﻣﮫ  ٢٣ﻣﺎرچ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن ﮐﮫ در  ٢٧ﻣﺎرچ ﺑﮫ دﺳﺗم رﺳﯾد و ﭘس از
ﻣﺷورت ﺑﺎ اﻓﺳران درﺑﺎر ﺧود ﮔﻔت :اﮔر ﻣﯾل ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران
آنھﺎ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﺟزﺋﯾﺎت ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑﺎﻋث رﺿﺎﯾت ﻣن ﺧواھد ﺷد ،آن طور ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣن اطﻼع داده ﺷد و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﭼﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم در ﻣورد آن
ﻓﮑر ﮐﻧم .اﮔر اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣن ﺑﺎﺷد ﺧوب و درﺳت اﺳت .اﮔر از ﺗوان
ﻣن ﺷراﯾط ﺗﺻﻣﯾم ﺧﺎرج ﺑﺎﺷد ،از آن ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھم داد .اﮔر آﻣدن ﺻﺎﺣب،
ﻋﻼوه ﺑر اﻣور ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ آﺑﺎداﻧﯽ ،ﺗﺣﮑﯾم و ﺳﺎﯾر ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣور و ﺳرﺣدات ﺣﮑوﻣت
ﺧداداد ﻣن ﺑﺎﺷد ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش از اﯾن اﻣر ﻣطﻠﻊ ﺷوم.
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ) ٢ﺑﺧش دوم(
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ٣١ ،ﻣﺎرچ  ،١٨٧٣ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
ﭘس از درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ  ٢٣ﻣﺎرچ ﺷﻣﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر ﺑرای ﺳﮫ روز راﯾزﻧﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ
وﮐﺎﻟت ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣرزی ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳت
ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑرﺧﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم در ﻣورد ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ وی ﺳﭘرده ﺷده اﺳت.
ﺑﺣث طوﻻﻧﯽ در اﯾن ﻣورد وﺟود داﺷت .ﺑرﺧﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ
اﻣﯾر ذﮐر ﺷده ﮐﮫ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﺻﺎﺣﺑﯽ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود .ﮔر ﭼﮫ ھﻧوز ھﯾﭻ ﭼﯾزی از ﻣزﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده ،ﻣﻌﻠوم
ﻧﯾﺳت ،ﺑﺳﯾﺎری از درﺑﺎریھﺎ در اﻣﯾدھﺎی زﯾﺎدهﺧواھﯽ ﻏرق اﻧد ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای
ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺻﻣﯾم ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل روﯾﮑرد ﻧزدﯾﮏ روسھﺎ و ﺗﻣﺎﯾل آﺷﮑﺎر ﺳﯾﺎﺳت
آنھﺎ ﺑرای ﮔﺳﺗرش در آﺳﯾﺎ اﺳت .او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺗﻘوﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﻌﯾﯾن ﺣدود آن
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،زﯾرا ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯽﺗوان ﺳرﺣدات ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾد و ﺑدون دﺧﺎﻟت
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ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور ﻣﺣﮑم وﺟود ﻧدارد .اﯾن ﻗدرت را
ﺑدون ﮐﻣﮏ در ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ و ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔت ﭘول ﻗﺑل از وﻗوع ھر وﺿﻌﯾت اﺿطراری
ﻧﻣﯽﺗوان اﯾﺟﺎد ﮐرد .اﮔر آﻣدن ﺻﺎﺣب ﻓﻘط ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺻدﻣﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﺟﺎھﺎ
ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺣﺗرام و ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺑﺎط آن ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس
اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت اﻧﮕﻠﯾس از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت ،ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ھرﮔوﻧﮫ ﮐﺎھش ﻋﻼﻗﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ رﻓﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﺷﺎھده ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺣﻘﺎﯾق ﻗﺿﯾﮫ در
ﻣورد ﺳﯾﺳﺗﺎن اﯾن اﺳت :اﮔر در اﯾن زﻣﺎن ﺧوﯾﺷﺗنداری ﻣﺳﺗﻣر ﺧﺎدﻣﺎن اﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣطﺎﺑق
ﻣﯾل ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻧﺑﺎﺷد ،ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻠﯽ در ﺑﮭره ﺑرداری از ﻧﺎآراﻣﯽھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎن
و ﺗﻣﺎﯾل ﻣردم آن ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﮐل آن وﺟود ﻧدارد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﮐردﻧد .در واﻗﻌﯾت،
اﮔر ﺑﮫ ﻣردم آن ﺳﻣت اﺟﺎزه ﻋﻣل داده ﺷود و ﺗرﮐﻣنھﺎ دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل ﺑزﻧﻧد ،ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
ﻣﯽﺗوان ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷﮭد را ﻧﯾز ﮔرﻓت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺷﮭد را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درآورد ،ﻗرار دادن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﺎرس
دﺷوار ﻧﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ اﻓﺳران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑﮫ ﺣﻔظ ﺣﺳن ﻧﯾت اﻧﮕﻠﯾس
ھﯾﭻ ﺣرﮐﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻧدادﻧد ،ﭼﮫ ﻣﯽﺗوان ﮐرد؟ اﮔر ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺻﻣﯾم ﺟﻧرال ﮔوﻟد ﺳﻣﯾد
در ﻣورد ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد ،اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺻدﻣﮫ ﺑزرگ آﺷﮑﺎر و واﻗﻌﯽ ﺧواھد
ﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در وھﻠﮫ اول اﺑراھﯾم ﺧﺎن و ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺧﺎن و دﯾﮕران ﮐﮫ ھم در
ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺻﻠﯽ و ھم در ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﯾروﻧﯽ زﻣﯾن دارﻧد ،ﻣﺄﯾوس ﺧواھﻧد ﺷد و ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﭘﺎرﺳﯾﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺎن اﻧد ،ﺳﺧت ﺧواھﻧد ﺷد و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھر
دو ﻗدرت ﻣﺟﺑوراﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺳرﺑﺎزان ﺧود را در ﻣرزھﺎی ﺧود ﻧﮕﮫ دارﻧد،
اﺟﺗﻧﺎب از ﺳوءﺗﻔﺎھمھﺎ و ﺗﺻﺎدمھﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ روزی ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎآراﻣﯽھﺎی ﺟدی ﺧواھد
ﺷد ،دﺷوار ﺧواھد ﺑود .ﻣرزﺑﻧدی ﺧطﯽ ﮐﮫ ﺟﻧرال ﮔوﻟد ﺳﻣﯾد از طرﯾق ﻣﻧﺎطق ﺧﺎﻟﯽ از
ﺳﮑﻧﮫ ﺗرﺳﯾم ﮐرده اﺳت ،ﺑدون ھزﯾﻧﮫ زﯾﺎد ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود.
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ﻣﺟددا ،ھﻧﮕﺎم اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ارﺗش اﻓﻐﺎن ،ﻣﺎ اﻣﯾدوار ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ و
ﭘول ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﯾﺎ آﺷﮑﺎر اﺷﺎره ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣرزھﺎی ﺧود را در
ﺟﮭت ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﯾم .اﮔر ﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﻧﺗظﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﻧﯾروھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻣﺎ ﺑرای
ﮐﺷور ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑود .اﮔر ﻣﺎ اﮐﻧون اﯾن ارﺗش ﺗﺎزه اﯾﺟﺎد ﺷده را ﮐﺎھش دھﯾم ،ھﻣﮫ آن ﺑدی
ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در روزی دور از آنھﺎ ھراس داﺷت ،ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎره در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺿﻌف ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳراغ
ﻣﺎ ﻣﯽآﯾد .ﯾﮏ ﺗﺄﻣﻠﯽ ﮐﮫ از ﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼون ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس
ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺣق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽداﻧد ،اﻣﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺧﺗﻼف ،آن ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﯾن ﭘﺎرس
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد ،ﻣﻣﮑن اﺳت روزی ﺣﮑوﻣت ﺑﺧﺎرا زﯾر ﺗﺣرﯾﮏ روﺳﯾﮫ ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑر ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻠﺦ ادﻋﺎ ﮐﻧد ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﺳت و ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﻠﺳﮫ آﺷﮑﺎر ،ﺑﺎ ﻣﯾﻣﻧﮫ ﯾﺎ ﺑدﺧﺷﺎن ﯾﺎ ھر اﯾﺎﻟت دﯾﮕری ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد و ﺑﮫ
اﯾن ﺗرﺗﯾب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺟزﯾﮫ ﺷود .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ ھرﮔﺎه روسھﺎ در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﺎ در ﺳﺎل آﯾﻧده ﻣرو را اﺷﻐﺎل ﮐﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ  ١٢راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ،آنھﺎ را از ھرات ﺟدا
ﻣﯽﮐﻧد و ھﯾﭻ رﺷﺗﮫ ﮐوه ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕری در راه آنھﺎ وﺟود ﻧدارد .ﺑدون ﺷﮏ ،روسھﺎ ﺑﮫ
ﻣﺣض اﺳﺗﻘرار در ﻣرو ،ﺑﮫ طور آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﮭﺎن وارد ﻣذاﮐرات دوﺳﺗﯽ ،ﺗﺟﺎری و رواﺑط
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﺧواھﻧد ﺷد و ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺗﺣﺎد ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل
ﻣطرح ﺷده ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ،در ﺳﺧت ﺗرﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﻗرار ﺧواھﯾم ﮔرﻓت و ﺷراﯾط اﺿطراری
ﺷدﯾدی ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﻧﺑﺎﺷﯾم .از ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣورد آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷروی ارﺗش روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد و ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن از ﻗﺻد روﺳﯾﮫ ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن آﺳﯾﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،روﺷن اﺳت روزی
ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ روﺳﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ﯾﺎ
ﮐﺷورش را رھﺎ ﮐﻧد ،زﯾرا ﻧﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﮐﻧﺗرول روسھﺎ اﻧد و ﻧﮫ اﻣﯾدی ﺑﮫ
اﻋزام ارﺗش اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از آن وﺟود دارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺗدارﮐﺎﺗﯽ در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﯾﺎ اروﭘﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﮑرده ﮐﮫ اﺷراف
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺻورت راﻧدهﺷدن از ﮐﺷورﺷﺎن ﺑﮫ آن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﺷوﻧد .ﺑﺎ در ﻧظرﮔرﻓﺗن ھﻣﮫ
اﯾن ﻣوارد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ﺗﺎ ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز از دﯾدﮔﺎه ﺣﮑوﻣت
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اﻧﮕﻠﯾس در ﻣورد ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد،
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی ﺷورا ﺗوﺻﯾﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻋزام ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺗﺑﯽ در ﺑﺎره ﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود .اﮔر ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﻧﺷود و اﮔر اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی
اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ را ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣراﻗﺑت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﻣﺣﮑم ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﭼﻧﯾن ﻗﺻد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از طرﯾق ﻧﺎﻣﮫ
ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع داده ﺷود ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﻘدﻣﺎت ﭘذﯾراﯾﯽ اﻓﺳر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل را ﻓراھم ﮐﻧﯾم و
اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ او در ھﻣﮫ ﻣوارد رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻧﺑﺎﺷد ،ﻻزم اﺳت ﯾﮏ ﻧﻣﺎﻧده ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود .اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ ﺗﺻﻣﯾم ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ﮐﮫ
ﻣﯽﺗوان از طرﯾق ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﮐﺗﺑﯽ اﻧﺟﺎم داد ،ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻣﺷﮑل
ﺳﻔر را ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد .در واﻗﻊ ،اﯾن ﯾﮏ ﺿرر ﻣﺷﺧص ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد
ﺑود .ﺗﻧﮭﺎ دو ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﺎﺑل اﻧﺗظﺎر وﺟود دارد ،ﯾﺎ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﯾﺎ
ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺧواھد ﺑود .اﮔر اﯾن اﻣر ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد و آن ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ
در ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود آﺳﯾب ﻣﯽﺑﯾﻧد؛ اﮔر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﺻرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻗطﻌﺎ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آزرده ﺧﺎطر ﺧواھد ﺷد و ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ
ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت وﺟود دارد و در ﺻورت ﭘذﯾرش اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﯾد ﺣﻘوق دﯾرﯾﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم از طرﯾق ﻧﺎﻣﮫ اﺑﻼغ ﺷود ،ﭘس از ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق ،ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھر دو ﮐﺷور ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد از طرﯾق ﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎل ﮔردد.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﭘس از ﻣﺷﺎﺟرهھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑﯾن اﻣﯾر و ھﻣﮫ ﻣﺷﺎوراﻧش ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ
ﭘﯾشﻧوﯾﺳﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣن ﺗﮭﯾﮫ ﺷود و ﺑﮫ ﻣن داده ﺷود ﺗﺎ ﻧﺳﺧﮫی آن را ﺑرای
ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣن آن را ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﻧﻘل ﮐرده و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﺳﺦ واﻻﺣﺿرت
اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ دﺳﺗور ﺷﻣﺎ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت دادهام ،ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎدم .آرزوی
واﻗﻌﯽ اﻣﯾر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد از طرﯾق ﻧﺎﻣﮫ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽﺧواھد
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از طرﯾق ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران ﺧود در ﮐﺎﺑل ﺑﺎ او ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧد ،ﻣطﻠﻊ ﺷود ﺗﺎ او ﻣوﺿوع
را در ذھن ﺧود ﺑﺳﻧﺟد و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳب ﺑدھﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ) ٢ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره ٧٧
از ﻣﮑﻧﺎب ،ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ اﯾﺗﭼﯾﺳون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر
ﺧﺎرﺟﮫ
ﭘﺷﺎور ١۴ ،اﭘرﯾل ١٨٧٣

آﻗﺎ،

در ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ﺟﺎری دو ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ﻧوﺷﺗم ،ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑرای اطﻼع واﻻﺣﺿرت
اﻣﯾر ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺧواﺳت او ﺑراﯾش ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود و دﯾﮕری
ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر در ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا از ﺗﻔﻧﮓھﺎی اﻧﻔﯾﻠد ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﯾروھﺎﯾش را ﻣﺷﺧص ﮐﻧد.
ﻣﺎﻣور در ﺗﺎرﯾﺦ دھم ﻣﺎه ﺟﺎری ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻣﻔﺎد اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ را ﺑﮫ اﻣﯾر اﺑﻼغ ﮐرده و
واﻻﺣﺿرت ﻗﺻد ﺧود را ﺑرای ﻣﺷورت در ھر دو ﻣوﺿوع ﻗﺑل از ھر ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﯾﺎن ﮐرده
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ اﯾن ﮔزارش ﻣﺎﻣور را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺎﺧﯾر در
درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم.
اﻣﺿﺎی ﻣﮑﻧﺎب ،ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ) ٢ﺑﺧش دوم(
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ١۴ ،اﭘرﯾل  ،١٨٧٣از ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
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اﻣﯾر ﭘس از درک ﻣﻔﺎد ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ۴ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭم ﺑﮫ دﺳت ﻣن رﺳﯾد،
ﭘس از ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر ﺧود ،ﭼﻧﯾن ﻣﺗذﮐر ﺷدﻧد:
»از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺧداداد ﻣن و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻋﻣﻼ در ھﻣﮫ ﺷراﯾط ﯾﮑﺳﺎن
اﺳت ،ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﺎ ﻣن
ﻗﺎﺑل ﻗدر اﺳت .در ﻣورد ﺳوال ﺳﯾﺳﺗﺎن ،اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل در ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد رای ﺟﻧرال ﮔوﻟد
ﺳﻣﯾد ﺑﮫ ﻣن رﺳﯾد و ﻣن اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻣرز ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻣراﺳﻠﮫھﺎی
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﻣورخ  ٢۴ﺟون  ١ ،١٨٧٠ﻣﯽ  ١٨٧٢و  ٩ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٢و ﻣراﺳﻠﮫ ﻓون
ﮐﺎﻓﻣن ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روﺳﯾﮫ در ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺑﮫ دﺳت آوردم .در ﻣورد ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﮫ اﺧﯾرا ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھر ﻧظری ﮐﮫ در ﻣورد آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺷب
و روز ﻧﮕراﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑر ﻣن ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﻣن ﻟﺣظﮫی از آن آﺳوده ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ھم
ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻣرزھﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ،اﯾﺟﺎد اﻣﻧﯾت ﻣرزھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھر دو ﺣﮑوﻣت را ﺑﺎ ﻣﺷﮑل
ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﮐرد .در اﯾن ﺷراﯾط ،ﺻﻼح ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣوراﻧم ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از دﯾدﮔﺎه واﻗﻌﯽ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ در ھر دو ﻣوﺿوع و ﺳﺎﯾر
اﻣور ﻋﻣده ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ ﻣرزی ﺑﮫ ﻧﺣو رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻣطﻠﻊ ﺷوم و ﻧظرات ﺧود را در ﻣورد
ﻣﻧﺎﻓﻊ ھر دو ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ دﻗت و ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل در
ﻣورد دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﯾق و دﻗﯾق در ﻣورد
ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺣل ﺷوﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺗرﺟﯾﺢ دھد ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﻧزد ﻣن ﺑﻔرﺳﺗد ،ﻋﻠﯾرﻏم آﮔﺎھﯽ آنھﺎ از دﯾدﮔﺎهھﺎی
ﻣن در ﻣورد ﻣﻼﺣظﺎت ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ و ﺗﺄﻣﻼت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻧﮕرانﮐﻧﻧده ﻣن ،ﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر را
ﭘس از دﯾدار ﺑﺎ ﻣﺎﻣور ﻣن ﻣطﻠوب ﺑداﻧﻧد ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ او از ﺟﺎﻧب ﻣن ﺧواھد
ﮐرد و از دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﮔﺎه ﺧواھد ﺷد ،ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ در اﯾن دو روش
ﻧدارم .ﻟطﻔﺎ اطﻼﻋﺎت در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن ﻧظرات ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎﯾﯾد
ﻣﯽﺷود را ﺑرای ﻣن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھم«.
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اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻣﯾر ارﺳﺎل ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ) ٢ﺑﺧش دوم(
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ١۴ ،اﭘرﯾل  ،١٨٧٣از ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ در ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ﺟﺎری در ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﮫ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭم ﺑﮫ دﺳت ﻣن رﺳﯾد ،اظﮭﺎرات اﻣﯾر ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ را در ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻣﯾر اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم .اﻣﯾر ﭘس از درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﻧد روز ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر
ﺧود ﯾﮏ ﺷورای ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرﮔزار ﮐرد .ﺑرﺧﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد ﺳوال ﺳﯾﺳﺗﺎن
ھﻣﺎن ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ در رای ﺳرﻟﺷﮑر ﮔوﻟد ﺳﻣﯾد آﻣده و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺳت.
آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ آنھﺎ را
ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد ﺗﺎ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم را ﺑﭘذﯾرﻧد و آنھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت از اﻧﺟﺎم اﯾن
ﮐﺎر ﺧودداری ﮐﻧﻧد ،ﭼﻧﯾن اﻣﺗﻧﺎع ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف
رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺧواھد ﺷد .ﺑﻌﻼوه ،اﮔر اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣذﮐور در ﻣورد
ﻣﺳﺎﯾل داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﺎره ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن و ﺳﺎﯾر ﺳردارھﺎ ﯾﺎ روﺳﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ
در ﻗﺎﻟب ﻧﺻﯾﺣت ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﻧﺟﺎم دھد ،آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ آنھﺎ آﺳﯾب وارد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،آنھﺎ ﺑﯾﺎن ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮔر وﮐﺎﻟت ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﺑرﺧﯽ
از ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺣدود ﯾﺎ ﻣرزھﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺣل ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫی ﺑدون ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﯾر
ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .واﻻﺣﺿرت ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﮔر ﭼﮫ در
واﻗﻌﯾت ،ﺣل اﻣور ﻣرزی ﺑدون ﭼﻧﯾن ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس آرزوی آن را اﻋﻼم ﮐﻧد ،آن را در ﻧظر ﺧواھد ﮔرﻓت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺎﻣور ﺗﻌﯾﯾن ﺷود ﺗﺎ ﻣﻧﺗظر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑرای
ﺑرﻗراری و ﺷﻧﯾدن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﻣورد اﻣور ﻣرزی ﺑﺎﺷد و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
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ﻣﺎﻣور ﺧود را ﯾﺎ ﭘﯾش از ﻋزﯾﻣت ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻻﺣﺿرت ﺑﻔرﺳﺗد و ﯾﺎ در ﺑﺎزﮔﺷت از ھﻧد او
را ھﻣراھﯽ ﮐﻧد.

ﺿﻣﻣﯾﮫ  ٧در ﺳﻧد ) ٢ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره  ،٨٢ﭘﺷﺎور ١٩ ،اﭘرﯾل ١٨٧٣
از ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
در ارﺳﺎل ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺎﻣور ﻣورخ ﭼﮭﺎردھم ﻣﺎه ﺟﺎری ،اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﺗﺎ اظﮭﺎر
ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﮫ او ﺑرای اطﻼع اﻣﯾر در ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب در ﻣورد رواﺑط اﯾﺷﺎن ﺑﺎ
ﺳردار ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن در ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣطرح ﻧﺷده و ﺷﺎﻣل اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻧﯾﺳت.
ﺗﺎ ﺳﮫ روز دﯾﮕر ﻣﻣﮑن اﺳت اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم آﯾﺎ دﯾدﮔﺎه واﻻﺣﺿرت در ﻣورد
ﻣﺻﻠﺣت ﺟﻠﺳﮫ ﭘس از درﯾﺎﻓت آن ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.

ﺿﻣﯾﮫ  ٨در ﺳﻧد ) ٢ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره  ،٧۶٣ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢۵ ،اﭘرﯾل ١٨٧٣
از ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷورا ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺷﻣﺎره  ٨١و ٨٢
ﻣورخ  ١٩ﻣﺎه ﺟﺎری را اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر آرزوی واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن
ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣوران ﺑرای اﻧﺗظﺎر واﯾﺳرا ﭘﯾش از اﯾﺟﺎد ﻣﻘدﻣﺎت ﺑرای ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﺷﻣﺎره  ۵٣۴ﻣورخ  ٢١ﻣﺎرچ و ۵۶٢ﻣورخ  ٢٢ﻣﺎرچ
 ١٨٧٣اﺳت.
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در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﯾدار ﺑﺎ اﻣﯾر ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻓﻌﺎل ﺷدﻧد ﮐﮫ ھر ﭼﮫ زودﺗر
اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺗﺑر در ﻣورد ﺣل ﻣرزی ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﭘﯾﺷرﻓت و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﻣورد وﺳﻌت ﻗﻠﻣرو واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اﺑﻼغ ﺷود.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣﯽﮔوﯾد ،اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل در ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻓﯾﺻﻠﮫ
ﺟﻧرال ﺳر ﮔوﻟد ﺳﻣﯾد ﺑﮫ او رﺳﯾده و او اطﻼﻋﺎت دﯾﮕری از اﺳﻧﺎد ﻣﺧﺗﻠف را ﺟﻣﻊآوری
ﮐرده اﺳت ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر در اﯾن ﻣورد را
ﺑرآورده ﺳﺎزد و ارﺗﺑﺎط رﺳﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓوق را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻻﺣﺿرت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ واﯾﺳرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق
ﺑﯾﻧدازد.
ﻣن از ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﮫ ﺑﺎ ورود ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ،اﯾن ﻣوﺿوع را از طرﯾق
ﺗﻠﮕراف ﮔزارش دھﯾد و ﺑﺎ اﺟﺎزه آﻗﺎی ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﺗﻣﺎم ﺗﻣﮭﯾدات ﻻزم ﺑرای ﺳﻔر آﺳوده
اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ و اﺳﺗﻘﺑﺎل و ﺑرﺧورد ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ اﯾﺷﺎن در راه را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
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ﺳﻧد ٢١
ﺗﻠﮕرام ﺷﻣﺎره  ٢٧ ،١۴١۴ﺟون ١٨٧٣
از واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻟﻧدن
ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﻌدی ﺣﺎوی ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﺑﺎره آﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﮐزی ﺑﺎ روﺳﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ
آﺷﺗﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮔﻼدﺳﺗون در ﻣورد ﺣرﮐت اﯾﺳﺗوﯾﮏ ﺻورت ﮔﻔﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺻﻠﺢ اﺳت ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑداﻧد و در ﺑﻧد
 ١٨ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم" :اﮔرﭼﮫ ﻣﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ﻗراردادی ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اﻣﯾر ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺻورت ﺣﻣﻠﮫ از ﺧﺎرج ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧودداری ﮐردهاﯾم ،اﻣﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗدری ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧد .از اﯾن رو ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر طﺑق ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣﺎ در رواﺑط
ﺧود ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﺗﺎﮐﻧون اداﻣﮫ ﻣﯽدھد ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی از ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾطﯽ ﭘﯾش آﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد آن را ﺑر ﻋﮭده ﺧودﻣﺎن ﺑداﻧﯾم و ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ او ﺑﮑﻧد«.
ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم اﯾن ﺑﻧد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل اطﻼع داده ﺷود.
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ﺳﻧد ٢٢
ﺷﻣﺎره  ۶٠ﺳﺎل ١٨٧٣
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٣٠ ،ﺟون ١٨٧٣

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

در ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ٣٣ﺧود ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨ﻣﺎرچ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﺎ ﻧظرات ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺗﻔﺎھﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ
اطﻼع دادﯾم .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﻓوری ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺗﻔﺎھم از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑر ﻋﮭده ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺳت ،ﻣﺎ ﻣطﻠوب ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت
اﯾن ﺗﻌﮭداﺗﯽ وارد ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ ﻣﺗﻌﮭد ﺷدهاﻧد ﺗﺎ ﻧظر ﺧود را در
ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻠﯽ دو ﺣﮑوﻣت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗواﻓﻘﺎت آنھﺎ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ در
ﺑﯾن ﻣﺗﺻرﻓﺎت آنھﺎ در ﺷرق ﻗرار دارد ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم .ﻗدرداﻧﯽ واﺿﺢ از آن ﺳﯾﺎﺳت و ﺗﻌﮭدات
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺿروری اﺳت ﺗﺎ از ﺧطر ﺳوءﺗﻔﺎھم ھﺎی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ
و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣوﺟود ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﻣﺿر اﺳت ،اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾم.
 .٢ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻠﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی دﻧﺑﺎل ﺷده ،ﻧظر ﻣﺎ ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨۶٩ﺑﮫ زﺑﺎن زﯾر ﺑﯾﺎن ﮐردﯾم:
»ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ در ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ آﻣﯾز اﺑراز ﺷدهی ﺑﺳﯾﺎری از اﻗﺷﺎر در ﻣورد ﺧطر
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺳﺗرش ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب و
ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺳﮭﯾم ﻧﯾﺳﺗﯾم.
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ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﯾﮏ ﻗدرت ﻣﺗﻣدن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑر ﻗﺑﺎﯾل وﺣﺷﯽ و درﻧده ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭼﯾز
دﯾﮕری ،ﺟز ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ در اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﻔﺎھم ﺻرﯾﺢ و روﺷن ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﺳﺑﯽ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھﯾم ﮐرد«.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﯾن اﺻول ،ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ھر دو ﮐﺷور ﮐﮫ ﻣرز
ﮔﺳﺗردهی از ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻘل در ﺑﯾن ﻣرزھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ وﺟود دارﻧد ،ﻣطﻠوب
اﺳت ﮐﮫ از روﺳﯾﮫ ﻧﯾز دﻋوت ﺷود ﺗﺎ ھﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳت را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﮐﮫ
ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﻣﺷروع او اﻧد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺗﺣت ﻧﻔوذ
ﺧود دﻧﺑﺎل ﮐردهاﯾم ،اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺗﺑﺎدل دوﺳﺗﺎﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت و ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾم در اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﺑررﺳﯽ ﺷود ،ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.
 .٣ﺑرای ﻣﺎ ﺿرور ﻧﯾﺳت در ﻣورد ھر روﯾدادی ﻗﺑل از ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑﮫ
ﭘﺎرﻟﻣﺎن اراﯾﮫ ﺷده اﺳت ،اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧطﺎب اﯾرل ﮐﻠرﯾﻧدون ﺑﮫ ﺳر ﺑوﮐﺎﻧون در ٢٧
ﻣﺎرچ  ١٨۶٩آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
ﻻرد ﮐﻠرﯾﻧدون اﻧدﮐﯽ ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻧﺎﻣﮫ ،در ﭼﻧدﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺑﺎران ﺑروﻧو ،ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد
ﮐﮫ "ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺑرﺧﯽ از ﺳرزﻣﯾنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯽ طرف در ﺑﯾن ﻣﺗﺻرﻓﺎت اﻧﮕﻠﯾس
و روﺳﯾﮫ ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣدود ﯾﺎ ﻣرز آن ﻣﻠﮑﯾت ھﺎ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت ﺗوﺳط ھر دو ﻗدرت رﻋﺎﯾت
ﺷود".
ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﮐﮫ ﺑﺎرون ﺑراﻧو ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻻرد ﮐﻼرﻧدون را ﺑﮫ او اﺑﻼغ ﮐرده ﺑود
]ﺑﮫ ﺑﺎرون ﺑروﻧو ٢۴ ،ﻓﺑروری ٧ ،ﻣﺎرچ  ،[١٨۶٩ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﯾده ﺣﻔظ اﻣﻼک ﺑﯾن دو
اﻣﭘراﺗوری در آﺳﯾﺎ "ﻣﻧطﻘﮫی ﺑرای ﺣﻔظ آنھﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎس" ﻧظر ﻣﺷﺗرک ﺑوده و
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ﺑﺎرون ﺑراﻧو را ﻣﺟﺎز ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ »وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ
اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراﺗور ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج از ﺣوزه ﻧﻔوذ ﺧود ﻣﯽﺑﯾﻧد .ھﯾﭻ ﺗﺟﺎوز ﯾﺎ
ﻣداﺧﻠﮫی ﺑرﺧﻼف اﺳﺗﻘﻼل آن ﮐﺷور در ﻧﯾﺎت او وﺟود ﻧدارد«.
 .۴ﻻرد ﮐﻠرﻧدون ﭘس از اﺑراز ﺗﺷﮑر از ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺣﺳﺎﺳﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ارﺗﺑﺎط ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﺷده ﺑود ]ﺑﮫ آﻗﺎی روﻣﺑوﻟد ١٧ ،اﭘرﯾل  ،[١٨۶٩ﭘﺎﺳﺦ
داد ﮐﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای ھﻧد ﭘس از ﻣﺷورت ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺷورای ﺧود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ
ﮐﺷورھﺎی ﻣورد ﻧظر آﺷﻧﺎ ﺑوده وﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷراﯾط ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن
ﺑﯽ طرف را ﮐﮫ ھدف دو ﺣﮑوﻣت اﺳت ،ﺑرآورده ﻧﺧواھد ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود ﮐﮫ
آﻣوی ﻋﻠﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺧط ﻣرزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻﯾﮏ از ﻗدرتھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎﯾش اﺟﺎزه ﻋﺑور از
آن ﺑدھﻧد.
 .۵در ﭘﺎﯾﯾز  ١٨۶٩ﮔﻔﺗﮕوی در ھﺎﯾدﻟﺑرگ ﺑﯾن ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف و ﻻرد ﮐﻠرﻧدون اﻧﺟﺎم
ﺷد ﮐﮫ در آن ،ﻣوﺿوع ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓت ]ﻻرد ﮐﻼرﻧدون ﺑﮫ ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن٣ ،
ﺳﭘﺗﻣﺑر  .[١٨۶٩از ﯾﮏ ﺳو ،ﺷﮭزاده اﻣﭘراﺗور اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ "اﻣﭘراﺗور در ﻧظر دارد و
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧظر اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣواﻓق اﺳت ﮐﮫ ﮔﺳﺗرش ﻗﻠﻣرو ﮔﺳﺗرش ﺿﻌف اﺳت و روﺳﯾﮫ
ﻗﺻد ﻧدارد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻧوب ﺑرود" و اﯾن ﺧواﺳت اﻣﭘراﺗور ﺑود ﮐﮫ ﺳﻣرﻗﻧد را ﺣﻔظ
ﻧﮑﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻻرد ﮐﻼرﻧدون ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ رواﺑط ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد و اﻣﯾر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺷده ﮐﮫ او ﺑﺗواﻧد ﻧظﻣﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺑرای ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر اھﻣﯾت دارد – ھﯾﭻ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﯾﺷرویھﺎی روﺳﯾﮫ
در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻧداﺷت – و ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾل ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﻧدارد.
 .۶در اواﺧر ﺳﺎل  ،١٨۶٩ﺣﺿور آﻗﺎی داﮔﻼس ﻓورﺳﺎﯾت در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ،ﻓرﺻﺗﯽ
ﺑرای ﺑﺣث ﮐﺎﻣﻠﺗر در ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ دو ﺣﮑوﻣت ﻓراھم ﮐرد ]ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن
ﺑﮫ اﯾرل ﮐﻼرﻧدون ٢ ،ﻧوﻣﺑر  .١٨۶٩آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑﮫ ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن ٢ ،ﻧوﻣﺑر .[١٨۶٩
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ﻣوﺿوع ﻧﻔوذ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑر اﯾﺎﻻت ﺳرﺣدات ﺧود اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ
ﺻراﺣت ﻣطرح و ﺗواﻓق ﺷد ﮐﮫ ﻓراﺗر از ﻣﺣدوده وﻻﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آن زﻣﺎن
در اﺧﺗﯾﺎر دارد از ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﯾﺎ ﻧﻔوذ ﺧودداری ﮐﻧد ،ﺧدﻣﺎت ﺧوب اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﻋﻣﺎل
ﺷود ﺗﺎ او را از ھرﮔوﻧﮫ ﻓﮑر ﺗﺟﺎوز ﺑﺎز دارد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود
را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺑﺧﺎرا را از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣدود ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﺑﺎز دارد.
 .٧ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﻋﻘﯾده ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻣﺎﯾل اﻣﭘراﺗور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن
ﮐﺎر ،ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺳﻣرﻗﻧد ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا ﻣﺷﮑﻠﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وی ﻧﻔوذ
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑر اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﯾﺷﺗر از روﺳﯾﮫ ﺑر ﺑﺧﺎرا داﻧﺳت ،اﻣﺎ اذﻋﺎن داﺷت ﮐﮫ،
»اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗدرداﻧﯽ اﺳت« و او ﺑرای ﺗرﻏﯾب ﺣﺎﮐم ﺑﺧﺎرا ﺑرای ﭘرھﯾز از اﻗداﻣﺎت
ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺷواری زﯾﺎدی ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد .او اﺣﺳﺎس اطﻣﯾﻧﺎن ﮐرد ﮐﮫ
ﺗوﺻﯾﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎن ﻗوﻗﻧد ﺑرای زﻧدﮔﯽ در ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﺧواھد ﺑود .او اظﮭﺎر
داﺷت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎزدﯾد اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ از ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد ،اﮔرﭼﮫ ﺑﺎ اﯾرل ﻣﺎﯾو
ﻣواﻓق ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران روس ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺷﻐر ﯾﺎ ﯾﺎرﻗﻧد ﮐﮫ آﺗﺎﻟﯾق ﻏﺎزی اﺧﯾرا در آن ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود ،ﺷﮭزاده
ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﺑﮫ ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ اﺗﺎﻟﯾق ﻏﺎزی ھﯾﭻ ﺗرﺳﯽ از روﺳﯾﮫ ﻧدارد ،اﻣﺎ
ﭼون ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﺎ او ھﯾﭻ راﺑطﮫ ﻧدارد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎ او
ﻣراودات داﺷﺗﮫ اﺳت" ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺟﺎﻧب ﻣن ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ھﯾﭻ ﻗﺻد
ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﯾﺎ ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﺗوﺣﺎت در ﺳرزﻣﯾنھﺎی او ﻧدارد" ]ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن ﺑﮫ
اﯾرل ﮐﻼرﻧدون ٢ ،ﻧوﻣﺑر .[١٨۶٩
ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ،از ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻرد
ﮐﻼرﻧدون ﺑﮕوﯾد» ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھر دو ﺣﮑوﻣت از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺎرض ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺟﺎهطﻠﺑﺎﻧﮫ
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ﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻏﯾر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر آزاد اﻧد ،ﺗﻣﺎم ﺳواﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و ﺻرﯾﺢ در ﺑﯾن آنھﺎ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔﯾرد و »ﻏﺑﺎرھﺎ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣوﺛر
از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻧﺎدرﺳت ﻣﺎﻣوران ﻏﯾرﺗﻣﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ھر زﻣﺎن ﺑر ﺳر آنھﺎ
آوﯾزان ﺷود ،ﮐﻧﺎر زده ﺷوﻧد«.
ﻟرد ﮐﻼرﻧدون در ﭘﺎﺳﺦ از ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن درﺧواﺳت ﮐرد ﺑﮫ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ،
»ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﯾن ﻧظرات را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼﻧﮫ اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط و ﺑﺎ
روﺣﯾﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ آنھﺎ ﻋﻣل ﺧواھد ﮐرد و اطﻣﯾﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾری ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ،
ﺗﻔﺎھم ﺧوب ﺑﺎ روﺳﯾﮫ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدھد؛ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎﻗﯾم روی ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾم ﮐﮫ
ﻏﯾرﺿروری اﻧد و ﯾﮏ واﮔراﯾﯽ ظﺎھری ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺧﺗﻼف ﺷود".
 .٨ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ھر دو ﺣﮑوﻣت دﻧﺑﺎل ﺷد ﺑﮫ طور رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ ﻣورد ﺗواﻓق
ﻗرار ﮔرﻓت .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف در ﻣراﺳﻠﮫ او ﺑﮫ ﮐوﻧت
ﺑروﻧو در اول ﻧوﻣﺑر  ١٨٧١ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺧﻼﺻﮫ ﺷده اﺳت:
اول  -ﻗﻠﻣروی ﮐﮫ ﻓﻌﻼ در اﺧﺗﯾﺎر واﻗﻌﯽ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻗرار دارد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣدوده
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ]ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﺑﮫ ﮐوﻧت ﺑروﻧو ١ ،ﻧوﻣﺑر .[١٨٧١
دوم  -ﻓراﺗر از اﯾن ﻣﺣدوده ،اﻣﯾر ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ اﻧﺟﺎم دھد و
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد ﺗﺎ او را از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺟﺎوز
ﺑﺎز دارد.
ﺳوم  -ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ھرﮔوﻧﮫ
ﺣﻣﻠﮫ اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
اﯾن اﺻول ھم ﺗوﺳط ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻟﻧدن و ھم از ﺳوی ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻗﯾد و
ﺷرطﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد«.
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 .٩ﺣل ﺣدود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ وﻻﯾﺎﺗﯽ را در ﺑر ﮔﯾرد ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺗﺣت ﺗﺻرف
اﻣﯾر ﺑود.
ﺗﺎﺧﯾر ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ در ﺣل ﺑﺧشھﺎی ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ اﯾن ﻣرز رخ ﻧداد ،زﯾرا اﯾن اﻣر
ﻣﺳﺗﻠزم ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﮐﺷورھﺎی ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ روﺳﯾﮫ ﮐﻣﺗر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده ﺑودﻧد .در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑدﺧﺷﺎن و واﺧﺎن ﺑﺧﺷﯽ از وﻻﯾﺎت
ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻣﯾر اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،اﺧﺗﻼف ﻧظر وﺟود داﺷت .ﻻزم اﺳت ﻣﺟددا اﺑراز ﺧرﺳﻧدی
ﮐرد ﮐﮫ از ﻧﺎﻣﮫ  ٣١ / ١٩ﺟﻧوری ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﺑﮫ ﮐوﻧت ﺑروﻧو درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ ﻧظرات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣورد اﯾن
ﺳوال را ﺑﭘذﯾرد و اﯾن اﻣر را دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﺗﻣﺎﯾل ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ھرﮔوﻧﮫ ﻣواد
اﺧﺗﻼﻓﯽ در آﯾﻧده ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در ﻧظر ﺑﮕﯾرد.
 .١٠ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ ﻣﺣدوده دﻗﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اواﺧر ﺳﺎل  ١٨۶٩ﺗﺎ ﺟﻧوری ﮔذﺷﺗﮫ ﺑدون
ﺣل ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧود ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺧود از اﺻول ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ
ﭘﯾروی ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ در ﻣورد آن در  ١٨۶٩ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺗواﻓق ﺷده ﺑود .در ﻣﺟﻠس اﻣﺑﺎﻟﮫ
و در ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت دﯾﮕر ،اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور ﺟدی ﺗوﺻﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود
ﺗﺟﺎوز ﻧﮑﻧد .اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره وﯾژه ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﯾن اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا و ﭘﺳر
ﯾﺎﻏﯽاش وﺟود داﺷت و ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑرای ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐردن ﮐرﮐﯽ و ﭼﺎرﺟوی
ﺗﮑرار ﺷد .ﻧﻔوذ ﻣﺎ در اﯾن ﻣواﻗﻊ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻋﻣﺎل ﺷد و ﻣﺎ ﺧﺷﻧود ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺟﻧﺎب
ﺷﻣﺎ ﻣطﻠﻊ ﺷدﯾم ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗور روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻟﯾل ﺧوﺷﺣﺎل ﮐﻧﻧده از
ﺗﺎﺛﯾرات ﺧوب ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف و ﻻرد ﮐﻼرﻧدون در ھﺎﯾدﻟﺑرگ و از ﻋزم
دو ﺣﮑوﻣت ﺑرای اﻧﺟﺎم ھر ﮐﺎری ﮐﮫ در ﺗوان دارﻧد ﺑرای ﺗروﯾﺞ ﺻﻠﺢ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
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ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﺗﺎﻟﯾق ﻏﺎزی ﺗوﺻﯾﮫ ﮐردﯾم ﮐﮫ از دﺧﺎﻟت در اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧزاع ھﺎی ﮐﺷورھﺎی
ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧودداری ﮐﻧد .ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ او ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺑرﻗراری رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑوده و در ﭘﯽ
ﻣذاﮐراﺗﯽ ﮐﮫ از ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش آﻏﺎز ﺷده ،اﮐﻧون ﻣﺷﻐول اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎھده ﺗﺟﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﯾﺎرﮐﻧد ھﺳﺗﯾم .از زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﺑﮫ ﺳر اﻧدرو ﺑوﮐﺎﻧﺎن در ﺳﺎل ١٨۶٩
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ﮐﮫ در ﺑﻧد  ٧اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﻧﻘل ﺷده ،آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎرﮐﻧد ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ
در ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ در ﺣوزه ﻧﻔوذ ﻓوری روﺳﯾﮫ ﻗرار دارﻧد ،ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣﺎ
ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎھده ﺗﺟﺎری اﺧﯾر ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﯾﺎرﮐﻧد ﺑﮫ طور اﺳﺎﺳﯽ ﻣوﺿﻊ
آن ﮐﺷور در ﻗﺑﺎل روﺳﯾﮫ را ﺗﻐﯾﯾر دھد.
ﻣﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ﺑﺧﺎرا و ﺧﯾوه ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾن
ﮐﺷورھﺎ درﺧواﺳت ﺷده ،ﺧودداری ﮐردهاﯾم.
 .١١از ﺳوی دﯾﮕر ،اﻗدام ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﻣوارد ﻣﺗﻌدد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑوده
اﺳت.
در آﻏﺎز ﺳﺎل  ،١٨٧٠ﻧﮕراﻧﯽھﺎی از ﯾﮏ ﺣرﮐت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑوﺟود آﻣد و ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ از ﺣﻣﻠﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎن ﻗوﻗﻧد ﺑﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی آﺗﺎﻟﯾق ﻏﺎزی ﺑﮫ ھﻧد رﺳﯾد.
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ارﺳﺎل ﺷد و ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ و دﻟﮭره اﻣﯾر
را رد ﮐرد .ﺳر اﻧدرو ﺑوﮐﺎﻧﺎن ﺳﭘس ﮔﻔت ]اﯾرل ﮐﻼرﻧدون ﺑﮫ ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن ٢٩ ،ﺟﻧوری
 .١٨٧٠ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن ﺑﮫ اﯾرل ﮐﻼرﻧدون ٨ ،ﻓﺑروری :[١٨٧٠
"اﮔر ﺑﺗوان ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻣﭘراﺗور روﺳﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧد و
ھدف ﺳﯾﺎﺳت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﯾﺟﺎد ﮐﺷورھﺎی ﻧﻔوذﭘذﯾر در ﺳرﺣدات ﺧود ،اﻣﺎ ﺧراج ﮔزار ﯾﺎ
ﺑﯾطرف اﺳت و ﺗﺿﻣﯾن اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﺑرای آنھﺎ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ وﺿﻌﯾت درﮔﯾری و آﺷﻔﺗﮕﯽ
داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ در آن ﻣﻧﺎطق ﺣﺎﮐم ﺑوده اﺳت؛ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﻣدن ﺗﻘوﯾت و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ
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ﺗﺛﺑﯾت ﺧواھد ﺷد .اﯾﻧﮑﮫ واﯾﺳرا ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود را ﺑرای ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ در ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرﻋﮭده ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗور اﺳت ﺗﺎ ھﻣﺎن ﻣﺳﯾری را در ﻣورد آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ واﯾﺳرا در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺻﻠﺢ داﯾﻣﯽ در ﺳراﺳر
ﻧواﺣﯽ وﺳﯾﻊ آن ﺗﺎﻣﯾن ﮔردد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺣﮑوﻣت ﻣﻠﮑﮫ و اﻣﭘراﺗوری اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻗرار
دارﻧد".
ﺳﺗرﯾﻣوﮐوف ﭘﺎﺳﺦ داد:
"ﺷﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﺧواﻧدﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ اﺳت و دﻗﯾﻘﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم و در ﺗﻼش ﺑرای
اﯾﺟﺎد آن ھﺳﺗﯾم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد".
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف از ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻرد ﮐﻼرﻧدون ﺑﮫ ﻣﺛﺑت
ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ »ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ را از دﺳت ﻧداد ﺗﺎ ﺑر ﺗﻣﺎﯾل
ﺧﺎن ﺑﺧﺎرا ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺧودداری از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد«.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ،اﻣﭘراﺗور در ﮔﻔﺗﮕوی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳر اﻧدرو ﺑوﮐﺎﻧﺎن داﺷت ،اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﺗﺎﯾﯾد
ﮐرد ]ﺳر ﺑوﮐﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻻرد ﮐﻼرﻧدون ٢١ ،و  ٢٢ﻣﺎرچ .[١٨٧٠
 .١٢ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن در ھﻣﯾن وﻗت ﺑﮫ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن،
ﺑرادرزاده اﻣﯾر را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده در ﻗﻠﻣرو روﺳﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﻗرار ﺑود در
آراﻣش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طرحھﺎی اﻧﺟﺎم دھد ،ھﯾﭻ ﺗﺷوﯾق ﻧﮑرده اﺳت.
زﺑﺎن ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن ﺑﮫ اﻣﯾر ﭼﻧﯾن ﺑود:
»ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﺗزار در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﺣت ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ اﻧد ھم
ﻣرز ﻧﯾﺳت؛ ﻣﺎ ﺗوﺳط ﺧﺎﻧﺎت ﺑﺧﺎرا ﮐﮫ اﻣﯾر آن ،ﺳﯾد ﻣظﻔر ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺻﻠﺢ ﮐرده ،از ھم
ﺟدا ﺷدهاﯾم و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراطور روﺳﯾﮫ
ﻗرار دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﯾﭻ ﺗﺻﺎدم ﯾﺎ ﺳوءﺗﻔﺎھم ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾن ﻣﺎ رخ دھد ،اﮔرﭼﮫ ﻣﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
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دور ھﺳﺗﯾم و ﻣﯽﺗواﻧﯾم و ﺑﺎﯾد در ﺻﻠﺢ و ﺗواﻓق زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣن ﻗﺻد دﺧﺎﻟت در اﻣور
داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧدارم ،زﯾرا ﺷﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳو ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻗرار دارﯾد
ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﯾد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺗزار رﻓﺗﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارد و از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﻣداﺧﻠﮫ از طرف ﺷﻣﺎ در اﻣور ﺑﺧﺎرا اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﮐﻧم«.
 .١٣ﺣﺎل ﺣدود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﺟرای ﻋﻣﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺑر ﺳر آن ﺗواﻓق
ﺷده ،ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ھر دو ﮐﺷور آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ اﻋﻼم ﻋﻣوﻣﯽ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ
ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ در ﮐﺷورھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﺑﺳﯾﺎري ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ
از ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم اﻟﺣﺎق از ﺳوي اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺑﺳﺗﮕﻲ دارد .زﯾرا ﻣﺎ دﻻﯾل ﺧوﺑﯽ دارﯾم
ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی ﺳرﺣدات روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽﺗردﯾد ﻧﺎراﺣﺗﯽھﺎی را در آن ﮐﺷور زﻧده
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اظﮭﺎر ﺻرﯾﺢ ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم ﺧوب ﺑﯾن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر و روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﻠﯽ
ﺳﯾﺎﺳت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ زﯾﺎدی ﺑﮫ رﻓﻊ اﯾن ﻣﺷﮑل ﮐرده اﺳت.
 .١۴از ﮐل ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ اﺻطﻼح »ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾطرف«
در اﺑﺗدا ﺗوﺳط اﯾرل ﮐﻠرﻧدون اﺳﺗﻔﺎده ﺷد ،اﯾن اﯾده در ﻣذاﮐرات ﺑﻌدی دﻧﺑﺎل ﻧﺷد ،ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ
دﻟﯾل اﻋﺗراﺿﺎت ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف در ﻣورد ﭘذﯾرش آﻣوی ﻋﻠﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧط ﻣرزی
ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﯾطرف .ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﮐﮫ در اﺻل ﺗوﺳط ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف اﺳﺗﻔﺎده ﺷد ،در
واﻗﻌﯾت اﯾن ﺑود – »ﻣﻧطﻘﮫی در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی دو اﻣﭘراﺗوری در آﺳﯾﺎ را
از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﺣﻔظ ﮐﻧد« – ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺑﺎ دﻗت ﺑﯾﺷﺗری ﺷراﯾطﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھر
دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﻔظ ﮐﺷورھﺎی اﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺧود در آﺳﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ
ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 .١۵ﻧظر ﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺳﺎل  ١٨۶٩داده ﺷد و ﻣﺎ ھﻧوز ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ وﺟود ﻣﻌﺎھدهی ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ھر ﯾﮏ از دو ﻗدرت ﺑزرگ را در ﻗﺑﺎل ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
ﻧزدﯾﮏ ﺧود ﻣﺣدود و ﮐﻧﺗرول ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺑﻊ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﺷد.
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ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧﯾوه ﯾﺎ ﺑﺧﺎرا
ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد و رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ "ﺑﯽ طرﻓﯽ" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻗﯾق آن
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت.
 .١۶از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت و داﻣﻧﮫ
اﯾن رواﺑط در اﺧﺗﯾﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺻﯾﮫ ﺷود ﺑﮫ زودی آنھﺎ را ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧﯾم.
اﯾرل ﻣﺎﯾو در ﺑﮭﺎر  ١٨۶٩در آﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اطﻼع داد ﮐﮫ اﮔرﭼﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎی دوﺳﺗﯽ
ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد و واﻻﺣﺿرت اﺧﯾرا ﺑﯾﺷﺗر از ﻗﺑل ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮔﮭﮕﺎھﯽ
ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﻣﻣﮑن از ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت ﺗﻼش ﮐﻧﯾم و ﻣﺎﯾﻠﯾم ھر
زﻣﺎن ﮐﮫ ﺻﻼح ﺑداﻧﯾم ﺑﺎ ﭘول ،اﺳﻠﺣﮫ ،ﻣﮭﻣﺎت و راهھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم .دﺳت
ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ و ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت آن ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر داده ﻣﯽﺷود
ﯾﺎ از آنھﺎ درﯾﻎ ﻣﯽﺷود ،ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑود .ﺑﮫ او ﺑﮫ وﺿوح ﻓﮭﻣﺎﻧده ﺷد ﮐﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﮐﮫ در
آن زﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﻌد از آن ﺑﮫ او داده ﻣﯽﺷود ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدل و
ﻣﮭرﺑﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و ﺗداوم ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ
رﺿﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت از ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎت رﺿﺎﯾتﺑﺧش و
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ آراء و اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻘرر ﮐرده ﺑود ،ﻣورد ﻗﺑول و ﺗﺎﯾﯾد ﺟﻧﺎب
ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓت .ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ﮐﮫ او ھﯾﭻ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑﺗﯽ از ﻣﺎ درﯾﺎﻓت
ﻧﻣﯽﮐﻧد و در واﻗﻌﯾت ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ از زﻣﺎن ﻣﺟﻠس اﻣﺑﺎﻟﮫ ،واﻻﺣﺿرت از ﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرد ،در ﺑﮭﺎر  ١٨٧٢ﺑود ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دو ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ﺑﮫ او ھدﯾﮫ دادﯾم ﺗﺎ در
اﻧﺟﺎم ﺑرﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت در اداره داﺧﻠﯽ ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ اﮐﻧون
ﻣﺑﻠﻎ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل ﺣل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣرز ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎرس
در ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ او داده ﺷود.
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 .١٧اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻣﺎھﯾت رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﻔوذ ﻣﺎ ﺑر
اﻣﯾر اﻋﻣﺎل ﺷده ﺗﺎ او را در ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزی ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون در ﻗﺑﺎل ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود
دﻧﺑﺎل ﮐرده ،ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾم و ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣطﻠوب ﺗرﯾن ھدف ﮐﺎﻓﯽ ﺧواھد
ﺑود .در واﻗﻌﯾت ،ﻣﺎ ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺧود اﻣﯾر از ﺗﻌﮭد ﺧود ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن
ﻣرزھﺎی ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ،ﺑرای ﭘرھﯾز از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﻗدرداﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد.
اﻣﺎ ﻣﺎ ھرﮔز ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧداﺷﺗﮫاﯾم و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم در ﻗﺑﺎل
اﻗدام اﻣﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﺑﭘذﯾرﯾم ﺟز اﯾﻧﮑﮫ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ
ﻗویﺗرﯾن وﺟﮫ ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورﯾم .رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ او ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺟﺎم
دھد ،اداره ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾوه ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﺧﺎرا ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت.
 .١٨اﮔرﭼﮫ ﻣﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ﻗرارداد ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اﻣﯾر ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزان ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧودداری
ﮐردهاﯾم ،اﻣﺎ در ﺻورت ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺧﺎرج ،اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗدری
ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﮕﺎه ﮐﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون اﻧﺟﺎم داده ،در رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
ﺧود طﺑق ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی از ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود و ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺷراﯾطﯽ ﭘﯾش آﯾد ﮐﮫ در آن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ او
ﺻورت ﮔﯾرد.
١٩ﺗﺿﻣﯾن ھﺎي ﻛﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﻣﺎم طول اﯾن
ﻣذاﻛرات داده ،واﺿﺢ و ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت .ﻣﺎ ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط اﯾن ﺗﺿﻣﯾنھﺎ را ﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم
و ﺧﺷﻧودﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﺻرﯾﺢ ﻣوﺿﻊ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳوء ﺗﻌﺑﯾر ﻧﺷود.
 .٢٠ھر دو ﻗدرت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻋﻠﻧﺎ ﭘﺎﺑﻧدی ﺧود را ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﮔﺳﺗرش ﮐﺎﻣل ﻣﻠﮑﯾت
ھﺎی ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺧود در ﺑﺧش ﺟﻧوﺑﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﻋﻼم ﮐردهاﻧد .آنھﺎ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﻣﺗﻌﮭد
ﺷدهاﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻔوذ آنھﺎ ﺑر ﮐﺷورھﺎی واﻗﻊ در ﺑﯾن ﻣرزھﺎی آنھﺎ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ،اﯾن
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ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺻﻠﺣﯽ اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ آن ﮐﺷورھﺎ را از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎز دارﻧد .در
ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣدود اﺧﯾرا ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷده ،ﺣد ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو،
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود ﺑر اﻣﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﺗﺎ از ﺗﺟﺎوز او ﺑﮫ اﯾن ﻣرز ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐﻧد ،روﺳﯾﮫ از طرف ﺧود از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود ﺑر ﺑﺧﺎرا و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ ﻧﻔوذ او ﺑر
آنھﺎ ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ آنھﺎ را از ﺗﺟﺎوزات ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎز دارد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺧود را ﺑﮫ ﻣرزی ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗﻌرﯾف ﺷده ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﯾﺎزی
ﺑﮫ ﺗرس از آزار روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﻧﻔوذ او ﻧدارد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣورد ﻣذاﮐرات اﺧﯾر و ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﮭده ﻣﺎ ﺧواھد
ﺑود ،ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻗرار ﮔﯾرد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ای از اﯾن
ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ارﺳﺎل ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم در ارﺗﺑﺎطﺎت آﯾﻧده ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ آنھﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎ آزادی و اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣل ﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﻧﭘﯾر ﻣﮕداﻻ ،ﺗﯾﻣﭘل ،اﯾﻠﯾس ،ﻧورﻣن ،ارﺗور ھوﺑﮭوز و ﺑﯾﻠﯽ
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ﺳﻧد ٢٣
ﺗﻠﮕرام ،اول ﺟوﻻی ١٨٧٣
از وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻟﻧدن ،ﺑﮫ واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
در ﺑﺎره ﺗﻠﮕرام ﻣورخ  ٢٧ﺟون ﺷﻣﺎ .ﻣن ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ﺑﻧد ﯾﺎ ﻓﻘرهی ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﭘﯾﺎﻣﯽ از وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﻧﻘل ﮐردﯾد ،اﻣﺎ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺗظﺎرات ﻧﺎﺑﺟﺎ و ﺑﯽ اﺳﺎس را ﺑراﻧﮕﯾزد ،اﺣﺗﯾﺎط ﻻزم اﺳت .او در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﻋﻼﯾم ادﻋﺎی ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑدھﯾم را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.

348

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺑﺧش/ﺳﻧد ٣
ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل در  ١٩و  ٢٠ﺟوﻻی ١٨٧٣
از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﻧﮑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﮐﮫ در ﻣورد آنھﺎ اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﯽﺧواھد ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .اظﮭﺎرات او ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺳﮑرﺗر ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
 .١ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗوﺟﮫ را ﺑﮫ ﺑﺧﺷﻲ ﻛﮫ در  ١٧اﻛﺗوﺑر  ١٨٧٢اﯾرل ﮔراﻧوﯾل ﻧﻘل ﺷده ،ﺟﻠب ﻛرد
]ﭼون آنھﺎ )ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( اﯾن را دارای اھﻣﯾت ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﺻﻠﺢ و آراﻣش
در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣﯽداﻧﻧد[ و اظﮭﺎر داﺷت ﻛﮫ ھدف ﻣﻛﺎﺗﺑﺎت ﺑﯾن روﺳﯾﮫ و اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺎﻣﯾن
»ﺻﻠﺢ و آراﻣش« اﺳت .ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ اﺷﺎره
دارد ،ﻧﮫ ﺑﮫ اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻓﻘدان اﻣﻧﯾت ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در ﺧود
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻧﻌﻘده ﺑﯾن روﺳﯾﮫ و اﻧﮕﻠﯾس را ﺑﺎطل
ﮐﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧدده ﺧواﺳت ﺑﮫ وﺿوح درک ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷرط اﻣوری ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﻣورد ﺑﺣث ﺑﮫ آن
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﯾد اﯾنھﺎ ﺑﺎﺷد :اول ،ﮐﺷورھﺎی در ھر دو طرف ﻣرز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده ﺑﺎﯾد از
ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﯾﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث آزار ﯾﮑدﯾﮕر ﺷود ،ﺧودداری ﮐﻧﻧد .دوم،
ﺑﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه داده ﺷود ﮐﮫ از ﻗواﻧﯾن وآداب و رﺳوم ﺧود در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود ﭘﯾروی
ﮐﻧﻧد .ﺳوم ،اداره داﺧﻠﯽ اﯾﺎﻻت ھر دو طرف ﺳرﺣد ﺑﺎﯾد ﻋﺎری از ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘﺎﺳﺦ – ﺳﮑرﺗر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر او اﯾن ﻋﺑﺎرت اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣوارد دارد و ھﯾﭻ
اﺷﺎرهی ﺑﮫ وﺿﻌﯾت داﺧﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی دو طرف ﻣرز ﻧدارد .ﺳﮑرﺗرﺧﺎرﺟﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮐﮫ
در ﺗﻣﺎم ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻣﮑن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ اﺗﺑﺎع روﺳﯾﮫ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻗداﻣﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد و اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺗﻘﺎﺑل
را ارﺗﻘﺎ دھد.
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 .٢ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺧش دﯾﮕری ]ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎور دارد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در ﻗدرت ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻرﯾﺢ ﺣق اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑر ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ادﻋﺎ دارد و ﺑﺧﺎرا
ﻧﯾز ﺑﮫ آن اﻋﺗراف ﮐرده اﺳت[ در ھﻣﺎن ﻣراﺳﻠﮫ از اﯾرل ﮔراﻧوﯾل ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ از ﮐﻠﻣﮫ ادﻋﺎھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑر ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﺎﻟﮑﯾت
واﻗﻌﯽ آن را دارد ،ﮐﺎرﺑرد ﻧدارد و اداﻣﮫ داد ﮐﮫ ﺑﺧﺎرا اﯾن ادﻋﺎھﺎ را ﻣﯽﭘذﯾرد .در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺧﺎرا ﯾﺎ ھر ﮐﺷور دﯾﮕری ﺣق اﻣﯾر در آﯾﻧده را زﯾر ﺳوال ﺑﺑرد ،ﻧﻣﺎﯾﻧده آرزو ﮐرد
درک ﺷود ﮐﮫ ﺣل ﻣرز ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت و ھرﮔوﻧﮫ اﻋﺗراﺿﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در آﯾﻧده ﺑﮫ آن
ﺷود ،ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﯾﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎزﻧﮕری در اﯾن ﺳوال ﺑﺎﺷد.
ﭘﺎﺳﺦ – ﻗﻠﻣروھﺎی ﻣورد اﺷﺎره اﮐﻧون ﺗوﺳط اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻠﮑﯾت واﻗﻌﯽ اﻣﯾر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻋﺗراف ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ اﯾن ادﻋﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻟﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﻣﯾر و ﺗﻘوﯾت ادﻋﺎی او ﻧﻘل ﺷده اﺳت .اﮐﻧون ﮐﮫ ﻣرز ﻋﻣﻼ ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت ،ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ از طرف ﺑﺧﺎرا ﯾﺎ ھر ﮐﺷور دﯾﮕری ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت.
 .٣ﻧﻣﺎﯾﻧده اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﺧﯾر ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻣرزھﺎی
ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ از ﺟﺎﻧب روﺳﯾﮫ در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد.
ﭘﺎﺳﺦ – ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﺧﯾر ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﺧﺎص ﺑود ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﭼﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺗﺿﻣﯾنھﺎی روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻻرد
ﻣﺎﯾو ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧﻘل ﺷده اﺳت و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫطور ﻣﻔﺻل در ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﭼﺎپ ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎﻣل آن آﻣده اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت
ﺗﻣﺎﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ او داده ﻣﯽﺷود.
 .۴ﻧﻣﺎﯾﻧده اداﻣﮫ داد ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑدھد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﻋدهھﺎی ﻗطﻌﯽ
ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داده ﺷده ،ﺗﮑﯾﮫ ﺧواھد ﮐرد .او ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﺧطراﺗﯽ ﭘرداﺧت
350

ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﯾﺷرویھﺎی ﺳرﯾﻊ روسھﺎ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷده اﺳت .او ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘس از ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣرو را ﺗﺻرف ﺧواھﻧد ﮐرد و
ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣن ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﺑﺎدﻏﯾس ]ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ رود ﻣرﻏﺎب و
ﺷﺎﺧﮫھﺎی آن آﺑﯾﺎری ﻣﯽﺷود[ و ﻣﻧﺎطق ھرات ﭘﻧﺎه ﺧواھﻧد ﺑرد .وﻗﺗﯽ ﺗرﮐﻣنھﺎ وارد ﻗﻠﻣرو
اﻓﻐﺎنھﺎ ﺷوﻧد ،ﺟز ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول ﮐﺎری ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳﻧد و ﯾﻘﯾﻧﺎ ﻋﺎدتھﺎی ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ ﺧود را
ﺗرک ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺑرای روسھﺎ ﺑرای درﺧواﺳت از اﻣﯾر ﺑرای ﻣﮭﺎر آنھﺎ
ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻧﺗرول ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑر اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﮔردان اﻋﻣﺎل ﮐﻧد و ﺳﭘس
روﺳﯾﮫ درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺟﺎزه داده ﺷود ﻧﯾروی ﺑرای ﮐﻧﺗرول آنھﺎ در ﺑﺎدﻏﯾس ﻣﺳﻘﺗر
ﺷود .روسھﺎ ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻓراﺗر از ﺑﺧﺎرا ﭘﯾﺷروی ﺧواھﻧد ﮐرد و ﻗرارﮔﺎهھﺎی در ﮐرﮐﯽ،
ﭼﺎرﺟوی و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﻧزدﯾﮏ ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﺧواھﻧد ﮐرد .ﮔﺎم ﺑﻌدی آنھﺎ اﯾن ﺧواھد
ﺑود ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﺑﺧواھﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل ﺗﺟﺎرت و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ و ﻣﺎﻣوران
روﺳﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ وارد ﺗﻌﮭد ﺷود .اﻣﮑﺎن ﭘذﯾرﻓﺗن اﯾن درﺧواﺳتھﺎ از ﺳوی اﻣﯾر
ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت و اطﺎﻋت از آنھﺎ ﻗطﻌﺎ ﻋوارض و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ را در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت .ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧطرات ﻣﺗﺻور ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﻔت ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ دﻗت وﺿﻌﯾت آنھﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت
روﺳﯾﮫ داده ﺷود و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ طور ﻗطﻊ اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط
اﺿطراری ﭼﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده ﺧواھد ﺷد.
ﭘﺎﺳﺦ – ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗرس از ﻣداﺧﻠﮫ روﺳﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺿﻣﺎﻧتھﺎی ﺻرﯾﺢ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ داده
ﺷده اﺳت ﺑﺎﯾد ﻧﮕراﻧﯽھﺎی اﻣﯾر را ﻣرﻓوع ﺳﺎزد .ﺳﺎﯾر ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷد ،ھﻣﮫ
روﯾدادھﺎی در آﯾﻧده ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ھرﮔز رخ ﻧدھﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﻣورد آنھﺎ
ﻧﻣﯽﺗوان ﺟﮭت ﮔﯾری ﮐﻠﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .اﮔر ھر ﯾﮏ از آنھﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ،ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد داده ﺷود و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎص آن ﻣوارد ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﮫ ﺳﮑرﺗر ﻣﯽﺗواﻧد در ﺑراﺑر ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ
در درﺑﺎر اﻣﯾر ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮫ و ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ
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ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد واﻻﺣﺿرت را در ﻣورد ﺷراﯾط و ﻣوارد آن و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣواﻗﻊ
اﺿطراری ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷوره دھد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار
ﺷود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران روس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده از روی ﮐﺎﻏذھﺎی
ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐف ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ رﻓﺗن اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﻧدارد و ﺑﺎ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻣواﻓﻘت ﮐرده ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران روس ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑروﻧد.
 .۵ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﻔت ﮐﮫ روسھﺎ ﻣﻧﺎطق ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐردهاﻧد ،اﻣﯾر
ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻧﮕرش آنھﺎ ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﺻﻠﺢ ﺳرزﻣﯾنھﺎﯾش اﺳت ،اﻧﺗظﺎر دارد ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﻣﮏھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ او اراﯾﮫ ﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ ﺗﺎ او ﺑﺗواﻧد ﻣرز ﺧود
را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن درﺧواﺳت واﻻﺣﺿرت ﺑر اﺳﺎس وﻋدهھﺎی ﻻرد ﻻرﻧس
و ﻻرد ﻣﺎﯾو اﺳت.
ﭘﺎﺳﺦ – ﺳﮑرﺗر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ در ﺻورت ﻧﺑود دﺳﺗورات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ،او ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣورد ﻧظر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﯾﺳت .ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣورخ
 ٣١ﻣﺎرچ  ١٨۶٩ﮔﻔﺗﮫ ﺑود:
"ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،آرزوی ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ طور ﻣﮑرر و آزاداﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد و
اﻓﺳران آن در ﻣورد ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﻋﻣوﻣﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷد و ﻣن ﻣﯽﺗواﻧم
ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اطﻣﯾﻧﺎن دھم ﮐﮫ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﮫ و
اﺣﺗرام رﻓﺗﺎر ﺧواھد ﺷد".
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھر درﺧواﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓرﺳﺗﺎده ﺗرﺟﯾﺢ داده ﺷود ،ﻗطﻌﺎ ﻣورد ﺗوﺟﮫ و اﺣﺗرام
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ،اﻣﺎ ﺳﮑرﺗر در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد ﭼﮫ
دﯾدﮔﺎھﯽ در ﻣورد اﯾن درﺧواﺳت ﺧﺎص اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﺷد.
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 .۶ﺗﻣﺎﯾﻧده ﺑﻌدا اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﮔراﻧوﯾل در  ١٧اﮐﺗوﺑر  ١٨٧٢ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در داﺧل ﻣرزھﺎی ﮐﮫ اﮐﻧون ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر "در ﺻورت ﺗﮭﺎﺟم
از اﯾن ﺳرزﻣﯾنھﺎ ﺣق دﻓﺎع ﺧواھد داﺷت" .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ،اﯾن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣق
اﻣﯾر ﺑرای دﻓﺎع از ﺳرزﻣﯾنھﺎﯾش ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ واﯾﺳرا در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕوی
 ١٢ﺟوﻻی در ﻣورد ﻟزوم ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﺻورت وﺟود ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﮔﻔﺗﮫ،
واﺟد ﺷراﯾط اﺳت .از اﯾن رو ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗوﺿﯾﺢ ﺻرﯾﺢ ﺧواﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ در ﺻورت ﺣﻣﻠﮫ
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،اﻣﯾر اﺟﺎزه دﻓﻊ ﻓوری آن را دارد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﭘﺎﺳﺦ – ﺧﺻوﻣتھﺎ ﺑﮫ ﻧدرت و ﯾﺎ ھرﮔز ،ﺑدون ﺑرﺧﯽ ﺳوءﺗﻔﺎھم رخ ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﭘﯾش از
آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﻼح ﻣﺗوﺳل ﺷوﯾم ،ﻋﻣوﻣﺎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ اﻧد .اﮔر ﭼﻧﯾن ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﯽ ﭘﯾش آﯾد ،ﻣﺳﻠﻣﺎ
اﯾن وظﯾﻔﮫ اﻣﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷورت ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ اﮔر در ﺟرﯾﺎن ﻣذاﮐرات ﯾﺎ
در ھر زﻣﺎن دﯾﮕری ،ﺗﮭﺎﺟم واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی واﻻﺣﺿرت ﺻورت ﮔﯾرد ،اﻣﯾر ﻣطﻣﯾﻧﺎ
اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻧﺎﮔواری را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای دﻓﻊ ﻓوری آن
ﻻزم ﺑﺎﺷد ،اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد.
 .٧ﻧﻣﺎﯾﻧده درﺧواﺳت ﮐرد ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ او داده ﺷود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﮔر
روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ھر اﯾﺎﻟت ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﮐﺷور دﯾﮕری ﺗﺣت ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻣﯾر ﺗﺟﺎوز
ﮐﻧد ﯾﺎ اﻣﯾر را آزار دھد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﺗﺟﺎوز را دﺷﻣن ﺑداﻧد و ﻗول دھد ﮐﮫ ﺗﺎ
زﻣﺎن رﻓﻊ ﺧطر ﯾﺎ دﻓﻊ ﺗﮭﺎﺟم ،ﻓورا ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑدھد .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﮔر
اﻣﯾر ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻓورا از ھر ﻣﺳﯾری ﮐﮫ اﻣﯾر
ﻧﯾﺎز دارد ،ﻧﯾروﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ او ﺑﻔرﺳﺗد .ﻧﯾروی ﻣذﮐور ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و ﭘس
از دﻓﻊ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎزﮔردد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏھﺎی ﻓوق از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺧواھد .اﯾن ﮐﻣﮏھﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺎ ھدف ﺣﻔظ ﺗﻣﺎﻣﯾت
ﻣرزھﺎ ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود دو ﮐﺷور ﺣﻔظ ﺷود.
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ﭘﺎﺳﺦ – ﺳﮑرﺗر ﭘﺎﺳﺦ داد او ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھرﮔز ﻣواﻓﻘت ﻧﺧواھد ﮐرد
ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺧﺎﻟت ﮐﻧد ،دﺷﻣن اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد.
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻧﮕﮫ دارد ﺗﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺷراﯾط ھر ﻣورد
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎز دارد .در ﻣورد ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﯾﻔزاﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط اﯾﺷﺎن ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧده داده ﻣﯽﺷود .ﺳﮑرﺗر اﻓزود ،اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﯽﺗردﯾد ،ﺑﮫ دو ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد،
ﯾﻌﻧﯽ )اول( اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود را ﺑﭘذﯾرد و ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐﻧد .و )دوم( ﺷراﯾط و ﻣﯾزان ﺗﮭﺎﺟم ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ
اﺳت .اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﺑدون ﺷﮏ ﺑﮫ ﻧظر آنھﺎ ﺑرای ﺑرآوردن آن ﺷراﯾط
ﮐﺎﻓﯽ ﺧواھد ﺑود.
 .٨ﻧﻣﺎﯾﻧده اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ در ﮔﻔﺗﮕوی  ١٢ﺟوﻻی ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز
ﺑر ﺗرﮐﻣن ھﺎ ،ﺧﯾوه ،ﺑﺧﺎرا و ﺳﺎﯾر اﯾﺎﻻت ﺗﺣت ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ اﺷﺎره ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ روﺳﯾﮫ
ﺑﮫ طور ﺧﺎص ذﮐر ﻧﺷده اﺳت.
ﭘﺎﺳﺦ – ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑرای ﻣﺷﺧص ﮐردن ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم روﺳﯾﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫی
ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داده ﻣﯽﺷود ،وﺟود ﻧدارد.
 .٩ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﺎﻣﮫی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود ،ﺧواﻧد ﮐﮫ در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
ﺑود ،ﭘﺳر ﮐوﺷﺎد ﺧﺎن ﻣرو از طرف ﺗرﮐﻣنھﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺿور اﻣﯾر رﺳﺎﻧده و اظﮭﺎر
ﮐرده ﮐﮫ روسھﺎ ﺑﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗﯾﮑﮫ ﭘﯾﻐﺎم ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد ﮐﮫ ﺗرﮐﻣنھﺎ ﻣردم ﻣﺳﺗﻘل اﻧد و رﺋﯾس
ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧدارﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ آنھﺎ )روسھﺎ( ﻣﯽﺧواھﻧد ،ﮔذرﮔﺎھﯽ ﺑدون ﻣزاﺣﻣت
ﺑرای ﺳرﺑﺎزان ﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ در ازای آن ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷوﻧد ﻗﺑﺎﯾل را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﮐﻧﻧد.
ﺗرﮐﻣنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را رﺋﯾس ﺧود ﻣﯽداﻧﻧد و از طرﯾق ﭘﺳر ﮐوﺷﺎدﺧﺎن
اﮐﻧون ﺑﺎ اﻣﯾر اظﮭﺎر ﺑﯾﻌت ﮐردﻧد و از او ﻣﺷورت ﻣﯽﺧواھﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ روسھﺎ ﺣﻣﻠﮫ
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ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ آنھﺎ ﻋﺑور آزاداﻧﮫ ﺑدھﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗرﮐﻣن ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ زودھﻧﮕﺎم ﻧﯾﺎز دارد و اﻣﯾر از
اﯾن رو ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ وی از ﻧظرات ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﮔﺎه ﺷود.
ﭘﺎﺳﺦ – ﺳﮑرﺗر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا اراﯾﮫ
ﺧواھد ﮐرد .ﮐﺷور ﺗرﮐﻣنھﺎ ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد .روسھﺎ
ﺑﺎ ﺧﺎن ﺧﯾوه ﺑرای ﻣﺟﺎزات ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻟﺷﮑرش در ﺳرزﻣﯾن ﺗﯾﮑﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧزاع
ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﺷروع دارﻧد .اﮔر اﻣﯾر ﻻزم ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﺻﯾﺣت ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺻورت
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗرﮐﻣنھﺎ اﺟﺎزه ﻋﺑور ﺑدون ﻣزاﺣﻣت را ﺑﮫ روسھﺎ ﺑدھﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻣزاﺣم
ﻋﻣﻠﯾﺎت آنھﺎ ﻧﺷوﻧد .ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ روسھﺎ ﺑﮫ ﺧﯾوه اﺣﺗﻣﺎﻻ در اﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت،
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣورد اﺷﺎره ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .ﻻزم اﺳت اﻣﯾر ﺣﺗﯽ
اﻻﻣﮑﺎن از ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ﺗرﮐﻣنھﺎی ﺧﺎرج از ﻣرز ﺧود ﭘرھﯾز ﮐﻧد و از ﺑﯾﻌت آنھﺎ
اﻣﺗﻧﺎع ﻧﻣﺎﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رواﺑط ﺻﻠﺢ ﺑﺎ آنھﺎ را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗرﮐﻣنھﺎ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﯾﺎ از آنھﺎ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ روسھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﭘس )در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳوال ﺳﮑرﺗر( ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دﯾﮕری ﺑرای ﭘرﺳش ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣرز و رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد .او در راﺑطﮫ
ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﺎر زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﺷد .ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ﺑﮫ ﻋﻧوان
روزی ﺑﺣث در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷد.
اﻣﺿﺎی ﭘﯽ دی اﯾﭻ ،ﺳﯽ ﯾو ای،
٧٣ / ٧ / ٢١
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ﺳﻧد ٢۴
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢۴ ،ﺟوﻻی ١٨٧٣
اﻣﯾر ﮐﺎﺑل از ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ ﻧﮕران اﺳت ،از اطﻣﯾﻧﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺎراض اﺳت و ﻣﺷﺗﺎق اﺳت
ﺑداﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﮭﺎﺟم ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد .ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم
ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾم ﮐﮫ اﮔر او ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣﺎ را در ﺗﻣﺎم رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﭘذﯾرد و ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﮐﻧد ،در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ ﭘول ،اﺳﻠﺣﮫ و ﻧﯾرو ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﺧواھﯾم ﮐرد
ﺗﺎ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﯽدﻟﯾل را ﺧﺎرج ﺳﺎزد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد داور ﺿرورتھﺎ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﺎ ﺗﻠﮕراف ﺳرﯾﻊ ﺟواب
ﺑدھﯾد.
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ﺳﻧد ٢۵
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۶ ،ﺟوﻻی ١٨٧٣
ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ در زﻧﮓ ﺧطر او ﺷرﯾﮏ
ﻧﯾﺳﺗﯾم و ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای آن وﺟود ﻧدارد؛ اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن
دھﯾد ﮐﮫ اﮔر او ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣﺎ در اﻣور ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺛﺎﺑت ﺧود ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺣﻔظ ﺧواھﯾم ﮐرد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨در ﺑﺧش/ﺳﻧد ٣
ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل و ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در  ٣١ﺟوﻻی و  ١اﮔﺳت ١٨٧٣
در ﮔﻔﺗﮕوی  ٣٠ﺟوﻻی ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا از ﻧﻣﺎﯾﻧده درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻗﺎی اﯾﺗﭼﯾﺳون
در ﻣوارد زﯾر ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد:
 .١اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣﮑوﻣت ﺧود در ﺷﮭرھﺎی ﺧﺎص اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
 .٢اﻧﺗظﺎرات اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣوﺟود ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت آن ﮐﺷور
در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوزات ﺧﺎرﺟﯽ.
 .٣اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود و اﻧﺗظﺎرات اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن.
در ﻣورد اول ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اظﮭﺎر ﻛرد ،ﺑدون اﯾﻧﻛﮫ ﭘرس و ﺟو ﻛﻧد ﻛﮫ اﻧﮕﯾزهھﺎي ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از اﺳﺗﻘرار ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾﺳت ،دﯾدﮔﺎهھﺎي ﺧود را در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ
وﺿوح ﺑﯾﺎن ﮐرد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺧروﺟش از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﯾن ﺳوال اﺷﺎره ﻧﺷده ﺑود ،او
ھﯾﭻ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﻘﺎم ﺧﺻوﺻﯽ
ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .ﺳﮑرﺗر ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺑل از اداﻣﮫ اﯾن ﮐﺎر ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وﺿوح ﺑﻔﮭﻣد
ﮐﮫ ھدف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾﺳت .در اول،
ﻣطﻠﻘﺎ ﻗﺻد ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧدارد ،اﻟﺑﺗﮫ در ﺻورت ﻣﺷورت ،ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎده اراﯾﮫ ﻣﺷورهھﺎی ﺧود ﺑﮫ اﻣﯾر ﺧواھد ﺑود .اوﻟﯾن ھدﻓﯽ ﮐﮫ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﺑﮫ دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣؤﺛر ﺑر رواﺑط
ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﺧﯾر در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﮔزارشھﺎی
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯽ در ﻣورد ﺣوادث آن وﻻﯾت از ﭘﺎرس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت .ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾس اﮐﻧون ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق
ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ دﺳت آﯾد و در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس در ﻣﺣل ﻣﯽﺗواﻧد
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اﺧﺗﻼﻓﺎت را ﺣل ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻏﯾرآن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋوارض و ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﺷود.
ﺑﺎز ھم ،ﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﻧﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾﻘﯽ در ﻣورد ﻣرزھﺎی
ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﺧﯾرا ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ،در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ آن ﭼﻧد روز ﭘﯾش
ﺑود ﮐﮫ ﺳواﻟﯽ در ﻣورد ﻣﯾر ﺷﻐﻧﺎن ﻣطرح ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از آن ﻣرزھﺎ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت در اﯾن ﻣورد ﻣطرح ﺷود ،ﺑﺎ اﻗﺗدار ﭘﺎﺳﺦ دھد .ﺳﮑرﺗر اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﺑﺎﯾد ﺑدﯾﮭﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
اﮔر ﯾﮏ اﻓﺳر ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ و آﮔﺎه ﺑر دﯾدﮔﺎهھﺎ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده
ﺷود ،اﻣﯾر در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﺷراﯾط اﺿطراری و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺑﺎ ھﻧد
ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ اﻓﺳر ﻣﺷورت ﮐﻧد و ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او ﺑرﺧﻼف ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ او ھدف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را درک ﻣﯽﮐﻧد و ﺷﺧﺻﺎ از ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ از
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آنھﺎ ﻧﺻﯾب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﺷود ،آﮔﺎه اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دوﺳت و
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺧﺎص ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرای
اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﻌﯾن ﺗرﺟﯾﺢ داده ﺷود .دﻻﯾل او ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
اول ،اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ طرز ﺗﺎﺳف ﺑﺎری ﻧﺎدان اﻧد و اﯾن ﺗﺻور را دارﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻣوران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻘدﻣﮫ اﻟﺣﺎق اﺳت .دوم ،ﺑﺳﯾﺎری از اﻗداﻣﺎت اﻣﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی اﺳت ﮐﮫ ﻣورد
ﺗﺎﯾﯾد ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻗرار ﻧدارد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر را در اﯾن ﮐﺎر ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐﻧﻧد ،آﻣﺎده اﻧد
ﺗﺎ ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺗوﻗف ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎت دﺧﺎﻟت ﻣﯽﮐﻧد .ﺳوم ،ﯾﮏ
ﮔروه ﻗوی در ﮐﺎﺑل ﻣﺗﺷﮑل از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺳﺎﯾرﯾن ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد
اﻣﯾر وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺧﺎﻟف اﯾن اﻧد ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وارد رواﺑط
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾﮫ اﻣﯾر در اداره ﮐﺷورش ﻣﯽﺷود .ﻓرﺻت اﯾن ﻣردان در ﺿﻌف
ﻣدﯾرﯾت و زﻣﺎنھﺎی ﻧﺎآرام اﺳت.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑر اﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺢ درﺧواﺳت
ﺧﺎص از اﻣﯾر ،ﻣوﺟب ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺳوءﺗﻔﺎھم ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،او ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در
ﻧﺎﻣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﮐﮫ او ﺣﺎﻣل آن ﺧواھد ﺑود ،ﺑﮫ اﻣﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا
اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس ﻏرب و ﺷﻣﺎل را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻧد.
ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﯾن اﻓﺳر از ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷرﻗﯽ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧد و ﭘس
از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺳرﺣدی ﺑﺎ اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧد ،اﯾن اﻓﺳر ﻣﻣﮑن اﺳت
وﻗﺗﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﺷد ،ﻓرﺻت ﭘﯾدا ﮐﻧد ﮐﮫ از اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آﮔﺎه ﺷود و ﺷﺎﯾد درﯾﺎﺑد ﻛﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺷﻛﻼت ﺑرطرف ﺷده اﺳت .در ﺻورت ﻟزوم،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت اﯾن اﻓﺳر ﺑﮫ ھﻧد ،ﻣﺟددا ھﻣﺎن اﻓﺳر ﯾﺎ اﻓﺳر
دﯾﮕری را ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻣﯾر در ﻣورد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑررﺳﯽ ﺳرﺣد ﺑﻔرﺳﺗد .دﯾدار اﯾن اﻓﺳران،
اﻣﯾر و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﺷﻧﺎ ﮐرده و در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ
ھدف ﻣورد ﻧظر ﻣﯽرﺳد.
ﺳﮑرﺗر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ طرح ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد و اداﻣﮫ داد ﮐﮫ
ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎﻣورﯾت ﯾﺎرﮐﻧد ﻓرﺻت ﻣﺳﺎﻋدی را ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓراھم
ﻣﯽﮐﻧد .ﻗﺑﻼ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻓﮑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت را در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ھﻧد از طرﯾق
ﺑدﺧﺷﺎن و ﮐﺎﺑل ھداﯾت ﮐﻧد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن اﻗدام ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده اظﮭﺎر ﮐرد ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ورود آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺣﺗﻣﺎﻻ  ١٨ﻣﺎه ﯾﺎ دو ﺳﺎل
طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد ،ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آنھﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ از ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ
در ﻣذاﮐرات ﻣرزی اﺧﯾر ﻓراھم ﺷده اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑﺎﯾد
ﻓورا از طرﯾق ﻗﻧدھﺎر ﺑرای ﺑﺎزدﯾد از ﻣرزھﺎی ﺷرﻗﯽ و ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧد و از طرﯾق
ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔردد.
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ﺳﮑرﺗر ﺳﭘس از او ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ در ﺻورت ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺎﻣورﯾت آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت از طرﯾق
ﺑدﺧﺷﺎن ،اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم ﺑرای ﺗدارﮐﺎت وﻏﯾره در اﻧﺗﮭﺎی ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﻗﻠﻣرو
ﺧود را اﻧﺟﺎم دھد؟ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﭘﺎﺳﺦ داد ،در ﺻورت ﻋدم وﺟود ھرﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق در
ﻣورد آن ﺑﺧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،او ﻧﻣﯽﺗواﻧد اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎص ﺑدھد ،اﻣﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﭘﯾش از
ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻزم وﺟود دارد.
ﺳﭘس ﺳﮑرﺗر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از اﻣﯾر ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه
دھد ﺗﺎ ﭘﯾش از رﺳﯾدن ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﮫ آن ﻗﺳﻣت ﻣرز از طرﯾق ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﻻزم ﺑرای آنھﺎ را ﻓراھم ﮐﻧد.
در ﻣﺟﻣوع ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓﮑر ﮐرد ﺑﮭﺗر اﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻗﺑﻠﯽ او ﻣﺑﻧﯽ ﺑر رﻓﺗن ﯾﮏ اﻓﺳر از ﻗﻧدھﺎر
ﻋﻣﻠﯽ ﺷود .اﮔر در ورود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،اﯾن اﻓﺳر ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار
ﯾﮏ ﻣﺎﻣور در آﻧﺟﺎ ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕری ﻧدارد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت
ﻣﺎﻣورﯾت از طرﯾق ﺑدﺧﺷﺎن ﻧﯾز وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت .از ﺳوی دﯾﮕر ،اﮔر در ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ
ﻣﺎﻣور ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎز ھم ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑﺎز اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺎﻣورﯾت
ﯾﺎرﮐﻧد از طرﯾق ﺑﺎدﮐﺷﺎن اﺷﺎره ﮐﻧد .او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻛرد ،در آن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫي
ﺑرﺧورد ﺷود ﻛﮫ ﻧﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﻣﺗﻧﺎع از اﺟﺎزه را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺑدون
اﺟﺎزه ،آن ﻣﺳﯾر را طﻲ ﻛﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﺗﯾﺎزات ﺗﻌﯾﯾن ﻣرز ﯾﺎرﮐﻧد در طوﻻﻧﯽ
ﺷدن ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اﻣﯾر اﺷﺎره ﺷود.
ﻧﻣﺎﯾﻧده اظﮭﺎر داﺷت ﻛﮫ ﻣﺷﺗﺎق و ﻣﺎﯾل اﺳت ،ھم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻛﺷور ﺧود و ھم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس ،در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از ﺧواﺳتھﺎي ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺑﻌﯾت ﻛﻧد .او ﭘس از اطﻣﯾﻧﺎن از
اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر ،در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﺎ اطﻼع وﻛﯾل ﯾﺎ ﺑدون آن در ﻛﺎﺑل ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد.
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ﻧﮑﺗﮫ ﺑﻌدی ﮐﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﻣﮏھﺎی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﯾر اﻧﺟﺎم ﺷود و ﻧﺧﺳت
در ﻣورد ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت درﺧواﺳﺗﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﻧﻣﺎﯾﻧده درﺧواﺳت ﻣﻧدرج در دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل
را ﺗﮑرار ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد  ٢٠ھزار ﻗﺑﺿﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑدھد و او ﺗﺎﮐﯾد وﯾژه
ﺑر  ۵ھزار ﺳﻧﺎﯾدر داﺷت ﮐﮫ در اﯾن ﺗﻌداد ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده ﺑودﻧد .در ﻣورد ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺷﺧﺻﯽ را ذﮐر ﮐﻧد و ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر اﻣﯾدوار ﺑود در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐﻣﮏھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ او ﺷود.
در اداﻣﮫ در ﺧﺻوص ﺗداﺑﯾر ﻻزم ﺑرای دﻓﺎع از ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﻔت ،در ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑرآورد ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻘرﯾﺑﯽ از ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺑدھد .او ﻗﺑﻼ
ﺑﮫ ﻟزوم اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ آﺑﺎدی ﯾﺎ ﻋﻣران در ﺗﺎراﮐو و ﭘﺎدﮔﺎن ﮐردن آن ﻣﮑﺎن و ﻧﺎدﻋﻠﯽ و ﻗﻠﻌﮫ
ﻓﺗﺢ اﺷﺎره ﮐرد .ﺑرای آﺑﯾﺎری زﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از آن آﺑﺎدی و ﭘﺎدﮔﺂنھﺎ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﻻزم اﺳت ﺳﮫ ﮐﺎﻧﺎل از ھﻠﻣﻧد ﺑﮫ ﺗﺎراﮐو ،ﻗﻠﻌﮫ ﻓﺗﺢ و ﺳﻣت ﭼﺧﺎﻧﺳور ﺣﻔر ﺷود.
اﯾنھﺎ ﺷﺎﯾد ده ﻟﮏ ﺗﺧﻣﯾن ﺷوﻧد .ﺳﭘس آﺑﺎدی ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺗﺎراﮐو ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺧود را ﺑﮫ آﺑﺎدی
ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد و ﻣدﺗﯽ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺣﻣﺎﯾت ﺷوﻧد .آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﺑرای ﺳﺎﺧت
ﺧﺎﻧﮫ و ﺧرﯾد ادوات ﮐﺷﺎورزی و ﻏﻼت ﺑذری ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﺷﺎﯾد در ﻣﺟﻣوع ،اﻗداﻣﺎت ﻻزم
ﺑرای دﻓﺎع ﻣﻧﺎﺳب از ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺣدود  ٣٠ﺗﺎ  ۴٠ﻟﮏ ھزﯾﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺳﮑرﺗر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗوﺿﯾﺢ داد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺗﻌﮭد ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ
ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن اﻗداﻣﺎت را ﺑﯾﺎﺑد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣﻔﺎری ﮐﺎﻧﺎلھﺎ ،او ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﯾﺎدآوری ﮐرد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﻓﯾﺻﻠﮫ داوری ،ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺗوﺳط طرﻓﯾن اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ در
ﺗﺎﻣﯾن آب ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای آﺑﯾﺎری در ھر دو ﺳﺎﺣل ھﻠﻣﻧد اﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ آب  ٢٠ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻧﻧد آن ﻣﯽﺗواﻧد
از ھﻠﻣﻧد ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﺷود ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎرس ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷود.
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ﺳﮑرﺗر ﺳﭘس اداﻣﮫ داد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﮭﯾم ﺷدن در ﻧﮕراﻧﯽھﺎی اﻣﯾر در ﻣورد ﺗﺟﺎوز
ﻧﯾﺳت و او را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ،ھزﯾﻧﮫھﺎی ﮐﻼن
اﻧﺟﺎم دھد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎﯾل اﻧد ﻛﮫ اﻣﯾر را ﻗوى ﺑﺑﯾﻧﻧد و در اﯾن اﻣر ﻛﻣك ﻣﻌﻘوﻟﻰ ﺑﮫ او
ﺑﻛﻧﻧد .او از ﻧﻣﺎﯾﻧده دﻋوت ﮐرد ﺗﺎ دﯾدﮔﺎه ﺧود را در ﻣورد ﻣﯾزان ﮐﻣﮏ ﻣورد اﻧﺗظﺎر اﻣﯾر
ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .ﭘس از ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕوی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ،ﺳﮑرﺗر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اطﻼع داد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت آﻣﺎده
اﺳت ﺑﮫ اﻣﯾر ،ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﮐرده ﺑود ،ﯾﮏ ھدﯾﮫ ده ﻟﮏ ﻧﻘدی ﻧﯾز ﺑدھد.
اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺞ ﻟﮏ وﻋده ﺷده در ﭘوﻧﮫ ﺑرای ﻏراﻣت آﺳﯾب دﯾدﮔﺎن ﺣﻣﻼت ﺳﯾﺳﺗﺎن
ﻣﯽﺷود .ﭘﻧﺞ ھزار ﻗﺑﺿﮫ ﺗﻔﻧﮓ اﻧﻔﯾﻠد ﯾﮑﺑﺎره داده ﻣﯽﺷود و ﺑﻘﯾﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﺷﺎﻣل  ۵ھزار
ﺳﻧﺎﯾدر از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺳﻔﺎرش داده ﻣﯽﺷود.
ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺑراز ﻋﻘﯾده ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ھدﯾﮫ ده ﻟﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از اﻧﺗظﺎر او اﺳت ،راﺿﯽ
ﻧﺧواھد ﺷد .او ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ اﯾن اﻧﺗظﺎرات را ﺑرآورده
ﻣﯽﮐﻧد ٢٠ ،ﻟﮏ را ﻧﺎم ﺑرد و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﻓزود ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای ﻧﺎم ﺑردن اﯾن رﻗم
ﻧدارد و ﻓﻘط ﺗﺻور ﺧودش از اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت.
ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت اﻣﯾدی ﺑﮫ اﻋطﺎی اﯾن ﻣﺑﻠﻎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﻓزود ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را
ﺑﮫ ﺣﺿور ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا اراﯾﮫ ﺧواھد ﮐرد.
در اول اﮔﺳت ،ﺳﮑرﺗر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اطﻼع داد ﮐﮫ او دﺳﺗور واﯾﺳرا در ﻣورد ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮔرﻓﺗﮫ و ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اظﮭﺎر ﻧﺎﺗواﻧﯽ در اراﯾﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﺷﺗر از  ١۵ﻟﮏ ﺑﮫ ﺷﻣول
ارزش اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر را ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﺳوال را ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﻧﮭﺎﯾت دوﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داده و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی آن ﮐﺷور و ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ ھﻧد،
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﺷﺗر را ﻻزم ﻧﻣﯽداﻧد.
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ﺳﭘس در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۵ﻟﮏ از  ١٠ﻟﮏ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﺳﯾب
زدﮔﺎن ﺳﯾﺳﺗﺎن ﭘرداﺧت ﺷود و  ۵ﻟﮏ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .اﮔر اﻣﯾر ﺻﻼح ﺑداﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧد آن را ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺳﯾﺳﺗﺎن ﯾﺎ ھر طور ﮐﮫ
ﻻزم ﻣﯽداﻧد ،ﺧرج ﮐﻧد .اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ارزش اﺳﻠﺣﮫ ﺣدود  ۴ﻟﮏ ﺑﺎﺷد و از
اﯾن رو ھر ﻣﻘداری ﮐﮫ از  ۵ﻟﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .اﮔر
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺻﻼح ﻣﯽداﻧد دﺳﺗور دھد ﮐﮫ  ١٠ﻟﮏ در ﭘﺷﺎور آﻣﺎده ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕوی دوم ،ﺳﮑرﺗر رﻓﺗﺎر ﻧوروزﺧﺎن اھل ﻻﻟﭘور را در ﻣورد ارﺟﺎن ﺧﺎن ﮐﮫ
در ﺳﺎل  ١٨۵٢ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ھﺷﻧﮕر ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ﺗﺣﺻﯾﻠدار و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده
ﺑود ،ﺑﮫ اطﻼع ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد رﺳﺎﻧد .از آن زﻣﺎن ،ارﺟﺎن ﺧﺎن ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺷﮑن ﺑود و ﻓﻘط
در ﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ از او ﺑﮫ ﻋﻧوان آواره در ﺑﯾن ﺟﻼل آﺑﺎد و ﺳوات ﺷﻧﯾده ﻣﯽﺷد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
در آﻏﺎز ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،١٨٧٢ ،ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﺧود را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﭘﯾﻧﮑواری در ١٨٧٢
ﻣﺳﺗﻘر ﮐﻧد .ﻣردان ﺗوﺗﺎی و دﯾﮕر روﺳﺗﺎھﺎی راﻧﯾزی ﺑﯾرون آﻣدﻧد و دﯾوارھﺎی دو ﺑرج و
ﭼﻧد ﺧﺎﻧﮫ را ﺑر او ﭘرﺗﺎب ﮐردﻧد .اﺳﺗﻘرار ﭼﻧﯾن اﺷﺧﺎص در ﻣرز ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗﺎﺑل اﻋﺗراض و
ﺧطرﻧﺎک ﺑرای ﺻﻠﺢ ﺳرﺣد ﺑود ،ﺑﻧﺎﺑران ﺟرﮔﮫ راﻧﯾزی ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﺧواﺳت
و ﻣورد ﺑﺎزﺧواﺳت ﻗرار ﮔرﻓت و اﻧدﮐﯽ ﭘس از ﺷﮭرک ﺳﺎزی ﺗوﺳط ﻋﺛﻣﺎن ﺧﯾل ﭘرﻧﮕر
ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ و ﺗﺧرﯾب ﻗرار ﮔرﻓت .اﺧﯾرا ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮔزارش ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧوروزﺧﺎن از
ﻋﺛﻣﺎن ﺧﯾل ھﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺑرای ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﭘﯾﻧﮑواری ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ،دﯾﮫ
ﺑﭘردازﻧد و ﻗﻠﻌﮫ و دھﮑده را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﮑرﺗر درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﻣوﺿوع
در ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ از ﺣﻘﺎﯾق ﻗﺿﯾﮫ اطﻼع دارد و در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺧواھد
داد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺣل ﺳرﯾﻊ و رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل ﺳرﺣدی ﺑﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
و ﻧوروزﺧﺎن در آﯾﻧده را ﺗﺿﻣﯾن ﺧواھد ﮐرد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧده درﺧواﺳت وﯾژه ﮐرد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﺣﺎﺿر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷود.
اﻣﺿﺎی ﭘﯽ دی اﯾﭻ ،ﺳﯽ ﯾو ای
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ﺳﻧد ٢۶
ﺷﻣﺎره  ،٧۵ﺳﺎل ١٨٧٣
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١۵ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٣

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

در اداﻣﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺣرم ﺷﻣﺎره  ۶٠ﻣورخ  ٣٠ﺟون ﮔذﺷﺗﮫ ﺧوﯾش و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت
ﺗﻠﮕراﻓﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ذﮐر ﺷد ،ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯽ
ﺣﺿرت ،ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اوراق ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎده
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل در ﻣورد ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻠﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﻗﺑﺎل آن ﮐﺷور ﺻورت ﮔرﻓت ]ﺑﮫ وزﯾر ﺣﮑوﻣت ٢٧ ،ﺟون ١٨٧٣؛ از وزﯾر ﺣﮑوﻣت١ ،
ﺟوﻻی ١٨٧٣؛ ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۴ ،ﺟوﻻی ١٨٧٣؛ از وزﯾر ﺣﮑوﻣت ٢۶ ،ﺟوﻻی
.[١٨٧٣
 .٢ﺗوﺿﯾﺢ دادن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﺧﯾر ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای
ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺷﮑل ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ او ﻣﺎھﯾت ﻗرارداد ﻣﻧﻌﻘده ﺑﺎ روﺳﯾﮫ را
ﺑﮫ درﺳﺗﯽ درک ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﺟزﺋﯽ ﺑود ﮐﮫ
در ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ طور رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ روﺷن ﺷده اﺳت.
 .٣از ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺗﺿﻣﯾنھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻻرد
ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو را ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧود را ﻣﻠزم ﺑﮫ
اﻧﺟﺎم ھر درﺧواﺳﺗﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر ارﺟﺎع ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در وھﻠﮫ اول ﻻزم ﺑود
ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺑرداﺷت ﻧﺎدرﺳت از اﯾن اﻣﺗﯾﺎز ﺣذف ﺷود و ﺑﺎ ﺗﮑرار اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﮐﮫ در درﺑﺎر
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اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ او داده ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﺻراﺣﺗﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دادﯾم ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت
اﺗﺧﺎذ ﺷده در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺣﻔظ ﺧواھد ﺷد ،ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن ﺣق را ﺑرای ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽ دارد ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ھر درﺧواﺳت
اﻣﯾر ،داوری ﮐﻧد.
 .۴در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدده اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ او دﺳﺗور داده ﺷده ﺗﺎ از ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏھﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎل و آﯾﻧده درﺧواﺳت ﮐﻧد .اوﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺟﺎوز واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت .آن
ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اطﻼع داده ﺷد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗواﻓق اﺧﯾر ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺣذف
اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از ﭘﯾش اﺳت ،اﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑودﯾم ﮐﮫ زﻣﺎن
اراﯾﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرا رﺳﯾده اﺳت .طوری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دارﯾد ،ﻣﺎ ﺑﮫ
اﻣﯾر وﻋده ﭘﻧﺞ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ داده ﺑودﯾم ﮐﮫ او را در ﺗﻌدﯾل ﻣطﺎﻟﺑﺎت رﻋﺎﯾﺎی ﺧود ﮐﮫ از ﺣﻣﻼت
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﺗﺿرر ﺷده ﺑودﻧد ،ﯾﺎری ﮐﻧﯾم و اﮐﻧون ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ اﺿﺎﻓﯽ ﭘﻧﺞ ﻟﮏ
روﭘﯾﮫ ﺑﺎ  ١٠ھزار ﺗﻔﻧﮓ اﻧﻔﯾﻠد و  ۵ھزار ﺗﻔﻧﮓ ﺳﻧﺎﯾدر ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾش
از ورود ﻧﻣﺎﯾﻧده درﺧواﺳت ﺷده ﺑود.
 .۵ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺻورت ﺗﺟﺎوز واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎل ﺷود،
ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑود .ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺗﻠﮕراف ﺣﺿرﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
اول ﺟوﻻی ،در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺑﻧد دوازدھم ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻔوذ اﻧﮕﻠﯾس ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﺎ ﻣذاﮐره ﺑرای
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓق رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺷﮑﺳت ﺑﺧورد ،اﺣﺗﻣﺎل آن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی ﺑرای دﻓﻊ ﻣﮭﺎﺟم ﺑدھد ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﻣﮏ ﻣﺷروط ﺑﮫ ﭘﯾروی اﻣﯾر از
ﺗوﺻﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﭘرھﯾز ﺧود از ﺗﺟﺎوز ﺧواھد ﺑود .ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر و ﻗطﻌﯽﺗری
در اﯾن ﺧﺻوص در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده در  ٣٠ﺟوﻻی اراﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
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 .۶ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ و ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫی ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻣﯾر ارﺳﺎل ﮐرده اﺳت،
ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣوﺿوع از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت و ظﺎھرا ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺗردﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد دﺳﺗورات او را در ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺧص ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد،
ﻣﺎ ﺻﻼح دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺣل آن را ﺑﮫ ﻓرﺻت ﻣﺳﺎﻋدﺗر ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻧدازﯾم .ﻣوﺿوع را ﻣﯽﺗوان
ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت.
 .٧از ﯾﺎدداﺷت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ را ﻧﻣﺎﯾﻧده در ﺑراﺑر اﻣﯾر ﻣطرح ﮐرد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد
ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣرزھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﮐردهاﯾم ،ھر ﭼﻧد ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺿور اﻓﺳران ﻣﻌﺗﺑر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ھرات و اﺣﺗﻣﺎﻻ
ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎری ﻣطﻠوب اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اھداف و ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ وﺿوح ﺑﯾﺷﺗر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درک و ﻗدرداﻧﯽ ﻧﺷود ،ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود در راه ﭼﻧﯾن
اﻗداﻣﯽ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾم .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رﻓﻊ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺳﺧﺗﯽھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾم ﯾﮏ اﻓﺳر
ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺣدود ﺗﻌﯾﯾن ﺷود .ﺟدا از اطﻼﻋﺎت ارزﺷﻣﻧد ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻊ
آوری ﻣﯽﺷود ،ﯾﮏ اﻓﺳر ﺧردﻣﻧد اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را دارد ﮐﮫ ﺑرای رﻓﻊ ھرﮔوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﺑﯽ
اﻋﺗﻣﺎدی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻧوز در ذھن ﺑرﺧﯽ از طﺑﻘﺎت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،اﻗداﻣﺎت
ﻻزم را در ﺟﮭت آﻣﺎده ﺳﺎزی راه ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن داﯾم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن ﮐﺷور،
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻣطﻠوب ﯾﺎ ﺿروری ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ،اﻧﺟﺎم دھد.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﻧﺎﭘﯾر ﻣﮕداﻻ ،ﺗﯾﻣﭘل ،اﯾﻠﯾس ،ﻧورﻣن ،ارﺗور ھوﺑﮭوز و ﺑﯾﻠﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٢۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ١۴ ،اﭘرﯾل  ،١٨٧٣از ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
ﭘس از ﺧواﻧدن ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ ﺗﺎرﯾﺦ  ۴اﭘرﯾل  ١٨٧٣ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺗﻔﻧﮓ ھﺎ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭم
ﺑﮫ دﺳت ﻣن رﺳﯾد ،اﻣﯾر ﭼﻧﯾن ﻓرﻣودﻧد:
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"ﺑدون ﺷﮏ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣن اﻋطﺎ ﮐرده اﺳت ﺑﺎﯾد از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ھﻣدردی و ﺻﻣﯾﻣﯾت آنھﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزار ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺛل روز روﺷن اﺳت ﮐﮫ ھم اﺷراف و ھم
ﻣردم ﻋﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺗﻔﻧﮓ اﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻔﻧﮓ ﻋﺎدت ﮐردهاﻧد.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﺗﻔﻧﮓ اﺳﻧﺎﯾدر در ﮐﺷور راه اﻧدازی ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﭼون ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎرت
ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﻧد ،اﺳﻧﺎﯾدر و ﺳﺎﯾر ﺗﻔﻧﮓ ھﺎ را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﯾﺎر ﮐرد ﺗﺎ در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ
در اﺧﺗﯾﺎر ﮐل ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﻗرار ﮔﯾرد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺗﻣﺎﯾل ﺧود
را ﺑرای ارﺳﺎل  ۵ھزار ﺗﻔﻧﮓ اﻧﻔﯾﻠد اﺑراز ﮐرده اﺳت .اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﮔرﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﻟطف و
ﻋﻧﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﻧﯾﺎزھﺎی ارﺗش اﯾن ﺳﻠطﻧت ﻧﺧواھد ﺑود .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﻻزم اﺳت اﺳﻠﺣﮫ ھﺎی ﺳﺑﮏ ﺑﮫ ﺗﻌداد  ١۵ھزار ﺗﻔﻧﮓ ﺳﮫ
ﺷﯾﺎر و  ۵ھزار اﺳﻠﺣﮫ اﺳﻧﺎﯾدر ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ،ﺗﮭﯾﮫ ﺷود" .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘس از
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٢۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ۵ ،ﻣﯽ  ،١٨٧٣از ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺷﺎھدات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ﻗﺑﻼ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ  ١۴اﭘرﯾل  ١٨٧٣ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل
ﺷده اﺳت .در ﭼﻧد روز اﺧﯾر ﺑﺣثھﺎی ﺑﯾن اﻣﯾر و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻣده او در ﺟرﯾﺎن اﺳت و در
ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﺻورت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑرای ﻣن ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﮑﺎت ﻋﻣده
واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
»ﭘس از ﺑﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت وﺿﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﻧﻔران اﻣﺑﺎﻟﮫ ،ﻣن ﺧود را از ﻣﺳﺋوﻟﯾت
اﯾﺟﺎد ﻣﻘدﻣﺎت ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑرا ﮐردم .اﮔر ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت وﯾژه
ﺑﯾن ﻣن و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ،ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﮐﻧﻔراﻧس ﻓوق ذﮐر
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ﮐردم ،ﻣرور ﺧواھم ﮐرد .واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ وﺿوح
در ﻣراﺳﻠﮫ ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ،ﮐﻣﯾﺳر ،در ﻣورد ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
روﺳﯾﮫ در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روﺳﯾﮫ ﻧﯾز در ﻣراﺳﻠﮫ ﺧود
ﺑﮫ ﻣن ﻧوﺷت ﮐﮫ آنھﺎ ،ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ،در ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن
اﻧد دﺧﺎﻟت ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺣدس ﺑزﻧم ﮐدام دﺷواری ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ﻣذاﮐراﺗﯽ
ﺑرای ﺑﺎر دوم ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻣرز ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت
ﮔﯾرد .ﻧﻣﯽﺗوان ﮐﺗﻣﺎن ﮐرد ﮐﮫ روسھﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣذاﮐرات ﺧود ﺛﺎﺑت ﻗدم
ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،آنھﺎ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧود در ﻣورد
ﮐرﯾﻣﮫ ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﻧﮕراﻧﯽ ﻣن از ﺟﺎﻧب روسھﺎ ھرﮔز ﺑرطرف ﻧﺧواھد ﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺑرای ﺳرﺑﺎزان ،ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن را ﺗزﯾﯾن
ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺑزرگ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﻗﻠﻌﮫھﺎی ﻗوی در ﺳراﺳر ﻣرز ﺷﻣﺎل
اﻓﻐﺎن اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﮔر ﯾﮏ ﺑﺣران اﺿطراری ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﺷود ،ﭼﻧﯾن
ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑدون ھﻣﮑﺎری ﻧﯾروھﺎی ﻣﻧﺿﺑط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .اﮔر ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﻣن ﻓورا ﺳرﺑﺎزان اﻓﻐﺎن را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧم و ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای اﻣﻧﯾت
ﻣرزھﺎ در ﺑراﺑر روسھﺎ در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺳﺎﻋد اﻧﺟﺎم دھم ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر
ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت .ھﯾﭻ ﮐس در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻓورا ﺑﮫ ھدف ﺧود ﻧرﺳﯾده اﺳت .آﺷﮑﺎرا ﺑر ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺧود را در اﯾن ﻣورد ﻧﺷﺎن دھد .ﺑﮭﺗر
اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧود و رﺿﺎﯾت ﻣن ﻣﻘداری از ﻣﻠﮑﯾت در ھﻧد و در
اروﭘﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﻣن ﺟدا ﮐﻧد ﺗﺎ اﮔر ﺧدای ﻧﺎﮐرده ﻣﺷﮑل ﺟدی ﻣرا ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧروج از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧد ،ﺑﺗواﻧم ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و ﻓرزﻧداﻧم در آﻧﺟﺎ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﺷوم و ھم ﻣﺳﮑن و ھم ﻣراﻗﺑت
در آﻧﺟﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧم .ﭘس از اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺟدد ،ﺷب و روز ﺑﺎ ﻏﯾرت و روﺣﯾﮫ ﺑﻠﻧد ﺑرای اﻣﻧﯾت
ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ﻣرز ھﻧد اﺳت ،ﺗﻼش ﺧواھم ﮐرد .زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺷده
اﺳت ﮐﮫ روسھﺎ ﭘس از ﺗﺻرف اورﮔﻧﺞ و ﻣرو ﺷﺎﺟﮭﺎن ،ﺑرای اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﺑر ﺳﻠطﻧت ﻣن
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ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﺑرﻗرار ﺧواھﻧد ﮐرد .روﺷن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ روسھﺎ ﻣرو ﺷﺎﺟﮭﺎن را
ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧﻧد ،ﺗرﮐﻣنھﺎﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﺑﺎدﻏﯾس ھرات ﭘﻧﺎه ﺧواھﻧد ﺑرد و اﮔر از رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت
ﺧود دﺳت ﺑرﻧدارﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ از آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ روسھﺎ دﺳت ﻧﮑﺷﻧد ،ﺑدون ﺷﮏ روسھﺎ
ھر از ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺎم ﺧواھﻧد داد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد از ﺗﻌرض
ﺗرﮐﻣنھﺎﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد و ﯾﺎ ﺑﮫ آنھﺎ )روسھﺎ( اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺗﺧﺎﺻم را ﻣﺟﺎزات
ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﺷراﯾط ﭼﻧﺎن دﺷواری ﺑرای ﻣن ﭘﯾش ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾز
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﺑودن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻧﮕﻠﯾس ،ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺑﺳﯾﺎر
ﺟدی ﺧواھد ﺷد.
ﮐوﺷﺎد ﺧﺎن ،رﺋﯾس ﻣرو ﺷﺎھﺟﮭﺎن ،ﺑدون ﺷﮏ ﭘﺳرش را ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧزد ﻣن ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ
اﮔر ﻣردم آن ﺳرزﻣﯾن ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﺎ روسھﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﻧد ،ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧﻊ
ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗن آنھﺎ در ﺑﺎدﻏﯾس ﻧﺷود .ﻣﻌروف اﺳت ﮐﮫ اﮔر در ﺻورت ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺗرﮐﻣن ھﺎ،
آنھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎدﻏﯾس ﺑﯾﺎﯾﻧد ،روسھﺎ از ﺗﻌﻘﯾب آنھﺎ درﯾﻎ ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .روسھﺎ را ﺻرﻓﺎ
ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ اﺑزارھﺎی ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﺷد ،ﻣﺎﻧﻊ ﮔردﯾد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ واﮔذاری ﻗﻠﻣرو ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﭘﺎرس ﻣواﻓﻘت ﮐرده اﺳت ،اﯾن ﺗﺻﻣﯾم روزی آن ﻗدر ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﺳﯾب وارد ﺧواھد ﮐرد
ﮐﮫ اﮔر آﺛﺎر آن ﺗﺎ ھﻧد ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ،ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﺧواھد داﺷت .زﯾرا از ﻣرو ﺷﺎھﺟﮭﺎن راه
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻧد وﺟود دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھﯾﭻ ﻓردی در ﺳراﺳر اﯾن ﺟﺎده
وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣرز ھﻧد ﺑﺎ روسھﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧد .ﺻدﻣﮫی ﮐﮫ در ﺗﺻﻣﯾم اﺧﯾر
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﺧواھد ﺷد از ﻧور ﺧورﺷﯾد روﺷن ﺗر اﺳت و ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎ ﻣواد اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣواﻓق ﺑﺎﺷم .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻧظرات و ﺗﺄﻣﻼت ﻣرا ﺑﮫ
دﻗت ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھد و ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣدردی ﮐﻧد ،در
ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣن اﺻﻼ ھﯾﭻ آراﻣش ﺧﺎطری درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهام ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﺑﮫ آن ﺗﮑﯾﮫ ﮐﺎﻣل
داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﺳﺎﮐت ﯾﺎ رھﺎ از اﺿطراب ﺑﺎﺷم .اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻋﻣدا از اﯾن ﻣوﺿوع
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ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭼﻧد روزی ﻣوﻗﺗﺎ ﺑﮕذرد ،اﯾن ﮐﺎر ﺧودﺷﺎن اﺳت ،اﻣﺎ ﻣن ﺷراﯾط ﺧود را
ﺑﮫ ﺷﮑل واﺿﺢ و ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت و ﺑدون درﻧﮓ و ﺗردﯾد اراﯾﮫ ﺧواھم ﮐرد".
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣن اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر در اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم ﻧدارم ،ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺳﮑوت
ﻧﮫ ﮐﻧم .واﻻﺣﺿرت ،ﻣطﺎﺑق ﻧظر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ،ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻓورا
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن را آﻏﺎز ﮐﻧد و ﮔﮭﮕﺎه ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی ﭘول ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی
اﺳﻠﺣﮫ و ﻣﮭﻣﺎت ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﺗواﻧد ﺳﻠطﻧت اﻓﻐﺎن
را ﺑﮫ طور رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ٢۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ،ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ۴رﺑﯾﻊ
اﻻول  ١٢٩٠ھﺟری ﻣطﺎﺑق  ٢٢ﻣﯽ ١٨٧٣
ﭼون ﻣﻘرر ﺷده ﮐﮫ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣدﺷﺎه ،ﻣﻌﺗﻣد ﺧﺎص ﻣن ،ﺑرای ﻧزدﯾﮏﺗر ﮐردن ﭘﯾوﻧدھﺎی
دوﺳﺗﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ،ﻣﻧﺗظر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎﺷد ،از اﯾن رو ﺧواھﺷﻣﻧدم ﺑﺎ اﯾن
ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه در ﻣﺣﺿر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺣﺎﺿر ﺧواھد ﺑود و
ھرﮔوﻧﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در ﻣورد اﻣور ﮐﺷور و ﻏﯾره ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺧواھد ﺷﻧﯾد و آﻧﭼﮫ
را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣورد رﻓﺎه ھر دو ﮐﺷور اﻋﻼم ﮐﻧم ،اراﯾﮫ ﺧواھد ﮐرد .او ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ
ھدف ﺧود ﺑﺎز ﺧواھد ﮔﺷت.

ﺿﻣﯾﻣﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ٢۶
ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ،ﻣﻘر ﺣﮑوﻣت،
ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﺷﻧﺑﮫ  ١٢ﺟوﻻی ١٨٧٣
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اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر:
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا،
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل،
ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ آﻗﺎی اﯾﺗﭼﯾﺳن،
ﺳﮑرﺗر ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺎرﯾﻧﮓ
ﺗرﺟﻣﺎن :ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ھﯾﻧدرﺳون ،ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب واﯾﺳرا ﮔﻔﺗﮕو را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﺧﯾری ﮐﮫ ﺑﯾن
ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،از
ﻧظر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﺳودﻣﻧد اﺳت.
در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط روز ﻗﺑل ﺗرﺟﻣﮫی از اوراق ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﮫ
ﭘﺎرﺳﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﻣوﺿوع ﺑرای او وﺟود
ﻧداﺷت و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع را ﺑﮫ دﻗت ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد و ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑرای
او روﺷن ﻧﺑود ﺑﺎ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارد ،اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را در ﻣورد ﻣوﺿوع
آن ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺣﻔط ﮐﻧد.
ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا اﯾن ﺟرﯾﺎن را ﺗﺎﯾﯾد ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﮔﻔﺗﮕوی ﺣﺎﺿر ﻗﺻد ﭘرداﺧﺗن
ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ روﺳﯾﮫ را ﻧداﺷﺗﻧد ،اداﻣﮫ دادﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن
ارﺗﺑﺎطﺎت را ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل زﯾر ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻣﯾر ﻣﯽداﻧﻧد:
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻣﺛﺑت و ﻣﮑرر داده اﺳت ﮐﮫ اﻓﻣﻧﺳﺗﺎن را »ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج از
ﺣوزهی ﻧﻔوذ ﺧود ﻣﯽداﻧد« و اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﮐﮫ »ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﺑرﺧﻼف
اﺳﺗﻘﻼل ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺳﺗﻘل در ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﺳﯾﮫ وﺟود ﻧدارد« .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ،اﯾن ﺗﺿﻣﯾنھﺎ،
ﻣرزھﺎی ﻣﻠﮑﯾت اﻣﯾر را ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ،اﻣﮑﺎن اﺧﺗﻼف
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در ﻗﻠﻣروھﺎی دﻗﯾق ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎ ﺑرای آن اﻋﻣﺎل ﺷود ،وﺟود ﺧواھد داﺷت .روﺳﯾﮫ اﮐﻧون
ﺗﻌرﯾف ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﻏرﺑﯽ را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت
و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﺣل ﮔردﯾده و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ ﺣﻔظ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳرﺣدات اﺳت.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﯾﺎ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺗوﺻﯾﮫھﺎی آنھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود
ﭘﯾروی ﮐﻧد و از دﺳت اﻧدازی و ﺗﺟﺎوز ﺑر ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای ﺣﻔظ ﺳرﺣدات دﺳت ﻧﺧورده ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد و ﻣرز ﻣورد ﻧظر ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﯾﺎ ھر
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺗﺣت ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﻧﻘض ﺷود ،طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧد و وظﯾﻔﮫ آن ﺣﮑوﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای ﺣل رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻗﺿﯾﮫ اﻧﺟﺎم
دھد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب آرزو ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ وﺿوح درک ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ
آن ﺳﻠطﻧت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اداﻣﮫ داد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣداﺧﻠﮫﮔراﻧﮫ ﺑﯾن ﻗﻠﻣروھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ،
ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ او ﯾﮏ ﮐﺷور ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا اﻓزودﻧد ﮐﮫ اﮔر در ﺻورت ﺗﺟﺎوز از ﺧﺎرج ،ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد
ﻗرار ﮔﯾرد و ﻣذاﮐره ﺑرای ﺣل رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷود ،اﺣﺗﻣﺎل آن وﺟود دارد
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دﻓﺎع ﻣﮭﺎﺟم ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی ﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ
ﻣﺷروط ﺑﮫ ﭘﯾروی اﻣﯾر از ﺗوﺻﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﭘرھﯾز ﺧود از ﺗﺟﺎوز ﺧواھد ﺑود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳﺧﻧﺎن ﻓوق را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﯾر و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎه اﻧد ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺻرﻓﺎ در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻣﺎل ﺧواھد ﺷد و
ھﯾﭻ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ آن ﺳﻠطﻧت ﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
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او ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘﯾﺷرویھﺎی ﺳرﯾﻊ روسھﺎ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﺷدﯾدﺗرﯾن ﻧﮕراﻧﯽھﺎ را در
اذھﺎن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت .روسھﺎ ھر ﻗدر ﺗﺿﻣﯾنھﺎي ﺧﺎص ﺑدھﻧد و ھر ﻗدر
ھم ﻛﮫ ﺗﻛرار ﮐﻧﻧد ،ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﻲﺗواﻧد ﺑﮫ آنھﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻛﻧد و ھرﮔز راﺿﻲ ﻧﺧواھﻧد
ﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﻛﮫ از ﻛﻣك ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣطﻣﯾن ﺷوﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧده اداﻣﮫ داد ﮐﮫ از ﻣﺎھﯾت
ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﺣﺎﺿر ﺑﺎ او اﻧﺟﺎم ﺷده ﮐﺎﻣﻼ ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ او ﻣﺎﯾل اﺳت
ھرﮔوﻧﮫ ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑرای ﻓرﺻﺗﯽ در آﯾﻧده ﻣﺣﻔوظ دارد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣواﻓﻘت ﮐردﻧد و ﺳﭘس ﮔﻔﺗﮕو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
اﯾﺗﭼﯾﺳون

ﯾﺎدداﺷت
اﯾن ﮔﻔﺗﮕو در ﻣورد ﺑﻧد  ۵ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٣ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر و روﻧوﺷت
آن ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ آن ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﺑود .روﻧوﺷت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ذرﯾﻌﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره ١٨۵٧
ﻣورخ  ١٨اﮔﺳت  ١٨٧٣داده ﺷده اﺳت.
اﯾﺗﭼﯾﺳون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ٢۶
ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ،ﻣﻘر ﺣﮑوﻣت ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ،
 ٣٠ﺟوﻻی ١٨٧٣
ﺣﺎﺿران:
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا،
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ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل،
اﯾﺗﭼﯾﺳون ،ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ،
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ھﯾﻧدرﺳون ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺗرﺟﻣﺎن
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا اظﮭﺎر ﮐرد در ﮔﻔﺗﮕوی ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ در  ١٢ﺟوﻻی ﺑرﮔزار ﺷد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﺧﯾر ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرای ﺳﻔﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ،او اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل ﮐرد ﮐﮫ از ھرﮔوﻧﮫ اظﮭﺎر ﻧظر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
طور ﮐﺎﻣل ﻣوﺿوع را ﺑررﺳﯽ ﻧﮑرده و ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در ﻣﯾﺎن ﻧﮕذاﺷﺗﮫ،
ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾﺷﺎن در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ اﻧﺟﺎم
داده ،آﺷﻧﺎ ﮔردﯾده و اﮐﻧون از ﻧﻣﺎﯾﻧده دﻋوت ﮐرده ﺗﺎ ﻧﮑﺎت ﻣورد ﻧظر را ﻣﺧﺗﺻرا ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی روﺳﯾﮫ و اﻧﮕﻠﯾس ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ آن ﺑﮫ
او داده ﺷده ،ﺑﮫ دو ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﺷده ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳوال ﺷود و ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺣﺎوی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ او ﺣﺎﻣل آن ﺑرای اﻣﯾر اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ
داده ﺷود .اﯾن ﻧﮑﺎت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﻧد:
اول ،از ﺑﻧد ﻧﻘل ﺷده ]ﭼون آنھﺎ )ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( آن را دارای اھﻣﯾت ﺑرای ﻧﮕﮭداری
ﺻﻠﺢ و آراﻣش در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی وﻏﯾره در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد[ ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ اﯾرل ﮔراﻧوﯾل
در  ١٧اﮐﺗوﺑر  ١٨٧٢رخ داد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ھدف ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس
و روﺳﯾﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ و آراﻣش در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑوده اﺳت .اﮔر در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗدرت
ﺧﺎرﺟﯽ در وﺿﻌﯾت داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻘﺻﯾری ﭘﯾدا ﮐﻧد و اﮔر ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺷراﯾط ﺻﻠﺢ
و آراﻣش ﺑرای آن ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت ،ﺟﺎی ﻧﮕراﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺗﻠﻘﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﺷراﯾط ﻗرارداد ﻣﻧﻌﻘده ﺑﯾن روﺳﯾﮫ و اﻧﮕﻠﯾس را ﺑﺎطل ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧواﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻗواﻧﯾن
و رﺳوم ﺧود در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود ﭘﯾروی ﮐﻧد و اداره داﺧﻠﯽ ﺣﮑوﻣتھﺎ در ھر دو طرف
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ﻣرز ﻋﺎری از ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺎﺷد و ﻋﺑﺎرت ﻣورد اﺷﺎره ھﯾﭻ اﺷﺎرهی ﺑﮫ ﺷراﯾط داﺧﻠﯽ اﯾن ﮐﺷورھﺎ
ﻧدارد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﭘﺎﺳﺦ داد در اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺑﺎرت »ﺻﻠﺢ و آراﻣش« ﺑﮫ رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷورھﺎی
ﻣرﺑوطﮫ اﺷﺎره دارد ،ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد و ﻧﺑود اﯾن ﺷراﯾط در اﻗﺗﺻﺎد داﺧﻠﯽ آن ﮐﺷورھﺎ
ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد آن ﺗرﺗﯾﺑﺎت را ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎزد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺷﮏ ﻧدارد ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫی
ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﺎﻗل آن ﺧواھد ﺑود اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر رﺳﺎﻧﯾده ﻣﯽﺷود.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اظﮭﺎر ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮔر ھر ﯾﮏ از اﺗﺑﺎع روﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺧﺎرﺟﯽ
ھﺎی ﮐﮫ وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﺷوﻧد ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻘﺻﯾر ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺣروم ﺷوﻧد ،اﯾن وظﯾﻔﮫ اﻣﯾر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣﻠل،
ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت و ﻏراﻣت ﺑﭘردازد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻏﻔﻠت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از وظﺎﯾف ﻋﺎدی ھر ﺣﮑوﻣت در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﯾل را ﻧﺷﺎن دھد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﭘس ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻛرد ﻛﮫ ﭼون اﻋﺗراﺿﺎت زﯾﺎدی ﺑﮫ ورود ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﭼﻧﯾن
ﻗدرتھﺎي ﺑزرگ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻛﻧﺗرول ﺣرﻛت آنھﺎ ﻧﯾﺳت،
ﺷراﯾط ﻓوق ﻓﻘط در ﻣورد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﻲ اﻋﻣﺎل ﺷود ﻛﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻣﯾر و ﻣﻼﺣظﺎت او وارد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾنھﺎ ھﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را ﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز
درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن اﯾﺷﺎن اﺷﺎره ﺑﮫ ورود ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﺟﺎزه
اﻣﯾر اﺳت.
دوم ،ﻧﮑﺗﮫ دوم ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرد ،ﺗﺎﯾﯾد ادﻋﺎھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺑﺧﺎرا ﺑود ﮐﮫ
در ھﻣﺎن ﭘﯾﺎم ﻻرد ﮔراﻧوﯾل ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت ]ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎور دارد ﮐﮫ ﺣﺎل
در ﻗدرت ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ روﺷن ﺣق اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑر ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﮫ او
ﺣﺎﻻ ادﻋﺎ دارد و ﺧود ﺑﺧﺎرا آن را اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧد[ .ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﮕران ﺑود ﮐﮫ در آﯾﻧده ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﺧﺎرا ﺗﺣت ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ اﯾن ﺗﺎﯾﯾد را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای
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ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣﺟدد اﯾن ﺳوال ﻓراھم ﮐﻧد .راه ﺣل در ﺑراﺑر ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ،اﻋﻼم اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت و ھﯾﭻ ﻣذاﮐره دﯾﮕری در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھد
ﺷد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﺑﻌدی ﺑﺧﺎرا ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﯾن
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد و اﯾن در ﻧﺎﻣﮫی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده داده ﺧواھد ﺷد،
اﻋﻼم ﻣﯽﺷود.
ﻧﻣﺎﯾﻧده در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﻋدم وﺟود ھرﮔوﻧﮫ ﺿﻣﺎﻧت ﻣﺷﺧص از ﺳوي روﺳﯾﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎري
اﺧﯾر اﺷﺎره ﻛرد ﻛﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوزي ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
واﯾﺳرا ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺑﺧش آﺧر ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻣﺷﺧص ﻣرز
ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣدود ﻣﯽﺷود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺑﯽ ﺟﺎ اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻗﺑﻼ
ﺑﺎرھﺎ ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ اراﯾﮫ ﺷده و ھم در آﻏﺎز ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر درج
ﺧواھﻧد ﺷد.
در اداﻣﮫ ،ﻓرﺳﺗﺎده اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳوی روﺳﯾﮫ داده ﺷود ،اﻣﯾر و
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﻋدهھﺎی ﻗطﻌﯽ ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد .او دﻻﯾل دﻗﯾق
ﻧﮕراﻧﯽھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑرای ﺳﮑرﺗر ﺗوﺿﯾﺢ داد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ
ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دو دﻟﯾل درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐرد :اول ،اﻣﯾر اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣرزھﺎی ﺧود را در ﺑراﺑر ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﺟﺎوز اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آﯾﻧده ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﯽﮔوﯾد اﯾن درﺧواﺳت ﺗﺎ ﺣدی ﺑر اﺳﺎس وﻋدهھﺎی
ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑود ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن اﻣﯾر ﻣﺟﺑور ﺑود ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾروھﺎ را ﺑرای
دﻓﺎع از ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺧود ﮔرد آورد.
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن وﻋدهھﺎ ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﺗﺻور ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺗﻌﮭد
ﺷده ﮐﮫ از ھر درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻣﯾر ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧد .او اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﻣطﻠوب داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھرﮔوﻧﮫ
ﺑرداﺷت ﻧﺎدرﺳت در راﺑطﮫ ﺑﺎ وﻋدهھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺑﯾن ﺑرود .واﯾﺳرا ﭘس از ﺷﻧﯾدن
ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ،از ﻓرﺳﺗﺎده ﺟوﯾﺎ ﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ او ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻌﺗﻘد
اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣوظف ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ھر درﺧواﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗرﺟﯾﺢ دھد .ﻓرﺳﺗﺎده
ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑود ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﺷﮑﯽ در اﯾن ﻣوﺿوع
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ درک ﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن
ھر درﺧواﺳت اﻣﯾر داوری ﮐﻧد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اداﻣﮫ داد ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو اﻣﯾر را ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار
داده ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ اظﮭﺎرﻧظری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺟﺎم دھد "ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﮫ و اﺣﺗرام ﺑررﺳﯽ
ﺧواھد ﺷد" و ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو را ﺣﻔظ ﮐﻧد
و ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ از درﺧواﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗرﺟﯾﺢ داده ﺷود ،ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐﻧد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﮔﻔت
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻧﮕراﻧﯽھﺎی اﻣﯾر از ﺧطرات ﺑﯾروﻧﯽ ﺳﮭﯾم ﻧﯾﺳت ،زﯾرا آنھﺎ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﺧﯾر ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺗﻘوﯾت ﻣﺎدی ﻣوﻗﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده
اﺳت .اﻣﺎ ﺟدا از اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ،اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﺑﯾﻧد .از اﯾن رو ،درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﺣﺎﺿر ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آن را ﺑرای
ﻧﯾﺎزھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑداﻧد ،اﺟﺎﺑت ﺧواھد ﺷد و ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب از ﻧﻣﺎﯾﻧده دﻋوت ﮐرد
ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده در اداﻣﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺻورت ﺗﺟﺎوز واﻗﻌﻲ از ﺧﺎرج اظﮭﺎر
ﻛرد ﻛﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﻗﺑل ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣود ﮐﮫ اﮔر در ﺻورت ﺗﺟﺎوز از ﺧﺎرج ،اﮔر ﻧﻔوذ
اﻧﮕﻠﯾس ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد ﻗرار ﮔﯾرد و ﻣذاﮐره ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗواﻓق رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺷﮑﺳت
ﺑﺧورد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن ﺻورت ﺑﮫ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی ﺑرای دﻓﻊ
ﻣﮭﺎﺟم ﻣﯽدھد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
اﻣﯾر ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻋﻣل ﮐﻧد و ﺧود از ﺗﻌرض ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾد .اﮐﻧون اﻣﯾر در
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اﻧﺗظﺎر ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز از ﺗوﺻﯾﮫ واﯾﺳرا در ﻣورد ﭘرھﯾز از ﺗﺟﺎوز
ﭘﯾروی ﮐرده و در ﺻورت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آن ﺳﯾﺎﺳت اداﻣﮫ ﻣﯽدھد .ﻓرﺳﺗﺎده اداﻣﮫ داد ﮐﮫ در
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ،اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏھﺎی اراﯾﮫ ﺷده اراﯾﮫ ﮐرده
اﺳت و ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑدﺳت ﻧﯾﺎوده اﺳت .در ﺻورت ﻣﺳﺎﻋدت از ﺳوی
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﯾد ﻗول ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﺎ ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ در ﺻورت ﺗﮭﺎﺟم ﺑﮫ آن
ﮐﺷور ﺑﺎﺷد .اﮔر اﻣﯾر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد و درﺧواﺳت ﺳرﺑﺎزان را ﺑدھد،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻗول دھد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎ را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ او اﻋزام ﮐﻧد و در ﺻورت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن
ﻧﯾﺎز ،آنھﺎ را ﺧﺎرج ﮐﻧد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﺷوﯾش ھﺎی اﻣﯾر ﻣواﻓق ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮔﻔﺗﮕوی ﻗﺑﻠﯽ ذﮐر ﺷد ،اﯾن وظﯾﻔﮫ اﻣﯾر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد واﻗﻌﯽ ،اﯾن ﺳوال را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ارﺟﺎع دھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣذاﮐره
ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣوﺿوع را ﺣل و از ﺧﺻوﻣت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .ﺑﺎ اﺻرار ﺑر
ﭼﻧﯾن ارﺟﺎع ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﻗﺻد ﻣﺣدود ﮐردن ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ در ﻗدرت اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای ﺑرداﺷﺗن اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای دﻓﻊ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺧود ﻧﯾﺳت.
اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ارﺟﺎﻋﯽ ﺷرط اوﻟﯾﮫ و ﺿروری ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ او اﺳت .در ﭼﻧﯾن
ﺷراﯾطﯽ ،اﮔر ﺗﻼشھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗواﻓق دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯽﺛﻣر ﺑﺎﺷد،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﻣﮏھﺎی اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول و ھم در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ در ﻣورد اﯾن ﮐﻣﮏھﺎ و
ھم در ﻣورد ﻣﺎھﯾت و ﻣﯾزان آن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن ﮐﻣﮏھﺎ ﻣﺷروط ﺑﮫ
ﭘرھﯾز اﻣﯾر از ﺗﺟﺎوز و ﭘذﯾرش ﺑﯽﻗﯾد و ﺷرط ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ او ﺧواھد ﺑود .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﻔت ﮐﮫ ھم در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ و ھم در
ﮔﻔﺗﮕوی ﺣﺎﺿر ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧود در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ و اﯾرادات ﺧود در ﻣورد ﺑرﺧﯽ ﻣوارد را
ﺗوﺿﯾﺢ دادهاﺳت و اﯾن ﻣوﺿوع اﮐﻧون ﺑرای ﺑررﺳﯽ در اﺧﺗﯾﺎر اﻣﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
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ﺑﻌدا دو ﻧﮑﺗﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾن وﻋده داده ﺗوﺳط ﻓرﺳﺗﺎده ﻣطرح ﺷد .او در وھﻠﮫ اول
درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻣﯾر ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ
طور ﻣﺷﺧص اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ آنھﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺗﺟﺎوزی را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣن در ﻧظر ﺧواھﻧد
ﮔرﻓت.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ از اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻋﺑﺎرات ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﺟﺎد ﻧﺎراﺣﺗﯽ
ﺑﯽ ﻣورد اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ﻧظر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺟﻠب رﺿﺎﯾت اﻣﯾر
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣورد ھر ﻧوع ﺗﺟﺎوزی ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﺳﭘس ﻓرﺳﺗﺎده ﻓﺷﺎر آورد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﺧﺎص در ﺗﺿﻣﯾن ﮐﺗﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻣﯾر داده ﻣﯽﺷود ،ذﮐر ﮔردد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻋدم ﻣﺻﻠﺣت در اﯾﺟﺎد آزردﮔﯽ ﺑﯾﮭوده ﺑرای ﯾﮏ
ﻗدرت دوﺳت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ذﮐر ﺧﺎﺻﯽ ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﻻﻟت ﺑر
ﭘذﯾرش اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ دارد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺿﻣﯾنھﺎی
ﻣﮑرر روﺳﯾﮫ ،آن را ﺑﭘذﯾرد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﭘس ﭘرﺳﯾد ﻛﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺗرﻛﻣن ھﺎ ﺑراي ﻣﺷﺎوره ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھد ﮐﮫ
روسھﺎ ﺧواھﺎن اﺟﺎزه ﻋﺑور ﺳرﺑﺎزان ﺧود از ﻗﻠﻣرو آنھﺎ ﺷده اﺳت.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ درﺳت اﺳت .ﺗرﮐﻣنھﺎدزد و آدم رﺑﺎ و ﻋﺎﻣل
ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺷرارت در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑوده اﻧد .اﻣﯾر ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫی اﻧﺟﺎم
ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺧود را در ﻗﺑﺎل ﭼﻧﯾن اﻓرادی ﻣﺳﺋول ﺑداﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﭘﺎﺳﺦھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ آنھﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺷوﻧد ،اﻣﺎ اﻣﯾر ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺧود را ﻣﺳﺋول آنھﺎ
ﺑداﻧد ﯾﺎ از اﻗداﻣﺎت ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ آنھﺎ ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت آنھﺎ ﺑﺎ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻧﯾروھﺎی روﺳﯾﮫ دﻓﺎع ﮐﻧد.
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ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎ ﺣﮑﻣت ﺑﮫ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﻧﺎﻣﮫی را ﮐﮫ
ﻣﯽﺧواھد ﺑرای اﻣﯾر ﺑﻔرﺳﺗد ،ﺑﺑﯾﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﻛﮫ ھﯾﭻ ﻧﻛﺗﮫ دﯾﮕري در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣرزھﺎي ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧدارد
ﻛﮫ در ﻣورد آن ﺻﺣﺑت ﻛﻧد ،ﮔﻔﺗﮕو ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺳﺗﺎن ﭘرداﺧت .ﺟزﺋﯾﺎت در ﯾﺎدداﺷت ﺟدا
ﺛﺑت ﺧواھد ﺷد.
اﻣﺿﺎی اﯾﺗﭼﯾﺳون

ﯾﺎدداﺷت
اﯾن ﮔﻔﺗﮕو در ﻣورد ﺑﻧد  ۵ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٣ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر و روﻧوﺷت
آن ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ آن ﻧﺎﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﺑود .روﻧوﺷت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ذرﯾﻌﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره ١٨۵٧
ﻣورخ  ١٨اﮔﺳت  ١٨٧٣داده ﺷده اﺳت.
اﯾﺗﭼﯾﺳون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ٢۶
ﯾﺎدداﺷت ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﮐﮫ در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد
ﻧﻣﺎﯾﻧده دﯾدﮔﺎھﮭﺎي ﻣطرح در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣورد ﭘﯾﺷروي روسھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳرﺣد آن ﻛﺷور
و اﯾﺟﺎد اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎﻧﺗونھﺎ در ﻛرﻛﻲ ،ﭼﺎرﺟوي و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﻧزدﯾك ﺑﮫ ﺳرﺣد ﺗوﺳط آنھﺎ
را ھﻣراه ﺑﺎ ورود اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗرﮐﻣنھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎدﻏﯾس ﺗوﺿﯾﺢ داد .او اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ ﮐرد
ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل از ﺳوی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑرای
اﯾﺟﺎد ھﯾﺋت و ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ در ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺎ رﻋﺎﯾت ﺳﺎﯾر ﺧواﺳتھﺎ ﻓراﺧواﻧده
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ﺷود .او اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣورﯾت از ﺟﺎﻧب ﯾﮏ ﻗدرت ﺑزرگ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﮫ ھﻣراه دارد و در واﻗﻊ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت .در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﻧﯾز
ﺷﺎﯾد ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی ﭘﯾش آﯾد و او در وﺿﻌﯾت ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟوﯾﺎ ﺷد ﮐﮫ ﭘس از آن
ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺧواﺳت ھﺎ ﻣﯽﺗوان داد؟
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران روس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ
ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐف رﺳﻣﺎ اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ رﻓﺗن اﻓﺳران
اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد ،ﺑﺎ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻣواﻓﻘت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران روﺳﯽ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر
را اﻧﺟﺎم دھﻧد .در ﺻورت اراﯾﮫ ﭼﻧﯾن درﺧواﺳﺗﯽ ،ﺑﺎﯾد ﻓورا ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷورت
ﺷود .اﮔر در اﯾن ﻣورد ﯾﺎ ھر ﻣوﺿوع دﯾﮕری ،اﻣﯾر از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷﺎوره ﺑﺧواھد،
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣورد ﻧظر ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ او داده ﻣﯽﺷود.
آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دور از دﻟﮭره ھﺎی ﺳرﮔرم ﮐﻧﻧده از ﺣﻣﻠﮫ
روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑرﻋﮑس ،اﻋﺗﻘﺎد ﻗطﻌﯽ آنھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺧﯾر
اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ وﻗوع ﭼﻧﯾن ﺣﺎدﺛﮫ را دورﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﻠوه دھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در اﯾن ﺷراﯾط،
آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻣﯾر را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ،ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﮐﻼن اﻧﺟﺎم دھد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،آنھﺎ ﻣﺎﯾﻠﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر را ﻗوی و ﺣﮑوﻣت او را ﻣﺣﮑم ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺳﯾﺎﺳت ﺧود در
ﻣورد ﺗﻘوﯾت واﻻﺣﺿرت را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد .ﺑرای اﯾن ھدف آنھﺎ آﻣﺎده اﻧد ﺗﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ
ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﮫ او ﺑﮑﻧﻧد .درﺧواﺳت اﻣﯾر ﺑرای  ٢٠ھزار اﺳﻠﺣﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ  ۵ھزار اﺳﻧﺎﯾدر و ﺑﻘﯾﮫ
اﻧﻔﯾﻠد ﺑﺎ ﻣﮭﻣﺎت و ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺗرﺟﯾﺢ داده ﺷده اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ھﻧد ،ذﺧﯾره
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﻧﺎﯾدر ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻧﯾروھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود ﻧدارد و ذﺧﯾره ﺑﯾش از  ۵ھزار اﻧﻔﯾﻠد
ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت .اﯾن ﺷﻣﺎر ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻓورا در اﺧﺗﯾﺎراﻣﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﻘﯾﮫ
از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺳﻔﺎرش داده ﺷده و ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد.
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ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﻧﻣﺎﯾﻧده در ﻣورد وﺿﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗوﺟﮫ ﮐرده اﺳت .در ﮔﻔﺗﮕوی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا اﻧﺟﺎم ﺷد ،از ﻧﻣﺎﯾﻧده درﺧواﺳت ﺷد
ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد و ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻼم ﮐرد
ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ او دﺳﺗور داده اﺳت ﮐﮫ ده ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ،ﺑﮫ ﺷﻣول ارزش ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑﮫ اﻣﯾر
ھدﯾﮫ دھد .اﯾن ﮐﻣﮏ ﻋﻼوه ﺑر ﭘﻧﺞ ﻟﮏ وﻋده داده ﺷده در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻏراﻣت ﺑﮫ اﺗﺑﺎع واﻻﺣﺿرت در ﺣﻣﻼت ﺳﯾﺳﺗﺎن ﭘرداﺧت ﺷود ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع ﭘﺎﻧزده ﻟﮏ
روﭘﯾﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ده ﻟﮏ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻘدی ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺞ ﻟﮏ وﻋده ﻏراﻣت ﺑﮫ آﺳﯾب
دﯾدﮔﺎن و ﭘﻧﺞ ﻟﮏ دﯾﮕر در اﺧﺗﯾﺎر اﻣﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﭘﻧﺞ ﻟﮏ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده ﺑرای اﺳﻠﺣﮫ
ذﺧﯾره ﻣﯽﺷود .دﺳﺗورات ﻓوری ﺻﺎدر ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ده ﻟﮏ در ﭘﺷﺎور آﻣﺎده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ھر
زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﻧد و ﭘس از ﻣﺷﺧص ﺷدن ﻗﯾﻣت اﺳﻠﺣﮫ ۵ ،ﻟﮏ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده ﺑﺎ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﺣﯾﺿرت از طرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗص آنھﺎ در ﻣورد ﻣرز ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ رﺗﺑﮫدار ،ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ذﯾﺻﻼح ﺑﺎﯾد ﻣرز ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ را ﺗﺎ
اﻧﺗﮭﺎی ﺷرﻗﯽ آن ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن اﻓﺳر از ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن
ﻧﯾز ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧد؛ از طرﯾق ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ و از راه ﮐﺎﺑل ﺑرﮔردد ،ﺗﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻣﯾر در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﻣرز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ھم ﻧظری در ﻣورد اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای
اﻣﻧﯾت ﮐل ﻣرز در ﺑراﺑر اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣطرح ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،واﻻﺣﺿرت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﭘس از ﻣﺷورت ﺑﺎ اﯾن اﻓﺳر ،ﺑرای دﻓﺎع
از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ،اﺑداع ﮐﻧد .طوری ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ
ﺧطری را از ﺧﺎرج ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد .ھﻧوز ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣواردی ﭘﯾش
آﯾد ﮐﮫ در اﺛر اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗص ،ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ھم در ھﻧد و ھم در اﻧﮕﻠﯾس ،در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق اﺳت
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ﮐﮫ آنھﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﮫ ھر ﻣرﺟﻊ ﯾﺎ ﺳوال ﻣﻣﮑن در ﻣورد ﻣوﺿوع ،ﺳرﯾﻊ و ﻣﻌﺗﺑر
ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد .ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ھﻣﺎھﻧﮕﻲھﺎي اوﻟﯾﮫ ﺑراي ﺗﻌﯾﯾن ﯾك اﻓﺳر و
ﺟزﺋﯾﺎت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،اﻣﯾر ﯾﮏ داک )ﻣراﺳﻼت( ﻣﻧظم از طرﯾق
ﺑدﺧﺷﺎن را ﺗرﺗﯾب دھد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻣورﯾت آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ھﻧﮕﺎم ﺣﺿور در ﯾﺎرﮐﻧد ارﺗﺑﺎط
ﺑرﻗرار ﮐﻧد.
اﯾﺗﭼﯾﺳون

ﯾﺎدداﺷت
اﯾن ﯾﺎدداﺷت در ﺑﻧد  ٧ﻧﺎﻣﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣورخ  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٣
ارﺟﺎع ﺷده و ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ آن ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾﺗﭼﯾﺳون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺳﻧد ٢۶
ﺧرﯾطﮫ ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٣
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و
ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن
ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﻣن اﺧﯾرا در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل در ﻧظر داﺷﺗم ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھم
ﺟزﺋﯾﺎت ﻓﯾﺻﻠﮫ در ﻣورد ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎ ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﺗوﺿﯾﺢ دھد .اﮐﻧون ھر دو ﻣوﺿوع
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را ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣود ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر واﻻﺣﺿرت در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗم ﮐﮫ
وظﺎﯾف ﺧود را ﺑﺎ ﺟدﯾت و ھوﺷﻣﻧدی را اﻧﺟﺎم دادهاﻧد.
در ﻧﺎﻣﮫھﺎی در ﺣﺎﺷﯾﮫ ]ﻣورخ  ٢۴ﺟون  ١ ،١٨٧٠ﻣﯽ  ١٨٧٢و  ٧ﺳﭘﺗﻣﺑر ،[١٨٧٢
ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﺑﻼغ ﺷد ﮐﮫ آنھﺎ ﻗﺻدی ﺑرای ﮔﺳﺗرش
ﻣرزھﺎی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻧوب ﻧدارﻧد و ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطﻘﯽ را ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ
ﺑود ،ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽداﻧﻧد .ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻣﭘراﺗور روﺳﯾﮫ »ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج از ﺣوزهای
ﻣﯽﻧﮕرد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت روﺳﯾﮫ ﺑرای اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﺧود در آن اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد« و »ھﯾﭻ ﺗﮭﺎﺟم
ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽﮐﻧد« .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ،اﯾن ﺗﺿﻣﯾنھﺎ ،ﺳرزﻣﯾنھﺎی
را ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در اﺧﺗﯾﺎر واﻻﺣﺿرت ﻗرار داﺷت ،ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ در ﻣﺣدوده دﻗﯾق ﻗﻠﻣروی
ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎ ﺑﮫ آن اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ،ﺗﻔﺎوت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھدف ﺑﺧش آﺧر ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﯾن
ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ رﻓﻊ اﺣﺗﻣﺎل ﺗردﯾد ﯾﺎ ﺳوءﺗﻔﺎھم ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗطﻌﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﭼﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و اﮐﻧون ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺷﻧودی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
اطﻼع دھم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻧظرات ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﻣﺗﻌﮭد ﺷده
ﮐﮫ ﺣدود ﺳرزﻣﯾنھﺎی واﻻﺣﺿرت را آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﮔراﻧوﯾل در  ١٧اﮐﺗوﺑر
 ١٨٧٢ﺷرح داده ﺷده ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد .ﺗرﺟﻣﮫی از آن و ھم ﻋﺻﺎرهی ﺗرﺟﻣﮫ ﭘﺎﺳﺦ
روﺳﯾﮫ ﺑرای اطﻼع واﻻﺣﺿرت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎﻋث ﺧرﺳﻧدی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺷده اﺳت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋزم ﺧود
را ﺑر اﺳﺎس ﺗوﺻﯾﮫ اﯾرل ﻣﺎﯾو اﺑراز داﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ از ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور اﯾﺎﻟتھﺎ و
ﻗﺑﺎﯾل ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧودداری ﮐﻧﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﯾﭻ
ﺗردﯾدی در اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻔوذ ﺧود ﺑرای ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اھﻣﯾت ﺣﻔظ اﯾن ﻧﮕرش ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑر
واﻻﺣﺿرت اﺣﺳﺎس ﻧﮑرده اﺳت و اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدھد ھﯾﭻ ﻣﺗوﻟﯽ ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ طرح اﺷﻐﺎل ﯾﺎ
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ﺗﺟﺎوز ﻓراﺗر از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﮔراﻧوﯾل در ١٧اﮐﺗوﺑر  ١٨٧٢ذﮐر ﺷده،
ﻣﻧﺟر ﺷود .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ از ﺳوی ﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﻼش
ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد ﺗﺎ ﮐﺷورھﺎی را ﮐﮫ در آنھﺎ ﻧﻔوذ دارد از ﺗﺟﺎوز از ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ،ﺑﺎز دارﻧد.
واﻻﺣﺿرت ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﻣورد ﻣرزھﺎ ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﻣن اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ،ھدف ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﮔراﻧوﯾل
در  ١٧اﮐﺗوﺑر ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
در رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ آنھﺎ ﻣﺣﻘق ﺷود و در آﯾﻧده ھﯾﭻ ﺗﺟﺎوزی از ھﯾﭻ ﻣرزی ﮐﮫ اﮐﻧون ﺛﺎﺑت
ﺷده اﺳت ،ﺻورت ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺗﻘوﯾت ﻣﺎدی ﻣوﻗﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و رﻓﻊ ﺗرس ﺧطرات از ﺑﯾرون ﺑوده اﺳت .ﺣدود ﻗﻠﻣروھﺎی واﻻﺣﺿرت ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﮫ
آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت ،اﮐﻧون ﻗطﻌﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﮐﮫ از ھرﮔوﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣوﺿوع
ﺗوﺳط ﺑﺧﺎرا ﯾﺎ ھر ﻗدرت دﯾﮕری ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﺳوال ﯾﺎ ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر در ﻣوﺿوع ﺑﯾن
واﻻﺣﺿرت و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷﻣﺎ در آن ﻣﻧﺎطق ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد .در اﯾن ﺣل ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﯾﮏ طرف اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،آنھﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﯾش از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﻔظ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣرزھﺎی واﻻﺣﺿرت
ﻋﻼﻗﻣﻧد اﻧد .ﻣن ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺻورت ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾنھﺎی واﻻﺣﺿرت در ﭘﯾش ﺧواھد ﮔرﻓت ،ﺻﺣﺑتھﺎی داﺷﺗﮫ ام .ﻧﺳﺧﮫی از اﯾن
ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﺳوال دارای ﭼﻧﺎن اھﻣﯾﺗﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب
ﺗری ﻣوﮐول ﮐرد.
ﻣن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ از ﺧﺎرج ﺑرای ﻗﻠﻣروھﺎی واﻻﺣﺿرت را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻻزم
ﻧﻣﯽداﻧم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھزﯾﻧﮫھﺎی ﮐﻼﻧﯽ را ﺑرای ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﺗﺣﻣل
ﺷوﻧد .اﻣﯾدوارم ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻓوق ،واﻻﺣﺿرت اﯾن اﻣﮑﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ
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ﺑﯽ درﯾﻎ ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم و ﺑﮭﺑود اﻣور داﺧﻠﯽ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎﯾل
اﺳت ﮐﺷور واﻻﺣﺿرت را ﻗدرﺗﻣﻧد و ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺑﯾﻧد .ﻣﺻﻣم ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را ﮐﮫ در ﻗﺑﺎل
واﻻﺣﺿرت ﺗوﺳط ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎﻧم ،ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو اﺗﺧﺎذ ﺷده اﺳت ،ﺣﻔظ ﮐﻧم و اﯾن
اطﻣﯾﻧﺎن را ﮐﮫ در درﺑﺎر اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت داده ﺷده اﺳت ،ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھر از ﮔﺎھﯽ ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ درﻧظر داﺷت اوﺿﺎع و اﺣوال ،ﺣﮑوﻣت
واﻻﺣﺿرت را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋدل و اﻧﺻﺎف ﺣﮑوﻣت ﻣﺷروع
ﺧود را اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﺎم ﮐراﻣت ھﺎ و اﻓﺗﺧﺎراﺗﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ
ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾد.
ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣذاﮐرات اﺧﯾر و ﺳﺎﯾر ﻣوارد وﺟود دارد ﮐﮫ در ﯾﺎدداﺷت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻻﺣﺿرت ﺷﻣﺎ ،ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت.
در ﻣورد ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن در ﻧﺎﻣﮫی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗذﮐر دادهام.
ﺧواھﺷﻣﻧدم اﺣﺗراﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﻗﺎﯾل ھﺳﺗم اﺑراز داﺷﺗﮫ و دوﺳت ﺻﺎدق
واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﺷم.
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧۴
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ﺳﻧد ٢٧
ﺷﻣﺎره  ،۴ﺳﺎل ١٨٧۴
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٣ ،ﺟﻧوری ١٨٧۴

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺿﻣﯾﻣﮫ واﯾﺳرا و
اﻣﯾر ﮐﺎﺑل را در ﻣورد ﻧﺎﻣزدی ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯾﻌﮭد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
 .٢از دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل و ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ارﺳﺎل ﺷده،
ﺣﺿرﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد ﮐﮫ ﻧﺻب ﺳردار ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯾﻌﮭد ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﻔﺎت و ﺷﺎدی ﻓراوان
اﻧﺟﺎم ﺷد و اﮐﺛر ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻋﻣده و ﺳرداران ﮐﺷور اﯾن روﯾداد را ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری ﯾﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗﻧد.
 .٣اﯾن ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫی از وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ اﺣﺳﺎس در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﺿﺎﯾت در ﺑراﺑر ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ﻋﻣدﺗﺎ ﺑرای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺧت ﺧود
ﻣدﯾون او اﺳت ،ﺑﺎﯾد دﯾد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﻋﺟوﻻﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺧطر ارا ﺣدس و ﮔﻣﺎن زد.
در اﯾن ﺣﺎل ،ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ھﯾﭻ ﺗﺑرﯾﮑﯽ ﻧﻔرﺳﺗﺎده و اﮔر ﮔزارﺷﺎت درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾروان اﻣﯾر
و ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن را در ھرات ﺗﺣت ﻗﯾودات ﻗرار داده و دﻓﺎع ﺷﮭر و ﻗﻠﻌﮫ را ﺗﻘوﯾت
ﮐرده اﺳت .ﮔزارش ﺷده ﮐﮫ ﭼﻧد ﺳردار ﺑﺎﻧﻔوذ و در ﻣﯾﺎن آنھﺎ ﺳردار اﺑراھﯾم ﺧﺎن ،واﻟﯽ
ﮐﺎﺑل از ﻧﺎﻣزدی ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﻧﺎراض اﻧد .ﺧود اﻣﯾر و اﻓﺳران درﺑﺎرش ظﺎھرا ﻧﮕران اﻧد ﮐﮫ
ﺳردار ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﭼﮫ ﻣوﺿﻌﯽ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﮐﻧد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای ﺑرﮐﻧﺎری وی از
ﺣﮑوﻣت ھرات و ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ او از ﻓراه و ﻏﯾره در ﺷورای ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣطرح ﺷده اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ
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ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد در زﻣﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑرود و اﻗدام ﺣرﮐت ﺑﮫ ھرات را ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد.
 .۴ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺳردار ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﯽ ﺳر و ﺻدا ﺑﺎ
ﻧﺎﻣزدی ﺑرادر ﮐوﭼﮑﺗرش ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد .اﻣﺎ ﮔزارش ﺷده ﮐﮫ وی ﺑودﺟﮫ ﻧدارد و ﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻗدام ﺑﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺑرای اﺣﻘﺎق ﺣﻘوﻗش
ﻣﺳﺎﻋد ﺷود.
 .۵اﻣﯾر اﯾن ﮔﺎم ﻣﮭم را ﺑرداﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺑدون اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎﺛﯾر
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑر روﻧد ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد داﺷت ،ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺧوش ﺷﺎﻧﺳﯽ
ﻣﯽ داﻧﯾم .اﮔر ﻗﺑﻼ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺷورت ﺷده ﺑود ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم اﯾن اﻗدام را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﯾم و ھم
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در اﻧﺗﺧﺎب اﻣﯾر در اﯾن ﻣورد ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارﯾم .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
اﻣﯾر ،ھﯾﭻ ﻧظری در ﻣورد ﺧرد ﮔﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑرداﺷﺗﮫ ،اﺑراز ﻧﺷده اﺳت و ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی
طراﺣﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺷراﯾط اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ،ﺑﺎ ھﻣﺎن زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در در ﺳﺎل  ١٨۵٨ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺟﺎب دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھد و ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
وﻟﯾﻌﮭد ﺑر ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرادر ﺑزرﮔﺗرش ،ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﺗﯾﻣﭘل ،اﯾﻠﯾس ،ﻧورﻣن ،ھوﺑﮭوز و ﺑﯾﻠﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٢٧
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ٩ ،ﺷوال  ١٢٩٠ھﺟری ،ﻣطﺎﺑق
 ٣٠ﻧوﻣﺑر ١٨٧٣
ﺑﺎ داﻧﺳﺗن اﯾن ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ اﺧﯾری ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻣﺑﺗﻼ ﺷدهاﯾم ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺣﯾرت و
اﺿطراب ﻋﻣوﻣﯽﺷد ،طوری ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ارﺷد ﮐﺷور و اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت
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دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﭘس از ﻣﺷورت و ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آرا ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﺷﺎره ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑر
اﺳﺎس ﻋرف ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺎﻣﯾن رﻓﺎه رﻋﺎﯾﺎی اﯾن ﺳﻠطﻧت ،ﺗﻌﯾﯾن وارث و
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺗﺧت ﮐﺎﻣﻼ ﺿروری اﺳت.
ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن اظﮭﺎرات از ﺳوی اﻓﺳران ﻛﺷور دﺳﺗور دادﯾم ﻛﮫ ﻣوﺿوع ﺑرای ﻏور و
ﻣﺷورت ارﺟﺎع داده ﺷود و ﭼﻧد روز ﭘﯾش از روز ﻓرﺧﻧده ﻋﯾد ﻓطر ،ھﻣﮫ ﺑزرﮔواران،
رؤﺳﺎ و ﺳران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘس از ﺗﺎﻣل دﻗﯾق ،ﻓﺎل اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻓرﺧﻧده را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳردار
ﻋﺑداّ ¢ﺟﺎن اﻧداﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر آنھﺎ ،ﭘس از رﺣﻠت ﻣﺎ از اﯾن ﺟﮭﺎن ،ﻗوت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ او ﺑﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ درﺧور ﻟﺑﺎس ﺳﻠطﻧت اﺳت.
ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ اول ﺷوال ﮐﮫ روز اﻓﺗﺗﺎح اﯾن ﺟﺷﻧواره ﺑود ،ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن
را ﺑﺎ ﻋﻧوان وﻟﯾﻌﮭد ﻣورد ﺗﺟﻠﯾل ﻗرار دادﯾم و ﺑﺎ آرزوی ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر رﻋﺎﯾﺎ و ھﻣﮫ
ﭘﯾروان اﺳﻼم ﺑرای ﭘﺳر ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐردﻧد و دﺳتھﺎی ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب او ﺑﻠﻧد ﮐردﻧد،
او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻣطﻠق ﺧود ،ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻣﺎم ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻏﯾره و ارﺑﺎب ﮐل
ﮐﺷور و ارﺗش اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .آنھﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ﺑرای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺳردار ﺑﮫ ﻋﻧوان وارث و ﺣﺎﮐﻣﯾت اراﯾﮫ ﮐردﻧد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣواره ﺑﯾن اﯾن ﺣﮑوﻣت و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣﺣﮑم و ھﻣﯾﺷﮕﯽ وﺟود
داﺷﺗﮫ اﺳت ،اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾن ﻣورد ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺣﮑوﻣت ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٢٧
ﺧرﯾطﮫ ٢١ ،ﺟﻧوری ١٨٧۴
از واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت
آن
ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﮭم ﺷوال  ١٢٩٠ﻣطﺎﺑق  ٣٠ﻧوﻣﺑر  ١٨٧٣واﻻﺣﺿرت را درﯾﺎﻓت ﮐردم و
اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ واﻻﺣﺿر از ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺑﺗﻼﺷده ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧم
واﻻﺣﺿرت از ﺳﺎلھﺎی ﻣﺗﻣﺎدی ﻋﻣر و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در طﯽ آن رﺷﺗﮫھﺎی
دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھم ﻧزدﯾﮏﺗر ﺷود و ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭت رﻓﺎه ﺳﻠطﻧت ﺧود ،او را
وارث ﻣﻧﺻوب ﮐرده اﯾد ،ﺗﺣت رھﻧﻣﺎﯾﯽ واﻻﺣﺿرت ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت را ﺑﺎ ﺧرد و
ﻣوﻓﻘﯾت اداره ﮐﻧد.
ﻣرا ھﻣﯾﺷﮫ دوﺳت واﻻﺣﺿرت در ﻧظر داﺷﺗﮫ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ آرزوی ﺳﻌﺎدت ﺳﻠطﻧت ﺷﻣﺎ را
دارم.
ﺧواھﺷﻣﻧدم ﻣراﺗب ﻗدرداﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﻗﺎﯾل ھﺳﺗم اﺑراز داﺷﺗﮫ و دوﺳت
ﺻﻣﯾﻣﯽ واﻻﺣﺿرت ﻣﺣﺳوب ﺷوم.
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ﺳﻧد ٢٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﯾوک ارﮔﯾل ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﺗﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٣ ،ﺟﻧوری ١٨٧۴

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم دﯾوک،

در اداﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ٧۵ﻣورخ  ١۵ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،١٨٧٣ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،روﻧوﺷﺗﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﺑﯾن واﯾﺳرا و اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ]از
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ١٣ ،ﻧوﻣﺑر  .١٨٧٣ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ٢٣ ،ﺟﻧوری
 [١٨٧۴را ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﯾم.
 .٢ﻣﺎ ﺑﮫ زودی ،در ﯾﮏ ﻣراﺳﻠﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﻼﺣظﺎت ﮐﻠﯽ را در
ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﺿرﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋرض ﮐﻧﯾم و ﻣﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اظﮭﺎرات ﺧود را در ﻣورد اﯾن
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺣﻔوظ ﺧواھﯾم داﺷت.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،اﯾﻠﯾس ،ﻧورﻣن ،ارﺗور ھوﺑﮭوز و ﺑﯾﻠﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٢٨
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ،ﮐﺎﺑل٢١ ،
رﻣﺿﺎن  ١٢٩٠ھﺟری ،ﻣطﺎﺑق  ١٣ﻧوﻣﺑر ١٨٧٣
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ در اﯾن اﯾﺎم ﻣﺑﺎرک ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ رﺳﯾد و ﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﺧوشآﻣدﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣن داد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﻼﻣت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑود ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﻣواد آنھﺎ ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣن ﺷد .از ﻋزت ،اﺣﺗرام و ﺗوﺟﮫ ﻣﺣﺑتآﻣﯾز ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب و اﻓﺳران
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ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯾل رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت و ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾن ﺟﺎﻧب،
ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارم .ﺧدا را ﺷﮑر ﮐﮫ ﺟواﻧﮫ رﻓﺎه ھر دو ﮐﺷور ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻣن
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ رواﺑط ﻣودت و دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺑزرگ روز ﺑﮫ روز ﻗوی ﺗر ﺷود.
ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣورد ﻣرز ﺷﻣﺎل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐردم و از ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل
ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺻﻠﺢ و آراﻣش ،اﻟﺣﻣد ،¤در ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ داﯾﻣﺎ ﺑرﻗرار ﺷد و ﺷﮏ
و ﺗردﯾدھﺎ و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد .در ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ اﻣﻧﯾت ﺑرﻗرار ﺑوده و ھﯾﭻ ﺗﺟﺎوزی
ﺻورت ﻧﻣﯽﮔﯾرد و ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ در ﻗﻠﻣرو آن ﺑﺎ دﯾﮕری ﺑﺣث و ﻣﻧﺎزﻋﮫ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد و
اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺑﺎرات ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺗوﻗف ﺷده و ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﺑرای
ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﺗﺿﻣﯾن ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺷﺎره ﻣﺧﺗﺻر در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣوده اﯾد» ،ﻣن ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ
در اﯾن ﻣورد ﻧدارم ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺣق ،ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺑرای اﻟﺣﺎق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از
ﻗﻠﻣروھﺎی ﭘﺎرس ﻧﺑﺎﺷد و ھر ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓوق از ﻣرز ﻋﺑور ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺣض
ﺗﺣﻘق اھداف ﺧود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺑﺎز ﮔردد .اﯾن ﺷرط ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﺷرط ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ
ﭘﺎرﯾس ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و ﭘﺎرس در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﭘﺎرس ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت«.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب! اﮔر ﻣوﺿوع ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده ﺷﺷم ﻣﻌﺎھده ﻣﻧﻌﻘده در ﭘﺎرﯾس ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽﺷد ،دﯾﮕر ﭼﯾزی ﺑرای ﮔﻔﺗن وﺟود ﻧداﺷت .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣودﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎﯾد
دﺳﺗورات اﮐﯾدی ﺑﮫ اﻓﺳران ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺧودداری از ﻣداﺧﻠﮫ در ﻣرزھﺎی ﭘﺎرس
ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾم .از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻣروز ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،دﺳﺗورات ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ را
ﺑرای اﯾن اﻓﺳران در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺎدر ﮐردهام .اﮐﻧون ﻣﺟددا ﺑﮫ اﻓﺳران ﺧود در ﻣرز دﺳﺗور
اﮐﯾد و ﺑﮫ آنھﺎ ھﺷدار ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣداﺧﻠﮫ در ﻣرزھﺎی ﭘﺎرس ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
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اﻋﻼﻣﯾﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را ﮐﮫ ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد
ﻣﺎﯾو دﻧﺑﺎل ﮐردﻧد در ﻗﺑﺎل اﯾن ﺟﺎﻧب ﺣﻔظ ﺧواھﯾد ﮐرد ،ﻣوﺟب ﺧرﺳﻧدی ﻣن ﺷده اﺳت.
دوﺳت ﻣن! در اﯾن ﺷراﯾط ﻻزم ﻧﺑود آن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه در ﺳﯾﻣﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﺗﻔﺎھﻣﯽ ﮐﮫ در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣد ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﮑوﮐﺎر
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺧود ﺛﺎﺑت ﻗدم ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﻧﯾز ،اﻧﺷﺎﷲ ،در دوﺳﺗﯽ
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧود ﺛﺎﺑت ﺧواھم ﻣﺎﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻼﻗﺎﺗم در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اش را ھﻣراه
ﺑﺎ ﺳﻧدی از ﻻرد ﻻرﻧس در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود دارم .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب از اﯾن دوﺳﺗﯽ ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾد.
آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب ،ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوری در ﮐﺎﺑل ﺑراﯾم ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر ﻣﯽﺧواھد از ﺗﮭران از طرﯾق ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑرود .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب! ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﻣن در ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت و ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳرھﻧﮓ
ﺑﯾﮑر و دﯾﮕران ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد ،ﺗوﺿﯾﺢ دادهاﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﻧﯾﺎزی
ﺑﮫ اﺷﺎره ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﺷد.
اﻣﯾدوارم ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﯾن ﺟﺎﻧب را دوﺳت ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺧود ﺑداﻧﯾد و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﺎوی
ﮔزارش ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﻣرا ﺧﺷﻧود ﺳﺎزﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٢٨
ﺧرﯾطﮫ ،ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٣ ،ﺟﻧوری ١٨٧۴
از واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت
آن
ﻧﺎﻣﮫ واﻻﺣﺿرت  ٢١رﻣﺿﺎن  ١٢٩٠ھﺟری ﻣطﺎﺑق  ١٣ﻧوﻣﺑر  ١٨٧٣ﺑﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت
ﻣطﺎﻟب ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل اﯾن ﺟﺎﻧب ﻗرار ﮔرﻓت .ﻣن ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ اﺑراز اﻣﯾدواری ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ
رواﺑط دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت روز ﺑﮫ روز ﺗﻘوﯾت ﺷود.
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ﺑﮫ ﻣن اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣورد ﻣرز ﺷﻣﺎل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﮐﺎﻣﻼ
درک ﮐردهاﯾد و در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﺟددا ﺑﮫ اﻓﺳران ﺧود در ﻣرز دﺳﺗورات اﮐﯾد و ھﺷدار
دادهاﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣداﺧﻠﮫ در ﻣرز ﭘﺎرس ﭘرھﯾز ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎﯾﮫ رﺿﺎﯾت ﻣن اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣواردی در ﻧﺎﻣﮫ  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٣ﻣن و اﺳﻧﺎد ﺿﻣﯾﻣﮫ آن اﺷﺎره ﺷده ﮐﮫ در
اظﮭﺎر ﻧظر واﻻﺣﺿرت ﻣورد ﻟطف ﻣن ﻧﺑوده اﺳت .ﻣوارد دﯾﮕری ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ از
ﭘﺎﺳﺦ واﻻﺣﺿرت ﻗﺿﺎوت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﯾد دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ درک ﻧﺷده
ﺑﺎﺷد .دوﺳت ﻣن! ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل دوﺳﺗﯽ ﺗﺛﺑﯾت ﺷده ،ﻣن از ﺗﺟﻠﯽ ﻋﻼﻗﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت و آﺑﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑرای ﺗﻘوﯾت
ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت و اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻠطﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ درﯾﻎ ﻧﻣﯽﮐﻧم .از ﻧظر ﺻداﻗت،
ﻣن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻻﺣﺿرت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺻرﯾﺢ ﺑودم و ﻧﻣﯽﺗواﻧم اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻓراﺗر از ﺷروط ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻗﺑﻠﯽام ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ،ﻣوﺿوع را روﺷن
ﺗر ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾن ﺟﺎﻧب ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﺗﺎ رﺷﺗﮫھﺎی دوﺳﺗﯽ را ھﻣﭼﻧﺎن ﻧزدﯾﮏﺗر ﮐﻧم
و ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را اراﯾﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺻرﯾﺢﺗر از ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻣﺑﺎرک ﻻرد
ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو اﺳت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرده اﺳت.
ﺑرای دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر دوراﻧد ھﻣﯾﺷﮫ آﺳﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺳواﻻت ﻣﮭﻣﯽ را ﮐﮫ
ﺑر رﻓﺎه ﻣﺷﺗرک آنھﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن واﻻﺣﺿرت اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ ﻣن
ﻣواﻓق ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ اﺳت،
ﺑﮫ ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳبﺗر ﻣوﮐول ﺷود.
دوﺳت ﻣن! ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر از طرﯾق ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،آن اﻓﺳر ﻣدﺗﯽ
ﭘﯾش ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺷت و از ﻗﺻد ﺳﻔر ﺑﮫ ھﻧد از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻرف ﻧظر ﮐرد .ﻣن
از ﺳﺧﺗﯽھﺎی ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ﭘذﯾراﯾﯽ از ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐرده اﯾد ،آﮔﺎھم.
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ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اظﮭﺎر ﺗﺄﺳف در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺧدﻣﺗﮕزار ﯾﮏ ﻗدرت دوﺳت ﮐﮫ از
طرﯾق ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﺑل اﺟﺎﺑت ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﻌﻣول اﺳت و ﻣن ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ از ﻧﺎﺗواﻧﯽ
ﺧود در اﺳﺗﻘﺑﺎل از ﺧﺎدﻣﺎن اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﻣﺗﺎﺳف ھﺳﺗﯾد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣن از ﺑﻧدﮔﺎن و
رﻋﺎﯾﺎی واﻻﺣﺿرت در ھﻧد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣﺟددا ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھم ﮐﮫ دﺷواریھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﯾدادھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ درک و ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧم و ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت در ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﮐﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر
اﺑراز داﺷﺗﮫاﯾد ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ھﻣدردی ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت واﻻﺣﺿرت
طوﻻﻧﯽ ﺧواھد ﺑود و ﺻﻠﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ در ﺳراﺳر ﻗﻠﻣروھﺎی ﺷﻣﺎ ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﺑرای
ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺗوﺳط دﺷﻣﻧﺎن از ﺑﯾرون ﯾﺎ ﺷورﺷﯾﺎن از درون ﺷﮑﺳﺗﮫ ﻧﺷود.
ﺧواھﺷﻣﻧدم ﻣراﺗب ﻗدرداﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﻗﺎﯾل ھﺳﺗم اﺑراز داﺷﺗﮫ و دوﺳﺗﯽ
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﺑراز ﻧﻣﺎﯾم.
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ﺳﻧد  ٢٨اﻟف
ﺷﻣﺎره  ،١٧ﺳﺎل ١٨٧۴
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ )ﺧﻼﺻﮫ(
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺎرﮐوﯾس ﺳﺎﻟزﺑری ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ۶ ،ﻣﺎرچ ١٨٧۴

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم ﻣﺎرﮐوﯾس،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،روﻧوﺷﺗﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ]ﺷﻣﺎره
 ٢۶ ،٨٨۴٧٠ﻓﺑروری  [١٨٧۴ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور را ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل
ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ورود اﺑراھﯾم ﺧﺎن ،ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﭘﻠﯾس در ﭘﻧﺟﺎب ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ھﯾﺋت ﯾﺎرﮐﻧد
اﺳت ،ﺑﮫ آن ﻣﮑﺎن را ﮔزارش ﻣﯽدھد .اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﺗوﺳط آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت در اول ﺟﻧوری
از ﮐﺎﺷﻐر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده و دﺳﺗور دارد ﮐﮫ از ﻣﺳﯾر ﭘﺎﻣﯾر و ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود و ﻧﺎﻣﮫی
را ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ در آن آرزو ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﯾﺎرﮐﻧد اﺟﺎزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد از طرﯾق
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻧد ﺑﺎزﮔردد .دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﮫ اﯾن درﺧواﺳت ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﻧداده
اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﻧﺎﭘﯾر ﻣﮕداﻻ ،اﯾﻠﯾس ،ﻧورﻣن ،ارﺗور ھوﺑﮭوز و ﺑﯾﻠﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد  ٢٨اﻟف
ﺷﻣﺎره  ٢۶ ،٨٨۴٧٠ﻓﺑروری ١٨٧۴
ار ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫی از ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ  ١٩ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﺑﮫ آدرس ﮐﻣﯾﺳر ،ﺑﺧش ﭘﺷﺎور ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد  ٢٨اﻟف
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ١٩ ،ﻓﺑروری  ،١٨٧۴از ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و
ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
دﯾروز )ھﺟدھم ﻣﺎه ﺟﺎری( ﺑﺎزرس اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آﻣد و در ﺧﺎﻧﮫ ﻣن ﻣﺎﻧد .اﯾن اﻓﺗﺧﺎر
را ﺑﮫ دﺳت آوردم ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم و او را از آﻣدﻧش ﻣطﻠﻊ ﮐردم .اﻣﯾر اﺑراز
ﺗﻣﺎﯾل ﮐرد ﮐﮫ ﻓورا او را ﺑﺑﯾﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎزرس ﺑﮫ درﺑﺎر رﻓت و اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را داﺷت ﮐﮫ
ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود .او دو ﻧﺎﻣﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗﺣوﯾل داد ،ﯾﮑﯽ از آﻗﺎی
ﻓورﺳﺎﯾت و دﯾﮕری از دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو .اﻣﯾر ﺑﺎ اﺑراز ﺧرﺳﻧدی ،ﻧﺎﻣﮫھﺎ را ﺧواﻧد .ھدف ﻧﺎﻣﮫ
آرزوی ﺑﺎزﮔﺷت از طرﯾق ﺑدﺧﺷﺎن و ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑود.
واﻻﺣﺿرت ﭘس از ﭘرس و ﺟوھﺎ از اﺑراھﯾم ﺧﺎن در ﻣورد اوﺿﺎع ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ از آن
ﻋﺑور ﮐرده اﺳت ،در ﺟرﯾﺎن ﮔﻔﺗﮕو اظﮭﺎر ﮐردﻧد» :ﯾﺎرﮐﻧد در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد از
ﻗﻠﻣروھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻗرار دارد و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺣدوده ﻗﻠﻣرو روسھﺎ اﺳت .ﻣن
ﻧﻣﯽداﻧم ﮐﮫ اﯾن راﺑطﮫ ﭼﮫ ﻣﻔﺎد دارد ،اﻣﺎ ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧم اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﺷم اﻧدازی
را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺷﺎن اﺳت ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد« .ﭘس از ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮐوﺗﺎھﯽ ،اﻣﯾر اﺟﺎزه رﻓﺗن ﺑﮫ ﺑﺎزرس داد .اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﻧﺎﻣﮫی از آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑرای ﻣن
آورد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ آن را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن از ﮔزارش ھر ﮐﺎری ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد در درﺑﺎر
اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧم و ﺗﻼش ﺧواھم ﮐرد ﺗﺎ در ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣوﺿوع ﻣورد ﻧظر ﮐﻣﮏ ﮐﻧم.
ﻧﺎﯾب ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن از اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر و ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐرد و ﭘﯾﺷﺧدﻣت
ﺧود را ﺑﺎ او ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎد .او ﺑرای ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﻧﯾز ﻧﺎﻣﮫھﺎی آورده اﺳت و ﻣن
از اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﺳﺎﻋد ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ او ﺑﮫ ﺳﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھم ﮐرد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد  ٢٨اﻟف
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﺎﺷﻐر ،اول ﺟﻧوری  ،١٨٧۴از ﻓورﺳﺎﯾت ،ﺑﮫ ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل
ﺷﻣﺎ ﺑدون ﺷﮏ در ﻣورد ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﺎرﮐﻧد و ﮐﺷﻐر ﺷﻧﯾده اﯾد.
ﻗﺻد ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣن و ﺳﺎﯾر اﻓﺳراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرا ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﭘس از اﻧﻌﻘﺎد
ھﻣﺎھﻧﮕﯽھﺎ در اﯾن ﻗﺳﻣتھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺿل اﻟﮭﯽ و ﺑﮫ ﺧواﺳت ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷد ،از راه ﺑدﺧﺷﺎن و
ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎزﮔردﯾم و اﻓﺗﺧﺎر ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﻣن
ھﻣﮫ اﯾنھﺎ را ﺑرای ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دادم و ﺑدون ﺷﮏ او ﻗﺑل از اﯾن،
ﻣوﺿوع را ﺑﮫ اطﻼع اﻣﯾر رﺳﺎﻧده اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
ﺑﺎزﮔﺷت ﻣن ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن را از طرﯾق ﺑدﺧﺷﺎن و ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده اﺳت ،ﻣﺷروط ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .از اﯾن رو ﺣﺎﻣل اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ،را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎدم ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﻓرﺻت آن را ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
ﺗﻘدﯾم ﮐﻧد .ﺗوﻓﯾق آن را داﺷﺗم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺗوﺿﯾﺢ دھم ﮐﮫ ﻣن ﻣطﻣﯾن ﺑودم ﮐﮫ
اﻗﺗدار اﻣﯾر در ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﺎﯾد از طرﯾق آنھﺎ ﺳﻔر ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ از ﺳرﯾﮑول ﺗﺎ
واﺧﺎن و ﻗﻠﻌﮫ ﭘﻧﺞ ،ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻠﮕﮫ ﭘﺎﻣﯾر وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﻣﯾر واﺧﺎن
از ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﺑدﺧﺷﺎن اﺳت .دﺷﺗﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻧﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﮐﺎروانھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺎﺟران
داﯾم از آن ﻋﺑور ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﻘﯾﮫ راه از ﻓﯾض آﺑﺎد ﺗﺎ ﻗﻧدز و ﺧﻠم و ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺑل از طرﯾق
ﮐﺷور ﭘرﺟﻣﻌﯾت و ﺟﺎدهھﺎی ﭘر رﻓت و آﻣد ﻣﯽﮔذرد و ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺣﻣل و ﻧﻘل وﻏﯾره را از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم داد .ﺑﮭﺗرﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﯾن اﺳت ﮐﮫ
واﻻﺣﺿرت ﺷﺧص اﻣﯾن و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾر ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﯾن ﻓﮭﯾم ﻧزد ﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﺷﻐر ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎ در
ﺳﻔر ،ﻣراﺣل ،ﻟوازم و ﻏﯾره ﺑﺎ او ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻧم و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت دﺳﺗوراﺗﯽ
را ﮐﮫ ﻻزم ﺑداﻧد در ﻣواﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﺻﺎدر ﮐﻧد .اﻣﯾدوارم در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
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ﺳﻧد ٢٩
ﺷﻣﺎره  ،٢٨ﺳﺎل ١٨٧۴
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺎرﮐوﯾس ﺳﺎﻟزﺑری ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ،اول ﻣﯽ ١٨٧۴

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم ﻣﺎرﮐوﯾس،

در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ٧ﻣورخ  ٢٣ﺟﻧوری ﻣﺎ ،اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾرﮐﺎﺑل ،ﻣورخ  ١٠ﻣﺎه اﺧﯾر را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت واﯾﺳرا ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت در  ٢٣ﺟﻧوری ﺑوده اﺳت.
 .٢از ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﻌدی ارﺳﺎل ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎزدھم ﭘوﺷش داده ﺷده،
ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺎﻣورﯾت آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت از ﮐﺎﺷﻐر از طرﯾق ﺑدﺧﺷﺎن ﺗوﺳط
اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﺗﯾﺟﮫ طرحھﺎی ﺳردار ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﮫ ﺑوده اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﻧﺎﭘﯾر ﻣﮕداﻻ ،اﯾﻠﯾس ،ﻧورﻣن ،ارﺗور ھوﺑﮭوز ،ﺑﯾﻠﯽ و ﺟﺎن اﻧﮕﻠﯾز

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٢٩
ﺗرﺟﻣﮫ ﺧرﯾطﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ٢٢ ،ﺻﻔر  ١٢٩١ھﺟری ،ﻣطﺎﺑق  ١٠اﭘرﯾل ١٨٧۴
ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ در  ٢٨ذﯾﺣﺟﮫ ،ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﻣورخ  ٢٣ﺟﻧوری  ١٨٧۴را ﮐﮫ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ  ٢١رﻣﺿﺎن  ١٢٣٠ھﺟری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،درﯾﺎﻓت ﮐردم و از ﺳﻼﻣﺗﯽ
و رﻓﺎه ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺧرﺳﻧد ﺷدم.
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣن از ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود در
ﻣورد ﻣوﺿوع ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺻرف ﻧظر ﮐردهام ،ﭘروردﮔﺎرا! ﻧظر ﻣن ﺑﺎ آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده
ﻣن ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ و ﮐﺗﺑﯽ در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرد و ﺗوﺿﯾﺢ داد ،ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و در آن
ﻣﻧﺎﺳﺑت او ﻧﮫ ﭼﯾزی را ﻧﮕﮫ داﺷت و ﻧﮫ ﮐﺗﻣﺎن ﮐرد .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ]ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی »ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣن ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ،دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣن وﻏﯾره«
ﺑﺎﺷد[ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣن ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ﺑﺎ اﯾنھﺎ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ  ٢١رﻣﺿﺎن ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﯾﺎن ﺷده،
ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت و
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﮑرار آن ﻧﯾﺳت.
آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ ﻗﻠم دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺗذﮐر ﺷدهاﯾد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺗﺛﺑﯾت
ﺷده ،ﺳﻌﺎدت ،رﻓﺎه و ﺗﺣﮑﯾم ﮐﺷورم ﻣﺣل ھﻣﻔﮑری اﺳت و ﺑﮫ طور ﺷﻔﺎھﯽ و ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎده
ﻣن در ﺳﯾﻣﻠﮫ ھﯾﭻ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری وﺟود ﻧداﺷت و ھﯾﭻ ﻣوﺿوﻋﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت.
ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﺣﺎد دو ﮐﺷور ﺑزرگ ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ اﻧد،
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت ،رﻓﺎه و ﺗﺣﮑﯾم ﺳﻠطﻧت ﻣن ﺗوﺟﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد ،زﯾرا ﻋظﻣت ﻣﻣﻠﮑت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ از ﺧورﺷﯾد آﺷﮑﺎرﺗر و از دﯾروز روﺷن ﺗر اﺳت ]در اﯾن ﺟﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻣﺑﮭم اﺳت و ارﺗﺑﺎط آن اﺻﻼ واﺿﺢ ﻧﯾﺳت[ .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت دوﺳﺗﯽ و
رﻓﺎﻗت ،ﺑﺎ ﻗﻠب راﺳت و ﭘﺎک ،ھﻣﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﻔﺎھﯽ و ﻧوﺷﺗﺎری در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرد
و ھر آﻧﭼﮫ در ذھﻧش ﺑود ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل و ﺑدون ھﯾﭻ ﻧﮕﮭداﺷت آن ﺗوﺿﯾﺢ داد.
در ﻣورد اﺑراز ﺗﺎﺳف ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣن ھم از اﯾن ﺟﮭت ﻣﺗﺎﺳﻔم ﮐﮫ ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯾﺎن ﺑﯽ ادب و ﻓﺎﻗد داﻧش و ﺧرد ھﺳﺗﻧد .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﺗﻼش ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی
ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣردم ﺧرد ،داﻧش و ﻓﺿﯾﻠت ﺑﯾﺎﻣوزم و ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز در ﮐﺳب داﻧش و ﺧرد درﺟﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب! از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو ،ﺑﮫ وﯾژه اوﻟﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳرﺣدات آن
آﮔﺎھﯽ ﻧزدﯾﮏ داﺷﺗﻧد و ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻧﯾز ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن داﻧش را ﮐﺳب ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﻟذا ﻣﺎﯾﻠم
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل و دﻗﯾق ﺗﺎﯾﯾد »ﺳﻧد« ﻻرد ﻻرﻧس و ﺗﺻﻣﯾم ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺗوﺳط
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ،ﻣﺣﮑم و ﺛﺎﺑت ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻗﻠﻣرو آن ﻣﺻﺋون از ﺗﻌرض
و اﻣن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
اﺧﯾرا ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ دﺳت اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﯾﺎرﮐﻧد از آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت رﺳﯾده
اﺳت .ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ دﻗﯾق آن ﻧﺎﻣﮫ و ﭘﺎﺳﺦ آن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت از
ﻣﺧﺎﻟﻔتھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮔﻔﺗﮕوی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب و ﻓرﺳﺗﺎده ﻣن اطﻼع ﻧدارد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺣﺗﻣﺎ
)اﮐﻧون( آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت را ﻣطﻠﻊ ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٢٩
ﻣواد ﻧﺎﻣﮫ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑﮫ اﻣﯾر
آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﭘس از ﯾﺎدآوری ﻣوارد ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ در آن واﻻﺣﺿرت را دﯾده ﺑود و اﺑراز
ﺗﺄﺳف از ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ او داده ﺷد ،ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑدون
ﺷﮏ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد در اواﺳط ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑود ،او )آﻗﺎی
ﻓورﺳﺎﯾت( ﺑرای اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﮫ ﯾﺎرﮐﻧد ﻣﻧﺻوب ﺷده ﺑود .ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ
ﺑرای ارﺿﺎی ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت از طرﯾق ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﮫ ھﻧد
ﺑﺎزﮔردد.
ﺳﭘس آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت رﺳﯾده اﺳت و ﻗﺻد دارد ﭘس از
ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرش از طرﯾق ﺳرﮐول و ﺑدﺧﺷﺎن اداﻣﮫ دھد و ﺧود را ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرﺳﺎﻧد.
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از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا دﺳﺗور داده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺎﻣورﯾت از طرﯾق ﺑدﺧﺷﺎن ﻣﻧوط ﺑﮫ
اراده و رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﺑﺎﺷد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت اﺑراز اﻣﯾدواری ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣﻘدﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷود و ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎھﯾت اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﯽ ﭘردازد.
ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯾر ﺑﮫ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓورﺳﺎﯾت ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﻣﺎھﯾت ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد آﮔﺎه ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﺷﮏ از آن ﻣطﻠﻊ ﺧواھد ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ٢٩
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ١١ ،اﭘرﯾل  ،١٨٧۴از ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
ﭘس از دو روز ﺑﺣث ﺧﺻوﺻﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣراﺳﻠﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﺎﻧب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد و آﻗﺎی
ﻓورﺳﺎﯾت درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ واﯾﺳرا ﺑﮫ دﻓﺗر
ﻣﺎﻣورﯾت ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود و دﯾﮕری ﺑﮫ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﻋﺿو ﻣﺎﻣورﯾت
ﯾﺎرﮐﻧد داده ﺷده ﺑود ،ھﻣراه ﺑﺎ »رﺧﺻﺗﺎﻧﮫ«  ۴٠٠روﭘﯾﮫ ﭘول ﻧﻘد ﮐﺎﺑل ،ﯾﮏ ﺷﺎل ﮐﺷﻣﯾری
و ﮐﺎﻻی ﮔلدوزی ﺷده .اﮔر ﻣﺎﻧﻌﯽ ﭘﯾدا ﻧﺷود ،او )اﺑراھﯾم ﺧﺎن( از طرﯾق ﺑﻠﺦ و ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﺎ
ﻣﯾرزا ﻋﺑداﻟﮭﺎدی ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﻧﺎﯾب ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن ،ﺣﺎﮐم ﺑﻠﺦ ،ﻓردا ﯾﺎ ﭘسﻓردا ﻧزد آﻗﺎی
ﻓورﺳﺎﯾت ﺑر ﻣﯽ ﮔردﻧد .دﯾدﮔﺎه ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل از ﻣﺣﺗوای ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا
و ﻧﺳﺧﮫ ﻣراﺳﻠﮫ دوﻣﯽ ]ھﻧوز ﻧرﺳﯾده و ﭘرﺳﺎن ﻣﯽﺷود[ ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽﺷود .ﺻدراﻋظم ﻣﺳﺎﯾل
زﯾر را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑراﯾم ﮔﻔت:
»در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ھرات ،اﮔر ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻘوب ﺧﺎن در اﺛر ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ
درﺳت دﺳت ﯾﺎﺑد ،ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻋزام ﻧﯾرو ﺑﮫ ھرات ﺧواھد ﺷد .در اﯾن ﺻورت
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ﺻﻼح ﻧﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت از طرﯾق ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ھﻧد ﺑﺎزﮔردد ،ﺑﮫ وﯾژه،
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وﻗﺗﯽ ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن از ﮐﺎﺑل ﻓرار ﮐرد ،ﻟﺑﺎس ﺧود را در ﺧﺎرج ﺷﮭر ﺑﯾرون
ﻧﻣود و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻣﻊآوری اﻓراد ﮐوﺗﺎه ﺑﯾن ،اﯾن ﻣوﺿوع را اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾر در
ﺑﺎزﮔﺷت از ھﻧد و ﭘس از ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ دﯾن اﺳﻼم را ﺗرک ﮐرده و او )ﺳردارٔ( ﻗﺻد
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮐﺷور ﺟﻧﮓ ﻣذھﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﯾر را ﺑﮫ راه اﻧدازد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر
آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑﮫ اﯾن ﺳﻠطﻧت ﺑﯾﺎﯾد و آن ھم در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻟﺷﮑر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھرات ﺑرود ،ﺑدون
ﺷﮏ ﺳردار ﻣردم ﻧﺎدان را ﻣﺟﺑور ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﻗﺑﻠﯽ او ﺑﺎور ﮐﻧﻧد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از طرحھﺎی ﺧود ﺑرای اﯾﺟﺎد اﻏﺗﺷﺎش ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﮐﺎﺑل ﻧﮕران ﺧواھﻧد ﺑود ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑرﺳد«.
ﭘس اﻣﯾر از ﻣن ﺧواﺳت ﺗﺎ ﻣﺷﺎھدات ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯽ در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر درج ﮐﻧم:
»در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦھﺎی از ﺳوی ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد و آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑﮫ
ﻣراﺳﻠﮫھﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷد ،اﻋﺿﺎی درﺑﺎر ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود )ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( ﮐﮫ اظﮭﺎرات ﻣﯾراﺧور اﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﻼ ﯾﺣﯾﯽ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﮐﮫ اﺧﯾرا از ھرات
آﻣده اﻧد ،ﻣؤﯾد اظﮭﺎرات ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل در ﺑراﺑر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا در ﺳﯾﻣﻠﮫ در ﺑﺎره ﻣواﻧﻊ
)ﺑر ﺳر راه ﯾﮏ ﺳﻔر اﻣن( ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،اﻣﺎ ذﮐر ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺗوﺑﯽ اﯾن ﻣطﺎﻟب ﮐﮫ
ﻓﺎﯾدهی از آن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﯽﺷود ،ﺻﻼح ﻧﯾﺳت«.
اﻣﯾر ﯾﮏ ﻣراﺳﻠﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑرای دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو و ﺻدر اﻋظم ﺑرای آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت،
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی درﺑﺎر ﮐﺎﺑل از ﻣراﺳﻠﮫ اﻣﯾر ﺑرای او ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻣن ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ارﺳﺎل ﮐردم" :اﺑراھﯾم ﺧﺎن ،ﺑﺎزرس ،اﻣروز از
طرف اﻣﯾر اﺟﺎزه داده ﺷد ﮐﮫ از طرﯾق ﺑﻠﺦ و ﺑدﺧﺷﺎن ﻧزد ﺷﻣﺎ ﺑﺎزﮔردد .ﻧظرات ﺣﮑوﻣت
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل از ﻣراﺳﻠﮫ اﻣﯾر ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ او از وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎن ﮐﺷور ﺧود
ﮔزارش ﺧواھد داد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺎﺳﻔم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎن اﯾن ﺳﻠطﻧت ﻧﺗواﻧﺳﺗم آرزوی
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ﺧود را ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﺑرآورده ﺳﺎزم .ﺧداوﻧد ﺷﻣﺎ را در اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻟت ﺗﺎن
ﻣوﻓق ﮔرداﻧد".
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ﺳﻧد ٣٠
ﺷﻣﺎره  ،٧٠ﺣﮑوﻣت ھﻧد
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺎرﮐوﯾس ﺳﺎﻟزﺑری ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢٠ ،ﻧوﻣﺑر ١٨٧۴

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم ﻣﺎرﮐوﯾس،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﻔر ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل و دﺳﺗﮕﯾری
او ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر را ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
 .٢ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺳردار ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﺎ ﭘدرش ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده اﺳت ،در ﺗﻠﮕراف
ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﻣورخ  ١٢و دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل  ٣ﺗﺎ  ۵ﻧوﻣﺑر ﮔزارش ﺷده اﺳت .ﭼون
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﮔزارش داده ﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر از دﯾدار ﭘﺳرش ﺑﺳﯾﺎر ﺧرﺳﻧد اﺳت و او را ﺑﺎ
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در روز  ١۶درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم ﮐﮫ ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﭼﻧد روز
ﭘس از آﻣدﻧش در ﺑﺎزداﺷت اﻣﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
 .٣ھﻧوز از دﻟﯾل ﺑﺎزداﺷت اطﻼع ﻧدارﯾم .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر و ﮐﻣﮏھﺎی ﮐﮫ
ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﮐردهاﯾم ،ﺗﻣﺎﯾل ﻣﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد "ﯾﮏ اداره ﻣﺳﺗﺣﮑم و ﻣﮭرﺑﺎن در ھر وﻻﯾت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" و "اﻣﻧﯾت و آراﻣش در داﺧل ﻣرزھﺎی اﻣﯾر" اﺳت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻗﺑﺎل ﻗﺑﻠﯽ ﯾﻌﻘوب
ﺧﺎن و ﻧﻔوذ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در  ١٨٧١ﮐﮫ آﺷﺗﯽ ﻣوﻗت ﺑﯾن او و ﭘدرش ﺑرﻗرار ﺷد و ﺑﺎ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗن آن او ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ﮔردﯾد؛ ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻣﯾل و ﻗﺻد ﻣداﺧﻠﮫ در
اﺧﺗﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧدارﯾم ،ﭘﯾﺎﻣﯽ از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾم ﮐﮫ او
را از ﻣﺗﻌﮭد ﺷدن ﺑﮫ ھر ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﺑرای ﺑرھم زدن آراﻣش ﺳﻠطﻧت و اﯾﺟﺎد ﻋوارض در
رواﺑط ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷود ،ﺑرﺣذر دارﯾم.
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اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،اﯾﻠﯾس ،ﻧورﻣن ،ارﺗور ھوﺑزھوز ،ﺑﯾﻠﯽ و ﺟﺎن اﻧﮕﻠﯾز

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٣٠
ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﮐﺎﺑل از  ٢٧ﺗﺎ  ٢٩اﮐﺗوﺑر ١٨٧۴
ارﺳﻼ ﺧﺎن و ﻋﺻﻣت ﷲ ﺧﺎن ،ﺳران ﻏﻠزی ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن
در اول ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۴ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺧواھد رﺳﯾد و واﻻﺣﺿرت ﺑﺎغ ﺷﺎھﯽ در ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر را ﺑﮫ
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺳردار ﻣﻧﺻوب ﮐرد و اﺻطﺑل ﺳردار وﻟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را ﺑرای ﻧﮕﮭداری اﺳب
ھﺎﯾش .ﺷورای اﻣروز در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﺻوﺻﯽ داﯾر ﺷد و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در
روز ورود و ﭘس از آن ﺑرای ﺳردار در ﮐﺎﺑل اﺗﺧﺎذ ﺷود ،ﮔﻔﺗﮕو ﮐرد و واﻻﺣﺿرت از
اﯾن رو ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑرﮔزاری درﺑﺎر ﺑﺎز ﻧﺑود .طرﻓداران ﺳردار ﮐﮫ طرحھﺎی ﺑزرﮔﯽ دارﻧد،
اﮐﻧون ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از طرف آنھﺎ و ﺑرای ﺳردار روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﮕران اﻧد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درﺧواﺳت او ﮐﮫ در آﺧرﯾن دﻓﺗر ﺧﺎطرات ذﮐر ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﻧﺎﯾب
ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن دﺳﺗور داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر دﺳﺗورات در ﻏورﯾﺎن ﺑﺎﺷد .اﺑﺗدا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺷد ﮐﮫ در ورود ﺑﮫ ﻏورﯾﺎن ﺑﮫ او دﺳﺗور داده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﯾد ﺗﺎ در ﻣورد اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﺑدﺧﺷﺎن اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﺷود ،ﻣﺷوره دھد ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت دﺳﺗورات ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای او ارﺳﺎل
ﺷود.
روزی اﻣﯾر در ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘس از رﻓﻊ ﻧﮕراﻧﯽ از ﻣﺳﺎﯾل ھرات ،ﻗﺻد دارد
ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﺑدﺧﺷﺎن ﺑرود و از ﻏورﯾﺎن از طرﯾق ھﻧدوﮐش ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔردد ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺷت
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل را از طرﯾق ﻣﯾﻣﻧﮫ ،ھرات و ﻗﻧدھﺎر طوﻻﻧﯽ ﺳﺎزد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎھو ﺧﺎن ،دھﻘﺎن ﺳﺎﺑق ﮐﻧر ھﻧوز درآﻣد ﻣﻌوﻗﮫ ﺧود را ﻧﭘرداﺧﺗﮫ ﺑود ،اﻣﯾر اﺧﯾرا
از ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺑﺳﯾﺎر آزرده ﺧﺎطر ﺷده و ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ اﮔر ﭘول ﻗﺎﺑل ﺑﺎزﯾﺎﻓت ﻧﯾﺳت،
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ﺑﺎﯾد ﺧودش آن را ﺑﭘردازد .ﻣﺳﺗوﻓﯽ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻣزرﻋﮫ ﺑدون رﺿﺎﯾت واﻻﺣﺿرت
داده ﻧﺷده و اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺧﺷم اﻣﯾر ﺷد.
ﻣردم ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ روز ﺑﺎ اھدای ﺻدﻗﮫ ﺑﮫ ﺑﯾرون رﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺗوﻗف زﻟزﻟﮫ
دﻋﺎھﺎی وﯾژه ﺑﺟﺎ آورﻧد .ھر از ﮔﺎھﯽ ﺗﮑﺂنھﺎی ﺧﻔﯾﻔﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٣٠
دﻓﺗر ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﮐﺎﺑل از  ٣٠اﮐﺗوﺑر ﺗﺎ  ٢ﻧوﻣﺑر ١٨٧۴
ﺷورای ﮐﮫ در آﺧرﯾن دﻓﺗر ﺧﺎطرات ذﮐر ﺷد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ طﺑق ﻋرف ﮐﺷور
ھرﮔوﻧﮫ اﺣﺗرام و ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﻧﺷﺎن داده ﺷود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ظروف
ﺷﯾرﯾﻧﯽ از طرف اﻣﯾر ،وﻟﯾﻌﮭد ،ﺳردار اﺑراھﯾم ﺧﺎن وﻏﯾره ﺑرای او در ﺟﺎده ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود
و ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺳﺗوﻓﯽ و ﺻدر اﻋظم ،ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی درﺑﺎر و روﺳﺎ و ﺳردارھﺎ دﯾروز ﺑرای
ﭘذﯾراﯾﯽ او ﺑﮫ ده ﺑوری ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد .ﺳردار ﺳﺎﻋت  ١١ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد و طﺑق ﻋرف
ﮐﺷور )اﻣﯾر ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧد و( ﭘﺎی واﻻﺣﺿرت را ﺑوﺳﯾد .اﻣﯾر ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ از او ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐرد
و ﺳردار ﺑﺎ ﺗﻘدﯾم  ٣۶اﺳب از ﻧژاد ﺑرﺗر و ﺑرﺧﯽ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﻣﻧﺗﺧب ھرات ﻣﺎﻧﻧد ﮐرک،
ﮐﺎﮐورﻧﮫ ،ﻓرش ،ﻟﺑﺎس ﭘﺷﻣﯽ و ﻏﯾره ،ﭘس از ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺑﮫ ﺑﺎغ ﺷﺎھﯽ ﺑﺎزﮔﺷت.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑرای او ﻏذای ﭘﺧﺗﮫ از آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺧود اﻣﯾر ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽﺷود .ﺿﯾﺎﻓت ﻧﻘدی ﺑﻌدا
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮔردد .او در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺷت از ھرات ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔزارش ﺷد،
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑرادر ﮐوﭼﮑﺗرش ،ﺳردار ﻣﺣﻣد اﯾوب ﺧﺎن ۵٠٠ ،ﺳوار و ھﻣﮫ ﺳران
و ﻣﻼھﺎی ھرات را ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورد .اﻣﺎ ﻓﻘط رﺋﯾس ﻋﻣده ﺧود ﻋﺑداﻟظﺎھر ﺧﺎن ،دو ﺳﮫ رﺋﯾس
و  ١٠٠ﺳوار ﺑﺎ ﺧود آورده اﺳت .ﻣﯾر ﻣرﺗﺿﯽ ﺷﺎه ،ﻣﺗوﻟﯽ ﺣرم ﺣﺿرت ﻋﺑدﷲ ﺑﮫ اذن
اﯾﺷﺎن از ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﻣﮑﮫ رﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘس از اﺳﺗﻌﻼم ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ارﺳﺎل ﺧواھد
ﺷد.
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ﺟﻧرال ﺻﻔدرﻋﻠﯽ ﺧﺎن از ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺧﺎن ﻗﻼت اﻣﻧﯾت ﮔذرﮔﺎه ﻣﻼ را
ﺗﺿﻣﯾن ﮐرده و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻗﺻد دارﻧد ﮐﺎﻻھﺎی ﺧود را از اﯾن ﻣﺳﯾر ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻓﺿل ﺷﺎه ،ﺧﺑرﻧﮕﺎر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ )ﻗﻧدھﺎر( ﭘس از ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر روز ﺑﯾﻣﺎری درﮔذﺷت.
زﻣﯾن ﻟرزه ھﺎ در دو روز ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺗوﻗف ﺷده اﺳت .ﻧﺎظر وﻟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺣﺎﮐم ﮐوھﺳﺗﺎن،
از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن  ٧٠۵٢ﻧﻔر در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود در ﻧﺗﯾﺟﮫﯾن ﻟرزه ھﺎ ﺧﺑر داده و ﺑﺎ آن ﮐﮫ
ﮔزارشھﺎی از ﻧﺟراب و ﺗﮕﺎب ھﻧوز درﯾﺎﻓت ﻧﺷده ،اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻓراد ﮐﺷﺗﮫ
ﺷده در آﻧﺟﺎ از ﻣوارد ﻓوق اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
اﻣروز اﻣﯾر ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳبھﺎی را ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
ﺗﻘدﯾم ﮐرده ﺑود ،ﺑﮫ اﺣﻣدﺧﺎن ﭘﺳر ﻣﺎﻣور ﺑﺧﺷﯾد و ﻣﺎﻣور ﯾﮏ ﻟﻧﮕﯽ دوﺧت ﭘﺷﺎوری و ٢٠
روﭘﯾﮫ ﻧﻘد ﺑﮫ ﺧﺎدﻣﯽ داد ﮐﮫ آن را آورده ﺑود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ٣٠
ﺗﻠﮕرام ١٢ ،ﻧوﻣﺑر ١٨٧۴
از ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﮐﻠﮑﺗﮫ
دﯾدار ﯾﻌﻘوب ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﻼﮐت ﺷد؛ ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾش از  ١٠روز در ﺑﺎزداﺷت ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد
ﺣﮑوﻣت ھرات را ﻧﮕﮫ دارد .از اﻧﺗظﺎر ﯾﺎ دﯾدن وﻟﯾﻌﮭد ﻣﻌذور اﺳت و اﺟﺎزه دارد ﮐﮫ
طرﻓداراﻧش را ﺑﺎ ﺧود ﺑرﮔرداﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﮑﺎت ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوران اﻣﯾر ،ﻋﺻﻣت ﷲ و ارﺳﻼ
ﻏﻠزی ﺗﺎﯾﯾد ﺷد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ٣٠
ﺗﻠﮕرام ﻣورخ  ١۶ﻧوﻣﺑر ١٨٧۴
از ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﮐﻠﮑﺗﮫ
ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔزارشھﺎی ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺳر ،ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن را اﻣﯾر در  ٨ﻣﺎه ﺟﺎری در
ﺗوﻗﯾف ﻗرار داده اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ٣٠
ﺗﻠﮕرام ،ﺷﻣﺎره  ١٧ ،٢۴٧٠ﻧوﻣﺑر ١٨٧۴
از ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﮐﻠﮑﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل دﺳﺗور دھﯾد ﺗﺎ ﭘﯾﺎم زﯾر را ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرﺳﺎﻧد:
»ﺑﮫ واﯾﺳرا اطﻼع داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﮫ اﺳﺎس دﻋوت اﻣن اﻣﯾر
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد و ﺑدون ﺑرﺧورد اﻣن ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت در ﺑﺎزداﺷت ﻗرار ﮔرﻓت .واﯾﺳرا ﺑﮫ
ﻋﻧوان دوﺳت و ﺧﯾرﺧواه اﻣﯾر ،اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮔزارش ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺎﯾل
اﺳت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت را ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺳردار ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣده اﺳت ،ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد .اﻣﯾر
ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻧﺎم ﻧﯾﮏ ﺧود و دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺣﻔظ ﺧواھد ﮐرد .واﯾﺳرا ﺧوﺷﺣﺎل
ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی اوﻟﯾﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ از آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎده اﺳت«.
ﭘﯾﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ دﻗت ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺧواﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ اﺧﺗﯾﺎری در ﺗﻐﯾﯾر ﻣواد
آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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اﮔر ﭘﯾش از ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم از ﭘﺷﺎور اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ،ﻓورا آن را ﺗﻠﮕراف ﮐﻧﯾد
و ﻣﻧﺗظر دﺳﺗور ﺑﺎﺷﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ٣٠
ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل از  ٣ﺗﺎ  ۵ﻧوﻣﺑر ١٨٧۴
دﯾروز )ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭﺎرم( ﻧﺎﻣﮫی از ﺧﺎن ﺑﮭﺎدر اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﺑﮫ آدرس ﻣن ﺑراﯾم رﺳﯾد ﮐﮫ در
 ١٩اﮐﺗوﺑر در واﺧﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در روز ﻗﺑل ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﭘﻧﺞ رﺳﯾده
و ﺑدون ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ روز ﺑﻌد ) ٢٠اﮐﺗوﺑر( ﺳﻔر ﺧود را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﻣﯾرزا ﻋﺑداﻟﮭﺎدی
ﺧﺎن )ﻣﺎﻣور ﻧﺎﯾب ﻣﺣﻣدﻋﻠم ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﺧﺎن از ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود( ﺗﺻﻣﯾم
ﻣﯽﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﺳﯾر ھﻧدو ﮐوش را طﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ رﺳﯾدﻧد .اﮔر ﻣﺳﯾر
ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن را ﺑﮕﯾرﻧد ،ﮐﻣﯽ ﺗﺎﺧﯾر اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود ]ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕری ﻧﯾز از ﺳر ﻓورﺳﺎﯾت و ﺧودم
ﺑود؛ ﻧﺎﻣﮫ اوﻟﯽ اﻣروز ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ آن ﺳﭘرده ﺷد و دوﻣﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑود .اﻣﺿﺎی ﭘﺎﻻک،
ﮐﻣﯾﺳر[.
وﻗﺗﯽ ﻋﺻﻣت ﷲ ﺧﺎن و ارﺳﻼ ﺧﺎن ﺑﮫ ھرات رﺳﯾدﻧد ،ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﮫ آنھﺎ
ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر در ﭼﮭﺎر ﻣورد زﯾر ﺑﺎ او ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐﻧﻧد ،او اﺣﺳﺎس اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽﮐﻧد و آنھﺎ
را ﺗﺎ ﮐﺎﺑل ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،در ﻏﯾرآن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن ،ﺑﺎﯾد از ھﻣراھﯽ ﺑﺎ آنھﺎ
ﺧودداری ﮐﻧد:
 .١ھرات ھﻣﭼﻧﺎن در دﺳت او ﺑﻣﺎﻧد.
 .٢اﻣﯾر او را ﺑﯾش از ده روز در ﮐﺎﺑل ﻧﮕﮫ ﻧﮑﻧد.
 .٣از ﻣﻼﻗﺎت وﻟﯾﻌﮭد و ﮔﻔﺗﮕو ﯾﺎ ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ ﺑﺎ او ﻣﻌﺎف ﺷود.
 .۴ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او اﺟﺎزه داده ﺷود ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻣﺎم طرﻓداراﻧش را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ھرات ﺑﺎزﮔرداﻧد.
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ﻋﺻت ﷲ ﺧﺎن و ارﺳﻼ ﺧﺎن ﮐﮫ در اﯾن ﻣوارد درﻣﺎﻧده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ھر ﭼﮭﺎر ﻧﮑﺗﮫ ﻣواﻓﻘت
ﮐردﻧد ،آنھﺎ را در ﻗرآن ﻧوﺷﺗﻧد و در ﻣورد آنھﺎ ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارش ﺷده
ﮐﮫ ﺳردار ﻣوظف ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺷده ،زﯾرا ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻور ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد طرحھﺎی ﺧود
را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧد ،ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﻧﯾرو را ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و
درآﻣد اﻧدک ھرات ،ﺧود را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻣﻌﺎﺷﺎت آنھﺎ ﻧدﯾده اﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﺳﭘﺎھﯾﺎن
ﺣﻘوق ﭼﮭﺎر ﻣﺎھﮫ )در ﺳﺎل( و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺷش ﻣﺎھﮫ )در ﺳﺎل( درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﮫ از او ﻧﺎراﺿﯽ و ﻣﺷﺗﺎق آﻣدن اﻣﯾر ﺑودﻧد .ﺳردار اﺑﺗدا ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺳران ھرات
ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎورد ،اﻣﺎ از ﺗرس اﯾن ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﺗﻣﺎم اﺣوال ھرات را ﺑﮫ اﻣﯾر
ﮔزارش دھﻧد ﮐﮫ آنھﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫی درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﻧد ،اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ را رھﺎ ﮐرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن او ﻓﻘط ﭼﻧد ﮐﺎﺑﻠﯽ را ﺑﺎ ﺧود آورده اﺳت .ﺳردار ھر روز ﺻﺑﺢ و ﻋﺻر در درﺑﺎر
ﺣﺎﺿر ﻣﯽﺷود و اﻣﯾر ظﺎھرا ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ از او ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺷوراھﺎی ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی
درﺑﺎر در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻗﺑﺎل او اﺗﺧﺎذ ﺷود ،ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود .آنھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ
اﮔر ﺑﮫ او اﺟﺎزه داده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ھرات ﺑﺎزﮔردد ،ھﻣﺎن اﺿطراب و ﻧﺎراﺣﺗﯽ از او اﺣﺳﺎس
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑوده اﺳت و اﮔر او را در ﮐﺎﺑل ﻧﮕﮫ دارﻧد ،ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت روﺑرو ﻣﯽﺷوﻧد.
از ﻣﺷﺎھدات آﻧﺎن ﭼﻧﯾن ﺑرﻣﯽآﯾد ﮐﮫ او را ﺑر اﺳﺎس ﺿرورت ﺑﮫ ھرات ﺑﺎزﮔرداﻧﻧد .اﯾن
ﺷوراھﺎ ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧرﺳﯾده اﻧد.
ﻧﺎﯾب ﻣﺣﻣدﻋﻠم ﺧﺎن ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭼون آب و ھوای ﻏورﯾﺎن ﺑﺎ او ﻣواﻓق ﻧﺑود ﺗب
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣزارﺷرﯾف رﺳﯾده اﺳت و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ دﺳﺗور واﻻﺣﺿرت را ﺑرای ﻣﺎﻧدن در
ﻏورﯾﺎن در راه درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﻧﮕﺷﺗﮫ و آﻣﺎده اﺳت در ھر ﮐﺟﺎ
ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت دﺳﺗور دھد ،ﺣﺎﺿر ﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻧرال ﺻﻔدرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﮫ در دﻓﺗر ﺧﺎطرات ذﮐر ﺷد ،ﺻدراﻋظم ﺑﮫ ﻓﺗﺢ
ﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﻗﻧدھﺎر ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺗوﺳط ﻣراﺳﻠﮫ ،از ﺧﺎن ﻗﻼت ﺳوال ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ
ﺗﺎﺟران ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﮐوﺗل ﻣﻼ را ﺑرای آنھﺎ ﺑﺎز ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
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ﺟﻧرال ﺻﻔدرﻋﻠﯽ ﺧﺎن دو ﻟﮏ روﭘﯾﮫ )ﭘول ﻗﻧدھﺎر( ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻋواﯾد ﺣﮑوﻣت ١٨٠ ،ﺷﺗر
و  ۶٠ﺑﺎر ﭘوش اﺳب "ﻧﻣد" ﮐﮫ در ﻗﻧدھﺎر ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ،ﺑﮫ اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت.
ﺗﮑﺂنھﺎی ﺧﻔﯾف زﻣﯾنﻟرزه ھﺎ در دو روز ﮔذﺷﺗﮫ در ﮐﺎﺑل دوﺑﺎره آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
اﻣروز ﺳﺗﺎد ارﺗش ﺑﮫ دﺳﺗور اﻣﯾر ٩ ،ھﻧﮓ ﭘﯾﺎده و دو ھﻧﮓ ﺳواره ﻧظﺎم را در ﭼﻣن ﻧزدﯾﮏ
ﺳرای ﺷﺧﺻﯽ رﺋﯾس ﺑﯾرون آورد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم واﻻﺣﺿرت ادای اﺣﺗرام ﮐﻧﻧد.
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧۵
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ﺳﻧد  ٣٠اﻟف
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ )ﺷﻣﺎره (١
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺎرﮐوﯾس ﺳﺎﻟزﺑری ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ،اول ﺟﻧوری ١٨٧۵

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم ﻣﺎرﮐوﯾس،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،روﻧوﯾس اوراق در ﺑﺎره
ﺧﻼﺻﮫ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،اﯾﻠﯾس ،ﻧورﻣن ،ارﺗور ھوﺑﮭوز ،ﺑﯾﻠﯽ و ﻣوﯾر

ﺿﻣﯾﮫ  ١در ﺳﻧد  ٣٠اﻟف
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﮐﻣﺳﯾر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ١۴ ،دﺳﻣﺑر ١٨٧۴
ﭘس از ﺧواﻧدن ﻧﺎﻣﮫ  ١٨ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۴ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ،اﻋﺿﺎی
ﺑرﺟﺳﺗﮫ درﺑﺎر ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد:
»ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﺑﮫ اﺳﺎس ﮐدام ﻗﺿﺎوت در ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﭘﺳری ﺑرﺧﻼف ﺗﺻﺎﻣﯾم
ﭘدرش ﻗﯾﺎم ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی او ﮐﻧد .ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم ﺑرﺧورد ﻧﺎدرﺳت ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن را
ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎﻧﻧد ﻧوﺷﺗن رﺳﺎﻟﮫ )وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ( در ﻣورد اﻣﯾر ھﻧﮕﺎم ﻋزﯾﻣت از ھرات ،ﺗﺑﺎھﯽ
ﻣردم از ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ھرات ،ﮐﺷﺗن ﺳردار ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﭘﺳرش و ﺑرﺧﯽ روﺳﺎی دﯾﮕر،
ﻏﺎرت ﺷﮭر ھرات ،ﻗﺗل ﺳﺗﺎد ارﺗش )ﻓراﻣرزﺧﺎن( ،ﻧﺎآرام ﺳﺎزی روﺳﺎ و ﻣردم در ﺟوار
ھرات و ﻋدم اطﺎﻋت از دﺳﺗورات اﻣﯾر .ﺗﻣﺎم اﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺛل روز روﺷن اﺳت .وﻗﺗﯽ
ﺳردار از ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣردم ھرات ﻋﺎﺟز ﺑود و ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت ،ﺻﻼح ﻧﺑود ﮐﮫ او دوﺑﺎره
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ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ھرات ﺑﺎز ﮔردد ،اﻣﺎ اﻣﯾر ﺑراﺳﺎس اﺣﺳﺎس ﭘدری و ﺑدون درﻧظر داﺷت
ﮔﻧﺎھﺎن ﺟدی ﻓوق ،او را دوﺑﺎره ﺑﮫ آن ﺳرزﻣﯾن ﻓرﺳﺗﺎد ،ﺑﺎ اﯾن ﺑرداﺷت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ
ﺟدﯾد او را در ﻧظر داﺷﺗﮫ و از ﺑرﺧوردھﺎی زﺷت ﺧود ﺗوﺑﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد و در آﯾﻧده از
واﻻﺣﺿرت اطﺎﻋت ﮐﻧد .ﺑﺎ آنھم ،ﺳردار ﺑﮫ اﺳﺎس رﻓﺗﺎر ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ھﻣراھﯽ ﺑﺎ اﻓراد ﭘﺳت
از دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی اﻏﺗﺷﺎﺷﯽ دﺳت ﺑر ﻧداﺷت و ﺑرﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت و ﺑدون اﺟﺎزه اﻣﯾر
وارد ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﭘﺎرس ﺷد و ﺑﺎ وﺟود ﭘرﺳشھﺎی واﻻﺣﺿرت ،از اھداف اﺻﻠﯽ ﺧود
در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧداد .ﺣﺎل ،اﻣﯾر او را در اﺗﺎق ﺧودش زﯾر ﻧظﺎرت ﻗرار داده
اﺳت .ھدف اﺻﻠﯽ ھداﯾت ﺳردار ﺑﮫ راه راﺳت و ﻧﺷﺎن دادن ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای او اﺳت ﺗﺎ ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از دﻟﮭره و اﻣﻧﯾت ﻣرز ﻧﺟﺎت دھد .ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت رﻓﺗﺎر ﺳردار
در اﯾن اواﺧر اﺣﺳﺎس ﻧﮕراﻧﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا او را ﯾﮏ اﻓﺳر ﺣﮑوﻣت ﺧﺎرﺟﯽ )ﭘﺎرس(
ﺑرﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت وا دارد و ﺗﻣﺎم ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧطر اﻧدازد .درﻏﯾرآن ،ﻣﻌﻠوم
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘدر ھرﮔز ﺑدﺧواه ﭘﺳرش ﻧﻣﯽﺷود .ﭘدران ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد ﮐﮫ اطﻔﺎل ﺷﺎن
ﺑﮭﺗرﯾن در ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم ،در ﻓﺿﯾﻠت و ﺗﻘوا ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﺎم ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺑﻠﻧد ﺳﺎزﻧد .اﮔر
ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗﯽ در ﺑﯾن ﭘدر و ﭘﺳر واﻗﻊ ﻣﯽﺷود ،ﺻﻼح اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺑر روی آن ﭘرده
اﻧدازﻧد و از آن ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻧﯾده ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای اﺟرای ﺷراﯾط و
ﻗرار در ﺑﯾن ﭘدر و ﭘﺳر ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی در اﯾن ﻣورد ﺧﺻوﺻﯽ
در ﺑﯾن ﭘﺳر و ﭘدر ﻓرﺳﺗﺎده و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اھداف اﺻﻠﯽ آنھﺎ در ﻣورد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭼﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻣﯾر در ﺻورت رھﺎﯾﯽ ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﺎﯾد ﺻدﻣﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ در
ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺗﺣﻣل ﺷود«.
ﺧﻼﺻﮫ ،اﻣﯾر در اﯾن ﻣورد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ داده اﺳت ﮐﮫ ھر واژه آن ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد  ٣٠اﻟف
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ١۴ ،دﺳﻣﺑر ١٨٧۴
اﻣﯾر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ  ١٨ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۴ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﮫ ﻣن
ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
"در واﻗﻌﯾت ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر دوﺳﺗﯽ و ﺧﯾرﺧواھﯽ
اﺳت .ﺷرح ﺑدرﻓﺗﺎری و ﺑدﮐرداری ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﮐﮫ ﻣﮑررا از ﺟﺎﻧب آﻗﺎﯾﺎن
ﻣطرح ﺷده ،ﺿرورت ﻧﯾﺳت .ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آنھﺎ )اﻋﻣﺎل( ﺑر ﺟﻧﺎب اﯾﺷﺎن ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳﺗﻧد.
از ﺗﮑرار آنھﺎ اﺣﺳﺎس ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم .ذﮐر اﻋﻣﺎل ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﭘﺳر در ﺑراﺑر ﭘدر ،ﺑدون
ﺷﮏ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺷرﻣﺳﺎری ﭘدر ﻣﯽﺷود .دوﺳﺗﺎن ﺑﺎھوش ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﻘل و ﺗدﺑﯾر در ھﯾﭻ
ﺷراﯾطﯽ دوﺳت ﻧدارﻧد دوﺳﺗﺎن وﻓﺎدار ﺧود را ﺷرﻣﻧده ﮐﻧﻧد .آﯾﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرای او
)ﭘﺳر( ﻣﻔﯾد ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ او را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ "ﺳﻌﺎدت" ﮐﻧد؟ دوﺳﺗﯽ
ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت )اﻧﮕﻠﯾس و اﻓﻐﺎن( ﺑﮫ ﯾﺎری و ﻟطف ﺧداوﻧد ھر روز و ھر دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎﯾﯾد و
ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽﺷود .ﻧﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﻧﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﯾﭻ اﻗدام
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣﺧﺎﻟف اھداف ﯾﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺎﺑق ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب
ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﯾﺎ آزار واﻻﺣﺿرت ﺷود .ﺑﮫ ﻓﺿل اﻟﮭﯽ در آﯾﻧده ﻧﯾز دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت
اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت«.
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ﺳﻧد ٣١
ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره ٢
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
 ٢٢ﺟﻧوری ١٨٧۵

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭘﯾﺷرﻓت ﺣوادث در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﻣرزھﺎی ﭘﺎرس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ دﻧﺑﺎل ﮐرده اﺳت .اﮔرﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ھﯾﭻ ﺧطر ﻓوری ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻋﻠﯾﺣﺿرت در
آن ﻣﻧطﻘﮫ را ﺗﮭدﯾد ﻧﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ اوﺿﺎع ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺟدی اﺳت و ﺿرورت اﺣﺗﯾﺎط ﺑﮫ
ﻣوﻗﻊ را ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧد.
 .٢ﻣﺷﺎوران اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھر از ﮔﺎھﯽ ﻣطرح ﻣﯽﺷوﻧد،
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از اﻧدک ﺑودن اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اراﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﺷوﻧد.
آنھﺎ ﺑرای آﮔﺎھﯽ از آﻧﭼﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣرزھﺎی آن ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻣﺟﺑورﻧد ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﮐﮫ از طرﯾق دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﯽرﺳد ،ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
 .٣ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ در ﮐﺎﺑل دارد .ﺑﮫ ﻣن ﺧﺑر ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ او ﻣردی ﺑﺎ ھوش و
ﻣﺣﺗرم اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد آﯾﺎ او ﻣﯽﺧواھد ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ دھد ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ
اﻣﯾر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻراﺣت ﮐﺎﻣل ارﺗﺑﺎطﺎت او ﺗﮑﯾﮫ
ﮐﻧﯾد ،ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑﯾﻧش ﮐﺎﻓﯽ در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑرای
ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﺻﻠﯽ اﯾن ﮐﺎرﮐرد ،اﺣﺳﺎس
ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣذھﺑﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
از ارزش ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل ﻧظرات ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز
اﻧد و در وﻓﺎداری آنھﺎ ﻧﯾز ﺗردﯾد وﺟود دارد.
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 .۴ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﺟرای ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ در
ﻣﻘطﻊ ﮐﻧوﻧﯽ ،اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق و ﺛﺎﺑت ﺑﯾﺷﺗری ﻻزم اﺳت .وﺿﻌﯾت ﻣردم در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﻘﺷﮫھﺎ و دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی ﺳران آن ،ﺣرﮐت ﻗﺑﺎﯾل ﮐوﭼﯽ در ﺳرﺣدات آن ،ﻧﻔوذی
ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻗدرتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در داﺧل و ﺧﺎرج از ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻣﺎل
ﮐﻧﻧد ،ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ ﺷرح درﺳﺗﯽ از آنھﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﻘﯾم
ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ ﺷود .ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،ﺟزﺋﯾﺎت زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾد
در ﻣورد آنھﺎ اطﻼﻋﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗوان اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑﺗواﻧد ﯾﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
 .۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور ﺑدھم ﺑﺎ ﺗداﺑﯾری ﮐﮫ ﺷراﯾط اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ،اﻗداﻣﺎت ﻻزم
ﺑرای ﺟﻠب رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات را اﻧﺟﺎم دھﯾد .وﻗﺗﯽ اﯾن
اﻣر ﻣﺣﻘق ﺷد ،ﺷﺎﯾد ﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﻣورد ﻗﻧدھﺎر ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود .ﻣن ھﯾﭻ
اﻗدام ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧم ،زﯾرا ﺑر ﻣﺷﮑﻼت ﺧﺷوﻧت ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ
ﻣردم در ﻣورد آن ﺣﺳﺎس ھﺳﺗم.
 .۶اﻣﯾر در ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای اﺟﺎزه ﺣﺿور ﯾﮏ ﻣﺎﻣور
در ھرات اﺑراز ﮐرده اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﮐﮫ اﮔر ﻧﯾﺎت او ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،اﮐﻧون ﺑﺎ
ﻣﺷﮑل ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﺷوﯾد .اﻣﺎ اﮔر اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد ،ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑدون ﺷﮏ ﺑﮫ او
ﻣﺗذﮐر ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎب ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ او ﺑﺗواﻧد از
ﻣﺷﺎھدات اﻓﺳران ﺧود ھﺷدارھﺎی در ﻣورد ﺧطرات ﺟدی درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
 .٧ﻣن ﺑﮫ اھﻣﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯾس در ھرات ،ﻣﻧﺣﺻرا ﺑﮫ ﺧﺎطر اطﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﮫ ﯾك اﻓﺳر
اﻧﮕﻠﯾﺳﻲ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺟﻣﻊ آوري ﻛﻧد ،ﭘرداﺧﺗﮫ ام .اﻣﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ دﯾﮕری ،ھرﭼﻧد ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧواھد
داﺷت .اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫی دﻟﺳوزی اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﺗﺣدان ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود و ﻣﻣﮑن اﺳت از
ﻣﺷﺎورهھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﺑرای ﺻﻠﺢ آﺳﯾﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .اﻣﺿﺎی ﺳﺎﻟزﺑر
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ﺳﻧد ٣٢
ﺷﻣﺎره  ،١٩ﺳﺎل ١٨٧۵
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺎرﮐوﯾس ﺳﺎﻟزﺑری ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٧ ،ﺟون ١٨٧۵

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم ﻣﺎرﮐوﯾس،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﺳری ﺣﺿرت ﺷﻣﺎ ،ﺷﻣﺎره  ،٢ﻣورخ  ٢٢ﺟﻧوری
 ،١٨٧۵در ﻣورد اﻋزام ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﭘﺎﺳﺦ دھﯾم.
 .٢در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺻدﯾق ﻣراﺳﻠﮫ آﻣده اﺳت :اول ،ﮔرﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ھﯾﭻ ﺧطر ﻓوری ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﻠﮑﮫ را ﺗﮭدﯾد ﻧﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ وﺿﻊ اﻣور در ﺳرﺣدات ﭘﺎرس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ وﺧﯾم
اﺳت ﮐﮫ ﺧواھﺎن دﻗت و ﻟزوم اﺣﺗﯾﺎط ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺳت؛ دوم ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای آﮔﺎھﯽ
از آﻧﭼﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳرﺣدات آن ﻣﯽﮔذرد ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم از طرﯾق دﻓﺗر
ﺧﺎرﺟﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼون ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﮐﺎﺑل اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل و
ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﻧﻣﯽدھد و ﻧﻣﯽﺗواﻧد اراﯾﮫ دھد؛ ﺳوم ،اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای اﺟﺎزه ﺣﺿور ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات
اﺑراز ﮐرده ﺑود ،اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎت وی ھﻣﭼﻧﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺟدی ﺑﺎ
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻧﺧواھد داﺷت.
 .٣ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑرای ﻣﺎ دﺳﺗور داده ﺷده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳرﻋت در ﺣدی ﮐﮫ ﺷراﯾط اﺟﺎزه ﻣﯽدھد،
ﺑرای ﺟﻠب رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ،اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾم .اﺗﺧﺎذ
ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻗدام ﻣطﻠوب ﭘس از آن ﻧﺷﺎن داده ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ ﻣردم ،اﯾﺟﺎد آن در ﮐﺎﺑل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﺷد.
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 .۴ﺑﺎ ﺗﻠﮕراف واﯾﺳرا  ١٨ﻓﺑروری  ١٨٧۵ﺑﮫ ﺣﺿرت ﺷﻣﺎ اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ
زﻣﺎن و ﺷراﯾط ﺑرای اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل در اﯾن ﻣورد ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد .در ﻣﯾﺎن اﺳﻧﺎد
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﭼﯾزی ﻗﺎﺑل ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد اﻣﯾر ھرﮔز آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای
ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات اﺑراز ﮐرده ﺑﺎﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت واﻻﺣﺿرت ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ اﯾراداﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن اﯾرادات ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻧﯾﺎت ﻋدم
وﻓﺎداری اﯾﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دﺳﺗورات
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ اﺟرا ﺷود ﯾﺎ ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﻓرﺻت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد
واﮔذار ﺷده اﺳت.
 .۵در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻼم ﻓوق ،در ﺗﻠﮕراف ﻣراﺳﻠﮫ ﻣورخ  ٢٣ﻓﺑروری  ١٧۵ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﺎھﮫ در ﺻﻼﺣدﯾد دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﺳت .اﻣﺎ ﺑرای ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾد دﻻﯾل ﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﺷود .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﺳﻧﺎد ﺧﺎﺻﯽ
در ﺣﻣﺎﯾت از اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر اﺑراز ﮐرده ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ او ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣور
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ﺑﺎ ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب و
آﻗﺎی ﮔﯾردﻟﺳﺗون ﻣﻘﯾم ﻧﯾﭘﺎل در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾم.
 .۶ﻗرار ﺑود ﮐﮫ واﯾﺳرا در اواﺧر ﻣﺎه ﻣﺎرچ در دھﻠﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و از اﯾن رو
ﻣطﻠوب ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺎ زﻣﺎن دﯾدار ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎ
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب و ﺑرﺧﯽ اﻓﺳران ﻓوق اﻟذﮐر ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻔﺗد .ﮐﻧﻔراﻧس در  ٢٣ﻣﺎرچ
 ١٨٧۵ﺑرﮔزار ﺷد و در  ٢۴ﺑﺎ ﺗﻠﮕراف ﺑﮫ ﺣﺿرت ﺷﻣﺎ اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ ﻧظر اﻓﺳران
ﭘﻧﺟﺎب ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑرای ﭘذﯾرش ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻣور
در ھرات ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔﯾرد .اﻓزوده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻧظرات اﻓﺳران ﻣورد ﻣﺷورت در ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت و ﺳﭘس ﻧظر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اطﻼع
داده ﺧواھد ﺷد.
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 .٧ﻣﺎ ﻓورا ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻧظرات ﺛﺑت ﺷده ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار و اﻓﺳران ﻣﺟرب
ﭘﻧﺟﺎب ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺷﺎوره در ﻣورد ﻣوﺿوع ﺻﻼﺣﯾت داﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐردﯾم .ﻧﮑﺎت زﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آنھﺎ ﺗوﺟﮫ ﺷود ،ذﮐر ﺷد:
اول ،آﯾﺎ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﯾل ﺧود ﺑﮫ اﻧﺗﺻﺎب اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در ھرات
و ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧد.
دوم ،آﯾﺎ ﺣﺿور ﭼﻧﯾن ﻣﻘﯾﻣﺎﻧﯽ در ھر ﻣﮑﺎن ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺳودﻣﻧد اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺳوم ،آﯾﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار از ﮐﺎﻓﯽ ﺑودن و دﻗت اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در
ﮐﺎﺑل راﺿﯽ ﺑود ﯾﺎ ﺧﯾر و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،آﯾﺎ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗواﻧد راھﯽ ﺑرای ﺑﮫ
دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﺗر و دﻗﯾق ﺗر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
 .٨از آﻗﺎی ﮔﯾردﻟﺳﺗون ﻣﻘﯾم ﻧﯾﭘﺎل ﻧﯾز ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣرﺟﻌﯽ را ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت
ﺛﺑت ﺷده در ﯾﺎدداﺷت  ٢۶ﻣﺎرچ  ١٨۶٩از آن اﺳﺗﺧراج ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﺎورد ،ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﺑرای اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ﻣﺎﻣوران اروﭘﺎﯾﯽ در ﻗﻧدھﺎر،
ھرات و ﺑﻠﺦ آﻣﺎده اﺳت.
 .٩ﭘﺎﺳﺦ ﺳواﻻت ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﺷد .آنھﺎ در ﭼﮑﯾده ﻣطﺎﻟب ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷﻣرده ﺷدهاﻧد و اﺳﺎس
ﻧظراﺗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 .١٠ﻗﺑل از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﮐﮫ آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر و در ﺷراﯾط ﻣوﺟود ،درﺧواﺳت
رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑرای اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ﻗﻠﻣرو او ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﻣﺎﯾﻠﯾم
ﺑﮫ دو ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم .در ﻣراﺳﻠﮫ  ٢٢ﺟﻧوری  ،١٨٧۵ﯾﻌﻧﯽ اول ،ارزش اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از طرﯾق ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﺷده و دوم ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻣﯾر ﮐﮫ
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای اﺟﺎزه ﺣﺿور ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده اروﭘﺎﯾﯽ
در ھرات اﻋﻼم ﮐرده اﺳت.
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 .١١در ﻣورد اول از اﯾن دو ﻧﮑﺗﮫ ،ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ارزش ﮔزارشھﺎی ﮐﮫ از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود
در ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﻣﺗر ﺑرآورد ﺷده اﺳت و ﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧدارﯾم
ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻣور اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑرای ﻣﺎ از ﺗﮭران ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾس از طرﯾق دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺷراﯾط ﺳرﺣدات ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ ﺳرﻋت و دﻗت
ﺑﯾﺷﺗر از طرﯾق ﭘﺎرس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺳت آﻣده ﺑﺎﺷد.
 .١٢ﺑدون ﺷﮏ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ در ﮐﺎﺑل او را ﻣﺟﺑور ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ
در ارﺗﺑﺎطﺎت اﺧﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷد .طورﯾﮑﮫ ﺗوﺳط ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک ﮔﻔﺗﮫ
ﺷد» ،ھر ﺑوﻣﯽ ﮐﮫ ﻟﺣن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ در ﮐﺎﺑل اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد و در ﮔزارش ﻣﻧظم ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑدون اﺷﺎره ﺑﮫ آرزوھﺎی اﻣﯾر ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮑﻧد ،ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ او ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد درﺳت اﺳت،
ﺑﮫ زودی ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود در ﮐﺎﺑل را ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد« .ﺑرﻋﻼوه ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﺷراﯾط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ،ﻣﺎﻣور ﭼﯾزی ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ اﺣﺗﯾﺎط ﻣﻌﻣوﻟﯽ
ﺣﮑم ﻣﯽﮐﻧد ،اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھد و او در ﺣذف ﮔزارش ھر ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺑﯾﮑﺎره ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧود ،ﻗﺿﺎوت
درﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
 .١٣ﺑﺎ آنھم ﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم ﺧودداری ﻣﯽﺷود ﯾﺎ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل ﮔزارش ﻣﯽﺷود ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺻوﯾب اﻣﯾر اﺳت و ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم
ﺑﮫ دو ﺗﺻوﯾر از ﺑرداﺷت ﺧود در ﺧﺎطرات ﺷﻣﺎره  ١٢و  ١٣در ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺣﺗوا اﺷﺎره
ﮐﻧﯾم .در اﯾن دو ﺧﺎطرات ،ﮐﻧﺎﯾﮫ ھﺎی در ﻣورد ﺑرﺧورد ﺣﺎﮐم ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ و در ﺧﺎطرات
دوران ﻣورخ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻣﯽ  ١٨٧۵ذﮐر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دو ﭘﯾرو ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن از دم
ﺗوپ ﭘراﻧده ﺷدﻧد .ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم اﯾن و ﺳﺎﯾر وﯾژﮔﯽھﺎی ذﮐر ﺷده در ﺧﺎطرات ،اﺟزای
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺧواھﺎن درج آن ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد.
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 .١۴در ﮐل ،ﻣﺎ ﺑدﯾن ﻧظر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎﻣور در ﮐﺎﺑل ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
او ذﺧﯾره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﺎﻣل و دﻗﯾق اﻧد .در اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎم ﺑﺎ ﻧظرات
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب و ﺑﮭﺗرﯾن اﻓﺳران ﻣﺟرب او ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽﺷوﯾم .در واﻗﻌﯾت ﺷﮏھﺎی در
ﻣورد ﮐﺎﻓﯽ ﺑودن اطﻼﻋﺎت وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎزﻧﮕری ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺧﺎطرات
در ﻣورد ﺣوادث اﺧﯾر در ھرات ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ارزش اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﯾن ﻧواﻗص از
ﺑﯾن ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت .دﻗﯾق ﺑودن ﮔزارشھﺎی ﻣﺎﻣور ﻣﺎ ﺗوﺳط ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در زﻣﺂنھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ،ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﺷود.
 .١۵در ﻣورد ﻧﮑﺗﮫ دوم ﻣﺗذﮐره در ﺑﻧد  ١٠اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﯾش از ﯾﮑﺑﺎر در ﺳﺎلھﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای اﺟﺎزه ﺣﺿور ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات اظﮭﺎر ﮐرده اﺳت،
ﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص را ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت اﺳﻧﺎد ﻣﺧﻔﯽ دﻓﺗر ﭘﻧﺟﺎب دﻋوت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﯾﺎدداﺷت
آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون در  ١٢اﭘرﯾل  ١٨٧۵ﺷده اﺳت .دﯾده ﻣﯽﺷود ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻣﯾر ﺗﺎ ﺣدی
در اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت در آن زﻣﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او در  ١٨۶٩در اﻣﺑﺎﻟﮫ
ﺗﺷﺧﯾص ﮐرده ،اﯾن ﺑﺎور ﻣﺷﺎوران اﻓﻐﺎن ﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر ھرﮔز ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﮑرده اﺳت.
 .١۶ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک و آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت آنھﺎ در ﯾﺎدداﺷت آﻗﺎی ﮔﯾردﻟﺳﺗون
در  ٢۶ﻣﺎرچ  ١٨۶٩ﺛﺑت ﺷده ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷرب اﻣﯾر در ﯾﺎدداﺷت آﻗﺎی ﮔﯾردﻟﺳﺗون
ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده اﺳت .ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﻗﺎی ﮔﯾردﻟﺳﺗون از ﺧود اﻣﯾر ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .ھﯾﭻ ﺗﺎﯾﯾدی
از طرف اﻣﯾر ﺑرای آﻣﺎدﮔﯽ ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ )اروﭘﺎﯾﯽ( در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ھﯾﭻ ﺳﻧدی
ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد و اﻣﯾر ﭘﯾدا ﻧﺷده اﺳت .ﻣوﺿوع در ﮔﻔﺗﮕوھﺎی رﺳﻣﯽ ﺑﯾن ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه
و ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در  ١و  ٣اﭘرﯾل  ١٨۶٩ذﮐر ﻧﺷده ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوال ھﯾﺋت ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ
ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎ اﻣﯾر اﺷﺎره ﻧﺷده و ﻧﮫ در
اﯾﺟﺎدﯾﺎت ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی اﻣﺑﺎﻟﮫ ﮔزارش ﺷده اﺳت.
426

 .١٧ﺑرﺧﻼف ،ﻣﺎ آن را در ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺷﻣﺎره  ٢١٣ﻣورخ ١
ﺟوﻻی  ١٨۶٩ﭘﯾدا ﮐردﯾم – ﯾﮏ ﻣراﺳﻠﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌﺿﯽ ﺗردﯾدھﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط
دﯾوک ارﮔﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﯾﺎﺳت ﻣذاﮐرات ﺑﺎ اﻣﯾر اراﯾﮫ ﺷده اﺳت – ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ]ﺑﻧد  ١۶و
» :[٢٠ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺷﺧص ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﺣﺑت ﮐردﯾم ...ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم
در ﺷﮭرھﺎی او ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﯽﺷود« و »ﻣوﻗﻌﯾت در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ،ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن واﯾﺳرا ﮐﮫ
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ ﺷده ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ زﯾر ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﺷده اﺳت:
»اول ،آﻧﭼﮫ اﻣﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :ﻧﮫ ﻣﻌﺎھده ،ﻧﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت ،ﻧﮫ ﺳرﺑﺎزان ،اﻓﺳران ﯾﺎ
ﻣﻘﯾمھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ«.
 .١٨از ﺳوی دﯾﮕر ،ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﻣﺣرم ﺑﺎ اﻣﯾر و وزﯾر او ،ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه
در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑود ،در ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ٢٩ﻣﺎرچ  ١٨٧۵ﺧود ﻣﯽﮔوﯾد» ،اﻣﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آزاداﻧﮫ ﺑﮫ
ﺗﻌﯾﯾن اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺑﻠﺦ ،ھرات ﯾﺎ ھر ﺟﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎﺑل ،ﻣواﻓق اﺳت« .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد
اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﻗوﯾﺎ ﺷﮏ دارد ﮐﮫ ﻣﻧظور اﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد
ﺑدﻓﮭﻣﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺳر راﺑرت داوﯾس ﺑﺎور دارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت آﻣﺎده
رﺿﺎﯾت ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﯾﺎ ﺗﻘرر ﺻرف ﺧﺑرﻧوﯾﺳﺎن ﺑﺎﺷد ،واﻻﺣﺿرت ھرﮔز آﻣﺎده ﻧﺑود ﮐﮫ
ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺎﻣوران ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻗﻠﻣرو ﺧود اﺟﺎزه دھد.
 .١٩در ﮐل ،ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺧود اﻣﯾر ﯾﺎ وزﯾر او ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه در ارﺗﺑﺎطﺎت
ﻣﺣرم ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری اﻣﺎدﮔﯽ ﭘذﯾرش در آﯾﻧده ھﺎی ﻧﭼﻧدان دور از ﺣﺿور ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در ﻣﺣﻼت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺎﺑل اراﯾﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑرداﺷت ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺻد
او ﺷﺎﯾد ﺑر ﺑﻧﯾﺎد درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای اﻣﯾر در ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی
اﻣﺑﺎﻟﮫ داده ﺷد ﯾﺎ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻋﻘد ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﺳﻠﺳﻠﮫی ﮐﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺑﺎﺷد .اﻣﯾر ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﺧواھﺎن ﭼﻧﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
رﺳﻣﯽ ﺑود ،اﻣﺎ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل اﺷﮑﺎر ،اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را رد ﮐرد.
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 .٢٠ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺷراﯾط ﭘروﻧده ،ﻋدم وﺟود ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ رﺳﻣﯽ از ﭘذﯾرش ادﻋﺎﯾﯽ،
ﻣﺎھﯾت ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ آن و ﻋدم ﻗطﻌﯾت در ﻣﺣدوده و ﻗﺻد آن ،ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺧود
را در درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﻲ ﻧزد اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت اﻧﮕﻠﯾس در ھرات ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ
اﯾن ﻓرض ﻛﮫ او در زﻣﺎن ﺣﺿور در اﻣﺑﺎﻟﮫ ،ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑراي ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﻲ
اﺑراز ﻛرده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾﺟﺎد ﻧظر در ﻣورد ﭘذﯾرش اﻣﯾر از ﭼﻧﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در زﻣﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ،ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری در اﻣﺑﺎﻟﮫ در ﺳﺎل ١٨۶٩
اﻧﺟﺎم ﺷد ،اھﻣﯾﺗﯽ ﻗﺎﯾل ﺷوﯾم .ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ھﯾﭻ اﺛری از ﭘذﯾرش ﻗﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻌدی ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
از طرف اﻣﯾر ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم.
 .٢١اﮐﻧون ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﺳوال ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن اﯾن ﻓرض ﮐﮫ اﻣﯾر در
ﻣوارد ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣواﻓﻘت ﮐرده ،ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از او ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ھرات ﯾﺎ ﻗﻧدھﺎر اﺻرار ﮐﻧﯾم؟ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺟﮫ را ﺑﮫ ﻧظرات اﻓﺳران
ﺗواﻧﺎ و ﻣﺟرﺑﯽ ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ آنھﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ اﺳت.
 .٢٢اﮔر ھﻣﻔﮑرى ﮐﺳﺎﻧﻲ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ اﺑزاری ﺑرای ﻗﺿﺎوت درﺳت در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎت
اﻣﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ارزﺷﯽ دارد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ او را ﺑﯽﻣﯾل ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﯾﮏ ﻣﺎﻣور
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ھرات ﺑﺑﯾﻧﯾم .در اﯾن ﻣورد ،ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ،ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک،
ﺳرﻟﺷﮑر رﯾﻧل ﺗﯾﻠر ،ﺳرھﻧﮓ ﻣوﻧرو و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮐﺎواﻧﺎری ھﻣﮫ ﻣواﻓق اﻧد و ﻧظرات آنھﺎ
ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﺷود:
اول ،ﺗوﺳط ﻧواب ﻓوﺟدارﺧﺎن و ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻣور
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺧدﻣت ﮐردﻧد و اﺑزارھﺎی ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﻧوﻧﯽ اﻣﯾر دارﻧد.
دوم ،ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٧٣در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،درﺧواﺳت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ
اﻣﯾر داده ﻧﺷود.
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ﺳوم ،ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت اﺧﯾر اﻣﯾر در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ﺳر ﻓورﺳﺎﯾت ﺑرای ﻋﺑور از ﺑﻠﺦ
در ﺳﻔر ﺑﺎزﮔﺷت ﺧود از ﯾﺎرﮐﻧد و دﻟﺳرد ﺳﺎزی ]ﺿﻣﯾﻣﻣﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺎ ،ﺷﻣﺎره ٢٣ ،٧
ﺟﻧوری  [١٨٧۴ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر از ﺑﺎزﮔﺷت از ﺗﮭران از طرﯾق ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ھﻧد.
 .٢٣ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ھرات اﻋﺗراض ﮐﻧد ،ﻣﺎ ﺑر
اﯾن ﺑﺎور ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت او ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﯾﺎت او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
وﻓﺎدار ﻧﯾﺳت .درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻋﺗراﺿﯽ ،اﮔر از ﺳوی ﯾﮏ ﻗدرت اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
ﺑرﺧﯽ از ﺣﺎﮐﻣﺎن آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣطرح ﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﺻول ﺣﻘوق ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺎﺷد،
ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ از ﺧﺻوﻣت واﻗﻌﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ اﻧﮕﯾزهھﺎی
اﻣﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﯾﺎر ﻗﺿﺎوت ﺷود.
 .٢۴ﺗردﯾد ﻣﻌﻘول وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ھﻧوز ﮔروه ﻗوی در ﻣﯾﺎن ﺳرداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد
ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن اﻗدام اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از ﻧﮕﺎه ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ،ﻣدت زﯾﺎدی از ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎن و
اھﻣﯾت ﺣوادث ﻣداﺧﻠﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻓراد زﯾﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ در آن
ﺟﻧﮓ ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد و ﺧﺎطره آنھﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ از ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎل ﺷﺎن
ﺗﺎزهﺗر اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﻧد ھﻣواره ﻋﻘﯾده ﺧود را اﺑراز
داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﯾﺟﺎد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل ﺑﯾن اﻓﻐﺎنھﺎ و اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر زﻣﺎن ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻋﻘﯾده
در ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﺗﮑرار ﻣﯽﺷود.
 .٢۵ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺣﺿور اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻋﻣدﺗﺎ از اﺣﺳﺎس ﻧﺎﻣطﻠوب ﯾﮏ ﮔروه ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن اﻗدام و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋدم ﻣﺣﺑوﺑﯾت
او ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود .ﻣوﻗﻌﯾت او در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آنﻗدر ﺛﺎﺑت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﻗوی در
ﻣﯾﺎن ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از اﺗﺑﺎع ﺧود را ﻧﺎدﯾده ﮔﯾرد .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﺣﺗﻣﺎل
ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن اﻓﺳران ﺗوﺳط اﻋﻣﺎل ﻣﺗﻌﺻﺑﺎن ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن ﺧطر در زﻣﺎن ﺑﺣث ﺑﺎزﮔﺷت
ﺳر ﻓورﺳﺎﯾت از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺟﻠس ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﺻدر اﻋظم و اﻣﯾر ﻣطرح ﺷد .ﺑﮫ
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ھﻣﯾن دﻻﯾل ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﮑر ﮐردﯾم اﻣﺗﻧﺎع اﻣﯾر از اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ﺳر ﻓورﺳﺎﯾت در ﺑﺎزﮔﺷت
از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﻧطﻘﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻓرض ﮐﻧﯾم اﯾن
اﻣر ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺳﺎس ﻏﯾر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از ﺗﺣت
ﻓﺷﺎر ﻗرار دادن او در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﺧودداری ﮐردﯾم.
 .٢۶ﻋﻼوه ﺑر دﻻﯾل ﻓوق ،اﺣﺗﻣﺎﻻ اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ اﺳﺗﻘرار داﯾﻣﯽ اﻓﺳران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘروﻧدهھﺎی را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر درﺳت و ﻏﻠط ﻣﺎ ﻣﺣﮑوم
ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ راه ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر اﺣﺳﺎس ﺗرس زﯾﺎدی از
آن دارد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟددا ﺑﮫ ﺧﺎطرات ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎﺗﯽ
در اﯾن ﻣورد اﺳت .اﯾن ﮐﮫ ﭼﻧﯾن دﻟﮭرهھﺎی ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺷود ،از اﺣﺳﺎس ﻗوی
اراﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﮐﺷﻣﯾر ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺗﺻﺎب ﯾﮏ ﻣﻘﯾم داﺋم در درﺑﺎر آن واﻻﺣﺿرت
ﻣﺷﮭود اﺳت.
 .٢٧ﻣﺎ وظﯾﻔﮫ دارﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻧظرات ﻣﺗﻔﺎوت اراﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣواﻓﻘﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ وﺿﺢ ﮐﻧوﻧﯽ اﻣور ﺗرﮐﺳﺗﺎن ،ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ھرات ﻣﺳﺗﻘر ﺷود.
اﯾن اﻧﺗﺻﺎب درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧطراﺗﯽ ھﻣراه اﺳت و ﺳودﻣﻧدی اﯾن اﻗدام ﺑﮫ ﺻﻼﺣدﯾد
ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﺷود .اﻣﺎ اﮔر ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﻧطﻘﯽ
اﻧﺗﺧﺎب ﺷود ﮐﮫ از اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل اﻣﯾر و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر اﻣﺗﯾﺎز
ﺑزرﮔﯽ از اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺎﺷﯾم .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﻣﺎﻣور ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد
ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت ارزﺷﻣﻧدی ﺑﮫ دﺳت آورد ،ﺑﻠﮑﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﺧود را ﺑﺎ اﻣﯾد
ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺻﻠﺢ ،از طرﯾق ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑرﺧورد ﺑﯾن رﻋﺎﯾﺎی ﻗدرتھﺎی
ﻓراﺗر از ﻣرز و رﻋﺎﯾﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻣﺎل ﮐﻧد .ﺣﺿور او در ھرات ﻧﯾز ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ
ﺑررﺳﯽ ﺗﺣرﮐﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
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 .٢٨اﻣﺎ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن اھداف ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎ
رﺿﺎﯾت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﻣﯾر ھﻣراه ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ذﮐر ﺷد ،ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده ھﺳﺗﯾم
ﮐﮫ اﮔر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺧواھﯾم روی اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑر اﻣﯾر ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورﯾم ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺎ ﯾﺎ رد ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﺑﺎ اﮐراه زﯾﺎدی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
 .٢٩اﮔر اﻣﯾر ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ رﺿﺎﯾت دھد ،اﻓﺳراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺷورت ﮐردﯾم ﺗواﻓق دارﻧد
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣزﯾﺗﯽ از ﺣﺿور ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ﺣﺎﺻل ﻧﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻣورد ﺑﮫ
اﺟﺑﺎر در ﺑﻧد  ٣٣ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﻟﺷﮑر ﺗﯾﻠر ﻣورخ  ١٧اﭘرﯾل  ١٨٧۵ﺑﯾﺎن ﺷده و ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﮐﺳب
اطﻼﻋﺎت ارزﺷﻣﻧد را در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻣﯽﮐﻧد در ﺑﻧد  ٣ﻧﺎﻣﮫ ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک
در  ٣٠ﻣﺎرچ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت .ﺑﻌﻼوه ،اﮔر اﻣﯾر ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺧطری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﻣور
ﻣﺎ در ﻣﻌرض آن ﻗرار دارد ،از اﻋﻣﺎل ﻣﺗﻌﺻﺑﺎن ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور اﻓﺳران ﻣﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﺎﻟف اﻧد و اﻗدام ﺑﮫ ﺧﺷم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﻣﻌرض ﺗﺣﻘﯾری ﻗرار
ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن را ﻣﺳﺋول ﺑداﻧﯾم و ھم ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺟﻠب رﺿﺎﯾت آن ﻓوقاﻟﻌﺎده دﺷوار اﺳت.
. 30اﮔر اﻣﯾر اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧد ،اﻣﺗﻧﺎع او ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟطﻣﮫ ﺧواھد زد.
اﮔر ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر در ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ،در اﯾن ﺻورت اﻣﯾر
ﺗﺷوﯾق ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ در ﻣوارد دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻗدام ﮐﻧد.
اﮔر آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻟﯾﻠﯽ ﺑر اﺣﺳﺎس ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ او ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳت ﻓﻌﻠﯽ ﺧود را
اﺻﻼح ﮐﻧﯾم ،از ﻧﮕرش ھﻣدردی ﮐﻧﺎرهﮔﯾری ﮐﻧﯾم و ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺧود را ﭘس ﺑﮕﯾرﯾم.
اﮔر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻣﺗﻧﺎع ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻧﯾت اﻣﯾر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت،
ھﯾﭻ ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳت وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﺳﺎﻋد،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ آﻏوش روﺳﯾﮫ ﺑﯾﻧدازد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن اﻣﺗﻧﺎع ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف
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ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ھرﮔوﻧﮫ ﻣذاﮐرات آﺗﯽ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺷود ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد ارزش واﻗﻌﯽ ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطرح ﺷود.
 .٣١ﭘس از ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد وﺿﻌﯾت اﻣﯾر و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
ﻗرار دادن او ﺑرای ﭘذﯾرش ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ھرات ﺟﻣﻊ آوری ﮐردهاﯾم ،ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻧظر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﯾم ﮐﮫ از طرﯾق ﺗﻠﮕراف  ١٨ﻣﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐردﯾم ﮐﮫ
زﻣﺎن و ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل در اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻓﺷﺎر ﻓوری ﺑر اﻣﯾر وارد ﻧﺷود ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ در ﻣورد اﯾن
ﻣوﺿوع اﯾﺟﺎد ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ از اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﺳﺎﻋد ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﺧود او ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺷراﯾط ﺑرای
ﺟﻠب ﻧظر او اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ را ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورد ،ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن دھد .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎ ،ھدف ﻣورد ﻧظر ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﮔذراﻧدن
اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓرض اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻣﺎ از ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای
ﺑﮫ دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل در ﻣورد روﯾدادھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طرﯾق وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ
ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ،ﻏﺎﻓل ﻧﺧواھﯾم ﺷد.
 .٣٢اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﺑرﺧﯽ از ﻣﺷﺎھدات در ﻣورد رواﺑط ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﯾﺟﺎ ﻧﺑﺎﺷد.
 .٣٣درک اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر رﻓﺗﺎر اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد دﺷوار اﺳت ،زﯾرا او در
ﻣﻌرض ﺧطر اﻧﻘﻼب در داﺧل و ﺗرس ﺣﻣﻠﮫ از ﺧﺎرج ﻗرار دارد .ﻧﻣﯽﺗوان از او اﻧﺗظﺎر
داﺷت ﮐﮫ زﺑﺎن دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯽ را درک ﮐﻧد و وزرای او دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻧﺎﻗص،
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺣدود و ﺻداﻗت ﻣﺷﮑوک اﻧد .ﺑﺎ آنھم ،ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم او درک ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ طرﺣﯽ ﺑرای ﺗﺟﺎوز ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد ،او اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
و ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ،او ﺑﮫ طور ﺟدی از ﭘﯾﺷرﻓت روﺳﯾﮫ ﻧﮕران اﺳت و اﺗﮑﺎی اﺻﻠﯽ
او ﺑر ﺣﻣﺎﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .زﺑﺎن او ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﻣﺎﯾﻧده اش ،ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه از ﺳﯾﻣﻠﮫ
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در ﺳﺎل  ،١٨٧٣ﻗطﻌﺎ رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻧﺑود .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯾل دارﯾم آن را ﺑﺎ اﯾن ﺑرداﺷتھﺎی او
ﻧﺳﺑت دھﯾم ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻓرض ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗری از ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ﯾﺎ
ﻧﺎاﻣﯾدی از ﺗﻌﮭد ﻣﺷﺧص ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺣت ھر ﺷراﯾطﯽ از او در ﺑراﺑر ﺣﻣﻠﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ از ﻧﺗﯾﺟﮫ داوری ﺳﯾﺳﺗﺎن.
 .٣۴ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک ﮐﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه دارد و ﺑﮭﺗرﯾن اﺑزار را ﺑرای
ﻗﺿﺎوت ﺻﺣﯾﺢ در ﻣورد ﻣذاﮐرات ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽدھد ،در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور در آﻏﺎز
ﺳﺎل  ١٨٧۴اطﻼﻋﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫی در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر ﺑﮫ دﺳت آورد ،اظﮭﺎر داﺷت:
"ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ در روﺣﯾﮫ واﻻﺣﺿرت رخ ﻧداده اﺳت ،او ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ از ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ،او )ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘوﻻک( ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﮫی از ﺗﻣﺎﯾل اﻣﯾر ﯾﺎ از اطراﻓﯾﺎﻧش
ﭘﯾدا ﻧﮑرد ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﮐﻣﮏ از ﺟﺎی دﯾﮕری ﺑﺎﺷﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل) ،ﺳر ﭘﺎﻻك ﻣﯽ اﻓزاﯾد( ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﻛﮫ او ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ ﻓزاﯾﻧده ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﻛﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﭘﺎرس ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ دﯾﮕر او ﮐﮫ ارزش ﻧوﺷﺗن دارد ،دﺷﻣن طﺑﯾﻌﯽ او
اﺳت" .اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺑﮭم ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎه
ﻣﯽرﺳد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﺑﯾن اﻣﯾر و اﻓﺳران روس ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﯾﺎ ﻣﺎﻣوران
روﺳﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻔوذ ﮐردهاﻧد ،ارزش ﭼﻧداﻧﯽ ﻗﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣورد آن ﮐﺷورھﺎ ﻧﯾز زﯾﺎد اﺳت .ﭼﻧﯾن ﺷﺎﯾﻌﺎت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﺧﺎرا وﺟود داﺷت و ﺣﺎل در ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣن ﻧﯾز ﺟرﯾﺎن دارد ﮐﮫ در
واﻗﻌﯾت ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس اﺳت.
 .٣۵از زﻣﺎن ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی اﻣﺑﺎﻟﮫ ،اﻣﯾر ھرﮔز ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣﺎ در
ﻣورد رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن ﻧداده اﺳت .او ﺗﺻﻣﯾم ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس در داوری
ﺳﯾﺳﺗﺎن را ،ھرﭼﻧد ﺑﺎ اﮐراه ﺑﺳﯾﺎر ،ﮐﺎﻣﻼ ﭘذﯾرﻓت و ﻣﺎ ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ﻧدارﯾم ﮐﮫ او ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﺑﮫ آن ﭘﺎﺑﻧد اﺳت.
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 .٣۶در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ،اﮔر ﻣﺎ داوری درﺳﺗﯽ در ﺑﺎره اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم ،اھداف ﻋﻣده ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ در زﻣﺎن دوﺳت ﻣﺣﻣد
وﺿﻊ ﺷده ﺑود – ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻻرد ﻻرﻧس در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ﭘس از ﻣرگ دوﺳت
ﻣﺣﻣد ﺗﺟدﯾد ﺷد – ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺷد – و ﻣﺎ ﮐﻧون اداﻣﮫ
دادهاﯾم – ﭘﺎ ﺑرﺟﺎ اﻧد .ﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐردهاﯾم :اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ ﻣراﺗب
ﻗوی ﺗر از روزﮔﺎر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺷده و ﻧﻔوذ ﻣﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری اﻣﯾر از ﺗﺟﺎوز ﺑر
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺳف ﮐرد ﮐﮫ دﺷﻣﻧﯽ ھﺎی ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل ﺗﺎ ھﻧوز ﻣﺎﻧﻊ
اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎﻣل آزاد در ﺑﯾن اﺗﺑﺎع اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
آن ﮐﺷور ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن زﻣﺎن و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻣﺎ ﺑﮭﺗر
درک ﺷود ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت .اﮐﺗﺳﺎب آنھﺎ از طرﯾق ﭘﯾﺷروی ﺑﯾﺷﺗر
روﺳﯾﮫ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﺧطری ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد ،ﺗﺳرﯾﻊ ﺧواھد
ﺷد.
 .٣٧ﺑﺣثھﺎی زﯾﺎدی در اﯾن اواﺧر در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺛرات ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ در
ﻣرو ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓرض اﻗﺗدار روﺳﯾﮫ ﺑر ﺗﻣﺎم
ﮐﺷور ﺗرﮐﻣنھﺎ و اﯾﺟﺎد ﺧطر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺑراز ﮐردهاﯾم و ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ
ﻧظر ﺧود را اراﯾﮫ ﮐﻧﯾم ،اﮔر ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی رخ دھد .در اﯾن ﺻورت ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﺣﺎﮐم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﺷﺧص ﺗری داده ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ آﻣﺎدهاﯾم ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ
در ﺑراﺑر ﺣﻣﻼت ﺑﯾروﻧﯽ دﻓﺎع ﮐﻧد .اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣطﻠوب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ او وارد ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده
ﺷوﯾم و اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﻣﻘﯾم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﭼﻧﯾن ﺗﻌﺎﻣل و ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ
ﻣرز روﺳﯾﮫ ﺧواھد ﺑود.
 .٣٨ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾنھﺎ ﺑﮭﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧطرات ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ
ﺑﮫ ﻣرو ﺑوده و در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎﯾد اﺗﺧﺎذ ﮔردد .اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﺗوﺳط
اﯾرل درﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﻧت ﺷواﻟوف اراﯾﮫ ﺷد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط
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ﺣﮑوﻣت ھﻧد دﻧﺑﺎل ﺷود و ﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﻋﻘﯾده ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐردهاﯾم ﮐﮫ ھر ﻗدر روﺳﯾﮫ ﺑﺎ وﺿوح
ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را درک ﮐﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ ،ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ اﺷﻐﺎل ﻣرو ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﮭدات ﺧﺎص
ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﻌﺻب اﺳت ﺗﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘراﺗوری ھﻧد اﻋﻠﯾﺣﺿرت.
 .٣٩ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﻣﻌﻧوی و ﻣﺎدی ﮐﮫ از ﺣﻔظ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد،
اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﻗﺎﯾل ھﺳﺗﯾم و ﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
رواﺑطﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺑﻧدی ﻣداوم ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺻﺑوراﻧﮫ و آﺷﺗﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد طﯽ
ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎل ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﺷود و ﺑﺎ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﻌﻘول ﺑراي ﻣﺷﻛﻼت اﻣﯾر ،ﺣﺗﻲ اﮔر او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻧظراﺗﻲ
در ﻣورد ﺗداﺑﯾري ﻛﮫ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ او و ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،اﻛراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .۴٠در ﺑﯾﺎن اﯾن اظﮭﺎرات ،ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾم ھرﮔوﻧﮫ ھوس ﺑﺎزی
ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﭘذﯾرﯾم و ﯾﺎ ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ از ﻣﺎ ﺑﺧواھد ،ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت
اﻋطﺎ ﮐﻧﯾم .ﻧﮫ در ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی اﻣﺑﺎﻟﮫ و ﻧﮫ در ﻣذاﮐرات ﺳﯾﻣﻠﮫ در ﺳﺎل  ،١٨٧٣ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر رﻋﺎﯾت ﻧﺷد و اﺧﯾرا وﻗﺗﯽ دﯾدﯾم ﮐﮫ او از درﺧواﺳت ﻣﻌﻘول ﻣﺎ ﮐﮫ اﺑراھﯾم
ﺧﺎن ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی از ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾر واﺧﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺑور ﮐﻧد ،ﺗردﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﺑر اﻧﺟﺎم
ﺧواﺳتھﺎی ﺧود اﺻرار ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ دوﺑﺎره ھﻣﺎن ﻣﺳﯾر را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﻧﭘﯾر ﻣﮕداﻻ ،ﻧورﻣن ،ارﺗور ھوﺑﮭوز ،ﻣوﯾر و اﯾدﯾن

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٣٢
ﺷﻣﺎره  ٢۵ ،۴٨ﻣﺎرچ ) ١٨٧۵اﺷد ﻣﺣرم(
از اﯾﺗﭼﯾﺳن ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب
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واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھداﯾت دادﻧد ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻧظرات ﺧود را
در ﺑﺎره ﻧﮑﺎت زﯾر ھر ﭼﮫ زودﺗر ارﺳﺎل ﮐﻧد:
اول ،آﯾﺎ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘﯾم در ھرات و ﻗﻧدھﺎر و
ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر رﺿﺎﯾت ﺧواھد داد.
دوم ،آﯾﺎ ﻣوﺟودﯾت ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧواھد ﺑود.
ﺳوم ،آﯾﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾت و درﺳﺗﯽ اطﻼﻋﺎت از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل راﺿﯽ
اﺳت؛ درﻏﯾرآن ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد راه دﯾﮕری ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل ﺗر و دﻗﯾق ﺗر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﮐﻧﯾد.
 .٢ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا ﺑرای ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﯽﺧواھﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ اﻓﺳران ﭘﻧﺟﺎب
ﮐﮫ ﺗﺟﺎرب ﻗﺑﻠﯽ و ﺟدﯾد از ﮐﺷور دارﻧد و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗوﺻﯾﮫ در اﯾن ﻣورد اﻧد ،ﻣﺷوره ﻧﻣوده
و ﻧظرات اﯾﺷﺎن را ﺑﻔرﺳﺗﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٣٢
ﺷﻣﺎره  ٢٧ ،۵٩ﻣﺎرچ ) ١٩٧۵اﺷد ﻣﺣرم(
از اﯾﺗﭼﯾﺳن ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﮔردﻟﺳﺗون ،ﻣﻘﯾم در ﻧﯾﭘﺎل
ﺷﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۶ﻣﺎرچ  ،١٨۶٩ﯾﺎدداﺷﺗﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺧﺻﯽ در ﻣورد اوﺿﺎع ﮐﺎﺑل
در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻧﺟﺎب ارﺳﺎل ﮐردﯾد ﮐﮫ اطﻼع دھﻧدﮔﺎن ﻋﻣده ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ﮐﻣﯾﺳر
ﭘﺷﺎور و آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﺑودﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ،در ﯾﺎدداﺷت آﻣده اﺳت ﮐﮫ
»اﻣﯾر آﻣﺎده اﺳت ،اﮔر از او ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ،ﺑﮫ ﻣﺎﻣوران اروﭘﺎﯾﯽ در ﻗﻧدھﺎر ،ھرات و ﺑﻠﺦ
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اﺟﺎزه دھد ،اﻣﺎ در ﻣورد ﭼﻧﯾن اﻓﺳری در ﮐﺎﺑل ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ،ھرﭼﻧد ﻧﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺣل،
اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد" .
 .٢ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا از ﻣن ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن
اطﻼﻋﺎت را از ﺳر ﭘوﻻک ﯾﺎ آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون ﯾﺎ اﻓﺳر دﯾﮕری از ﭘﻧﺟﺎب درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑودﯾد،
ﯾﺎ از ﺧود اﻣﯾر و ﯾﺎ از ﮔزارش ﻣﺷﺎورهھﺎی ﺧﺎص ﮐﮫ طﺑق ﮔزارش در  ١٧ﻣﺎرچ ١٨۶٩
در ﻻھور ﺑرﮔزار ﺷده ﺑود.
 .٣ﺳر ﭘوﻻک و آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون اﯾن ﺗﺻور را ﻧدارﻧد ﮐﮫ آنھﺎ در آن زﻣﺎن دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﯾن
ﺑﺎور داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر اﻣﯾر ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﯾﺎدداﺷت ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت
و ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت دﯾﮕری واﺑﺳﺗﮫ ﺑودﯾد.
 .۴ﭘﺎﺳﺦ زودھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﮫ  ٣در ﺳﻧد ٣٢
ﮐﺗﻣﻧدو ٧ ،اﭘرﯾل ١٨٧۵
از ﮔردﻟﺳﺗون ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم در ﻧﯾﭘﺎل ،ﺑﮫ اﯾﺗﭼﯾﺳن ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺿﻣن ﻗدرداﻧﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ،ﺷﻣﺎره  ،۵٩ﻣورخ  ٢٧ﻣﺎه اﺧﯾر ،اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ ﺑﮕوﯾم
ﺣﺎﻓظﮫ ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻗطﻊ ﻗﺳﻣت ﻧﻘل ﺷده را ﺑﮫ ﺧﺎطر آورد ،اﻣﺎ اﯾن ﺗﺻور را دارم
ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗوﺳط ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ﯾﺎ آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون ﺑر اﺳﺎس ارﺗﺑﺎطﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر و
ھﻣراھﺎﻧش ﺑﮫ ﻣن داده ﺷده ﺑود .روﯾﮫ ﻣﻌﻣول ﻣن در دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ھر
اظﮭﺎر ﻧظر ﻣﮭم ﻧﺎم آﻗﺎﯾﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﺧﺑردھﻧدﮔﺎن ﻋﻣده« ذﮐر ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ در ﻣورد
ﯾﺎدداﺷت ﻣورد اﺷﺎره ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ھر دو ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھم ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ھر ﻋﺿو دﯾﮕری از
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ﮐﻣﯾﺳﯾون ﭘﻧﺟﺎب ﮐﮫ در آن روزھﺎ در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم .ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎم دﯾﮕر ﭘﻧﺟﺎب ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد
دارم در ﻣورد اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑودم ،ﺳرھﻧﮓ رﯾﻧل ﺗﯾﻠر ،ﮐﻣﯾﺳر وﻗت
اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑود .اطﻼﻋﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﺧص ﺷده آن ﯾﺎدداﺷت ) ٢۶ﻣﺎرچ( از اﻣﯾر ﺑﮫ دﺳت
ﻧﯾﺎﻣده ﺑود ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ از دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ،دﯾدار اوﻟﯽ و دارای
وﯾژﮔﯽھﺎی ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑود ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ آنھﺎ آﺷﻧﺎ ﻧﺑودم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ٣٢
ﻻھور ٢١ ،اﭘرﯾل ) ١٨٧۵ﻣﺣرم(
از ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﮫ اﯾﺗﭼﯾﺳن ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره ۴٨ﻣورخ  ٢۵ﻣﺎرچ ﺷﻣﺎ را اﻋﻼم ﮐﻧم ﮐﮫ در آن
درﺧواﺳت واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا را ﺑرای ﺑﯾﺎن ﻧظر ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار اﺑﻼغ
ﮐرده اﯾد و ھم اﻓﺳراﻧﯽ در ﭘﻧﺟﺎب ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺷﺎوره در ﻣورد ﺳوال ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ دارﻧد.
 .٢در ﭘﺎﺳﺦ ،اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ روﻧوﺷﺗﯽ از ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺳط ﺳر ھﻧری دﯾوﯾس،
ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎی از اﻓﺳران ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯾﮫ آن ذﮐر ﺷده اﺳت ]ﺳرھﻧﮓ دوم ﺳر ﭘﺎﻻک
ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،ﺳرﻟﺷﮑر ﺗﯾﻠر ﮐﻣﯾﺳر دﻓﺗر ﻓرﻗﮫ دﯾره ﺟﺎت و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮐﺎواﻧﺎری ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر
دﻓﺗر ﮐوھﺎت و ﺳرﭘرﺳت ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور[ ،ﺣﺎوی ﺑﯾﺎن دﯾدﮔﺎهھﺎی آنھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺳﮫ ﻧﮑﺗﮫ ذﮐر ﺷده در ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎ و ھم ﯾﺎدداﺷﺗﯽ اراﯾﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧدﮔﺎن زﯾر و
ﻧﺎﻣﮫ ) ٢٩ﻣﺎرچ  (١٨٧۵از ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ،ﻧﺎﯾب رﺋﯾس ﻓﯾروزﭘور اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗرﺟم
واﯾﺳرا در ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ ﻋﻣل ﻣﯽﮐرد و از او ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در آن
ﻣﻧﺎﺳﺑت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣوﺿوع در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
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ﻧﺳﺧﮫ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺳط ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب در ﻣورد ﭘرﺳشھﺎی ﻧﺎﻣﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت
ھﻧد در دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺷﻣﺎره  ٢۵ ،۴٨ﻣﺎرچ ١٨٧۵
ﭘرﺳش اول
ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺗﺻور را داﺷﺗم ﮐﮫ در وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ،اﻣﯾر ﺑﺎ ﻣﯾل ﺧود ﺑﮫ اﻧﺗﺻﺎب اﻓﺳران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ در ھر ﯾﮏ از ﻣﮑﺎنھﺎ ﻣواﻓﻘت
ﻧﻣﯽﮐﻧد و از ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺳﻧﺎد ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ در اﯾن دﻓﺗر و اظﮭﺎرات ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ھرﮔز ﻗﺻد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ راﺿﯽ ﺑﮫ ﻧظر
ﺑرﺳﻧد .اﻋﺗﻘﺎد ﻣن اﯾن اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻧﮭﺎ آﻣﺎده اﻧﺗﺻﺎب اﺧﺑﺎر ﻧوﯾﺳﺎن
ﻣﺎﻧﻧد آﻗﺎی ﻣﯾﺳون ﯾﺎ ﺷﮭﺎﻣت ﻋﻠﯽ ﻗﺑل از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .او ھرﮔز ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺗن
دادن ﺑﮫ اﻧﺗﺻﺎب ﻣﺎﻣوران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺑود.
ﭘرﺳش دوم
ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم در ھر ﯾﮏ از ﻣﮑﺎنھﺎی ذﮐر ﺷده ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد .ﺑرﻋﮑس ،ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺣﺿور آنھﺎ ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل اﻣﯾر ،ﺷﺧﺻﺎ آنھﺎ را
آزار ﻣﯽدھد و او را از اﻧﺗﻘﺎل اطﻼﻋﺎت ﺧود ﺑﮫ آنھﺎ ﯾﺎ اﺟﺎزه ﺑﮫ دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ
آنھﺎ ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد ﭘذﯾرش ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن واﻻﺣﺿرت
ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑر ﻧﺎراﺣﺗﯽ او ﻣﯽ اﻓزاﯾد .ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ھدف ﻣﺳﺗﻘﯾم درﮔﯾر ﮐردن او ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﺗوھﯾن ﺷود .ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺳوی او ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت
ﻣﺎ ﺷود .ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘس از ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت
آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻧﮭﺎن روﺑرو ﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم ﻗﻧدھﺎر
ﯾﺎ ھرات ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ از ﺣرﮐتھﺎی روﺳﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺷﮭد ﻣوﻗﻌﯾت
ﺑﮭﺗری دارد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را اﻋﻼم ﮐرده ،ﺑرای ﺑﮫ دﺳت
آوردن اطﻼﻋﺎت ،ھﯾﭻ ﺿرری ﻧدارد ﮐﮫ از او ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﺑﮫ
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طور ﻣﻧظم اﻧﺟﺎم دھد .اﮔر او از ﺗﺟﺎوز ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎﯾش ﻧﮕران ﺑﺎﺷد و
ﺑﺧواھد ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺳﯾﺎر اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽﮐﻧم.
ﭘرﺳش ﺳوم
اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در ﯾﺎدداﺷتھﺎی روزاﻧﮫ دو ھﻔﺗﮫی ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ در ﮐﺎﺑل در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد
ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .او ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ در آﻧﭼﮫ ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﺗﺎط ﺑوده و از ﺟزﺋﯾﺎت
اﺿﺎﻓﯽ دوری ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر او ﺑر اﻣﯾر ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺑﮫ ﭘرھﯾز
او از اﻧﺗﻘﺎد از وﺿﻌﯾت داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻓراد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد اﻣﯾر ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در
ﮐل ،ﻣن اﯾن ﺳﮑوت را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽداﻧم و ﺑﮫﻣﻧظور اھﻣﯾت دادن ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی
ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده در ﻣوارد ﺟدی ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اراﯾﮫ آن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده اﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧوآوری در ﺳﯾﺳﺗم ﻣوﺟود ﻣزﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ،اﻣﯾر
ﮐﮫ اﮐﻧون ھرات را ﺑﮫ دﺳت ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺧودش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﮭدﯾدی
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﺣﺳﺎس ﺧواھد ﺑود و در اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﯾن ﻣورد ﮐﻧد
ﻧﺑﺎﺷد.
اﻣﺿﺎی داوﯾس

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ٣٢
ﭘﺷﺎور ٣٠ ،ﻣﺎرچ ١٨٧۵
از ﺳرھﻧﮓ ﭘﺎﻻک ،ﮐﻣﺳﯾر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺟﺎب
ﻣن اﻓﺗﺧﺎر دارم ﮐﮫ اﻣروز ﺻﺑﺢ ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره اﻟف اردوﮔﺎه دھﻠﯽ ٢۶ ،ﻣﺎه ﺟﺎری را ﺑﺎ
ﺿﻣﯾﻣﮫ )ﺧﻼﺻﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯽ ﻣورخ  ٢۵ﻣﺎه اﺧﯾر ،ﺷﻣﺎره  (۴٨درﯾﺎﻓت ﮐردم و
ﻓورا ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺳواﻻت ﻣطرح ﺷده در آن ﻣﯽ ﭘردازم.
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ﭘرﺳش اول
 .٢ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎور دارم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﺧواه ﺧود راﺿﯽ ﺑﮫ ﺗﻘرر
اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕری راﺿﯽ ﻧﯾﺳت و
ﻧﺎﺧﺷﻧودی او از ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﮐﻣﺗر از اﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت اﮔر ﭘرﺳﯾده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﭼﻧﯾن
اﻓﺳر در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود راﺿﯽ اﺳت .در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ
ﻗوی ﺗرﯾن اﻋﺗراض ھﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣزدی ھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺳرﮔرد
ﻟﻣزدن در ﻗﻧدھﺎر ﺻرف زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﻣواﻓﻘﮫ ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾرﻣرﺣوم دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﯾﺎراﻧﮫ ﮔراﻧﺑﮭﺎی وﻋده ﺷده ﺗوﺳط
ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ را ﺑﮫ دﺳت آورد.
ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﻣن از آن زﻣﺎن ھﯾﭻ ﭼﯾزی واﻗﻊ ﻧﺷده ﮐﮫ ﻧﺎﺧرﺳﻧدی ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺑﮫ اﻓﺳران
اروﭘﺎﯾﯽ را اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﻣﻘﯾم داﯾﻣﯽ در ﮐﺷور ﺷﺎن ﺷوﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ دﻟﯾل اﺿﺎﻓﯽ
ﺑرای ﻧﺎﺧرﺳﻧدی ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ آنھﺎ ﺑرای ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﺑوﺟود ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .اﻗدام اﺧﯾر روﺳﯾﮫ
و ﺑﮫ وﯾژه ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ او در ﺧﺎﻧﺎت ﺧﯾوه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﺎور اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوراﻧش ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ھرﮔوﻧﮫ اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﻣﺎﻣوران ﺑﮫ ھرات ﯾﺎ ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ھر
دو ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ از ﺟﺎﻧب روﺳﯾﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﭘرﺳش دوم
ﺑﻧد  .٣ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓرﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن اﻓﺳران ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻣن
درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﺳودﻣﻧد ﻧﯾﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻣوران در آﻧﺟﺎ ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوران او
ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﻗﺿﯾﮫ ﺳرﮔرد ﻟﻣزدن ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷد و ﻧﻔوذ ﯾﺎ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ
ارزش از ﺣﮑوﻣت ﺑرای او ﭼﻘدر ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺑود و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ دﻗﯾﻘﺎ اﺻرار ﻣﯽﺷد ﮐﮫ
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ﺷراﯾط ﺧﺎص اﺳت و آﻏﺎز ﻗﯾﺎم ﯾﺎ ﺷورش  ١٨۵٧اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ را ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﭘﺎﯾﯾن آورد و
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﺣثھﺎی ﺟدی ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑرای ﺗﮭﺎﺟم ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷد ،ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ
ﺷراﯾط ﻣطﻠوب ﺗر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧوب ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد و از ﻧﮕﺎه اﻣﯾر دﻻﯾل ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ
ﺗوﺟﯾﮫ ﻋدم ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم دﺧﺎﻟت ھﺎی اراﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن وﺟود دارد.
ﭘرﺳش ﺳوم
ﺑﻧد  .۴در ﺑﺎره دﻗت اﺧﺑﺎر ھﻔﺗﮫوار ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود ،ﻧﻣﯽﺗوان ﭼﯾزی
ﮔﻔت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑودن آن را ﺑدون ﺷﮏ ﻣﯽﺗوان ﺳوال ﮐرد .ھر ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﮐﮫ ﻟﺣن
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﻘل از ﮐﺎﺑل اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد و ﺑﮫ ﮔزارش ﻣﻧظم ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧود ﺑدون اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﯾل
اﻣﯾر ﭘﻧﮭﺎنﮐﺎری ﻧﮑﻧد ،ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ او ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد درﺳت اﺳت ،ﺑﮫ زودی ﻣوﻗﻌﯾت
ﺧود را در ﮐﺎﺑل ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺑﮫ ﺻورت آﺷﮑﺎر اﻋﺗراﺿﺎﺗﯽ در ﻣورد اﺳﺗﺧدام ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻣﺧﻔﯽ ﭘرداﺧتﺷوﻧده وﺟود
دارد و ﻣن ﻣﯾل دارم ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ رﺳﻣﯽ اﮐﺗﻔﺎ ﮐﻧﯾم
و آنھﺎ را ﺑﺎ اﺳﺗﺧدام ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻣﺎﻣوران ﺗﮑﻣﯾل و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ رواﯾﺗش
در ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮫ زﻧدان ﭼﺎپ ﺷده و رواﯾت دوم در ﺟرﯾﺎن ﭼﺎپ اﺳت ،ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﮔزارش
ھﺎﯾش اﺧﯾرا از طرﯾق ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ﮐوھﺎت ،ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳب و در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﺻﺣﯾﺢ
ﺑوده اﺳت .ﻣﺎﻣوران ﻣﺧﻔﯽ ﮐﮫ دارای ﺣﻘوق ﻣرﺗب ﻣﯽﺷوﻧد ،ﭼﮫ ﻣﻘﯾم و ﭼﮫ ﻏﯾرﻣﻘﯾم ،ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣن وﺟود دارد ،اﺷﺗﺑﺎه اﻧد .زﯾرا ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﺎن ﺧود را ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن
ﻣﺗﻧﺎوب اﻋم از درﺳت ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ دﺳت آورﻧد ،آنھﺎ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺧود را در ﮔﻣراھﯽ
ﺟدی ﻣﯽ اﻧدازﻧد ،ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﺷﺗﻐﺎل آنھﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺑدﻧﺎﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده و اﯾن اﻣر ﺑﮫ
وﺿوح ﻧﺎﻣطﻠوب اﺳت.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ٣٢
ﺷﻣﺎره  ،٧٨۵اﻣرﺗﺳر ١٧ ،اﭘرﯾل ١٨٧۵
از ﺳرﻟﺷﮑر ﺗﯾﻠر ،ﺑﮫ ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب
ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺳﯽ اردوﮔﺎه دھﻠﯽ ،ﻣورخ  ٢۶ﻣﺎرچ  ،١٨٧۵اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را
دارم ﮐﮫ ﻧظرات ﺧود را در ﻣورد ﻧﮑﺎت ذﮐرﺷده ﺗوﺳط ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
اراﯾﮫ ﮐﻧم.
 .١آﯾﺎ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در
ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
 .٢ﻗﺑل از ﺗﻼش ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﻣدت زﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ
ﻓرﺻت ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻟﺣن و رﻓﺗﺎر اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوران او را ﻧداﺷﺗﮫام .ﮔزارشھﺎی روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳﺗد ،زﯾرا اﻏﻠب آﻧﭼﮫ در ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ادﻋﺎ ﻣﯽﺷود در ﺷﻣﺎره ﺑﻌدی ﻧﻘض ﻣﯽﺷود،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺳﺗدﻻل در ﻣورد ﮔزارشھﺎی اراﯾﮫ ﺷده ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف ﻣﯽﺷود.
 .٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧظرات ﻣن ،ﺑر اﺳﺎس ﻧظر ﻋﻣوﻣﺎ ﺿﻌﯾف در ﻣورد اﺧﻼق ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺷدت ﺑر اﻣﯾر ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد ،اﮔر او واﻗﻌﺎ ﺗﻼشھﺎی واﻗﻌﯽﺗری در ﺟﮭت ﻋﻣل
ﺑﺎ روح ﻣﻌﺎھدات ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯽ ﻗﺎﻋده ﻣن اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷد.
 .۴ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﺧﯾر دارد ﮐﮫ ﻧظرات ﻣن در ﻣورد اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر از
دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﻋﻠﯾزی ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود .در واﻗﻌﯾت ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻗرار
دارم ،او و ﻧواب ﻓوﺟدارﺧﺎن و ﺳﺎﯾر ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ از ﺳرﺣدات ،ﺟدا از روزﻧﺎﻣﮫھﺎ،
ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺑزار ﻣن ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت اﻧد.
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 .۵ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن اﺧﯾرا ﺑر اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑوﻣﯽ در ﻣورد
ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ اﻣﯾر ،ﻣﻘﺎﻟﮫی در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧوﺷت .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا
ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓت .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺳواﻻﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ اﮐﻧون ﺗوﺳط ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣطرح
ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣن ﻧظرات ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن را آزاداﻧﮫ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐﻧم .ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار
ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﻣن از وﻓﺎداری و ﺻداﻗت او ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧم ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻧظرات
ﺳﯾﺎﺳﯽ او ﻣواﻓق ﺑﺎﺷم.
 .۶ﺳﭘس ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳوال اول ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻣن ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ دﻻﯾل ﺧوﺑﯽ ﺑرای
ﮔﻔﺗن اﯾن ﻣوﺿوع دارم ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم ﯾﺎ
ﻣﺎﻣوران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ در ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣواﻓﻘت ﻧﺧواھد ﮐرد .ﻣن
ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺧودم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده ﺑودم ﮐﮫ اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوراﻧش از ﺣﺿور ﻓرﺳﺗﺎده
اﻧﮕﻠﯾس در ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ اﻧدازه ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺗﮕﻠﯾس در ﮐﺎﺑل ﺑﯾزار اﻧد .اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺧﺎص ھرات و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺎدی او )اﻣﯾر( ﺑر آن
ھﻧوز ﻣﺣﮑم ﻧﯾﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﭘذﯾرش ﮐﻣﮏ و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ در ﻧﮕﮭداری ھرات ﭼﻧدان
ﺑﯽ ﻣﯾل ﻧﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ ﻣن ﻣﯽﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس
اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﻣورد ھر ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس را در ھر ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣرو آنھﺎ ﻗرار دھد،
ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.
 .٧اﯾن ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی ﮐﮫ واﻗﻌﺎ از ﻋﻠل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آنھﺎ اﺷﺎره
ﺧواھم ﮐرد ،ﺗﺎ ﺣدی ﺗوﺳط ﺧود اﻣﯾر اﺑراز ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس در ذھن او داﯾﻣﺎ ﺗوﺳط
ﮐردار و ﮔﻔﺗﺎر ﺳردارھﺎی اﻓﻐﺎن در اطراف او ﺗﺷدﯾد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت آنھﺎ در اﯾن ﻣورد
ﺑﮫ طرز ﺑﯽ ﻣﻧطﻘﯽ ھﺎر و ﻣﺗﻌﺻب اﻧد و ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای ﺗﺷدﯾد اﯾن ﺗﻌﺻب در ذھن
اﻣﯾر در ﺑراﺑر ﭘذﯾرش اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﮐﺷور از دﺳت ﻧﻣﯽدھﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫﯾن اﺳت ﮐﮫ او
)اﻣﯾر( ﺗﺳﻠﯾم ﻓرﯾﺎد ﻣﺷﺗرک ﻣﯽﺷود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗوﺳط ﻣﺷﺎوراﻧش وادار ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در اﯾن
ﻣورد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻋﻣل ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺗﺎ آن را رﻓﺗﺎر ﺑﯽﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽداﻧﯾم.
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 .٨ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن اﺣﺳﺎس دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧب ﺳرداران را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻧﺎﺧرﺳﻧدی واﻗﻌﯽ
اﺧﺗﺻﺎص داد ،اﻣﺎ ﺑﺧش زﯾﺎد آن در واﻗﻌﯾت ،ﻣﺗﻣم اﻧرژی و ﻗدرت ﻣﺎ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،آنھﺎ
ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ اﮔر اﺟﺎزه داده ﺷوﻧد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﮐوﭼﮏ ﻓﺎﻧﮫ را ﺑﮕذارﻧد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زودی
ﮐﺷور آنھﺎ را ﭘﺎرﭼﮫ ﮐﻧﯾم و ﻗﺎﻧون و رھﺑری آن در ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل اداری را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود
ﺧواھﯾم ﮔرﻓت و آنھﺎ روﺣﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣدﯾرﯾﺗﯽ را ﺧودﺷﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗوﺳط ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن اراﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎر اﯾﻧﮑﮫ اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرای اﯾن
و آن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد و اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق اﯾن درﺧواﺳتھﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب در ﻣدت
ﮐوﺗﺎه او اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﺧواھد ﮐرد و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم اﻧﮕﻠﯾس را ﻓرا ﻣﯽ
ﺧواﻧد .ﻣﺷورهھﺎی ﺳرداران ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای او ﻗوﯾﺎ ﺑر ﺿد ﭘذﯾرش ھر اﻗداﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺞ
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻧﻘﺎط ﻋﻣده ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود.
 .٩ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺧوب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾم ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط ﺑرای اﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺷود ﺑرای ﻣﺎ اﻧﮑﺎر ﺧﺷن و ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در
زﻣﺂنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﮑرار ﺷده ﮐﮫ اﻓﺳران ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻠت دوﺳت را اﺟﺎزه دھد و دﯾﮕری
ﺗﻼش دارد ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ ﺣﺳن ﻧﯾت او را ﺑدﺳت آورد و ﺳرداران و ﻣردم او ﺣﺗﯽ از
طرﯾق ﮐﺷور او ﺳﻔر ﮐﻧﻧد .اﯾن ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺎ اﻧدازه ﺧودش از ﺷﯾطﻧت و
اذﯾت ﻣﯽ ﺗرﺳد ،ﻧﮫ ﺧطرات واﻗﻌﯽ ﮐﮫ او آنھﺎ را ﻓرض ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد از ﺣﺿور
اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ او ﺑﯾﺷﺗر از ﻧظر اﻓﻐﺎنھﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳد و ﺑﯾزاری ﺑرای
رﻓﺗن ﺑرﺧﻼف اﺣﺳﺎس ﻣﻠﯽ ﻗوی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﺟﺎزه دادن ﻣداﺧﻼت ﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ در اﻣورات
آنھﺎ ﮐﮫ ھﻧوز اﺣﺳﺎس ﻏﺎﻟب در ﺳﯾﻧﮫ ﺳرداران اﻓﻐﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳت.
 .١٠ﺷﺎﯾد اﯾن ﻋﺟﯾب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن اﺣﺳﺎس ﺑﺎﯾد در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﻗوی ﺑﺎﺷد ،ﭼون اﯾن واﻗﻌﯾت
اﺳت ﮐﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺳرداران اﻓﻐﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗرار داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر اﺣﺗرام داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ اﺣﺳﺎس دوﺳﺗﺎﻧﮫ واﻗﻌﯽ ھﻣراه ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ از ﻧﮕﺎه
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ﻣﻠﯽ در ھر دو ﺳو ﯾﮏ ﺗﺟﻣﻊ رﻧﺞ ﻏﻠط و ﮐﺎر ﻏﻠط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺑدون ﭘل
ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺻل ،ﺣﺿور ﻣﺟدد ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺧواھد ﮐرد.
 .١١ﯾﮏ دﻟﯾل دﯾﮕر ﺑرای رﻓﺗﺎر ظﺎھرا ﺑﯽ ﭘروای اﻓﻐﺎنھﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣدی ﺑﺎ اﯾن ﻣردم ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب آﺷﻧﺎ اﻧد ﻗﺎﺑل درک ﻧﺑﺎﺷد و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ھر ﭼﻧد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻋﺟﯾب ﺑﺎﺷد ،ﻣﻌﻣوﻻ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ﻧﯾﺎز
دارﻧد؛ آنھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﺑﮏ ﻗزاق ﺧود در ﺟﻧﮓ ﺑﯾش از ﺣد اﻋﺗﻣﺎد دارﻧد و ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد
ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﺗﺳﻠط ﭘوﺗﻧوﮐﯽ ﺧود را در ﺑراﺑر ھﻣﮫ ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ،ﭼﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﮕﯾدن
در ﻧﻘﺎطﯽ ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻣﺳﯾر ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﺧت و
ﻓرﺻت ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺷﺎن در ﻣﺿﯾﻘﮫ ﺑﯾﻔﺗﻧد .ﺑدون ﺷﮏ اﻣﯾر و ﺑرﺧﯽ از ﻣﺷﺎوران زﯾرک ﺗر
او آﮔﺎه اﻧد و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟم روﺳﯾﮫ ﺗﻼش ﭼﻧداﻧﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﯾﻠﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗدرﺗﻣﻧدی ﻣﺎﻧﻧد ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ اﻟﺗزام داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻓرا رﺳد .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﺣد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧرﺳد ،اﯾن ﺳرھﺎی
ﻋﺎﻗل و ﺑﻘﯾﮫ آنھﺎ دوﺳت دارﻧد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﮐﻣﺗر ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻧﺎی درﯾﺎﻓت اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول ﮐﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ طور ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﺧود
ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 .١٢ﯾﮑﯽ از اﺣﺳﺎس ﻗوی ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺷدت در ﺑراﺑر ﭘذﯾرش اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ دارد اﯾن
اﺳت ﮐﮫ او آﮔﺎه اﺳت ﮐﮫ ﻧﺣوه ﺑرﺧورد او ﺑﺎ رﻗﺑﺎﯾش ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎﻋث رﺳواﯾﯽ
و آزار ھر اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎھدان اﯾن ﺣوادث ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﮔزارشھﺎی دﻗﯾق و ﻣوﺛق در اﯾن ﻣواﻗﻊ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧودﺷﺎن و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن
اﻋﺗراﺿﺎت آن ﺣﮑوﻣت اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد از آنھﺎ ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧد و ﻣورد ﺗﻣﺳﺧر و ﺧﺷم و
طﻌﻧﮫ ﺳرداران ﺧود ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﻔوذ اﻧﮕﻠﯾس اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺳﺧﺗﮕﯾریھﺎی
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آﺷﮑﺎر در ﻣورد رﻓﺗﺎرش ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﮑﻧد و اﯾن ﺑدون ﺷﮏ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺧودش دردآور
ﺑﺎﺷد.
 .١٣ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،اﻣﯾر ﺗﺎ ﺣدودی ﺷﺑﯾﮫ ﯾﮏ ﺑﺎرون ﯾﺎ رﺋﯾس ﻣرزی در ﺳﯾﺳﺗم ﻓﯾوداﻟﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘر ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ
اﺷﻐﺎل ﮐرده ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﺷود؛ ﺧود رﺋﯾس ﻧﯾز از اﯾن ﻣزﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن و ﺣﻣﺎﯾت ﻗدرت
ﻗویﺗر آﮔﺎه اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف ذاﺗﯽ ،دﺷﻣﻧﯽھﺎی دروﻧﯽ و ﻏﯾره ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺣﻔظ اﻗﺗدار
ﺧود ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻧﺎﻣﻧظم و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ اﺳت .در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ،ﮔرﭼﮫ ﻣﺷﺗﺎق ﺑرآورده
ﮐردن اﻧﺗظﺎرات ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺧود ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن اﺳت ،آﺧرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ رﺋﯾس
ﺧﺷن و ﻧﯾﻣﮫ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺣﮑوﻣت ﻣﻌﻣوﻟﯽ او
را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﻧد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗرس دارد ،روشھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺷﮑوک او ﺑرای
ﺣﻔظ ﻗدرت ﺧود را ﻣوﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻧد.
 .١۴ﺳﺧن آﺧر ﮐﮫ ﮐم اھﻣﯾت ﻧﯾﺳت ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر اﺣﺗﻣﺎﻻ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ او
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻻی ﻣردم ﺧود اﺗﮑﺎ ﮐﻧد و ﯾﺎ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ آرزوھﺎی ﺧودش ﯾﺎ ﺷﺎﯾد در ﺻورت
درﮔﯾری ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ از ﺳوﺧت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ و اﻓراطﯽ در ﻗﺿﯾﮫ »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرای اﻓﻐﺎنھﺎ« ﮐﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻘﯾم ﯾﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﻧده از طرﯾق ﮐﺷور ﺷﺎﯾد ﻣورد ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﻧﺗرول ﯾﺎ درﻣﺎن آن را ﻧدارد .ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﮐﻠﯾد واﻗﻌﯽ آن
ﺷﯾوه اﺑراز اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮑﺑﺎر ﺗوﺳط اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوران او ﺗﮑرار ﺷده
اﺳت» ،ھر ﮐﺎری ﮐن ،اﻣﺎ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑر ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﮑن«.
 .١۵ﺑر اﺳﺎس زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﻓوق ﻣن ﺑراﯾن ﻧﮑﺗﮫ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل دارم ﮐﮫ اﻣﯾر و ﺳرداران او در
ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﺑرای اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ھرات ﺑﮫ ﻣﯾل
ﺧود ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
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 .١۶ﻧﮑﺗﮫ دوم آﯾﺎ وﺟود ﭼﻧﯾن ﻣﻘﯾمھﺎ در ھر دو ﻣﮑﺎن ﻓوق ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑرای ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺳودﻣﻧد اﺳت.
ﻣن ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم – اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﺟذاب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ھرات و ﻗﻧدھﺎر را دوﺑﺎر در
ھﻔﺗﮫ روی ﻣﯾز ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻧﻘﺷﮫ ،ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی اﺣﺳﺎس رﺿﺎﯾت ﻓوقاﻟﻌﺎده
ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺎخ ﯾﺎ ﺷﯾﭘور ﻏرﺑﯽ را در ﺷرﻗﯽ ﺗرﯾن در ﯾﺎرﮐﻧد و ﮐﺎﺷﻐر ﭘرﺗﺎب
ﮐردهاﻧد .ﺳﯾﺎﺳتﻣداران در ﻟﻧدن و ﺑﯾرون ﮐﮫ ﻣﺎﯾل اﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﻣده ﺑﺎ ظﮭور اﺷﯾﺎ ﺑر ﺑﺎﻻی
ﻧﻘﺷﮫ ﻣﺗﺎﺛر ﺷوﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳتھﺎی ﺧود را از ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺟﺎزه
دھﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل زﻣﯾﻧﮫ دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ را در ﺟﺑﮭﮫ اﻣواج ﭘﯾﺷروﻧده روﺳﯾﮫ اﺷﻐﺎل
ﮐردهاﯾم .دﯾﮕر ﺗرس ﺑﯾﺷﺗری از اﻓﻐﺎنھﺎ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺎ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺣوادث در ﭘﯾش
روی ﺧود ﻗرار دادهاﻧد ﯾﺎ اﮔر آنھﺎ ﻣﺎ را در اﻗداﻣﺎت ﺧود ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ
روﺳﯾﮫ ﻓرﯾب ﻧﻣﯽدھﻧد.
 .١٧ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﯾﺎرﮐﻧد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﺑرﻗرار ﮐرده و ﯾﮏ ﻣﺎﻣور اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در ﻗﻠﻣرو
او ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐردهاﯾم .اﯾن ﯾﮏ ﺣرﮐت طﺑﯾﻌﯽ دﯾﮕر در ﺟﺎﻧب ﺧط ﭼپ ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾوه
اﺳت.
 .١٨در آﺧر ،اﯾن ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﮔﺎم در ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن ﺷﯾوهھﺎ و ﺗﺣﻣل در ﻣورد ﺗﻣﺎس
اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد؛ ﯾﮏ ﺻﻌود ﺗدرﯾﺟﯽ ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ درک اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ و ﺑﺎور ﺑﮫ
ﺻداﻗت ﻋﻣوﻣﯽ و ﺳﮭوﻟت اھداف ﻣﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﯾدواری ﺑرای اﯾن
ﺑﮭﺑود را ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد.
 .١٩ﻧﮑﺎت ﻓوق ﻣﻔﺎداﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﮭﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﻧدھﺎر
و ھرات را ﺷﺎﻣل ﺷود.
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 .٢٠اﻣﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑر ﺿد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی اﺳت .ﻣن در ﻧظرات ﺧود ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻗﺎدر ﻧﺧواھﯾم ﺑود ﺗﺎ رﺿﺎﯾت ﻣﺎﯾﻼﻧﮫ اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوران او را ﺑرای ﺗﻘرر ﻣﻘﯾمھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﮐﺷورﺷﺎن ﺑدﺳت آورﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ وارد ﻧﻣودن ﻓﺷﺎر ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑد ،اﻣﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ در ﻏرور
ﺧود ﺑر اﺳﺎس وﯾژﮔﯽھﺎی ﺧﺷن و رﺳوخ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺧش ﺑﯾﺷﺗری از ﮐﺷورﺷﺎن و اﻋﺗﺑﺎر
ﺟﻧﮕﯽ ﻣردان ﺳﺎﮐن آنھﺎ آﻣﺎده دﻓﺎع آن اﻧد ،اﻣﺎ ﮐﻣﺗر ﻣﺎﯾل اﻧد ﺗﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﺎ را ﺑﭘذﯾرﻧد ،ﭼون
آنھﺎ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﻘدر ﺗﺎ ﺣد آﺧری ﺑﯾزار ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺷود .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﺗواﻧﯾم و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﯾﺦ را در ﺑﺎﻻی آنھﺎ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺎدی ﺑﮕذارﯾم ،آنھﺎ ﺑﮫ
اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺑﮫ ﻓﺷﺎرھﺎی ﮐﮫ وارد ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺗﻼش ﻣﺎ را در اﺟرای آﻧﭼﮫ ﺑرای آنھﺎ ﻗﺎﺑل
ﺗواﻓق ﻧﯾﺳت ،ﻧﺎدﯾده ﻧﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
آنھﺎ ﭼﻧﺎن اﻓراد ﺑﯽ اﺣﺗﯾﺎط و ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎر اﻧد ﮐﮫ ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﺗﮭدﯾد ﻧدادن ﯾﺎراﻧﮫ،
رھﺎﯾﯽ اﺳﯾران ﺣﮑوﻣﺗﯽ وﻏﯾره ﺑﺗواﻧد آنھﺎ را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷرط ﭼﻧﺎن ﻗوی ﺑرای ﺧود
را ﺑﭘذﯾرﻧد.
 .٢١ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﯾﮏ وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص ﻣردﻣﺎن اﻓﻐﺎن در ﯾﮑﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده و ﻋﺟﯾب
وﻏرﯾب در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ اﺳت ،ﺛﻣر ﻣﻣﮑن اﻓزوده ﺷده در ﺑرﺧﯽ اﻗداﻣﺎت ﻏﻠط ﺳﺎﺑق
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣواﻧﻊ ﻣﺎدی اراﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﮐوﺗلھﺎی دﺷوار و ﻣداﻓﻌﺎن ﺟﻧﮕﺟوی آنھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
را از ﮐﺷور آنھﺎ ﺟدا ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻗﺿﯾﮫ را ﻣﯽﺳﺎزد .اﮔر ﻣزاج ﻣردم ﻣﺗﻔﺎوت
ﻣﯽ ﺑود و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ دوﺳﺗﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑود ،ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ وﺟود ﻧﻣﯽ داﺷت
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺷور را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐردﯾم و ﺑرای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎﻧش آن را ﭼﻧﺎن ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽﮐردﯾم ﮐﮫ
ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑرای روسھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﺑﺎ ﺧط طوﻻﻧﯽ ﭘﯾﺷروی ﮐﮫ ﺟذب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻗوه را
ﺳﺧت ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد.
 .٢٢ھﻣﭼﻧﯾن ،اﮔر اﻓﻐﺎنھﺎ ﺿﻌﯾف ﺗر ﯾﺎ ﻗوی ﺗر ﺑودﻧد ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد از ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎ
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐردﻧد .ﭼون آنھﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺿﻌﯾف اﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽﺷوﻧد و اﮔر
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آنﻗدر ﻗوی و اﻣﯾدوار ﻣﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑدون دﻋوت ﻣﺎ ﺑﺎزی را اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﻧد ،اﻣﺎ از ﭘذﯾراﯾﯽ ﺻرﯾﺢ از ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺗﺣدان ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﻧﺗﯾﺟﮫ آن از دﺳت دادن اﺳﺗﻘﻼل آنھﺎ ﺑﺎﺷد.
 .٢٣در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫھﺎ و ﻧظرات ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺗوﺟﮫ
ﻣﯽﮐﻧم .در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺷﺎﯾﻌﮫی از اﻋزام ھﯾﺋت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ھﻣراھﯽ اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
و ﻏﯾره ﺷده و او اظﮭﺎر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در وھﻠﮫ اول ﺑﮫ ﺷدت از اﯾن اﻗدام ﺑﯾزار اﺳت ،زﯾرا
ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﯾن طرح ﺑدون ﺗداﺑﯾری اﺗﺧﺎذ ﺷود ،اﻓﻐﺎنھﺎ از اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺷدت
آﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد و از ﭘذﯾرش آن اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧﻧد .ور ﻧﮫ ،آنﻗدر آﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد و
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑراﯾﺷﺎن ﻧﺎﭘﺳﻧد ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺳودﻣﻧدی آن وﺟود ﻧدارد.
. 24ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی طرح ﻓوق ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﮔزﯾده از طﺑﻘﮫ
ﺧود اﻣﯾر  -ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣﺳﺎﯾل را آزاداﻧﮫ ﺑﺎ او در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارد  -در وھﻠﮫ اول در اﯾن وظﯾﻔﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و اﯾن آﻗﺎی ﺑوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﮐل ﻗﺿﯾﮫ را ﺑرای اﻣﯾر ﺗوﺿﯾﺢ دھد و ﺗﻼش ﮐﻧد
ﺗﺎ او را در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣوﺟود ﺑرﺳﺎﻧد .ﺑﺎور و اﻣﯾد ﻏﻼم ﺣﺳﯾن
ﺧﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق اﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﺷﻣﺎﻧش را ﺑﮫ ﺧﺻﻠت اﻧﺗﺣﺎری ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ﺳرداران و ﻣﺷﺎوراﻧش او را ﺑﮫ آن ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎز ﮐﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب او را وادار
ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺷدت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾد اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻣﺛﺎل اﯾنھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ او و ﻣردم آﺳﯾﺑﯽ
ﻧﻣﯽرﺳﺎﻧد و دﺳﺗﺎن او را ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮑﺎھد.
 .٢۵ﻣن ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﮔزاره ﻓوق ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣرد را
ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷده و وظﯾﻔﮫی را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ او ﺑﮭﺗرﯾن ﻣردی
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .در ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﺑﺎﯾد ﮐﻣﯽ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑرای طﺑﯾﻌت
اﻧﺳﺎن ﻗﺎﯾل ﺷد .اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺻداﻗت اﯾن ﻣرد ﺑرای رﻓﺎه ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ او
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اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺳﯾری اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽﺗوان اﺗﺧﺎذ ﮐرد.
 .٢۶ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﻋﻘﯾده دارد ﮐﮫ اﮔر ﺛﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﻋﻠﯾرﻏم ﺑﺣث آرام در ﻣورد
ﻣوﺿوع و ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ،ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی داده ﺷده اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھد
و ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺳﯾﺎﺳت طرد ﺧود را ﮐﺎھش ﻧﻣﯽدھد ،در آن ﺻورت ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻣﯽﺗواﻧد
از ﻣوﺿﻊ ﻣوﺟود ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﻲ ﻛﻧد و ﺑﮫ دوﺳﺗﻲ ﻋﻣوﻣﻲ و ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑرﮔردد و ظﺎھر ﺧود
را ﺣﻔظ ﻛﻧد .اﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺗﺣدي ﻛﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺑراي ﺧود ﻧدارد و ﻧﻌﻣت ھﺎی ﮐﮫ
ﺑر او و ﻗوﻣش ﺷده ،ﻧﺑﺎﯾد زﯾﺎدهروي ﮐرد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﯾوه
دﯾﮕری ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ادﻋﺎی ﺑﻌدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم درک آن ﺗوﺳط ھﯾﺋت دوم ﺑﮫ اﻣﯾر و
اﻓﻐﺎنھﺎ اﻋﻼم ﺷود.
 .٢٧ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن ﻣﻧظور ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن را درک ﻣﯽﮐﻧم و ﻧﮕرش ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺑرﮔردد ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻻرد ﻻرﻧس در ﺑﻧدھﺎی  ٣٨ﺗﺎ  ۴١ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺧود
در  ٢۵ﻧوﻣﺑر  ١٨۶٨ﺗرﺳﯾم و در ﻣورد ﻣﻘﺎﻻت ﺳر ھﻧری راوﻟﯾﻧﺳون در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده اﺳت.
 .٢٨ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن از ھر ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻧد ﮔﺳﺳت آﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﻣﯾر در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺗﻧﻔر اﺳت ،زﯾرا در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﺑدی ﺧواھد داﺷت ،ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در ﯾﺎرﮐﻧد
را ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯾدان را ﺑرای روسھﺎ در ﺗﻣﺎم طول آن ﺧط ﺑﺎز ﻣﯽﮔذارد .ﭘس او ﺑر
اﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آراﻣﯽ وادار ﺷود ﮐﮫ ﺣﺳن ﻧﯾت ﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود و
ھﻣوطﻧﺎﻧش ﺑﭘذﯾرد .او ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت و ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﻣﺗﺎﺧر روسھﺎ ﻧﻔوذ
ﺧود را ﺑر ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣن از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﯾﮏ ،ﯾﻣوت ،ﻣرو ،ﺳرﺧس ھﺎ و ﻏﯾره در ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ھرات ﮔﺳﺗرش داده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺷرق ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﯾﺎرﮐﻧد و ﮐﺎﺷﻐر اﻧد.
آنھﺎ )روسھﺎ( در ﻧظر دارﻧد ﮐﮫ رودھﺎی آﻣو و ﺳﯾردرﯾﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻗﺎﺑل ﮐﺷﺗﯾراﻧﯽ
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ﺑﮫ ھم وﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت آنھﺎ را در ﻧزدﯾﮑﯽ وﻻﯾﺎت ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد.
ﻣن اﯾن ﺗذﮐر را در ﻣﺟﻠﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ دﯾدم ،اﻣﺎ ﻓﻛر ﻧﻣﻲﻛﻧم ﻛﮫ ﻧﻛﺎت وﺻل ھر دو رودﺧﺎﻧﮫ
ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﻛﮫ ﻓﻛر ﻣﻲﻛﻧم ﭼﺎرﺟوي و اﻛﺳوس )آﻣو( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﻛﻲ ذﻛر ﺷده ﺑﺎﺷد.
 .٢٩در اﯾن ﺷراﯾط ،ظﺎھرا اﺣﺳﺎس ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻘول ﻧﯾﺳت ﻣﺎ ﻗدرت
اﻋزام اﻓﺳران ﺧود ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺷور و درک ﮐﺎﻣل از ﺑﺎزیھﺎی ﮐﮫ ﻗرار اﺳت اﻧﺟﺎم
دھﯾم را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺗﻧﮭﺎ دﺷواریھﺎی ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻗﺿﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ
ﻣﯽﺷود ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد.
 .٣٠در ﻣورد ﺑﺎﻻ ،ﯾﻌﻧﯽ در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﻣرو ﮐﺎﺑل را
اﺣﺎطﮫ ﮐرده ،ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾن زﻣﺎن
اﺻرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﺧود را از ﻧظر ﻣﺎدی در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش دھﯾم.
دوم ،ﺑﮫ دﻟﯾل وﺿﻌﯾت داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،او ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣﺎ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ
ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﻔﯾد ﺧواھد ﺑود .او ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ را ﺑرﻣﯽ ﺷﻣﺎرد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗوﺻﯾﮫھﺎی
ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس ،ﻻرد ﻣﺎﯾو و ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرای ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺎ ﻋواﻗب ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎری
ﮐﮫ ﺑرای ﺧودش داﺷت ،ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت .ﻧﺗﯾﺟﮫ آﺧرش اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر دو رﺋﯾس ﻗدرﺗﻣﻧد
ﻏﻠزی را ﻋﻣﯾﻘﺎ آزرده و اﺣﺗﻣﺎﻻ از ﺧود دور ﮐرده اﺳت و ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﻧﻔوذ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در آﯾﻧده ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺧودش از ﭼﻧﯾن اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
 .٣١اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﻠزم ﻣﻘداری ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷور اﻣﯾر اﺳت ﮐﮫ ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم
ﻣﺎ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد وارد آن ﻧﻣﯽﺷوﯾم.
. 32ﻧظر ﺧود ﻣن ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ،ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت اﻓﻐﺎنھﺎ و ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن
رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود ،ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
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اﮔر اﻓﻐﺎنھﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳت ﺑودﻧد و ﻣﺎﯾل ﺑودﻧد ﮐﮫ از ﮐﻣﮏ ﻣﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﮐﺷور
ﺷﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧت اﻧﺗﻘﺎم اﻓﺳران ﻣﺎ را ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎ ﺑدﺑﺧﺗﯽ
دﭼﺎر ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑدون ﺗﻼش ﻧوﻣﯾداﻧﮫ ،ﺗوھﯾن ﯾﺎ ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ داﺷﺗﯾم ،اﺣﺗﻣﺎﻻ از اﯾده ﻓرﺳﺗﺎدن
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ در آن ﮐﺷور ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐردم.
 .٣٣ﭼون واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوراﻧش ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻘﯾم ﻣﺎ را
ﻧﺧواھﻧد ﭘذﯾرﻓت ،ﭘس وادار ﮐردن آنھﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .ﻋﻼوه ﺑرآن ،در
ﺻورت وﻗوع ﺻدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷود ،ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت از
ﻗرار دادن اﻓﺳران ﺧود در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽآورد،
ﺧودداری ﮐﻧﯾم.
 .٣۴ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﯾن رﺳواﯾﯽ ﭼﻘدر ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎﮔوار ﺧواھد ﺑود اﮔر ﻣﺟﺑور ﺷوﯾم
ﺑﺎ ﻣﺗﺣدان ﻣﺷﮭور ﺧود وارد ﺟﻧﮓ ﺷوﯾم ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﮫ دﻟﯾل رﻓﺗﺎر ﺧﯾﺎﻧت آﻣﯾزﺷﺎن ﺑﺎ
اﻓﺳراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﻣﺎ ﻣﯽ روﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﮐﻧﯾم.
 .٣۵ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﻧﺳﺧﮫی از ﯾﺎدداﺷﺗﯽ را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨۶٧ﺑرای ﺳر
ﺟﺎن ﻻرﻧس ﻧوﺷﺗم .ﻧﮑﺎﺗﯽ در آن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم اﺷﺎره ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ اﺳت،
زﯾرا ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺷﺧﺻﯾت اﻓﻐﺎﻧﯽ اﻧﺗظﺎر
ﻣﯽرود ﺳﺎزﮔﺎر ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ ﻣن اﯾن اﯾده را ﮐﮫ از ﻣردم ﺧوﺷم ﻧﻣﯽآﯾد رد ﻣﯽﮐﻧم .آنھﺎ
ﺑرﺧﯽ از وﯾژﮔﯽھﺎی ﺧوب ،ﻧﺎدر و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ دارﻧد و ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻧژادھﺎ در ﺟﮭﺎن
اﻧد .اﻣﺎ اﺧﻼق ﺳﯾﺎﺳﯽ آنھﺎ ﻗطﻌﺎ در ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺣد ﻗرار دارد و از ﺣﮑوﻣت ﺧود ﻣﯽﺧواھم
ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﺛﺑﺎت ﻋﻣل و ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑﺎﺷد ،ﻣراﻗب آنھﺎ ﺑﺎﺷد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺳﻧد ٣٢
ﺷﻣﺎره  ،١٢۴دﯾراه اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ١۴ ،اﭘرﯾل ١٨٧۵
از ﺳرھﻧﮓ دوم ﻣوﻧرو ،ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت دﻓﺗر ،دﯾره ﺟﺎت ،ﺑﮫ ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر
ﺣﮑوﻣت ،ﭘﻧﺟﺎب
ﺑﺎ ﻗدرداﻧﯽ از ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ٢۶ﻣﺎه آﺧر و ﺿﻣﯾﻣﮫ آن ،اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ ﺑﮕوﯾم ،ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎﺗم اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ،اﻧﺗﺻﺎب اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در ﻗﻧدھﺎر و
ھرات ﯾﺎ در ھر ﯾﮏ از آن ﻣﮑﺎنھﺎ ،ﺑرای واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺧواھد ﺑود.
 .٢از اﻣﯾر ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑﺎرﮐزی ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﯾل ﺧود ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
اﻗداﻣﯽ رﺿﺎﯾت دھد .ﺣﺗﯽ اﮔر واﻻﺣﺿرت ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷﻧد از اﯾرادات ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺣﻔظ اﺗﺣﺎد و ﺗﺎﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺳﺗﻣر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺻرف ﻧظر ﮐﻧﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ از ﻣﺧﺎﻟﻔت
اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ ﺳردارھﺎی ﮐﮫ دوﺳت او اﻧد ﻧﻣﯽﺗوان ﮔذﺷت .ﺧﺎطره اﺷﻐﺎل ﭘﯾﺷﯾن ﮐﺷور
ﺗوﺳط ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻧوز در ﻣﯾﺎن ﺳردارھﺎی ﻣﺳن ﺗر ﺗﺎزه اﺳت و ﻣﻣﮑن اﺳت اﻣﯾر در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ
ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑر ﺗﻌﺻﺑﺎت و ﻣﺧﺎﻟﻔت آنھﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد.
 .٣ﺗﺻور ﻋﻣوﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور در راﺑطﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی
در ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﻌﺗﺑر اﺳت ﮐﮫ از اطﻼﻋﺎت دﻓﺗر ﺧدﻣﺎت ﺑوﻣﯽ
ﻗﺎﺑل اﻧﺗظﺎر اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨در ﺳﻧد ٣٢
دﯾره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ١۴ ،اﭘرﯾل ١٨٧۵
ﻧﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ ،از ﺳرھﻧﮓ دوم ﻣوﻧرو ،ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت دﻓﺗر ،ﻓرﻗﮫ دﯾره ﺟﺎت ،ﺑﮫ
ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب
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ﻣن دﯾروز ﭘس از ﺳﻔر ﺑﮫ ﺑﺧشھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻓرﻗﮫ/ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ دﯾره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑرﮔﺷﺗم و
ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﭘرﺳش ﻧواب ﻓوﺟدار ﺧﺎن در ﺑﺎره ﯾﺎدداﺷت ﻣﺣرم ﺷﻣﺎ ،ﻣورخ  ٢٧ﻣﺎه اﺧر
ﻣﯾﺳر ﺷد.
در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎزدﯾدی ﮐﮫ اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺑﺎ او در ﺑﺎره ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﯾل داﺷﺗم ،ﻧظر او را در ﺑﺎره
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣرم ﺷﻣﺎ ﺑدون درﺧواﺳت ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ﺷدم .ﻧواب ﻣﯽﮔوﯾد ،او
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد اﻣﯾرﮐﺎﺑل اﻋﺗراض ﻗوی در ﺑﺎره اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻘﺎﺻد
ﺳﯾﺎﺳﯽ در ھرات ﯾﺎ ﻗﻧدھﺎر دارد .آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ او ﺑﺎ اﻣﯾر و درک ﻧظرات و اﻋﺗراض
او ﻧواب را ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﻣﻌﺗﻘد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر از ﺗﻘرر اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھر ﯾﮏ از اﯾن
ﻣﮑﺎنھﺎ راﺿﯽ ﻧﯾﺳت .ﺧﺎطره ﺑﻌﺿﯽ ھﯾﺋتھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ھﻧوز در ﮐﺎﺑل ،ﻗﻧدھﺎر و ھرات ﺗﺎزه
اﺳت .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑر ﺗﻌﺻﺑﺎت ﺧود ﻏﺎﻟب ﺷود ﺗﺎ اﺗﺣﺎد و اﻋﺗﻣﺎد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﮐﺳب
ﮐﻧد ،در ﻣﻘﺎﺑل اﺣﺳﺎس ﻗوی ﺳرداران اﻓﻐﺎن ﺑر ﺿد ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺟدد اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد و ﺑدﻧﺎﻣﯽ ﺣﮑوﻣت او ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ آنھﺎی ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﻣﯾر اﻧد ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾت او ﺑرای ﭼﻧﯾن اﻗدام را ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد.
ﻧواب ﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻋﺗراض در ﻣورد ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﭼﻧﺎن ﻗوی ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد و اﮔر ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ
ﺑدﺳت آﯾد ،ﺑﺎآﻧﮑﮫ ﯾﮑﻣﻘدار ﺷﮏ و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد.
ﻧواب ﻣﯽﮔوﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل در ﮐل ﻗﺎﺑل اﺗﮑﺎ اﺳت ،ﭼون
ﺑﺧش زﯾﺎد آن از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﺑد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٩در ﺳﻧد ٣٢
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳشھﺎی ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ،ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ٢٧ﻣﺎرچ  ،١٨٧۵ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮐﺎواﻧﺎری ،ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر دﻓﺗر ،ﭘﺷﺎور
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ﻣن ﺑﺎور ﻧدارم ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺎ ﻣﯾل ﺧود ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺗﻘرری در ھﯾﭻ ﺑﺧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣواﻓﻘﮫ ﮐﻧد ]اول ،در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺧود ﺑرای ﺗﻘرر اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از آنھﺎ راﺿﯽ ﻣﯽﺷود[ .او ﺷﺎﯾد اﻋﻼم ﮐﻧد
ﮐﮫ وﺿﻊ آﺷﻔﺗﮫ ﺳﻠطﻧت ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺿﻣﯾن اﻣﻧﯾت اﻓﺳران ﻣﯽﺷود .اﻣﯾر ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻌﺻب زﯾﺎدی در
ھر ﻣورد ﻣداﺧﻠﮫ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ دارد و ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ھر اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ اﻓﺳران ﻣﺎ را ﻗﺎدر
ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ھر ﺣﺎﮐم ﯾﺎ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ وﯾژه در
ﻣرز ﮐرم ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐوھﺎت ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت .ﻣن ﺗﺎ ھﻧوز ھرﮔز ﺗﺎ ﺗل )در ﮐرم( ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان
ﯾﺎ ﺑدون آنھﺎ ﻧرﻓﺗﮫام ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣوری از ﮐﺎﺑل ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺗﺎ ﺗﺣرﮐﺎت ﻣرا ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد و
ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ در ﺑﯾن ﻣن و ﺣﺎﮐم ﮐرم )ﺳردار وﻟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن( رخ
دھد.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗوان اﻣﯾر را از ﺳودﻣﻧدی و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﮑوﻣت او ﺑﺎ ﺗﻘرر ﭼﻧﯾن ﻣﻘﯾمھﺎ راﺿﯽ ﺳﺎﺧت،
اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﺑرای ھر دو ﺣﮑوﻣت ﺳودﻣﻧد اﺳت ]دوم ،آﯾﺎ وﺟود ﭼﻧﯾن ﻣﻘﯾمھﺎ در
ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺳودﻣﻧد اﺳت[.
اول ،ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻣﯾر را آزﻣﺎﯾش ﮐرد ،ﭼون آنھﺎ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در
ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت او اﻧد ﻣطﻣﯾﻧﺎﻧﮫ در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده اﺳت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑرای اﻣﯾر ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘول و ﺳﻼح ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻗوه ،اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد.
دوم ،ﻣوﺟودﯾت و ﻣﺷوره اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺗرﺷدن ﺣﮑوﻣت داری ﺷود و ﺑﻧﺎﺑران
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺑر ﺿد اﻣﯾر را آرام ﺳﺎزد ﮐﮫ ﯾﮏ اﻗدام
ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ظﻠم و اﺳﺗﺑداد ﺣﺎﮐﻣﺎن او وﺟود دارد.
ﺳوم ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﮭﺗری ﻗرار ﺧواھد داﺷت ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق ﺗری ﺑدﺳت
آورد ﺗﺎ ﺣوادث ﺟﺎری را ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﮑﺎن اﻋﺗﻣﺎد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور
ﺑوﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺗﻔﺎﻗﯽ اطﻼﻋﺎت .اﻣﺎ اﮔر اﻣﯾر اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑدون ﻣﯾل راﺿﯽ ﺷود،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ھر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﮔوار ﺷود .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ ﻋﻣل
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ﻣﻘﯾم را ﺧﻧﺛﯽ ﮐﻧد و ﻧﺎﮔزﯾر ﺑرﺧﯽ ﺗوھﯾن ھﺎ ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﺷود ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻗوت ﺳﻼح در ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود.
ﻣن ﺑﺎور ﻧدارم ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐل ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی ﺑرای ﺗﻘرر ﭼﻧﯾن ﻣﻘﯾمھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در
ھرات و ﻗﻧدھﺎر ،ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﺎﺑل و ﺑﻠﺦ اﻋﺗراض داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﭼﮫ ﺑدﺗر از ﺷراﯾط وﻻﯾت
اﺧری ﺑرای آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣردم آن در ﻧﮭﺎﯾت ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت از اﺳﺗﺑداد و ﺳرﮐوب ﯾﮏ
ﺣﺎﮐم ﮐمزاد )ﻧﺎﯾب ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﻘطﮫ اﻣﺗﯾﺎز او ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑودن اﺳت!( ﻗرار دارﻧد.
اﻧدﮐﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در ھرات ﺗوﺳط ﮔروه اﯾوب ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻗطﻌﯽ ﺗوﺳط اﻏﺗﺷﺎش ﻋﻣوﻣﯽ
در ﺑﻠﺦ دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود .ﺳرداران ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ اﻣﯾد ﺣﺎﮐم ﺷدن در وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎن اﻧد ،اﻣﯾر را
ﺧوش دارﻧد ،ﻧﮕران ﺗﻘرر اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧد .آنھﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺗرس دارﻧد ﮐﮫ ﺗﻘرر
ﭼﻧﯾن ﻣﻘﯾمھﺎی ﻓﻘط ﮔﺎم اوﻟﯾﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزی اﺳت!
اﯾن ﺑدﻧﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺻدﯾق ﻣﯽﮐﻧد ﺻرف ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل اراﯾﮫ ﺷده اﺳت ]ﺳوم ،آﯾﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑودن و دﻗﯾق ﺑودن
اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل راﺿﯽ اﺳت و اﮔر ﻧﮫ ،آﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای
درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و دﻗﯾق ﺗر دارد[ .ﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗوان ﺗوﻗﻊ داﺷت ،طوری ﮐﮫ ﻣﺎﻣور
ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ او ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر ﻋﻣل ﮐﻧد ﯾﺎ درﻏﯾرآن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﺎﻣوﺟود
)ﻣوھوم( ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷده و ﺑﺳﯾﺎر اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎ ﻣورد رﺳواﯾﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﺟرﯾﺎن روزھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺗﻘرر ﺧود ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ
زودی ﮐﺷف ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧﺷﯽ او ﺑﺧﺗﯾﺎرﺧﺎن ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق اﻣﯾﺎل اﻣﯾر ﻋﻣل ﻣﯽﮐرد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او
ﻣورد ﺗﻣﺎﯾز و اﺣﺗرام ﺑﯾﺷﺗری از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑرﻋﮑس ﺷده و ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺎوران ﻣﺣرم اﻣﯾر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﻧظﺎم ارﺗﺑﺎطﯽ از طرﯾق ﮐرم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎﻣوران ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد
اﯾﺟﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧظم و ﻣﻌﺗﺑر در ﺑﺎره ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﻓراھم
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ﺳﺎزﻧد .اﻧﺟﺎم آن از ﺟﺎﻧب ﮐوھﺎت اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﮐﻣﺗری ﻗرار ﮔﯾرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎﻣوراﻧﯽ
ﮐﮫ از ﭘﺷﺎور اﺳﺗﺧدام ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﭼون ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت دارم ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﭘﺷﺎور ﻣﯽآﯾد،
از ھر طﺑﻘﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ زﯾﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزار ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود و ﺑﮫ ﻧدرت
ﻣﯽﺗواﻧد از ﺑررﺳﯽ ﻓرار ﮐﻧد و اﮔر در ﮐل ﻣورد ﺷﮏ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،از ﻧزدﯾﮏ ﻣورد
ﻣراﻗﺑت ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﻔﯾدﯾت او ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی از ﺑﯾن ﻣﯽرود.
ﺑﺎ آنھم ،ﻣﺷﮑﻼت در ﻣورد درﯾﺎﻓت ﻣﺎﻣوران ﺑرای درﯾﺎﻓت اﺧﺑﺎری ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯽ و
ﺑﯽ ﺟﻼ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻧﯾﺳت .ﺧﺑرﻧوﯾﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻣﺎﯾل اﻧد ﮐﮫ ﺗﺻور ﮐﻧﻧد ،اﺳﺗﺧدام آنھﺎ ﺗﺎﺑﻊ
اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آرزو دارﯾم ﮐﺷف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺟﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دﺷﻣﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت و اﺧﺑﺎر آن ﭼﻧﺎﻧﯽ از آنھﺎ ﺗوﻗﻊ ﻣﯽرود .ﻟذا آنھﺎ ﻣﯾل دارﻧد ﭼﯾزی
را ﺗﮭﻣت ﺑزﻧﻧد ﮐﮫ ھدف دﯾدﮔﺎه را ﺑرآورده ﺳﺎزد ﯾﺎ درﻏﯾرآن در ﻣورد آن ﺣﻘﺎﯾق ﻣورد ﻧظر
ﭼرخ ﻣﯽ ﺧورﻧد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ رخ داده اﺳت ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﻘدار ﺣداﻗل ارزش را ﺑﺗوان ﺑﮫ آن
ﭼﮫ ﮔزارش داده ﻣﯽﺷود ،ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﻧد.
ﻣن از ﻧﮕﺎه ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎﯾل ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻣﺎﻣوران ﺧﺎص را ﻣورد
اﻋﺗﺑﺎر ﻗرار دھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧد و ﮔزارش دھﻧد ﮐﮫ
ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺟرﯾﺎن دارد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ﻣﻧظم اﺳﺗﺧدام ﺷده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑرای
آﺧری ،ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ اوﻟﯾن ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﯾن ﻣﯽرود ،دﯾر ﯾﺎ زود ،در ﺧﺑرﻧوﯾﺳﯽ ﮐم و زﯾﺎد
ﺷﮑل ﮐﻠﯾﺷﮫي ﻏرق ﻣﯽﺷود.
اﻣﺿﺎی ﮐﺎواﻧﺎری
ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر
ﭘﺷﺎور ١ ،اﭘرﯾل ١٨٧۵
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٠در ﺳﻧد ٣٢
ﯾﺎدداﺷت
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار از ﻣن ﺧواھش ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻧظر ﺧود را در ﺳﮫ ﻣوﺿوع ﻧﺎﻣﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ،
ﺷﻣﺎره  ۴٨ﻣورخ  ٢۵ﻣﺎرچ و ارزش ھﺎی آن اﺑراز ﻧﻣﺎﯾم.
در ﻣورد ﻧﮑﺗﮫ اول ﻣن ﺑﺎ ﻧظر ﺳر ﭘﺎﻻک ،ﺳرﻟﺷﮑر ﺗﯾﻠر ،ﺳرھﻧﮓ دوم ﻣوﻧر و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن
ﮐﺎواﻧﺎری ﻣواﻓﻘم ﮐﮫ اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از آنھﺎ ﺑرای
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺧواھد ﺑود .ﻣن در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی ﺑﯾن ﻻرد ﻣﺎﯾو و اﻣﯾر
در اﻣﺑﺎﻟﮫ در  ١٨۶٩ﺣﺎﺿر ﻧﺑودم و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧم از داﻧش ﺷﺧﺻﯽ آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻣوارد
ﮔذﺷت ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧم .اﻣﺎ از ﺷواھد در اﺳﻧﺎد ﺳری دﻓﺗر ﮐﮫ ﺧﻼﺻﮫی آن را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽ
ﺳﺎزم )ﭘﯾوﺳت اﯾن ﯾﺎدداﺷت( ،ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻣﯾر در اول ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑﺎ اﯾن
آرزوھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد داﺷﺗن ﻣﺎﻣوران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺑرﺧﯽ ﻧﻘﺎط
ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺷﺎور و ﺑﮫ وﯾژه ﺻدراﻋظم ﻣوﺟود او ،ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﻗطﻌﺎ ﻣﺧﺎﻟف
اﯾن اﻗدام ﺑود.
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری در ﻧﺎﻣﮫ  ٢٩ﻣﺎرچ  ١٨٧۵ﺧود ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر »ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻘرر
اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺑﻠﺦ ﯾﺎ ھرات ﯾﺎ ھر ﺟﺎی دﯾﮕری ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎل راﺿﯽ ﺑود« ،اﻣﺎ
ﻣن در ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﭘﯾدا ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐدام ﺗﻔﺎھم ﻣﻌﯾن در اﯾن ﻣورد ﻣوﺿوع ﺑوﺟود
آﻣده ﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ اﻣﯾر در ﻧﮭﺎﯾت آﻣﺎده ﭘذﯾرش آن ﺑود ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ و
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻓرﺳﺗﺎده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در آﯾﻧده ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺣل ﺷود.
اﻣﺎ اﮔر اﯾن ﺗﻣﺎم آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ از اﻣﯾر در زﻣﺎﻧﯽ ﺑدﺳت اﻣد ﮐﮫ »ﺗﻣﺎم ﻧﮕرش او اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق رﺿﺎﯾت ﺑود  « -ﭼﯾزی ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺳﯾﺎﺳت اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوران او ﺑود ﮐﮫ او
دﯾﮕر »ﻣﺷﺗﺎق رﺿﺎﯾت ﻧﯾﺳت« ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻧوز از ﻧوﻣﯾدی ﺗﻠﺦ در ﻧﺗﯾﺟﮫ داوری ﺳﯾﺳﺗﺎن رﻧﺞ
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ﻣﯽ ﺑرد؟ ﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻋﻼﯾﻣﯽ از ﺳﯾﺎﺳت و اﺣﺳﺎﺳﺎت آنھﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل  ١۴اﭘرﯾل
 ١٨٧٣دارﯾم ﮐﮫ در آن ﮔزارﺷﯽ از ﺷﯾوهی داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب
در ﮐﺎﺑل ﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ ﺟزﺋﯾﺎت داوری ﺳﯾﺳﺗﺎن در ﻣﺟﻠس ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .از آن ﮔزارش
روﺷن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ اﻋﺗراض ﻣﺻﻣم ﺑرای اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس روﻧده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺣﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ
ﻣﻘﺻد ﻣوﻗﺗﯽ داده ﻣﯽﺷود؛ ﻋﯾن ﺳﯾﺎﺳت در اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺳر ﻓورﺳﺎﯾت از
طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣن ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارم ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧم ﮐﮫ آن ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورﺗﯽ ﺑﮭﺑود
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﻋﺟﯾب اﻣﯾر در ﮔرﻓﺗن ﯾﺎراﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻘدار
زﯾﺎد آن ﺑراﯾش در ﺳرﺣد ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﺑﺎ ﺗرس از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﭘذﯾرش اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ دﯾده ﺷود آن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽﺷود.
اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ )اروﭘﺎﯾﯽ( در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷراﯾط ﻣوﺟود
ﻧﺎﭘﺳﻧدﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل اﺳت ،ﻣن ﺑدون اﻣﯾد ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾری در ﺟﮭت
ﺑﮭﺗرﺷدن ﭘس از اﯾن ﺻورت ﮔﯾرد .اﯾﮑس و وای ﮐﮫ ﺧودش اﻓﻐﺎن اﺳت ،در اﻏﻠب ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺑﺎ ھﻣوطﻧﺎﻧش ﺑراﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﺳرداران از وﺿﻊ ﻣوﺟود
ﺧﺳﺗﮫ اﻧد و ﻣﯾل ﺑﮫ ﺣﺿور اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﮐﺷور ﺧود اﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺷراﯾط اﯾﺷﺎن اﻧدﮐﯽ
ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد.
در ﻣورد ﻧﮑﺗﮫ دوم ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﻣن ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺳودﻣﻧد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوﻧد ،اﮔر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن ،ﺑرای اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوراﻧش ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﻼف ،ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ھوﻟﻧﺎﮐﯽ ﺧواھد ﺷد .در
اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫ ﺳوم ،ﻣن دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺗردﯾد در ﻣورد درﺳﺗﯽ اطﻼﻋﺎت ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧدارم.
اﻣﺎ اﯾن ﺑدون ﺷﮏ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳت – و اﮔر ﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ دﺳت آورﯾم و ﺗﻣﺎم ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ
دﺳت ﻧﯾﺎورﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت از ﺷراﯾط ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارﯾم ﮐﮫ
ﺗﺣرﮐﺎت دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﺑرﺿد ﻧوروز ﺧﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾم
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ﻋﻠت ان را ﺣدس ﺑزﻧﯾم .ﻣن ھﻧوز ﮐدام ﺷﯾوه وﯾژه دﯾﮕری ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت ﺧودﻣﺎن
ﻧدارم ﮐﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳر ﭘﺎﻻک ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت.
ﺗورﻧﺗون
 ٢١اﭘرﯾل

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١١در ﺳﻧد ٣٢
ﭘﯾوﺳت ﯾﺎدداﺷت
در اﺷﺎره ﺑﮫ اﺳﻧﺎد ﺳری دﻓﺗر ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در  ١٧اﭘرﯾل ) ١٨۶٩وﻗﺗﯽ اﻣﯾر
در ﻻھور ﺑود( ،اﯾﮑس و وای ﻣواد ﻣورد ﺑﺣﺛﯽ را ﮔزارش داد ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل در ﻣورد درﯾﺎﻓت
ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﻣورخ  ٩ﺟﻧوری  ١٨۶٩ﺻورت ﮔرﻓت .در اﯾن ﺑﺣث ،اﻣﯾر و ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه
و ﺳﺎﯾرﯾن ﺣﺻﮫ داﺷﺗﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ
در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد .اﯾن ﺑﺣث روز دﯾﮕر ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺑﺣث ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﯾن اﻣﯾر
و ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه دﻧﺑﺎل ﮔردﯾد ﮐﮫ در آن ﺷﺧص ﺳوم ﺣﺿور ﻧداﺷت .در ﺑﻧد ﺑﻌدی ﻧﺎﻣﮫ
واﯾﺳرا آﻣده ﺑود» :اﯾن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھر ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﮫ
ﭼﯾزی در اﺛﺑﺎت آرزوھﺎی ﺧود اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ ﻗدرت ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ را ﺗﻘوﯾﮫ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﮐﻣﮏھﺎی
ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘول و ﺳﻼح ھر ﺳﺎل ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ داده ﺷود و در ﻧﺷﺎن دادن ﺣﺳن
ﻧﯾت ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ« .ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه اظﮭﺎر داﺷت» ،از ﻋﺑﺎرات اﯾن ﺑﻧد ﻣﻌﻠوم
ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی آرزوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ
ﻗرارﮔﺎه در ھر ﻧﻘطﮫ ﺷود ،ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧواﺳت او ﺗواﻓق ﮐرد .اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑﺧواھد
ﺳرﺑﺎزان ﺧود را ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط زﯾر ﻧﺎم ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﺑﻔرﺳﺗد ،اﯾن ﺑﺎﻋث
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻗﺑﺎﯾل از ﻣﺎ و ﻋدم اﺳﺗﻘرار اذھﺎن ﻣردم ﻣﯽﺷود .آﻧﭼﮫ ﻋﻣﻠﯽ اﺳت اﯾﻧﮑﮫ ﭘول و
ﺳﻼح ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داده ﺷود؛ ﻣردان ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﻟﺷﮑر ﺗوﺳط ﻣﺎ ﻓراھم ﺷود و
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ﻗدرت و اداره ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺻورت ﮔﯾرد .اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ اﺳت ﺗﺎ ﺗﺑﻌﯾت و ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷود«.
اﻣﯾر ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺗﻌﺑﯾر ﮔﻔت» :ﺧدا ﮐﻧد ﮐﮫ در وﻗت ﻣﻌﺎھده اﯾن آرزوھﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﻧﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﺑﺎﺷد .ﻣن ﺣﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن
ﺗواﻓق دارم ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان از ﻣﺎ ﺑﺎﺷد و اﻓﺳران ﻧظﺎﻣﯽ و آﻣوزﮔﺎران ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻓراھم ﺷود و ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺳری ﺣﮑوﻣت در ﺑﻠﺦ و ھرات ﻣﺳﺗﻘر ﺷود«!
ﺳﯾدﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﮔﻔت» :ﺧدا ﮐﻧد ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾز
اھداف ﺧود را در ﻧظر دارد .ﺷﻣﺎ ھﻣﺎن اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﭘس از ﺷﮑﺳت در
ﻗﻧدھﺎر ﺑﺻورت ﻣﮑرر درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐردﯾد .ﭘس ﭼرا اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﮑردﻧد؟ ﺣﺎل،
ھر دو ﺟﺎﻧب اھداف ﺧود را دارﻧد .ﺧدا ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب ﺑﺎﺷد«!
ﺳﭘس اﻣﯾر ﮔﻔت» :ﺧداوﻧد ﺑرای ﻣﺎ ﺧوﺑﯽ دھد! و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﭼﻧﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣردم ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ آنھﺎ ﺗواﻓق ﮐﻧﻧد! اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﻻی ﮔردن ﻣن
ﺑﺎری را ﺑﮕذارد ﮐﮫ ﮐﺷور و دﯾن ﻣن ﺗوان ﺗﺣﻣل آن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷﮑل ﺑوﺟود ﺧواھد
آﻣد«.
اﯾﮑس و وای در  ١٨ﻣﺎرچ ﺑﺣث دﯾﮕری را ﺗﮑرار ﮐرد ﮐﮫ در ﺑرج ﺳﺎﻧﯾﻣﺎن در ﻗﻠﻌﮫ ﻻھور
در  ١٧ﻣﺎرچ ﺑرﮔزار ﺷد ﮐﮫ در آن اﻣﯾر اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ او ﺷﺧﺻﺎ اﻋﺗراض ﻧدارد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﮕﻠﯾس در ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻏﺗﺷﺎﺷﯽ ﻣردم ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﻣن
ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﻣﯾن اﻋﺗراض در ﺑﻠﺦ و ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ھرات ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾق ﻧﯾﺳت و ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ
اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس در اﯾن ﻣﺣﻼت ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر دو ﺣﮑوﻣت ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد .ﺗرﺟﻣﮫ
اﯾن ﮔزارش ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻓرﺳﺗﺎده و ﻧﺷر ﺷد.
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اﯾﮑس و وای در  ٢۶ﻣﺎرچ ﺑﺣﺛﯽ را ﮔزارش داد ﮐﮫ در  ٧ﺻﺑﺢ  ٢۵ﻣﺎرچ ﺑﯾن اﻣﯾر،
ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه و ﺳﺎﯾرﯾن در ﻣﺳﺎﯾل ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮑﻠود ﺑرای
اﻣﯾر ﭘﯾﺷﮑش ﺷد .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳواﻻت اﯾن ﺑود» :اﻣﯾر ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق از
ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓراھم ﮐﻧد و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓراھم
ﺳﺎزد«؟
ﮔزارش داده ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوراﻧش ﮔﻔﺗﻧد» :ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھدف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﺳﺗﻘرار اﻓراد ﺧودش در ﺳرﺣد اﺳت .در ھرﺻورت ﺑﮭﺗرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر
ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﻓراھم ﮐﻧد و اطﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﻧﯾﮫ ﺑﻔرﺳﺗد .واﻻﺣﺿرت آﻣﺎده
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ دو ﻟﮏ روﭘﯾﮫ از ﺧزاﻧﮫ ﺧود ﺑرای اﯾن ﻣﻘﺻد ﻣﺻرف ﮐﻧد ]ﭘﺎﺳﺦ
ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود» :ﭼون واﻻﺣﺿرت و ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣﻔﺎد و
ﻣﺿﺎر ھرﯾﮏ ﺷرﯾﮏ اﻧد ،ﭼﮕوﻧﮫ واﻻﺣﺿرت در ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻧظﺎرت ﻣﺳﯾر
ﺣوادث در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرﺧﻼف ،او ﺗﺎ اﺧرﯾن ﺗوان ﺧود ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾق از ﺣوادث ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد .در آﻧﺟﺎ ﭼﻧﺎن ﺿرورﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺟﻣﻊ
آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت در اﻣورات آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی از ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت وﺟود ﻧدارد ،ﭼون ھر
دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮑﯽ ﻋﻣل ﺧواھﻧد ﮐرد و اﮔر ھر ھزﯾﻧﮫی واﻗﻊ ﺷود ،ﭘﯾﺎﻣدی ﻧﺧواھد
داﺷت« .اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎوی ﻣﮭر ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه اﺳت و ﮐﺎﻣﻼ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ دﯾدﮔﺎهھﺎی در
ﮔزارش ﻣورد ﺑﺣث اﺳت و ﻧﺷﺎن دھﻧده اﺛﺑﺎت درﺳﺗﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﯾﮑس و وای[ .در  ٢اﭘرﯾل
 ١٨۶٩اﯾﮑس و وای ﮔزارش داد ﮐﮫ ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﮫ اﻣﯾر اراﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ
ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻗﻧدھﺎر و ھرات
ﺑﻔرﺳﺗد و ﭘس از ﺗﺳﺧﯾر ﺑﻠﺦ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺑﻠﺦ ﺑﻔرﺳﺗد .ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ
ﺧﺑرﻧوﯾس اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑوﻣﯽ در ھر ﻣﺣل ﻧﺑﺎﺷد .اﻣﯾر اﯾن ﻣﺷوره را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد«.
اﯾﮑس و وای ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ در اﻣﺑﺎﻟﮫ در  ١٨۶٩ﻣﺷﺧص ﺷد ،ﺑﺎور ﻣﺷﺎوران
اﻣﯾر ﺑود ﮐﮫ او ھرﮔز ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﮑرد.
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ﺗورﻧﺗون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٢در ﺳﻧد ٣٢
ﻓﯾروزﭘور ٢٢ ،ﻣﺎرچ ١٨٧۵
از ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ،ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر دﻓﺗر ،ﻓﯾروزﭘور ،ﺑﮫ ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ  ٢٧ﻣﺎه ﺟﺎری ،اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ ﺑﮕوﯾم اﻣﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آزاداﻧﮫ ﺑرای
اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺑﻠﺦ ،ھرات ﯾﺎ ھر ﯾﮏ ،ﺟز ﮐﺎﺑل راﺿﯽ ﺷد.
ﺻﻼﺣﯾت ﻣن ﻧﺳﺧﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ از ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﻣن ﺑﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﻣورد
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ وزﯾر ﻧورﻣﺣﻣد اﺳت .در آن ﻧﺳﺧﮫ اﯾن ﻋﺑﺎرت وﺟود دارد:
»او ﺑرای ھر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت در ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽاش ﺑﺎز اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرای
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﺗوﺳط ﻗدرت روﺳﯾﮫ در ﺳﺎلھﺎی آﯾﻧده ﻣﺷﮑوک اﺳت ،او ھﻧوز ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ ﺗداﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﺎﯾد اﺗﺧﺎذ ﮔردد .از ﺟﺎﻧب ﺧود ﻗﻠﻌﮫھﺎی ﺧواھد ﺳﺎﺧت زﯾر ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
ﻣﺎ و ﭘﺎدﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ را اﺟﺎزه ﺧواھد داد ،اﮔر ﻻزم ﺷود .ﺧوش ﺧواھد ﺑود اﮔر ﯾﮏ ﻣﺎﻣور
ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت اروﭘﺎﯾﯽ را در آﻧﺟﺎ )ﺑﻠﺦ( ،ھرات ﯾﺎ ھر ﺟﺎی ﯾﮕری ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود .در آﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﺧطری وﺟود ﻧدارد ،آنھﺎ
اﻓﻐﺎنھﺎ و ﺧود را اﺣﺗرام دارﻧد«.
آﻗﺎی ﺳﯾﺗونﮐر ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫی را دارد ﮐﮫ از آن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت» ،ﯾﺎدداﺷت ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎ وزﯾر ﻣﺣرم« و ﺗﺎرﯾﺦ آن  ٣١ﻣﺎرچ اﺳت .ﺑﺎ آنھم ﻣن اظﮭﺎر ﮐردم ﮐﮫ ﺧﻼﺻﮫ
ﻣن در اﻗداﻣﺎت ﻣورخ  ۴اﭘرﯾل  ١٨۶٩داده ﺷده ﮐﮫ روز ﻧﺧﺳت ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ اﺳت،
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ﯾﻌﻧﯽ  ٢٩ﻣﺎرچ  ١٨۶٩و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر طرف ﮔﻔﺗﮕو ﺑود و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطر دارم ،ﻗﺿﯾﮫ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود.
ﻧوﺷﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺗﮑﺎ ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﻧدی در ﯾﺎدداﺷت ﺷﺧﺻﯽ ﻣن در ﻣورد زﯾر اﺳت:
» .۴ﺑراﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎی ﻣن ،ﻟذا ﻧﺎﻣﮫ ﺟدﯾد )ﺷﻣﺎره  (١ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ھداﯾت داده
ﺷد ﺗﺎ اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣل ﺑدﺳت آورم و ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﺎ او در ﻣورد ﻧﻘﺎط
ﻣﺧﺗﻠف زﯾر ﺑرﺳم ﮐﮫ ﭘس از آن دوﻣﯾن ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣذاﮐرات را ﺗﺎﯾﯾد
ﮐرد .ﻧﮑﺎت )ﺛﺑت ﺷده در ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﭘﻧﺳﻠﯽ ﻣن( ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
» .١اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ ھر وﻗت ﮐﮫ ﻣﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد.
اﻣﯾر در ﻣورد آن ﻣواﻓﻘﮫ ﮐرد و وﻋده ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﺑرای آنھﺎ را داد.
 .٢ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده در آﯾﻧده ﻣواﻓﻘت دارد .در اﯾن ﻣورد
اﻣﯾر ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺧود را ﺑرای ﭘذﯾرش ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﻣﺟرد اﺳﺗﻘرار اوﺿﺎع اراﯾﮫ ﮐرد ،در
ھرﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎﺑل ﮐﮫ او ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﻗدرت او ﺑﺎ ﻣردم را ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽﺳﺎزد«.
ﻣﯽﺗواﻧم اظﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ اﻣﯾر در آن زﻣﺎن ﻣﺷﺗﺎق دﯾدار ﺑﺎ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣﺎ ﺑود و ﺗﻣﺎم ﻧﮕرش
او ﻣﺷﺗﺎق رﺿﺎﯾت ﺑود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٣در ﺳﻧد ٣٢
ﻧظرات ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺑﮭﺎدر ،ﻓرﻣﺎﻧده ﺑوﻣﯽ ،ھﻧﮓ  ١۵ﺳواره ﺑﻧﮕﺎل ،در ﻣورد
اوﺿﺎع ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﺣﺿرتﻋﺎﻟﯽ ﺳﺗﺎد ارﺗش
ﻣن ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ارادت و وﻓﺎداری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷدهام،
ﮔﮭﮕﺎه ﺟرأت ﮐردهام ﺗﺎ ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﻣﻔﯾد ﻣﯽداﻧﺳﺗم،
در ﻣورد ﻣوﺿوع ﺳﯾﺎﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اراﯾﮫ ﻣﯽﮐردم .از اﯾن رو ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
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ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻌﻣول ﺑﮫ اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺳت؛ اﺧﯾرا
روﯾدادھﺎی ﻣﮭﻣﯽ در آن ﮐﺷور رخ داده ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑوﻣﯽ ھﻧد اﺳت؛ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد اﻋزام ﯾﮏ ھﯾﺋت وﯾژه ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ و ﭼون در ﺳﺎلھﺎی ﻗﺑل
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺧدﻣت ﮐرده و ﮐم و ﺑﯾش ﺑﺎ اﻣور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
آن ﮐﺷور آﺷﻧﺎ ﺑوده و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز در ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد آﻧﺟﺎ ،ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﺎ ﺳﯾر
وﻗﺎﯾﻊ و ﻧظرات ﻣطرح ﺷده در آن ﻗرار دارم ،وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧظرات ﺧود را ﺑر
اﺳﺎس ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧم .اﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اظﮭﺎر ﻧظر ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺗواﺿﻊ در
ﻣورد ﭼﻧﯾن ﺳواﻻت ﻣﮭم و ظرﯾف ﻣﺗﮑﺑراﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ اﻏﻣﺎض ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﺑﻧدﮔﺎن وﻓﺎدار اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣوارد زﯾر را اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم:
ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﮕران اﺳﺗﻘرار ﻧظم و آراﻣش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ
ﺣﺎﮐم آن ﮐﺷور ﺑﮫ دﻟﯾل اﺷﺗﺑﺎه در ﻗﺿﺎوت و ﻧداﺷﺗن آﯾﻧدهﻧﮕری و ﺑﺻﯾرت ﺻﺣﯾﺢ ،ﺑﮫ
ﺗوﺻﯾﮫ ﺳﺎﻟﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او داده ﺷده ،ﻋﻣل ﻧﮑرده اﺳت؛ ظﺎھرا ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﮫھﺎ را ﻣﺿر ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷور ﺧود و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داﻧﺳﺗﮫ و در ﺗﺎﯾﯾد اﯾن دﯾدﮔﺎه دﻻﯾل ﺿﻌﯾﻔﯽ
اراﯾﮫ ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﻋﻘﯾده ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ از ﺧود اﻣﯾر ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻧﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺳوی
ﺗﻌدادی از ﺳردارھﺎی ﺑﺎﻧﻔوذی اﺳت ﮐﮫ داﯾﻣﺎ در اطراف او ﻗرار دارﻧد و اﺧﯾرا ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻋﺎﻟﯽ رﺳﯾده اﻧد .اﯾن ﻣردان ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻗﺿﺎوت ﻧﺎدان و ﺗﮭﯽ اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﯾل اﻧد و در زﯾر
ردای ﻣﯾﮭنﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ﻣﺣرم اﻣﯾر ﺗﺑدﯾل ﺷدهاﻧد و ﺑﺎ ﺑﮭرهﮔﯾری از ﻧﻔوذ ﺧود ﺑرای
ﻣﻔﺎد و ﻏﻧﺎی ﺧود ﻣﺷورهھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺿر
ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑوده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻣﺎم ﺷﯾوهھﺎ اﻣﯾر را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﻣﺣﺎﺳن واﻗﻌﯽ ﻗﺿﯾﮫ ﻧﯾﺳت .ﺑﻌﻼوه ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻓﺳران
اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ،ﺑر اﺳﺎس اﻧﮕﯾزهھﺎی ﺧود ،ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ ارﺑﺎب ﺧود را رھﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد،
ھر ﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺧود ارﺑﺎب ﺑﺎھوش ﺑﺎﺷد ،رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺑرای او را ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد .از اﯾن رو ،آﺧرﯾن اھﻣﯾت ﺑرای اﻣﯾر اﯾن اﺳت ﮐﮫ او را ﺑﺎ ﻧﺻﯾﺣتھﺎی ﺧوب و
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ﻣﺷورهھﺎی ﻋﺎﻟﯽ آﮔﺎه ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ او ﭼﯾﺳت ،او را ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺧود ﻗرار دھﯾم
و دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی ﻣردان ﺧوش زﺑﺎن ،اﻣﺎ دﺳﯾﺳﮫ ﮐﺎر را ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن دھﯾم.
ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ از ﭼﮫ طرﯾﻘﯽ ﻣﯽﺗوان اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد .ﻧظر ﻣن ﺣﻘﯾر اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﯾد ﻓردی از ﻣذھب و ﻧژاد اﻣﯾر ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﻓردی ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر دو ﺣﮑوﻣت
ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷد ،ﺑﺗواﻧد اﻋﺗﻣﺎد او را ﺟﻠب ﮐﻧد ،از ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﻧظرات و دﯾدﮔﺎهھﺎ را
ﺑﺎ او در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارد ،ﺗوﺻﯾﮫھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس و ﻓواﯾد ﺣﺎل و آﯾﻧده آن را ﺑراي
او ﺗوﺿﯾﺢ دھد .اﯾن ﺷﺧص ﺑﺎﯾد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی درﺑﺎرﯾﺎن ﺧودﺧواه و ﺑدﺧواه ،ﺗوﺻﯾﮫھﺎی داده ﺷده ﺑﮫ
اﻣﯾر اﺟرا ﻧﺷود ،ﺑﺎز ھم ﻧﺑﺎﯾد در رواﺑط ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺗﻐﯾﯾری اﯾﺟﺎد ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ در
ﺻورت ﻟزوم ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ﺗﺎ ﻋﻘﺎﯾد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را آﺷﮑﺎرا و
ﺻرﯾﺢ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و اﮔر ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی داده ﺷده ﮔوش داده ﻧﺷود ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽ اﻓﺗد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﺗﺷﮑل از اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ در وھﻠﮫ اول ﺑﻧﺎ
ﺑر دو دﻟﯾل اﺷﺗﺑﺎه اﺳت :در وھﻠﮫ اول ،اﻋﺿﺎی اﻓﻐﺎن درﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﯾﮏ ھﯾﺋت در ﮐﺎﺑل
ﺑﺳﯾﺎر ھﯾﺟﺎﻧﯽ و آزرده ﻣﯽﺷوﻧد و در اﯾن ﺻورت ﻣﺷورهھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﮕﯾزهھﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺷده
و در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﯾر و ﮐﺷور ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود .در ﻣرﺣﻠﮫ دوم ،درﺑﺎر اﻓﻐﺎن از روی
ﺗﻌﺻب و ﺟﮭﺎﻟت ﯾﺎ اﻧﮕﯾزهھﺎ ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ھﯾﺋت ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣوده و اﮔر ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن اﻧﮑﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﺑﭘذﯾرد ،ﮐراﻣت و اﻋﺗﺑﺎر آن ﺗﺎ ﺣد ﻧﮭﺎﯾﯽ زﯾر ﺳوال ﻣﯽرود
ﺗﺎ ﮔﺎمھﺎی ﺑﯾﺷﺗری اﺗﺧﺎذ ﮔردد .ﻣن ﺗﻌﮭد ﺧود را ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم و در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ﻣﺷوره
ﻧﻣﯽدھم ﮐﮫ ﯾﮏ ھﯾﺋت ﻣرﮐب از اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣرﮐب از ﺑوﻣﯾﺎن
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷود ﺗﺎ اھداف ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ دﺳت آﯾد.
ﺑﺎزھم اﯾن ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺟدی اﺳت ﮐﮫ در وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻻزم اﺳت
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺷوره دھد .ﺑﮫ ﻧظر ﺣﻘﯾر ﻣن دو دﻟﯾل ﺧوب ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻣﺷوره وﺟود
دارد .اوﻟﯽ ﺗﺷوﯾش از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن او ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎرﮐﻧد ،ﺗرﮐﻣن،
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ﺗﯾﮏ ،ﯾﻣوت ،ﻣرو و ﮐﺷورھﺎی ﻣﺟﺎور ھرات اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت ﮐﮫ
اﺷﻐﺎل و ﻧﻔوذ او روزاﻧﮫ در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﻧوز در آﻧﺟﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣنھﺎ و
ﻣﺳﯾرھﺎی دﺷت ھﺎ دﺳت ﻧﺧورده اﺳت ،ﻣﯽﺗوان ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ ھم اﮐﻧون در دﺳت آن ﻗدرت
ﻗرار دارد .ﺣﮑوﻣت ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺗﻼش روﺳﯾﮫ ﺑرای ﮐﺷﺗﯽراﻧﯽ ﻧﻣودن رودھﺎی ﺗرﮐﺳﺗﺎن و
اﺗﺻﺎل ﺳﯾردرﯾﺎ و آﻣودرﯾﺎ ﺗوﺳط ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺑﺧﺎر اﺳت .ھم اﮐﻧون ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺗﺟﺎری آن در
آﻣودرﯾﺎ وﺟود دارد و در داﺧل ﺑﻠﺦ و ﺑدﺧﺷﺎن ﻧﻔوذ ﮐرده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﯾﭻ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد داﺧل ﺑﻠﺦ ،ھرات ﯾﺎ ﺑدﺧﺷﺎن ﺷود و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﮔردﺷﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ
دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد – اﺛﺑﺎت اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﯾن اواﺧر در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﮐﺎھش
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺿروری ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺗﻼشھﺎی ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎﻣل در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺑﮫ
ﻧظر ﻣن ﺣﻘﯾر ﺑﺎ درﻧظر داﺷت ﺗﮭﺎﺟم ھﺎی روﺳﯾﮫ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾش
اﻧدﯾﺷﯽ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣل ﮐرد.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﺿﻊ داﺧﻠﯽ آن ﮐﺷور ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻔﺎق ﺣﺎﮐم در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐوﺗﺎه ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت.
اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﺎﯾل را ﻣﯽﺗوان ﯾﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺷوﯾش ﻓوری ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .ﺣﮑوﻣت
در ﺟرﯾﺎن دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎق اﺳت ﮐﮫ اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﺳر ﭘﺎﻻک ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود؛ ﺳﭘس از آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد؛ ﭘس
از او ﯾﮏ ﺳرھﻧﮓ ﮐﮫ از ھرات ﺑﮫ ﻣﺷﮭد ﺳﻔر ﮐرد؛ ﺑﺎزھم در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ھﯾﺋت
ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ ﯾﺎرﮐﻧد ﺑﺎﯾد از راه ﮐﺎﺑل ﺑرﮔردد ،اﻣﺎ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد.
وﻗﺗﯽ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑود ﺗﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و
درﺑﺎر ﮐﺎﺑل را ﺑﺣث ﮐﻧد ،او از ﻧﺎم ﺣﮑوﻣت ﺧود ﺷراﯾطﯽ را ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﺑﺎﯾد
اﺟﺎزه داده ﺷوﻧد ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧد و ھم اﻓﺳران ﺳﯾﺎﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯽ اﺟﺎزه داده ﺷوﻧد ﮐﮫ
در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺷوﻧد ،اﻣﺎ در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺣﮑوﻣت او اﯾن ﺷراﯾط
را اﻧﮑﺎر ﮐرد ،ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾن ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎ را ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد.
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وﻗﺗﯽ اﻣﯾر در ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺑرادرش ،ﺳردار ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺧﺎن و ﺑﻌدا ﺣﺎﮐم ﻗﻧدھﺎر ﺑرآﻣد،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوه دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾش ﻣﺷوره داد ﮐﮫ ﺑﯾﮭوده ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺗوﺻل ﻧﺷود؛
ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺧﺎن و ﭘﺳر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اﻣﯾر ،ﺳردار ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن و ﺳﭘس وﻟﯾﻌﮭد
زﻧدﮔﯽ ﺧود را در اﯾن ﻣﻧﺎزﻋﮫ از دﺳت دادﻧد و ﻓرﺻت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺧﺎن
ﻣﺳﺎﻋد ﺷد ﺗﺎ دﺳﯾﺳﮫ ﻧﻣوده و ﮐﺎﺑل ،ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﻗﻧدھﺎر را ﭘس از ﺷﮑﺳت اﻣﯾر ﻗﺑﺿﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻻرد ﻣﺎﯾو ﭘس از ﻓرار ﺳردار ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن از ﮐﺎﺑل اﻏﻠﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﮐرد و ﺑﮫ اﻣﯾر در ﯾﮏ ﻟﺣن
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧوﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ وﻋدهھﺎی داده ﺷده ﺑﮫ ﭘﺳرش او را ﺑﮫ زﻧدان ﻧﯾﻧدازد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ او آﺷﺗﯽ
ﮐﻧد و دوﺑﺎره ﻓرا ﺧواﻧد .اﻣﺎ رﺋﯾس ﮐﺎﺑل اﯾن ﻣﺷوره را ﻧﭘذﯾرﻓت و ﺳراﻧﺟﺎم اﯾن ﺳردار ﺣﻣﻠﮫ
ﮐرد و ھرات را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣود .ﺳردار ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺳﭘس ﺣﺎﮐم ھرات و ﭘﺳرش ﺑﺎ ﺳﺎﯾر
ﺳران در دﻓﺎع ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﭼﻧﯾن ﺑود ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺷورهھﺎی ﺑد داده ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺷﺎوران اﻣﯾر و
ھﻣﯾن اﻓراد اﻧد ﮐﮫ ﻋﻣل اﺧر ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ در ﺑراﺑر ﭘﺳرش را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﭼﻧﺎن
ﺑدﻧﺎﻣﯽ اﻣﯾر در ﮐﺷور و ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﯾﺎن ﺳرداران ﻏﻠزی ﺷد ﮐﮫ ﺑرای اﻣﻧﯾت ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن
ﺑودﻧد و اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن اﻏﺗﺷﺎش ھﺎی ﺟدی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ زودی ﺷروع ﺷود.
اﻋﺗراض ھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻋﻣل ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و در
ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻻﺗﯽ ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺿرور اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺎﻻی اﻣﯾر ﺻدا ﮐﻧد
ﮐﮫ اداره ﮐﺷور ﺧود را ﺣل ﮐﻧد.
ﺳﭘس ﺑﺎ درﻧظر داﺷت اوﺿﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣن ﻗوﯾﺎ ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ زﻣﺎن
ﻣداﺧﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ﺻﻠﺢ در آن ﮐﺷور و آراﻣش در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻓرا رﺳﯾده
اﺳت.
دﻻﯾل زﯾر ﺑرای اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﯾد در اﻣورات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧد:

469

اول ،ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷﺗﺎق اﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﺑود،
اﻣﺎ ﻣوﻓق ﻧﺷد.
دوم ،ﻣداﺧﻠﮫ ﺣﮑوﻣت در روزھﺎی ﭘﯾﺷﯾن و ﻣﺻﺎرف ھﻧﮕﻔت ﺑدون درﻧظرداﺷت ﺳﻠطﻧت
ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل ﭘﻧﺟﺎب ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرده اﺳت.
ﺳوم ،ﺑدون درﻧظر داﺷت ﮐﻣﮏ ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﮑﮫھﺎ ﺗوﺳط دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎز ھم ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻻزم داﻧﺳت ﮐﮫ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ در آن زﻣﺎن ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود.
ﭼﮭﺎرم ،ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﭘﺎرس ﺑﺎ دﯾد اﯾﻧﮑﮫ ھرات ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﻠطﻧت اﻓﻐﺎن ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﮫ ﺷود.
ﭘﻧﺟم ،اھدای ﻣﻘدار ﺑزرگ ﭘول ﺑﮫ اﻣﯾر ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﻼح وﻏﯾره.
ﺷﺷم ،ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﺑﻧد در ﻣﻌﺎھده ﺟدﯾد ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ )طراح ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ھﻔﺗم ،ﺣﻣﺎﯾت داده ﺷده ﺑﮫ ﺳرداران اﺳﯾر ﺗوﺳط اﻣﯾر و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ آنھﺎ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ.
ھﺷﺗم ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑد ﺑرای ﺗﺟﺎرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﮐﺷﺗﯽراﻧﯽ اﻣودرﯾﺎ ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ.
ﻧﮭم ،ﺗﻣﺎﯾل ﻣﻣﮑن اﻣﯾر ﺑﮫ ﺳوی دﯾﮕر )روﺳﯾﮫ؟( ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﺳﮑوت و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﻌﻠوﻣدار ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﻧﯾﮫ.
دھم ،اﺿطراب ﺛﺎﺑت اﺣﺳﺎس ﺷوﻧده در ﺳرﺣدات زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت وﺿﻊ ﺑﯽ
ﺛﺑﺎت اﻣور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
ﯾﺎزدھم ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﺷﮭزادﮔﺎن ﺑوﻣﯽ ھﻧد )و اﺣﺳﺎس آﻧﮭﺎ( ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود ﺑﺎﻻی آن ﮐﺷور دﺳت ﮐﺷﯾد.
دوازدھم ،اﯾﺟﺎد رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﺎرﮐﻧد ﺳودﻣﻧدی ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھد.
ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣورات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
اول ،داﯾﻣﯽ ﺳﺎزی دوﺳﺗﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت وﺟود داﺷت.
دوم ،اﺷﺗﻘﺎق ﺑرﺧﯽ ﻣﻔﺎد ﭘس از ﻣﺻرف ﭘول ﻓراوان در آن ﮐﺷور.
ﺳوم ،ﺗﺎﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ.
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ﭼﺎرم ،اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت در ﺧود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم ﺧوب ﺑﯾن ھر دو ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﺷود.
ﭘﻧﺟم ،اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و ﺻﻠﺢ در ھﻧد و ﭘﻧﺟﺎب وﻏﯾره.
ﺷﺷم ،اﻣﮑﺎن ﺗﻘوﯾﮫ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﯾﺎرﮐﻧد.
ھﻔﺗم ،ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.
اردوﮔﺎه اﻣﺑﺎﻟﮫ ١۵ ،ﺟﻧوری ١٨٧۵
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ﺳﻧد ٣٣
ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره ٣۴
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد در ﺷورا )ﺧﻼﺻﮫ(
دﻓﺗر ھﻧد
ﻟﻧدن ١٩ ،ﻧوﻣﺑر ١٨٧۵

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

 .١ﻣن ﻧﺎﻣﮫ  ٧ﺟون ﺷﻣﺎ و اﺳﻧﺎد ھﻣراه آن را در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮫ دﻗت ﺑررﺳﯽ ﮐردم.
 .٢ﻣن در ﻧظر واﻻﺣﺿرت و ﯾﺎ در ﻧظر اﻓﺳران ﺗواﻧﻣﻧدی ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت آنھﺎ ﺑﮫ ﻣراﺳﻠﮫ
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده اﺳت ،ھﯾﭻ ﺗردﯾدی در ﻣورد ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑودن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون از آن ﮐﺷور
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،وﺟود ﻧدارد .ﮐم ﺑودن و ﻧﺎﭼﯾز ﺑودن دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
اﺛﺑﺎت دارد و از اظﮭﺎرات ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮐﺎواﻧﺎری و ﺳر ﭘﺎﻻک ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻓﻘط اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد در آنھﺎ ﻣوﺟود اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﺳر ﭘﺎﻻک ،ﺑﮫ دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت
از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھرﮔز ﺑﮫ اﻧدازه اﮐﻧون دﺷوار ﻧﺑوده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای ﺑﮫ
دﺳت آوردن ﮔزارشھﺎی ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﯾﺎ
ھرﮔوﻧﮫ ﺑرآورد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد از ﻣﺳﯾری ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود آنھﺎ در ﭘﯾش ﮔﯾرﻧد ﯾﺎ ﺑرای
اﻋﻣﺎل ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﺑر ذھن اﻣﯾر ﯾﺎ ﺑزرﮔﺎﻧش ﮐﻣﺗر ﮐﺎرآﻣد اﻧد.
 .٣ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺷﮏ ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﮐﻧوﻧﯽ اﻣور آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن
ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ﻣطﻠوب اﺳت و اﮔر اﻓﺳر ﺑﺎﯾد ﻣردی ﺧوش ﻗﺿﺎوت و ﻣورد
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل اﻣﯾر ﺑﺎﺷد ،اﻣﺗﯾﺎز ﺑزرﮔﯽ از آن ﻣﺗﺻور ﻣﯽﺷود .ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮑﺗﮫی ﮐﮫ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣطرح ﻣﯽﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣزاﯾﺎی ﺗﻼشھﺎی ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠب
رﺿﺎﯾت اﻣﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﺳﺧت ﺑوده و ﻣوﻓﻘﯾت ﻗطﻌﯽ ﻧدارد ،ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﺷود؟
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 .۴ﭘﯾﺷرویھﺎی اﺧﯾر روﺳﯾﮫ در ﺑرﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﻘﺎط دﯾﮕر
ﮐﮫ ﺑر روی ﺟﺎدهھﺎی آﺳﺎن و راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎی ﻣﺟﮭز ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش اھﻣﯾت
داده اﺳت.
 .۵ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏﺗر ﺷدن روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺧطری ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان از آن ھراس داﺷت ،اﺣﺗﻣﺎﻻ
ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳﮫ ﺷﮑل را ﺧواھد داﺷت .روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ﻓﺳﺎد ،ﺑر اﻣﯾر ﻣﺳﻠط
ﺷود ﮐﮫ او را از ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻧﮕﻠﯾس دور ﮐﻧد و ﻟﺣظﮫ ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور را ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب
ﺧود واﮔذار ﮐﻧد .دوم ،اﮔر ﻧﺗواﻧد وﻓﺎداری او را ﻣﺗزﻟزل ﺳﺎزد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗدرت او در
اﺛر ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ داﺧﻠﯽ از ﺑﯾن ﺑرود و روﺳﯾﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﻧﻔوذ ﺧود ﺑر روﺳﺎی ﮐﮫ ﻣﺳﻠط ﻣﯽﺷوﻧد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﺎن ﻣزاﯾﺎﯾﯽ را ﺑﮫ دﺳت آورد ﮐﮫ از ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورد .ﺳوم،
اﮔر اﻣﯾر و ﺳردارھﺎﯾش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺎﻣوران روس ﺑﯽاﺣﺳﺎس ﺑﻣﺎﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
از روی ﺑﯽاﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻣرزی آن اﻣﭘراﺗوری درﮔﯾر ﺷوﻧد و ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺑرای اﻋﻣﺎل
ﻣﺟﺎزات ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﻓراھم ﮐﻧﻧد.
 .۶ﺗﻣﺎﯾل ﮐﻠﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻗرار دادﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ از
اوﻟﯾن ﮔزﯾﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﺷود .ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب و ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗرﯾن اﻓﺳران ﺗﺎن ظﺎھرا ﻣﺗﻘﺎﻋد
ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺑﯾزاری اﻣﯾر از ﺣﺿور ھﯾﭻ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﮕﻠﯾس در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود ﻣوﺟب
اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑرای وﻓﺎداری او ﻧﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ،ھر ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺷﻣﺎ را ﺗوﺟﯾﮫ
ﮐﻧد ،وﯾژﮔﯽھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺷﺧﺻﯾت اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺣذف ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را از ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﯾن روﺳﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧد.
 .٧ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﮔزﯾﻧﮫ دوم و ﺳوم از اوراﻗﯽ ﮐﮫ ارﺳﺎل ﮐرده اﯾد ،ﻓراﺗر از
ﻣﺣدوده اﺣﺗﻣﺎل اﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﻓﺗرھﺎی ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل ﺑر آن ﮔواھﯽ
ﻣﯽدھﻧد ،طﺑق ﯾﺎدداﺷتھﺎی روزاﻧﮫ ﻗﻧدھﺎر ،ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎتھﺎی ﺑﯾش از ﺣد و در
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ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳت .ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮐﺎواﻧﺎری از اﻧدازه ﺳﺗﻣﮕری در وﻻﯾت ﺑﻠﺦ
ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﺳﺎﻋد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷورش ﻣﯽﺷود؛ ﻏﻼم ﺣﺳﯾن
ﭘﯾشﺑﯾﻧﻲ ﻣﯽﮐﻧد ﻛﮫ آﺷﻔﺗﮕﻲھﺎي ﺟدي در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺣرﯾك ﺳرداران ﻏﻠزی زود ﺗر ﺑروز
ﻣﯽﻛﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺗوان روی وﻓﺎداری اﻣﯾر ﺑرای ﻣدت ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﺣﺳﺎب ﮐرد ،ﺑﺎزھم ﻣﯾدان
ﺑرای دﺳﯾﺳﮫھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ ھم ﺑرای ﻗدرت اﻣﯾر و ھم ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺧطرﻧﺎک اﺳت.
 .٨ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺗوﺳط اﻣﯾر اﻧﺟﺎم ﺷد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﻗﺑل از اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﺣل ﺷده اﺳت ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺑرﺧورد ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی او و ﻧﯾروھﺎی
روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺗﺣدان روﺳﯾﮫ ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ دور اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود .ﻣرزھﺎی ﺳرزﻣﯾﻧﯽ در اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﻣﺑﮭم و ﻧﺎﻣﺷﺧص اﺳت و اﻣﯾر ھرﮔز ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﺻﻠﺢ از طرﯾق ﮐﺎھش ادﻋﺎی
ﻣﺷﮑوک ﻧﺷﺎن ﻧداده اﺳت .او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧود را ﻣﻠزم ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﻓرﺿﯽ ﺑداﻧد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ادﻋﺎھﺎی روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺗﺣداﻧش ﺧدﺷﮫ وارد ﮐﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم
دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣرزی ،ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﻓرﺻت اﻋﻣﺎل ﻣﮭﺎرھﺎی
اﻋﺗراض را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣرﮐﺗﯽ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش اﻓﺗﺧﺎری ﺑرای روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد.
 .٩اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻓرﺻتھﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اراﯾﮫ ﺷود،
ﺑﺎ ﺣﺿور ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن ﮐﺷور ،اﮔر واﻗﻌﺎ ﺧﻧﺛﯽ ﻧﺷود ،از ﻧظر ﻣﺎدی ﮐﺎھش ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .اﮔر ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ھﺷدار داده ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗوﺻﯾﮫ ﺷود ،ﺷرارت ھﺎی
ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐردم ،وﯾژﮔﯽ ھوﻟﻧﺎک ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھﻧد .آنھﺎ ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﺧطرﻧﺎﮐﯽ رﺷد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺷروع آنھﺎ از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺑﻣﺎﻧد.
 .١٠ﻣن ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗم ﺑﺎ آﻧﭼﮫ اظﮭﺎر ﮐردم اﯾن ﺗﺻور را ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺣﮑوﻣﺗﻣردان روﺳﯾﮫ ﻗﺻد ﻧﻘض ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را دارﻧد .ﻧﯾروی
ﺑﺎزدارﻧده اﻋﻣﺎل ﺷده از ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ در ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﻣؤﺛر ﻧﺑﺎﺷد
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و ﻣﻣﮑن اﺳت در آﯾﻧده ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧوشﺷﺎﻧﺳﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﺛر ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑدد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑدون ﺷﮏ درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی اﺧﯾر در آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی ﺑﯾش از آن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺗﺣﻣﯾل ﺷده اﺳت
و ﺗﻼشھﺎی آنھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ھر ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود .اﻣﺎ ھﻣﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﺗداﺑﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣرزی ھﻣﯾﺷﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺑﯾﺎﻧﮕر اﻓﮑﺎر ﺣﮑوﻣت دوری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب آن اﻗدام ﻣﯽﮐﻧﻧد،
اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ از اطﻼﻋﺎت ﺳرﯾﻊ و دﻗﯾق از ﻣﻧﺎطﻘﯽ
ﮐﮫ در آن اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺧطرﻧﺎک را دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ
ﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت ﮐﮫ در آن ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ اﻗدام دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ زودھﻧﮕﺎم،
اﻗداﻣﺎت را در ﻣرزھﺎی ﮐﮫ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﺣﺗﯽ از ﻗدرت ﺣﮑوﻣت ﺳﻧت
ﭘﺗرزﺑورگ ﺧﺎرج ﺷده اﺳت ،ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧد.
 .١١در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣوارد ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺑرای ﺣﺿور ﯾﮏ ﻣﺎﻣور
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎﯾل اﺳت .ﻣن ﺗﺻور ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑر اﺧﺗﻼف ﺑﺎ اﯾن
ﻗﺿﺎوت دارﯾد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﺑد و ﻧﯾروھﺎﯾش
ﻣرو را اﺷﻐﺎل ﻧﮑﻧﻧد ،ﻟﺣظﮫ ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑﮫ آن ﻓرا ﻧﺧواھد رﺳﯾد .در اﯾن ﻧظر ﻣواﻓﻘت
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت .اﮔر روسھﺎ اﺷﻐﺎل داﯾﻣﯽ ﻣرو را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد،
اﺣﺗﻣﺎﻻ زﻣﺎن آن ﺳﭘری ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑرای اﻣﯾر اظﮭﺎرات و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻔﯾدی داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .زﯾرا ﻧﻔوذ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺿﻌﯾف ﺷده ﺑود ،ﺑرای ﭼﻧﯾن ھدﻓﯽ ﺗﺎ ﺣد
زﯾﺎدی از ﺑﯾن ﻣﯽرﻓت .اﻣﯾر ﭘﯾﺷرﻓت ﻣداوم ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت روﺳﯽ را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧدرت ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی ھم ﻧژاد و ھم ﻋﻘﯾده او ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﯾﮫ آن
ﺑوده اﻧد .او ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﺷدار داده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﺎﻋث ﭘﯾﺷرﻓت دﯾﮕری
ﻣﯽﺷود و ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ او ﮐﮫ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ درﺳت اﺳت.
اﮔر ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻣﺎم وﻋدهھﺎی داده ﺷده و اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف آن اﺑراز ﺷده اﺳت ،روسھﺎ
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣرو ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﻧد ،اﻣﯾر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑت ﻧﺷده ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧواھد ﮔرﻓت
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ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از ﭘﯾﺷرﻓت آنھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .ﭘس از آن ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ
ﻣﯽﺗوان او را وادار ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻟطف ﺧود را از دﺳت داده و از ﻧظر
ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎ او ﻗوی ﺗرﯾن اﺳت.
 .١٢ﻣن از ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت اﺻﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻼش ﻓوری ﺑرای
ﺟﻠب رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗرس از ﺑﯾﮭوده ﺑودن اﯾن ﺗﻼش اﺳت.
ﺷﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻣﺗﻧﺎع ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺧﻣﯾن ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎنھﺎ را ﮐﺎھش
دھد و اﻧﮕﻠﯾس ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣوﻗﻌﯾت ﺷرم آوری ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ﺑﺗواﻧﯾم ﺧواﺳت
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﻣورد وﺟود ﻧﻔوذ واﻗﻌﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﯾم.
 .١٣اﯾن ﮐﮫ اﻣﺗﻧﺎع ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺿﻌف ﻧﻔوذ ﻣﺎ ﺑر اﻣﯾر اﺳت ،ﻗﺎﺑل ﺗردﯾد ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻣن ﺑدی
ﮐﻣﯽ از اﯾن اﻓﺷﺎﮔری درک ﻣﯽﮐﻧم .ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳردارھﺎی اﻓﻐﺎن ﯾﺎ وزارت روﺳﯾﮫ در
ﻣورد وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﻗﺿﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ھر ھدف ﻣﻔﯾدی ﺑﺎ ﺣﻔظ
ظﺎھری ﻧﻔوذی ﮐﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد ،ﺣﺗﯽ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﻣﺣﻘق ﺧواھد ﺷد.
 .١۴اﻣﺎ ﻣن ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻧﺷدهام ﮐﮫ ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﻓﻌﻠﯽ اﻣﯾر ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣواﻓﻘت او در
ﻧﮭﺎﯾت رد ﺧواھد ﺷد .او ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺷﮑل دادن ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت روﺷن ﺗر ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .او
ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ از ذھﻧﯾت اروﭘﺎﯾﯽ در ﺗﻔﺳﯾر روﯾدادھﺎی اﺧﯾر در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻧدﯾده اﺳت.
در ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﻣﺳﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و اھﻣﯾت ﻧﺳﺑﯽ دو ﻗدرت اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﮐﺷورش
ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ،او ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺧود و ﺗوﺻﯾﮫھﺎی درﺑﺎر ﻣﺗﻌﺻب
ﺧود اﺳﺗدﻻل ﮐﻧد .او ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧدازه ﮔﯾری وزن ﺧطری ﮐﮫ او را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﺗﺷﺧﯾص
ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﺎﻧس ﺧود ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻧﯾﺳت .زود اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻣﯾدھﺎ از او را ﺑرای ﺳوق دادن
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺧﻣﯾن ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ از ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ،رھﺎ ﮐﻧﯾم .دﭘﻠوﻣﺎت ھﺎی ھﻧدی ﺑﺎ ﻋﻘل و ﻧﯾروی
ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺑرﺗر ،در رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ﺷﺎھزادﮔﺎن ﺑوﻣﯽ ،اﻏﻠب ﺑر ﺗﻌﺻﺑﺎت ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫﺗر ﭘﯾروز
ﺷدهاﻧد .اﮔر ﻣوﺿوﻋﺎت ﺧطر ﺟدی ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل او در ﻣﻌرض آن ﻗرار دارد و ﻧﺎﺗواﻧﯽ
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ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺗﺿﻣﯾن ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻠﻣروھﺎی او ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد از طرﯾق اﻓﺳران
ﺧود ﺳﯾر ﺣوادث در ﻣرزھﺎی او را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﯾﮏ آﻣﯾزش ﺷﺧﺻﯽ ﺗوﺳط
ﻣﺎﻣوری ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ در ذھن اﻣﯾر ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷود ،ﺷﺎﯾد ﺑر ھرﮔوﻧﮫ ﮐﯾﻧﮫ او ﮐﮫ از ﺣوادث
 ٣۵ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎزﻣﺎﻧده و ﯾﺎ ھر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ از ﺻدور ﺣﮑﻣﯾت ﺳﯾﺳﺗﺎن وﺟود دارد ،ﻏﻠﺑﮫ
ﮐﻧد.
 .١۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اوﻟﯾن ﻗدم ﺑرای ﺑرﻗراری رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑر ﭘﺎﯾﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧشﺗر و ﺗرﻏﯾب
او ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﺳﻔﺎرت ﻣوﻗت در ﭘﺎﯾﺗﺧﺗش ﺧواھد ﺑود .ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﻋﻠﻧﺎ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﻣﺎﻣورﯾت داﯾﻣﯽ در ﻗﻠﻣروھﺎی او ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد .ھداﯾت ظﺎھری او ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﮐوﭼﮑﺗر
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣزاﯾﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﯾﺎ در ﺻورت ﻟزوم اﯾﺟﺎد آن ﺑرای ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﮐﺎر
دﺷواری ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن ﺑﺎﯾد از طرف ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور دھم،
ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ،از ﻓرﺻت ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل و اﺳﺗﻘﺑﺎل از
آن را ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺑر اﻣﯾر ﻣطرح ﮐﻧﯾد .ﺷﺧﺻﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧده و ﻣﯾزان ﺑدرﻗﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎدهی ﻣﻧﺗﺧب دﺳﺗور داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر را در ﻣورد ﺣوادث اﺧﯾر در
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺷﺧﺻﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺑﮕذارد .ﺑﮫ او از ﺗﻣﺎﯾل ﺟدی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای
ﻣﺻﺋون ﻣﺎﻧدن ﺳرزﻣﯾنھﺎ از ﺣﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ اطﻣﯾﻧﺎن دھد و در ﻋﯾن زﻣﺎن ،از ﺳﺧﺗﯽ
ﺷدﯾد ﺗﻼشھﺎ ﺑﮕوﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﺟﺎزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﻓﺳران ﺧود را ﺑرای ﻧظﺎرت از ﺟرﯾﺎن
ﺣوادث در ﻣرز ﻣﺳﺗﻘر ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت از ﻟﺣن دوﺳﺗﺎﻧﮫی ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺎ اﻣﯾر اﻧﺟﺎم
ﺷده اﺳت ،ﮐﻧﺎر ﻧﺧواھﯾد رﻓت .ﺑرﻋﮑس ،او ﻓراﻣوش ﻧﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اھداف اﺻﻠﯽ
ﻣﺎﻣورﯾﺗش اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ذھن اﻣﯾر اﺛری ﺑدون ﺷﮏ از اﺣﺳﺎس دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕذارد .اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻔظ اﯾن ﻟﺣن ،وظﯾﻔﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺑر
ﺧطری ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺻورت ﺟﻠوﮔﯾری از اﻗداﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﺳﺗﻘﻼل او
ﻣواﺟﮫ اﺳت ،ﻓﺷﺎر آورد.
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 .١۶از ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﮫ ﮔزارش اوﻟﯾﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑرای اﺟرای دﺳﺗورات اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ
اﻧﺟﺎم داده اﯾد ،ﺑراﯾم ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
اﻣﺿﺎی ﺳﺎﻟزﺑری
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧۶
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ﺳﻧد ٣۴
ﺷﻣﺎره  ،١٠ﺳﺎل ١٨٧۶
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺎرﮐوﯾس ﺳﺎﻟزﺑری ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﻓورت وﯾﻠﯾﺎم ٢۴ ،ﺟﻧوری ١٨٧۶

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم ﻣﺎرﮐوﯾس،

ﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ از درﯾﺎﻓت ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ٣۴ﻣورخ  ١٩ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۵ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
دھﯾم ﮐﮫ در آن ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ١٩ﻣورخ  ٧ﺟون ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ و ارﺳﺎل ﻧظرات
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم ﺳﯾﺎﺳت در آن ﻣراﺳﻠﮫ و ارﺗﺑﺎطﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ
ھداﯾت داده ﺷده ﮐﮫ ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﻣﮑن ﻣواﻗﻌﯽ ﺑرای ارﺳﺎل ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾم ﺗﺎ در ﭘذﯾرش ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺑﺳﯾﺎر ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﻻی اﻣﯾر ﻓﺷﺎر آورد .ھدف ھﯾﺋت اﺻرار
ﺑﺎﻻی واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ﻣطﻠوﺑﯾت اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد.
 .٢ﭘﯾش از ﺗوﺿﯾﺢ دﻻﯾل ﮐﮫ آن را ﺑرای ﻣﺎ ﺿروری ﻣﯽﺳﺎزد ،ھداﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره
ھدف ھﯾﺋت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﭘرﺳﯾده ﺷود ،ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھم در اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﺷﺎﻣل در ﺑﻧدھﺎی
ﻗﺑﻠﯽ ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎ و ﻧظرات در ﻣراﺳﻠﮫ  ٧ﺟون ﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در
ﭼﻧدﯾن ﻣورد ﺧﺎص ﺳوئ ﺗﻔﺎھم ﺷده اﺳت.
 .٣در ﺑﻧد  ٢ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣورد ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑودن ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﮏ
ﻧدارﯾم؛ ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﻣﺎﻣور ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﻧﺎﭼﯾز و اﻧدک اﺳت؛ از ﺑﯾﺎﻧﺎت ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮐﺎواﻧﺎری
و ﺳر ﭘﺎﻻک ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﻣﯾر آنھﺎ را ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد
ﻗرار ﻣﯽدھد .در راﺑطﮫ اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ در ﺑﻧدھﺎی  ١١ﺗﺎ  ١۴ﻣراﺳﻠﮫ
 ٧ﺟون ﻣﺎ ﻧظرات ﺧود را اﺑراز ﻧﻣودﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗردﯾدی در ﮐﺎﻓﯽ ﺑودن اطﻼﻋﺎت داده
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ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل وﺟود دارد ،ارزش ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧواﻗﺻﯽ از ﺑﯾن ﻧﻣﯽرود؛
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎﻣور او را ﻣﺟﺑور ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ در ﻣﺧﺎﺑره اﺧﺑﺎر ﺧود ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭم ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود؛
ﺑرﺧﻼف ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﯾﮫ ﺷده ﮐﺎﻣل و دﻗﯾق اﺳت و ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﺣﺎوی ﺷواھد داﺧﻠﯽ
اطﻼﻋﺎت ﮔزارﺷﯽ در آنھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﻣﯽﺷود .ﻧظری ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﭘس
اﺑراز ﮐردﯾم ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط دﯾدﮔﺎهھﺎی ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺳر ھﻧری داوﯾس،
ﺳر ﭘﺎﻻک ،ﺳرھﻧﮓ ﻣوﻧر و ﻧواب ﻓوﺟدارﺧﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت.
 .۴ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدﺳت ﻣﯽآورﯾم اﯾن ﻧظرات را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن درﺳت
اﺳت ﮐﮫ ﺳر ﭘﺎﻻک در ﺟوﻻی  ١٨٧۴ﻧوﺷت ﮐﮫ او ھﯾﭻ وﻗت ﻣﺷﮑﻼت ﺑزرﮔﯽ در درﯾﺎﻓت
اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻣور اﻓﻐﺎنھﺎ ﻣواﺟﮫ ﻧﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑرای ﻣﺎن
ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ او ﺗﻣﺎم دﻻﯾل را دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣل ﺑودن و دﻗﯾق ﺑود اظﻼﻋﺎت ﻣوﺟود ﺗوﺳط
ﻣﺎﻣور ﻣﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ آﺧر ﺑرای ﻧظرات ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺗﺎ
ﻋدم اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ )ﮐﮫ ﺑرای آن در ﺣﻘﯾﻘت ھرﮔز ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺷواھدی ﺑدﺳت ﻧﯾﺎوردﯾم( را
اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ آرزوھﺎی اﻣﯾر را ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در واﻗﻌﯾت اﻣر،
ﻣﺎ اطﻼع ﻧدارﯾم ﮐﮫ ھر ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﮭم ﮐﮫ ﮔزارش آن وظﯾﻔﮫ ﻣﺎﻣور اﺳت ﻓورا ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺧﺎﺑره
ﻧﺷده ﺑﺎﺷد .ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﮐﮫ از زﻣﺎن ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺎ  ٧ﺟون درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت ،ﺣﺎوی
ﻣﺳﺎﯾل ﻓراواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾر آنھﺎ را دﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ آرزو داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔزارش داده ﺷود.
 .۵ھﻣﭼﻧﺎن از ﺑﻧدھﺎی  ٣و  ١٢ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﺿرت ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧظرات ﻣﺎ در راﺑطﮫ
ﺑﮫ ﻣذاﮐرات ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺗوﺳط ﺣﺿرت ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﺳﺗﻘرار اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات
طورﯾﮑﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ  ٧ﺟون ﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﺷده ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻓﮭﻣﯾده ﺷده اﺳت .ھدف ﻣﺎ دادن
اطﻼﻋت ﺑﮫ ﺣﺿرت ﺷﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﺗواﻓق ﮐﺎﻣل ﻧظرات در ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﻗﺿﺎوت درﺳت اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ او ﻧﺎﺧرﺳﻧدﺗرﯾن
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ﮐﺳﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت؛ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت او ﺑﺎ
وﻓﺎداری ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳﺗوار اﺳت؛ اﯾﻧﮑﮫ در ﭼﻧﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
اﺻرار ﺑﺎﻻی او ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ﯾﺎ ﻗﻧدھﺎر در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر را
اﺷﺗﺑﺎه ھوﻟﻧﺎک ﻣﯽ داﻧﯾم ،زﯾرا اﯾن اﻧﺣراف از ﺳﯾﺎﺳت ﺣوﺻﻠﮫ و ﺳﺎزﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ھداﯾت ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ﻧظرات ﺧود را اراﯾﮫ ﮐردﯾم
ﮐﮫ »ﺑﺎ درﻧظرداﺷت وﺿﻊ ﻣوﺟود در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻣطﻠوب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد
در ھرات ﻣﺳﺗﻘر ﺷود« و اﯾﻧﮑﮫ »اﮔر ﯾﮏ اﻓﺳر ﻣﺟرب ﺑﺎ ﻗﺿﺎوت درﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﺷود ﮐﮫ
ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل اﻣﯾر و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﯾشﺑﯾن ﻣﻔﺎد ﺑزرگ از اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺑﺎﺷﯾم« .اﻣﺎ ﻣﺎ در ﻧظرﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣﻔﺎد ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺟود ﻧدارد .ﻣﺎ اﯾن
ﺳوال را ﺑﺣث ﻧﮑردﯾم ﮐﮫ ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﻗدام ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی »ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﺟﯾﮫ ﺗﻼشھﺎ ﺑرای ﺑدﺳت
آوردن ﺗواﻓق اﻣﯾر« اﻧد؛ زﯾرا ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﻣﺎ ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﻣوﺟودﯾت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﺳرﺣد اﻓﻐﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺑﻊ ﺗواﻓق ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﻣﯾر اﺳت و ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت اﮐراه او ﭘس از
ﻓﺷﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﻻی او ﺑدﺳت آﯾد .ﻣﺎ وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای دﻟﯾل دادﯾم ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ﻗﻠﺑﯽ را ﻧﻣﯽﺗوان
ﺑدﺳت آورد و ﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ »اﮔر ﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﺎﻻی اﻣﯾر در ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورﯾم،
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﯾﺎ رد ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﺑﺎ اﮐراه زﯾﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود« .در ھر ﺻورت،
ﻣﺎ اﻋﺗراﺿﺎت ﺟدی ﺧود را اﺑراز داﺷﺗﯾم و اﺿﺎﻓﮫ ﮐردﯾم» :ﭘس از ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﻣﺎﯾﻼت اﻣﯾر و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻓﺷﺎر ﺑر او ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ھرات ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣودﯾم ،ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﻠﮕراف ١٨
ﻓﺑروری ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اراﯾﮫ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺷراﯾط و اوﺿﺎع ﻣوﺟود ﺑرای ﮔرﻓﺗن اﺑﺗﮑﺎر در اﯾن
ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐردﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻓﺷﺎر ﻓوری ﺑر اﻣﯾر ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺧﺎص
ﺗوﺳط ﻣﺎ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻻزم ﻧﯾﺳت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻔﺎدی از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﺧود او ﯾﺎ ﺷراﯾط دﯾﮕر ﺑرای ﺗﻣﺎﯾل ﻣﺳﺎﻋد او ﻓراھم ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﻔﺎد ﺣﺎﺻﻠﮫ از آن
ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود .ھدف ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﯽﺗواﻧد
ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯾب اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓرض ﮔرﻓﺗن اﺑﺗﮑﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑدﺳت آﯾد«.
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 .۶ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ وارد اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ طوﻻﻧﯽ ﺷد ،زﯾرا از ﻓﺣوای ﻣراﺳﻠﮫ
ﻣورد ﻧظر ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ
را ﮐﮫ ﻣﺎ اﮐﻧون ھداﯾت دادهاﯾم ﻣﺎ را در روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار ﻣﯽدھد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﻣﺎ
واﻗﻌﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم.
 .٧ﺑﺎ اﯾن اظﮭﺎرات اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﮔﺎمھﺎی ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺟﮭت اﺟرای دﺳﺗورات در
ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫاﯾم .ﻣﺎ ﻓورا ﭘس از درﯾﺎﻓت آن ﺳر ﭘﺎﻻک ،ﮐﻣﯾﺳر
ﭘﺷﺎور را ﺑﮫ ﮐﻠﮑﺗﮫ ﻓراﺧواﻧدﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در اﯾن ﻣوﺿوع ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺷورت دھد .واﯾﺳرا ﻧﯾز
ﺧود را در ارﺗﺑﺎط ﺷﺧﺻﯽ و ﺳری ﺑﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﻗرار داد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺷورتھﺎی
ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﮫ ﺗرﯾن ﻣﺳﯾر اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ھدف واﻗﻌﯽ ھﯾﺋت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آﺷﮑﺎر و ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﺷود و از او دﻋوت ﺷود ﮐﮫ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
وارد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔردد ﮐﮫ ھﯾﺋت در ﺗﻼش آن اﺳت .اﻣﯾر و
ﻣﺷﺎوران او ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ زﯾرک اﻧد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﯾل دارای اھﻣﯾت ھوﻟﻧﺎک ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣرا ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺧﺎص ﺑﮫ درﺑﺎر واﻻﺣﺿرت وادار ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ھﯾﺋت
ظﺎھرا ﺑﮫ اھداف دارای اھﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣﺗر ھداﯾت ﺷوﻧد ،اﻣﯾر و ﻣﻘﺎﻣﺎت او ﻧﺎﺑﺎور ﺧواھﻧد
ﺑود .او ﺷﺎﯾد ﺑﻌدا از ﺑﺣث ﻣﺳﺎﯾل ﺳﻧﮕﯾنﺗر ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎ ﺧودداری ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت
اﻋﺗﻣﺎد او ﺑر ﻣﺎ ﺧواھد ﻟرزﯾد ،ﺑﮫ وﯾژه ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﯾﺟﺎد ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
طورﯾﮑﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ  ٧ﺟون اﺷﺎره ﮐردﯾم ،اﻧﺣراﻓﯽ از ﺗﻔﺎھم ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻻرد ﻣﺎﯾو و اﻣﯾر
در ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی اﻣﺑﺎﻟﮫ در  .١٨۶٩ﯾﮏ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺎ در ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره ۴۶
ﻣورخ  ٢٢ﻣﯽ  ١٨٧٣ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﻣﯾر اﺣﺗﻣﺎﻻ ھر ھﯾﺋﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗﯾم ،اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﻧﺧواھد ﮐرد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اھداف آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل و ﺻرﯾﺢ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ او ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود.
 .٨اﮔر ﺑدون درﻧظرداﺷت ﻧظرات اراﯾﮫ ﺷده در اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ھﯾﺋت ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ از واﯾﺳرا ﻣطﻠﻊ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ اوﺿﺎع اﻣور در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﯾن ﻣﺻﻠﺣت را اﯾﺟﺎب ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
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ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑر ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻣﺷﺧصﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻣﺎن
ﺣﺎﺿر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻧﺣراﻓﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ﺧود ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون
ﻣﺎ را ھداﯾت ﮐرده و ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،ﻣﺎ ﺧواھﺎن
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺎھم روﺷنﺗر ﺑرای ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻣل ﺣوادث
در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻓراﺗر از آن ھﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﻣرﯾن ﻧﻔوذ دوﺳﺗﺎﻧﮫ
از ھر ﺧطری ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﮭدﯾد ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود ،ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد؛ و ﺑرای اﯾن
ﻣﻘﺻد ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ﺿرور اﺳت .ﻣﺎ ﺳﭘس ﺑﮫ اﻣﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﯾﺎ او ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﯾﺎﯾد ﺗﺎ واﯾﺳرای ﺟدﯾد را در وﻗت ﻣطﻠوب ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد ﯾﺎ
اﮔر واﻻﺣﺿرت ﺗرﺟﯾﺢ دھد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ھﯾﺋت روان ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣطﻠوب اﯾﺷﺎن
اﺳت ﺗﺎ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧود را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم .اﯾن ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر اﯾن ﮔزﯾﻧﮫھﺎ داده
ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده اﺳت ،زﯾرا ﺑرای او ﻣﺷﮑل ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ ھر دو ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را رد ﮐﻧد و اﮔر او ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ھﯾﺋت را ﺑﭘذﯾرد.
 .٩ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺎ در ﮐل ﺷﮏ دارﯾم ﮐﮫ اﻣﯾر ﺣﺎﻻ در ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﺗر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﺷﺎن دھد،
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در  ١٨٧٣اﻧﺟﺎم داد ،وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾم ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود
ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ داوری ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺗﺿﻣﯾنھﺎی داده ﺷده ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدوده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻣﺣدوده اﻣﯾرا را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 .١٠ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﮔﺎمھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾم ﺑرای آﻏﺎز ﻣذاﮐرات ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑﮭﺗر و ﻣﺗﻔﺎوت از
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد در ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ اﺳت ،در ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ در وھﻠﮫ اول ﻧﺷﺎن
داده ﺷده ،ﺑﮫ ﻋوض ھﯾﺋت ﮐﮫ ظﺎھرا ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ اھداف ﮐم اھﻣﯾت ھداﯾت ﺷود ،ﻣﺎ ﻻزم ﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ روی اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺧواھﺎن ھداﯾت ﺷوﯾم ،ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ وارد ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺷوﯾم.
اﻣﺎ ﺟدا از ﭘروﺳﮫی ﮐﮫ در ﭘﯾش رو دارﯾم ،ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھداﯾت دھﯾم ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
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رﯾﺎﺳت ﻣذاﮐرات را در ﭼﻧدﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻋﮭده ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺿروری اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗری از دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم.
 .١١ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑﺎ اﻣﯾر ﺻورت ﮔرﻓت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺣﺎﺻﻠﮫ از ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧور
ﻣﺣﻣد در ﺳﯾﻣﻠﮫ در ﺳﺎل  ،١٨٧٣ﻣﺎ را راﺿﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﻧظر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب و
ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺳﺗﻘرار ﻣﻘﯾمھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ھرات و ﻗﻧدھﺎر را ﺑﭘذﯾرد ،ﺣداﻗل دو ﺳوال ﻣﮭم را ﻣطرح ﺧواھد ﮐرد.
آن ﺳواﻻت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
اول ،آﯾﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت آﻣﺎده ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻗﻠﻣرو
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت.
دوم ،اﮔر اﻣﯾر ﺑرای اﺳﺗﺣﮑﺎم ھرات و ﺑﮭﺑود ارﺗش ﺧود ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﺧواﺳتھﺎی
او ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 .١٢ھر دو ﺳوال از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﻧد .ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑدون ﺷﮏ اظﮭﺎرات اﻣﯾر
در ﻣﯽ  ١٨٧٣و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﻌدی در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد در ﻣوﺿوع ﺣﻔﺎظت از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده اﺳت .ﺳﭘس ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺟز وﻋده ﮐﺎﻣل و ﺑدون ﻗﯾد
و ﺷرط ﺣﻣﺎﯾت در ﺑراﺑر ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای اﻣﯾر رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻧﯾﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،در ﻧﺎﻣﮫ
واﯾﺳرا ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت در  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،١٨٧٣اﯾن ﺳوال ﻋﻣدا ﺑرای ﺑررﺳﯽ آﯾﻧده ﻣﺣﻔوظ
ﮔردﯾد .ﻣﺎ در آن زﻣﺎن و ﭘس از آن ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎری از ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت درﯾﺎﻓت
ﻧﮑردهاﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺿﻣﺎﻧت ﺑﯽﻗﯾد و ﺷرط ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑدھﯾم و ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔتھﺎی ﺟدی
ﻋﻠﯾﮫ اﻟزام ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻌﮭدی وﺟود دارد .ﻗﺎﻧون ﻣﺎ را از اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎھدهی از
اﯾن ﻧوع ﺑدون دﺳﺗور ﺻرﯾﺢ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ
ﺗﻌﮭدات ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻣﯾر ھﻣراه ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﻣﺎل ﻧﯾﺳت.
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 .١٣ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻣﺎ ،اﻣﯾر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐل ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧود و ﻟﺣﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد در ﺳﺎل
 ١٨٧٣ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ،در ﺻورت ﺑﺎز ﺷدن ﻣذاﮐرات ،اﻧﺗظﺎر ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻼن ﺑرای
ﺣﻣﺎﯾت از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺧواھد داﺷت .ﺳﯾد ﺑﺎ دﻗت از ھرﮔوﻧﮫ درﺧواﺳت رﺳﻣﯽ ﻗطﻌﯽ
اﺟﺗﻧﺎب ﮐرد ،اﻣﺎ ﻣﺑﻠﻎ  ١٠٠ھزار ﻟﯾر ﮐﮫ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﻣﯾر در ﻧﺗﯾﺟﮫ داوری
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾم ،ظﺎھرا ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از اﻧﺗظﺎرات او ﺑود .ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ آﮔﺎه اﺳت
ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺎ ﮐﻧون از اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرده اﺳت .دﻟﯾل آن ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او از
اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻧﺎاﻣﯾد ﺷده ﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺎﻣورﯾت ﺳر داﮔﻼس ﻓورﺳﺎﯾت از ﮐﺎﺷﻐر
از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘذﯾرش اﯾن ھدﯾﮫ ﻧدارد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،رﻓﺗﺎر او ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز اھداف ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻧدارد .اﻋﺗراض او ﺑﮫ ﺣﺿور اﻓﺳران
اﻧﮕﻠﯾس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد و اﻧﺗظﺎرات او ﺑرای ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت.
 .١۴ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻣﺻرف ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔت ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣوﻗﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧواھد
ﺑود .ﺑﺎ در ﻧظرﮔرﻓﺗن ﺑﻧﯾﺎد ﻧﺎاﻣن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽﺗوان ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ
اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت دور از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﻧﯾروھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎ
ﺗﺟﮭﯾز و ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽﺷوﻧد در آﯾﻧده ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔتھﺎی ﻻرد ﻻرﻧس ]»ﻣﺎ
از اﻧدازه ﭼﻧﯾن ﻣﺻﺎرف ﻧﻣﯽ داﻧﯾم و در ﻣﻘﺎﺑل ﺿرورت ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺎﻟﯾﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﺑر ﻣردم ھﻧد
اﻋﺗراض ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھﻧد ﭼﻧﯾن ﻓﺷﺎری را ﺑرای اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﻧد و
ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم اھداﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻗﻠب دارﯾم ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻼﻗﻣﻧدان در
ھﻧد ﻣﺷﺗرک اﺳت و ﻣﯽﺗواﻧد از طرﯾق ﻧﮕرش آﻣﺎدﮔﯽ و اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ در ﺳرﺣدات ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳت
آﯾد و ﺑﺎ دادن ﺗﻣﺎم ﺗوﺟﮫ و ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ ﮐﮫ
ﮐﻧﺗرول ﻣوﺛر و ﻓوری دارد .اﮔر ﯾﮏ ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻧد روﺳﯾﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﮑر ﺣﻣﻠﮫ ﺑر
ھﻧد از ﺑﯾرون ﺑﺎﺷد ﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﺣﺗﻣل اﺳت ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﮏ ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺎراض ﯾﺎ ﺷورﺷﯽ در داﺧل
آن ،ﺳﯾﺎﺳت واﻗﻌﯽ ﻣﺎ و ﻗوی ﺗرﯾن اﻣﻧﯾت ،ﻣﺎ درک ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﭘرھﯾز ﻗﺑﻠﯽ از درھم
ﺗﻧﯾدﮔﯽ در ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭت دارد ﺑﺎ در اﺗﮑﺎی ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ارﺗش
ﻓﺷرده ،ﻣﺟﮭز و ﻣﻧﺿﺑط ﻣﺳﺗﻘر در داﺧل ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧودﻣﺎن ﯾﺎ در ﺳرﺣدات ﺧودﻣﺎن و در
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ﻗﻧﺎﻋت ﺗودهھﺎی ﻣردم .در اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت اﻧدک و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ در
اذھﺎن ﺳران ﻋﻣده و ارﺳﺗوﮐراﺳﯽ ﺑوﻣﯽ ﻏوطﮫ ور ﺷده اﺳت .در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎدی
در داﺧل ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ آراﻣش ﻣردم را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آنھﺎ ﺑﮫ ﻗوت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﻣﯽاﻓزاﯾﻧد .در ﺷوھرداری ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ و ﺗﺣﮑﯾم و اﻓزاﯾش ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎ .در آﻣﺎدﮔﯽ
ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣﺗﻣرد ھﻧدی ﻧﺎدﯾده ﻧﻣﯽﮔﯾرد .در اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﯾﺎت
درﺳت و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را
دﻋوت ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ روﺣﯾﮫ ﻧﺎآرام را ﺑرای اﻏﺗﺷﺎش ﻣﺣﻠﯽ ﺷور ﻣﯽدھد«[ در ﻣراﺳﻠﮫ  ۴ﺟﻧوری
 ١٨۶٩در ﻣورد ﺗﺣﻣﯾل ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﺑر درآﻣدھﺎی ھﻧد ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﺻدی ﻣواﻓق
ھﺳﺗﯾم.
 .١۵ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن دﺷواری دو ﺳوال و ﻟزوم درﺧواﺳت دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺑﯾﺷﺗر در
ﻣورد آنھﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺣث ﺷد .اﻣﺎ در ﮐﻧﺎر اﯾن ﭘرﺳشھﺎ ،وظﯾﻔﮫ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ از ﺣﺿرت
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺧواھﯾم ﺗﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎ در ﺷﮑل دھﯽ ﻣﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧده و اﺳﺗدﻻل ھﺎی او ھﻧﮕﺎم ﻓﺷﺎر ﺑر
اﻣﯾر در ﻣورد ﭘذﯾرش ﻣﻘﯾم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺣﺳﺎس ﮐﻧد.
 .١۶در ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎ ،ﻧظری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗﻘﻼل اﻣﯾر در ﻣﻌرض »ﺧطر ﺟدی« ﻗرار
دارد و اﻣﮑﺎن ﮐﺎھش ﯾﺎ ﺧﻧﺛﯽ ﮐردن آن ﺧطر ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ از روﻧد ﺣوادث در ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎن ﺷده ،ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ
اﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺎﯾل اﺳت ﺑر اﻣﯾر ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورد.
 .١٧ﺧطرات ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯽﺗوان از دو ﻋﻠت ﻣﺧﺗﻠف داﻧﺳت  -از اﻗداﻣﺎت
آﯾﻧده ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﯾﺎ اﻓﺳران روس از ﯾﮏ ﺳو و از اﻗداﻣﺎت اﻣﯾر و ﺳردارھﺎ ﯾﺎ ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی دﯾﮕر.
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 .١٨ﻣﺎ ھﯾﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﺻد ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑرای
ﻣداﺧﻠﮫ در اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﺳﻠﮫ ﺳری ﺷﻣﺎره  ٣٢ﻣورخ ١٩
ﻧواﻣﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷد ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت و ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت آنھﺎ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اراﯾﮫ ﺷده و ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻋﻼم
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ »آنھﺎ اﮐﻧون ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن رﺿﺎﯾت ،ﺗﺿﻣﯾنھﺎی از ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﮭزاده
ﮔورﺗﭼﺎﮐف درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﮭد روﺷﻧﮕراﻧﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراﺗور ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻣدﯾد ]ﯾﻌﻧﯽ
»ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﺷﺗر روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎن«[ در ﺳﻣت ﺑﺧﺎرا ،از ﮐراﺳﻧودﺳﮏ ﯾﺎ
آﺗرﯾﮏ را ﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ روﺳﯾﮫ ﻣﯽداﻧد و دﺳﺗورات رﺳﻣﯽ داده ﺷده ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت آﯾﻧده
در آن ﻣﻧﺎطق ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣدود ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻣﺣدوده ﻣوﺟود و ﺣﻔﺎظت از اﻣوال و ﺗﺟﺎرت
در ﺑراﺑر ﻏﺎرت و دزدی ﺷود".
 .١٩در اﯾن رﺿﺎﯾت ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﮭﯾم ھﺳﺗﯾم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﯽداﻧد ،ﻣﺎ
ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودهاﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫﺗرﯾن ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان دﻧﺑﺎل ﮐرد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
روﺳﯾﮫ اھﻣﯾت اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم و ﺑﮫ وﺿوح درک ﮐﻧد ﮐﮫ
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل آن آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد ﯾﺎ در آن ﻣداﺧﻠﮫ
ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗدرداﻧﯽ وﯾژه از ﺑﯾﺎن روﺷن ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﮐﮫ در ﯾﺎدداﺷت دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در  ١١ﻣﯽ  ١٨٧۵آﻣده اﺳت ،ﻣﯽ ﻧﮕرﯾم .در
ﻋﯾن زﻣﺎن ،از ﻗدرت ﻣﻼﺣظﺎت ذﮐر ﺷده در ﺑﻧد  ١٠ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ
اﮔر ﺷراﯾطﯽ رخ دھد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ رخ داده اﺳت ،ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ را ﺑﮫ ﺧط ﻋﻣﻠﯽ
ﺑر ﺧﻼف ﻧﯾﺎت و ﺧواﺳﺗﮫھﺎی واﻗﻌﯽ ﺧود ﺑﮑﺷﺎﻧد.
 .٢٠ﺑﺎ آن ھم ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﻣﺎ ھﯾﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ روﺳﯾﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺣﺗﻣﺎل ﯾﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرﺳﺎﻧد ﯾﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ
از ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﺗﻣدﯾد ﮐﮫ اﺧﯾرا اﻋﻼم ﮐرده ،ﻣﻧﺣرف ﺷود .اﻣﯾر ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾﺷروی ﻗدرت
روﺳﯾﮫ را ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧظﺎره ﮐرده و ﮔﺎه از اﺣﺗﻣﺎل اﺷﻐﺎل ﻣرو ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ و ﺗﻣﺎس ﻓوری
488

ﻗدرت روﺳﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷدت ﺑرآﺷﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ در زﻧﮓ ﺧطر او ﺳﮭﯾم ﻧﯾﺳت و دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای آن ﻧدارد.
ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑﮫ اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ در
ﻣورد ﺣدود ﻗﻠﻣروھﺎی او از ﻧظر ﻣﺎدی ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣوﻗﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﻓﻊ ﺗرس ﺧطر
از ﺑﯾرون ﺑوده و ﺑﮫ او ﺗوﺻﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑدون ﻣزاﺣﻣت وﻗت ﺧود را وﻗف ﺗﺣﮑﯾم و ﺑﮭﺑود
اﻣور داﺧﻠﯽ ﺧود ﺳﺎزد .ظﺎھرا اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ھﺷدار اﻣﯾر ﻣوﺛر ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺗﮭﺎﺟم روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻣرو اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐرد .در اﮐﺗوﺑر ١٨٧٣
ﮔزارش ﺷد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود در ﺑﺧﺎرا ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت» :ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روس و ﭘﺎرس ﻣﺷﺧص ﮐرده اﺳت و اﮔر روسھﺎ
ﺣﺗﯽ ﺳرﺧس و ﻣرو ﺷﺎھﺟﮭﺎن را ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧﻧد ،ﻗﺎﺑل ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﯾﺳت .زﯾرا ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ آنھﺎ ﺑرای ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷروی در ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻼش ﺧواھﻧد ﮐرد«.
اﮔر ﺑﺎزھم ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣﺧﺎﻟﻔت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد اﻣﯾر را از زﻣﯾﻧﮫھﺎی آن آﮔﺎه ﺳﺎﺧت.
 .٢١ﺑرﻋﻼوه ،ﺗﺿﻣﯾن داده ﺷده ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻔﺎھم ﺧوﺑﯽ در ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ
در ﻣورد اﻣور آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی وﺟود دارد و ﻗﻠﻣرو او از ﺣﻣﻼت روﺳﯾﮫ در اﻣن اﺳت ،ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﺎ ﯾﮏ اﺛر ﺳودﻣﻧد در ﺗﺣرﯾﮏ او ﺑرای ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ او ﺗﺎ ﮐﻧون
در ﻗﺑﺎل ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن رﻋﺎﯾت ﮐرده اﺳت .اﯾن آﺷﮑﺎرا ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ھر ﭼﯾزی ﺷد ﮐﮫ او
در ﻣورد درﺳﺗﯽ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺗﮑراری و ﻣﺷورهھﺎی داده ﺷده ﺗردﯾد ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
اﺛر ﻏﯾراﺳﺗﻘراری ﺑر ذھن او و ﺿﻌف ﻧﻔوذ ﻣﺎ ﺑﮕذارد ﮐﮫ ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ
در ﮐﺎﺑل ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردهاﯾم .ﻣﺎ ﺗﺻﺎدم ﺑﯾن اﻣﯾر و ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺗﺣدان
روﺳﯾﮫ ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ را ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل ﻣﯽ داﻧﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑوﺟود آﯾد و ﺗﻔﺎھم ﺑدﺳت
آﻣده ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدوده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺳﺗﻘﻼل ﻗﻠﻣروھﺎی اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﺑﯾﻔﺗد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳت و دارای ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﮔوار
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ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎدی در
اوﺿﺎع ﻣوﺟود ﺑوﺟود آﻣده و ﻣﺎ اطﻼع ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾری رخ داده ﺑﺎﺷد.
 .٢٢ﻣﺎ در ﻧﮕراﻧﯽھﺎی اراﯾﮫ ﺷده در ﺑﻧدھﺎی  ۶ﺗﺎ  ٨ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺣدود زﯾﺎدی
ﺳﮭﯾم ﻧﯾﺳﺗﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﯽﺗوان ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ وﺿﻊ اﻣور در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد
اﻓﻐﺎنھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﯾشﮔوﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم ﮐﮫ وﻗوع ﺗﺻﺎدم در ﺑﯾن روﺳﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻧﺎ ﺑرﻋﻠت ذﮐر
ﺷده ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم .آن اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﺑﺎ اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻣﯾر و ﻣردم او آﮔﺎه اﻧد ،در ﻣورد اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﺎﯾد ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ
ﺗﺣرﯾﮏ ﯾﺎ ﺗطﻣﯾﻊ ﺷود )ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓرض ﺷود ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﭼﻧﯾن ﺗﻼشھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد(،
ﺑرﺧﻼف ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ و اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻧژاد او ﺑوده و ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای
ﺗﺣرﯾﮏ ﮔروهھﺎی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف اﻣﯾر ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻋث ﺷﮑﺳت ﺧودش و دادن ﻗوی
ﺗرﯾن اﻧﮕﯾزه ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرای اﻓﺷﺎی اﻗداﻣﺎت ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ھر ﻧوع ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در اﺛر ﻣﺎﻟﯾﮫ ﮔﯾری ،ﺳرﺑﺎزﮔﯾری اﺟﺑﺎری و ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت ﻧﺎدرﺳت ﺑوﺟود آﯾد ،ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ
وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻗدرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻧﺎﻣﻌﻠوم از روزھﺎی
دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺗﺣﮑﯾم ﺷده اﺳت و اﻓﺳران ﻣوﺟود در اداره وﻓﺎداری ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﻓداﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ
اﻣﯾر ﻧﺷﺎن دادهاﻧد .اﯾن ﺷﺎﯾد آﮔﺎھﯽ از ﻗوت اﻣﯾر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣردم را ﺑﺎ وﺟود ﺷﮭرت او از
ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن دور ﻧﮕﮫ داﺷت .در ﺗﻣﺎم ﺣوادث ،ھرات ﺑدون ﮐدام ﺿرﺑﮫ در دﺳت اﻣﯾر اﻓﺗﺎد.
اﻏﺗﺷﺎش در ﻻﻟﭘوره در ﺷرﻗﯽ ﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﺑﮫ زودی ﺧﺎﻣوش ﺷد .ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ در ﺑدﺧﺷﺎن در
ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺳرﮐوب ﺷد .در ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ دﺳﯾﺳﮫ ﯾﺎ اﻏﺗﺷﺎش ﻧﺗواﻧﺳت در ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر
ﺳر ﺑﮑﺷد .ﺣﺗﯽ ﻗﺑﺎﯾل ﭼﺎراﯾﻣﺎق و ھزاره از ﻣﻔﺎد ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻣﺣﮑم ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 .٢٣ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﮔﻔﺗﮫ ﺷده در ﺑﻧد  ٨ﻣراﺳﻠﮫ را ﻧﺎدﯾده ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾم .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣورد اﻣﯾر و ﭘذﯾرش ﺑدون ﺻﻼﺣﯾت او ﺗﺎ ﮐﻧون از
ﻣﺷورهھﺎی ﻣﺎ در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﻗﺿﺎوت ﮐﻣﺗر ﻋﺎدﻻﻧﮫ دارﻧد .ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﺷﺎره
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ﺷده اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﻣﯾﻣﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن اﺳت .ﺳرﮐوب رﺋﯾس
ﻣﯾﻣﻧﮫ ﺑرای اطﺎﻋت ﯾﮏ اﻣر داﺧﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺎ ﻗرار
دارد و ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﺎدی ﺗوﻗﻊ ﻧدارﯾم ﮐﮫ اﻣﯾر آن را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد .در واﻗﻌﯾت اﻣر ،ﺑﺎ
آن ھم ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣل ﻧﺷده ﺑود ،ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﮔذارده ﺷد .ﻣﺎ در ﺗﻣﺎم
ﺟرﯾﺎن ﺑﺣثھﺎ در درﺑﺎر ﭘﯾش از ﻓرﺳﺗﺎدن ﺳرﺑﺎزان ﻗرار داﺷﺗﯾم و از آن ﺑﺑﻌد ﻧﯾز ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻣﻧظم از ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﮭﺎﺟم اطﻼع ﺣﺎﺻل ﻣﯽﮐردﯾم.
 .٢۴اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮫ وﯾژه ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم آن اﺳت ﮐﮫ از روزھﺎی ﻣﺟﻠس اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺗﺎ
ﮐﻧون ،اﻣﯾر در ﻣورد ﻣﺷورهھﺎی ﻣﺎ در ﺑﺎره ﻧﮕﮭداری ﻧﮕرش ﺻﻠﺢﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﻋﻣل ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﻧظرات او ﺗﻐﯾﯾر ﺧورده اﺳت .ﺑرﺧﻼف ،ﺗﺎ ﺳﭘﺗﻣﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ،وﻗﺗﯽ اﻣﯾر اﺧﺑﺎر ﻧﺎآراﻣﯽھﺎی
ﻗوﻗﻧد را درﯾﺎﻓت ﮐرد و از ﻗﯾﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر ﺿد روسھﺎ ﺷﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻧﺎﯾب ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن
ﻧوﺷت» ،او ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾن ﻣورد ﺑدﺳت آورد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷد
ﺗﺎ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در ﻗﻠﻣرو او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل روسھﺎ ﻋﻣل ﻧﮑﻧد و ﺑﺎ ﻣردم ﺧود ﭼﻧﺎن ﺧوﯾﺷﺗنداری
ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣردم او ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ ﺑرﺧﻼف دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و روﺳﯾﮫ ﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد«.
 .٢۵اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐردهاﯾم ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﺗطﺑﯾق ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در آن دﺳﺗورات داده
ﺷده در ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺷده و در ﻧظرات ﻣﺎ ﺗﺎ دﺳﺗورات ﺑﯾﺷﺗر ﮐﮫ ﭘﯾش از
آﻏﺎز ﻣذاﮐرات ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،اﺛر ﮔذار اﺳت .اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ
در ﻗﺿﺎوت ﻣﺎ و ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷوره دارﯾم ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾم وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﻣﻼﺣظﺎت ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑدھﯾم ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾدواری ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎزھم ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺷود.
.٢۶اﯾن ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر رﺿﺎﯾت ﻗﻠﺑﯽ ﺑرای اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد ﮐﮫ ھﯾﺋت ﻗﺻد دارد آن را ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷد .و ﻗرار دادن اﻓﺳران ﻣﺎ در ﺳرﺣدات
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اﻣﯾر ﺑدون رﺿﺎﯾت ﻗﻠﺑﯽ او ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ،ﯾﮏ ﺣرﮐت ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ﺑﺎ ﺟدا
ﮐردن ﺗوﺟﮫ ﺧطرات ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻣور در ﻣﻌرض آن ﻗرار دارد و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدی
آن ﮐﮫ ﻣورد ﺗوھﯾن ﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔﯾرد ،ﻣوﻗﻌﯾت آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾﮭوده ﺧواھد ﺑود .آنھﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧوﯾش ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗوار ﺑﺎﺷﻧد .آنھﺎ ﺗوﺳط ﺟﺎﺳوﺳﺎﻧﯽ
اﺣﺎطﮫ ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﻓظت آنھﺎ ﯾﺎ ﻣطﺎﺑق ﻧﯾﺎز آنھﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷوﻧد .اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷوﻧد ﯾﺎ دﯾدار ﻣﯽﮐﻧﻧد ،زﯾر ﻣراﻗﺑت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و دور ﺧواھﻧد ﺷد.
و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ظﺎھرا ﻧﻣﯽﺗوان ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮑﺎﯾت از ﻧﻘض دوﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم داد ،ﻣﺎﻣور در
ھر ﺻورت زﯾر ﻣراﻗﺑت ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ زودی ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﺗوھﯾن آﻣﯾز و ﺑﯾﮭوده ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد .ﭼﻧﯾن ﺑود ﺗﺟرﺑﮫ ﺳرﮔرد ﺗﺎد در ھرات در  ،١٨٣٩وﻗﺗﯽ ذﺧﯾره ﭘول او ﺧﻼص ﺷد.
ﭼﻧﯾن ﺑود ﺗﺟرﺑﮫ ﺳرھﻧﮓ ﻟﻣزدن وﻗﺗﯽ او در  ١٨۵٧ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﻧده ﯾﺎراﻧﮫ ھﻧﮕﻔت
ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر رﻓت.
 .٢٧ﺷراﯾط ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻧد اﯾن را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑرای ﻣدت دراز و ﺑدون ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗﻐﯾﯾرﯾﺎﻓﺗﮫ و
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺣﺗﯽ در درازﻣدت ﺑرای ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧظر ﮔرﻓت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﮑﺳت
ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻧظر دارد .ﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﺛﻣرات ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺎزﺷﯽ را ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ از  ١٨۶٩در ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت اﻣﯾر و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی در ﺳرﺣدات ﻣﺎ دﻧﺑﺎل
ﮐردهاﯾم .اﻣﯾر ﺑﺎ ﻧداﺷﺗن ﺗرس طﺑﯾﻌﯽ از ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺎ در اﻣور داﺧﻠﯽاش و ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﻗﻌﯾت
ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده او در ﻣراﺳﻠﮫ  ٧ﺟون ﮔذﺷﺗﮫ ]ﺑﻧدھﺎی  ٢۴ﺗﺎ  ٢۶و  ٣٣ﺗﺎ  [٣۶ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﮭد
اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾش آﯾد ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود او را
ﮐﻣﮏ ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﻣﻣﮑن اﺳت او را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﮕرش ﺳردﺗر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ
اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﺎ آرزو دارﯾم .اﻣﺎ ﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾل ﻧدارﯾم ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم او آرزوی
دﯾﮕری ﺑرای ﺗرﺟﯾﺢ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻗدرتھﺎی دﯾﮕر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷدهاﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﺑﻧدی
ﺻﺑوراﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﺗﺧﺎذ ﺷده در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ ،ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد
ﻣﺎﯾو ﮐﮫ ﺗﻼش ﺟدی ﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔظ آن ﺑوده اﺳت ،ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻧوﯾد ﺑرای ﺑرﻗراری ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑر ﭘﺎﯾﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑوده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧطر ﺟدی
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ﺑرای ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘراﺗوری ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد ،اﺟرای دﺳﺗورات داده ﺷده در
ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎ را در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺿروری ﻣﯽ داﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﻧورﻣن ،ھوﺑﮭوز ،ﻣوﯾر ،ﺑﯾﻠﯽ ،ارﺑوﺗﻧﺎت و ﮐﻠرک
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ﺳﻧد ٣۵
ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره  ٣اﻟف
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
 ٢٨ﺟﻧوری ١٨٧۶

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺟﮭت اطﻼع و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت را در ﻣورد
اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻗﻼت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.
اﻣﺿﺎی ﺳﺎﻟزﺑری

ﺿﻣﯾﻣﮫ در ﺳﻧد ) ٣۵ﺧﻼﺻﮫ(
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

دﻓﺗر ھﻧد ٢٨ ،ﻓﺑروری ١٨٧۶

آراﻣش ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد ﺑﮫ رواﺑط آن ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻓراﻣرزی ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد و ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون ﻧﮕراﻧﯽ وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣطﻠوب ﮐﻧوﻧﯽ اﯾن رواﺑط را ﺑﺑﯾﻧد .ﺿﻌف
و ﻋدم ﻗطﻌﯾت روزاﻓزون ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧطری ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷود .وﻗﻔﮫ اﺳﻔﻧﺎک آن در ﻗﻼت ،ﺑﺎ ﻗطﻊ ﮐﻧﺗرول ﻣؤﺛر ﺑر ﻋﺎدات آﺷﻔﺗﮫ و ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ
ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺎورای رود ﺳﻧد ،ﻣزاﺣﻣت ﻓوری ﺑرای آنھﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.
 .٢ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت از ﺗوﺟﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد در ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺷورا ﺑرای ارﺗﻘﺎی وﺣدت ھدف و ﺛﺑﺎت رﻓﺗﺎر در اداره ﺳرﺣدات ﺳﻧد ﻗدرداﻧﯽ ﮐرده اﺳت.
آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ واﯾﺳرا دﺳﺗور دادهاﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن واﻻﺣﺿرت ،ﺑﮫ واﯾﺳرا ﻓرﺻﺗﯽ
ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﻣوﻗت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯾﺎﺑد ،ھﻣراه ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
ﺑر اﮐراه ظﺎھری اﻣﯾر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎی داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد.
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ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗرسھﺎی ﮐﮫ او ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﮐرده ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد
در دﻓﺎع از ﻗﻠﻣروش در ﺑراﺑر ھرﮔوﻧﮫ ﺗﮭﺎﺟم واﻗﻌﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣرﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ از او
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی اراﯾﮫ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻋﻣﻼ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﺑدون اﺟﺎزه ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﻧﺎﻣﺣدود
ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺧود در آن ﺑﺧشھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﯾﺎ ﻓراھم ﮐﻧد ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
ﻧﺣو ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﯾر وﻗﺎﯾﻊ را ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد.
 .٣ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺑرای اﺟرای دﺳﺗور ﻓوق
ﻣﺳﺎﻋد اﺳت .ﻓرض ﻣﻠﮑﮫ ﺑرای ﻋﻧوان اﻣﭘراﺗور در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺗﺑﺎع ھﻧدی اﻋﻠﯾﺣﺿرت،
ﻓﺗﻧﮫﮔران و ﻣﺗﺣداﻧش ،اﮐﻧون ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ھﻧدی او ،ھم در ﺷﮑل و ھم
در واﻗﻌﯾت ،ﻗدرت ﻋﺎﻟﯽ اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن وظﺎﯾف
ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﺟدﯾد ،ﺗﺻدی ﻣﻘﺎم واﯾﺳرای ﺧود را ﺑﮫ اطﻼع اﻣﯾر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺧﺎن ﻗﻼت ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
 .۴ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت وﯾژه ﮐﮫ ﻣﻘﺻد دوﮔﺎﻧﮫ دارد ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوﺑﯽ از ﯾﻌﻘوب آﺑﺎد از
ﮔذرﮔﺎه ﺑوﻻن ﺑﮫ ﮐوﯾﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت و درﯾﺎﻓت آن
دﻋوت ﺷود .ﭘس از ﺗﺣوﯾل ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎن ،ھﯾﺋت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑرود و از آﻧﺟﺎ
ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫی ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺗﺟﮭﯾز ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﺑل اداﻣﮫ دھد .از ﮐﺎﺑل،
ﺑﻧﺎ ﺑر ﺷراﯾط ،ﯾﺎ از طرﯾق دره ﮐرم ﯾﺎ ﮔذرﮔﺎه ﺧﯾﺑر ﺑﮫ ھﻧد ﺑر ﮔردد.
 .۵ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﯾن طرح را ﻓﻘط ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ در ﺑدو ورود ﺑﮫ ﮐﻠﮑﺗﮫ ﺻﻼح ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ از طرﯾق ﮐﻣﯾﺳر ﺧود در ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﻣﯾر در ارﺗﺑﺎط ﺷوﯾد .اﯾن اﻓﺳر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ طور ﺧﺻوﺻﯽ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ را از ﻗﺻد ﺷﻣﺎ ﺑرای ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ او و ھم ﺑﮫ ﺧﺎن ﻗﻼت اطﻼع دھد و
ﻣﺳﯾری را ﮐﮫ ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﻣورد رﺿﺎﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﺣوﯾل آن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑر
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ﻋﮭده دارد ،ﻣﺷﺧص ﮐﻧد .اﮔر اﻣﯾر ﻣﺳﯾر ﺷﻣﺎﻟﯽ را ﺗرﺟﯾﺢ دھد ،ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
از طرﯾق ﮔذرﮔﺎه ﺧﯾﺑر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود و از طرﯾق ﻗﻧدھﺎر و ﻗﻼت ﺑﮫ ھﻧد ﺑرﮔردد.
 .۶دﻋوت ﺑﮫ اﻋﺗﻣﺎد اﻣﯾر ،ھدف اﺻﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺗﺎﻣﯾن اﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﯾد ھدف
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ دﻋوت ﺑﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺎﯾﯾد ﺑﯾﺎن ﺻرﯾﺢ اﻣﯾدھﺎی
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرآوردن آنھﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد و ﺗرسھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾد آنھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد .ﭼﮫ اﯾن اﻣﯾدھﺎ و ﺑﯾمھﺎ ﻣﻌﻘول ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻌﻘول ،ﺑﮫ ﻧظر ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،اﻋﺗراف آﺷﮑﺎر آنھﺎ ﺑر ﮐﺗﻣﺎن آنھﺎ ارﺟﺢ اﺳت.
. 7ﺣﻔظ ﯾﮏ ﻗدرت ﻗوی و دوﺳﺗﺎﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره ﻣوﺿوع ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑوده
اﺳت .اﮐﻧون دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط ﭘﯾﺷروی
ﺳرﯾﻊ و اﺧﯾر ﻧﯾروھﺎی روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎﻟﯽ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﻧظر ﮔرﻓت .ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آن وﺿﻌﯾت
ﺑر ﺷﺧﺻﯾت ﻧﺎﻣﺷﺧص ﯾﮏ رﺋﯾس ﺷرﻗﯽ ﮐﮫ ﺳﻠطﮫھﺎی ﻧﺎﻣﺷﺧص او در ﯾﮏ داﯾره ﺑﺎرﯾﮏ
ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﯾن ﻓﺷﺎرھﺎی ﻣﺗﺿﺎد دو اﻣﭘراﺗوری ﺑزرگ ﻧظﺎﻣﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ ﻣﻧﻔﻌل اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﮕری ﻋذرﺧواھﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی ﺧود اداﻣﮫ
ﻣﯽدھد.
 .٨ﻣﻌروف اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ روزﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎم آﺛﺎری ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن در
ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ھﻧد ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽرﺳد ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑرای اطﻼع اﻣﯾر ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽﺷود و ﺗوﺳط
واﻻﺣﺿرت ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾق ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .اﺣﺳﺎس ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ھﺷدار از ﻗدرت در
ﺣﺎل ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ طور ﻣﮑرر از طرﯾق ﻣطﺑوﻋﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗﺟﻠﯽ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای اﻓﺷﺎی اﻓﮑﺎر ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد ،ﺑﺎﯾد
ﻣدتھﺎ ﭘﯾش در ذھن او ﺗﺎﺛﯾرات ﻧﺎﻣطﻠوب ﺑرای اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷد .اﮔر
اﻧﻔﻌﺎل ﻗدرت در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ از آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﺷود ،ﺗوﺳط
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اﻣﯾر ﺑﮫ ھﻣدﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗرس از ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن روﺳﯽ او ﻧﺳﺑت
داده ﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ،در ھر ﺻورت ﺑرای ﻧﻔوذ ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺿر اﺳت.
 .٩ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ در درﺑﺎر ﺳﻧت ﺟﯾﻣز رﺳﻣﺎ ﺗوﺳط وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت اطﻼع داد
ﮐﮫ اھداف ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
اول ،اﻣن ﺳﺎزی آن ﮐﺷور در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوز.
دوم ،اﯾﺟﺎد آراﻣش در ﻣرزھﺎی آن ﮐﺷور ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﻧوی و ﻣﺎدی از اﻣﯾر ،ﺑدون دﺧﺎﻟت
در اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷورش ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت از ﺗﮑرار اﻏﺗﺷﺎﺷﺎت و
درﮔﯾری ھﺎ ﺑﯾن ﻧﺎﻣزدھﺎی رﻗﯾب ﻗدرت در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧواده ﺧودش ﯾﺎ ﻣﯾرھﺎی وﻻﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد«.
 .١٠ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش از ﺟﺎﻧب روﺳﯾﮫ
در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐﻧد؛ و ﻧﮫ ﭘذﯾرش اﻣﯾر از ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
)ﺻرﻓﻧظر از ﻣﻘﺎم رﺳﻣﯽ ﯾﺎ وظﯾﻔﮫ آن( در ھر ﻧﻘطﮫ ﻗﻠﻣرو واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘذﯾرش
ﺑﻌدی ﯾﮏ ﻣﺎﻣور روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ و ﺑﮫ ھر ﺑﮭﺎﻧﮫی ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﺗوﻗﻊ ﻧدارد ﮐﮫ آن در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی داده ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﻘﺎﯾق را ھﻧﮕﺎم ﭼوﮐﺎت ﺑﻧدی دﺳﺗورات ھﯾﺋت ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل در ذھن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
درﺧواﺳتھﺎی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺻد ﻗﺑول آنھﺎ را ﻧدارﯾد ،ﺑﺎ رد ﺻرﯾﺢ و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ او را دﺳﺗور ﺧواھﯾد داد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻧﯾن درﺧواﺳﺗﯽ در ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﺑﺣث ﺷود.
ﺳﺎﯾرﯾن را ﮐﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﭘذﯾرش آنھﺎ ﺑﺎﺷﯾد ،او ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ رﺟوع ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻣطﻠوﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷود اﻣﯾر ﻣزﯾت
ﺗﺳﮭﯾل ﺗﺣﻘق ﺧواﺳتھﺎی ﺧود را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
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 .١١اﮔر زﺑﺎن و رﻓﺗﺎر اﻣﯾر ﭼﻧﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻋده ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣذاﮐرات
ﻧﺑﺎﺷد ،واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺷﺧص ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮔردد ﮐﮫ او ﺧود را ﻣﻧزوی ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺎ
ﺧطر ﺧود ،دوﺳﺗﯽ و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن و ﺳزاوار آن اﺳت.
 .١٢ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﯾرﻋﻠﯽ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣوران داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطرح ﮐﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﺑدل اھدای ﻣﺳﺎﯾل زﯾر ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﺷد:
اول ،ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت و اﻓزاﯾﺷﯽ.
دوم ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎطﻊ ﺗر از آﻧﭼﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ او ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭘﺳر
ﮐوﭼﮑش ،ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن اﻧﺟﺎم داده اﺳت.
ﺳوم ،ﺗﻌﮭد ﺻرﯾﺢ ،ﺗوﺳط ﻣﻌﺎھده ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﯾﮕری ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی در ﺻورت ﺗﺟﺎوز
ﺧﺎرﺟﯽ.
 .١٣اوﻟﯾن ﺳوال از ﻧظر اھﻣﯾت دارای درﺟﮫ دوم اﺳت .ﺷﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺗﻌﮭد ﮐردن ﺣﮑوﻣت
ﺧود را ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭد ﻣﺎﻟﯽ داﯾﻣﯽ ﺑرای ھﻣﺳﺎﯾﮫی ﮐﮫ رﻓﺗﺎر و ﺷﺧﺻﯾت او ﺗﺎﮐﻧون
ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑوده اﺳت ،ﻏﯾرﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽداﻧﯾد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣﻣﮑن اﺳت ارزش آن را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻣﯾزان ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺎ اﻣروز درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،اﻓزاﯾش
دھﯾد .اﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻣورد را ﻓﻘط ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود
ﻧﯾﺎﻣده اﻧد و ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗدرداﻧﯽ ﺷﻣﺎ از ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ واﮔذار ﺷود.
 .١۴ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺧت ﭘدرش
ﺗوﺳط ﺷﯾرﻋﻠﯽ و ظﺎھرا ﺑﺎ ﻧﻔوذﺗرﯾن ﺳران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ وﻗﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺻورت ﮔرﻓت،
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟدی و ﻋﻣدی را ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ١٨۶٩ﺗوﺳط ﺳﻠف ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷد ،ﭘﯾش روی ﺧود دارد ،ﯾﻌﻧﯽ:
»ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﯾﻧﮑﮫ اﺧﯾرا ﭘﯾوﻧدھﺎی دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن آن ﺣﮑوﻣت و ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﯾش ﺷده
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اﺳت ،ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش از ﺟﺎﻧب رﻗﺑﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑرھم زدن ﻣوﻗﻌﯾت
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و ﺑراﻓروﺧﺗن ﻣﺟدد ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد؛ و ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از وﺳﺎﯾل ﻣﻣﮑن و اﯾﺟﺎب ﺷراﯾط ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد
ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺻﺎف و ﻋداﻟت ﺣﻛوﻣت ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﺎم ﻛراﻣتھﺎ و اﻓﺗﺧﺎراﺗﯽ را
ﻛﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ آنھﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﻧﺗﻘل ﻛﻧﯾد«.
 .١۵ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد آن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨۶٩ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺷﺎوران اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ھﯾﭻ اﻗدام ﻣﺛﺑﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻣﯾر ﮐﮫ آن اﻋﻼﻣﯾﮫ
را ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﻔﺎت و رژه درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود ،ﻗول اﻗدام ﻗطﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ او را داده اﺳت .ﺟﺎی
ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻣﺗﺿﺎد از ﯾﮏ ﻓرﻣول ﻣﺑﮭم ﺑﺎﻋث ﻧوﻣﯾدی ﻣﺗﻘﺎﺑل واﻻﺣﺿرت
و ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺷود.
 .١۶ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﻣﯽﺧواھد از ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻧﺗﯽ ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣوارد
ﻏﯾرﺿروری در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺻراف ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻرﯾﺢ ﯾﮏ ﻧظم دﯾﻔﮑﺗو
در ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت دﯾﻔﮑﺗو ﺑر ﺗﺧت ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ آن ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ آن ﻧدارد.
 .١٧ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺗوان ﺧود ﺳﺎزﺷﯽ در ﺑﯾن اﻣﯾر و ﺑرادرزاده اش ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت روﺳﯾﮫ در ﺳﻣرﻗﻧد ﭘﻧﺎھﻧده اﺳت .ﻧظم ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده
ﺗوﺳط ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻓزاﯾﻧدهی را از اﯾن ﯾﺎﻏﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
از طرﯾق ﮐﻣﮏ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ،ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ آن را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد.
 .١٨ھرﯾﮏ از اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﮑوﻣت ھﻧد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از طرﯾق
ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻔوذ ﺧود ﺑﺎﻻی ﺣﺎﮐم ﻣوﺟود و رﻓﻊ ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳرﮔﯾﺟﯽھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣرگ آن ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ درک ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ
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در اﻋﻼن ﺑﮫ آنھﺎ ،ﻣن ﻓﻘط ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرد و ﻣن
ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ آنھﺎ را ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﮐﻧم.
 .١٩ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯽ
ﺣﺿرت ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت او را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و رﺳﻣﺎ ﺣﻔظ ﮐرده ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾم.
 .٢٠ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺑدون آن ،اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
در دﻓﻊ ﺗﮭﺎﺟم ﯾﮏ ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو او ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،از ھر ﻟﺣﺎظ ﻣطﻠوب اﺳت
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺑزار ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺎﺟﻌﮫی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ
از آن ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود ،در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﻧﺟﺎم ﺗﻌﮭدی ﮐﮫ در ﺻورت وﻗوع ،ﻧﻣﯽﺗوان
ﺑﺎ ﺷراﻓت از آن ﻓرار ﮐرد .ﻓﻘدان ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌف وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھد.
 .٢١در ﺳﺎل  ،١٨٧٣ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻣﯾر اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را داد ﮐﮫ در ﺻورت
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی واﻻﺣﺿرت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﻣذاﮐره ﻣوﻓق ﺑﮫ
ﺟﻠوﮔﯾری از آن ﻧﺷود ،ﺣﮑوﻣت آﻣﺎده ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ »اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ اﻣﯾر را ﺑﮫ ﺷﮑل
اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول ﯾﺎری ﻣﯽدھد و در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎ ﺑﮫ او ﺳرﺑﺎز ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد«.
 .٢٢ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﻔﺎد اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ،اﮔرﭼﮫ ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ ﺳرزﻧشھﺎی ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت،
اﻣﺎ در ﻣورد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷد و ﺑﺎﯾد از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺷود،
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آنﻗدر ﻣﺑﮭم ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد ﯾﺎ ﻣوﺟب ﻗدرداﻧﯽ از ﺟﺎﻧب ﻋﺎﻟﯽ ﺷد .در
واﻗﻌﯾت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﮐﯾﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎدهاش ﮐم اھﻣﯾت ﺑوده
و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون ،ﻧﮕرش او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎ اﺑﮭﺎم و ﻣﺣﻔوظﺎت ﻣﺷﺧص ﺷده
اﺳت.
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 .٢٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷﻣﺎ ﺻرﯾﺢ ﺑﺎﺷد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ درﺧواﺳﺗﯽ را ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ١٨٧٣از طرﯾق ﻓرﺳﺗﺎده ﺧود ﺑﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﮐرده ﺑود ،ﺗﺟدﯾد ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ »در
ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻣﯾر ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﺟﺎوز
را دﺷﻣن ﺧود ﻣﯽداﻧد و دوم اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طورﺧﺎص در ﺗﺿﻣﯾن ﮐﺗﺑﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻣﯾر داده ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد ذﮐر ﮔردد«.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺟدد ﺑﺎ ﻋﺑﺎرات ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ آن داده ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺑﺎ اﻣﯾر ،ﻓرار از اﻋﺗﻣﺎد را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
 .٢۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻗطﻌﯽﺗری را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻐﯾﯾرﻧﺎﭘذﯾر و ﻣزﯾت آن را ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗردﯾد آﺷﮑﺎر در ﺻداﻗﺗش
از آن ﺳﻠب ﺷده اﺳت ،ﺗﺎﯾﯾد و ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد .اﻣﺎ آنھﺎ ﺑﺎﯾد آزادی ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﺷراﯾط
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌﮭد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی از اﻣﯾر را ﺑرای ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ دارﻧد و ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ درک
ﺷود ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣوارد واﺿﺣﯽ از ﺗﺟﺎوز ﺑﯽدﻟﯾل ،ﭼﻧﯾن ﺗﻌﮭدی ﺑوﺟود ﻣﯽآﯾد.
 .٢۵در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ،آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
واﻻﺣﺿرت ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﻌﻘول ﺑرای اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ را ﺑﮫ آنھﺎ
ﺑدھد .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻣﺳﺗﻠزم اﺳﺗﻘرار ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﯾﭻ ﺑﺧﺷﯽ
از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت و ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﯾز ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺳرﺑﺎزان
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد .اﻣﺎ آنھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑدون ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ
ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ﺳرﺣدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .آنھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد اﺑزار ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ
اﻣﯾر در ﻣورد ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
آنھﺎ ﺑﺎﯾد ﺣق ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺷورهھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﯾر ﺑﺎﯾد درک ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾت ھﻣﮫ ﺷراﯾط ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرای وﺿﻌﯾت ﮐﺷور و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣردم ،ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ
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دﻓﺎع آنھﺎ ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑر روی اﻓﺳران ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺎی ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ
در ﺻورت ﺿرورت ،اﺟﺎزه ورود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 ٢۶ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،اﯾﺟﺎد ﺗﻠﮕراف
از ﻧﻘطﮫی در ﻣرز ھﻧد ﺗﺎ ﮐﺎﺑل از طرﯾق وادی ﮐرم ،ﻣوﺿوع درﺧور ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ و ﺣﺿور
داﯾﻣﯽ ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده اﻓﻐﺎن ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر در درﺑﺎر واﯾﺳرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﻌﮭدات
ﻣﺗﻘﺎﺑل از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر و ﺗﺳﮭﯾل ﺑﯽ وﻗﻔﮫ رواﺑط ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب
اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﯾﭻ اﻋﺗراﺿﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻋﺎﯾت
از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﻘول ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت و ﺣﻔﺎظت ﻣطﻣﯾنﺗر ،ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﮏھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗوﺻﯾﮫ اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺑﮭﺑود ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ،وﻋدهی ﻧﮫ ﻣﺑﮭم ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺣﺎﻓظتﺷده و ﺑﮫ وﺿوح ﻣﺣدود ﺷده در ﺑراﺑر ﺣﻣﻠﮫ واﻗﻌﯽ و ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗوﺳط ھر ﻗدرت
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد .ﭼﻧﯾن ﻗوﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ ﺣﺿرت اﻣﯾر داده ﺷده ،اﺣﺗﻣﺎﻻ واﻻﺣﺿرت را
راﺿﯽ ﺧواھد ﮐرد ،اﮔر ﻣﻔﺎد آن ﺻرﯾﺢ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﻣﯽﺧواھد اﺧﺗﯾﺎر
ﺷﻣﺎ را در ﺑررﺳﯽ ﻣزاﯾﺎی ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﺑر اﺳﺎس ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ ﻣﺣدود ﮐﻧد.
 .٢٧رﻓﺗﺎر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑﮫ ﺧواﺳتھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺟﺑران اﻋﺗﻣﺎد او ﺑﮫ ﺻداﻗت و ﻗدرت آن
ﺣﮑوﻣت اﻣر ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ اﺳت ،اﮔر ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻧﺑﺎﺷد .اﮔر ﭼﻧﯾن ﺗرﺳﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣذاﮐرات ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺗﺎﯾﯾد ﺷود ،ﻧﺑﺎﯾد زﻣﺎن را ﺑرای ﺑﺎزﻧﮕری در ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در راﺑطﮫ
ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از دﯾدﮔﺎه ﺟدﯾد دﻧﺑﺎل ﮐرد ،از دﺳت داد.
 .٢٨از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن ﺗﻼشھﺎ )ﮐﮫ اﮔر اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﺑﮫ
ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧت( آﺑﺳﺗن ﭼﻧﺎن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ھرﮔوﻧﮫ آزادی ﻣﻌﻘول در اﺟرای دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺣﺎﺿر را ﺑﮫ
ﻗﺿﺎوت ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔذارد .اﻣﺿﺎی ﺳﺎﻟزﺑری
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ﺳﻧد ) ٣ﺑﺧش دوم(
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١٣ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧۶
از ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه
)ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت(
ﺑداﻧﯾد ﻛﮫ واﯾﺳرای ﻛﻧوﻧﻲ ﺑﮫ اﻧدازه ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﺗﻣﺎﯾل اﺳت .اﻣﺎ ﻣن از ﻧواب
ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﺗﻌﺟب ﺷدم ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر از زﻣﺎن ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﮑررا ﺑﺎ ﻣن اﺑراز دوﺳﺗﯽ ﮐرده اﯾد و ﺑﺎﯾد از ﺣﺳن ﻧﯾت ﻣن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯾد ،در ﻧوﺷﺗن آزاداﻧﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗردﯾدی ﻧدارم.
ﻣن ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از آﻧﭼﮫ در  ١٨٧٣ﮔذﺷت ،دﻟﺧوری دارﯾد و ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧم
ﺑﮕوﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕذارﯾد ﮔذﺷﺗﮫھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑزرﮔواری ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت و داﻧﺎﯾﯽ ﺑﻠﻧد ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر
ﺟز ﻋﻼﯾق ارﺑﺎب ﺧود در دل ﻧداﺷﺗﮫ ،از ھﻣﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﮫ ﺟز از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷورش ﺧواھد
ﮔذﺷت.
اﯾنھﺎ را ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھد داد و ﻣن ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد آنھﺎ و رھﻧﻣﺎﯾﯽ اﻣﯾر
ﺑرای اﻧﺟﺎم آن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺧرد و آﯾﻧده ﻧﮕری ﺷﻣﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم.
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ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در  ١٨٧٣ﻣطرح ﮐردﯾد ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
اﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ وﺿﻊ ﮐرده اﺳت او ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧظﺎرت ﻣرزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧود را
ﻣﺳﺋول آن ﻣﯽداﻧد و اﻣﯾر ،دوﺳت و ﻣﺗﺣد او ،ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی او را ﺑﭘذﯾرد.
در واﻗﻌﯾت ،دوﺳﺗﯽ ﻋﺟﯾﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در را ﺑﮫ روی ﭘﯾﺎمرﺳﺎﻧﺎن دوﺳت ﺑﺑﻧدد.
ﻣﯽداﻧﯾد در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻣور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺣدودی ﺣل ﺷود ،ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ
اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ھر ﺟﺎﯾﯽ ،ﺟز در ﮐﺎﺑل وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت .اﮐﻧون واﯾﺳرا
ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﺳﺗﺎده در ﮐﺎﺑل ﻧدارد .او ﻓﻘط ﺑﮫ داﺷﺗن اﻓﺳر در ھرات و ﺳﺎﯾر
ﻧﻘﺎط ﺳرﺣدی ﻧﯾﺎز دارد.
دوﺑﺎره در  ١٨٧٣در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻧظر ﺧود را ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﺣد
اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﺑروﻧد و وﻗﺗﯽ ﻣردم ﺑﮫ ﺣﺿور آنھﺎ ﻋﺎدت ﮐردﻧد ،اﻣﯾر ﺑﮫ اﻗﺎﻣت داﯾم آنھﺎ
در ﺳرﺣد اﻋﺗراض ﻧﻣﯽﮐﻧد.
در آن زﻣﺎن واﯾﺳرا ﺑﺎ ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾﮕر ﻧﯾز از ﺑﯾن رﻓت .اﮐﻧون واﯾﺳرا اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت را ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﺷرط دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ،دﻟﯾل آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت واﯾﺳرا و ﺧود ﻣﻌﺎھده ﺑﮫ
اﯾن ﺷرط ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ،دوﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :اﮔر ﻗﺑﻼ ﻧوﺳﺎﻧﯽ وﺟود داﺷت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ در
ﻏﯾﺎب ﻣﻌﺎھده ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ،وزرا در داﺧل ﮐﺷور و واﯾﺳرا در اﯾن ﮐﺷور ،اﺧﺗﯾﺎر
ﻧﺎﻣﺣدود داﺷﺗﻧد .اﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﺑﺎﺷد ،ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﺷراﯾط آن ﻣﻠزم
ﺧواھد ﺑود.
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ﭘﯾﻧوﺷت :ﻣن ﺑﺳﯾﺎر اﻣﯾدوارم ﮐﮫ اﻣﯾر دﻋوت ﺑﮫ دھﻠﯽ را ﺑﭘذﯾرد .آن ﻣﺟﻠس ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای روﺳﺎی
اﯾﺎﻻت ﻧﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ،ﺑرﻋﮑس ،واﯾﺳراھﺎی ﻗدرتھﺎی ﻓراﻧﺳﮫ و ﭘرﺗﮕﺎل و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑرﻣﺎ
و ﻧﯾﭘﺎل دﻋوت ﺷدهاﻧد .ﺣﺿور اﻣﯾر ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺣﺳن ﻧﯾت او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻠﮑﮫ ھﻧد ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ ﻟﻘب او در آﻧﺟﺎ اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد و ھﻣﮫ از ﻧزدﯾﮏ ﺑودن ﭘﯾوﻧد اﺗﺣﺎد ﺑﯾن دو ﮐﺷور در
آﻧﺟﺎ ﺧواھﻧد آﻣوﺧت.
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ﺳﻧد ) ۴ﺑﺧش دوم(
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١٣ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧۶
از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه
ﭘﯾﺎم دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﺳتﻣﺎن ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ارﺳﺎل ﺷده اﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣن
رﺳﯾد و از ﺷﻧﯾدن ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﮭروزی ﺷﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدم .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻣن ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت
ﺑداﻧم ﮐﮫ روزھﺎی ﺧوﺷﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ھم در ﻗﻧدھﺎر ﮔذراﻧدﯾم ،ﺷﻣﺎ ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ زﺣﻣت اﻧداﺧﺗﯾد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣطﻠوب ﺑود ،ﺑﮫ دﯾدار ﻣن ﺑﯾﺎﯾﯾد.
ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد و ﻣن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺑﮫ زودی دوﺑﺎره ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾم و اﺣﺳﺎس
ﻣﯽﮐﻧم ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دھم ﮐﮫ در ھر وظﯾﻔﮫ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
اﻧﺟﺎم دھم ،ﺗﻧﮭﺎ آرزوی ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧم ﺗﺎ رواﺑط ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در ﭼﻧﺎن ﭘﺎﯾﮫی ﻗرار دھﯾم و ﻧﮕذارﯾم ﮐﮫ ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑرای زﯾر ﺳوال ﺑردن دوﺳﺗﯽ
واﻗﻌﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯽ و وﺣدت و ﺳﯾﺎﺳت داﯾﻣﯽ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺎ ﺑوﺟود آﯾد.
ﻣن ﻧﯾز ﻋﻣﯾﻘﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺻرﯾﺢ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧظرات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻗرار ﮔﯾرد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت
واﻻﺣﺿرت و ﺗﻘوﯾت ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾﺷﺎن و ﺗﺎﻣﯾن ﺛﺑﺎت ﺧﺎﻧدان واﻻﺣﺿرت ﺷود .اﮔر از اﯾن
ﭘس ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﮭﯾدات ﺧوب ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود و ﭘﺳر اﻣﯾر ،ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن و
ﭘس از او وارث او ،ﺑﮫ طور ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺑر ﻣﺳﻧد ﻣوﻓق ﺷوﻧد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺳود
ﺧواھد ﺑرد.
ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾن دوﺳﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ،آزاداﻧﮫ ﺑرای ﻣن ﺑﻧوﯾﺳﯾد و ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧود را
از ادرس ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور روان ﮐﻧﯾد.
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اﺳﻧﺎد ﺳﺎل ١٨٧٧
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ﺳﻧد ) ۵ﺑﺧش دوم(
ﭘﺷﺎور ٢٧ ،ﻓﺑروری ) ١٨٧٧ﺧﻼﺻﮫ(
از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﺑﮫ واﯾﺳرا
ﻣن ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺗﻠﮕراف ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ در  ٢۵ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣورد ﻧظر ﺑود ،ﻓرﺳﺗﺎده را ﻣورد
ﺧطﺎب ﻗرار دادم و اﮐﻧون اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺳوده ﺧود را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧم ]ﺿﻣﯾﻣﮫ
 .[١ﻓرﺳﺗﺎده ﻓورا از طرﯾق ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻗف ﺟﮭﺎد وﻗت
ﺧود را از دﺳت ﻧﻣﯽدھد و ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﺎر ﮐﻧد ،ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺗﺑﯽ رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ ارﺳﺎل
ﺧواھد ﮐرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ) ۵ﺑﺧش دوم(
ﻣﺳوده ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت.
ﻣن در ﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ از طرﯾق ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ در ﻣورد ﮔزارشھﺎی ﮔﻔﺗم ﮐﮫ از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت از اظﮭﺎرات ﻧﺎدرﺳت
اﻣﯾر از اﻋﻣﺎل و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن رﺳﯾده اﺳت .از ﺗﻼشھﺎی واﻻﺣﺿرت ﺑرای
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﺟﮭﺎد واﻧﻣودی ﺑر ﺿد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد ،درﺳت در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر او  -ﻣﮭﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ در ﺧﺎک ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ  -ﺑرای ھدف اﻋﻼم ﺷدهی ﻣذاﮐرات دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑودﯾد .از آﺧرﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐردم ،ﮔزارشھﺎ
زﯾﺎدﺗر ﺷده ،از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺗﻌدد ﺗﺎﯾﯾد ﺷده و اﻣﯾر در ھﻣﮫ ﻣوارد ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺳﺗﻣر و
ﻋﻠﻧﯽ از رﻋﺎﯾﺎی ﺧود درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎد آﺷﮑﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﭘﯾوﻧدﻧد.
اﻛﻧون اﻣﯾر ﻣﺧﺗﺎر اﺳت ﻛﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ را ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﯾﺎ
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رد ﻣﯽ ﻛﻧد و اﻣﯾدوارم اﻓﺗﺧﺎر آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﻛﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در ﻣذاﻛرات ﻣورد ﻧظر
ﻣذاﮐره ﻛﻧم .اﻣﺎ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﻧﺎدرﺳت ﮐﮫ ﻋﻣدا و ﻋﻠﻧﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و ھم ﻋﻠﯾﮫ اﻣﯾر
ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑرای ﺟﮭﺎد ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﮐﻧد اﻋﺗراض ﮐﻧم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
واﻻﺣﺿرت ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط دوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﭘﺷﺎور ﻣذاﮐره ﻣﯽﮐﻧد .ﻣن ﻣوظﻔم از
ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺻرﯾﺢ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.
اول ،اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﯾر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اظﮭﺎراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھم اﻣﯾر و
ھم ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﯽاﺳﺎس اﺳت.
دوم ،درﺧواﺳتھﺎی ﻣﮑرر اﻣﯾر از رﻋﺎﯾﺎی ﺧود ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ھدف ﻗرار
ﻣﯽداد.
ﺳوم ،ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی ﮔزارشﺷدهی اﻣﯾر ﺑﺎ ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت او ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯽ
در ﻣورد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻧظﺎﻣﯽاش.
در ﻧﮭﺎﯾت ،واﯾﺳرا دﻻﯾﻠﯽ ﺑرای اﯾن ﺑﺎور دارد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر واﻻﺣﺿرت ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت .ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ و
ﻣردم ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﺷﮭردار ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ طور ﻋﻠﻧﯽ ﻣﻣﻧوع ﺷده اﺳت و ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از
اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻧﮕران اﺳت.
در ﻣورد دﻻﯾل ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗظﺎھرات ،ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﮭﺗر از ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﻣﮑررا دادهﺷده ﺧود ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎدق اﺳت و ﮐوﭼﮏﺗرﯾن ﻗﺻدی ﺑرای
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧدارد .واﯾﺳرا ﻧﮕرش ﮐﻧوﻧﯽ واﻻﺣﺿرت را ﺑﺎ داﺷﺗن ﮔزارشھﺎی ﮐﺎﻣل و
وﻓﺎدار از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽداﻧد.
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ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﺗوﺟﮫ اﻓﺗراھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣدا در ﻣورد آن ﻣﻧﺗﺷر ﺷده و ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﺷﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر از اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن روﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ اﻓﺗراھﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ اﻋﻼم ﺷدهاﻧد ،ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺟددا از ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺟﻠوی اظﮭﺎرات ﻧﺎدرﺳت ﻋﻣدی و ﻣﺿر در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣذاﮐرات دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
را ﺑﮕﯾرد.
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ﺳﻧد ) ۶ﺑﺧش دوم(
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺳرھﻧﮓ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده
و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر ،ﺷﻧﺑﮫ  ٣ﻣﺎرچ ١٨٧٧
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت.
ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ٢٧ﻓﺑروری  ١٨٧٧ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑرای ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎدﯾد ،در روز ﺳﮫ
ﺷﻧﺑﮫ  ١٣ﻣﺎه ﺻﻔر )از ﻏروب ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود( ﺑﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻣن در ﻗرارﮔﺎه ﭘﺷﺎور
رﺳﯾد و ﻋظﻣت ﻧوﺷﺗﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﺷد.
درﺳت اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﯾﺎ ﺷﺧﺻﺎ اﻋﻼم ﮐردﯾد ﮔزارشھﺎی ﮐﮫ از
ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ رﺳﯾده ،اﻣﯾر ﺟﮭﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧد .دوﺳت
ﻣﮭرﺑﺎن! ﻣن در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮔﻔﺗم ،در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن آﻧﺟﺎ ﺑودم اﯾن
ﮐﺎرھﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧداﺷت و اﻻن ھم ﻧﻣﯽداﻧم ﮐﮫ اﯾن ﭼﮫ ﻣوﺿوع اﺳت .دوم ،ﻣن ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
)دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن( ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف از دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن ﻣردم ﻣﯽﮔذرد
ﺗﺎ آن ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ﻧوﯾﺳﺎن ﺑﮫ طور طوﻻﻧﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن
اظﮭﺎراﺗﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧم .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﻣردم ﻋﺎدی )ﻋﻣوﻣﯽ( ﺗﮑﯾﮫ ﮐرد؟
زﯾرا ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮐﺎواﻧﺎری ،ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﺧود در ﺟﺎده ﮐرم رﺳﯾد،
ﭼﮫ اوراق و اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ اﻓراد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻧوﺷﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻧﺎن ارﺗش ﺑزرﮔﯽ در ﺣﺎل
آﻣدن ﺑﮫ ﮐرم اﺳت و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﻧﯾن و ﭼﻧﺎن طرحھﺎی دارد؟ ﺣﺎﮐم ﺑزرﮔوار )اﻣﯾر(
ﺑر آنھﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﻧﮑرد .ﭘس ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑر ﭼﻧﯾن اظﮭﺎراﺗﯽ ﺗﮑﯾﮫ
ﮐﻧﻧد؟ دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن! ﻣن دوﺑﺎره ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﮐﮫ ﻣن ھﯾﭻ ﺗﺻدﯾﻘﯽ ﺑر اﯾن اﻣور ﻧدارم.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﭼﯾزی از اﯾن دﺳت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺧواه ﺣﮑوﻣت ﺑزرگ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﮐوﭼﮏ
و ﭼﻧﯾن اﻗدام ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻣورد ﻧظر ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑزرگ ﺑﺎﺷد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود
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و ﺑزرﮔﺎن و ﻋﻠﻣﺎ و ﺳران ﻗﺑﺎﯾل و اردوﮔﺎهھﺎ ﻣﺷورت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﭼﻧﯾن اﻣری ﮐﮫ
اﻧﺟﺎم آن ﺑﮫ ﻋﮭده آن ﻗوم اﺳت ،ﺑر ﺷﺎه اﺳت ﮐﮫ در اﯾن اﻣر ﺑﺎ ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﺷورت ﮐﻧد .ﺑﺎ ھر
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﮐﮫ ﻣورد ﻣﺷورت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،رﺳم اﺳت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﻧظر ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و اﯾن
اﻓراد وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﺗﺎقھﺎی ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺧود ﺑﺎز ﻣﯽﮔردﻧد ،ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻣردم ﺧود ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرﻧد .زﯾرا ھر ﮐدام ﻗﺑﯾﻠﮫ و ﻗوم ﺧود را دارﻧد و ھر ﮐدام ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻓﻼﻧﯽ و
ﻓﻼﻧﯽ ﭼﻧﯾن و ﭼﻧﺎن ﻣﺷوره داده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺎﯾل در آن اﺗﺎقھﺎی ﻣﺷورﺗﯽ ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﺷود ،ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد و دﮔرﮔون ﻣﯽﺷوﻧد و اﯾن اﻓراد وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧود ﻣﯽروﻧد،
دوﺑﺎره ﭼﯾز دﯾﮕری ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ دﮔرﮔوﻧﯽ دﯾﮕری اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻋﻼﻗﻣﻧداﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای اھداف ﺧود ﻣطﺎﻟب دﯾﮕری را ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت دﯾﮕری
ﺑرای ﺧﺑرﻧوﯾﺳﺎن ﻣﯽﻓرﺳﺗﻧد .ﺑﺎور ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اظﮭﺎرات دور از دوﺳﺗﯽ اﺳت.
ﻣﺟددا ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ »اﮐﻧون ﺑرﻋﮭده واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟﻧﺎب
واﯾﺳرا را ﮐﮫ اﻣﯾدوارم در اﯾن ﻣذاﮐرات اﻓﺗﺧﺎر ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾﺷﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم،
ﺑﭘذﯾرد ﯾﺎ رد ﮐﻧد" .دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن! ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﺳﯾﺎر اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮕوﯾم از روزی ﮐﮫ
در  ٩ﮐﻧﻔراﻧس رﺳﯾدم ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی از وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﻣﺳﺎﯾل را ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮑردهام .ھرﭼﮫ در
آن  ٩ﮐﻧﻔراﻧس و ﺑﮫ وﯾژه در آﺧرﯾن ﮐﻧﻔراﻧس دوﺷﻧﺑﮫ  ١٩ﻓﺑروری ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری
در آن ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت.
آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ "اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﻣﻘﯾد ھﺳﺗم ]ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎﺗﮑﻣﯾل اﺳت[ ﺷﻣﺎ ظﺎھرا در ﺣﺎل
اﻧﺟﺎم ﻣذاﮐرات دوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﭘﺷﺎور ھﺳﺗﯾد" .ﻣن ھﻣﺎن ﺳﺧﻧﺎن آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن را ﺗﮑرار
ﻣﯽﮐﻧم .از روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور آﻣدم ،ﺑﺎ اﺳﺗدﻻلھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺳﻌﯽ ﮐردم دوﺳﺗﯽ ﻗطﻌﯽ ﺑر
ﭘﺎﯾﮫ ﻗدﯾم را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧم! و در آﺧرﯾن ﺑﻧد روز دوﺷﻧﺑﮫ  ١٩ﻓﺑروری ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدم؟
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑرای ﻣن ﻧﯾز ﺟﺎی ﺗﻌﺟب اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣرف ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﺳﺧﻧﺎن ﺧﺑرﻧوﯾﺳﺎن ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
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در ﻣورد اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ،دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن! از روزی ﮐﮫ ﻣن رﺳﯾدم ،اﮔر ﻣوﺿوﻋﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑر اﺳﺎس آن اﺗﮭﺎم زد ،ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷوم آن را روﺷن ﮐﻧم .اﻧﺗظﺎر
ﻣﯽرود ﮐﮫ آن ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﮫ ﺻﺣﺑتھﺎی ﻣن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﭼرﻧدھﺎی ﺧﺑرﻧوﯾﺳﺎن.
آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺳوال ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ )»اﻣر ﻋظﯾم«(
اﺳت و ھم در اﯾن ﺳوال ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور داده ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾم .اﻣﺎ ﭼون از ذﮐر
ﭼﻧﯾن ﻣطﻠﺑﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔم ﮐﮫ از روزی ﮐﮫ ﻧﺟﯾب ﺗرﯾن ﺣﺎﮐم )اﻣﯾر( از اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود
ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت ،ﮐﺎﻏذی ﮐﮫ از طرف اﻓﺳران روس آﻣده ﺑود ﺑﺎز ﺷد و ﻣوم و ﻣﮭر آن در
ﺣﺿور ھﻣﯾن ﻣﺎﻣور ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﮐﻧون در اﯾن ﺟﺎ ﺣﺿور دارد و ﺷﺑﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور اﺣﺿﺎر ﻣﯽﺷد .ﭘس از دو ﺳﮫ روز ﻣﺷورت ،ھﻣﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ و روﺳﯽ ﺑرای ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ او ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺑرای اﻓﺳر
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد .از آن روز ﺗﺎ اﻣروز ،ﺗﻣﺎم ﮐﺎﻏذھﺎی ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ
آﻣده اﺳت ،ﮐدام ﻧﺳﺧﮫی از آن در دﻓﺗر اﺳﻧﺎد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود ﻧدارد؟ ھر ﻣﻘﺎﻟﮫی ﮐﮫ
اﻣﯾر ﺑرای آنھﺎ ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ،ﺑرﺧﻼف اﺻل ﻣﻘﺎﻟﮫ اوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷورت ﻻرد ﻣﺎﯾو
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت؟ اﻋﺗراض ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧوﺷﺗﮫھﺎی اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺧﺻوص از طرف
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود.
در ﻣورد ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ :آﯾﺎ )ﻟطﻔﺎ( ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور روﺳﯾﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ وارد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده اﺳت؟ ﭘﯾﮏھﺎی اﻓﺳر روﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن طﺎﯾﻔﮫ ﺳﯾد و ﺻﺎﺣب زاده اﻧد
)ھر دو طﺑﻘﮫ ﻣذھﺑﯽ( ،ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽآﯾﻧد .اﮔر ﺑﮫ ﺧﺎطر زﻣﺳﺗﺎن و ﻏﯾره ،ﭘﻧﺞ روز
ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻣﺎﻧﻧد ،ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎن ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت» :آنھﺎ را از ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﯾرون ﮐﻧﯾد« .از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺳوال ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ اﺳت ،ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﯾش از اﯾن ﺑﮕوﯾم.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣن اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺷراﻓﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﻓرﻣﺎﻧروا ،اﻣﯾر را ﭘﯾدا ﮐردم و او را ﺑﮫ
طور ﮐﺎﻣل از دﯾدﮔﺎه ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﯾن ﺧﺻوص آﮔﺎه ﮐردم ،اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ و ﺑﮫ
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ﻧﺣو رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ روﺷن ﺧواھد ﺷد .آﻧﭼﮫ در ﻣورد ﻣﺎﻣور ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ در
آن ﺟﺎ ﻧزد اﻣﯾر ﺣﺿور دارد ،ھﯾﭻ ﯾك از ﺑزرﮔﺎن و روﺳﺎي او ﺑﯾﺷﺗر از او ﻣﺣﺗرم و ﻣﻌظم
ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭼﮫ ﭼﯾزی را از او ﭘﻧﮭﺎن ﮐردهاﻧد؟
ﺷﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ »ﺷﮭردار ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻋﻠﻧﺎ ﻣردم ﺷﮭر ﮐﺎﺑل را از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺣﻠﮫھﺎی ﺳﻔﺎرت
ﻣﻧﻊ ﮐرده اﺳت« .ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎور ﻧدارم.
در اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ »ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻗﺻد ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر وﺟود ﻧدارد« .دوﺳت ﻣن! از روزی
ﮐﮫ اﯾن دوﺳﺗﯽ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﺣثھﺎی ﺣﺎﺿر در ﭘﺷﺎور ﮐﮫ در آن ﮐل ﮔﻔﺗﻣﺎن
ﭘر از اﯾن ﺑود ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ )اﻋﻼم ﮐرده اﺳت( ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ در ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻣﯾر و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز ﻧﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﻣﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺷود و ﯾﺎ
اﺳﺗﻘﻼل آن ﺣﮑوﻣت را زﯾر ﺳوال ﺑﺑرد .اﻣﯾر ﻧﯾز در ھﯾﭻ زﻣﺎن ﻧﺷﺎن ﻧداده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫھﺎی اﻓراد ﺑﺎ اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻋﻼﻗﮫﻣﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد .اﺣﺗرام ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑرای دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑوده و ﺧواھد ﺑود.
و آﻧﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ» :اﯾن اﻓﺗراھﺎ را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻧﯽ ﺷده اﺳت ،ﭘس ﺑﮕﯾرﯾد«.
دوﺳت ﻣن! ﻣن ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺗواﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺗﮭﺎﻣﯽ وارد ﮐرده
ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ وﯾژه اﻋﻼﻣﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺎ ﭘﯾش آﻣد ،وﻗﺗﯽ ﻣن ﺑﮫ ﺣﺿور
اﻣﯾر ﺑرﺳم و او را از دﯾدﮔﺎه دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دﯾده ام و ﻣﯽداﻧم آﮔﺎه ﮐﻧم
و ھم از اﯾن اﻣور و ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺗﺿﺎد ﮐﮫ واﻗﻌﯾت و ﻣﺎھﯾت آنھﺎ ﭼﯾﺳت؛ ﭘس از ﺳﻧﺟﯾدن ھﻣﮫ
ﻣوارد ﺑﺎ رﯾزه ﮐﺎری و ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺑﺳﯾﺎر رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾن ﻣورد ﻣﻧﺎﺳب
ﺑﺎﺷد ،اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ آن اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎ آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرﺳد.
ﺷﻧﺑﮫ  ٣ﻣﺎرچ ١٨٧٧
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ﺳﻧد ٣۶
ﺷﻣﺎره  ،١٣ﺳﺎل ١٨٧٧
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺎرﮐوﯾس ﺳﺎﻟزﺑری ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١٠ ،ﻣﯽ ١٨٧٧

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم ﻣﺎرﮐوﯾس،

ﻣﺎ ﻗﺑﻼ از طرﯾق ﺗﻠﮕراف ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس اﺧﯾر ﭘﺷﺎور ﺑﯾن ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺣﺿرتﻋﺎﻟﯽ اطﻼع دادهاﯾم و اﮐﻧون از اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﺑرای اراﯾﮫ ﮔزارش
ﮐﺎﻣل اﻗداﻣﺎت ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﯾن روﻧد ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﮐﻠﯽ ﺗﻧظﯾم
ﺷده ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎ در ﻣراﺳﻠﮫھﺎی  ٢٣ﺟﻧوری و  ١٩ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۵و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ در  ٢٨ﻓﺑروری  ١٨٧۶ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت زﻣﺎﻧﯽ
ﻓرا رﺳﯾده ﮐﮫ رواﺑط ﺧود ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗطﻌﯽﺗر و رﺿﺎﯾتﺑﺧشﺗر ﻗرار
دھﯾم و ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف ﺑﺎﯾد از اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﺳﺎﻋد ﺑرای آﻏﺎز ﻣذاﮐرات دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 .٢ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺎﻣل اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت،
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮔزارش ﺧود را ﺑﺎ ﺧﻼﺻﮫی از رواﺑط ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ آن ﺷﮭزاده ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑر ﺳواﻻت
ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
 .٣ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻌﮭد رﺳﻣﯽ ﺗﺎ ھﻧوز در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎرﮐزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻌﺎھده
 ٣٠ﻣﺎرچ  ١٨۵۵اﺳت .اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﻣﺎده ﮐوﺗﺎه اﺳت .ﻣﺎده اول ،ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ
ھﻣﯾﺷﮕﯽ را ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و وارﺛﺎﻧش ﺑرﻗرار ﮐرد .ﻣﺎده دوم،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺗﻌﮭد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در اﺧﺗﯾﺎر اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑود اﺣﺗرام
515

ﺑﮕذارد و ھرﮔز در آن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﮑﻧد .ﻣﺎده ﺳوم ،دوﺳت ﻣﺣﻣد ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ﻣﺗﻌﮭد
ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺣﺗرام ﺑﮕذارﻧد و دوﺳت دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن
آن ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻌﮭدی از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣدت زﯾﺎدی طول ﻧﮑﺷﯾد
ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﺗﺎ ﺣدودی ﻧﺎﻗص اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺛﺎﺑت ﺷود .دو ﺳﺎل ﺑﻌد ،در اوﻟﯾن ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذاﺷت ،ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣل ﮐﺎﻣلﺗر ﺑرای ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﮐﺎﺑل ،ﻗﻧدھﺎر و ﺑﻠﺦ و اﻋطﺎی ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗوﺳط ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس
و دوﺳت ﻣﺣﻣد اﻧﺟﺎم ﺷد .اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎب ،اﮔرﭼﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺑود ﮐﮫ در آن زﻣﺎن
ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺷﺎه ﭘﺎرس در ﺟرﯾﺎن ﺑود ،اﻣﺎ ﺗوﺳط ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ در اﺻل ،آزاد و
ﺳﺎده اﻋﻼم ﺷد ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ "ﺗرﻣﯾم ﻣﺎھﯾت ﺗﺎ ﺣدودی ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵ﮐﮫ در آن ﮔوﯾﺎ
ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ دادهاﯾم ،ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم" ﺻورت ﮔرﻓت؛ و واﻻﺣﺿرت اﺑراز اﻣﯾدواری ﮐردﻧد
ﻣﺳﺗﻘل از ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن درﮔﯾر آن ﺑودﯾم ،رواﺑط ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎﻧﻧد
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓوق ﺑر آن ﻧﮭﺎده ،ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
 .۴دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﺟرﯾﺎن ﻣذاﮐرات  ١٨۵٧ﻣطﻠﻊ ﺷد ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از او ﻣﺷروط ﺑﮫ ﭘذﯾرﻓﺗن اﻓﺳران آن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺣﺿور و ﺣﻣﺎﯾت واﻻﺣﺿرت
ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،آنھﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﻗﺗدار ﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد.
وظﯾﻔﮫ آنھﺎ )ﮐﮫ در اﺟرای آن از اﻣﯾر اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑرای آنھﺎ ﻓراھم
ﮐﻧد( ﺻرﻓﺎ ﻣﺷوره و در ﺻورت ﻟزوم ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺣﮑوﻣت
ﻣﺎ اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﯾر و ﺳرداراﻧش از اﯾن ﺷرط ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑود .اﯾن اﻗدام،
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﺧطر ﻧﺑود ،ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ روﺑرو ﺷد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،اﯾن را ﻣﯽﺗوان از
ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق اﺳﻧﺎد ﮔذﺷﺗﮫ و از دﯾدﮔﺎهھﺎی رﺋﯾس ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﮐﮫ ﺳﭘس در ﻗﻧدھﺎر
ﻣﺳﺗﻘر ﺑود ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﺟدﯾد ﮐﻧوﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳت آن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧﯾد.
 .۵ﺑﺎ آن ھم ،ﮔر ﭼﮫ ﻣﻘﯾم ﺑودن ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺧﺷﯽ از ﺷروط ﻣورد ﺗواﻓق در
ﺳﺎل  ١٨۵٧ﺑود ،اﻣﺎ اﯾن اﻗدام ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟرا ﻧﺷد .دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧواﺳﺗﺎر آن
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ﺷد ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آن ﺑﺎ ﺑﯾزاری ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس ﻣﺣﺗﻣل ﻣﯽ داﻧﺳت
ﮐﮫ دﻟﯾل واﻗﻌﯽ آن ،ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﮐﺷف ﺿﻌف ﺣﮑوﻣت او ﺗوﺳط اﻓﺳران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ روﺳﺎی ﻧﺎراﺿﯽ در ﭘﺎﯾﺗﺧت او ﺑود .از اﯾن رو در ﻣﻌﺎھده ﻣﻘرر ﺷد ھر
زﻣﺎن ﮐﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﺗوﻗف ﺷود و اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس از ﮐﺷور اﻣﯾر ﺧﺎرج ﺷوﻧد ،ﯾﮏ وﮐﯾل ،ﻧﮫ
ﯾﮏ اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﯾد از طرف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﻣﺎﻧد و ﯾﮑﯽ در ﭘﺷﺎور از ﺳوی
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷد ،ﺷرط ﻣورد ﺗواﻓق ﺑﮫ طور
ﺿﻣﻧﯽ رﻋﺎﯾت ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل  ١٨۵٨وﮐﯾل ﺧود
را از ﭘﺷﺎور ﺧﺎرج ﻧﻣود و ھرﮔز دﯾﮕری را ﺟﺎﯾﮕزﯾن او ﻧﮑرد .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾن ﻣﺎده اﺧﯾر،
ﺗﻌﮭدات ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﮐﮫ ﺑرای ھدﻓﯽ ﺧﺎص و ﻣﺣدود ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﺑود ،ﻣدتھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮔذﺷت زﻣﺎن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻣﻌﺎھده ،رواﺑط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و ﺗﻌﮭدات
ﻣﺗﻘﺎﺑل آنھﺎ را در طول ﻣدت ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺗﺛﺑﯾت ﮐرد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ھدف ﻣﺎ از اﺷﺎره ﺑﮫ آن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣس ﺧوب ﺣﺎﮐم و ﻣردم اﻓﻐﺎن را در ﺣدود  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯾش در ﻣورد اﺳﺗﻘرار
ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻗﻠﻣرو او ،در ﺟﺎﯾﯽ ﻏﯾر از ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم.
 .۶ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎل ﺗﻐﯾﯾر دﯾﮕری در رواﺑط دو ﺣﮑوﻣت رخ ﻧداد .آنھﺎ در ﺷراﯾط دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ﭘس از ﻣرگ دوﺳت ﻣﺣﻣد ،در ﺳﺎل  ،١٨۶٣اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﮔﯾر ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺷد
ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺑﮫ ﻧظر ﺣﮑوﻣت ﻻرد ﻻرﻧس ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دﺧﺎﻟت ﻓﻌﺎل ﻣﺎ
ﻧﺑود .اﻣﯾر ﻛﻧوﻧﻲ ،ﺗﻧﮭﺎ و ﺑدون ﻛﻣك ﻣﺎ ﭘس از ﺣوادث ﮔوﻧﺎﮔون و ﺑرﮔﺷتھﺎي ﺷدﯾد ،ﺗﺎج
و ﺗﺧﺗﻲ را ﻛﮫ ﭘدرش دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ او واﮔذار ﻛرده ﺑود ،ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض
اﯾﻧﮑﮫ در آﻧﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷد ،ﺗﻣﺎﯾل زﯾﺎدی ﻧﺷﺎن داد – اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑدون اﺣﺳﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ از ﻧﮕرش
ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫی ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او در زﻣﺎن ﻧﯾﺎزش ﺷده ﺑود – ﺗﺎ ﺧود را وارد رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺳﺎزد .ﻻرد ﻻرﻧس ﺑﮫ ﺧواﺳتھﺎی او ﭘﺎﺳﺦ داد .او در ﺳﺎل  ١٨۶٨ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت ،ھدﯾﮫ راﯾﮕﺎن ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ ﺗﻘدﯾم ﮐرد و اﮔر اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت ﺗﺻدی او را
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽﮐرد ،ﻣﻼﻗﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ او در ﭘﺷﺎور اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ داد.
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 .٧ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺟﻠﺳﮫ اﻣﺑﺎﻟﮫ ﮐﮫ در ﻣﺎرچ  ،١٨۶٩ﺗوﺳط ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻻرد ﻻرﻧس اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﺑﮫ
ﻧﺣوی ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس رواﺑط ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ھﻣﺳﺎﯾﮫ را ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎد و ﺷﯾرﻋﻠﯽ
را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﻗدرت ﺧود را در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧد .اﻣﯾر در ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی ﺧود
ﺑﺎ واﯾﺳرا ،ﺑﮫ ﺷدت از ﯾﮏ طرﻓﮫ ﺑودن رواﺑط ﻣوﺟود در ﻣﻌﺎھده – رواﺑط ﺳﺎل – ١٨۵۵
ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد و ﺑﮫ طور ﺟدی ﺧواﺳﺗﺎر اﺻﻼح آن ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻻرد
ﻣﺎﯾو ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗﻘﺎدات ﺧود ،از
ﭘذﯾرش ﺧواﺳتھﺎی واﻻﺣﺿرت ﻣﺎﻧﻊ ﺷد .ﺳﯾﺎﺳت واﯾﺳرا ﺑﮫ ﻗول ﺧودش ،ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت
»ﻣﺗوﺳط« ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺗﺣﮑﯾم ﺑﻌدی اﻗﺗدار اﻣﯾر و رﻓﺗﺎر ﺧوب واﻻﺣﺿرت در
ﻣراودات ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﻣﺳﺗﻌد ﺗوﺳﻌﮫ ﺑود .ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﺣدودی
ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر را ﺑرآورده ﮐﻧد و ﻣدرک ﻣﻠﻣوس دال ﺑر دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ او
ﺑدھد ،ھدﯾﮫ ﺑزرگ اﺳﻠﺣﮫ ﺑر ﻋﻼوه ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ او داده ﺷده ﺑود ،اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد .ﻋﻼوه ﺑر
اﯾن ،او ﺗﺿﻣﯾن ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر داد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت در ﺗﻘوﯾت ﺣﮑوﻣﺗش
در ﺻورت ﻟزوم ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد و ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺷﻧودی ﺷدﯾد ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش از ﺟﺎﻧب رﻗﺑﺎی
واﻻﺣﺿرت ﺑرای ﺑرھم زدن ﻣوﻗﻌﯾت او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﻧﮕﺎه ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ
ھﯾﭻوﺟﮫ ﻗدرت ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده را ﻧداﺷت .ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اوﻟﯾن اظﮭﺎرات واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ اﻣﯾر داده
ﺷد ﮐﮫ ﺑدون ﭼﻧﯾن اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ،او ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧﺧواھد ﺑود و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ
ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط از اﻣﯾر ﯾﺎ ﺗﻌﮭدی
ﮐﮫ ﺑﮫ رﻓﺗﺎر آﯾﻧده او در ﻗﺑﺎل ﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧﮑرده اﺳت.
 .٨ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺗذﮐر ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ دﻻﯾل ﺑﯽﺗردﯾد ﺑرای ﺗﻌﮭدی وﺟود دارد ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ
ﺷﻣﺎره  ١٩ﻣورخ  ٧ﺟون  ١٨٧۵ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ اﺑراز ﺷده اﺳت – ﯾﮏ ﺗﻌﮭدی ﮐﮫ در اﺷﺎره
ﺑﮫ اﺷﺧﺎص در اﻋﺗﻣﺎد ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺗﻘوﯾت ﺷد ﮐﮫ ﻣﮑررا در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ و وزﯾر ﻣﺣرﻣش
ﺻﺣﺑت ﻣﯽﺷد – ﮐﮫ ﭘس از آن از طرف واﻻﺣﺿرت آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺣﺿور
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ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھر ﻧﻘطﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﺷرط ﮐﻣﮏھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗر و
ﺣﻣﺎﯾت آﺷﮑﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳﺎل  ،١٨۶٩اﻋﻼم ﺷد.
 .٩ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻔوذ ﻗوی ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑر ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرد ،رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺑل،
اﮔرﭼﮫ ھﻧوز ﺗﺎ ﺣدودی دور و ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑود ،ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑر ﭘﺎﯾﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧش و
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .در اﯾن دوره ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﻣﯾر ،ﻣذاﮐرات ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾزی را ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺗزار ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺣدود ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑرای
واﻻﺣﺿرت ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب ﺑود ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد ﮐﮫ در آن ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻣﺗﻌﮭد ﺷد از
ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﺧودداری ﮐﻧد.
 .١٠ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣذاﮐرات ﮐﮫ ﺑﯾش از ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد ،در اواﯾل ﺳﺎل  ١٨٧٣ﺑﮫ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﺑﻼغ ﺷد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ،در ﺑررﺳﯽ ﻣوﺿﻊ ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل
ﮐﺎﺑل ﺗﺎ آن دوره ،اﯾن ﻋﻘﯾده را اﺑراز ﮐرد:
»اﮔرﭼﮫ ﻣﺎ از ھرﮔوﻧﮫ ﻗرارداد ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اﻣﯾر ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺻورت
ﺣﻣﻠﮫ از ﺧﺎرج ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧودداری ﮐردهاﯾم ،اﻣﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗدری ﺑرای
ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﻧﮕرد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ھم آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون اﻧﺟﺎم داده ،در رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی از ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود و ﻣﻣﮑن
ﺷراﯾطﯽ ﭘﯾش آﯾد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﻣﺎ ﺑر ﺧود واﺟب ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ او اﻧﺟﺎم دھد«.
 .١١اﻣﯾر ﮐﮫ ظﺎھرا در اﯾن دوره از ﺗرس رﯾﺷﮫدار روسھﺎ ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ،از درک
ﺗﺎﺧﯾر و دﺷواری ﺑزرگ در ﻣذاﮐرات ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ ﻋﺎﺟز ﻣﺎﻧد .او ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اطﻼع داد ﮐﮫ "ﺑرای روسھﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ در ﻣذاﮐرات ﺧود ھﻣﯾﺷﮫ
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ﺛﺎﺑت ﻗدم ﺑﻣﺎﻧﻧد" و ﻧﮕراﻧﯽ او ھرﮔز ﺑرطرف ﻧﺧواھد ﺷد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ »ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓراوان و ﻣﮭﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺑرای ﺳرﺑﺎزان ﮐﻣﮏ ﮐﻧد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﻗﻠﻌﮫھﺎی ﻗوی در ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺻورت ﮔﯾرد« .او ﮔﻔت" ،اﮔر ﺑرای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ روسھﺎ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت
اﺿطراری ﭘﯾش آﯾد ،ﭼﻧﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون ھﻣﮑﺎری ﻧﯾروھﺎی ﻣﻧﺿﺑط ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺻورت ﮔﯾرد .آﺷﮑﺎرا ﺑر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺧود را در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﺗﺎ ﭘﯾش ا ز اﯾﻧﮑﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دھد«.
 .١٢ﺟﻧﺎب ﺑﺎ اﯾن اﻓﮑﺎر ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣود ﺷﺎه را در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٨٧٣ﻣﺎﻣور ﮐرد ﺗﺎ ﻣﻧﺗظر
ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑوده و اﯾن ﻣوﺿوع و ﻣوارد دﯾﮕر را در اﺧﺗﯾﺎر واﯾﺳرا ﻗرار دھد .ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽ رﺳﯾد ھدف ﻓرﺳﺗﺎده اﯾﺟﺎد اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﺑود ﮐﮫ ھم ﻻرد ﻻرﻧس و ھم ﻻرد
ﻣﺎﯾو ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت وﻋدهھﺎی ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ دادهاﻧد – ﻓرﺿﯾﮫی
ﮐﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آن را رد ﮐرد و ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﯾﺎدآوری ﻧﻣود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﺎﯾد ﯾﮕﺎﻧﮫ داور ﺻﺣت ھر درﺧواﺳت ﮐﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد .واﯾﺳرا ﻣﺗوﺟﮫ
ﺷد ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده دﺳﺗور داده اﺳت ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﺣﺎل و آﯾﻧده،
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧد – اوﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرآوردن
ﺷراﯾط اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗﺟﺎوز ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ – و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،درک اﯾﻧﮑﮫ او از
ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ راﺿﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای دﺳﺗورات ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﺗﻠﮕراف ﮔردد .ﭘس از درﯾﺎﻓت اﯾنھﺎ ،او ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣود اطﻼع داد ﮐﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ اﻣﯾر
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﺟﺎوز واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز ،ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ارﺟﺎع دھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣذاﮐره ﯾﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫی ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺣل ﻣوﺿوع و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺻوﻣت
ﺗﻼش ﮐﻧد .اﻣﺎ اﮔر اﯾن ﺗﻼشھﺎ ﺑﯽﺛﻣر ﺑﺎﺷد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر
اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﻠﺣﮫ ﻣﯽدھد و ﯾﺎ در ﺻورت ﻟزوم ،او را ﺑﺎ ﻧﯾرو
ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺻﻼح دﯾد ﮐﮫ از دادن ﺗﻌﮭد ﻗطﻌﯽﺗر از اﯾن
ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺧودداری ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت او ﺑرای ﺻدور ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷﺧص از ﺳوی
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ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎﺑت ﺷود ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻣﯾر،
ﻣﺗﺟﺎوز را دﺷﻣن ﺧود ﻣﯽداﻧد.
 .١٣در ﺟرﯾﺎن ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﻣوﺿوع اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎل  ،١٨۶٩ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓت .ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ
ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ و اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ درﺑﺎر اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺧطری اﺳت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﻧﮕراﻧﯽ دارد :اﯾن اﻓﺳر ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﯾرﻋﻠﯽ
را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺷوره دھد و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﺷود ،اﻧﺟﺎم دھد .ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران
روﺳﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد ،زﯾرا ﺑﺎ ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐف ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯽ
ﺣﺿرت داده  ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت .آﻗﺎی اﯾﺗﭼﯾﺳون ﮔﻔت ﮐﮫ ھدف از اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در درﺟﮫ اول ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر
رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ آن دﺧﺎﻟت
ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻓرﺳﺗﺎده ﻣواﻓﻘت ﮐﻠﯽ ﺧود را در اﺻل ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺑراز ﮐرد ،اﻣﺎ از
ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر در ﻣورد ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧﺎص ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺑﯽ
اﻋﺗﻣﺎدی و ﺳوءﺗﻔﺎھم ﺷود ،ﺧودداری ﮐرد .او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را
ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣرزھﺎی ﻏرﺑﯽ و ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد از ﻗﻧدھﺎر وارد
ﺷود و از ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔردد و در ﺻورت ﻟزوم در دوره ﺑﻌد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
او ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺟرﯾﺎﻧﯽ اﻣﯾر و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ اﯾده ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﺷﻧﺎ
ﻣﯽﮐﻧد و در ﻧﮭﺎﯾت ھدف ﻣورد ﻧظر را ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
 .١۴در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑود ،ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ
اﻣﯾر اﺑﻼغ ﺷد .ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ،در اﯾن ﯾﺎدداﺷت ،ﺑﮫ دﻟﯾل "ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت از ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ" و "اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺻﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﻣرزھﺎ
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در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد« ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب و ﻗوﯾﺎ ﻻزم داﻧﺳﺗﮫ ﺷد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ھﻧﮕﺎم
ﮔزارش اﻗداﻣﺎت ﺧود در اﯾن ﻣورد ،ﻧظرات زﯾر را ﺑﮫ ﺳﻠف ﺷﻣﺎ اﺑراز داﺷت:
»ﮔرﭼﮫ ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺿور اﻓﺳران ﻣﻌﺗﺑر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ﮐﺎﺑل ،ھرات و اﺣﺗﻣﺎﻻ
ﻗﻧدھﺎر ،ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎری ﻣطﻠوب ﺧواھد ﺑود ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اھداف و ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﺿوح درک و ﻗدرداﻧﯽ ﻧﺷود ،ﻣﺎ در ﺑراﺑر ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود در
ﻣورد ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ ھدف رﻓﻊ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردهاﯾم
ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺣدود ﺗﻌﯾﯾن ﺷود .ﻣﺳﺗﻘل از اطﻼﻋﺎت ارزﺷﻣﻧد ،اﻋم از
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﮔردآوری ﻣﯽﺷود ،ﯾﮏ اﻓﺳر ﻋﺎﻗل اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را دارد ﮐﮫ ﺑرای
رﻓﻊ ھرﮔوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻧوز در ذھن ﺑرﺧﯽ از طﺑﻘﺎت ﻣردم در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم دھد و ھم ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎزی راه ﺑرای
اﺳﺗﻘرار ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن ﮐﺷور ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ در ھر
زﻣﺎﻧﯽ ﻣطﻠوب ﯾﺎ ﺿروری ﺗﻠﻘﯽ ﺷود«.
 .١۵ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑدون دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف ﻣﻌﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ﺧود ﺳﯾﻣﻠﮫ را ﺗرک ﮐرد .ﺳﯾد در ھﻧﮕﺎم
ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﺑﺎ اﻋﺿﺎ و اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﮐﮫ در طول اﯾن دوره ﺑﺎ آنھﺎ ارﺗﺑﺎط داﺷت ،ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻗدرداﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﮭﻣﺎنﻧوازی آنھﺎ اﺑراز ﻗدرداﻧﯽ ﮐرد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ او ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت ،آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑوده و از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ﻧﻔوذ او در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑوده اﺳت ،در ھر
ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻌﺻب رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷد.
 .١۶در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﯾﻣﻠﮫ ،واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر  ١٠٠ھزار ﻟﯾر و  ٢٠ھزار ﺗﻔﻧﮓ ھدﯾﮫ داد.
اﻣﺎ ،ﻋﻠﯽرﻏم ھداﯾﺎ و ﺗﺿﻣﯾنھﺎی واﻻﺣﺿرت ،ﻧﮕرش اﻣﯾر ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧدهی ﺳرد ،ﻋﺑوس
و ﻏﯾرﻣودﺑﺎﻧﮫ ﺷد .واﻻﺣﺿرت از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﻓرﺳﺗﺎدهاش ﺑﺎ واﯾﺳرا ﻧﺎاﻣﯾدی ﻋﻣﯾﻘﯽ
داﺷت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﻣﮑرر ﻣﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ از ﭘﯾﺷروی
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ﺳرﯾﻊ و ﺑدون ﮐﻧﺗرول روسھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣرزھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺧود ﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎد
ﺑود ،ﺑﺎ آنھم ﺧود را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ در ﺷراﯾط اﺿطراری ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﻣﺟﺑور ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻور ،ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ او ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﺻوﻧﯾت از ﻣﺟﺎزات ،ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣﺎ را ﻧﺎدﯾده
ﮔﯾرد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺷروط را رد ﮐﻧد.
 .١٧ﻣﻐﺎﻟطﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎهھﺎ در ﺗﺧﻣﯾن اﺷﺗﺑﺎه آنھﺎ از ﺿرورتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﻧﮭﻔﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ارﺿﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺎﻋد اﺳت ،ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺷﺧﺻﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻧﺗرول ﻧﺷده ھر ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎن ﻣﺿر اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﯽﺗوان ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ اﻣﯾر در
اﯾن زﻣﺎن ﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽدﻟﯾل ،ﺑﮫ اﻣﯾد و ﺟﺳﺗﺟوی ﺷواھد ﻗطﻌﯽﺗر از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ
ﺗﺎﮐﻧون درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود ،در ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ھداﯾت ﺷد .ﻧدادن اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﺷور و ﺧودش را از ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ طوﻻﻧﯽ ﻧﺟﺎت
دھد و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ دادن آنھﺎ در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﯽ اﻧدازه ﮐم ﺑود ،ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﺷﮑرﮔزاری
ﻧﺳﺑﺗﺎ اﻧدک او ﺑود .اﻣﺎ ﺷﮑل ﺧﺎص ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻣﺷروع و ﺗﺛﺑﯾت ﺷده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﮫ او ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز داﺷت ،ﻣﺟددا رد ﺷد ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر داده ﻣﯽﺷد ،ﮐﻣﺗر ﻣورد
ﻗدرداﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت .از طرف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،او ﭼﯾزی ﺟز اﺣﺗﯾﺎط ﺷدﯾد در ﻣﺗﻌﮭد
ﺷدن ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ﻧدﯾده ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از دوﺳﺗﯽ ﺧود
ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و ﺗﮑﯾﮫ ﺑر وﻋدهھﺎی او از دﺳت ﻧداد .از طرف روﺳﯾﮫ ،او ﭼﯾزی ﺟز ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ و ﺗﻌﮭدات ﻣﺣﻘق ﻧﺷده ﻧدﯾد .در ﺳﺎل  ١٨۶٩ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو
ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﺑﮫ او اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺗزار در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد و
ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطﻘﯽ را ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺧواھد ﺷﻧﺎﺧت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
او ﭘس از ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن ﮔرﻓﺗﺎر ﺷد ﮐﮫ ﻧظر او ﺑﺎ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽ رﺳﯾد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘس از آن ﺑود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷدﯾد ﺧود ﺑﺎ ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﻗﺗدار او ﺑر ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺳرزﻣﯾنھﺎی او را ﭘس ﮔرﻓت .ﻣﺟددا از وﻋده
ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺳﻣرﻗﻧد ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺑﮫ او اﻋﻼم ﺷده ﺑود،
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طﻔره رﻓت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او ﺗﻌﮭد ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم اﻟﺣﺎق ﺧﯾوه را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت
و ﻧﯾروھﺎی روس ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺣﮑم در آﻣو ﻧزدﯾﮏ ﻣرز او ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد.
 .١٨در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﺗوان ﺗﻌﺟب ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک
در ﺳﺎل  ١٨٧٣ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت داده ﺑود ،ﻧﺗواﻧﺳت اﻣﯾر را راﺿﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ اﻋﺗﻣﺎد و اﺣﺳﺎس
ﺧوﺑﯽ را ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش از آن وﺟود داﺷت ،ﺑﺎزﮔرداﻧد .ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﮐﮫ
از طرﯾق ﻓرﺳﺗﺎدهاش ﺑﮫ او اراﯾﮫ ﺷد ،ﺧﺷن و طﻔره آﻣﯾز ﺑود .او ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی واﯾﺳرا
ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن اﻓﺳری ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣرزھﺎﯾش ،ﺑﮫ ﺟز ﺟﻣﻠﮫ ﮐوﺗﺎه ﮐﮫ آنھﺎ را ﺧواﻧد و
ﻓﮭﻣﯾد ،ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﮑرد .او ﻣدﺗﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺳﻼح ھﺎی ﮐﮫ ﺑرای او ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود ،ﺗردﯾد
داﺷت و ﯾﺎراﻧﮫ ده ﻟﮏ روﭘﯾﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب او در ﺧزاﻧﮫ ﮐوھﺎت وارﯾز ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾر
رد ﮐرد .ﺑرﻋﻼوه ،ﺑﺎ ﻧظر ﺗوھﯾن آﻣﯾز از ورود اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود ﺧودداری
ﮐرد و ﺑﮫ طور اﺟﺑﺎری از ﻋﺑور ﺳر ﻓورﺳﺎﯾت از طرﯾق ﮐﺎﺑل در ﺑﺎزﮔﺷت از ﮐﺎﺷﻐر ﺑﮫ
ھﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﻣوﻟﯽ در رواﯾت ﺟﺎﻟب اﺧﯾر ﺧود از
ﺳﻔر ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ،ﺗﺎﺛﯾر ﺳوء اﯾن اﻗدام ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﺑر ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در
ﮐﺎﺷﻐر و اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ در ﺳراﺳر آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اظﮭﺎر ﻣﯽﮐﻧد .در ﻣورد ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری از
ﺳوی اﻣﯾر ،ﮔزارشھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ ﺗوﺿﯾﺢ ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ اراﯾﮫ
ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ اﻣور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗداﻣﺎت
ﺣﺎﮐم آن ،ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺷﺎوران و اوﺿﺎع و اﺣوال رﻋﺎﯾﺎ در آن زﻣﺎن ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺛق ﯾﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن آن ﻧداﺷت .ﺷواھد ﺧﺷم ﺷدﯾد در ذھن
اﻣﯾر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ آﺷﮑﺎر ﺑود .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ
ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣذف ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﺷﺎن دادن دﻻﯾل واﻗﻌﯽ اﯾن ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﯾﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ
آﺷﮑﺎر ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﻧﻔوذی ﺑر اﻣﯾر ﻧداﺷت ،اﻣﯾر ﻧﻔوذ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
ﺑر وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐرد .ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت او ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور اﯾن ﺗﺻور را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد
)اطﻼﻋﺎت ﺑﻌدی ﺛﺎﺑت ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺻﺣﯾﺢ ﺑوده اﺳت( ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی او ،اﮔر ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد
ﺑﮫ اﻣﯾر اراﯾﮫ ﻧﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺧواﺳتھﺎی واﻻﺣﺿرت اﺳت و
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آن ﻧﺎﻣﮫھﺎ ھرﮔز ﺣﺎوی ھﯾﭻ اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ اظﮭﺎر ﻧظری ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ او را در ﻣﻌرض رﻧﺟش
اﻣﯾر ﻗرار دھد ،اﮔر ﺑﮫ دﺳت درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﻣﯽاﻓﺗﺎد.
 .١٩ﭼﻧﯾن ﺑود وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣراﺳﻠﮫ ]ﺷﻣﺎره  ٣ﻣورخ ٢٣
ﺟﻧوری  [١٨٧۵ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣورد اﺗﺧﺎذ
ﺗداﺑﯾر ﺑرای ﺑﮭﺑود آن ،اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،و ﺗﻼش ﺑرای رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﺟﮭت اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ
ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ اطﻼع دادﯾم در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
از ﺗﻣﺎم ﻣﻔﺎد ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ از ﺟﺎﻧب ﺧود در ﻣﺷﮑﻼت
ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزی آن ﺳﮭل اﻧﮕﺎری ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﻓوری ﺑرآن ،زﻣﺎن و ﺷراﯾط
ﻏﯾرﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد .در واﻗﻌﯾت ،واﯾﺳرای ﺳﺎﺑق ﺑر اﯾن ﻧظر ﺑود ﮐﮫ ﺗداﺑﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯽ
در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺳودﻣﻧداﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺳرﺣدات روﺳﯾﮫ
ﺑﮫ ﻣرو ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر آن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺿﻣﯾنھﺎی
ﻣﺷﺧصﺗر ﺑﯾﺷﺗری داده ﺷود و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﻧﺎﺳب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ وارد ﻣﻌﺎھدهی ﺑﺎ او ﺷد ﮐﮫ
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑرﺗﺎﻧوی در ﺳرﺣدات او ﺑﺎﺷد.
 .٢٠ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ]ﺷﻣﺎره  ٣۴ﻣورخ  ١٩ﻧوﻣﺑر  [١٨٧۵ﺧود ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دادﯾد
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎ اﯾن ﻧظر ﻣواﻓق ﺑﺎﺷد .اﮔر روسھﺎ ﻣرز ﺧود را ﺗﺎ
ﻣرو ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔذرد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺗواﻧد ﺑرای ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻔﯾدی ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد .ﺑﯽ
ﻣﯾﻠﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻣﯾر در ﻣورد اﯾﺟﺎد ﻧﮭﺎد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺷورش ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرطرف ﺷود اﮔر
واﻻﺣﺿرت ﺑﺗواﻧد از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺗﺎﻣﯾن ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻠﻣروھﺎی او ﺑدون اﯾن
ﺷرط اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷود .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻧظر ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،اﯾن ﺗﻼش ﺑدون
ﺗﺎﺧﯾر ارزش ﺑﯾﺷﺗر داﺷت ،زﯾرا ﭼﻧﯾن ﺗﺎﺧﯾری ﺑﺎ ﭼﺷم اﻧداز ﺗﻐﯾﯾر ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﺑﮫ ﺳوی
ﺑﮭﺗر ﺷدن در ﮔراﯾش ﻗطﻌﯽ اﻣور آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ اﺑﺗﮑﺎر اﻣﯾر ﺑرای ﺑﮭﺑود رواﺑط
ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ،ﭘﯾوﻧدی را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﻣورد
ﻣﺎﻣورﯾت وﯾژه ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود ،ﺑرای اھداف ﻓوق ﺗﺟدﯾد ﮐرد.
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 .٢١ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﺎﻣل دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،از ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺗورات
ﺑﯾﺷﺗری ﺧواﺳﺗﯾم ]ﺷﻣﺎره  ١٠ﻣورخ  ٢٨ﺟﻧوری  ،[١٨٧۶ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣورد ﭘذﯾرش ﻣﺎ ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ﺧواﺳتھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل
واﻻﺣﺿرت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرآورده ﻧﻣﯽﺷود .از ﺗﻣﺎم
رﻓﺗﺎرھﺎ و ﺳﺧنھﺎی اﺧﯾر اﯾن ﺷﮭزاده ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت ﮐﺷورش اھﻣﯾت
ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﻣﯽدھد ،زﯾرا ﺿرورتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﮐﻧد ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺷورش ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم .ﭼﯾزی ﮐﮫ او واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧواﺳت از ﻣﺎ ﺑﮫ
دﺳت آورد ،ﺗﻌﮭد ﺑﯽﻗﯾد و ﺷرط ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺧﺻﯽ و ﺧﺎﻧداﻧﯽ از ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش ﺑود .در
اﯾن ﻣورد ﻣﺎﯾل ﺑودﯾم ﻗﺑل از اداﻣﮫ ،ﻧظرات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت را ﺑداﻧﯾم .آن دﯾدﮔﺎهھﺎ
]ﺷﻣﺎره  ٣ﻣورخ  ٢٨ﻓﺑروری  [١٨٧۶ﺗوﺳط واﯾﺳرای ﻓﻌﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﺷد و ﻓورا ﻣورد ﺗوﺟﮫ
دﻗﯾق ﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓت .آنھﺎ اﺳﺎﺳﺎ دﻟﯾل اﺻﻠﯽ اﻋﺗراض ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺑﺣراﻧﯽ ﺷدن رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود را ﺣذف ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دادﻧد
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت وارد ﯾﮏ اﯾﺗﻼف ﻗطﻌﯽﺗر ،ﻣﺳﺎویﺗر
و ﻋﻣﻠﯽ ﺗر ﺷود .ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳﺗورات ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﺗﺎ ﺣدی ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺑود ﮐﮫ واﯾﺳرای ﮐﻧوﻧﯽ ﭘس از اﻗرار ﺷﺧﺻﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،در ﻣورد ﺷراﯾط ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾم ،در
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار داد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت و ﺧطرات ﺟداﯾﯽ ﻧﺷدﻧﯽ از ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﻼش ﺑرای ﺑرﻗراری راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮏﺗر و ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫﺗر ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ وﺣﺷﯽ ،ﻣﺷﮑوک ،ﻧﺎراض
و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ،ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑدون ﻧﮕراﻧﯽ ﻓزاﯾﻧده و
ﺧطر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑﮭم و رواﺑط ﻧﺎﻣطﻣﯾن ﻣوﺟود ﻣﺎ ﺑﺎ او ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم.
ﻧﻣﯽﺗوان اﻧﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻣﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺻﺑر و ﺣوﺻﻠﮫ
ﺗوﺳط ﻣﺎ دﻧﺑﺎل ﺷد ،ﭼﻧدان رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻧﺑود.
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 .٢٢در ﺳﺎل  ١٨۶٩ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﺑرای رواﺑط ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت و رواﺑط آزادﺗر
ﺑﯾن رﻋﺎﯾﺎ ﺗوﺳط ﺷﯾرﻋﻠﯽ آﻏﺎز ﺷد .در ﺳﺎل  ١٨٧۶دﻻﯾل زﯾﺎدی ﺑرای ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ وﺟود
داﺷت ﮐﮫ طرحھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ،اﮔر ﺗوﺳط ﻣﺎ آﻏﺎز ﺷود ،ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت رد ﺧواھد ﺷد.
اﻣﯾر ظﺎھرا ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗدرت و دوﺳﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،اﻣﺑﺎﻟﮫ را ﺗرک ﮐرد .از آن
زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد اﺣﺗرام او ﺑرای ﯾﮑﯽ و ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای دﯾﮕری ،ﺑﮫ طور ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺣﺎل ﮐﺎھش
ﺑود .واﻻﺣﺿرت در اﯾن دوران  ١٢ﺗوب ٢١۴٠٠ ،ﺗﻔﻧﮓ ١١ ،ھزار ﻣﺳﮑﯾت١٢٠٠ ،
ﮐﺎراﺑﯾن ١٠٠٠ ،ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ و  ٢۵٠ھزار اﺳﺗرﻟﯾﻧﮓ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود.
ﻣطﻣﯾﻧﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻧﺑود ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﯾن دوره از
اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود .ﻗﺑﺎﯾل اﻏﺗﺷﺎﺷﯽ ﮐﮫ در ﮐوﺗلھﺎی ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور
زﻧدﮔﯽ دارﻧد ،ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧد اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺻورت
ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣﺎ ،ﺑرای ﺗﻘوﯾت آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ،اﮔر او ﺷدﯾدا
ﺧواھﺎن ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺑﯾن دو ﮐﺷور و رواﺑط ﻋﻣﻠﯽﺗر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣﻔﺎظت از
ﻣرزھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ او ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻧظﺎﻣﯽ آن واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺎ در رﻓﻊ ﭼﻧﯾن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﻗرار دادن اﯾن ﻗﺑﺎﯾل و ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن
ﮐوﺗلھﺎی ﮐﮫ در ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور در اﺧﺗﯾﺎر آنھﺎﺳت )در ﺻورت ﻋدم ﮐﻧﺗرول( ،اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ داد .در واﻗﻌﯾت ،واﻻﺣﺿرت وﻗﺗﯽ از واﯾﺳرا در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﻣرﺧﺻﯽ ﮔرﻓت ،ﺑرای ﻣدت
ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧود ﭘﺎﺑﻧد ﺑود .اﻣﺎ در
ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﯾﺎراﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫھﺎی را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط او و در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ آن ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺑرای اﻓرﯾدیھﺎ ﺟﮭت ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر داده ﻣﯽﺷد ،ﻗطﻊ ﮐرد؛ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻼ در
ﺑراﺑر ﻣﺎ ﻣﺳدود ﺑوده اﺳت .در ھﻣﯾن دوران ،ﻣذاﮐراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﮐﺎﺑﯾﻧﮫھﺎی ﺳﻧت ﺟﯾﻣز و
ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﻣﺎ را در ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺣﺎﻓظ و ﮐﻧﺗرولﮐﻧﻧده ﻣﻌﺗﻣد اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻗرار
داد .ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐف در ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺑر ﻋﮭده ﻣﺎ ﮐوﺗﺎھﯽ
ﻧﮑرد .اﮔر ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣراودات ﺧود ﺑﺎ ﺗرﮐﻣنھﺎی ﺗﯾﮑﯽ ،دﺷﻣﻧﯽ روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
را ﺑراﻧﮕﯾﺧت ،اﯾن ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐرد ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﻓﺗﺎر اﻣﯾر را ﺑر
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﯾﻧدازد و در واﻗﻌﯾت ،ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣورد ﻧﯾﺎت ﻓرﺿﯽ ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت ﺷﺎﯾﻌﮫ
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ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻗﺑﻼ در ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣورد ﺗوﺳط روسھﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔزارش داده ﺷد .ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ،ﺧﺻﻠت ﻧﺎﻗص رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾم ﻋﻣل او را
ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺣﺗﯽ از ﻧﯾت او ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ آﮔﺎه ﺷوﯾم .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،رﻓﺗﺎر اﻣﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی
ﺑود ﮐﮫ اﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻌرض ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی روﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت ،ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻣﭘراﺗوری ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت داده ﺑودﯾم ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺎ را ﻣﺟﺑور
ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﺣﻣﻠﮫ آنھﺎ ﺑﺎ ﻧﯾرو ﻣﯽﮐرد .ﺧﻼﺻﮫ ،ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت
ھﻧد در رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐرد ،ﺗﻌﮭدات ﻣﻧﺗﺳب در ﻗﺑﺎل روﺳﯾﮫ از ﯾﮏ ﺳو
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی دﯾﮕر و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻣﻠﯽ آن ،ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺣﻘق آن ﻧﻣﯽﮐرد ،ﻣﮕر در
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ زﯾﺎن آور ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ دﻻﯾل ،ﻣﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﯾم ﺑﺎ
آﻧﮑﮫ ﭼﺷم اﻧداز ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺑﮭﺑود رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺷدت ﻧﺎﻣوﻓق
ﺑود ،ھﻧوز ھم ﻟزوم رﺳﺎﻧدن آن رواﺑط ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻗطﻌﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﯾﻊ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺧﯾﺎل در آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾم ،دﯾﮕر ﺑرای ﺳوال ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﺎز ﻧﺑود.
 .٢٣ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای ﻋﻣل ﺑﮫ آﺧرﯾن دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت از
دﺳت ﻧدادﯾم .واﯾﺳرا ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده ﺑود ﮐﮫ ﻓرﺻت و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑرای اﻋزام ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت وﯾژه
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب اﺧﯾر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻣﻘﺎم واﯾﺳرا و ﺧﺷﻧودی ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﻘﺎب
ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ ﺧود در ھﻧد ﻓراھم ﺷده اﺳت .ﻣﺎ در ھﻣﻔﮑری ﺑﺎ اﯾن ﻧظر ،ﻓورا ﻣﻘدﻣﺎت اﻋﻼم اﯾن
وﻗﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده وﯾژه اﻧﺟﺎم دادﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ از ﺣداﮐﺛر
ﺗﻼش ﺧود ﺑرای اﯾﺟﺎد ﮔﺷﺎﯾش ﻣطﻠوب و ﺗﺟدﯾد ﺑﺣثھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨۶٩ﺑﺎ
اﻣﯾر آﻏﺎز ﺷد و در  ١٨٧٣ﺑﺎ وزﯾر او در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ دو ﺣﮑوﻣت اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓت .اﻣﺎ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﺳﺗﻘﺑﺎل دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم در وھﻠﮫ اول ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑوﻣﯽ
ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ،ﻧﺎﻣﮫی از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور را ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرﺳﺎﻧد و در آن ﻣﺳﺎﯾل ظﺎھری را ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت اﻋﻼم ﮐﻧد .ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ،ﺳرﮔرد ﺧﺎﻧﺎن ﺧﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ در  ١٧ﻣﯽ
 ١٨٧۶ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد .ورود او ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل طﯽ ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ ﻣﺎ اﻋﻼم
ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر "ﮔﻔﺗﮕو را ﻣﺎﻧﻧد ﻣوارد ﻗﺑﻠﯽ رد ﺧواھد ﮐرد" .اﯾن اطﻼﻋﺎت اﻧدﮐﯽ ﭘس از آن
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ﺗوﺳط ﺧود اﻣﯾر ﺗﺎﯾﯾد ﺷد و ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را رد ﮐرد ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ او ﻣﺎﯾل ﺑﮫ
ﺗﻐﯾﯾری در رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺗوﺳط آن ﺣﮑوﻣت
ﺑرای رﺿﺎﯾت ﺧود در ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﺳت .اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﭼﯾزی ﺑرای ﮔﻔﺗن در ﻣورد آنھﺎ دارد ،او ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود را ﻧزد
واﯾﺳرا ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﺑﺣث" ،در ﯾﮏ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ و ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن
ﻣﺗﻌﮭد ﺷود" .در ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن از وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﺷد ،اظﮭﺎر
داﺷت ،دﻻﯾل دﯾﮕری ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑرای رد ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ او اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ،اﯾنھﺎﺳت:
اول ،او ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ »ﺻﺎﺣب« را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد و دوم ،اﮔر ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
را ﺑﭘذﯾرد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾت روﺳﯾﮫ ﺑرای ﺗﻌرﯾف ﺑﮭﺗر رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ ﺧودداری ﮐﻧد.
 .٢۴ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ زﯾر رﺳﯾدﯾم :اول ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی
ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑرای ﺧود ﻣﺎ رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻧﺑود و ظﺎھرا ﺑرای اﻣﯾر ﻧﯾز رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻧﺑود ،ﭘس
ﺗﺟدﯾد آن آزﻣﺎﯾش ﻣطﻠوب ﻧﺑود .دوم ،اﻋﺗراض اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ
او را ﻣﻠزم ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت روﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺳﺗﻠزم ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﺗﻔﺎھﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرف او در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ ﺣﺎﺻل ﺷد و ﻣﺎ آن
را ﺑراﯾش اﺑﻼغ ﮐردﯾم .ﺳوم ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻣﯾر و ھم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﻧﺎﻣطﻠوب اﺳت ﭘﺎﺳﺧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺑدون ﺗﺄﻣل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﯾم ،زﯾرا اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﯾﮏ
ﺗﺧﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر اﺷﺗﺑﺎه از ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ ﻓورا ﺑر اﺳﺎس آن ﻋﻣل ﮐﻧﯾم،
ﺧود را در آن ﻣوﻗﻌﯾت ﻗرار ﺧواھد داد .از اﯾن رو ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر واﻻﺣﺿرت را ﺗوﺻﯾﮫ
ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻗﺑل از رد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎ ،ﻋواﻗﺑﯽ را در ﻧظر ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﻠزم
ﻣﯽﮐﻧد از اﯾن ﭘس ﺑﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮭزادهی ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را
از اﺗﺣﺎد و ﺣﻣﺎﯾت ﺗرﺟﯾﺣﯽ ﺧود ﻣﻧزوی ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﮐردﯾم ﮐﮫ اﺑﮭﺎم ﺑررﺳﯽ در
ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﯾش از ھر زﻣﺎن دﯾﮕری ﺑر ﻣﺎ واﺟب ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت
دﻗﯾق ﮔراﯾش واﻗﻌﯽ او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود را ﺳرﯾﻌﺎ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺗﺎ ﮐدام
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اﻧدازه ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻟطف ھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز از ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﮐرده ،ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﺗﻌﮭدی از ﺟﺎﻧب او ،ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧﯾم .ﺷراﯾط ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ او ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ﺑود .اﻣﺎ
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم اﺑزارھﺎی ﻣﺷروع را ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن واﻻﺣﺿرت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﺑودن وﻋدهھﺎ و ھم ھﺷدارھﺎی ﻣﺎ ﺑدون آزﻣﺎﯾش رھﺎ ﻧﮑﻧﯾم ،ﺑﮫ دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو و ﺳﺎﯾر دوﺳﺗﺎن
ﺷﺧﺻﯽ آنھﺎ در ﺣﮑوﻣت اﺟﺎزه دادﯾم ﺗﺎ ھﻣزﻣﺎن ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﮫ اﻣﯾر و وزرای او ﺑﻧوﯾﺳﻧد و
در آن ﺑﮫ طور ﻏﯾررﺳﻣﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺎ و اھﻣﯾت ﻓرﺻﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻣﺎدی ﻣوﻗﻌﯾت
ﺧود در داﺧل و ﺧﺎرج ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده ﺷد ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد.
 .٢۵اﻣﯾر ﭘس از دو ﻣﺎه ﺗﺎﺧﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻓوق ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد .در ھﻣﯾن دوران،
ﻣﺎ از وﮐﯾل ﺧود در ﮐﺎﺑل ﮔزارشھﺎی از اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن ﻣﺣرم ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن ﺗوﺳط
واﻻﺣﺿرت درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم .اطﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﺑﯾن اﻣﯾر و اﯾن ﻣﺎﻣوران روﺳﯽ
ﮔذﺷت ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای ﻧﺎﻣﮫی ﺑود ﮐﮫ از طرف ﻓرﻣﺎﻧدار روﺳﯾﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
ﺗﺣوﯾل داده ﺑود .ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ آن ﮐﮫ ﺗوﺳط درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺑﻼغ و ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷد ،ﻣوﺿوع ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت و ﺣﮑوﻣت ﺗزار
ﺑوده اﺳت .ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ از طرف اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﺷد ،دو ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﺑرای ﻣﺎ اراﯾﮫ
ﮐرد :اول ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده واﯾﺳرا در ﭘﺷﺎور ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود.
دوم ،وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻼ ﺑرود و ﺑﮫ واﯾﺳرا ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ درﺑﺎره
ﻧظرات و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﻣﯾر در ﻣورد رواﺑط ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑدھد .در ﻣورد اول
اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ،ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دو ﺣﮑوﻣت اﺟﺎزه
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣذاﮐراﺗﯽ را آﻏﺎز ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد و ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﻋﻣوﻣﯽ را
ﺑراﻧﮕﯾزد ،ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺎس ﭼﻧﯾن ﻣذاﮐراﺗﯽ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص
ﺗوﺳط ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دوم ﺑرای ﻣﺎ ظﺎھرا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﺎری از
اﻋﺗراض ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﺣﻘق ھدف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﮐﮫ درک اﺣﺳﺎﺳﺎت واﻗﻌﯽ اﻣﯾر ﺑود ،ﮐﺎﻣﻼ
ﺳودﻣﻧد ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ﺑﮫ وﮐﯾل ﺧود اﺟﺎزه دادﯾم ﺗﺎ ﭘس از ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣﯾر و
درﯾﺎﻓت دﺳﺗورات او ،ﻓورا ﺑﮫ ﺳوی ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧد.
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 .٢۶اﯾن وﮐﯾل ،ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در  ۶اﮐﺗوﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ رﺳﯾد .در اﺑﺗدا ،ﮔر ﭼﮫ
ﺑرای ﺻرﯾﺢ ﺑودن زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار داده ﺷد ،او روﺷﻧﯽ اﻧدﮐﯽ در ﻣورد دﯾدﮔﺎهھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت
اﻣﯾر اﺑراز ﮐرد .او ﮔﻔت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔتھﺎی ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻗﺑﻠﯽاش در
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎ آنھﺎ ﻣواﺟﮫ ﺷده ﺑودﻧد ،ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺑود و ﻣﺻﻣم ﺑود آن ﭼﯾزھﺎی را ﺗﮑرار
ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺣﯾﺛﯾت او ﺑﺎﺷد .ﺳراﻧﺟﺎم در اﺛر ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر ،ﭼﮭﺎر ﻣورد
ﺧﺎص ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وﮐﯾل اراﯾﮫ ﺷده ﺑود .اوﻟﯽ ،ارﺗﺑﺎط
ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک در ﺳﺎل  ١٨٧١در ﻣورد ﭘﺳر ﺳرﮐﺷش ،ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑود ﮐﮫ او را زﻧداﻧﯽ
ﻧﻣوده ﺑود .او اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣداﺧﻠﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ ﺧود و ھم
ﺣﻣﺎﯾت دﺷﻣﻧﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﺧود در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و اﺑراز ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﯽﮐرد .دوم ،ﺷﮑﺎﯾت از
ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎ در ﻣورد ﻣرز ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ آن را ﯾﮏ اﻗدام ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ او را
از ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﻣﺷروﻋش ﻣﺣروم ﮐرده ﺑود .ﺳوم ،از ھداﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﯾﺳرای ﺳﺎﺑق ﺑرای
رﺋﯾس واﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ او ﺧراﺟﮕزار واﻻﺣﺿرت اﺳت و آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣداﺧﻠﮫ
در اﺧﺗﯾﺎرات و ھﺗﮏ ﺣﯾﺛﯾت ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳت .ﭼﮭﺎرم ،اﻣﯾر از رد ﻣﮑرر درﺧواﺳتھﺎی
ﻗﺑﻠﯽاش ﺑرای اﺗﺣﺎد دﻓﺎﻋﯽ و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗن رﺳﻣﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﭘﺳر ﮐوﭼﮑش ،ﻋﺑدﷲ
ﺟﺎن ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﺗﺎﺳف ﺑود .وﮐﯾل ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺷدت ﺑﯽ ﭘول اﺳت و ﻣردﻣش از
ﻣﺻﻠﺣت ھﺎی او ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن آن ﻧﺎراض اﻧد .ﺑدون ﺷﮏ ﻣﺧﺎﻟﻔت واﻻﺣﺿرت از
ﭘذﯾرش اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗرس از اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ آنھﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗرس از
ﻣﺣﺑوﺑﯾت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﻣداﺧﻠﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻓراد ﺗﺣت ﺳﺗم ﯾﺎ ﻧﺎراض ﺑود .اﯾﻧﮑﮫ
اﻣﯾر از ﻗدرت ارﺗش ﺧود ﻣطﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ھداﯾﺎی ﻣﺎ او را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾز آن ﮐرده اﺳت و
دﯾﮕر آن ﺗرس ﻗدﯾﻣﯽ از ﻗدرت روﺳﯾﮫ را اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﮐرد .اﯾﻧﮑﮫ او طﺑق ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣﺎ،
ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی از دﺳت ﻧداده
اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ رواﺑط داﯾﻣﯽ ﺑﯾن ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن و واﻻﺣﺿرت اﮐﻧون ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣل
دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ داﯾﻣﯽ ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوران وﯾژه ﺑرﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی ﻣﮑرری ﺑﺎ اﻣﯾر
ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣوﺿوع و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺧﻼﺻﮫ،
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اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از ﻣﺎﻣور ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل اﺳﺗﺧراج ﺷد ،ﻣﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐرد ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑر اﺳﺎس آن رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرﻗرار ﮐرده ﺑودﯾم ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻣﻼ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ واﻻﺣﺿرت از ﻗدرﺗﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺑرای او ﯾﺎراﻧﮫ داده ﺷده
و آﺷﮑﺎرا از او ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ در اﻓزاﯾش ﻧزدﯾﮑﯽ و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ او ﺑﺎ
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻗدرت دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای اﻣﭘراﺗوری ﻣﺎ در ھﻧد ﺧطر ﺟدی اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﮐﻣﮏ
ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،وﮐﯾل ﺑﮫ واﯾﺳرا ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻣﯾر ،اﮔر ﭼﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ
ﭘذﯾرش اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ھر ﺑﺧﺷﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧداﺷت ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ،در ﺻورت ﺗﺎﮐﯾد ﺑر
اﯾن ﻣوﺿوع ،ﭼﻧﯾن ﺷرطﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎی از دﺳت دادن ﻣزﯾت اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ
ﻣدتھﺎ ﺧواھﺎن آن ﺑود ،ﺑﭘذﯾرد ،ﺗﺣت ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺧﺻﯽ او را در داﺧل ﮐﺷور
ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،آن ﭼﮫ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﻋﻣدﺗﺎ ﻧﮕران آن ﺑود.
 .٢٧اﯾن اظﮭﺎرات ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺎ ﺳرﻧﺧﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر و اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻧﮕرش
ﻗﺑﻠﯽ او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ داد .واﯾﺳرا ﭘس از ﺑررﺳﯽ طوﻻﻧﯽ آنھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﺧرﯾن دﺳﺗورات
درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﺳوی ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن رﺳﻣﯽ
وﻟﻌﮭد اﻣﯾر ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت و ﺳودﻣﻧد ﺑﮫ او
اﻋطﺎ ﺷود؛ ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎﯾل و ﺗواﻧﺎﯾﯽ او ﺑرای اﯾﻔﺎی وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻧﻘش ﺧود در
ﺗﻌﮭدات ﻣﺗﻘﺎﺑل ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎھدهی اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻧﺣوی رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑرای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷود .اﯾن
اﻣﺗﯾﺎزات ﮐﮫ ﺗوﺳط آﺧرﯾن دﺳﺗورات ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت ،ﻋﻣﻼ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را
ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾش از ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺟدد ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﮫ اﻣﯾر در ﺳﺎل
 ١٨۶٩داده ﺑود و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻋﻣوﻣﯽ از ﺗﻌﮭدات اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﯾﺎﺗﯽ
اﻣﭘراﺗوری ﺧود ﻧﻣﯽﮐﻧد .دﻟﯾل زﯾﺎدی ﺑرای اﯾن ﺑﺎور وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑرای ﺛﺑﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ
اﻗﺗدار ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺧود ،ﭘدر اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣدﯾون ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭼﻧﯾن ﻓرض ﻣﯽﺷود )و ﭼﻧﯾن ﻓرﺿﯽ ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﺗﺎﯾﯾدی ﻣﺎ در ﻣورد
وﺿﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗوﯾﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت( ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﺻدی ظﺎھرا ﻣﺗزﻟزل ﻗدرت
ﺷﯾرﻋﻠﯽ و ﺟواﻧﯽ وﻟﯾﻌﮭد ﻣﻧﺻوب او ،اﻋﻼم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﻣﺛﺑت ﭼﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﻋﻣﻼ از آن
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درﮔﯾری ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﻏﯾرآن ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﭘس از ﻣرگ اﻣﯾر ﻓﻌﻠﯽ ﺗﮑرار
ﻣﯽﺷود .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺷراﯾط اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر
ﺷﮭزاده ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل دارد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺷﺧﺻﯽ
و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﭘذﯾرد .آنھﺎ ھﯾﭻ ﻣداﺧﻠﮫی در اﻗﺗدار ﻣﺳﺗﻘل اﻣﯾر ،ھﯾﭻ اﺷﻐﺎل ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣرو
او و ھﯾﭻ ﮐﻧﺗرول ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر اداره ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎ ﻧظﺎﻣﯽ او ﻧدارﻧد .آنھﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣدود ﺑﮫ
اﺳﺗﻘرار ﺣداﮐﺛر دو ﯾﺎ ﺳﮫ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ )ﻣورد اﻋﺗﺑﺎر واﻻﺣﺿرت ،ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت او و ﻣﻧﻊ
از ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ ﺣﮑوﻣت اﯾﺷﺎن( در آن ﻧﻘﺎط ﺳرﺣدی ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت از راهھﺎی دﯾﮕر ﻧﺑودﯾم و ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﺣﻣﻼﺗﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد ﮐﮫ از
ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ از آنھﺎ دﻓﺎع ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،واﯾﺳرا ﺑر اﯾن ﻋﻘﯾده ﺑود ﮐﮫ اﺻرار
ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘذﯾرش ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ اﻣﯾر ﯾﺎ دادن ﻓرﺻت ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑرای
رد ﺧواﺳتھﺎی ﻣﺛﺑت او ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﺣﯾﺛﯾت و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺧواھد ﺑود .ھدف
ظﺎھری اﻣﯾر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﻗرار دھد و
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣوظف ﺑود اﯾن ﻣوﺿﻊ را ﺗﻐﯾﯾر دھد .اﯾن ﻧظرات واﯾﺳرا ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ
ﺑﺎ آن ﻣواﻓق ﺑودﯾم.
 .٢٨در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ وﮐﯾل دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔردد و در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت دﻗت ﺑﮫ اﻣﯾر
ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده اﺳت ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد را ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﻌﺗدل و ﺿروری
اﻣﺿﺎ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن رﺳﻣﯽ وﻟﻌﯾﮭد او ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﯾد .وﮐﯾل ﻣوظف ﺷد ﺑﮫ اﻣﯾر
ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﮐﮫ ﻣواﻓﻘت ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﮫ ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﺑود ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت او ﺑﺎ اﯾن ﺷرط اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﻧﺎی ﻣذاﮐره ﺑﺳﺗﮕﯽ
دارد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از اﺣﺗﻣﺎل ﺳوءﺗﻔﺎھم در اﯾن ﻣورد ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد از واﯾﺳرا ﯾﮏ
ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرد ﮐﮫ اﺟﺎزه دارد ﺑﮫ اﻣﯾر اﺑﻼغ ﮐﻧد .واﯾﺳرا ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﮫی
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﻓرﺳﺗﺎد و او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣﺟﻠس
اﻣﭘراﺗوری ﺑﮫ دھﻠﯽ دﻋوت ﮐرد و در آن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد را
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ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻓوق اﻣﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻣذاﮐره در ﭘﺷﺎور ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎده
واﻻﺣﺿرت ﺧواھد ﺑود.
 .٢٩ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد در اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ،ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن از ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧش آن در ﭘﺎﯾﺎن اﮐﺗﺑر
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت و در ﻋﯾن زﻣﺎن واﯾﺳرا ﺳﯾﻣﻠﮫ را ﺑرای ﺑﺎزدﯾد از ﺳرﺣد ﺗرک ﮐرد.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﺣوادﺛﯽ در اروﭘﺎ رخ داد ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر آن ﻓورا در ﻣذاﮐرات ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ
آﺷﮑﺎر ﺷد .در ﺳراﺳر ھﻧد و آﺳﯾﺎ اﯾن اﻧﺗظﺎر وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺳﻠطﺎن و ﺗزار
ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﺑوده و ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷود .اﮔر اﯾن اﻧﺗظﺎر ﻣﺣﻘق
ﻣﯽﺷد ،ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑر رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﮐم ﺑود ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﯾﮏ
آزﻣون ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷد .ﻓورا آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﺑرای ﻣﺗﻌﮭد ﺷدن
ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﻧدارد .ﺳﯾﺎﺳت ظﺎھری او اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ ﻣﻣﮑن از ﻣﺎ دور ﺑﻣﺎﻧد و ﭘس از آن ،اﮔر ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯽ
طرﻓﯽ ﺷدﯾد ﺑﯾن دو ﻣﺗﺧﺎﺻم را ﺣﻔظ ﮐﻧد ،اﺗﺣﺎد ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﻧده ،روﺳﯾﮫ
ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯾس و ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﺷراﯾط ﺳودا ﮐﻧد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،ﮐﺳب وﻗت ﺑرای واﻻﺣﺿرت
ﺿروری ﺑود .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ وﮐﯾل اﻧﮕﻠﯾس اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر
ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ از او ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﺧوش اﺳت .اﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺷﻔﺎف طوﻻﻧﯽ ﺷد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ وﮐﯾل ﮐﮫ
از ﺳوی واﯾﺳرا دﺳﺗور ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﺗرک آن اﺻرار ﮐﻧد ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺣﺿور
واﻻﺣﺿرت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد .ﺳﭘس اﻣﯾر ﺑﮫ او اطﻼع داد ﮐﮫ او ﺑرای ﺑﺣث در اﯾن ﻣورد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺎمھﺎی واﯾﺳرا ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻣﺎر اﺳت و وﮐﯾل ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﻣﺎﻗت ﯾﺎ ﺑﯽ وﻓﺎداری اﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ
او را ﭘذﯾرﻓت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﺎه اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد .در اﯾن دوره ،اﻣﯾر ،ﮔر ﭼﮫ
ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد اﻣور ﺑﺎ وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻣﺎر ﺑود ،اﻣﺎ ﺗواﻧﺳت ﺳرﺑﺎزان را ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧد و دﺳﺗورات ﻧظﺎﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﻧد .ﻣﺎﻣوری از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن در درﺑﺎر او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ﻗرار
ﺑود ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت در ﺗﻣﺎس ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﻣﺎ از ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔذﺷت،
ﮐﻣﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم .زﯾرا ﮔزارشھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﻧﺎدر ،ﻣﺑﮭم و
ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﺷده ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭘس از ﺳﺎلھﺎ ﺳﯾﺎﺳت اﻧﺗظﺎر ﮐﮫ ﺻﺑوراﻧﮫ دﻧﺑﺎل ﺷد و ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
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ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺑود ،دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ھدﻓﯽ را ﮐﮫ ﻣدتھﺎ ﻣﻧﺗظر آن ﺑودﯾم ،ﺑﮫ طرز ﺧطرﻧﺎﮐﯽ
ﻧﺎﻣﺷﺧص ﮐرده ﺑود ،درﺳت در ﻟﺣظﮫی ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن در ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﻠﯾونھﺎ روﭘﯾﮫ و ﺗﻔﻧﮓ ﮐﮫ ﺑدون
ﻗﯾد و ﺷرط ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ھدر داده ﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت در ھر ﻟﺣظﮫ ﻋﻠﯾﮫ
آن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده واﻻﺣﺿرت ﻗرار ﻧﮕﯾرد .در ﻧﮭﺎﯾت ،اﻣﯾر ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت از
ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش ﻣطرح ﺷده ﺑود دوری ﮐﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﺳﺳت
آﺷﮑﺎر ﺑرﺳﺎﻧد )ﻧﺗﯾﺟﮫی ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف او ﺳﺎزﮔﺎرﺗر از ﻗرار دادن ﺑر ﭘﺎﯾﮫی ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
ﻧﯾﺳت( ،وزﯾر ﺧود ،ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣود ﺷﺎه را ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻓرﺳﺗﺎد
و ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر آﻧﺟﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷت و ﺑﮫ طور ﻣﺧﺗﺻر او را از آﻣدن وزﯾر ﺧود ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
آﻏﺎز ﻣذاﮐرات آﮔﺎه ﮐرد ،اﻣﺎ ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺟود در آن.
 .٣٠وزﯾر اﻣﯾر ﮐﮫ ﻣرﯾض ﺑود و ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﺳت طﯽ ﻣراﺣل آﺳﺎن ﺳﻔر ﮐﻧد ،در ٢٧
ﺟﻧوری ﺑﮫ ﭘﺷﺎور رﺳﯾد .در آﻧﺟﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی دﻗﯾق ﺑرای
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧود ﺳﻔر ﮐرد .در اوﻟﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن دو ﻓرﺳﺗﺎده ،ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎری از طرف ﺣﮑوﻣت ﺧود ﻧدارد ﺗﺎ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ را ﺑﮫﻋﻧوان ﺷرط ﻻزم ﺑرای
ﻣواﻓﻘت در ﻣذﮐرات ﺑﭘذﯾرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،او اﺟﺎزه ﺧواﺳت ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧود را در اﯾن
ﻣورد ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻧدازد ﺗﺎ اظﮭﺎرات ﮐﺎﻣل و ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﻣورد دﯾدﮔﺎه اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﺎ
رواﺑط او ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺑرﺧﯽ از ﻗﺳﻣتھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑطﯽ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺧود را ﻣﺳﺗﺣق
ﺷﮑﺎﯾت از آنھﺎ ﻣﯽ داﻧﺳت ،ﺑﮫ دﺳت آورد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎم طول اﯾن ﻣدت ﻣﺷﺗﺎق ﺑﮫ
دﺳت آوردن اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺗﺑر از اﺣﺳﺎﺳﺎت واﻗﻌﯽ اﻣﯾر در اﯾن ﻣورد ﺑودﯾم ،ﺑﺎ درﺧواﺳت
ﻓرﺳﺗﺎده او ﻓورا ﻣواﻓﻘﮫ ﺷد ،ﺑﺎ ﺷرطﯽ ﮐﮫ او درک ﮐرد و ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ اظﮭﺎرات او ﻧﺑﺎﯾد
ﺗوﺳط ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﺷود ﯾﺎ از ﺳوی او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﻧﺎی ﺑﺣث ﺗﻠﻘﯽ ﺷود.
 .٣١اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻓﻐﺎن ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده اﺳت ،ﺳﻧد ﺟﺎﻟب ،آﻣوزﻧده و ﻣﮭﻣﯽ
اﺳت .اطﻼﻋﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﮫ واﯾﺳرا در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻣﯾر ﻋﻠﯾﮫ
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ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داده ﺷده ﺑود را ﺗﮑرار و ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﻗﺑل و ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗرارداد ﮐﺗﺑﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت ﮐﮫ از اﻣﯾر و ﺧﺎﻧدان او ﺣﻣﺎﯾت
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯽﻗﯾد و ﺷرط در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور اﻧﺟﺎم دھد ،ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت
درﺧواﺳت ﺷود .در اﯾن ﻓرض ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻣزاﯾﺎی ھر ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ
ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل واﻻﺣﺿرت داده ﺷده و ﻣﺟددا ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑرای اﻣﯾر
زﯾر ﺳوال ﻣﯽ ﺑرد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﺳوی او ﺷﺎﻣل ﺗﻌرﯾف و ﭘذﯾرش ﺗﻌﮭدات ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾد
در ﻗﺑﺎل ﻣﺎ اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ رواﺑط اﻣﯾر ﺑﺎ روﺳﯾﮫ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد
و ﺣﺎﮐﯽ از ﺑرداﺷﺗﯽ از ﺳوی واﻻﺣﺿرت اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ او
ﻋﻣﻼ ﻣﺷﺎﺑﮫ ادﻋﺎی اﻧﮕﻠﯾس اﺳت.
 .٣٢ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری روزاﻓزون ﻓرﺳﺗﺎده ،ﭼﻧدﯾن ھﻔﺗﮫ ﺑرای ﺗﺣوﯾل اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ طوﻻﻧﯽ ﺻرف
ﺷد .در آن زﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای اﻓزاﯾش
ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرد .او در ﺣﺎل ﺟﻣﻊ آوری ﻧﯾرو در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺳرﺣد
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت .او ﻋﻠﻧﺎ ھﻣﮫ رﻋﺎﯾﺎ و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻓورا ﺑرای ﯾﮏ
ﺟﻧﮓ ﻣذھﺑﯽ آﻣﺎده ﺷوﻧد ،ظﺎھرا ﻋﻠﯾﮫ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ و ﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن روﺳﯽ او؛ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھر دوی
آنھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣﻧﺎن ﺳﻧﺗﯽ اﺳﻼم ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﮐﻧد .او ﺑرای اﯾن ﺟﮭﺎد ،از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻘﺗدراﻧﮫ
آﺧوﻧد ﺳوات و ھﻣﮑﺎری ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺳران دﯾر ،ﺑﺎﺟور و ﺳﺎﯾر ﺧﺎﻧﺎت ھﻣﺳﺎﯾﮫ درﺧواﺳت
ﻓوری ﻣﯽﮐﻧد .او ﺑر ﺧﻼف ﺗﻌﮭدات ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﺎ رﺷوه ،وﻋده و ﺗﮭدﯾد ،ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ آن ﺳران و ﻣﻧﺎطق را ﺗﺣت ﺑﯾﻌت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻗرار دھد .او ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﻣﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﻣوده و آنھﺎ را ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑرای ﭘﯾﮕرد اﯾن اﺗﺑﺎع
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳران ﻣرزی ﻣﺳﻠﻣﺎن دارد ﮐﮫ ﻋﻠﻧﺎ ﺗوﺳط ﻣﺎ ﯾﺎراﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
 .٣٣واﯾﺳرا ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد درﯾﺎﻓت ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻓﻐﺎن ،ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺷﺎره ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎی ادﻋﺎﯾﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد اﻣﯾر ﺑﺎ ﺧﺷم ﺑرای ﭼﻧدﯾن
ﺳﺎل در ﺳﮑوت ﺑﯽ وﻗﻔﮫ در ﻣورد آنھﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد ،ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳوءﺗﻔﺎھمھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ
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ﺑود ﮐﮫ اﮔر دو ﺣﮑوﻣت از اﺑزارھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑرای رواﺑط دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرﺧوردار
ﺑودﻧد ،ﻣﻣﮑن ﻧﺑود رخ دھد .ﺑﺎ اﯾن ﺗذﮐر ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﻔﺳﯾر اﻣﯾر از ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻣوﺟود ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﭘرداﺧت و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷروط آنھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ داد .او
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻻﺣﺿرت ھﻧوز درﮔﯾر ﻣذاﮐره دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود ،از ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواﺳﺗﺎر ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺧﺻوﻣت ﮔزارش ﺷده از زﺑﺎن و
رﻓﺗﺎر اﻣﯾر ﮔردﯾد و در ﻧﮭﺎﯾت ،از واﻻﺣﺿرت ﺧواﺳﺗﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻓوری و ﻗﺎطﻊ در ﻣورد
ﺷرط ﻧﮭﺎدی ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺑﻧﺎی رﺳﻣﯽ ﻣذاﮐره ﺧود اﻋﻼم ﮐرده ﺑودﯾم.
 .٣۴ﻓرﺳﺗﺎده ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﮔزارشھﺎی ﮐﮫ از ﺳﺧﻧﺎن و اﻗداﻣﺎت اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ آﻣﯾز اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،او ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ از زﻣﺎن ﻏﯾﺑت او در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل،
واﻻﺣﺿرت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧود او آن را ﺳرزﻧش
و ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﮐرد .او ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ را در ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﺷدﯾد اﻣﯾر در ﻣورد اﯾن
ﻣوﺿوع از دﺳت ﻧﻣﯽ داد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻧﮭﺎد ،او ﺑﺎ ﺗﺄﺳف ﮔﻔت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑدون
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺳت و ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺟددا ﺑﺎﯾد از ﮐﺎﺑل ھداﯾت ﺑﺧواھد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری
ﺷد ﮐﮫ ﺷرط ﻣواﻓﻘت ﻣﺎ ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣﺎهھﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ او ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ،ﭘس از
ﺑررﺳﯽ ﻋﻣدی ،ﺑرای اﻓﺗﺗﺎح ﮐﻧﻔراﻧس در ﭘﺷﺎور ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﺗوﺿﯾﺢ
داده ﺷده ﺑود .اﮔر اﻣﯾر ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻧظر ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر داده و اﮐﻧون ﻣﯽﺧواھد رﺿﺎﯾت ﺧود را
در اﯾن ﺷراﯾط ﻟﻐو ﮐﻧد ،ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم در ﭘذﯾرش او اﺻرار ﮐﻧﯾم .اﯾن ﺻرﻓﺎ ﺑﺧﺷﯽ از
ﯾﮏ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﮐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﺟدی واﻻﺣﺿرت ،ﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﺑودﯾم ﺑﺎ آن
ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾم .اﮔر اﻣﯾر اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت را ﺑرای ﺧود زﯾﺎنﺑﺎر ﻣﯽداﻧد ،ﺑﺎﯾد اﯾن را ﺑﮕوﯾد و
ﺑﺣث در ﻣورد آن ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ در ھر دو ﺻورت ﺑﺎﯾد ﺑر ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ
ﺳرﯾﻊ و ﺻرﯾﺢ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐﻧﯾم.
 .٣۵ﻓرﺳﺗﺎده اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﻣدتھﺎ از ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻣرﮔﺑﺎر رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد ،ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از
درﯾﺎﻓت اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ درﮔذﺷت .ھﻣﮑﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧده او ،ﻣﯾرآﺧور اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ او ﺻﻼﺣﯾت
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ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻧدارد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧس را ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣذاﮐره وﺟود ﻧدارد ،ﺗﻌطﯾل
ﮐﻧد.
 .٣۶ظﺎھرا اﻣﯾر ﮐﮫ ھﻧوز ھدﻓش ﺑﮫ دﺳت آوردن زﻣﺎن ﺑود ،از اﯾن اﻗدام ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻌﺟب و
ﺧﺟﺎﻟت زده ﺷد .در ﻟﺣظﮫی ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﮐﻧﻔراﻧس را ﺗﻌطﯾل ﮐرد ،واﻻﺣﺿرت
دﺳﺗوراﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯾرآﺧور ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫی ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارد ،آن را طوﻻﻧﯽ ﮐﻧد.
ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎزه از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﭘﺷﺎور در راه ﺑود و ﮔزارش ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻓرﺳﺗﺎده ﺻﻼﺣﯾت
دارد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻣﺎم ﺷروط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﭘذﯾرد .واﯾﺳرا وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺎ
دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﮐﻧﻔراﻧس را ﺗﻌطﯾل ﮐﻧد ،از اﯾن ﺣﻘﺎﯾق آﮔﺎه ﺑود .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺗﻌﮭداﺗﯽ
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت از طرف اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرد ،اﮔر آن ﺷﮭزاده
ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺳزاوار ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ،در ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭘر اﻧرژی
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻧﺷﺎن داد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوب ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺧﯾﺎل راﺣت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود.
در اﯾن ﺷراﯾط ،طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺷﺎور ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷرﻣﺳﺎریھﺎ و
ﮔرﻓﺗﺎریھﺎی ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ آن ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن از آن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﺷود.
 .٣٧ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫی ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﻠﯽ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣدﺷﺎه ﻓﻘﯾد ،در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس در
ﭘﺷﺎور ارﺳﺎل ﮐرد ،ھﻧوز ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ از طرف اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﻧﺷده اﺳت .ﻣدﺗﯽ ﻗﺑل از
ﻣﺎﻣوران ﻣﺧﻔﯽ ﺧودﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺣرم
را ﺑﮫ ﺗﺎﺷﮑﻧد ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت و اﯾن اطﻼﻋﺎت اﺧﯾرا در ﺗﻠﮕراﻣﯽ از ﺳوی ﺳﻔﯾر اﻋﻠﯾﺣﺿرت
در ﺗﮭران ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت .ﺗوﻗﻊ ﭼﻧﯾن اﻗدام از ﺳوی واﻻﺣﺿرت ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺑود
ﮐﮫ در ﺑراﺑر دو ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺧود ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧد .او ﮐﮫ دورﻧﻣﺎی ﻓوری ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾﺷﺗر از
ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻧﻣﯽدﯾد و ﺷﺎﯾد از ﻋواﻗب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﯾم داﺷت ،در
ﭘﯾﺷروی ﺧود ﺑﮫ ﺳوی روﺳﯾﮫ ﻓورﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐرد .اﻣﺎ ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﯾن آن ﻗدرت
و اﻣﭘراﺗوری ﺑزرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻐرب زﻣﯾن درﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت آﺷﮑﺎر از
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ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ﺑرﻗراری رواﺑط ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯽ را ﺑرای واﻻﺣﺿرت در
ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺻب ﻣذھﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود اﻣﯾر ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔرﻓت ﺗﺎ آن را در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎزد .در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد
ﺗﻼشھﺎی او ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﮭﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﮑﺳت ﺧورده
اﺳت.
 .٣٨ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ اﻧﮕﯾزه اﯾن ﺗﻼش ﻧﺎﻓرﺟﺎم ﻣذھﺑﯽ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ اﻧﮕﯾزه ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ رواﺑط اﻣﯾر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در طول ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺿﯾﺢ
داده ﻣﯽﺷود .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ از ﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺧﺻﯽ و ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت
ﻣﯽآورد ،ﻣﺎﯾل ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧﮕران ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھر ﺳﺎل اﻣﯾد او ﺑﮫ ﻧوﻣﯾدی ﺗﺑدﯾل ﺷده و ﺿﻌﯾفﺗر
ﻣﯽﺷد ،او ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗدرﺗﯽ ﻣﻌطوف ﮐرد ﮐﮫ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،ﻣﻣﮑن اﺳت از
ﺗﻌﺻب ﻣردﻣﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧده ﻣﺳﯾر وﺣﺷﯽ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده در ﺑﯾن ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔﯾرد .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﯾم ،ﭼﻧد ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﻣﻧﻔﻌﻼﻧﮫ او ﺑﺎ ﻣﺎ
در ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﮐﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم ،ﻋزم ظﺎھری ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای رﺳﺎﻧدن
رواﺑط ﻣﺑﮭم ﺧود ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ ﻗطﻌﯽ ،ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ و ﺷوم
ﮐل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺷرق ،ﺑﯽﺗردﯾد اﻣﯾر را ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور واداﺷت ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهی ﻧزدﯾﮏ اﺳت
ﮐﮫ ﻣدتھﺎ ﭘﯾش ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد .او ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻور ﺳﻌﯽ ﮐرد ﯾﮑﺑﺎره ﺧود را در رأس ﯾﮏ
ﺟﻧﺑش ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻌﺻب ﻗرار دھد ،اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧودش ﺑﮫ آن ﻣرﺑوط ﺑود ،ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑود .اﻣﺎ ﺗﻼش او ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷد .آﺧوﻧد ﺳوات ﺣﺗﯽ ﺑﯾش از آن ﮐﮫ از ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﯾزار ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ طرحھﺎی اﻣﯾر ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﺑود .اﯾن ﻗدرت روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮭﻧﮫ و ﻣﺣﺗﺎط ﮐﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﭼﯾزی ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﺑﮫ دﺳت آورد ،ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﺳﯾﮑوﻟر ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻣذھﺑﯽ
ﺳر داده ﺑود ،ﻣوﻗﺗﺎ ھﻣﻧوا ﺷد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻣوﺿوع رﺳﯾد ،ﺣﺎﺿر ﻧﺷد ﺧود را ﺑﺎ آن
ﻣﺷﺧص ﮐﻧد .رﻋﺎﯾﺎی اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧدای او ﺑﺎ ﺧوﻧﺳردی ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد و روﺳﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮐﮫ او از
آنھﺎ درﺧواﺳت ﮐرده ﺑود ،ﻓﻘط از ﻓرﺻت ﻣﺳﺎﻋد ﺑرای اﺳﺗﺧراج ﭘول از او اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد.
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ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺷﺎور را ﺑﺑﻧدﯾم ،ﺟﻧﺑش ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﺑود و اوﻟﯾن ﮔﺎﻣﯽ
ﮐﮫ اﻣﯾر ﻓورا ﭘس از آن واﻗﻌﮫ ﺑرداﺷت ،ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣردم ﻗﻧدھﺎر ﺑود و ﺑﮫ
آنھﺎ اطﻼع داد ﮐﮫ ﭘروژه ﺟﮭﺎد رھﺎ ﺷده اﺳت و از آنھﺎ درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود
را ﺑرای ﮐﺎھش ﺷور و ھﯾﺟﺎن ﻣذھﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد ﮐﮫ او ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑرای ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن آن
ﺗﻼش ﻣﯽﮐرد و اﻓزود ﮐﮫ رواﺑط او ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺳﯾﺎر رﺿﺎﯾتﺑﺧش اﺳت.
 .٣٩اﮔر آن رواﺑط را آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﺑرای
اﯾن ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ آنھﺎ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣدود ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
ﻧﺑﺎﺷد .رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت .در ﻗﻧدھﺎر ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ
اﺧﯾر ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻣﺎ را از ﺟﻧﺑﮫ ﺟدﯾد ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﻣﺎس ﻗرار داد ،ﻣﺎ ﺷواھدی از اﺣﺳﺎس
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣردم و ﺗﻣﺎﯾل آنھﺎ ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣﺎﻓظ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣن
دارﯾم .در ﺳﯾﺑﯽ ،رؤﺳﺎ و ﺳران رﻋﺎﯾﺎی اﻣﯾر ،اﺧﯾرا ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻗﻼت ﺑودﻧد
ﺗﺎ در ﻧزاعھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫی و ﻣﺣﺎﻓظت از ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﻣریھﺎ ،وﺳﺎطت
ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ،اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺧﯾرا در ﺗل ،در ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺗوﺳط اﻓراد
اﻣﯾر در آن ﺳوی ﻣرز ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد و ﺑﺎ اﺑراز ﺻﻣﯾﻣﯾت و اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ داﺧل اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎی
ﻣرزی ﺧود دﻋوت ﺷدﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ھﻣﮫ ﮔزارشھﺎی ﻣﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
ﮐﮫ رﻋﺎﯾﺎی اﻣﯾر در ﮐل ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑر آنھﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ،ﻧﺎراض
اﻧد .ﺣﻘوق ارﺗش او ﻋﻘب اﻓﺗﺎده و ﺑﺧشھﺎی از آن ﯾﺎﻏﯽ ﺷدهاﻧد؛ ﺧزاﻧﮫاش ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷده
و ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺧﺻﯽ او ﻣﺗزﻟزل اﺳت.
 .۴٠ﺳﯾر ﺑﻌدی ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺎﺑل را ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﻣﯽﺧواھﯾم ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ
ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓزاﯾش اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ آزادی ﮐﺎﻣل و ﻗدرت ﺑرﺗر ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ﻣﻧﺗظر ﺗوﺳﻌﮫ طﺑﯾﻌﯽ آن
ھﺳﺗﯾم .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر
ﺣﺎﺿر ﯾﺎ از ﺳوی ﺧود ﻣﺎ و ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای دﺧﺎﻟت در اﻣور واﻻﺣﺿرت ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .رواﺑط
ﻣﺎ ﺑﺎ او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﺳران ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ و دوﺳت ﺑرﻗرار
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ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آنھﺎ از ﯾﮏ ﺳو ،اﮐﻧون از ھﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎ ،واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺗﺳب ،از
ﺛروت ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﻣﻌﺎف ﺷدهاﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ،آنھﺎ ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺧﯾر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻼت
)و دﯾﮕران ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﮔزارش ﺧواھد ﺷد( در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻧش ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﺗرول ﻧﺷده ﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧﺎﻣطﻣﯾن
واﺑﺳﺗﮫ اﺳت.
 .۴١ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﯾن ﮔزارش طوﻻﻧﯽ ﻧﺎﮔزﯾر در ﻣورد ﻋﻠت ،ﻣﺳﯾر و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻧﻔراﻧس
ﭘﺷﺎور ،ﻣﺎﯾﻠﯾم رﺿﺎﯾت ﮐﺎﻣل ﺧود را از ﻧﺣوه ﺑرﮔزاری آن ﮐﻧﻔراﻧس ﺗوﺳط ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
اﺑراز ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس در اﻧﺟﺎم ﻣﺎھراﻧﮫ ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف ،ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﺷﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن اﻣﭘراﺗوری ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد .ﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد دارﯾم ﮐﮫ
اﯾن ﻧظر ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗوﺳط ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ﺑﯾﻠﯽ ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ ،ﺟﺎﻧﺳون و ﺳﺗوﮐس

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ٣۶
ﺧﻼﺻﮫ ﮔزارش ﺷورای ﻣﺧﻔﯽ ﺗوﺳط اﻣﯾر در ﻗﻠﻌﮫ ﻻھور در  ١٧ﻣﺎرچ در ﻣوﺟودﯾت
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه و دﯾﮕران
»اﻣﯾر ﺳﭘس ﮔﻔت :اﮔر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور اروﭘﺎﯾﯽ در ﺧود ﮐﺎﺑل
ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ،ﻣن ﺧودم ﻣواﻓق ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ھﺳﺗم ،اﻣﺎ ﻣردم ﮐﺎﺑل آﺷوﺑﮕر و ﺑداﺧﻼق اﻧد،
اﮔر اﯾن ﻣﺎﻣور اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد ،ﺧدا ﻧﺎﮐرده ،ﻣن ﺷرﻣﻧده ﺧواھم ﺷد .ﭘدر
ﻣرﺣوﻣم اﻣﯾر ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻣﻼﺣظﺎت از داﺷﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧده اروﭘﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧودداری ﮐرد .اﻣﺎ
اﮔر ﻣﺎﻣوری را در داﺧل ﮐﺷور ،در ﺟﺎھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﻗﻧدھﺎر ﯾﺎ ﺑﻠﺦ ﯾﺎ ھرات ﻗرار دھد ،ھﯾﭻ
اﻋﺗراﺿﯽ وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت .ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ھر دو ﺣﮑوﻣت ﺳودﻣﻧد ﺧواھد ﺑود.
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ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣردم ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺳﻔﻼ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﻗﻧدھﺎر را آﻏﺎز
ﮐردهاﻧد .ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺳﻔﻼ ﻗﺑﻼ ھﻣﯾﺷﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و ﺗﻧﮭﺎ از ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺗوﺳط
ﭘﺎرس اﺷﻐﺎل ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗواﻓﻘﯽ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و ﭘﺎرس در
ﻣورد ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺳﻔﻼ وﺟود دارد .اﮔر ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده اروﭘﺎﯾﯽ در ﻣرز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
اطﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧواھد داﺷت و ﺑرای ﻣﺷورت در ﻣورد اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎ در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود«.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ٣۶
ﺧﻼﺻﮫ ﯾﺎدداﺷت ﺗوﺳط ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد در دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۶ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
واﯾﺳرا اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺎﯾل اﺳت ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ،ﺟزﺋﯾﺎت زﯾر را ﮐﮫ ﻣن از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻧﺟﺎب در ﺟرﯾﺎن
ﮔﻔﺗﮕوھﺎی دﯾروز و اﻣروز آﻣوﺧﺗم ،داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺧﺑردھﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺳرﮔرد ﭘﺎﻻک ،ﮐﻣﯾﺳر
ﭘﺷﺎور و آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب اﺳت.
اﻣﯾر أﻣﺎده اﺳت اﮔر از او ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اروﭘﺎﯾﯽ در ﻗﻧدھﺎر ،ھرات و ﺑﻠﺦ را اﺟﺎزه
دھد .اﻣﺎ او در ﻣورد ﭼﻧﯾن اﻓﺳری در ﮐﺎﺑل ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ را ﭘﯾش ﻣﯽآورد ،ھرﭼﻧد اﺣﺗﻣﺎﻻ
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺣل ﻧﯾﺳت«.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ٣۶
ﺧﻼﺻﮫ ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری و ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ٣١ ،ﻣﺎرچ ١٨۶٩
"اﻣﯾر آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑر اﺳﺎس آﻧﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،در ﺑراﺑر ﻣﺎھﯾت دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣﯽﮐﻧد ،اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺻرﻓﺎ ﺣﺎﮐم دﯾﻔﮑﺗوی ﮐﺎﺑل را ﺗﺻدﯾق ﻣﯽﮐرد،
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درﺳت و ﺧوب اﺳت؛ اﻣﺎ اﮔر آﻣﺎده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و از وارث او ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد
)ﺑﺎ وﺟود ﻣﺷﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ( ،ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ او آن را ﻧﭘذﯾرد.
او ﭘذﯾرای ھر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل ﺧود اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣورد
ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ ﺑرای ﭼﻧد ﺳﺎل آﯾﻧده ﺗردﯾد دارد ،اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت
اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود .از طرف ﺧود ﯾﺎ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﺎ ﻗﻠﻌﮫھﺎی ﻣﯽ ﺳﺎرد و در ﺻورت
ﺗﻣﺎﯾل ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﻣﯽﭘذﯾرد .ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﯾﺎ اﻧﺟﻧﯾر ﻧﺎظر را در آﻧﺟﺎ
)در ﺑﻠﺦ( ،ھرات ﯾﺎ ھر ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﯽﭘذﯾرد ،ﺑﮫ ﺟز در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت او ﯾﮏ
ﻋروﺳﮏ و دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود«.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ٣۶
ﺧﻼﺻﮫ ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه در
اﻣﺑﺎﻟﮫ ١ ،اﭘرﯾل ١٨۶٩
"ﻣﺎ روسھﺎ را ظﺎﻟم ﺑزرگ ﻣﯽ داﻧﯾم و ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻧﯾﺳﺗﻧد .در زﻣﺂنھﺎی ﻗدﯾم،
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣق را داﺷﺗﻧد ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐردﯾد .از ﭘذﯾراﯾﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﮫ اﻣﯾر در آن ﺣﺿور داﺷت ،ﺷب دﯾﮕر دﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﺷﮭزاده
ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑوﻣﯽ ﭘﻧﺟﺎب ،ﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده ﺑود ،رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ
رﻓﺗﺎر ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﮐﺷور ﻣﺎ را ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد و اﮔر آن را ﺑﮫ دﺳت آورﯾد ،ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﺳودی ﻧﺧواھد داﺷت.
وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ از او ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﯾر ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ ]ﻧﺳﺧﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﭼﻧﯾن اﺳت:
او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوی دوﻣﯽ ﺧﺻوﺻﯽ در اﻣﺑﺎﻟﮫ در ﯾﮏ ﺗﻔﺎھم ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﻣﯾر در ﻧﻘﺎط
ﻣﺧﺗﻠف رﺳﯾد ﮐﮫ ﻗرار زﯾر اﻧد» :اول ،اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻋزام ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ در ھر ﺟﺎﯾﯽ
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ﻣواﻓﻘﮫ ﮐﻧد .اﻣﯾر ﺑﺎ اﯾن ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣود و ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ را وﻋده داد .دوم ،اﻣﯾر ﻣواﻓق ﺑﮫ
اﻋزام ﻧﻣﺎﯾﻧده در آﯾﻧده اﺳت .در اﯾن ﻣورد ،اﻣﯾر ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑرای ﭘذﯾرش ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده در
ﺻورت اﺳﺗﻘرار اوﺿﺎع در ھر ﻧﻘطﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺎﺑل اﺑراز داﺷت ،ﭼون ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ
ﻗدرت او ﺑﺎ ﻣردم را ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽﺳﺎزد«[ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻘﯾم داﯾﻣﯽ
ﻣﯽﭘذﯾرد ،ﺑﺎ اﯾن ﻓرض ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽﺧواھد .وزﯾر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ﻣﺗﻌﮭد
ﺷود و ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﻣوران اروﭘﺎﯾﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد .ﺑﺎ اظﮭﺎر اﯾﻧﮑﮫ در
ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻓرﺳﺗﺎدن ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺟز ﻣﺳﻣﻠﻣﺎن و ھﻧدو اﺻﻼ ﻓﺎﯾده ﻧدارﻧد؛ او اﻓزود ،او ﺑﮫ
دورﺗر ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت روزی روسھﺎ از راه ﺑرﺳﻧد و اﻣﯾر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از اﻓﺳران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻣوران ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ از اﺳﻠﺣﮫ و ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ از او ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯽﮐﻧﻧد«.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ٣۶
ﺧﻼﺻﮫ ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕوی اﻣﺑﺎﻟﮫ در  ٣اﭘرﯾل  ١٨۶٩ﺑﯾن ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد
ﺷﺎه
وزﯾر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﮔﻔﺗﮕوی اول اﭘرﯾل  ١٨۶٩ﻣﺣﻔوظ ﺑود ،ﮔﻔت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣوردی
ﺑرای ﮔﻧﺟﺎﻧﯾدن ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ﻣﺎﻣور ﻣﻘﯾم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود ﻧدارد ،زﯾرا ﻏزﻧﯽ ﺷﺎﻣل
ﮐﺎﺑل اﺳت؛ اﻣﯾر آﻣﺎده اﺳت ﻧوﯾﺳﻧدهی ﮐﮫ او را ھﻣراھﯽ ﮐﻧد و در ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﺑﻠﺦ ﺳﻔر
ﻧﻣﺎﯾد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺷور اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﺑد .ﺧود وزﯾر ،اﻧور ﺧﺑرﻧوﯾس در ﻗﻧدھﺎر را »ﯾﮏ ﺷرور
ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر« ﻣﯽ داﻧﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ھر ﻣﺎﻣوری ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷد ،ﺻرﻓﺎ ﺑرای اطﻼﻋﺎت
ﺑود .ﺧطر ﺑزرگ اﯾن ﻣﺎﻣوران اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﮔر آن طور ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺗﺎر
ﻧﻣﯽﺷد ،در ﮔزارشھﺎی ﺧود ﺣﮑوﻣت را ﻧﺎﺳزا ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد .او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﻘل ﻣﯽﮐرد
ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻣﯾر در ﻗﻧدھﺎر ﺷﮑﺳت ﺧورد ،اﻋظم ﺧﺎن ﺑﮫ اﻧور ﺧﻠﻌت ،ﭘول وﻏﯾره داد و اﻧور
در ﻋوض ،ﮔزارشھﺎی دروﻏﯾﻧﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺷﯾرﻋﻠﯽ و ﮔزارشھﺎی آﺗﺷﯾﻧﯽ از ﻗدرت و
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ﻣوﻓﻘﯾت اﻋظم ﺧﺎن ﻧوﺷت .او اﺻرار ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﺣرف ﻣرا ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺧﺎطرات آن
دوره ﯾﻌﻘوب آﺑﺎد را ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑرای ﺧﺑرﻧوﯾس دل آﺳﺎ داد )او را آرام
ﮐرد( ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗدرت ﮐﺎﻣل ﺑرای
ﻓرﺳﺗﺎدن ﺧﺑرﻧوﯾﺳﺎن را دارد .ﺳﮑرﺗر ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ اﮔر اﺧﺑﺎر ﻧوﯾﺳﯽ ﺑرای اﻣﯾر ﺗوھﯾن
آﻣﯾز ﺑﺎﺷد ،ﺣﮑوﻣت او را در ﻣﻘﺎم ﺧود ﻧﻣﯽﮔذارد ﯾﺎ ﺑر اﺑﻘﺎی او اﺻرار ﻧﺧواھد ﮐرد«.
اﻓﺳراﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻣﯾر و ﺑﺎ ذھن واﯾﺳر در اﻣﺑﺎﻟﮫ در  ١٨۶٩آﺷﻧﺎ ﺑودﻧد ،ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﮔوﯾﻧد :ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﻣﯽﮔوﯾد ]ﻧﺎﻣﮫ  ٢٩ﻣﺎرچ  ١٨٧۵ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب[ » -ﻣن
اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارم ﮐﮫ اﻋﻼم ﮐﻧم ،اﻣﯾر آزاداﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی اروﭘﺎﯾﯽ در
ﺑﻠﺦ ،ھرات ﯾﺎ ھر ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎﺑل ﻣواﻓﻘت ﮐرد« .دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ﻣﯽﮔوﯾد ]ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳرھﻧﮓ
ﺑرن ٢ ،ﺟوﻻی » - [١٨٧۵ﺗﺻوری ﮐﮫ در ذھن ﻣن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد اﯾن ﺑود ﮐﮫ او )اﻣﯾر( ھﯾﭻ
ﺳرﺑﺎزی ﻧﻣﯽﺧواﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ارﺗش ﺧود از ﺧدﻣﺎت ﺑرﺧﯽ از
اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻣوران را در ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﺑﺑﯾﻧد؛ او
در آن زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟش ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش ﺑود و ﺑدون ﺗردﯾد رﻓﺗﺎر ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ از طرف ﻣﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت او را ﺑﮫ ذھﻧﯾت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرﮔرداﻧد«.
ﺳرھﻧﮓ ﺑرن ﻣﯽﮔوﯾد ]ﯾﺎدداﺷت  ٢۴اﭘرﯾل » - [١٨٧٧ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﻔﮭﻣم ﭼرا ﺣﮑوﻣت ﻻرد
ﻧﺎرﺗﺑروک در ﻣورد ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨۶٩ﺛﺑت ﺷده ﺑود ﺷﮏ ﮐرده اﺳت .ﻣن ﻣﯽﺗواﻧم
ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری و دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو در ﻣورد ﺗﻣﺎﯾل اﻣﯾر در اﻣﺑﺎﻟﮫ را ﺑرای در ﻧظرﮔرﻓﺗن
ﻣوﺿوع ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧم ،اﮔر او ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ رﺳﻣﯽ وارد اﯾن ﻣوﺿوع ﺷود و اﻧﺗظﺎرات او ﺑرای اﻋطﺎی ﻣﻌﺎھده ﺟدﯾد ﭘﺎﺳﺦ داده
ﻣﯽﺷد .ھﻣﺎن ﺷواھدی ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻣﺎﯾل ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎھده ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﺗﻣﺎﯾل
او ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔواھﯽ ﻣﯽ داد .اﮔر ﯾﮑﯽ ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑود ،دﯾﮕری ھم ھﻣﺎن
طور ﺑود .در آن زﻣﺎن ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺷﮭﺎدت ﺑدھم
ﮐﮫ ھم ﺧود او و ھم اﻓراد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ او ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر در ھر دو ﻣورد را واﻗﻌﯽ ﻣﯽ
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داﻧﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،زﻣﺎن ﺑررﺳﯽ ھر ﯾﮏ از اﯾن دو ﺳوال ﻓرا ﻧرﺳﯾده ﺑود و دﺳﺗورات
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﻧظرات ﺷﺧﺻﯽ ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﻣورد اﻟزاﻣﺎت آن ﻟﺣظﮫ اﻓزوده ﺷد
و ﺧطر اﻧﺣراف ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ از ﺳﯾﺎﺳت واﯾﺳرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ھﻧد را ﺗرک ﮐرده ﺑود ،او را
ﺗرﻏﯾب ﮐرد ﮐﮫ از ذﮐر رﺳﻣﯽ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد در ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .ﻋﻼوه
ﺑر اﯾن ،واﻻﺣﺿرت ھﯾﭻ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺳﻣﯽ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع اراﯾﮫ ﻧﮑرد ،ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت اﺑﺗدا از ﺟﺎﻧب واﯾﺳرا ﺑﺎﺷد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷراﯾط ﺑﮭﺗری را ﺑرای او ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد«.
ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣراﺳﻠﮫ  ٧ﺟون  ١٨٧۵ﺧود ﻣﯽﮔوﯾد .١٩» :در ﮐل ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺧود اﻣﯾر ﯾﺎ وزﯾر او ،ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،در ارﺗﺑﺎط ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود
ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﮐﺎﺑل در آﯾﻧده ﻧﮫ ﭼﻧدان دور اﺑراز
ﮐردﻧد«.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ٣۶
از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
ﻣن از اﯾن ﻟﺣظﮫ ﻣﺳﺎﻋد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎزم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻻرد ﻟﯾﺗون،
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﮫ ﻋﻧوان واﯾﺳرای ھﻧد ﺷد ﮐﮫ در  ١۵اﭘرﯾل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﻠﮑﺗﮫ را ﺑﮫ
ﻣﻘﺻد اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺗرک ﮐرد.
ﺑﺎ اطﻼع از ورود ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ ھﻧد ،زﻣﺎن را در اﻧﺗظﺎر از دﺳت ﻧدادم و واﯾﺳرای ﮐﻧوﻧﯽ
طﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺟوﯾﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ و رﻓﺎه واﻻﺣﺿرت و ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﺷد .ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﻗﺻد وی ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ،ﺑﮫ ﻣﺣض اﻧﺟﺎم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎی ﻻزم ،دوﺳت ﺧود
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب از اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن آﻣده اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺣض ﺗﮑﻣﯾل ﮔﻔﺗﮕوھﺎی
اﯾﺷﺎن ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑﺎز ﺧواھد ﮔﺷت .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﺎ دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو و ﺳرﮔرد ﺳﻧت ﺟﺎن
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ھﻣراه ﺧواھﻧد ﺷد ﺗﺎ ﺷﺧﺻﺎ ﺧرﯾطﮫ را ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗﺣوﯾل دھﻧد و واﻻﺣﺿرت را از
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اطﻼع دھﻧد و رﺳﻣﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐﻣﯾت
در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﭘراﺗوری ھﻧد اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.
ﻣن ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت اﺣﺳﺎﺳﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻧﯾت واﯾﺳرا ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ طور ﻣﺗﻘﺎﺑل ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھﻧد داد و ﺧواھﺷﻣﻧدم ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ از
ﻓرﺳﺗﺎده ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺳر ﭘﯾﻠﻲ ﻛﮫ از ﺳوي ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﺟدﯾد ﺑﺎ ﻛﻣﺎل اطﻣﯾﻧﺎن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﻔﺗﺧر ﺷده اﺳت ،ﻣﻲ
ﺗواﻧد ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ دو ﺣﮑوﻣت ﮔﻔﺗﮕو ﻛﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺳﻧد ٣۶
از اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
)ﻣﺗن اﺻﻠﯽ(
دوﺳت ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺻﻣﯾﻣﯾت و دوﺳﺗﯽ ،رﻓﯾق ،ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺣﺑت و ﺻراﺣت ،ﻣﮭرﺑﺎن ﺗرﯾن دوﺳت،
ﺳرھﻧﮓ ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور ،ﻟطف ﺷﻣﺎ اﻓزوده و آرزوی
دﯾدار ﻣطﻠوب ﺷﻣﺎ اﻓزاﯾش ﺑﺎدا!
ﭘس از ﻧوﺷﺗن ﻋﺑﺎرات ﻣرﺳوم ﻣﺣﺑت و ﯾﺎدآوری اﻗﺎﻣﮫی ﻻزم اﺗﺣﺎد ،ﺑﺎ دل ﺳرﺷﺎر از
ﺻﻣﯾﻣﯾت )دوﺳﺗﯽ( ﻣﯽ ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫی ﺳرﺷﺎر از ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣورخ  ۵ﻣﯽ ﺳﺎل ١٨٧۶
ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﻧﮕﺎه روﺷن )درﺧﺷﺎن( دﻋﺎ ﮐﻧﻧده در ﻋرش ﻣﻌظم )ﺧداوﻧد( رﺳﯾد .اﻣﯾد اﺳت
آﻧﭼﮫ از ﮔﻔﺗﮕوی ﺧود ﻧوﺷﺗﯾد ﺳرﺷﺎر از ﻟذت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار
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ﮐل اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ،ﻻرد ﻟﯾﺗون ﺑوده و اﻟزاﻣﺎت دﯾدار ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ و دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو و ﺳرﮔرد
ﺳﻧت ﺟﺎن در ﻣﺣل و ﻧﯾت ﺷﺎدی رﺳﯾدن اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﺑزرگ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ
ﺳﻠطﻧت ھﻧد در دل اﯾن دوﺳت ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت.
دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﻣژده ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ )دﻓﺗر ﺷﺎھﻧﺷﺎه( اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺷﮭﺑﺎﻧو ،ﺑرای
دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﺷﺎدی و ﺧرﺳﻧدی ﻓوقاﻟﻌﺎده در ﻗﻠب ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺷد .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻣﯾد ﻗطﻌﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ از ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻟﻘب ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻋظم در
ﺗﻣﺎم اﻣوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا ﺗﻌﻠق دارد آراﻣش ﺑوﺟود آﯾد ،زﯾرا آنھﺎ اﺗﺑﺎع ﻣﺧﻠوق ﺧﺎﻟق
اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ،در واﻗﻌﯾت ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھﻧد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ورود ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻻرد ﻟﯾﺗون ،ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل اﻣﭘراﺗوری ھﻧد رﺿﺎﯾت ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ و اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد دو
ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﯾش از زﻣﺂنھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣوﺟب ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﯾت ﺷود.
ﺧﺻوﺻﺎ آﻣدن ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور )ﺑرﺧﯽ( اﻣور دو ﺣﮑوﻣت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻣور اﯾن
دوﺳت ﻗﺑﻼ ﺷﺧﺻﺎ در ﻗرارﮔﺎه ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐرد ،ﻣطﺎﻟب ﻣﻣﻠو از
ﺗوﺻﯾﮫ ﺑرای ﺗﻌﺎﻟﯽ و دوام رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻓﯽ و ﮐﺎرآﻣد ﺷﻣرده ﻣﯽﺷد ،در
دو ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ٢١ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﺳﺎل  ١٢٩٠ھﺟری و ﺟﻣﻌﮫ  ٢٢ﻣﺎه ﺻﻔر
ﺳﺎل  ١٢٩١ﻣﯽﺑﺎﺷد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﮑرار ﻧﯾﺳت.
از ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽﺧواھم ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد ﺣﮑوﻣت ﺧداداد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺷور
ﺻﺎﺣب اﻗﺗدار ،ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﻋظﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﻗوی و اﺳﺗوار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .در اﯾن
زﻣﺎن ،اﮔر ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗراوت و ﺑﮭره ﻣﻧدی از ﮐﺷور ﺧداداد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد
ﻧظر ﺑﺎﺷد ،ﺗذﮐر داده ﺷود ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﻣﺣرم اﯾن دوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﮑﺎن ﻣﯽرﺳد و ﻣطﺎﻟب
ﻧﮭﻔﺗﮫ در دل ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس را اراﯾﮫ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد آنھﺎ را ﺑرای دﻋﺎ ﮐﻧﻧده در
ﻋرش اﻟﮭﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧد ﺗﺎ اﻣوری ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ و دﻗﯾق ﺳﻧﺟﯾده ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ﻗﻠم
ﻣﺣﺑت آﻣﯾز ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
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اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ در آﯾﻧده ﮔﮭﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷتھﺎی از ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺧود ،ﺑﺎ ﻣﺣﺑت اﯾن دوﺳت را
ﺷﺎد ﮐﻧﯾد .دوﺷﻧﺑﮫ  ٢٧رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ١٢٩٣ھﺟری.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨در ﺳﻧد ٣۶
 ٢٢ﻣﯽ ١٨٧۶
از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
درود ﺑر دوﺳت ﻋزﯾزم .اﻋﺗﺑﺎرت ﭘﺎﯾدار ﺑﺎد .در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫی ﺷﻣﺎ ﺑزرﮔوار ﮐﮫ در  ۵ﻣﯽ
 ١٨٧۶ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر روز در ﻣﺟﻠس ﺧﺻوﺻﯽ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣﺷوره
ﺻورت ﮔرﻓت .اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس در اﯾن راﯾزﻧﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﭼﮫ آﻣدن ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده اروﭘﺎﯾﯽ
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس در ﻣﺟﻣوع دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗراوت و ﻣزﯾت ﺑرای ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺣﺷﯽ ﮔری و ﺟﮭﺎﻟت در ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﻻﯾل ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑرای
ﺗرس وﺟود دارد.
اول ،اﯾن ﮐﮫ ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت آﻗﺎﯾﺎن )ﺻﺎﺣبھﺎ( ﻣﺷﮑل اﺳت ،زﯾرا ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻧﺎآﮔﺎھﯽ و ﺟﮭﺎﻟت ،ﻧﺎم »دﺷﻣﻧﯽ دﯾﻧﯽ« )ﻏزا( را ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺻدﻣﮫ و آﺳﯾب
ﻣﯽﺷود و اﻓراد دﯾﮕر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی اﻧد ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﺻور ﺻدﻣﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
اﻣﯾر ،وارد ﮐردن ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﺎﺣبھﺎ را در درﺟﮫ اول اھﻣﯾت ﻗرار ﻣﯽدھﻧد.
در اﯾن ﺷراﯾط ،اﮔر در اﯾن ﮐﺷور آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ آنھﺎ وارد ﺷود ،ﺑدون ﺷﮏ اﺧﺗﻼﻓﯽ در دوﺳﺗﯽ
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رخ ﺧواھد داد و وﻗوع اﯾن اﺧﺗﻼف )ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت( در دوﺳﺗﯽ
اﯾن دو )ﺣﮑوﻣت( ﺗﺣت ھر ﺷراﯾطﯽ ﺑرای ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾﺎﻧﺑﺎر ﺧواھد ﺑود .ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ
ﮐﮫ در ﻣﺎﺟرای )ﻗﺿﯾﮫ( ﻗﺗل ﺳرﮔرد ﻣﮑدوﻧﺎﻟد )ﻣﮑداﻻ( در ﻣﯾﭼﻧﯽ و ﺑرﺧورد ﺳﺧت ﺑﺎ
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ﻧوروزﺧﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ آن ،ﻋﻠﯽرﻏم ﺑﯽﮔﻧﺎھﯽ ﻧوروزﺧﺎن ،ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺣﺗرام ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑرای ﻣدﺗﯽ از ﺳﻣت ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻧﯽ )ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻠﯽ( ﺑﺎ ﻣﺟﺎزات
ﺳﻧﮕﯾن ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی ﻣﻌﻠق ﺷد و ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر ﺑﮫ اﺷد ﻣﺟﺎزات ﻣﺣﮑوم ﺷدﻧد.
دوم ،اﯾن ﮐﮫ اﮔر ﻓرﺳﺗﺎده ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوع ﻣﮭﻣﯽ را ﻣطرح ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾد آن
ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت زﻣﺎن دﺷوار ﺑﺎﺷد و او آن را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧود
رد ﮐﻧد ،ﻣوﺟب ﻧﻘض دوﺳﺗﯽ دو ﺣﮑوﻣت ﺧواھد ﺷد .ﺳﭘس ،ﺑرای رﻓﻊ آن ﻧﻘص )ﺻدﻣﮫ(،
ﻻزم اﺳت ھر دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺷﮑﻼت را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﯾن اھداف )ﻣﻼﺣظﺎت( در
زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد اوﻟﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس و ﮐﺎﺑل ،واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﺑﺎ آﻣدن
ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،از آن زﻣﺎن ﺗﺎ اﻣروز ،در ھر ﻣوردی
ﮐﮫ آﻣدن ﺻﺎﺣبھﺎ ﻣطرح ﺷده اﺳت ،ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ھﻣواره از ﻧﮕﺎه دوراﻧدﯾﺷﯽ ﺑﮫ آنھﺎ
اﻋﺗراض داﺷﺗﮫ اﺳت .اﮐﻧون ﻧﯾز آﻣدن ﺻﺎﺣبھﺎ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود ،ﻣﺳﺗﺣب ﻧﯾﺳت.
ﺑرای ﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت  -اﮔر ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠب ﺣﺳن ﻧﯾت ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ
آﻣدن ﻧﻣﺎﯾﻧده اروﭘﺎﯾﯽ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾم و ﺑرای اﻣﻧﯾت آن ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﮐﺎﻣل اﺗﺧﺎذ
ﻣﯽﮔردد ،آﻧﮕﺎه اﯾن دﺷواری ﺑزرگ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ آﻣدن و رﻓﺗن ﺻﺎﺣبھﺎ را ﻧﻣﯽﺗوان از
ﺣﮑوﻣت روس ﮐﮫ در ﻣرز )ﺳرﺣد( ﺷﻣﺎل ﻣن ﺑﺎ ﺳرﺣدات ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﺳت،
ﭘﻧﮭﺎن ﻧﮕﮫ داﺷت.
اﻓراد ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻧﺗرس ھﺳﺗﻧد .اﮔر ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓرﺳﺗﺎده ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮕو در
ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺣﮑوﻣﺗﯽ ،ﻧﺎﮔﮭﺎن وارد ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود ،ﻣﺗوﻗف ﮐردن او ﻏﯾرﻣﻣﮑن
ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،راه آنھﺎ ﻧﯾز ﮔﺷوده ﺧواھد ﺷد و ﮔﺷﺎﯾش راه ﻧﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت
ﮐﺎﺑل ﺧوب اﺳت و ﻧﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،در اﯾن اﻣر ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ آﻣد و
رﻓت ﺻﺎﺣبھﺎ ،طﺑق ﻋرف ﺳﺎﺑق ،ﺑﺳﺗﮫ )ﻣﻣﻧوع( ﺑﻣﺎﻧد و اول ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺣرم ﻣﺎ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻣﯽرود و در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ )ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﺑﺣث(
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آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد ﻣﺎ را از آﻧﭼﮫ در ذھن ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس اﺳت ،آﮔﺎه ﺳﺎزد و ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوع در ﺟﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس در اﯾن ﻣوارد اﻋم از ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎھﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد.
و اﮔر ﻧﻔر ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ھر ﻧﮑﺗﮫی ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ﯾﺎ رد ﻧﻣﺎﯾد ،واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر
ﻣﯽﺗواﻧد آن را ﺑﮫ ھر ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺗرﺗﯾب ﮐﻧد .اﻣﺎ اﮔر در ﺣﺿور او ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر واﮔذار
ﺷود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت را ﺑﭘذﯾرد ﯾﺎ رد ﮐﻧد ،اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﻣﯽﺷود
و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ آن ﺧوب ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺧﻼﺻﮫ ،ﻧﺎﻣﮫ ﻏﯾرﻣﻧﺎﺳب ﺑودن آﻣدن ﺻﺎﺣبھﺎ از ﻧﺎم ﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺑﺳﺗﮫ ﺷد و اﻣروز ﺗوﺳط
درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽﺟﺎ ﺧﺎﻧﺎن ﺧﺎن داده ﺷد .ﻣﺑﻠﻎ  ٨٠٠روﭘﯾﮫ ﻧﻘد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼوﻏﮫ و ﯾﮏ ﺷﺎل
ﮐﺷﻣﯾری از طرف ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﻧوان ھدﯾﮫ ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽﺟﺎی ﻓوق داده ﺷد.
ﻣﻼﻣﺣﻣد ﻧﺳﯾم ﺧﺎن ﻗﺎﺑوﭼﯽ ﺟﮭت ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯽﺟﺎی ﻧﺎﻣﺑرده از ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺳرﺣد
ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ﻋﺎﻟﯽﺟﺎ ﻓردا از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﭘﺷﺎور ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٩در ﺳﻧد ٣۶
 ٨ﺟوﻻی ١٨٧۶
از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
)ﺗﻌﺎرﻓﺎت(
ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ١٢ﻣﯽ واﻻﺣﺿرت را درﯾﺎﻓت ﮐردم و ﻣﺣﺗوای آن را ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل اطﻼع دادم.
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ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻗﺻد ﺧود ﺑرای ﺷﻣﺎ ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺣرم ﺧود در ھر
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﺧواھد ،ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺣراز ﻣﻘﺎم ﺧود و اﺿﺎﻓﮫ
ﺷدن ﻋﻧﺎوﯾن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﻠﮑﮫ ﺑزرگ اﻧﮕﻠﯾس در ﺟﮭت دوﺳﺗﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اﺑراز داﺷﺗﻧد
ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣورد ﻗﺑول واﻻﺣﺿرت ﺧواھد ﺑود
ﮐﮫ از ﻣﺳﯾر اﺗﺧﺎذ ﺷده ھﻣﮫ درﺑﺎرھﺎی ﻣﺗﻣدن ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓرﺻت ﻣطﻠوﺑﯽ را ﺑرای
ﺑﮭﺑود رواﺑط ﻣوﺟود ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت از طرﯾق ارﺗﺑﺎط ﺻرﯾﺢ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد
ﻋﻼﻗﮫ ﻓراھم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮐراه واﻻﺣﺿرت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘذﯾرش اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ﺟﺎی ﺗﺎﺳف ﻓراوان
دارد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫی ﮐﮫ از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر واﻻﺣﺿرت درﯾﺎﻓت ﮐردم ،ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور رﺳﯾدم
ﮐﮫ ﻣﺷﺎوران واﻻﺣﺿرت در ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ ﻋدم ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده واﯾﺳرا ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر
ﺗﺻور ﻧﺎدرﺳت از اھداف ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﻧظر
ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻣﺗﻧﺎع ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .از اﯾن
رو ،ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗورات واﯾﺳرا ،دﯾدﮔﺎه ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻣورد رواﺑط ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت و ﻋﻠل
ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل واﻻﺣﺿرت از درﯾﺎﻓت اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت را ﺑﮫ طور ﻣﻔﺻل ﺑرای ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺗوﺿﯾﺢ دادم .ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎهھﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده دﺳﺗور داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد.
واﻻﺣﺿرت در ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردهاﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺣرم را ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن
ﻧظرات ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از واﯾﺳرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﮫ اھداف ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھد داد .دوﺳت
ﻣن! در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﭘذﯾرش دوﺳت و ﻓرﺳﺗﺎده ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺧودداری
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ،واﯾﺳرا ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدهی از واﻻﺣﺿرت درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر
واﻻﺣﺿرت دﻻﯾﻠﯽ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھد داد ﮐﮫ ﭘذﯾرش ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را ﺑرای
واﯾﺳرا ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻣﯽﮐﻧد.
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اﯾن ﺗﻣﺎﯾل ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ واﯾﺳرا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻔظ ﭘﯾوﻧدھﺎی دوﺳﺗﯽ و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻘوﯾت ﻣﺎدی آن اﺳت ﺗﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﯾﮏ ﮐﺷور
ﺳرﺣدی دوﺳت و ﻣﺳﺗﻘل ،ﻋﻣﻼ در ﺑراﺑر ھر دﻟﯾﻠﯽ از ﻧﮕراﻧﯽ آﯾﻧده ﺗﺿﻣﯾن ﺷود .اﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗن روﺷن اﺑزارھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎﺷد.
ﻣن ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻋزام ﻣﺎﻣورﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ،واﯾﺳرا ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺗﻣﺎﯾل ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﻣﺗﻌﮭد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺑرای ﺗداوم رواﺑط
دوﺳﺗﺎﻧﮫﺗر از ﻗﺑل در ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک و ﺑﮫ وﯾژه ﻣوﺛر ﺑر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﻓﺎه ﺷﺧﺻﯽ واﻻﺣﺿرت و ﺧﺎﻧدان ﺷﻣﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،اﮔر
واﻻﺣﺿرت دﺳت دوﺳﺗﯽ را ﮐﮫ اﮐﻧون ﺻراﺣﺗﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺷﻣﺎ دراز ﺷده ،ﻋﺟوﻻﻧﮫ رد ﮐﻧد،
ﺑﺎﻋث ﺗﺎﺳف ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ واﯾﺳرا ﺷده ،ﻧﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را ﺑﺎطل ﻧﻣوده و او را ﻣﻠزم
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﺷوری ﺑداﻧد ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧود را از اﺗﺣﺎد و ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧزوی ﮐرده اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٠در ﺳﻧد ٣۶
 ٨ﺟوﻻی ١٨٧۶
از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﮐﺎﺑل
ﻧﺎﻣﮫ  ٢٢ﻣﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ طور ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗﻘدﯾم ﮐردم.
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دﻻﯾل ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺷﺎوران در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد اﻣﯾر را وادار ﺑﮫ ﻋدم
درﯾﺎﻓت ﻣﺎﻣورﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺗﺣﺳﯾن ﺑراﻧﮕﯾز از ﺳوی واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﮐرده اﺳت ،ﺑﺎﻋث ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻋﻣﯾق ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺷده اﺳت.
در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ در وھﻠﮫ اول آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل دﺷﻣﻧﯽھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر از
ﮐﻧﺗرول آن ﻋﺎﺟز اﺳت» ،ﺗﺿﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺻﺎﺣبھﺎ ﮐﺎر دﺷواری اﺳت«.
واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن اﻋﺗراض را ﺟدی ﻓرض ﮐﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ
ﻗﺑﻠﯽ ﻣن ﺑﮫ اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب آﻣﺎده اﺳت ﻓرﺳﺗﺎده ﺧود را ﺑﮫ ھر ﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮫ
ﺑرای واﻻﺣﺿرت راﺣتﺗر اﺳت ،ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ او ﺑﻔرﺳﺗد.
در وھﻠﮫ دوم ،ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﻣﺗﻧﺎع از ﭘذﯾرش ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ واﯾﺳرا،
ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺎوران واﻻﺣﺿرت ﺑﯽ ﺗرس ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی
ﺑﭘردازد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﯾر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد؛ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت رﻋﺎﯾت آنھﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن
و رد ﮐردن آنھﺎ ﺷرم آور ﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺗرس ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳت .اﯾن ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد از ﮔزارشھﺎی
ﺑﯾﮭوده ﯾﺎ اظﮭﺎرات ﻧﺎدرﺳت و ﺷﯾطﻧتآﻣﯾز ﻧﺎﺷﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن واﻻﺣﺿرت
ھﻣﯾﺷﮫ درﻣورد ﻧﯾﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دﭼﺎر ﺧطﺎی ﻓﺎﺣﺷﯽ ﺧواھﻧد ﺷد ،اﮔر از ﻓرﺻتھﺎی
ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺻرﯾﺢ و ﺑﺎز ﺑﺎ او در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧد.
اﻣﯾر در ﻣوارد ﻗﺑﻠﯽ ،ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در آن ﻣوارد از ﻧظر ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آنﻗدر ﺟدی ﻧﺑود ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻓوری ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از واﻻﺣﺿرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺑراز ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ اﮐﻧون ﻣدﺗﯽ از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﺎدل ﻧظر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
در ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .از اﯾن رو ،واﯾﺳرا ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﻓرﺻﺗﯽ
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ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﻧظرات ﺧود را در ﻣورد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷراﯾط ﻣوﺟود اﻋﻼم ﮐﻧد و اﮔر
واﻻﺣﺿرت ﻋﻣدا ﻓرﺻﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ او اراﯾﮫ ﺷده رد ﮐﻧد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﻣﺗﺣﻣل
ﺧواھد ﺷد.
اﻣﯾر ﻗﺑﻼ از اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺷواھد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋﻼﯾق دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ رﻓﺎه ﺧود درﯾﺎﻓت
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﻧﯾﺎزی ﺑر ﺷﻣردن آنھﺎ ﻧﯾﺳت؛ واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷراﯾط ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر وﺿﻌﯾت ﮐﺷوری ﺗﺎ اﯾن
اﻧدازه ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣرز ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻣﯾر ﺧود را دوﺳت و ﻣﺗﺣد وﻓﺎدار آن ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ،واﯾﺳرا ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽداﻧد .در اﯾن ﺻورت ،اﻣﯾر ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗرس از ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ آزادی ﺗﺟﺎری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾل واﯾﺳرا ﺑرای در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺻرﯾﺢﺗرﯾن و دوﺳﺗﺎﻧﮫﺗرﯾن روشھﺎ ﺑرای
اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﺧواھد ،ﺑرای اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت ﻗﻠﻣرو و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺧود ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﮐﻧد ،در ﻧظر ﮔﯾرد.
اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﯾد داد ﮐﮫ ﭼﻘدر ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن اﺟﻣﺎع
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت را ﺣﻔظ ﮐﻧد ﯾﺎ از اﺳﺗﻘﻼل و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺷور او ﻣﺣﺎﻓظت
ﮐﻧد ،در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رواﺑط ﻋﺎدی ﺑﯾن درﺑﺎرھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،واﯾﺳرا از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻌﺟب ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺻورت
درﯾﺎﻓت ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﻣوظف ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺻﺎﺣبھﺎی روﺳﯽ ﻧﯾز ﺧواھد ﺑود.
واﯾﺳرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺳﺋول ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾس و ﺷﮭﺑﺎﻧوی ھﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ را ﻣوﺟﮫ
ﺑداﻧد.
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اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺧواﺳتھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ واﻻﺣﺿرت ،از
ﺣﮑوﻣت ﺗزار ﺗﻌﮭد ﮐﺗﺑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ
ﻧﮑﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻠزم ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد .زﯾرا
واﻻﺣﺿرت ﺑﺎ اﻣﺗﻧﺎع از ﭘذﯾرش ﻓرﺳﺗﺎده روﺳﯾﮫ ،ﻓﻘط ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
طور رﺳﻣﯽ ﺑر آن ﺗواﻓق ﺷده اﺳت.
واﯾﺳرا ﻣﺎﯾل اﺳت ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺗﻧﺎع از ﭘذﯾرش ﻓرﺳﺗﺎده ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺷﺎﯾد اﻣﯾر ﺗﻣﺎم
ﻣﻼﺣظﺎت ذﮐر ﺷده در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻧﺳﻧﺟﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اھﻣﯾت ﺟدی آنھﺎ را
درک ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد.
اﮔر در ﺗﻌﻣق ﺑﯾﺷﺗر ،واﻻﺣﺿرت ﻣﺻﻠﺣت داﻧﺳﺗن ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ ﻧظرات و دﯾدﮔﺎهھﺎی
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺎدی ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود را ﺗﺷﺧﯾص
دھﻧد ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﻠﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﻌﯾن ﮐﻧد ،ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧد
و اﮔر ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺣﺎﺻل از اﯾن دﯾدار ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫﺗر و ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدﺗر ﺑﯾن دو
ﺣﮑوﻣت ﺷود ،واﯾﺳرا ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ در ﻧوﻣﺑر آﯾﻧده در ﭘﺷﺎور ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد ،اﮔر واﻻﺣﺿرت ھم ﭼﻧﯾن ﺑﺧواھﻧد.
اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ اطﻼع واﻻﺣﺿرت ﺑرﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺷراﯾط ﻣوﺟود و ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ واﯾﺳرا و ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ظﺎھری ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط
درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣوظف اﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟﺎﯾﮕزﯾن واﻻﺣﺿرت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﻣﻧظور آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧظرات ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ »ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﻧظر«
ﻧﺎﻣﯾده اﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺣﻘﯾر ﺣﯾﺛﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ رد ﮐﻧد.
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اﮔر اﻣﯾر ﭘس از ﺳﻧﺟﯾدن ﻋﻣدی ھﻣﮫ ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺟدی او ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ،ﺑﺎز ھم از ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده واﯾﺳرا اﻣﺗﻧﺎع ورزد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑر ﻋﮭده ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧود را از اﺗﺣﺎد ﺑﺎ آن ﻗدرﺗﯽ ﻣﻧزوی ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن
ﺗﻣﺎﯾل و ﺑﮭﺗرﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرای دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ آن را دارد.
ﺑدﯾنوﺳﯾﻠﮫ از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرﺳﺎﻧﯾد و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫی دﻗﯾق
و ﮐﺎﻣل از ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ در ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺷﻣﺎ و ﺗﺻﻣﯾم درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﻣﯽﮔذرد را ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ
ﻣن آﻣﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل آﻣﺎده ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ در ﺻورت اﻗﺗﺿﺎی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﺑﮫ
ﭘﺷﺎور ﺑﯾﺎﯾﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١١در ﺳﻧد ٣۶
 ٨ﺟوﻻی ١٨٧۶
از داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن! ﻣﮭرﺑﺎنﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن ،واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮭﺎدر ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل،
ﺳراﻓرازی ﺷﻣﺎ ﺟﺎودان ﺑﺎد!
ﭘس از ﺳﻼم دادن ﺑﺎ دو دﺳت و اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ،اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﺑﮫ آن دوﺳت
ﻣﮭرﺑﺎن ﻧﺷﺎن دھم ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾﮑوﮐﺎر ﻣﺧﻠص ﭘﯾش از اﯾن اﻣﯾدوار ﺑود ﺑﺎ داﺷﺗن ﺷﺎﻧس و اﻓﺗﺧﺎر
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺟدد ﺑﺎ آن ﺣﺎﮐم ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﺗﺟدﯾد دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑوﺟود آﯾد.
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اﻣﺎ ﺑروﯾم ﺑﮫ اﺻل ﻣطﻠب .ﺑر واﻻﺣﺿرت ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل اﻓﺗﺧﺎر اﻧﺗﺻﺎب ﺑرای ﺣﺿور در ﺧدﻣت ﻓرﺳﺗﺎده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
را ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾﮑوﮐﺎر اﻋطﺎ ﻓرﻣوده اﻧد و اﯾن دﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺧﺷﻧودی ﭼﺷم اﻧداز دﯾدار دوﺑﺎره
ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از دوﺳﺗﺎن ﺳرﺣدی را داﺷﺗﻧد .اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده اﺧﯾرا ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾطﯽ
ﺑرای ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻋزام ﻓرﺳﺗﺎده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت و اﯾن دوﺳت ﻣﺧﻠص و ﺧﯾرﺧواه
واﻻﺣﺿرت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﮕﯾزهھﺎی ﺣﺳن ﻧﯾت و دوﺳﺗﯽ ﺧﺎﻟص ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺧطﺎب
ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾدواری ﮐﮫ وﮐﺎﻟت اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﺳت ﻗدﯾﻣﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎی زﯾﺎدی از ﻋﻣر ﺧود را در ﻣﯾﺎن آنھﺎ ﮔذراﻧده اﺳت.
دوﺳت ارﺟﻣﻧدم! ﺑرای ﻣن ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن
ﺗﻣﺎﯾل را ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم دوﺳﺗﯽ ﺑر ﻗﺎﻋده اﺳﺗوار دارﻧد ﮐﮫ ھم اﮐﻧون در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد و
ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت وﺟود دارد و ﻣن ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷدهام ﮐﮫ ﺗﻌﺎﻣل آزاداﻧﮫ و ﺻرﯾﺢ در ﺑﯾن دو
ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺎدی واﻻﺣﺿرت و ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود و ھﻣﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣرا
ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﮐﻧد در اﯾن ﺑرھﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺧطﺎب ﮐﻧم ،ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ ﻓرﺻت ﺧوب از
دﺳت ﻧرود ،زﯾرا ﺑﮫ ﻗول ﺷﺎﻋر" ،ﻟﺣظﮫ ﺳﭘری ﺷده ،ای رﺣﻣﺎن ،ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻟﺣظﮫ ھﺎی ﺳﭘری ﺷده دﯾﮕر ﺑر ﻧﻣﯽﮔردد" .ﺑرای ﺧردﻣﻧدان ﯾﮏ اﺷﺎره ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
اﯾن دوﺳت ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﺑﮭﺗرﯾن آرزوی ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧد و اﻣﯾدوار
اﺳت ﮐﮫ از ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد .ﺑﯾش از اﯾن از ﻣرزھﺎی اﺣﺗرام ﻓراﺗر ﻣﯽرود.
ﺑدرود! رﻓﺎه و آﺳﺎﯾش ھﻣﯾﺷﮕﯽ!

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٢در ﺳﻧد ٣۶
ﺧﻼﺻﮫ ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل ،از  ٩ﺗﺎ  ١٢ﺟون ١٨٧۶
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در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭم ،ﻣﯾرزا ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﺣﺎﻣل ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روس ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺎﻣور ﻣﯾر
ﻣﻧﺷﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد؛ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﺗﺎرﯾﺦ اول ﮔزارش ﺷده ﮐﮫ ﺑرای
آوردن او ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود .او در ﺧﺎﻧﮫ ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺧﺎن اﺳت .درﺑﺎر ھﯾﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ
را ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او در راه ﻣﻧﺻوب ﻧﮑرد .او ﻏذای ﭘﺧﺗﮫ از آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ اﻣﯾر درﯾﺎﻓت
ﻣﯽﮐﻧد .او ﺗﺎ اﻣروز ﻣﻧﺗظر اﻣﯾر ﺑود و از طرﯾق ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺧﺎن ﻣراﺳﻠﮫ را ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت ﺗﺣوﯾل داد و ﭘس از ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی رﺳﻣﯽ ﺣدود ﻧﯾم ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺳردار
ﺑﺎزﮔﺷت .ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻧوز ﻣراﺳﻠﮫ را ﻧﺧواﻧده اﺳت ،اﻣﺎ ﮔزارش ﺷده ﮐﮫ اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ
ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﺎرﻓﯽ در ﺑﺎره ﺳﻘوط ﻗوﻗﻧد اﺳت .اﻧﺷﺎ ¤ﺗﺎ ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﻌدی ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ
آن ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٣در ﺳﻧد ٣۶
ﺧﻼﺻﮫ ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻗﻧدھﺎر ،ﺷﻣﺎره  ،٢٠ﺑرای ھﻔﺗﮫ ﭘﺎﯾﺎن  ٩اﮔﺳت ١٨٧۶
ﯾﮏ ﻗﻧدھﺎری ﮐﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺎری را در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﺧﺎرا و ﮐﺎﺑل اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻧد و از دوران
ﮐودﮐﯽ ﺑﺎ ﻧوﯾﺳﻧده )داود ﺧﺎن( راﺑطﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ و در ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﺎ ﺳردار
ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن ﻟویﻧﺎﯾب ﺑﮭﺎدر راﺑطﮫ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﭼﻧد روز ﻗﺑل از ﻣرگ ﺳردار
وارد ﻗﻧدھﺎر ﺷد .ﻧوﯾﺳﻧده اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ از او اﺧﺑﺎر ﮐﺷور را ﻣﯽ ﭘرﺳد ،او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد
ﻋﻠم ﺧﺎن ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﯾﮏ روﺳﯽ را ﮐﮫ از ﺗرﮐﺳﺗﺎن آﻣده ﺑود ،ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آورده اﺳت .او ﺑﮫ ﻣﺣض
ورود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﺳﺗور اﻣﯾر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد طﺎھر ﺧﺎن واﻗﻊ در ﻣﺣﻠﮫی ﺷﮭر ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻋﻠﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺎﮐن ﻣﯽﺷود .از آﻣدن اﯾن روﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﻓﻘط اﻣﯾر ،ﻣﺣﻣد
ﻋﻠم ﺧﺎن و ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد طﺎھرﺧﺎن اطﻼع داﺷﺗﻧد .ﮔﻔﺗﮕوی اﻣﯾر ﺑﺎ روﺳﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ
در ﺑﺎغ ﻗﻠﻌﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آنھﺎ ﺷورا ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﯾر ﭼﻧد روز ﭘس از
ورود روس ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻼ ﻣﺷﮏ ﻋﺎﻟم ﻣﯽﻓرﺳﺗد ﻣردی ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد اﻣﯾر و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ
در ﮐﺷور اﺳت .او در ﻓﺎﺻﻠﮫی از ﺷﮭر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﯾر ﺑﺎ او ﻣﺷورت ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد
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ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷت و اﮐﻧون ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭼﯾزی از آنھﺎ درﯾﺎﻓت
ﮐﻧد؛ او دﻟﺳرد ﺷده و ﻣﺎﯾل اﺳت ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺟﻧﮕد .او ﻣﯽﭘرﺳد ﮐﮫ در ﺻورت اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر،
آﯾﺎ ﻣﻼھﺎ و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد و آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾن آنھﺎ ﻣﻧﺎﻓﺎت دارد؟ ﻣﻼ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﮔر او )اﻣﯾر( ﭼﻧﯾن ﮐﻧد ،در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ دﯾن ﺑوده و در دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺑﮫ او ﺳود
ﻣﯽرﺳﺎﻧد .از ﻗﻧدھﺎری ﺳوال ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﯾﺎ
ﺻدراﻋظم از اﯾن واﻗﻌﮫ اطﻼع دارﻧد و او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽدھد .ﻧﮕﺎرﻧده ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ آن ﻗﻧدھﺎری ﮐﮫ اﯾن ﺧﺑر را ﺑﮫ او داده اﺳت ،در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر از دوﺳﺗﺎن ﺻﻣﯾﻣﯽ
ﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﺧﺎن ﺑوده و وظﯾﻔﮫ ﺧود داﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺧﺑر را ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾد و در ﻧوﺷﺗن
آن ﻓﻘط آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ درﺳت و ﻣﻧﺎﺳب ﺑوده ،اﻧﺟﺎم داده اﺳت؛ اﮔر درﺳت ﺑﺎﺷد ،ارزش دارد
و اﮔر ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷد ،ﮔﻔﺗن آﻧﭼﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ،ﺿرری ﻧدارد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١۴در ﺳﻧد ٣۶
 ٣ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧۶
از اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
)ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت(
ﻧﺎﻣﮫ  ٨ﺟوﻻی ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑﮫ دﺳت ﻣن رﺳﯾد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ ﺑرای ﻣن ﺑود.
ﻣﻧظور آن را درک ﮐردم .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ درک روﺷﻧﯽ از ﻧﺎﻣﮫی ﺷﻣﺎ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
رﺳﯾدم .ﻣن ﻗﺑﻼ آرزوی ﺧود را دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺑراز ﮐردهام ﮐﮫ طﺑق ﻋرف ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ و
رواﺑط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣوﺟود ،ﺑرای درک ﺑﮭﺗر اھداف ھر دو ﮐﺷور ﺑﮭﺗر اﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن ﺗوﺳط
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود.
اﮐﻧون ،اﮔرﭼﮫ ھﻣﺎن آرزو را ھﻧوز ﺣﻔظ ﮐردهام ،ﺑﺎ آن ھم ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ وﮐﯾل ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدهام ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده
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ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس و ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻌﺗﻣد ﻣﻧﺗﺧب اﯾن ﺣﮑوﻣت در ﺳرﺣد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ دﯾدﮔﺎهھﺎ
و ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺗﺑوع ﺧود را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ،ﯾﮏ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺳودﻣﻧد ﺧواھد
ﺑود .اﮔر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن ﻣﺳﯾر را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮑﻧد ،ﭘس ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﻣدتھﺎﺳت
از ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧواﺳتھﺎی ﻣن آﺷﻧﺎ اﺳت ،اﺣﺿﺎر ﺷود و ﮐل اﻣور را ﺷرح دھد؛ ﺳﭘس
ﺑﺎ درک ﮐﺎﻣل ﺧواﺳتھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧزد ﻣن ﺑﺎزﮔردد و ھﻣﮫ آنھﺎ را در
ﺧﻠوت ﺑرای ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﺗﺎ ﻣن ﺑﺗواﻧم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرم ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﺳﯾری ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷور
ﻣن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
 ١۴ﺷﻌﺑﺎن ﻣطﺎﺑق  ٣ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧۶

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١۵در ﺳﻧد ٣۶
 ۴ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧۶
از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور
ﺑرای دو روز در درﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯽ اﻣﯾر در ﻣورد ﻧﺎﻣﮫ  ٨ﺟوﻻی ﻣﺷوره و راﯾزﻧﯽ وﺟود
داﺷت .ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺑﺗدا ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل را
ﻓراﺧواﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دو ﮐﺷور ﺑﺎﯾد ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ در ﻣرز ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻣور ﺧود را ﮐﮫ اﮐﻧون در ﮐﺎﺑل اﺳت ﻓرا ﺧواﻧد .ﭘس از آﻣوﺧﺗن ﮐل دﯾدﮔﺎهھﺎی
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل از او ﺑﺎﯾد اھداف و ﺧواﺳتھﺎی ﺧود را ﺑرای او ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد و ﺳﭘس او را
دوﺑﺎره ﺑﻔرﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﭘس از درک ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ
ﻻزم اﺳت ،اﻧﺟﺎم دھد.
ﭘس از آﻧﻛﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﮫ آدرس ﺷﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد ،واﻻﺣﺿرت ﻣرا ﻓراﺧواﻧد و آن را ﺟﮭت
ارﺳﺎل ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن داد .اﮔر ﺣﮑوﻣت طرح ﺳوم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را ﺗﺻوﯾب ﮐﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧم
ﻓورا ﺑﯾﺎﯾم .ﺣﺗﯽ اﮔر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اول ﯾﺎ دوم ھم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑرای ﻣن ﺑﻔرﺳﺗﯾد ﺗﺎ
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ﺑﺗواﻧم ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﭘس از ﺳﺎلھﺎ اﻗﺎﻣت در اﯾن ﭘﺎﯾﺗﺧت و در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺷﻧﯾده ﯾﺎ ﻣﺷﺎھده
ﮐردهام ،ﺷﻔﺎھﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھم.
ﻣن ﺑﺎرھﺎ در ﻣورد اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺻدراﻋظم ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑودم .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﮐﻧوﻧﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد ،او ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ھر ﯾﮏ از دو ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اول را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد،
ھﯾﭻ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺟز ﺧودش از ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﺧواھد ﺷد و اﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺻﻣﯾﻣﯾت ﻗﺑﻠﯽ
او ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور )ﺳرھﻧﮓ ﭘﺎﻻک( اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ھم در ﻣورد
ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺻرﯾﺢ و ﮐﺎﻣل ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١۶در ﺳﻧد ٣۶
 ١۶ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧۶
از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
)ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت(
ﻣراﺳﻠﮫ  ١۴ﺷﻌﺑﺎن واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ آدرس ﺳرھﻧﮓ ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک رﺳﯾد ،ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ
آن آﻗﺎ ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ﻣرﺧﺻﯽ ﻋﺎزم اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺷده ﺑود .ﺑﺎ ﻗﺿﺎوت ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور ﮐﺷوری اﺳت ،آن را ﺑﺎز ﮐردم و ﺧواﻧدم و ﻣواد آن را ﺑﮫ ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا
اﺑﻼغ ﮐردم .در ﭘﺎﺳﺦ ،اﻣروز دﺳﺗورات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را ﺑﮫ اﯾن ﻣﺿﻣون درﯾﺎﻓت ﮐردم ،واﯾﺳرا
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﺑﻼﻏﯾﮫ واﻻﺣﺿرت ،ﻣﺗﺎﺳف اﺳت ﮐﮫ ﺑﺣث ﭘذﯾرش ھﯾﺋت ﺗﻌﺎرﻓﯽ را
در اﺑﮭﺎم ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﻧدرج در ﻧﺎﻣﮫ واﻻﺣﺿرت ﮐﮫ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺗرﯾن و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اراﯾﮫ ﺷده اﺳت ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای
ﭘذﯾرش ﻓوری ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﮕﻠﯾس اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و
ﻣﺣرم ﻧظرات را اراﯾﮫ دھد ،طوری ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧﺗظﺎر واﯾﺳرا ،ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد آنھﺎ را
ﺑﮫ طور ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺗوﺿﯾﺢ دھد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ واﻻﺣﺿرت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
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اﺳت .در اﯾن ﺻورت و در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺻراﺣﺗﺎ از ﻧظرات ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣطﻠﻊ
ﺧواھد ﺷد و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،آنھﺎ را ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﺑﯾﺎن ﺧواھد ﮐرد.
اﯾن را ﻧﯾز ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﻋرض ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ واﯾﺳرا در  ١٠اﮐﺗوﺑر ،ﺳﯾﻣﻠﮫ را ﺑرای ﮔردش
از طرﯾق ﮐﺷﻣﯾر و در اﻣﺗداد ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﻏرﺑﯽ ﺗرک ﻧﻣوده و ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ ﺑﻣﺑﯽ و
دھﻠﯽ را دﻧﺑﺎل ﺧواھد ﮐرد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﻣﺟﻠس اﻣﭘراﺗوری ﺑرای اﻋﻼم ﻋﻧوان اﻣﭘراﺗورھﺎی
ھﻧد ﺑرﮔزار ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺗوﺳط اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎﯾد ﻓورا ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗﺑل از  ١٠اﮐﺗوﺑر
ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑرﺳد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٧در ﺳﻧد ٣۶
 ١۶ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧۶
از ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ١۴ﺷﻌﺑﺎن اﻣﯾر ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن آن را ﺑﮫ اﻣﯾر
ﺗﻘدﯾم ﺧواھﯾد ﮐرد ،ﭘس از اﺑراز ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑرای واﻻﺣﺿرت و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﮐﮫ
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ھﻣﮫ ﻣوارد را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﻧد داد و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ درک ﻣﻧظور
واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﯾد ﻓورا و ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور رﺳﯾدﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از
طرﯾق داک و راه آھن ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑروﯾد.
ﺑﺎﯾد درک ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت اﯾن ھﻣﮫ ﻋﺟﻠﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
واﯾﺳرا در دھم اﮐﺗﺑر ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ ﮐﺷﻣﯾر و ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎلﻏرﺑﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧﻧد و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻔر ﺷروع ﮐﻧﻧد ،دﯾﮕر ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھﻧد داﺷت.
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ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣورد ﺳﻔر ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳﻧد ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه
داده ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎب ﺑﺎزﮔردﯾد ﺗﺎ از ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺟﺎﮔﯾر ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋطﺎ ﮐرده
اﺳت ،ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد و اﺣﺗﯾﺎط ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﺳﯽ در ﻣورد ﻋﻠت واﻗﻌﯽ ﺳﻔر ﺷﻣﺎ ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﻧﮑﻧد.
ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﺗﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑرﮔردم .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،آرزو ﻣﯽﮐﻧم ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻧوﺷﺗم ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد ﮐﮫ دﯾدن واﯾﺳرا ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻧﺧواھد ﺑود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑل از  ١٠اﮐﺗوﺑر ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑرﺳﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﻣﮫ  ١٨در ﺳﻧد ٣۶
ﺧﻼﺻﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ٧ ،اﮐﺗوﺑر
) ١٨٧۶ﺧﻼﺻﮫ(
ﺣﺎﺿران :ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﺳرھﻧﮓ دوم ﺑرﻧﯽ و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری
ﭘس از ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﭘرﺳشھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،ﻣﺎﻣور اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ در اطﺎﻋت از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ،
در ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗظر اﻣﯾر ﺑود و دﯾدﮔﺎه واﻻﺣﺿرت را در ﻣورد رواﺑط ﻓﻌﻠﯽ و رواﺑط ﻣورد
ﻧظر در ﺑﯾن او و ﺣﮑوﻣت ھﻧد آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت.
اﻣﯾر اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺧواﺳتھﺎﯾش ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ اﺑﻼغ ﺷده ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺧودش
در ﻣﺟﻠس اﻣﺑﺎﻟﮫ در ﺳﺎل  ١٨۶٩ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدهاش ،ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه در ﺳﯾﻣﻼ در ﺳﺎل ١٨٧٣
ﯾﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت او در دوره ھﺎی اﺧﯾر اراﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣﺎﻣور ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓت ﺗﺎ ﻧظرات ﯾﺎ ﺧواﺳتھﺎی را ﮐﮫ اﻣﯾر در ﮔﻔﺗﮕوی ﺧود ﺑﯾﺎن
ﮐرد ،ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺗوﺿﯾﺢ دھد .ﻣﺎﻣور ﺗﮑرار ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾر ھﯾﭻ آرزوی ﺑﯾﺷﺗر از
آﻧﭼﮫ ﻗﺑﻼ اراﯾﮫ ﺷده ﻧدارد و ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺟدﯾد ﺧواﺳتھﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑرآورده ﺷدن آنھﺎ
ﻧﻣﯽﺷود ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی از ﺗﻼشھﺎی ﻗﺑﻠﯽ او ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎﻣده اﺳت.
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ﺳﭘس از ﻣﺎﻣور ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺑرداﺷت ﺧود از اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر
را از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دور ﮐرد و واﻻﺣﺿرت را از ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﻣﺟﯾدی ﻣﻧﻊ ﮐرد،
ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
ﻣﺎﻣور ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ در ذھن اﻣﯾر در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓوق
وﺟود دارد ،آﺷﻧﺎ اﺳت .اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ او ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺷﺧﯾص دھد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠل ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و
دﻟﺧوری او ﻣوارد زﯾر اﺳت:
اول ،اﻣﯾر و وزﯾرش ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از ﺗﺻﻣﯾم و ﻋواﻗب ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرزی ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﺷدت ﻧﺎاﻣﯾد ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ در آن ﭘس از اﻧﺻراف واﻻﺣﺿرت از ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر ،ﻣﺎ
اﻣﯾدھﺎی او ﺑرای ﺣل ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﺣت ﺣﮑﻣﯾت ﺧود را اﻓزاﯾش دادﯾم و ﭘس از آن ﺑﺎ ﺷراﯾط
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او و آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﺣﮑم ﺻﺎدر ﮐردﯾم.
دوم ،اﯾن ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت اﺧﯾر ﻣﺎ در ﻣﻧﺎطق ﻗﻼت ﺑﺎﻋث ﺗﺣﻘﯾر اﻣﯾر ﺷده ﮐﮫ آن ﻣﻧﺎطق را از
زﻣﺎن اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﻣﯽداﻧد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ از ﻣﺎﻣور ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ
آﯾﺎ او ﺟدی ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺧﻧدﯾد و اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﯾﮏ ﺧﺻوﺻﯾت
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ و ﺷدت اﺻراری ﻧدارد.
ﺳوم ،اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ در ﺳﺎل  ١٨٧۴در ﻣورد ﺣﺑس ﭘﺳر اﻣﯾر ،ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ،او را ﺑﮫ ﺷدت
از ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺎ در اﯾن ﻣوﺿوع داﺧﻠﯽ آزرده ﮐرده و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺷﮑوک ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب
ﯾﺎ ﮔروه او ارﺗﺑﺎط دارﯾم .ﻣﺎﻣور اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﯾش از ﭘﯾش از اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ
ﺷده ﺑود ،زﯾرا ﻗﺑﻼ در ﺳﺎل  ١٨۶٩ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷده ﺑود ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای
ﺑرھم زدن ﺣﺎﮐﻣﯾت او از طرف رﻗﯾب ﺑﺎﻋث ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﻣﺎ ﻣﯽﺷود .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﭘﺳرش
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ﺑﯽﺗردﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﻗدرت او ﺷورش و ﺑر ﺿد زﻧدﮔﯽ و ﺣﮑوﻣت ﭘدرش ﺗوطﯾﮫ ﮐرد و ﺑﺎ وﺟود
اﯾن ،ﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻘﺗدراﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ او ﻣداﺧﻠﮫ ﮐردﯾم.
ﭼﮭﺎرم ،اﻣﯾر از اﻧﺗﻘﺎل ھداﯾﺎی ﻣﺎ ﺗوﺳط اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﺑﮫ واﺧﺎن ،ﺑدون رﺿﺎﯾت ﯾﺎ اطﻼع
واﻻﺣﺿرت ﻧﺎﺧوش ﺑود.
ﭘﻧﺟم ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺎﻣورﯾت ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد در  ١٨٧٣اﻣﯾر را آزرده ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﺎری
ﮐﮫ ﺳﯾد از طرف ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ دﯾده و ھم در دورهی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرزی
ﺳﯾﺳﺗﺎن ھﻣراه ﺑوده ،ﺳﯾد آزرده ﺷده و ﺑﻌدا ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ھر دو ﻣﺎﻣورﯾت ﺧود
ﺷﮑﺳت ﺧورده اﺳت ،ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرای اﺗﺣﺎد دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷوره ﻧﻣﯽداد و از
ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟﻔت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐرد .ﺳﯾد ھﻧوز ھم در ﺑراﺑر ﻣﺎ ﺗﻠﺦﮐﺎم اﺳت.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﮐﮫ دﻻﯾل ﺧﺎص ﺷﮑﺎﯾت ﺳﯾد در راﺑطﮫ ﺑﺎ رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺷده
ﭼﯾﺳت ،ﻣﺎﻣور ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن دﻻﯾل ،ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن درﺧواﺳتھﺎی ﺳﯾد ،ﻓﺷﺎری
ﮐﮫ ﺑر او ﺑرای ﭘذﯾرش ﻧظرات ﻣﺎ وﺟود داﺷت و ادب ﻧﺎﭼﯾزی ﮐﮫ در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن داده
ﺷد .او ﺑﺎ درد ﻓراوان ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﮫ اﻓﺳری ﮐﮫ از روی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ او ﺗﺣرﯾﮏ ﺷده ﺑود،
ﺑرﺧﯽ از ﻋﺑﺎرات ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣورد او ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﺑود.
ﺷﺷم ،ﺑﮫ ﻧظر ﻧواب ،اﻣﯾر از اﺷﺎرهی ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ اﺧﯾر ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ او )ﻣﺎﻣور( در
ﻣورد ﻣﺷﺎوران اﻣﯾر ﮐرده ﺑود ،ﺧﺷﻧود ﻧﺑود .وﻗﺗﯽ آن ﻧﺎﻣﮫ ﻗراﺋت ﺷد ،ﺑرﺧﯽ از ﻣﺷﺎوران
او اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد» :اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺑرﮐﻧﺎری ﻧورﻣﺣﻣدﺷﺎه را ﻣﯽﺧواھﻧد« و اﻣﯾر ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑﻠﯽ
و ﺑرﮐﻧﺎری ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ«.
ھﻔﺗم ،واﻻﺣﺿرت اﯾن ﺗﺻور را دارد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ او ﺻرف
ﻧظر از ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗوﺟﮫ اھداف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﺎزﮔﺎری و ﺣﺳن
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ﻧﯾت ﻣﺎ را زﯾر ﺳوال ﺑرده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎوران او ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن در
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺎ اﻧد.
ھﺷﺗم ،ھدف اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻣورﯾت ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ در ﺳﺎل  ،١٨٧٣ﺗﺎﻣﯾن ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎن
اﺗﺣﺎد ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود و ﺑﺎ اﻣﺿﺎی اﯾن ﻣﻌﺎھده ،اﻣﯾر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺎ در
ﺻورت وﻗوع ﺟﻧﮓ ،آﻣﺎده ﺑود .اﻣﺎ اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ در آن ﻣورد ﻧﺷﺎن داد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽﺧواﺳﺗﯾم ﻣﺎﻣوران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻔرﺳﺗﯾم و اﻣﯾر را وادار ﮐﻧﯾم ﺗﺎ
ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺧود را ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣﺎ ھداﯾت ﮐﻧد ،آﻣﺎده ﻧﺑودﯾم ﮐﮫ ﺧود را در ھﯾﭻ
ﻣﺳﯾر آﯾﻧده ﺑﺎ او ﻣﻠزم ﺑداﻧﯾم .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،واﻻﺣﺿرت ﺣﺎﺿر ﻧﺑود ﻣﻘﯾد ﺑﮫ ﺧواﺳت
ﻣﺎ ﺑﺎﺷد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﭘذﯾرش ﯾﺎراﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﺎ ﺧودداری ﮐرد .او ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﯾزی ﺑﺎ
ارزشﺗر از ﭘول ﺑود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻣﯾر در ﻣورد ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓرﺳﺗﺎدن
آن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل را داده ﺑود ،ﻣﺎﻣور اظﮭﺎر داﺷت:
اول ،واﻻﺣﺿرت اﯾن ﺗﺻور را داﺷت ﮐﮫ ﭘس از ﺗﻣﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٧٣رخ داد
و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون ،ھﯾﭻ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ در ﭘﯽ اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت و ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑﮫ ﺑﮭﺑود رواﺑط
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد.
دوم ،ﺣﺿور ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﻣوﻗت در ﮐﺎﺑل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ھﯾﺟﺎن و ﺧطر
ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
ﺳوم ،واﻻﺣﺿرت ﺗرس دارد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت داﯾﻣﯽ ﺗﺑدﯾل
ﺷود و ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﻣوران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎ در درﺑﺎرھﺎی ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑوﻣﯽ ھﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻧﻘش داور ﺑرای اﺗﺑﺎع ﻧﺎراض اﻓﻐﺎن را ﺑﺎزی ﮐﻧد ﮐﮫ در ھر ﺻورت ،ﺣﺿور داﯾﻣﯽ ﯾﮏ
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ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﺎﻋث ﺷرﻣﺳﺎری واﻻﺣﺿرت در اداره داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻋث آزردﮔﯽ ﮔروه ﻣﯾﮭن
دوﺳت و اﻣﯾدواری ﻧﺎراﺿﯾﺎن ﻣﯽﺷود.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل دﯾﮕری ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑرای رد اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ﻣطرح ﮐرد ،اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی
در اﺧﺗﯾﺎر روسھﺎ ﻗرار ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﻔرﺳﺗﻧد ،زﯾرا ﺷراﯾطﯽ
ﮐﮫ آنھﺎ ﺑر ﺧﻼف آن ﺿﻣﺎﻧت دادهاﻧد آنھﺎ را ﻣﺗوﻗف ﻧﺧواھد ﮐرد ،زﯾرا روسھﺎ ﭘﯾﻣﺎنھﺎی
ﺧود را ﺑﺎ ﺧﺷﻧودی زﯾر ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد ،در ﺳﯾﺎﺳت ﺧود ﺑﺳﯾﺎر اﺻرار دارﻧد و از ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ
ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺧﯾر اروﭘﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ وادار ﮐردن روسھﺎ
ﺑﮫ ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ ﻣﻌﺎھدات ﻧﺑودﻧد و ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه در ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺗﺟﺎوزات روﺳﯾﮫ ﻧﺎﺗوان ﺑودﻧد.
اﻣﯾر ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ دﯾر ﯾﺎ زود روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ھداف ﭘﻧﮭﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﺧواھد ﮐرد
و واﻻﺣﺿرت ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺑﺣراﻧﯽ ،ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود از او دﻓﺎع
ﺧواھﻧد ﮐرد .واﻻﺣﺿرت ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗوطﯾﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺑر ﺿد ﺗﻌﺻب ﺧود ﻣﺷﮑوک ﻧﻣﯽداﻧد.
او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﻣﺷﮑوک ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣرو او ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﮐرور روﭘﯾﮫ درآﻣد ﺑرای آنھﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺑﯾﺎورد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آن ھزﯾﻧﮫای ده ﺑراﺑر ﺧواھد داﺷت .ﻣﺎﻣور در ﻣورد ﻣﺎﻣوران
روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾده و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﺎک
روﺳﯾﮫ ﺑﺎزﮔﺷت .دو ﻣﺎﻣور روﺳﯽ ھﻧوز در ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎﻣور ،اﻓراد ﺑﯽﺛﻣری
ﺑودﻧد و اﻏﻠب در ﮔﻔﺗﮕوھﺎی اﻣﯾر ﻣورد ﺗﻘدﯾر ﻗرار ﻧﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد.
ﻣﺎﻣور ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوری در ﻣورد اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﻣورﯾت را در ﮐﺎﺑل ﯾﺎ در ھر
ﻧﻘطﮫ دﯾﮕری ﺑﭘذﯾرد ،ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﻌﺗﻘد اﺳت اﯾن ﺑﮫ ﮐراﻣت او ﺑر ﻣﯽ ﺧورد ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود را ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘﺻد ﺗرک ﮐﻧد .واﻻﺣﺿرت ﺗظﺎھر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﺑراﺑر ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
از ﻧظر ﺣﯾﺛﯾت و ﻗدرت ﺑرﺗر از ﺷﺎه اﯾران اﺳت و ﺣﺗﯽ اﮐﻧون از ﻋﻧﺎوﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای او اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود ،ﻧﺎراض اﺳت .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻣﺎﻣور اظﮭﺎر داﺷت ﺣﮑوﻣت
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اﻣﯾر آنﻗدر ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن در ﺣﺑس اﺳت ،او ﺑﺗواﻧد ﮐﺎﺑل
را ﺗرک ﮐﻧد.
در ﻣورد ﺷﺧص ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ او را ﺑﯾش
از ﺣد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐردهاﯾم .ﻣوﻓﻘﯾتھﺎی او ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزھﺎی ﺧوب اﻧﺗﺧﺎب ﺷده او ﻧﺳﺑت داده
ﺷده اﺳت .او وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد ،ﺧود را ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺟول ﻧﺷﺎن داد و ﺳﭘس در ﭘﺎﯾﺗﺧت
ﺧود اﻣﯾر ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑل ﺷد .ﺳردار ﮔروھﯽ داﺷت ﮐﮫ از ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ھراﺗﯽ ھﺎ ،ﻣوﻣﻧدھﺎ و
ﺑرﺧﯽ روﺳﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ اﮐﻧون اﯾن ﮔروه از ھم ﭘﺎﺷﯾده ﺷده اﺳت.
ﻣﺎﻣور در ﻣورد ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺧﻣﯾن آﯾﻧده او ﺧﯾﻠﯽ زود اﺳت.
او ﺷﮏ دارد ﮐﮫ اﯾن ﺳردار ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺷود .او ھﻧوز ﺑدون ﻗدرت ﯾﺎ ﮔروه
اﺳت.
ﻣﺎﻣور ﺑﺎز ھم در ﻣورد ﻣﺎﻣورﯾت اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻣﯾر ﺗرس او از
ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن او را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار دھد ،زﯾرا
ﺑرﺗﺎﻧویھﺎ اﻏﻠب از او ﺣﻣﺎﯾت ﮐردهاﻧد.
از ﻧﻣﺎﯾﻧده در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرﺳﯾده ﺷد ،ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن درﺑﺎرھﺎی ﺗﮭران و ﮐﺎﺑل وﺟود ﻧدارد؛ اﻣﯾر ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ را ﻣﻧﺑﻊ
ﺷرﻣﺳﺎری ﻣﯽداﻧد؛ ﺳﮑوت ﺑر ﺳرﺣدات ھرات ﺣﺎﮐم اﺳت؛ ﺳرﺣدات ﻣﯾﻣﻧﮫ ،ﺷﺑرﻏﺎن،
اﻧدﺧوی و ﻏﯾره آرام اﺳت؛ ﺳران ﻋﻣده اوزﺑﮏ و اﯾﻣﺎق در ﮐﺎﺑل اﻧد؛ اﻣﯾر ﺑﺎ ﺗرﮐﻣنھﺎ
راﺑطﮫ ﻧدارد ،اﻣﺎ اﮔر روﺳﯾﮫ آنھﺎ را از ﻣرو ﺑﯾرون ﮐﻧد ،ﺑرای آنھﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﯽدھد و
در ﻣورد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،واﻻﺣﺿرت ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ از ﺧود و ﺧﺎﻧداﻧش
ﻧدارد ،ﻣﮕر در ﺑراﺑر روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد زﻣﺎن ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﻧد؛ ﻣﺎ در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎ
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ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﺗﻣﺎم ﺗﻼشھﺎ ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف ﻗدرت و ﺣﮑوﻣت او را ﻣد ﻧظر ﻗرار داده ﺑودﯾم
و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب را ﺗﺷوﯾق ﮐردﯾم.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﮔﻔﺗﮕو ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﻣﺎﻣور را در ﺳواری ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﻣراھﯽ
ﮐرد و ﭘس از آن ﺑﮫ دﯾدارش رﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ آراﻣﯽ )ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﻌﮭد ﺣﮑوﻣﺗﯽ( از ﻣوﻗﻌﯾت و
دﯾدﮔﺎهھﺎی واﻗﻌﯽ اﻣﯾر ﻣطﻣﯾن ﺷود.
ﻣﺎﻣور در ﺣﯾن ﺳﻔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش ﺑﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری اطﻼع داد ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت اﻣﯾر ﻗطﻌﺎ ﻣﺗزﻟزل
اﺳت و ﺑﮫ ﻧظر او اﮔر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اھداف واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷود ،ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺧود ﺻرﯾﺢ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﯾم ،زﯾرا اﻓﻐﺎنھﺎ در ھﻣﮫ
ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم در ﻣﻌﻧﺎی دوﻣﯽ آن ﻣﺷﮑوک اﻧد.
ﻣﺎﻣور ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻓرﺳﺗﺎده ﺧود ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه در ﺳرﺣد ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾم
ﺗﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾت و ﻏﯾره را ﻓراھم ﮐﻧﯾم .ﻣﺎﻣور ﻣﯽﮔوﯾد ،اﮔر ﻣﺎ اﻣﯾر را از
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی آﯾﻧده ﺧود دوﺑﺎره اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﮐوﭼﮏﺗرﯾن
اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑر آن ﻧدارد ،اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ آراﻣﯽ اﺟرا ﺷود.
در ﺻﺑﺢ روز ھﺷﺗم ،ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﺑﺎ ﻣﺎﻣور ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد و از او ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﻧدرج در
ﯾﺎدداﺷت زﯾر را ﺑﮫ دﺳت آورد:
»اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺑﮫ دﯾدار ﻧواب رﻓﺗم ﺗﺎ ﺑداﻧم ﺑﮫ ﻧظر او ﺧواﺳتھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻣﯾر ﭼﮫ ﺑوده
اﺳت.
او ﺑﺎ ﺗﮑرار ﻗول داد ﮐﮫ ﺧود اﻣﯾر ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﻣطرح ﻧﺧواھد ﮐرد ،زﯾرا اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر
را ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﻣﯽداﻧد ،اﻣﺎ ﻣﻧﺗظر ﺧواھد ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺑداﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی دارﯾم .در ﻋﯾن ﺣﺎل،
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ﻧﻣﯽﺗوان ﺷﮏ داﺷت ﮐﮫ اﮔر درﺧواﺳتھﺎی ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٧٣ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل اراﯾﮫ ﺷد ،دوﺑﺎره
ﻣطرح ﺧواھﻧد ﺑود و اﻣﯾر ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ﺑرﺳد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل دوﺳﺗﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ او وﺟود دارد،
ﻣﺟددا ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧواب ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوراﻧش آﺷﻧﺎﺳت ،ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در دل دارﻧد ،ﻋﺑﺎرت
اﻧد از:
اول ،ھﯾﭻ اﻧﮕﻠﯾس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﮫ وﯾژه در ﮐﺎﺑل ﻣﻘﯾم ﻧﺑﺎﺷد.
دوم ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﯾﺎ ھر ﻣدﻋﯽ دﯾﮕر )ﺑﺎﻟﻔﻌل ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ(
ﺗﺧت اﻓﻐﺎن را ﮐﺎﻣﻼ رد ﮐﻧد و ﺗﻧﮭﺎ وارث اﻋﻼم ﺷده او را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و از او
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد.
ﺳوم ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ھر ﻣورد و در ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ از ﺧﺎرج ،در ﺻورت ﺗﻘﺎﺿﺎی
اﻣﯾر ﺑﺎ ﻧﯾرو و ﭘول ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم .ھﻣﭼﻧﺎن ،اﮔر از ﻣﺎ ﺑﺧواھد اﯾن ﮐﻣﮏ را در ﺻورت
ﻧﺎآرﻣﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾم.
ﭼﮭﺎرم ،در ﺧﺻوص ﯾﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗواﻓق داﯾﻣﯽ ﺑرﺳﯾم .ھﻣﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﻋطﺎ
ﺷدهاﻧد ،ﻣﺻرف ﺷدهاﻧد .ﺧزاﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ اﺳت؛ درآﻣدی ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺳﺗرﻟﯾﻧﮓ
اﺳت ،ﺑرای ﺣﻔظ ﻧﯾروی ﻓﻌﻠﯽ او ﮐﮫ ﺣدود  ٧۵ھزار ﻧﻔر اﺳت ،ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳت .در
ﻧﺗﯾﺟﮫﯾن ﻧﯾرو دارای دﺳﺗﻣزد ﮐم ،ﺑﯽ اﺳﺎس و ﻧﺎﮐﺎرآﻣد اﺳت و ﺑرای ﮐﺎرآﻣد ﮐردن آن ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﻣﺎ ﻧﯾﺎز اﺳت .اﻣﯾر ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﺗﺎق اﺳت ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ و زﻣﯾن
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺧﺎﻧواده و داراﯾﯽ ﺧود را ھﻧﮕﺎم اﻗدام ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل روسھﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﻔرﺳﺗد.
ﭘﻧﺟم ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد از ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧودداری ﮐﻧد.
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ﺷﺷم ،در ھر ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،اﯾن ﻋﺑﺎرت ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود» :ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دوﺳﺗﺎن
و دﺷﻣﻧﺎن اﻣﯾر را دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﻣﯽداﻧد و اﻣﯾر ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و
دﺷﻣﻧﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
ھﻔﺗم ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﺑﮏ ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻣﯾر را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ او از ﻋﻧﺎوﯾن ﺑﺎ وﻗﺎرﺗری اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾم .او ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ ﺑراﺑر ﺑﺎ ﺷﺎه اﯾران ﻣﯽداﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٩در ﺳﻧد ٣۶
ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕو در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در ﮐﺎﺑل ١٠ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧۶
ﺣﺎﺿران :ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ،ﺳر ﭘﯾﻠﯽ ،ﺳرھﻧﮓ دوم ﺑرن و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری
واﯾﺳرا ﮔﻔﺗﮕو را ﺑﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﻋﻧﺎوﯾن اطﻼﻋﺎت اراﯾﮫ ﺷده ﻣﺎﻣور در ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ
ﻧظرات و اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر آﻏﺎز ﮐرد .ﻣﺎﻣور ﺑﺎ اذﻋﺎن اﯾﻧﮑﮫ اظﮭﺎرات او ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑرای
واﯾﺳرا ﺗﮑرار ﺷده ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎﻣل و ﺟﺎﻟب ،اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾد
اﺳت ،ﺑﺎآﻧﮑﮫ ﯾﮏ دوره دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد .دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﻣﺎﻣور طﯽ ﺷش
ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ و آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﯾر ﻧظر واﯾﺳرای ﻗﺑﻠﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑود ،ﺻرﻓﺎ ﺣﺎوی ﮔزارﺷﺎت
روﯾدادھﺎ ،ﺑدون ﺗﺑﺻره ﯾﺎ ﺗوﺿﯾﺢ و ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اراﯾﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑود .ﭼرا
اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود؟
ﻣﺎﻣور ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑودن ﮔزارشھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔرﻓت .اﻣﺎ ،ﭘس از ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﺗوﺟﮫ
ﺷد ﮐﮫ در وھﻠﮫ اول ،ھﯾﭻ ﺗﺷوﯾق ﯾﺎ دﺳﺗوری از ﺣﮑوﻣت درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ﺑود ﺗﺎ آن را ﺑﺎ
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ﺑرداﺷتھﺎ ،ﻧظرات و ﺣﻘﺎﯾق اراﯾﮫ دھد و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی ،ﻧوﺷﺗن ﻣطﺎﻟب ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣرم در
دﻓﺗر ﺧﺎطرات ﮐﺎﺑل اﻣن ﻧﺑود.
ﺳﭘس واﯾﺳرا از ﻣﺎﻣور درﺧواﺳت ﮐرد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﭘس از اﯾن از او اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺗﻣﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔذرد ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺑرداﺷتھﺎی ﺧود در
ﻣورد ﻋﻠت و ﻣﺎھﯾت وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط او ﮔزارش ﻣﯽﺷود و ھم از ﺗﻣﺎﯾﻼت ،اﻧﮕﯾزهھﺎ و
ﻧﻔوذ ﺑﺎزﯾﮕران اﺻﻠﯽ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزد .او ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم دھد ،ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت اﺑراز ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻧظرات اﺷﺗﺑﺎه و اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﮐﮫ ﺧود
را ﺑرای اﻣن ﺑودن ﻣراﺳﻠﮫھﺎﯾش ﺗﺎ ﭘﺷﺎور اﻧﺟﺎم دھد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن اﯾﺳﺗﮕﺎه ،ﮐﻣﯾﺳر
ﻣﺳﺋول اﻧﺗﻘﺎل اﻣن آنھﺎ ﺑﮫ واﯾﺳرا اﺳت.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳﭘس اداﻣﮫ داد ﮐﮫ ﺑدون ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺟز اﺑراز ھﻣدردی ﻋﻣﯾق ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ
اﻣﯾر و وﺿﻌﯾت روﺣﯽ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﻧدارد .زﯾرا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از
ﯾﮏ ﺳو ،آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت دﻻﯾل ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺗﻧﻔر از ﺳﯾﺎﺳت ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﯽ
اﻋﺗﻣﺎدی ﺑﮫ ﻧﮕرش ﮐﻧوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دارد؛ اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ،روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر
وزﻧﮫ و ﻋظﻣت ﺧطری را ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﺑرداﺷتھﺎی ﻧﺎﮔوار ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﻋدم اﻣﮑﺎن
ﻋﻣﻠﯽ ﺣﻔظ ﺧود در ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗﻘﻼل ،ﻣﻧزوی از ﺣﻣﺎﯾت ﯾﺎ در ﻣﻌرض ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ درک ﻧﮑرده اﺳت.
اﻣﯾر ظﺎھرا ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده ﮐﮫ ﭼون ھﯾﭻ اﻣﯾدی از ﻣﺎ ﻧدارد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭼﯾزی
ﺑرای ﺗرﺳﯾدن ﻧدارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دور ﺑﺎﺷد؛ ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﺑراﯾﻧﮑﮫ در ﺻورت ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺎ ﻣﮑﻠف ھﺳﺗﯾم ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم،
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﻌﮭد ﻗراردادی ﯾﺎ ﻣﻌﺎھدهی ﺑﺎ او ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
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اﯾن ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺑﺳﯾﺎر طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .اﻣﺎ ،ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻧﻘص ﻣﮭﻠﮏ در ﻣﺣوطﮫ آن
ﺑرای اﻣﯾر وﺟود دارد .درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر ﺧود را دوﺳت و ﻣﺗﺣد وﻓﺎدار ﻣﺎ ﺛﺎﺑت
ﮐﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋزت ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﻠزم ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺳرزﻣﯾنھﺎی او و ﺣﻣﺎﯾت از
ﺗﺎج و ﺗﺧت او ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﺎ دﻻﯾﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ در ﺻداﻗت او ﻣﺷﮑوک ﺑﺎﺷﯾم ،ﯾﺎ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣﻠﯽ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ او را زﯾر ﺳوال ﺑﺑرﯾم ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑرﻋﮑس ﺧواھد ﺑود و ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺧطراﺗﯽ ﮐﮫ او را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼﮫ از داﺧل و ﭼﮫ از ﺧﺎرج ،ﺑﺳﯾﺎر اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد .در
ﻣورد اول ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ آن ارزش
ﻗﺎﯾل اﻧد .ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت آن ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ﺳزاوار آن را ﻧدارد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ھر ﯾﮏ از رﻗﺑﺎی او ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت
ﻣطﻣﯾن ﻣﺎ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ھرﮔز از آنھﺎ آزاد ﻧﺧواھد ﺷد .در ﻣورد دوم ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ در
ﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺳرﺣدات ﺧودﻣﺎن اﺳت .اﻣﺎ در ﻟﺣظﮫی ﮐﮫ ﻣﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﺷور دوﺳت و ﻣﺗﺣد ﻗﺎطﻊ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻧﯾم ،ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺎﻣﯾن
اﻣﻧﯾت ﺳرﺣدات ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺣذف ﮐﺎﻣل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧﺟر ﺷود؟ اﮔر اﻣﯾر ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم ﺳرﯾﻊ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،روﺳﯾﮫ اﯾن ﮐﺎر را
ﻣﯽﮐﻧد و او آن را ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.
اﮐﻧون اوﺿﺎع در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻗرار دارد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻋظﯾم را ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﺳﺎزد ،ﯾﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اﻣﯾر ﯾﺎ ﺑرای دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ،ﻣدتھﺎ ﻗﺑل از
اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز روس ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﺳد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را ﺑﺎ ارﺟﺎع دﻗﯾق ﺑﮫ آﻣﺎر
ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد اراﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺟود ھر دو ﻗدرت را در ﻓواﺻل ﻣﻌﯾن از ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
ﺳﭘس واﯾﺳرا ﮔﻔت ،اﮔر اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧد ،اﯾن ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻠﻘﮫی آھﻧﯾن
ﺑﮫ دور او ﺑﭼرﺧد و اﮔر دﺷﻣن ﻣﺎ ﺷود او را ﻣﺎﻧﻧد ﻧﯽ ﺑﺷﮑﻧد .اﻣﺎ رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .اﯾن رواﺑط ﺑﺎﯾد ﺑدﺗر ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺷود .اﯾن آرزوی ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫی
574

ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗر ﺷود و او از طرف ﺧود ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﯾل اﺳت ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود را
ﺑرای اﯾن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم دھد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،واﯾﺳرا اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ او ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺷوری ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ او اﻣﮑﺎن ﮐﻣﮏ
ﺑﮫ آن ﮐﺷور را ﻧﻣﯽدھد و ﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔﺎظت از ﺳرﺣداﺗﯽ را ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد ﮐﮫ او ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﻧظﺎرت از آن ﺗوﺳط اﻓﺳران ﺧود ﻧﯾﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾم ﻣﺎﻣوران ﺧود را در
ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ و ﻓراﺗر از آن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ
طور ﻣوﺛر از آن ﺳرﺣد دﻓﺎع ﮐﻧﯾم .دور از ذھن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺷوﯾم اﻣﯾر را از طرﯾق
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ از درﮔﯾر ﺷدن او در ﭼﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر در وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﺣﺿور ﻣﺎﻣوران
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ھر ﻧﻘطﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ اﻧزﺟﺎر و ﺣﺗﯽ ھﺷدار ﺑﺑﯾﻧد .اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ھﯾﭻ ﺑﺧﺷﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ در آن ﺗﺳﻠط اﻣﯾر ﺑر رﻋﺎﯾﺎی او ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗردﯾد در
ذھن آنھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ او ﺗﺿﻌﯾف ﺷود .در اﺑﮭﺎم ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺷﺧﺻﮫ
رواﺑط او ﺑﺎ ﻣﺎﺳت ،ﻣردم اﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎﻣوران ﺧود
را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ﺑر واﻻﺣﺿرت ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورﻧد ،او را ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ﺗﻣﺳﺧر ﮐﻧﻧد،
ﺑرھﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻟﺧت ﺑودن ﻗﻠﻣرو او را ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺎی او را ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﯾﻧﺎ درک ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرای او ﭼﻘدر ﻣﺗﻔﺎوت و ﭼﻘدر
ﺳودﻣﻧد ﻣﯽ ﺑود ،اﮔر ﭘﯾش از ﺣﺿور ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﻧﯾن ﺳﻧدی ﻣﻧﺗﺷر
ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن او ﻣﺷﺗﺎق ﺑﮫ داﺷﺗن آن ﺑودﻧد و ﺻراﺣﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ
ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس دوﺳت دوﺳﺗﺎن او و دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن او اﺳت .در آن ﺻورت،
ﻣردم اﻣﯾر در وﺟود ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗویﺗرﯾن ﺣﺎﻣﯾﺎن اﻗﺗدار او را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و
ﻧﻔوذ آنھﺎ ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت او ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر ﻣﯽرﻓت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ،
اﻗﺎﻣت اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس در ھرات ،ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم دﺷﻣﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﯾر ﺧواھد
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ﺑود ﮐﮫ ﻗدرت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑرای دﻓﺎع از او در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوز ،ﻣراﻗب اﺳت و ھر ﮐس او را
ﻟﻣس ﮐﻧد ﻣﺎ را ﻧﯾز ﻟﻣس ﺧواھد ﮐرد.
ﺧﻼﺻﮫ ،واﯾﺳرا ﻣﺟددا ﺑر ﺿرورت ﻧظﺎرت از ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺣﻔﺎظت از آن ﻣرز را ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد و ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﻣﻠﺣق ﺷود و ھم ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی وﯾژه در ﺻورت ﻟزوم ،اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رواﺑط
او ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺣﻔظ ﺷود.
اﯾن اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺧود را ﺑﺎ وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ
اﻣور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﺷﻧﺎ ﮐﻧد .وﮐﯾل ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﯾر ﻗوی اﺳت ،اﻣﺎ ﺧودش ﭼﮫ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺑﯾﺎن
ﻣﯽﮐﻧد؟ ﭘﺳر ﺧودش ﺣرﯾﻔش اﺳت .ﭘﺳر او ﻣطﻣﯾﻧﺎ زﻧداﻧﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ھﻧوز آنﻗدر ﺧطرﻧﺎک
اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧود ﺗرک ﮐﻧد .اﻋﺗﻘﺎد ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗوطﯾﮫھﺎی
زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾن ﭘﺳر در ﺟرﯾﺎن اﺳت؛ ﻣردم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳرﺑﺎزی اﺟﺑﺎری ﻧﺎراض اﻧد؛ ﺧزاﻧﮫ
ﺧﺎﻟﯽ اﺳت و در واﻗﻌﯾت ،وﺿﻌﯾت اﻣﯾر ﻣﺣﺎط ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت اﺳت.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣودﻧد ،اﯾن ﻣردی اﺳت ﮐﮫ واﻧﻣود ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﻌﺎدل ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ را
ﻣﺳﺗﻘل از ھر ﮐدام ﺣﻔظ ﮐرده اﺳت! ﻣوﻗﻌﯾت او ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮐوزه ﺳﻔﺎﻟﯽ در ﺑﯾن دو دﯾﮓ
آھﻧﯽ اﺳت.
واﯾﺳرا اداﻣﮫ داد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻌﮭدات ﻣﻌﺎھدات ﻗﺎطﻊ را ﻧﻣﯽدھد .اﻣﯾر
ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﻘط ﺗﻔﺎھم ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﮫ او ﻣﺎھﯾت ﺗﻌﮭدات
ﻗراردادی ﻧدارد و ﺑدون ﺷﮏ ﻣواد آن ﻣﺑﮭم و ﮐﻠﯽ اﺳت.
اﻣﯾر اﮐﻧون اﯾن ﻓرﺻت را دارد ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻗوی ﺗرﯾن
ﺣﺎﮐﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت.
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اﻣﯾر از ﺣﯾﺛﯾت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﻟﻘﺎب ﺧود ﺷﮑﺎﯾت دارد و ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ او ھﻣﭘﺎی ﺷﺎه ﭘﺎرس رﻓﺗﺎر
ﺷود .اﻣﺎ ﭘﺎرس ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻣﻘوﻟﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺗﻣدن ﺗﻣﺎم ﻋﻼﯾم را ﻧﺷﺎن داده اﺳت.
ﺷﺎه در ﺗﮭران ﻣﺎﻣورﯾت ﺑزرگ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﺻورت داﯾﻣﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و از اﻧﮕﻠﯾسھﺎ
ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐرده ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺳراﺳر ﭘﺎرس ﺳﻔر ﮐﻧﻧد و در ﭘﻧﺎه ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرس ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
ﻧﻘﺎط ﮐﺷور وارد ﺷوﻧد .اﮔر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻋﻣل ﮐﻧد ،اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧد در اﯾن
ﺻورت ادﻋﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺎه ﭘﺎرس ﺑراﺑر اﺳت.
ﺳﭘس واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺑرای دادن آن آﻣﺎده ﺑود و ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑر
اﺳﺎس آن آنھﺎ را ﻣﯽ داد.
اﻣﺗﯾﺎزات:
اول ،دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ھر ﯾﮏ از ﺣﮑوﻣتھﺎ ﺑﺎﯾد از آن ھر دو ﺑﺎﺷد.
دوم ،در ﺻورت ﺗﺟﺎوز ﺑﯽﻣورد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺧﺎرج ،ﮐﻣﮏ ﻓردی ،ﭘوﻟﯽ و اﺳﻠﺣﮫ
ﺻورت ﮔﯾرد؛ ﺑرای ﺗﻘوﯾت او در ﺑراﺑر اﯾن ﺗﺟﺎوزات ،ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻣﯽﺗواﻧد ،اﮔر او
ﺑﺧواھد ،ھرات و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺳرﺣد را ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐﻧد و در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ،اﻓﺳراﻧﯽ را ﺑرای
آﻣوزش ارﺗش او ﺑﻔرﺳﺗد .اﻣﺎ اﯾنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣرﺑوط ﺧود اﻣﯾر اﺳت و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ
ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﺻرار آنھﺎ ﻧدارد.
ﺳوم ،ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن اﻣﯾر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﭼﮭﺎرم ،ﯾﺎراﻧﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ،ﻣﺑﻠﻎ و ﺳﺎﯾر ﺟزﺋﯾﺎت آن ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر ﺗﺳوﯾﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺷراﯾط:
اول ،اﻣﯾر از ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺗﺣرﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود ﺧودداری ﮐﻧد و ﺑدون اطﻼع ﻣﺎ
ھﯾﭻ راﺑطﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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دوم ،از ھرﮔوﻧﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و ارﺟﺎع ﻣﺎﻣوران )؟( ﺧود ﺑﮫ ﻣﺎ ﺻرف ﻧظر ﮐﻧد.
ﺳوم ،ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺳرﺣدی ﻣﺳﺗﻘر ﺷوﻧد.
ﭼﮭﺎرم ،ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺧﺗﻠط از اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧوی و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳرﺣد اﻣﯾر را ﺗﻌﯾﯾن و ﻋﻼﻣﮫ
ﮔذاری ﮐﻧد.
ﭘﻧﺟم ،ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﮫ وﻏﯾره ،ﺑرای ﮔردش آزاد ﺗﺟﺎرت در ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗﺟﺎری اﺻﻠﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷود .در ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ،اﻣﯾر ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﺷد.
ﺷﺷم ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﺑرای ﺧط ﺗﻠﮕراف ﮐﮫ ﻣﺳﯾر آن ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد
ﺷد ،اﻧﺟﺎم ﺷود.
ھﻔﺗم ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آزاداﻧﮫ ﺑﮫ روی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﮔﺷوده ﺷود و
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺑرای اﻣﻧﯾت آنھﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود؛ اﻟﺑﺗﮫ
واﻻﺣﺿرت ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﺳﺋول اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻧزوی ﻧﺧواھد ﺑود.
ھﺷﺗم ،واﯾﺳرا از اﺳﺗﻘرار ﻓرﺳﺗﺎده داﯾﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ﺻرف ﻧظر ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ اول،
اﻣﯾر ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده را در ﻣﻘر واﯾﺳرا ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎزد؛ دوم ،ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻣورﯾت
ھﺎی وﯾژه درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
واﯾﺳرا اﻓزود ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر ﺑﺧواھد ،او آﻣﺎده اﺳت ﺗوﻗﯾف اﻣن ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب را ﺑر ﻋﮭده
ﮔﯾرد.
ﺳﭘس واﯾﺳرا ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اوﻟﯾﮫ را
رد ﮐرد ،دو ﮔزﯾﻧﮫ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد:
اول ،وﮐﯾل ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﯾﺎﯾد ﺗﺎ ﻧظرات اﻣﯾر را ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و ﻧظرات واﯾﺳرا
را ﺑﯾﺎﻣوزد.
دوم ،ﻣﺎﻣور او ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺳرﺣد ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣوده و در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺎ او
ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.
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ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اول ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧوﺑﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر را درک ﻧﻣوده و ﻧﯾﺎت
ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر وﮐﯾل ﻗرار داد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دوم ﭘرداﺧت .اﮔر اﻣﯾر آﻣﺎده ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺧواﺳت واﯾﺳرا رﻓﺗﺎر ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻓورا ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه را ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎ ﺑر اﯾن
اﺳﺎس ﺑﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑرﺳد و او را در ﭘﺷﺎور ،ﺟﻼل آﺑﺎد ﯾﺎ ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر
ﺑﺧواھد ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺧص ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل
ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ و ﺧود او ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او ﻣﻧﺻوب ﺷد ،زﯾرا ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ
ﻓرد ﻣورد ﻗﺑول ﺑرای اﻣﯾر اﺳت و ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر آﻣﺎده اﻧﻌﻘﺎد ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد،
ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود ﺑرای ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت ،زﯾرا ھﯾﭻ ﺑﺣث ﺑﺎ
ﺷراﯾط دﯾﮕری ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر او ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺑﺎ ﻣﻌﺎھده ﻣواﻓﻘت
ﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر ﺗﻧظﯾم ﺷود و ﺗﺻوﯾب ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﯾﺎ در
ﭘﺷﺎور ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺷود ،اﮔر ﻣﻼﻗﺎت اﻣﯾر ﺑﺎ واﯾﺳرا در ﻧوﻣﺑر اﻧﺟﺎم ﺷود ﯾﺎ در دھﻠﯽ ،اﮔر اﻣﯾر
دﻋوت واﯾﺳرا را ﺑرای ﻣﺟﻠس اﻣﭘراﺗوری ﺑﭘذﯾرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٠در ﺳﻧد ٣۶
ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕوی دوم در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﯾن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ١٣ ،اﮐﺗوﺑر  ،١٨٧۶ﭘس از ﻣﺷوره در ﺷورا در ﻣورد ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت و
اھداف آن
ﺣﺎﺿران :ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ، ،ﺳر ﭘﯾﻠﯽ ،ﺳرھﻧﮓ دوم ﺑرن  ،ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری و آﻗﺎی ﺗورﻧﺗون.
واﻻﺣﺿرت ﺳﺧﻧﺎن ﺧود را ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻣل ﺑودن و اھﻣﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ وﮐﯾل در ﻣورد
اداره اﻣور در ﮐﺎﺑل در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار داده ﺑود ،ﺷروع ﮐرد .او ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ وﮐﯾل ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
رﻓﺗﺎر ﮐرده و ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ذھن داﺷت ،ﺑدون ﻣﻠﺣوظﺎت ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت .او ﺷﮏ
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ﻧدارد ﮐﮫ وﮐﯾل آن را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﻧﺗﻘل ﺧواھد ﮐرد و اطﻣﯾﻧﺎن دارد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﮕرش ﻣﺣﻔوظ ﻓﻌﻠﯽ ﺧود را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد و ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺻرﯾﺢ و ﺑﺎز
ﺑﺎﺷد .ھدف واﯾﺳرا اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣوﺟود در ذھن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را ﺑﻔﮭﻣد،
طوری ﮐﮫ اﮔر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺗﻌﺟب آور ﻧﺑﺎﺷد .در ﻋﯾن
ﺣﺎل وﮐﯾل ﺑﺎﯾد درک ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑرای ﮔﺷﺎﯾش ﻣذاﮐرات ﺷروطﯽ ﻗﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑدون
آن ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود را ﺑﻔرﺳﺗد.
اول ،ﻣﺣل اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺳرﺣد اﻓﻐﺎن.
دوم ،ﻧﮕرش دوﺳﺗﯽ و اﻋﺗﻣﺎد از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت واﯾﺳرا در اوﻟﯾن ﮔﻔﺗﮕوی ﺧود ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ رﺋوس
آنھﺎ اداﻣﮫ داد.
اول ،در ﻣورد اﻋطﺎی زﻣﯾن ﺑرای اﻣﯾر در ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،واﯾﺳرا ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺎﯾل اﺳت ﺑﺎ
ﺧواﺳﺗﮫھﺎی اﻣﯾر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت،
ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود .ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﻌدا ﺣل ﻣﯽﺷود.
دوم ،وﻗﺗﯽ واﯾﺳرا ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد ،اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
ﻧﺑود؛ اﻟﺑﺗﮫ از ﻗﺑل ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﯾش آﯾد ،ﺷراﯾطﯽ
ﻓراھم ﺷود .اﻣﺎ ﻗﺻد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎﺛﯾر را ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ اﯾن ﻣﺎھﯾت،
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺷراﯾط درﺧواﺳت ﺷده ﺗوﺳط ﺧود اﻣﯾر ﺑدھد ﮐﮫ آن ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺗﻌﮭد ﺷود ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾق اﻧﺟﺎم ﺷده را
واروﻧﮫ ﺳﺎزد .اﮔر اﻣﯾر ﯾﺎ وارث او واﻗﻌﺎ از ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺑﯾرون راﻧده ﺷود ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑرای ﺑﺎزﮔرداﻧدن آنھﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺟﻧﮓ ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ھﻧوز ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر دارد ،اﻋﻼم ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻣﺷﮑﻼت ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ
ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی ﻧﯾﺎز دارد ،ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏھﺎی در ﺣدود آﻧﭼﮫ در آن زﻣﺎن ﻋﻣﻼ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
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ﺑﺎﺷد ،اراﯾﮫ ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﻋﻣﻼ ﺑدون ﺑﮭﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑرای ارﺗﺑﺎطﺎت ﭘﺳﺗﯽ و
ﺗﻠﮕراﻓﯽ ﺑﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﮐﺎﺑل اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺧواھد ﺑود و ﻧﮫ در ﻣواردی ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﺎ را
از وﺿﻌﯾت ﺣﻘﯾﻘﻰ ﺧود ﻏﺎﻓل ﺳﺎزد و ﻣﺷوره ﻣﺎ را ﻧﺎدﯾده ﮔﯾرد ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﻣك ﻣﺎ ﻧﯾﺎز
ﺷدﯾد ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﻣﺷﻛﻼت ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧد ﺗﺎ آﻧﻛﮫ ﻧﺗواﻧﯾم آنھﺎ را دﻓﻊ ﻛﻧﯾم و او را از آنھﺎ
ﺑﯾرون آورﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻣﯾر درک ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﮔﺎم ﺑرای اﺟرای ﻋﻣﻠﯽ ﭼﻧﯾن ﺗواﻓﻘﯽ
ﺑﺎﯾد اﯾﺟﺎد اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل و وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت اﺳت.
واﯾﺳرا ﻣﯽﺧواھد ھﯾﭻ ﻓﺷﺎری ﺑر اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺗﺣﺎدی ﮐﮫ ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﺑﺳﯾﺎر
ﺳودﻣﻧد اﺳت ،وارد ﻧﮑﻧد .اﻣﺎ اﮔر اﻣﯾر ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﺷود
و از آﺷﻔﺗﮕﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺷود ،ﺑﺎﯾد در ﻣورد اول ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋواﻣل ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد
در ﺳرﺣد و در ﻣورد دوم ﺑﺎ ارﺗﺑﺎط آزاداﻧﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر در ھﻣﮫ ﻣوارد از طرﯾق ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی
وﯾژه ﯾﺎ ﻣوارد دﯾﮕر ﻧظﺎرت ﺷود.
اﮔر اﻣﯾر ﻣزاﯾﺎﯾﯽ اﻣﺗﯾﺎز ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮭﺎد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳرﺣد و ﻧﮕرش واﻗﻌﺎ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ از ﺳوی ﺧود را در ﻧظر ﻧﮕﯾرد ،دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وزﯾر ﺧود را ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎده واﯾﺳرا ﺑﻔرﺳﺗد و واﯾﺳرا آزاد ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎن،
ﻣﺳﯾر ﺧود را در ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد رواﺑط ﺳرﺣدی اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد.
واﯾﺳرا ﺳﺧﻧﺎن ﺧود را ﺑﺎ اﯾن ﻣطﻠب ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل دارد
و ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اﻣﯾر را ﺑﮫ درک واﻗﻌﯽ اوﺿﺎع ﺑرﺳﺎﻧد .او اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎﻣور ﺑﺗواﻧد اﻣﯾر را ﺑﮫ ﺣﺿور در ﻣﺟﻠس اﻣﭘراﺗوری دھﻠﯽ ﺗرﻏﯾب ﮐﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘل ھﻣﺳﺎﯾﮫ در آن دﻋوت ﺷدهاﻧد و در ﺻورت اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎھده ،ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوﺑﯽ
ﻣﯽﺗوان آن را ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻓرﺻت ﻏﯾرﻋﺎدی ﺑرای ﺗﺟﻠﯽ رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺻﻣﯾﻣﯽ
ﻣوﺟود ﺑﯾن واﻻﺣﺿرت و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﺑﮫ
ﻋﻧوان وﻟﯾﻌﮭد ﻓراھم ﻣﯽﺷود.
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ﺳﭘس واﯾﺳرا ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ ]ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده[ ﺑرای راھﻧﻣﺎی او در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از
ﺟﺎﻧب ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ اﻣﯾر ﺻﻼﺣﯾت دارد ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و ھم ﻧﺎﻣﮫی ﺑرای اﻣﯾر در ﻣورد ﻣذاﮐرات
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ھﻣراه ﺑﺎ دﻋوت رﺳﻣﯽ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ از طرف ﺣﮑوﻣت ھﻧد از اﻣﯾر ﺑرای اﺷﺗراک
در ﻣﺟﻣﻊ اﻣﭘراﺗوری در دھﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺗﺣوﯾل داد.
ﺳﭘس ﯾﮏ ﺳﺎﻋت و زﻧﺟﯾر ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺗﻘدﯾم ﮐرد و ﺑﮫ ﭘﺎس ﻗدرداﻧﯽ از ﺧدﻣﺎت وﻓﺎداراﻧﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ او ﯾﮏ ﺧﻠﻌت  ١٠ھزار روﭘﯾﮫ ﺑﮫ او اﻋطﺎ ﮐرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢١در ﺳﻧد ٣۶
ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل
اول ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺧوﺷﺣﺎﻟم و اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را دارم ﺗﺎ ذھن
اﻣﯾر را از دﻟﮭرهھﺎی زﯾﺎدی در ﻣورد ﻧﯾﺎت ﺧود رھﺎ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﻧﺎﺷﯽ از
ﺷراﯾط ﻗﺑل از اﻧﺗﺻﺎب ﻣن در ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑوده اﺳت.
دوم ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ اﮔر واﻻﺣﺿرت ﺑﺧواھد ﻣن را دوﺳت ﺧود
ﻗرار دھد ،ﺑرای او دوﺳت ﺻﻣﯾﻣﯽ و راﺳﺗﯾن ،ﺳرﯾﻊ و ﻣﺣﮑم ﺧواھم ﺑود و ھر ﮐﺎری ﮐﮫ
ﻋﻣﻼ در ﺗوان ﻣن ﺑﺎﺷد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھم ،در ﺳﺧﺗﯽھﺎ در ﮐﻧﺎر او اﯾﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷوم ،او را
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ ﺗﺎج و ﺗﺧﺗش را ﻣﺣﮑم ﮐﻧد ،ﺳﻠﺳﻠﮫاش را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧش
را در ﺷﺧﺻﯾت ﭘﺳرش ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم.
ﺳوم ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎﯾﻠم ﺑﮫ او ﭘﯾﻣﺎن دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد ﺑدھم و ھم ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ،اﻓراد و
ﭘول ﺑرای دﻓﺎع از ﻗﻠﻣروش در ﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟم ﺑﯽدﻟﯾل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑدھم .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣﺎﯾﻠم ﺑﮫ
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او ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻓوری ﺑدھم و ﺑﮫ ﭘﺳرش ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑدھم.
ﭼﮭﺎرم ،اﻣﺎ ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم دھم ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر از طرف
ﺧود ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺳﺎﯾل ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت در ﺣﻣﺎﯾت از
ﺳرﺣداﺗش ﺑﺎ ﻣﻘﯾم ﺳﺎزی ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ھرات و ﺑﺧشھﺎی دﯾﮕر آن ﺳرﺣد ﺑدھد ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﺧطر از ﺑﯾرون ﻗرار دارﻧد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌدا درﺑﺎره آن
ﺗواﻓق ﺷود.
ﻣن در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﮐﻧوﻧﯽ اﻣﯾر ھﻣدردی ﻣﯽﮐﻧم ،ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽﺧواھم ﺑﺎ اﺟرای اﯾن
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺎ ﭘس از اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد ﺑﯾن ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت را از وﻓﺎداری
ﮐﺎﻣل دوﺳﺗﯽ ﻣﺎ راﺿﯽ ﺳﺎزد ،اﻣﯾر را ﺷرﻣﻧده ﮐﻧم و ﻧﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣردم ﺧود
ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺣﺿور ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور
داﺧﻠﯽ ﮐﺷور او ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻣﯽ ﻗﺎطﻊ اﻣﯾر و وﻟﯾﻌﮭد و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ و
ﻗدرت ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس در دﻓﺎع از ﮐﺷورﺷﺎن در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوزات ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻣﺎﻧﻌت از
ﺗﻼش ﻧﺎراﺿﯾﺎن ﺑرای ﺑرھم زدن آراﻣش داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺿﻌﯾف ﺗﺧت واﻻﺣﺿرت اﺳت.
ﭘﻧﺟم ،وظﯾﻔﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣراﻗب اﻣور ﺧﺎرﺟﯽ ﺳرﺣدات
ﺑﺎﺷﻧد و اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد را ﺑﮫ اﻣﯾر و ھم ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اراﯾﮫ دھﻧد.
اﮔر اﻣﯾر در ھر زﻣﺎﻧﯽ دﻟﯾل ﻣوﺟﮭﯽ ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت از دﺧﺎﻟت ھر ﯾﮏ از ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی
در اﻣور داﺧﻠﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻣور ﻓورا ﻓراﺧواﻧده ﺧواھد ﺷد.
ﺷﺷم ،اﮔر واﻻﺣﺿرت ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺿور ﭼﻧﯾن ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺎﯾﮫ ﺷرﻣﺳﺎری ﺑرای او
اﺳت ،ﻧﻣﯽﺧواھم اﺳﺗﻘرار ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ ﻣوﺟود در ﮐﺎﺑل را ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھم ﯾﺎ از اﻣﯾر ﺑﺧواھم
ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎرش اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧد .اﻣﺎ در اﯾن ﺻورت ،ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر
583

داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ دو ﺣﮑوﻣت اﯾﺟﺎب ﮐﻧد ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑر ﺳر راه ارﺗﺑﺎط
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﻣن و واﻻﺣﺿرت از طرﯾق ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن وﯾژه وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﻔﺗم ،ﺧﻼﺻﮫ ،ھدف و آرزوی ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد و ھم ﺣﺿور
ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻗوت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺑزرﮔﯽ ﺑرای اﻣﯾر در داﺧل و در
ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﺿﻌف ﯾﺎ ﺧﺟﺎﻟت او.
ھﺷﺗم ،ﻣن ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ھﺳﺗم ﺗﺎ از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود ،ﺑﮫ روش دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ
اﻣﯾر ﻣﺷورت ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم رواﺑط ﺧود را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻌﺎھده داﯾﻣﯽ ﻗرار دھﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ آن
اﺳﺗﻘﻼل و ﮐراﻣت او ﺗﺿﻣﯾن ﺷود ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑرای او و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧش
ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  ۴اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﻣواﻓﻘت ﻧﮑﻧد و
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ وارد آن ﻧﺷود ،ﻋﻣﻼ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ از طرف او ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﺑر
ﻋﮭده ﺑﮕﯾرم ﯾﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او در ﻣورد ﺧطرات ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﻗﻌﯾت آﯾﻧده او ﮐﺎری اﻧﺟﺎم
ﺑدھم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٢در ﺳﻧد ٣۶
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١١ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧۶
از واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت
آن
)ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت(
ﺑﮫ ﻣﺣض ورود ﺧود ﺑﮫ ھﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﺧود در ﭘﺷﺎور دﺳﺗور دادم ﮐﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت از
ﺗﻣﺎﯾل دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت وﯾژه و ﻣوﻗت ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﻋﻼم ﻟﻘب "ﻣﻠﮑﮫ ھﻧد" ﺗوﺳط اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ و ھم اﻧﺗﺻﺎب ﺧودم ﺑﮫ ﻣﻘﺎم واﯾﺳرای
ھﻧد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻣل و ﺗﻌﺎرﻓﯽ اراﯾﮫ ﮐﻧد.
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ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺣرم ﻣن اﺟﺎزه داده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺷﻣﺎ ﺑرود و ورود او ﺑﺎ
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺻرﯾﺢ دﻧﺑﺎل ﺷود ،ﺑرای ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و آن ﮐﺷور ،ﺑرای
ﻣن ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑﺎﺷد.
واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧدادﻧد؛ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﺎﺳﺦ واﻻﺣﺿرت و ھم ﺑرﺧﯽ
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﻣرا ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ﻧﯾت واﻗﻌﯽ ﻣن دﭼﺎر
ﺳوءﺗﻔﺎھم ﺷده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺟددا ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر دﺳﺗور دادم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت را ﻣورد ﺧطﺎب ﻗرار دھد و از ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻣورد رﺿﺎﯾت واﻻﺣﺿرت اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﺑﯾﺎﯾد ﺗﺎ ﺷﺧﺻﺎ ﻧظرات واﻻﺣﺿرت را ﺑرای ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ وزﯾر
ﺷﻣﺎ در ﻣرز ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد.
ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﮐﻧون ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎﻣل ﻣﻧﺗظر اﺳت و ﻣن ﺑﮫ او اﺟﺎزه دادم ﮐﮫ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯽدرﯾﻎ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ در ﻣورد دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺧودم را ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧﮫﺗرﯾن وﺟﮫ ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت اﺑﻼغ ﮐﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده اطﻣﯾﻧﺎن داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣن آﻣﺎدهام ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺧواﺳتھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در  ١٨٧٣در ﺳﯾﻣﻠﮫ اﻋﻼم ﮐردﯾد و در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺟدﯾد ﺑﮫ آن
اﺷﺎره ﮐرده اﯾد ،ﻋﻣل ﮐﻧم.
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺷﮏ ﻧدارم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت آﻣﺎده ﺧواھﻧد ﺑود ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻣور ﺣﺎﻣل اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ ﻣﯽدھد ،ﺗﻌﮭدات ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را از
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طرف ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ در ﻧﺑود آن ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻋﻣﻼ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ آن ﺗﻌﮭدات ﻋﻣل
ﮐﻧد.
اﮔر واﻻﺣﺿرت ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺎﯾل ﺑﮫ وارد ﺷدن در ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﺑر اﺳﺎﺳﺎت ﻓوق ﺑﺎﺷد ،ﻣن
ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷوم ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ دوﺳت ﻣورد اﻋﺗﻣﺎدم ،ﺳر ﻟﯾوﯾس
ﭘﯾﻠﯽ دﺳﺗور دھم ﮐﮫ ﺧود را ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وزﯾر واﻻﺣﺿرت در ﭘﺷﺎور ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕری
ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﺟزﺋﯾﺎت و اﺑراز ﺧواﺳتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗطﻌﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزد ﮐﮫ
ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد و ﺗﺻوﯾب واﻻﺣﺿرت و ﻣن ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده دﺳﺗور دادهام ﮐﮫ ھﻣراه اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫی از ﺟﺎﻧب ﺧودم را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ﻣراﺳم ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت در اول ﺟﻧوری آﯾﻧده در دھﻠﯽ ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑت اﻋﻼم ﻋﻧوان اﻣﭘراﺗوری اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرﮔزار ﮐﻧم ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﮐﻧد .در اﯾن ﻣراﺳم
ﺑزرگ ،ﻓرﻣﺎﻧداران ﻣﺗﺻرﻓﺎت ﻓراﻧﺳﮫ و ﭘرﺗﮕﺎل در ھﻧد و ﺷﺎھﺎن و ﺷﺎھزادﮔﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
اﻋﻠﯾﺣﺿرت آنھﺎ را ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺣدان و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﺧود ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ،دﻋوت ﮐردهام.
ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﭘذﯾرﻓﺗن واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن ﻣﻧﺎﺳﺑت ،ﺧﺷﻧود ﺑﺎﺷم ،از اﯾن ﻓرﺻت ﻓرﺧﻧده ﺑرای ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﻓوق ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت و ﺗﺟدﯾد اطﻣﯾﻧﺎن از اﺣﺗرام ﺷﺧﺻﻲ و ﻋﻼﻗﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧود
ﺑرای اﻣﻧﯾت ﺗﺎج و ﺗﺧت واﻻﺣﺿرت و روﻧق ﻗﻠﻣروھﺎی ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم.
ﻣﯽﺧواھم ﺗوﺟﮫ واﻻﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﻗﺎﯾل ھﺳﺗم ،اﺑراز ﮐﻧم.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٣در ﺳﻧد ٣۶
ﻣﺷوﺑره ،ﻧزدﯾﮏ ﺳﯾﻣﻠﮫ ١٧ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧۶
از ﺗورﻧﺗون ،ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ )ﺧﻼﺻﮫ(
ﺑﺎ ﺣﺿور در ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑﯾن واﯾﺳرا و ﻧواب ﻋطﺎ ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﮐﺎﺑل ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻣور از ﺳوی ﻻرد ﻟﯾﺗون اﺟﺎزه داده ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ درﺑﺎر
اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔردد؛ ﺑﺎ ﭘﯾﺎمھﺎی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻣﯾر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ وزﯾر
واﻻﺣﺿرت ﺳﯾدﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه در ﭘﺷﺎور ﯾﺎ ﻧﻘطﮫ دﯾﮕری در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗواﻓق
در ﻣورد ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧزدﯾﮏﺗر و رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺗر ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و واﻻﺣﺿرت
ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب از اﻣﯾر دﻋوت ﮐرده ﺗﺎ در ﻣراﺳم اول
ﺟﻧوری در دھﻠﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ واﯾﺳرا ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد را ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز
ﺑﮫ ﻣذاﮐره در ﻣورد آن ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣود ﺷﺎه ھﺳﺗﯾد.
 .٢ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور دھم ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور
ﺑروﯾد و در آﻧﺟﺎ ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯾر ﺑﮫ ﭘﯾﺎمھﺎی واﯾﺳرا ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺳر در
ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺑﻼغ ﺧواھد ﺷد .ﺷﻣﺎ در ﭘﺷﺎور ﻣﻧﺗظر ورود ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺧواھﯾد ﺑود
ﯾﺎ در ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽﺷود و
ﯾﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور.
 .٣ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﺗر ﺷﻣﺎ ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ اھداف و ﻣﺎھﯾت ﻣذاﮐرات ﮐﮫ از طرف ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل ﺷورا ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﺑﺎ وزﯾر اﻣﯾر از طرف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ ﻣن ھداﯾت
داده ﺷده ﺗﺎ اﺳﻧﺎد ﻣﺣرﻣﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﮕذارم .ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای اﯾن
اﺳﻧﺎد ﺧوب آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾد ،اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾق و ﻣﮑرر آن ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧم.
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 .۴اھداف اﺻﻠﯽ ﻣذاﮐرات ﺷﻣﺎ ﺑﺎ وزﯾر اﻣﯾر ،ﻣواردی اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾرل درﺑﯽ در راﺑطﮫ
ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻠﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻗﺑﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت داده ﺷده و در ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ آن ﺑﺎ ﺳﻔﯾر
روﺳﯾﮫ در درﺑﺎر ﺳﻧت ﺟﯾﻣز اراﯾﮫ ﺷده و ﻧﺳﺧﮫ آن ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت .اﯾن اھداف ﻋﺑﺎرت اﻧد از
– اول ،ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوم ،اطﻣﯾﻧﺎن از آراﻣش داﺧﻠﯽ آن ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ
ﻧﺣوی ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد.
 .۵اﮐﻧون زﻣﺎن آن ﻓرا رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷورا ،دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﻓوق
ﻣﺳﺗﻠزم ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗطﻌﯽﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود
داﺷﺗﮫ ،ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻟﺣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺑﺣث روی ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ آن ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷﯾد،
ﺗوﺳط وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد ،در ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ  ٢٨ﻓﺑروری ١٨٧۶
ﺧود )ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ آن ﺟﻠت ﻣﯽﮐﻧم( ﮐﺎﻣﻼ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھداﯾت
ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
 .۶ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷورا اﮐﻧون آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ رواﺑط ﻧزدﯾﮏﺗر و ﻗﺎطﻊ ﺗری ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﻗرار ﮐﻧد ،ﺑﮫ طور ﺧﺎص ھﻣﺎن ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر در دﯾدارش
از اﻣﺑﺎﻟﮫ در  ١٨۶٩ﺧواﺳﺗﺎر آن ﺑود و ﻣﺟددا ﺑﮫ ﺻورت ﮐم و ﺑﯾش ﮐﻠﯽ ﮐﮫ در  ١٨٧٣از
طرﯾق وزﯾرش ،ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه از ﺣﮑوﻣت ھﻧد درﺧواﺳت ﮐرد.
 .٧اﺳﻧﺎد ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ در  ،١٨۶٣اﻣﯾر ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم
و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم از دﺳت ﻧداد ﺗﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ ھدف اﺻﻠﯽ او اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ واﯾﺳرا و اﻋﻼم
ﻣﺗﻘﺎﺑل دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن واﻻﺣﺿرت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣﻧﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد
و ﺑﺎ اﯾن ﺷرط او ﻣﺎﯾل اﺳت ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف در اﻣﺗداد ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت ﺑﮭﺗر از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗذﮐره در ﻣﻌﺎھده ﺑرای ھر دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﺣد ﺑﭘذﯾرد .ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،در  ١٨۶٩ﭼﯾزی وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ آن ﻣﻠﺣق ﻧﺷود ،اﮔر ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده ﻣﯽﺑود ﺗﺎ او و وﻟﯾﻌﮭدی را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت او ﻣﻧﺻوب ﮐﻧد ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد
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و ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد .او "ﺑﮫ ھر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣرز ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧود" ﺑﺎز ﺑود و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ در ﭼﻧد ﺳﺎل آﯾﻧده ﻣﺷﮑوک ﺑود ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود و ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﻗﻠﻌﮫھﺎ از ﺳوی ﺧود ﯾﺎ ﺗﺣت
ﻧظﺎرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﭘذﯾرش ﭘﺎدﮔﺂنھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ،اﺑراز ﮐرد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن،
او در آن زﻣﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻣﮭﻧدس را در ﺑﻠﺦ ،ھرات
ﯾﺎ ھر ﺟﺎی دﯾﮕری ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت ،ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎ اﯾن ﮔﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﺗﻘﻼل او
ﺗﺿﻌﯾف ﺷود.
 .٨ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯾوﺳت ﺧواھﯾد آﻣوﺧت ﮐﮫ اﻣﯾر و ﻣﺷﺎوراﻧش ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ در
اﯾن ﻣوﺿوع ﺻرﯾﺢ ﻧﺑودﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺗﻣﺎﯾل ﺧوﯾش ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗواﻧﺎﯾﯽ آنھﺎ )اﮔر از اﺗﺣﺎد
ﺻرﯾﺢ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣطﻣﯾن ﻣﯽﺷدﻧد( ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ﺗﺟﺎرت و ﺗراﻓﯾﮏ
در ﺑﯾن اﯾن اﻣﭘراﺗوری و ﺗﻣﺎم ﺑﺧشھﺎی ﻗﻠﻣرو واﻻﺣﺿرت.
 .٩اﺳﻧﺎد ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ اﻣﯾر در ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود
ﺑﺎ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﺎ ﺟدﯾت در ﻣورد ﺧواﺳتھﺎ و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺧود ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ دﯾﮕران اﺑراز ﮐرده
ﺑود ،ﮔﻔت ﮐﮫ »آراﻣش ﮐﺷوری ﮐﮫ واﯾﺳرا در ﻗﻠب ﺧود دارد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ طﺑﯾﻌﯽ اﻣﻧﯾت ﻗدرت و
ﺳﻠﺳﻠﮫ او اﺳت و ھﻣﮫ ﭼﯾز ،ﺑﮫ ﺷﻣول اﻓزاﯾش ﺗﺟﺎرت )ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ و ﺛروت ﯾﮏ
ﻣﻠت اﺳت( ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧواھﺎن آن اﺳت ،ﭘس از اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﺣﮑم و
داﯾﻣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت«.
 .١٠ﻧﺎﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار وﻗت ﭘﻧﺟﺎب ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣؤﯾﯾد ﻣﺎھﯾت ﺗﺎﮐﯾدی
ﻋﺑﺎراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن اﻣﯾر ﺧواﺳتھﺎی ﺧود را ﺑرای ﺳر دوﻧﺎﻟد ﻣﮑﻠود ﺗﮑرار ﮐرد؛ ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ "ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﺑﻧد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ او درج ﺷود ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻏﯾر
از اﻣﯾر ،ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راﺑطﮫ دوﺳﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧﺧواھﯾم داﺷت"؛ و اﻓزود» :ﺑﺎ
اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ آﺗﺷﯽ در آن ﮐﺷور روﺷن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎج و ﺗﺧت ﭘﯾروز
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ﺷود ،ﺗﺻدﯾق ﻣﯽﮐﻧﯾم و ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺟز اﯾن ﻧوع اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﮐردن آن ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯾﺳت«.
 .١١در اﯾﻧﺟﺎ ﻻزم ﻧﯾﺳت دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم ﮐﮫ در  ١٨۶٩و ﺑﺎر دﯾﮕر در
 ،١٨٧٣ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را وادار ﺑﮫ رد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﻗﺎطﻊ اﺗﺣﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺳﭘس اﻣﯾر
ﮐﺎﺑل ﺑر ﭘذﯾرش آنھﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد .ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ اﯾن دﻻﯾل ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺷﺎره
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت روﯾدادھﺎ در ھﻔت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ و ﻣوﻗﻌﯾت اﻣور در اروﭘﺎ و
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت.
 .١٢ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷورا اﯾن وﺿﻌﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی اﺳت ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ
طوﻻﻧﯽ ﺷدن اﺑﮭﺎم در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﯾﺎ اﺑزار ﻋﻣﻠﯽ دﻓﺎع از ﺧود در ﺻورت
ﺑروز ﻋوارض آﺗﯽ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽﺳﺎزد.
 .١٣ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﯾﮏ اﺗﺣﺎد ﻗطﻌﯽ و
ﻋﻣﻠﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط ﻣورد ﻧظر واﻻﺣﺿرت در  ١٨۶٩و  ١٨٧٣ﻗرارداد ﮐﻧد ،ﺑدون
ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﯾﭻ ﺷرطﯽ ﺑرای اﺗﺣﺎد از اﻣﯾر ﮐﮫ در آن ﺳﺎلھﺎ ﻣواﻓﻘت ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده واﻻﺣﺿرت
ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن ﻣﯾﺳر ﻧﻣﯽﺷد.
 .١۴ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ واﯾﺳرا از طرﯾق ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع داده ﮐﮫ آﻣﺎده اﺳت
ﺗﺎ در ﺣﻔﺎظت از ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎن در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوزات ﺧﺎرﺟﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺷراﯾط اﻣﯾر در
 ١٨۶٩ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﮐﻣﮏ ﻓوری و ﻣﺎدی ﻧﻣﺎﯾد؛ ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در آن ﺳرﺣد ،ﺑرای اھداﻓﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﻓوق ذﮐر ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣذاﮐره ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
وزﯾر اﻣﯾر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای اﺟرای ﻋﻣﻠﯽ اﯾن
اﺻل ﺧواھد ﺑود.
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 .١۵در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐراﻣت و آﺳودﮔﯽ اﻣﯾر را ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑﺎ
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﻣورد ﻧظر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺑﺎﺷد ،در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ
اﻣﯾر در  ،١٨۶٩ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺗوﺿﯾﺢ داد ،ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی
اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﺎﺑل ﻧداﺷت .اﮔر آن دﻻﯾل ھﻧوز در ذھن واﻻﺣﺿرت ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل ﺷورا ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺧﻼص اﯾﺷﺎن ،ﺑر ﭘذﯾرش اﯾﺷﺎن در ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺻرار ﻧﺧواھد
داﺷت .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺷﺎﯾد ﺧوب ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻣزﯾت اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ اﺷﺎره ﻛﻧﯾد
ﻛﮫ در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ اﻣﯾر ،ﻣﻧﺎﻓﻊ وﻟﯾﻌﮭد از
ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧﻔوذ او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣؤﺛر
در درﺑﺎر در ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻼشھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .در ﺻورت وﻗوع ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ،
ﺑﺎ ﺑرھم ﺧوردن ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺻﻠﺢآﻣﯾز ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘر ،ﻣﺻﯾﺑتھﺎی ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺑر ﮐﺷور
ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﺷود.
 .١۶در ﻣورد اﻣﻧﯾت ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن ﺳرزﻣﯾنھﺎ و ﺗﺷوﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن رﻋﺎﯾﺎی دو
ﺣﮑوﻣت و ﻧﯾز ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل در اداره ﻗﺑﺎﯾل ﮐوﺗلھﺎ و ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﺷﺎھراهھﺎی ﻣرزی،
از ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن دﻋوت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﺻرﯾﺢ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺧود او و اﻣﯾر در ﺟرﯾﺎن
ﻣذاﮐرات  ١٨۶٩ﻧﺷﺎن دادﻧد ،ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾد؛ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
اﯾن اھداف ﻣﺻﻠﺣت ﺑﺎﺷد.
 .١٧ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺧود ﻧﯾز ﺻرﯾﺢ و آﺷﺗﯽﺟو ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ اﻧﺻﺎﻓﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣورد ﻣﺎھﯾت ﻣﺗﻘﺎﺑل اﯾن ﻣزاﯾﺎ اﺷﺎره ﺧواھﯾد ﻛرد ﻛﮫ ھﻣﻛﺎري وﻓﺎداراﻧﮫ
ﺣﮑوﻣت آنھﺎ در ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﺟﺎرت و اﻣﻧﯾت ﻣﺳﺎﻓران ﻣطﻠوب و ﻣﺗوﻗﻊ اﺳت .اﻣﺎ
ﺷﻣﺎ از طرح ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻏﯾرﻣﻧطﻘﯽ ﺧودداری ﺧواھﯾد ﮐرد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻗﺑﺎل اﻣﻧﯾت اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﮐﮫ ﺑدون ﭘﺎﺳﭘورت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وارد
ﻗﻠﻣروھﺎی آن ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﺳﺋول اﺳت .اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﻣﯾل ﺑﺎرھﺎی ﻧدارد ﮐﮫ
واﻻﺣﺿرت آﺷﮑﺎرا ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺣﻣل آن ﻧﯾﺳت .ھدف ﻣﺎ ﺗﺿﻌﯾف آن ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻘوﯾت آن اﺳت.
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ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻟﺣن طﻔرهروی و ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی را ﮐﮫ اﺧﯾرا در زﺑﺎن او در
اﺷﺎره ﺑﮫ اﻣﮑﺎن و ﻣﻧﻔﻌت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺑﯾن رﻋﺎﯾﺎی او و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺷﺧﯾص
ﺷده ،اﺻﻼح ﮐﻧﯾد.
 .١٨ﺷﻣﺎ ﺑﮫ وزﯾر اﻣﯾر ﻣﺗذﮐر ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از واﻻﺣﺿرت اﻧﺗظﺎر دارد
وظﺎﯾﻔﯽ را ﮐﮫ ﺑرﻋﮭده او ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﺳت و ﻣﺗﺣد ﻣﺳﻠم اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﺳت ﺑﮫ طور ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
و ﮐﺎﻣل ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺑﮫ اظﮭﺎرات او ﮐﮫ در اﻋﻼﻣﯾﮫ  ١٨۶٩ﺑﮫ واﯾﺳرا داده اﺳت،
وﻓﺎداراﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد ﮐﮫ »اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ او و ﺧﺎﻧداﻧش را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد ،او از
اﻧﺟﺎم ھﯾﭻ ﺑرای اﺑراز ﻗدرداﻧﯽ و اطﺎﻋت از ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺧودداری ﻧﻣﯽﮐﻧد؛
ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت ھﻧد را رﻋﺎﯾت و ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧود از آنھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد؛ ﺑﺎﯾد
درک ﺷود ﻛﮫ ﻛوﭼﻛﺗرﯾن ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ از ﺳوي او ﯾﺎ ﻓرزﻧداﻧش ،ھﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﻣﺎ را از ﺑﯾن ﻣﯽ
ﺑرد«.
 .١٩ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺳرﯾﻊ وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷورا ﺑﺳﯾﺎر
ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در اﯾﺟﺎد و ﺣﻔظ ﺧط ﺗﻠﮕراف در ﺑﯾن ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯾن
در ﻗﻠﻣروھﺎی اﻓﻐﺎن و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب آنھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻣذاﮐره ﺷﻣﺎ را ﺗﺷﮑﯾل دھد .ھﻣﯾن اظﮭﺎرات در ﻣورد وﺳﺎﯾل ﮐﺎر و ﺣﻔﺎظت از ﭼﻧﯾن ﺧطوط
ﯾﺎ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﮕراف ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .در ﺑﺣث اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،ﺷﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻣﻌﻘول ﺧود را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﺧواﺳتھﺎ ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﮫ وزﯾر اﻣﯾر از ﺳوی
واﻻﺣﺿرت اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﺷﺎن ﺧواھﯾد داد .در اﯾن ﻣورد ،ﻓﻘط ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر
ﺣﻔﺎظت از ﺑﺧشھﺎی از آنھﺎ را ﮐﮫ در ﻗﻠﻣروی او اﺳت ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد و در ﻣورد اﻣﻧﯾت
ﺑﺧشھﺎی ﮐﮫ از ﻣرزھﺎی ﻣﯾﺎﻧﯽ ﻋﺑور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﺗواﻓق ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑرﺳد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده
اﺳت ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺧطوط را ﻣﺗﻘﺑل ﺷود.
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 .٢٠ﺑﺳﯾﺎری از ﺷروط دﯾﮕر وﺟود دارد ﮐﮫ اﮔرﭼﮫ ﺷروط ﻻزﻣﯽ ﺑرای ﮔﺷﺎﯾش ﻣذاﮐرات
ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺑرای ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری رﺿﺎﯾتﺑﺧش آنھﺎ ﺿروری اﺳت و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺳوی ﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﺷود ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت واﻻﺣﺿرت را در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور،
در ﺣدودی ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺎن داده ،ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد ،اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آنھﺎ ﻣواﻓﻘت
ﮐﻧد.
 .٢١در وھﻠﮫ اول ،ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل دﻓﺎع از ﻗﻠﻣرو
ھﺎی اﻣﯾر در ﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد ،ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﯾر ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون اﺳﺗﻧﺎد
ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی او اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣذاﮐرات ﺷﻣﺎ ﮐﻧﺗرول ﻣؤﺛر ﺑر رواﺑط
ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﯽﺗوان ﺷروطﯽ
را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﺑﯾﺎن ﮐرد و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﺗرﯾن اھﺎﻧت ﺑﮫ ﮐراﻣت و اﺳﺗﻘﻼل
اﻣﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﻔظ آن از ﻧظر رﻋﺎﯾﺎی او ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب اﺳت.
 .٢٢ﻧﮑﺗﮫ ﺑﻌدی ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﻣﯽطﻠﺑد و ﺑﺎﯾد ﺑر ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﺷود ،ﻧﮕرش ﮐﻧوﻧﯽ
آن ﺣﮑوﻣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺎ اﺳت .اﯾن ﻧﮕرش از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺻراﺣﺗﺎ و
ﺑﮫ ﺳرﻋت ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻧﯾﺎز در ﻋﻣل دوﺳت او ﻧﺑﺎﺷد،
اﮔر اﯾن دوﺳﺗﯽ ھﻧﮕﺎم ﻧﯾﺎز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،اﻣﺎ در ﻋﻣل وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن،
ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻣﯾر ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ اﻓراد ،ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ ﻣﺷروط ﺑﮫ درک ﻣﺗﻣﺎﯾزی
اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر از ﺳوی ﺧود ﻗﺑﺎﯾل و ﺳردارھﺎی ﺗﺣت اﺧﺗﯾﺎر ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣوده و از
ﺗﻌﺎﻣل آزاداﻧﮫ ،ﻣﮑرر و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ھﻣﮫ رﻋﺎﯾﺎی آن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد.
 .٢٣ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎﺛﯾر ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺗﻔﺎھم داده ﺷود ،ﻣوﺿوع طﺑﯾﻌﯽ
ﮔﻔﺗﮕو و ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﻗﯾق در ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﺧواھد ﺑود.
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 .٢۴آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اھﻣﯾت ﮐﻣﺗری در اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻧدارد و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷورا از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم ﺑرﺳﯾد ،اﺷﺎره ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺗﻘﺎﺑل در ﮐﻧﺗرول دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣؤﺛرﺗر
ﻗﺑﺎﯾل اﻓرﯾدی ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ اﮐﻧون در ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﻻﻧﮫ ﮐردهاﻧد و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺑور آزاد
ﺑﯾن ﭘﺷﺎور و ﮐﺎﺑل ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯾﮫی
از ﺑرﺑرﯾت آﺷﻔﺗﮫ اﺣﺎطﮫ ﮐردهاﻧد ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت آنھﺎ ﺑرای ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎراﺣت
ﮐﻧﻧده اﺳت .وﯾژﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ،دﺷواری ﻋﻣﻠﯽ اﻋﻣﺎل ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻧﺗرول ﻣؤﺛر ﺑر آنھﺎ
از ﺳوی ﮐﺎﺑل ﯾﺎ از ﭘﺷﺎور و وﯾژﮔﯽ ﮐﻠﯽ رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﺎ اﻣروز و ھم رواﺑط آنھﺎ ﺑﺎ
ﺑﻘﯾﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎن ،ھﻣﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ آنﻗدر ﺧوب و دﻗﯾق ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻻزم اﺳت
اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ طور ﺟدی ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ ﻗرار دھم.
 .٢۵ﻣﺎھﯾت ﮐﻠﯽ و ﻣﯾزان ﺣﻣﺎﯾت اﻣﭘراﺗوری ﮐﮫ اﻣﯾر و ﺳﻠﺳﻠﮫ او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ طور
اﻧﺻﺎﻓﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﻌﺎھده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﺗﺣﺎد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،در
ﻣذاﮐراﺗﯽ ﮐﮫ در  ١٨۶٩اﻧﺟﺎم ﺷد ﺑﮫ وﺿوح ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھرﮔز
ﻣﺎﯾل ﻧﺑوده و ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺣﺗﻣل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
دﯾﮕر ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﭼﻧﺎن ﺟﻧﮕﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از طرف ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺟدد ﯾﮏ
ﺷﮭزاده ﻣﺧﻠوع ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل اﻧﺟﺎم ﺷد.
 .٢۶ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﺎھزادﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﯾﺎ اﮐﺛرﯾت زﯾﺎد رﻋﺎﯾﺎی آنھﺎ ﮐﮫ وﻓﺎداری آنھﺎ ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺳوء ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ ظﻠم و ﺳرﮐوب از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣﻧﻌﻘد ﮐﻧد .اﻣﺎ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﯾن
ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣﻌﻘول و ﺿروری ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋﻣﻼ در اﺧﺗﯾﺎر دارد
ﺑرای ﺣﻔظ اﻗﺗدار ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﻣﯾر ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده او در ﺑراﺑر دﺳﯾﺳﮫھﺎ و ﺗوطﯾﮫھﺎی
ﻣدﻋﯾﺎن ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑﯽوﺟدان ﺗﺧت اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظم ﻣﺳﺗﻘر ،ﺣﮑوﻣﺗداری ﺧوب
و آراﻣش ﮐﺷور ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت .ﺷﮑل دﻗﯾﻘﯽ ﮐﮫ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﮑوﻣت
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ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده اراﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗﻌرﯾف و ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
 .٢٧در ﺻورت اﻧﺟﺎم وﻓﺎداراﻧﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺗﻌﮭدات و ﺷراﯾط ﻣﻌﺎھده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺗوﺳط اﻣﯾر،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎﯾل ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل واﻻﺣﺿرت ،ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﺳرﺣدات او ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت اﻓﺳران ﻣﺟرب اﻧﮕﻠﯾس را ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺑﮭﺗر ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ او اراﯾﮫ دھد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺎﯾل اﺳت در ﻣواد ﻣﻌﺎھده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗن از ﺗرﺗﯾب ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
 .٢٨در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎ و دﺳﺗورات ﮐﻠﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣورد ﻣذاﮐرات ﻣﮭﻣﯽ را ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺳﭘرده ﺷده اﺳت ،در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽدھم ،ﺑﺎﯾد اﻋﻼم ﮐﻧم ﮐﮫ ﻗﺻد ﻣﺣدود ﮐردن
اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ در ھﯾﭻ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ذﮐر ﻧﺷده ،در ﻧظر ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ در
ﻣﻌﺎھدهی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻣذاﮐره ﺑﺎ وزﯾر اﻣﯾر ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﮐﺎﻣل
ﺑرای طرﻓﯾن ﻗرارداد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﺗﻌﮭدات ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آنھﺎ در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﯾر
ﻧدارد ،وظﯾﻔﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎزدھﯽ ﮐﺎﻓﯽ را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﺳت.
 .٢٩ﺑرای ﻓراھم ﮐردن اﺑزار ارﺗﺑﺎط ﺳرﯾﻊ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ واﯾﺳرا در طول ﻣذاﮐرات،
ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﮐود رﻣزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم .در اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﮐود ،از ﯾﮏ ﺳو ،از
ارﺟﺎع ﻏﯾرﺿروری ﺑﮫ واﯾﺳرا در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﮐم اھﻣﯾت ﺧودداری ﺧواھﯾد ﮐرد و از
ﺳوی دﯾﮕر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را در ﻣورد ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﺟرا ﺷود و ﯾﺎ اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون
ﻣﺟور اﯾﺷﺎن اﻋطﺎ ﺷود ،ﮐﺎﻣﻼ در ﺟرﯾﺎن ﺧواھﯾد ﮔذاﺷت.
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 .٣٠در ﺧﺎﺗﻣﮫ ،اﻋﺗﻣﺎد ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷورا را ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ،دراﯾت و ﺗﺟرﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺑراز ﻣﯽﮐﻧم.
در دﺷواری ھﺎی ﻣذاﮐرات ﺧود ﺑﮫ ھﻣدردی و ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ھﻧد اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢۴در ﺳﻧد ٣۶
ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﻣﻌﺎھده
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻌﺎھده دوﺳﺗﯽ و رﻓﺎﻗت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ١٨۵۵ﻋﻘد
ﺷد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺳﯾر ﺣوادث اﯾﺟﺎب ﺗﺟدﯾد و ﺗﮑﻣﯾل آن ﻣﻌﺎھده را ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھر دو ﺣﮑوﻣت
ﻣﯽﮐرد؛ ﺑﻧﺎﺑرآن ،ﻣواد زﯾر در ﺑﯾن آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎرون ﻟﯾﺗون ،واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد از ﺟﺎﻧب
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی دﯾﮕر ﻣواﻓﻘﮫ
ﺷد.
ﻣﺎده اول،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻌﮭد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﺧﺗﯾﺎر اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن اﺳت اﺣﺗرام ﻣﯽﮐﻧد؛ و واﻻﺣﺿرت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن از ﺟﺎﻧب ﺧود ،وارث ﺧود و
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ﺗﻌﮭد ﻣﺷﺎﺑﮫ را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﮫ در اﺗﺣﺎد ﯾﺎ زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺣﻣﺎﯾت
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ،ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺎده دوم
ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ،ﺻﻠﺢ
و دوﺳﺗﯽ داﯾﻣﯽﺧواھد ﺑود .دوﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﯾد دوﺳﺗﺎن ﺣﮑوﻣت دﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد و دﺷﻣﻧﺎن
ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ،دﺷﻣن ﺣﮑوﻣت دﯾﮕر ﺧواھﻧد ﺑود.
ﻣﺎده ﺳوم
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در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣورد ھﺟوم دﺷﻣن
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در دﻓﺎع از آن ﺳرزﻣﯾنھﺎ ﺑﺎ اﻓراد و ﻣواد ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ
اﻣﯾر ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد .ﺑﮫ وﺿوح درک ﺷده و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻘرر ﺷده ﮐﮫ رﻓﺗﺎر اﻣﯾر و
ﺣﮑوﻣت او ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﻧدرج در ﻣﺎده  ٢ﺑوده و واﻻﺣﺿرت از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺣرﯾﮏ،
ﺗﺟﺎوز و ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ در اﯾﺎﻻت و ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود ،ﻣﮕر ﺑﺎ اطﻼع
و رﺿﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺧودداری ﺧواھد ﮐرد.
ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم
ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺗﻔﺎھم ،واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧﺟﺎم دھد.
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم
ﺑرای ﺣﻔﺎظت ﺑﮭﺗر از ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎن ،ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از
طرف ﺧود ،ﻣﺎﻣوران ﻣﻌﺗﺑر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑرای اﻗﺎﻣت در ھرات و ھر ﻣﮑﺎن دﯾﮕر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺗوﺳط ﻗدرتھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺗﻌﺎھد ﺗﻌﯾﯾن ﺷود ،ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧد و ﺣﺎﮐم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طرف ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﺑرای اﻗﺎﻣت در درﺑﺎر واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد و ﺳﺎﯾر
ﻧﻘﺎط ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ طور ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑر ﺳر آن ﺗواﻓق ﺷود ،ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎده ﺷﺷم
واﻻﺣﺿرت ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از طرف ﺧود ،اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ و رﻓﺗﺎر ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺑﺎ
ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧد ،ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
از طرف ﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻣوران ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ در اداره داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﮑﻧﻧد.
ﻣﺎده ھﻔﺗم
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ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل رواﺑط ﺳرﯾﻊ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﺣد ،ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ
ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧطوط ﺗﻠﮕراف ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺿروری ﺑﺎﺷد ،ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺗوﺳط
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
ﻣﺎده ھﺷﺗم
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻧﯾز از طرف ﺧود ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎﻧش ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز در ﻗﻠﻣرو او ﺳﻔر ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻣورد ﺗواﻓق دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﻗرار ﮔﯾرد ،اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧد.
ﻣﺎده ﻧﮭم
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﺛﺑﺎت ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن و ﺑدون
ﻣزاﺣﻣت از ﻣﺷﮑﻼت داﺧﻠﯽ ،ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ را ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻋﻧوان وارث ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و ادﻋﺎھﺎی ھر ﻣدﻋﯽ رﻗﯾب ﺑرای ﺗﺧت
را رد ﮐﻧد.
ﻣﺎده دھم
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،اﻓﺳران و ﻣﺎﻣوران آن ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑق از ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اداره و اﻣور
داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧودداری ﺧواھﻧد ﮐرد .ﻣﮕر در ﻣواردی ﮐﮫ در آن اﻣﯾر ،وارﺛﺎن و
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺻﺎﯾب ﻧﺎﺷﯽ از ﺑروز ﻣﺟدد ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ و ﺣﻔﺎظت از
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑرای آن ﻋﻘد ﺷده اﺳت ،ﺧواھﺎن ﮐﻣﮏ ﻻزم ﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن
ﺻورت ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣﯾر ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ،ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﻌﻧوی
ﯾﺎ ﻣﺎدی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر او و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻓوق ﺿروری اﺳت ،ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد داد ﺗﺎ در ﺣﻔﺎظت از اﻗﺗدار ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،رﺿﺎﯾت ﻣﻠﯽ و ﻧظم ﻣﺳﺗﻘر در ﺑراﺑر
اﻏﺗﺷﺎش ﺟﺎه طﻠﺑﺎن و رﻗﺑﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗدرت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.
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ﻣﺎده ﯾﺎزدھم
ﺗﺟﺎرت ﺑدون وﻗﻔﮫ در ﺑﯾن ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻗدرتھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺗﻌﺎھد اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﻓﻘط ﻣﺷروط
ﺑﮫ] ...ﻋﺑﺎرت اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻗت ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد و ﺑﺎ ﻣﺷورت ﮐﻣﯾﺳر
ﭘﺷﺎور ﺗوﺳط ﺳر ﭘﯾﻠﯽ ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ ﺷود[.
ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﻣﺳﯾرھﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود و ﺟﻧﺎب اﻣﯾر در ﺣﻔظ و ﺣراﺳت از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و
ﻋﺑور و ﻣرور آزاداﻧﮫ از اﯾن ﻣﺳﯾرھﺎ ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد .اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﯾرھﺎ ،اﻗداﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ
آنھﺎ و ﺗﻌرﻓﮫ ﻋوارض ﺑر ﮐﺎﻻھﺎی اﯾن ﻣﺳﯾرھﺎ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺳر ﻣﺷﺗرک ھر دو ﺣﮑوﻣت
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود.
ﻣﺎده دوازدھم
ﻣﺳﯾرھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑﻧد و ﺣﻔظ ﺷوﻧد ﮐﮫ دو ﺣﮑوﻣت ﺑرای راﺣﺗﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺟﺎرت و ﺗراﻓﯾﮏ و طﺑق ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل در ﺑﯾن آنھﺎ ﻣﺻﻠﺣت ﺑداﻧﻧد .اﻣﯾر
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن از طرف ﺧود ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎﻧش ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﺗﻼشھﺎﯾش ﺑرای ﻧﮕﮭداری اﯾن راهھﺎ و ﮔذرﮔﺎه ھﺎ از ﻏﺎرﺗﮕران و ﺣﻔظ آراﻣش ﻣﻧﺎطق
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾن ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد.
ﻣﺎده ﺳﯾزدھم
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،از طرف ﺧود ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎﻧش ﺑﮫ
ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﻧﺗرول و ﺳرﮐوب ﺗﺟﺎرت ﺑردﮔﺎن و ﻣﻣﻧوﻋﯾت رﺑودن ﯾﺎ
اﺳﺎرت اﻧﺳﺎنھﺎ در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓروش آنھﺎ ﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد.
ﻣﺎده ﭼﮭﺎردھم
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ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾﺷﺗر از واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر در ﺣﻔظ داﯾﻣﯽ اﻗﺗدار ﺧود و اﺟرای ﻣوﺛر ﺗﻌﮭداﺗﯽ
ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت از طرف ﺧود ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺧود طﺑق اﯾن ﻣﻌﺎھده اﻧﺟﺎم دادهاﻧد،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺷرط اﻧﺟﺎم وﻓﺎداراﻧﮫ ﺗﻌﮭدات ﻣﻧﻌﻘده ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن
او ﭘرداﺧت ﮐﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢۵در ﺳﻧد ٣۶
ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﺧﻔﯽ و ﺗواﻓق ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ
١
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺎده  ،٣دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﻌﺎھد درک ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت "ﺗﮭﺎﺟم دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ"
ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل دﺷﻣﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ و ھم آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد.
٢
ھﻣﭼﻧﯾن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل درک اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر در ازای ﺗﻌﮭد ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در
ﻣﺎده ﻓوق از طرف ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺧود را ﻣﻠزم ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ از
ﺑﺣث در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎ ھر ﺣﮑوﻣت ﺧﺎرﺟﯽ ﺧودداری
ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺟز در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻗﯾد و
ﺷرطﯽ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات دارای اﯾن ﻣﺎھﯾت را اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽدھد.
٣
در ﻣورد ﻣواد  ۵و  ۶ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت:
اول ،ﻓﻘط ﯾك ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﻲ در ﺷﮭر ﻛﺎﺑل اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣواﻓﻘﮫ ﺷود.
دوم ،ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر واﯾﺳرای ھﻧد ﻻزم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻣﮭم ﯾﺎ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﺷود ،ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده وﯾژه ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت
ﻣوﻗت ﺑﮫ درﺑﺎر اﻣﯾر اﻋزام ﺷود.
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ﺳوم ،وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﺎ ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ،ﻧظﺎرت روﯾدادھﺎی ﺧﺎرج از ﺳرﺣدات
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اراﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣورد ھرﮔوﻧﮫ
دﺳﯾﺳﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺧطری اﺳت ﮐﮫ ﺻﻠﺢ ،ﺛﺑﺎت ﯾﺎ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻠﻣروھﺎی اﻓﻐﺎن را ﺗﮭدﯾد
ﻣﯽﮐﻧد.
ﭼﮭﺎرم ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾد ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﺎ ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک
ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺗﺑوع ﺧود ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد.
۴
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎده :٧
اول ،ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﺧط ﯾﺎ ﺧطوط ﺗﻠﮕراف ﺑر ﻋﮭده ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ھزﯾﻧﮫ اﯾﺟﺎد و
ﻧﮕﮭداری آن ﺧط ﯾﺎ ﺧطوط ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺗواﻓق ﺷود.
دوم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻔﺎظت از ﺑﺧشھﺎی از ﺧط ﯾﺎ ﺧطوطﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
در ﻣﺣدوده ﺳرزﻣﯾنھﺎی او ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺣﻔﺎظت از ﺑﺧشھﺎی ﮐﮫ در ﺑﯾن
ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود دارد ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ھر دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ اﺟرا ﺷود.
۵
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎده  ٨ﻗﺎﺑل درک اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت دﯾﮕری داده ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،اﺗﺑﺎع
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑدون اﺟﺎزه ﻣﻌﺗﺑر و ﮐﺗﺑﯽ ﺣﮑوﻣت ﺧود ،ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻓق دوﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺗﻔﺎھم ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷوﻧد.
۶
در ﻣورد ﻣﺎده  ١٠ﻧﯾز ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳت
ﺛﺎﺑت ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺻرﯾﺢ اﻣﯾر ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی ﺧواھد ﮐرد؛ ﻣﺷروط
ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﮐﺎﻓﯽ ھﻣراه ﺑﺎﺷد و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﯾﮕﺎﻧﮫ داور ﻧﺣوه ،زﻣﺎن و ﻣﺻﻠﺣت اراﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﺧواھد ﺑود.
٧
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ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﻗﺎﺑل درک اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اﻣﯾر در ﺣﻔظ اﻗﺗدار
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود و اﻧﺟﺎم ﻣوﺛر ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون از طرف ﺧود ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎﻧش اﻧﺟﺎم
ﻣﯽدھد ،ﺑﮫ ﺷرط وﻓﺎداراﻧﮫ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮭد ﻣﻧﻌﻘده ،ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن اﯾﺷﺎن،
ﻓورا ﭘس از ﺗﺻوﯾب اﯾن ﻣﻌﺎھده ،ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎدل  ٢٠ﻟﮏ روﭘﯾﮫ و ﭘس از آن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎدل
 ١٢ﻟﮏ روﭘﯾﮫ ،ﻋﻼوه ﺳﺎﯾر ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻧﻧد اﻓﺳران ،ﻣردان ﯾﺎ ﭘول ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﮭﮕﺎھﯽ
ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ دو ﺣﮑوﻣت ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﻔﯾد ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ،ﺑﭘردازد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢۶در ﺳﻧد ٣۶
ﻧﺎﻣﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﮐﺎﺑل ٢٣ ،ﻧوﻣﺑر ١٨٧۶
دﯾروز ﺻﺑﺢ اﻣﯾر واﻻﺣﺿرت ﺻدراﻋظم ،ﻣﺳﺗوﻓﯽ و وزﯾراﻟدوﻟﮫ ﺧﺎرﺟﮫ را ﺑﮫ اﺗﺎق
ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺧواﺳت و در ﻣورد ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺎﻣور و ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﮫ او از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا،
آورده ﺑود ،ﻣﺷورت ﮐرد و از آنھﺎ ﺧواﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻼﺣظﺎت را ﺑﺳﻧﺟﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺧود را در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ او اراﯾﮫ دھﻧد .ﺗوﺻﯾﮫ
آنھﺎ ﭘس از ﻣﺷورت ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل اﻋﻼم ﻧﺷده اﺳت .ﺳﺎﻋت  ٢ﭘس از ظﮭر ھﻣﺎن روز
واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﺎﻣور ﻓرﺳﺗﺎد و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺳﮫ وزﯾر ﻧﺎﻣﺑرده ،ﺷروع ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ او
در ﻣورد آن ﻣوارد ﻣﮭم ﮐردﻧد .ﮔﻔﺗﮕو طوﻻﻧﯽ ﺑود و اﮔرﭼﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻗطﻌﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮐﻠﯽ اظﮭﺎرات آنھﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﻓﺳران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در داﺧل ﺳرﺣدات ﺧود ﺑﭘذﯾرد .ﺗﻔﮑر در ﻣورد ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ آنھﺎ را ﭘر از
دﻟﮭره ﮐرد.
ﻣﺎﻣور ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ اﯾرادات ﻣطرح ﺷده را ﺗوﺿﯾﺢ دھد و ﺗرس آنھﺎ را ﺑرطرف ﮐﻧد.
ﺟﻠﺳﮫ ﭘس از ﺳﮫ ﺳﺎﻋت ﻣﻧﺣل و ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻓرﺻت آﯾﻧده ﻣوﮐول ﺷد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﻣذاﮐرات اداﻣﮫ ﺧواھد داد و در ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن
واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی اراﯾﮫ ﺷده ﺑرای ﺣﮑوﻣﺗش ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﺧواھد ﮐرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٧در ﺳﻧد ٣۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ۵ ،دﺳﻣﺑر  ،١٨٧۶از ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
اﻣﯾر ﭘس از ﺑرﮔزاری ﺷوراھﺎ و ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر ﺧود ،دﯾروز ﺳﺎﻋت  ۴ﭘس از
ظﮭر ﻣرا اﺣﺿﺎر ﮐرد .ھﻣﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧظر دادﻧد ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺣﮑوﻣت
)ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( ﺑﺎﯾد رد ﺷود .وﻗﺗﯽ )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺻدرﻋظم( اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت )ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧود( رﻓﺗﻧد،
ﭘس از اطﻣﯾﻧﺎنھﺎ و ﺗﺷوﯾقھﺎی ﻓراوان ،در ﺣﺿور ﺻدراﻋظم ﺑﮫ اﻣﯾر اظﮭﺎر ﮐردم» ،ھﻣﮫ
اﻓردا درﺑﺎر ﻧﻣﯽﺗواﻧد )وظﯾﻔﮫ آنھﺎ ﻧﯾﺳت( ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣد )در آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن( ﻣﺷﮑﻼت در اﻣور
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻓﮑر ﮐﻧد .ﺗﻣﺎﯾز در ﺑﯾن ﺧوب و ﺑد )ﭘﯾﺎﻣدھﺎ( در ﻣﺳﺎﯾل ﺣﺳﺎس ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑدون
ﺗﺟرﺑﮫ )ﺑزرگ( ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺳت .در اﯾن ﺳوال از ﺣﮑوﻣت )ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( ،واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﯾد از
ﻗﺿﺎوت ﺧود در ﻣورد ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب آن )ﺑرای ﺧودﺗﺎن( اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده و در اﺳرع وﻗت
آن را ﺣل ﮐﻧﯾد« .واﻻﺣﺿرت ﭘس از ﮔﻔﺗﮕوی طوﻻﻧﯽ ﺗﺎ ﺣدودی ﺗﺳﻠﯾم ﺷد )ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ درﺳﺗﯽ
رﺳﯾد( و اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺻدراﻋظم را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣن ﻣﯽﻓرﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺷﺧﺻﺎ در
ﻣورد ﺿرر و زﯾﺎن او در اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾم و ﺳﭘس ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ اﻣروز
)ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺣث ﺧود( را ﺑﮫ او اﺑﻼغ ﮐﻧﯾم .ﺑر ھﻣﯾن اﺳﺎس ،ﺻدراﻋظم اﻣروز ﺳﺎﻋت  ٧ﺻﺑﺢ
ﻣرا ﺧواﺳت .اﺑﺗدا ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎنھﺎي ﻣﺧﺗﻠف دادم و ﺳﭘس درﺑﺎرهي ﺳوال ﺑﺎ او در ﺻﺣﺑت
ﮐردم و ﺑﺎ اراﯾﮫ اﺳﺗدﻻلھﺎي در ﻣورد ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ،او را ﻛﻣﻲ ﺗﺳﻠﯾم ﻛردم .ﺳﭘس ھر دوی ﻣﺎ
ﻣﻧﺗظر اﻣﯾر ﻣﺎﻧدﯾم و ﭘس از اطﻣﯾﻧﺎنھﺎ و اظﮭﺎرﻧظرھﺎی در ﻣورد ﻣزاﯾﺎی ارﺗﻘﺎی )اﺳﺗﺣﮑﺎم(
دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ،ﺗﻼشھﺎی در ﻓﺿﺎی آرام و ﻧرم ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺑرم )"ﺳرد و
ﮔرم"( ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت )ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( اﻧﺟﺎم دادﯾم .واﻻﺣﺿرت ﻣدﺗﯽ در اﯾن
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اﻣر ﺗﺄﻣل ﻧﻣودﻧد و ﺳﭘس از ﺻدراﻋظم ﻧظر ﺧواﺳﺗﻧد و ﺻدراﻋظم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روزھﺎی ﻗﺑل
ﮐﻣﺗر اظﮭﺎر ﺑﯽﻣﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ )اﻓﺳﺎر ﺳﺳت( ﮐرد .اﻣروز در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺣث ﻣﺎ ،از ﻟﺣن
ﺳﺧﻧﺎن اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾد ﮐﮫ او اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣرز ﻣواﻓﻘت ﺧواھد
ﮐرد .او اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﺷوراھﺎﯾش ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧرﺳﯾده و ﭘس از ﻣﺷورت ﮐﺎﻣل )ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺧود( ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھد داد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﻣن ھﻧوز ﺑﮫ ﺗﺣﻘق اھداف )ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( ﮐﺎﻣﻼ
ﻣطﻣﯾن ﻧﺷدهام و اﻣﯾدوارم ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧداوﻧد ،ﻣوﻓﻘﯾت ﺣﺎﺻل ﺷود )ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت،
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺷﮑﺳت ﻧﺑﺎﺷد(.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٨در ﺳﻧد ٣۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ
ﭘﺷﺎور ٧ ،دﺳﻣﺑر ١٨٧۶
اﻣروز ﻣﻧﺗظر اﻣﯾر ﺑودم ﺗﺎ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﺣﺗرام ﻧﻣﺎﯾم و از او ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺧواﺳﺗم ﺑﮫ ﺳواﻻت
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھد .واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﺻدراﻋظم ﮔﻔﺗﻧد» ،ﻣن ﻓردا دﯾرﺗر ﺑﮫ درﺑﺎر
ﻣﯽ آﯾم .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﻣﺳﺗوﻓﯽ،
وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ،
ﺣﺷﻣت اﻟﻣﻠﮏ،
ﻣﯾرآﺧور اﺣﻣدﺧﺎن،
ﺳردار ﺷﯾردل ﺧﺎن و ﺳردار اﻓﺿل ﺧﺎن
را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد و در ﺑﺎره ﻣﻔﺎد و ﻣﺿﺎر آن ﺑﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾد و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺷورت ﺧود
را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آزاد و ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺑﮫ اطﻼع ﻣن ﺑرﺳﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﻣوﺿوح ﺣل ﺷود .ﻣن در اﯾن
ﺟﻠﺳﮫ ﺷرﮐت ﻧﻣﯽﮐﻧم ،زﯾرا )آرزو دارم( ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ )»ﺑﯽ ﻟﺣﺎظ«( ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر و دوراﻧدﯾﺷﯽ
ﮐﺎﻣل در ﻣورد ﺳود و زﯾﺎن و ﻣﻔﺎد و ﻣﺿﺎر آن ﺑرای )ھر دو( ﺣﮑوﻣت ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾد«.
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آﻧﮕﺎه واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣن ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل در اﯾن اﻣر ظرﯾف ﮐﮫ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ از دﺳت دادن ﯾﺎ ﮐﺳب اﻋﺗﺑﺎر داﯾﻣﯽ اﺳت ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳب داده ﺧواھد ﺷد .ﻣن ﺑﺎ ﺻدر
اﻋظم ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم و از او ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد )ﮔﺎمھﺎی در ﺟﮭت اھداف ﻣﺎ ﺑردارد(.
او ﮔﻔت ﻓردا ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد .ﻣن ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر
ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر ﺑرای ﺗﺣﻘق اﯾن آرزوھﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھم و ﺑﺎﯾد دﯾد )ﻧظر آنھﺎ ﭼﮫ ﺧواھد
ﺑود(.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٩در ﺳﻧد ٣۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ١١ ،دﺳﻣﺑر  ،١٨٧۶از ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
ﻣن از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد درﺑﺎر ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳواﻻت )ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد .ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن
اﻣﯾر و اﻋﺿﺎی درﺑﺎر ﺑﮫ ﻣدت دو روز اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﺳﭘس ﺑﮫ طور ﺧﺻوﺻﯽ ﮔﻔﺗﻧد" ،ﺑﺎ
درﻧظرداﺷت ﺿرورت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗداوم دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑﯾن )دو( ﺣﮑوﻣت ،اﺳﺗﻘرار
اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣرز ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط در ﻣورد
اﻗﺎﻣت آنھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺣﮑوﻣت در آﯾﻧده )ﯾﮏ روزی( ﺗﻌﯾﯾن ﺷود .ﺻدراﻋظم و
ﻣﯾراﺧور اﺣﻣد ﺧﺎن اﺳﺣﺎﻗزی ﺑﺎ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﯾن ﺷراﯾط و ﺳﺎﯾر ﺳواﻻت
)اھداف( ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑروﻧد و آنھﺎ را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﻧد« .اﯾن ﺷراﯾط اﻋﻼم ﻧﺷده اﺳت .ﻣن
دﯾروز ﻣﻧﺗظر اﻣﯾر ﺑودم و دوﺑﺎره از واﻻﺣﺿرت ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﻧد.
واﻻﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد» :ﻣﺎ در اﯾن اﻣر ﺣﺳﺎس )ﺣﮑوﻣﺗﯽ( ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﯾم و ﺗﺎ ﺣدودی ﺗﻣﺎﯾل
ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد اﯾن ﺳواﻻت دارﯾم )ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﺎ ﺣدودی ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ھﻣراه اﺳت( .اﻧﺷﺎﷲ در ﻣدت
ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳب داده ﺧواھد ﺷد« .ﻣن ﺑﮫ او از ﻣزاﯾﺎی آن ﺑرای ﺣﮑوﻣت )ش( ﮔﻔﺗم و
اظﮭﺎر ﮐردم ﮐﮫ ھر ﭼﮫ زودﺗر اﯾن ﻣوﺿوع را ﺣل ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ﻣن )ﺑرای او( ﺳودﻣﻧدﺗر
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ﺧواھد ﺑود و طول دادن اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم ﺳودی ﻧﺧواھد داﺷت .ﺑﺎﯾد دﯾد )ﺗﺻﻣﯾم او ﭼﮫ ﺧواھد
ﺑود( .ﻣن زﯾﺎد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣٠در ﺳﻧد ٣۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ
ﭘﺷﺎور ١٨ ،دﺳﻣﺑر ١٨٧۶
اﻣروز ﺳﮫ ﺳﺎﻋت ﺑﺎ اﻣﯾر و ﺻدراﻋظم در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻧﺎﺳب
ﮔﻔﺗﮕو ﮐردم و ﺳﭘس واﻻﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد» ،ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺗو ﺑﺎ ﺻدراﻋظم ،ﻣﯾر
اﺧور اﺣﻣد ﺧﺎن و آﻗﺎ ﺳﯾد اﺣﻣدﺧﺎن ]ﭘﺳر ﺧواھر ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﻣﯾرﻣﻧﺷﯽ[ ﺑﮫ
ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑروﯾد ﺗﺎ ﭘس از اظﮭﺎر ﻧظر در ﻣورد ﻧظر ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ،آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی را ﺑرای اﻗﺎﻣت در ﻣرز ﺑﯾﺎورﻧد .ﭼون اﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف اﺳت
و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دوراﻧدﯾﺷﯽ دارد ،ﺷوراھﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧرﺳﯾده اﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺷوراھﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻧﺎﺳب داده ﺧواھد ﺷد .ﻋﺟﻠﮫ در ﭼﻧﯾن اﻣور ﻣﮭم ﺻﻼح ﻧﯾﺳت" .ﺧﻼﺻﮫ ،اﻣﯾر ﻣﻧﺗظر
ورود ﺳران ﻛوھﺳﺗﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ او ﻣﺷوره دھﻧد .آنھﺎ ھﻧوز ﻧرﺳﯾده اﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﭘس از ﺟﺷﻧواره ﻋﯾد اﺿﺣﯽ ]در  ٢٧دﺳﻣﺑر  [١٨٧۶ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮭﺎﯾﯽ )ﮐﺎﻣل( در اﯾن
ﻣورد را ﺧواھﻧد داد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣١در ﺳﻧد ٣۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ٢١ ،دﺳﻣﺑر  ،١٨٧۶از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و
ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
دﯾروز اﻣﯾر در ﻣورد ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت )ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر داﺷت:
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»از روز آﻏﺎز دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﻧﺎﻣﮫھﺎ
و اﺳﻧﺎد ﭘﯾﺷﯾن )ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت( از ھﯾﭻ ﮐوﺷﺷﯽ )ﻣداﺧﻠﮫ ﯾﺎ اﻏﺗﺷﺎش( ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﻎ ﻧﺷده ﺗﺎ ﻣن ﺗﮭداب ﮐﺎخ دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت را ﻣﺣﮑم ﮐﻧم.
اﻋﺿﺎی اﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻣواره ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ واﻗﻌﯽ )ﺧﺎﻟص( ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس اﺣﺗرام
ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻧظرات ﺗﺎﯾﯾدی
ﺧود ﺑرای اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣرز ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﺣﮑوﻣت ﺧداداد )ﺑرای ﻣن( ﺑﺎرھﺎ )ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﭘس از اﻗدام اول( و ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﻗﺑل از ﺧﺎﺗﻣﮫ
)ﺳوال( ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف در ﻣورد ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ )ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﻣﮭم ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ،اظﮭﺎر
ﻧظر ﮐردﯾم .ﺣﺗﯽ اﮐﻧون ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣرز ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ )دو(
ﺣﮑوﻣت ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ آن ھم ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھر روز ﺑر اﯾن ﺳوال ﭘﺎﻓﺷﺎری
دارﻧد ،ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردم ،ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﺗﻘوﯾت دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘس از ﻋﯾد اﺿﺣﯽ،
ﺻدراﻋظم و ﻣﯾرآﺧور اﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑروﻧد و
ﭘس از اظﮭﺎر ﻧظر در ﻣورد ﻧظر )ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل( ﺳواﻻت و ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط ﻣﮭم را ﺣل
ﮐرده و ﺳﭘس ﺑﺎ اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣرز ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﯾﻧد«.
ﺧﻼﺻﮫ ،اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻣﯾر ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣٢در ﺳﻧد ٣۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ٢١ ،دﺳﻣﺑر  ،١٨٧۶از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت،
ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
ﻣن ﻣﺟددا از اﻣﯾر ﺧواﺳﺗم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھد و ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر
زﯾﺎد ،ﺷوراھﺎی ﺑﯾن واﻻﺣﺿرت و ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد او در درﺑﺎر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨از ﺳﺎﻋت  ۴ﺗﺎ
 ٧و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١از ﺳﺎﻋت  ٨ﺻﺑﺢ اﻟﯽ  ١٢ظﮭر اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .واﻻﺣﺿرت ﺳﺎﻋت  ١ظﮭر
ﻣرا اﺣﺿﺎر ﮐرد و ﻣن ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ۵ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ ﺷﯾوه ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب )ﭘر اﻧرژی(
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ﺻﺣﺑتھﺎی طوﻻﻧﯽ و ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل در ﻣورد ﺳود و زﯾﺎن و ﻣﻔﺎد و ﻣﺿﺎر آن اﻧﺟﺎم دادم و
ﺳﭘس واﻻﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد» ،اﻧﺷﺎﷲ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ و
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺣﮑم ﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد و اﯾن دوﺳﺗﯽ واﻗﻌﯽ ھرﮔز ﻣﺧﺗل
ﻧﺧواھد ﺷد .ھر اﻋﺗراض ﯾﺎ درﺧواﺳت )ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ( ﺗﺎ ﮐﻧون در ﻣورد اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در ﻣرزھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل رﻓﺗﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺑرﺧﻼف رﻓﺗﺎر ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ( ﺑوده
اﺳت و ﺣﺗﯽ اﮐﻧون ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل درﻣﺎﻧدﮔﯽ )»ﻧﺎﻋﻼﺟﯽ«( ﺑﺎ اﻗﺎﻣت آنھﺎ در ﻣرز ﻣواﻓﻘت
ﻣﯽﮐﻧم .اﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ﺑر ﻣﺎ واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط ﻣﮭم ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﯾن ﺷراﯾط )ﻣﺷﮑﻼت( و ﺣل ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﯾل )اھداف(
ھر دو ﺣﮑوﻣت ،ﻣن ﺻدراﻋظم و ﻣﯾر آﺧور اﺣﻣد ﺧﺎن را ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽﻓرﺳﺗم) ،و
آرزو دارم( آنھﺎ ﭘس از ﻋﯾد اﺿﺣﯽ ﺑروﻧد و ﭘس از ﺑﯾﺎن ھﻣﮫ دﺷواریھﺎ و ﺣل ھﻣﮫ
ﺳواﻻت ھر دو ﺣﮑوﻣت ،اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﯾﺎورﻧد ﺗﺎ در ﻣرز زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد«.
ﺑﮫ ﺧواﺳت اﻣﯾر و ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ واﻻﺣﺿرت ،ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎرﺳﯽ را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧم .درﺑﺎر ھﻧوز
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻧداده اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣراﺳﻠﮫ )ﺑﮫ آدرس ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( در ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت
ﺻدراﻋظم ﺑﺎﯾد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود .ﻣن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻓﻘط اﯾن اطﻼﻋﺎت را درﯾﺎﻓت ﮐردم ﮐﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد درﺑﺎر ﺑﮫ طور ﺧﺻوﺻﯽ ﺷراﯾط زﯾر را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد:
اول ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﺛر ھر ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻدﻣﮫ
وارد ﺷود ،ﺑﺎﯾد طﺑق ﻋرف و ﻗﺎﻧون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )در اﯾن ﻣوارد( اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺻورت ﮔﯾرد
و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑر ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن وارد ﮐﻧد.
دوم ،وظﺎﯾف ھﻣﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ﻣرز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﻌرﯾف )ﻣﺣدود( ﺷود .آنھﺎ
ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺧﻔﯽ ﯾﺎ آﺷﮑﺎر در اﻣور داﺧﻠﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧﻧد.
ﺳوم ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﻣﯾل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده روس ﺑرای اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
در ھر ﻣوردی )"وﺳﯾﻠﮫ"( ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎﯾد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری
از ورود او اﻧﺟﺎم دھد و در ﻣورد اﯾن ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﻣﺷﮑﻠﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧد.
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ﭼﮭﺎرم ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﺎﻣل ﭘول ،ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و ﻏﯾره ﺑرای ارﺗﻘﺎی
رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻗدرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدھد ،ﺳﺎﯾر ﮐﻣﮏھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل
آن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود؛ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑر
اﺳﺎس )درک( دوﺳﺗﯽ )ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت وﺟود دارد( در ﻣرز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد ]ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم
اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﻣﮏھﺎی ﭘوﻟﯽ وﻏﯾره ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد ،آنھﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ھر ﮐﻣﮏ دﯾﮕری را رد ﮐﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻧوز ھم ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻧد .اﻣﺿﺎی ﭘﺎﻻک[.
ﺑﺎﯾد دﯾد در اداﻣﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد ،ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻔﺗد اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣٣در ﺳﻧد ٣۶
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ٢۵ ،دﺳﻣﺑر  ،١٨٧۶از ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر و ﺳرﭘرﺳت ،ﻓرﻗﮫ ﭘﺷﺎور
دﯾروز ﻣﻧﺗظر اﻣﯾر ﺑودم و از واﻻﺣﺿرت ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻔر ﺻدراﻋظم را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.
اﻣﯾر ﻓرﻣودﻧد» :اﮔر ﺣﺎدﺛﮫی رخ ﻧدھد ،ﺻدراﻋظم روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ٣١ ،دﺳﻣﺑر  ١٨٧۶ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود .ﭼون ﺻدراﻋظم ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑوده ،ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ )ﺷﻣﺎ( ﺑﺎ
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎی ﮐوﺗﺎه اداﻣﮫ دھﯾد" .ﻣن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑرای اطﻼع ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧم .ﺗﺎرﯾﺦ
ورود ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ھﻧﮕﺎم ﺧروج ﮔزارش ﺧواھد ﺷد .در دﻓﺗر ﺧﺎطرات اﻣروزی آﻣده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﯾر آﺧور اﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ دﯾدار آﺧوﻧد ﺳوات ﺑرود .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم او ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر ﭘﯾش او ﻣﯽرود .ھدف واﻗﻌﯽ او اﺣﺗﻣﺎﻻ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آﺧوﻧد در ﻣورد
ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺻدراﻋظم ﺑرای ﺣل آنھﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽرود ،ﻣﺷورت ﺷود .ﺷوراھﺎ در
اﯾن ﻣوﺿوع اداﻣﮫ دارﻧد و ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯾﻔﺗد اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣۴در ﺳﻧد ٣۶
ﯾﺎدداﺷت داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﭘﺷﺎور ٢٨ ،ﺟﻧوری ١٨٧٧
ظﮭر اﻣروز ﻣن ﺑﮫ دﯾدار ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل رﻓﺗم و از ﺳوی او ﺑﺎ ﺷﯾوه دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﻗرار ﮔرﻓﺗم .او را درﮔﯾر ﭼﻧد ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﮐﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗم ،دو ﺧدﻣﺗﮑﺎر ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ورود
ﻣن آنھﺎ را رﺧﺻت ﮐرد.
ﭘس از ﭘرﺳشھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﺳر ﭘﯾﻠﯽ ،ﻣﮑث ﻧﺳﺑﺗﺎ طوﻻﻧﯽ وﺟود داﺷت؛ در ﺟرﯾﺎن
آن ،او ﻧﮕﺎه ﻣﺗﻔﮑراﻧﮫ داﺷت و ﺳﮑوت را ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﻔﺎرش ﭼﺎی ﺷﮑﺳت.
وﻗﺗﯽ ﭼﺎی را آوردﻧد ،ﻓرﺻت را ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣردم و ﮔﻔﺗم ،اﻣﯾدوارم ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﺧواه
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد و اﻟﺗﻣﺎس ﮐردم ﮐﮫ اﮔر ﭼﯾزی از ﻗﻠم اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد ،ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺑداﻧﯾد و
آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺳﻔﺎرش دھﯾد .او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ از اﯾن اﻣﺗﯾﺎز ﮐﺎﻣﻼ ﺧوﺷﺣﺎل و راﺣت اﺳت
و ھﻣﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ از او اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﺑﯾش از آن ﭼﯾزی ﺑوده ﮐﮫ او اﻧﺗظﺎر
داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳﭘس ﺑرای ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﮑث ﮐرد و ﻓرﻣود ﮐﮫ اﻓﮑﺎرش در ﻣورد ﮐﺎری
اﺳت ﮐﮫ او را ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ آورده اﺳت.
ﻣن ﮔﻔﺗم اﻣﯾدوارم ھﻣﮫ ﭼﯾز رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﺷﺧﺻﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ و اﻣﯾر اﺣﺗرام زﯾﺎدی
ﻗﺎﯾل ھﺳﺗم و از آﺷﻧﺎﯾﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺧود ﺑﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾش آنھﺎ ﻋﻼﻗﮫ
ﻣﻧد ﺑوده ام.
او ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﻣن ﺷﻣﺎ را دوﺳت ﺧود ﻣﯽداﻧم و ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﯾز ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎد
ﻗﺎﯾل اﺳت و اﻏﻠب در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺗﺎﯾش ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ در ﻣورد ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﻓرق
ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﯾر اﮐﻧون ﯾﮏ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی رﯾﺷﮫ دار در ﻣورد ﺣﺳن ﻧﯾت و ﺻداﻗت ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دارد و دﻻﯾل زﯾﺎدی ﺑرای اﯾن ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی دارد".
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اظﮭﺎر ﮐردم ﮐﮫ از ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺟﻣﻠﮫ او ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ﺷدم ،زﯾرا ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم
ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی اﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت و از ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎی
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﻣﯽدﯾدم ﻣطﻣﯾن ﺑودم ﮐﮫ ﺟدی ﺗرﯾن آرزوﯾش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻣﯾر را ﻗوی و ﻣرﻓﮫ ﺑﺑﯾﻧد و ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم اﺳﺗوار ﺷود.
ﻓرﺳﺗﺎده دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺣرﮐت درآﻣد" ،اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد .اﻣﺎ وﻋدهھﺎی ﺣﮑوﻣت
ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻧوع اﺳت و اﻋﻣﺎل ﺗﺎن ﻧوع دﯾﮕر .ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻣن ﮔوش دھﯾد .ﻣن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽداﻧم،
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم .ﺑﯾﺳت و دو ﺳﺎل از آن زﻣﺎن ﻣﯽﮔذرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻣﯾر ﺑﺎ ﺟﺎن ﻻرﻧس
ﺻﺎﺣب ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﻌﻘد ﮐرد و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون از آن اﻧﺣراف ﻧﮑرده اﺳت .در آن زﻣﺎن
اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺷورش ﺧودداری ﮐرد ،زﯾرا از
وﯾژﮔﯽ ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗوﻣش ﺧﺑر داﺷت و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در زﻣﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در
ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی ﮐﺎﺑل اﻧﮕﻠﯾسھﺎ را ﻣﯽ ﮐﺷﺗﻧد .ﺧوب ،ﺗوﺿﯾﺣﺎت او ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد و دوﺳﺗﯽ اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓت و ﭘس از ﻣدﺗﯽ اﻣﯾر )ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن( آﻣد و ﺑﺎ ﻻرد ﻣﺎﯾو دﯾدار ﮐرد .دوﺑﺎره ﻣﺳﺋﻠﮫ
اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣطرح ﺷد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻋﺗراض ﮐرد .ﭘس از آن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﻻک ﺻﺎﺣب
ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن آﻣدﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ او ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺗﺎﯾش ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺻﺣﺑت ﮐرد و ﻣن
ﻓورا ھﺷدار دادم و ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﮔر ﻣﯽﺧواھد اﻋﺗﻣﺎد اﻣﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ھرﮔز ﻧﺎم ﯾﻌﻘوب
ﺧﺎن را ذﮐر ﻧﮑﻧﯾد .ﺧوب ،وﻗﺗﯽ از ﺗﮭران ﺑرﮔﺷﺗم ،ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک را ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم و در
ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﺣث ﮐردﯾم ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﺣث آﻣدن اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطرح ﺷد .ﺣﺎل ،ﭼرا اﯾن ھﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﺑرای اﻋزام اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺟود دارد ،وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﺧﺎﻟت در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارﯾد؟
اﯾن ﺳوء ظن اﻣﯾر را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت و ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ او ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺧودﺳراﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد
ﻣﯽﺷود و او اﮐﻧون ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده ﮐﮫ اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﻗﺎﻣت در ﮐﺷورش
ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از اﺧﺗﯾﺎرات او اﺳت و از اﯾن رو ﻣﺎﯾﮫ رﺳواﯾﯽ داﯾﻣﯽ ﺑرای ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺧواھد ﺷد و او زودﺗر از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت ﺗﺎ ﺗﺳﻠﯾم اﯾن اﻣر ﺷود .ﻣﻠت
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ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ و ﻗدرﺗﻣﻧد اﺳت و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﺑراﺑر ﻗدرت آن ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد،
اﻣﺎ ﻣردم ﺧود-اراده و ﻣﺳﺗﻘل اﻧد و اﻓﺗﺧﺎر ﺷﺎن را ﺑﺎﻻﺗر از زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﯽداﻧﻧد .اﮐﻧون ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺧواھم ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی اﻋﺗﻣﺎد اﻣﯾر را از ﺣﮑوﻣت )ﺳرﮐﺎر( ﺷﻣﺎ ﺑرﮔرداﻧده اﺳت.
در زﻣﺎن ﻻرد ﻣﺎﯾو ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس او ﮐﺎﻣل ﺑود و او ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و ﻧﺎﻣﮫ
ﻧﮕﺎریھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ از روسھﺎ را ﺑﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ارﺟﺎع دھد و ﭘﺎﺳﺦھﺎی را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺧواھد ارﺳﺎل ﮐﻧد و او اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم داد .اﻣﺎ در
زﻣﺎن ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﭼﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد؟ ﺣﺎﻻ ﺑرای ﺗﺎن ﻣﯽﮔوﯾم ،ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک از طرف
ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﮐﮫ در زﻧدان ﮐﺎﺑل ﺑود ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧوﺷت ﺗﺎ او را ﺑﮫ ھرات ﺑﺎزﮔرداﻧد و ﮔﻔت ﮐﮫ
اﮔر او در آﻧﺟﺎ اﻋﺎده ﺷود ،دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻣﯾر و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دﺳت ﻧﺎﺧورده ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد
ﻣﺎﻧد .اﻣﯾر ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷده و از اﯾن ﻣداﺧﻠﮫ در ﺣﮑوﻣت ﺧود رﻧﺟﯾد و ﭼون ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن را
ﺑﮫ ھرات ﺑﺎزﻧﮕرداﻧد ،دوﺳﺗﻲ دو ﺣﮑوﻣت را دﯾﮕر ﺳﺎﻟم و ﺑﯽ ﻋﯾب ﻧﻣﻲداﻧﺳت .ﺳﭘس ،ﭘس
از ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺎﻣورﯾت از ﯾﺎرﮐﻧد ،ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم اﺑراھﯾم ﺧﺎن را ﺑﺎ ھداﯾﺎﯾﯽ
ﻧزد ﻣﯾر واﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ از ﺗوﺟﮫ او ﺑﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ از آن ﻗﺳﻣت ﮐﺷور ﺑﺎزدﯾد ﮐرده
ﺑودﻧد ،ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ھﯾﭻ اﺷﺎرهی ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧﺷد و ھم از او اﺟﺎزه ﻧﮕرﻓت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻓرﻣﺎﻧداران ﻣﺳﺋوﻟش ﺗﻌﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺎل ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ آﻣدم ،ﺑرای ارﺑﺎﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺎﻣﯽ
ﻧﻔرﺳﺗﺎدم ﮐﮫ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾﯾد و در ﻣرز ﺑﺎ ﻣن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم دادﯾد
و ﻣن از اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧم .اﻣﺎ اﮔر ﻣن آنھﺎ را اﺣﺿﺎر ﮐرده ﺑودم ،اﯾن اﻣر ﻧﻘض
ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺑود .ﻣورد دﯾﮕر ھم ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑود.
اﯾن اﻗدام ﺗﻣﺎم درﺑﺎر را ﺑرای اﻣﻧﯾت اﻗﺗدار ﺧودﺷﺎن در ﺧطر اﻧداﺧت و اﮐﻧون ﮐﮫ ﻣﺟددا
درﺧواﺳت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت در ﮐﺷور او را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﯾر و
ھﻣﮫ اﻓرادش ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،زﯾرا ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ اﻗﺗدار ﺧود را از دﺳت ﺧواھﻧد داد .ﻣﺟددا،
ﮔری ﺻﺎﺣب اﺧﯾرا ﻧﺎﻣﮫی ﺑرای ﻣن ﻧوﺷت و ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﻣن در زﻣﺎن ﺣﺿور در ﺳﯾﻣﻠﮫ
از آﻣدن اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﺷﺎره ﮐرد .اﯾن ﺑﮫ اﻧدازه دﺳﺗور ﻣرگ ﻣن ﺑود .اﯾن در
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ﭘﯾﺷﮕﺎه درﺑﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و ﻣن ﻓورا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷوق ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ در اﯾن طرح ﻣﻌرﻓﯽ
ﺷدم .ھﻣﮫ اﯾنھﺎ را در ﺧﻠوت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم ،اﻣﺎ ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕری ھم در ﺣﺿور ﻣﯾر آﺧور
ﺧواھم ﮔﻔت .ﭘس از آن ،ﻣن ﺑﮫ طور ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﻠﯽ ﺻﺎﺣب ،در ﺧﺎﻧﮫ او ،ھﻧﮕﺎم راﻧﻧدﮔﯽ
ﯾﺎ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺧواھم ﭘرداﺧت .اﻣﺎ اوﺿﺎع اﮐﻧون ﺑﮫ ﺑﺣران رﺳﯾده و
وﺿﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر وﺧﯾم اﺳت .اﯾن آﺧرﯾن ﻓرﺻت ﺑرای ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب اﺳت و ﻓﻘط ﺧدا از آﯾﻧده
آﮔﺎه اﺳت«.
در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﮔﻔﺗﻣﺎن طوﻻﻧﯽ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺑﯾﺎن ﮐردم ،ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎ
ﺻداﻗت و ﺟدﯾت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺻﺣﺑت ﮐرد .ﻣﯾرزا ﻏﻼم اﺣﻣد در اواﺧر ﺳﺧﻧﺎﻧش وارد اﺗﺎق
ﺷد ،اﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﺿور او و ﻟﺑﺧﻧدی ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻋﺗراف ،دم در اﯾﺳﺗﺎده ﺷد.
ﻣن ﺑرﺧﺎﺳﺗم ﺗﺎ آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﮐﻧم و ﭘس از ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر از ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻗرار
اﺳت ﻓردا از او ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷود و ﺳرﺗﯾپ راس را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد؛ از او ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﯾل
اﺳت در ﻣراﺳم »ﭘﯾﻧﯽ رﯾدﯾﻧﮓ« اﺗﺎقھﺎی ھﻧﮓ  ۵١در ﺷﺎم ھﻣﺎن روز ﺷرﮐت ﮐﻧد و ﺑﺎ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑرای ھﻣراھﯽ او در آن ﻣﻧﺎﺳﺑت ،او ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑرای ﺣﺿور در اﯾن ﻣراﺳم
اﺑراز ﮐرد و ﻣن ﺑﺎ ﺣﺎﻟت دوﺳﺗﺎﻧﮫ از او اﺟﺎزه رﺧﺻت ﮔرﻓﺗم.
اﯾن دﯾدار ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣن اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﮐﮫ ﭘرس و ﺟوھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷود و از ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﭘرﺳم ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧواھد ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺧود را آﻏﺎز ﮐﻧﯾم.
 ٢٨ﺟﻧوری ١٨٧٧
اﻣﺿﺎی ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻓرﺳﺗﺎده
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣۵در ﺳﻧد ٣۶
ﭘﺷﺎور ٣٠ ،ﺟﻧوری ١٨٧٧
ﺟﻠﺳﮫ اول ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺻدراﻋظم ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﭼﺎﺷت  ٣٠ﺟﻧوری ١٨٧٧
ﺣﺎﺿران:
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻓرﺳﺗﺎده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل
ﻧواب ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
ﻣﯾراﺧور اﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺗرﺟﻣﺎن
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ،ﺳﮑرﺗر ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﻰ ﭘس از ﺗﻌﺎرف ،ﮔﻔﺗﮕو را ﺑﺎ اظﮭﺎر اﯾﻧﮑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر دو ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ارﺳﺎل ﮐرده ﺑود ،آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از آنھﺎ واﻻﺣﺿرت اظﮭﺎر
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺳﺗﺎده ﺧود در ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺻوب ﮐرده
ﺗﺎ ﺧواﺳتھﺎی واﻻﺣﺿرت را اﻋﻼم ﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕر ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده
دﻻﯾل ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ واﻻﺣﺿرت در ﺷرﮐت در ﻣﺟﻠس اﻣﭘراﺗوری دھﻠﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھد
داد.
در اﯾن ﻣورد ،ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﻣﯾر از ﺷرﮐت در ﻣﺟﻠس
اﻣﭘراﺗوری دھﻠﯽ ﺑﻌدا ﺻﺣﺑت ﺧواھد ﮐرد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ اول ،اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ
اﺷﺎره ﺑﮫ آرزوﯾﯽ از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﻧﺷده اﺳت .ﻧﺎﻣﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻣﯾر
وﺿﻌﯾت اﻣور را اﻋﻼم ﺧواھد ﮐرد .در وھﻠﮫ اول ،ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧوﺷت ﮐﮫ ﺳر
ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺳﺗﺎده ﻧزد اﻣﯾر ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ اﻣﯾر اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل ﮐرد ﮐﮫ ﺳﯾد
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ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه را ﺑﮫ دﯾدار آن ﺑﻔرﺳﺗد .ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﻋزام ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ واﮔذار ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧود را اﻋﻼم ﮐﻧد.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ورود واﯾﺳرا ﺑﮫ ھﻧد ،دو ﻣوﺿوع وﺟود داﺷت ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﺷد او ارﺗﺑﺎط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑرﻗرار ﮐﻧد؛ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،اﻧﺗﺧﺎب ﻟﻘب ﻣﻠﮑﮫ ھﻧد
ﺗوﺳط اﻋﻠﯾﺣﺿرت و ﺗﻘرر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ ﻣﻘﺎم واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا
در ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت وﯾژه ﺑﮫ درﺑﺎر اﻣﯾر ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣو
اﻧﺟﺎم ﺷود و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻓرﺻت ﺑﺣث در ﻣورد دﯾﮕر ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭم ﮐﺷور و رﻓﻊ ھرﮔوﻧﮫ
ﺳوءﺗﻔﺎھم ﻣﻣﮑن ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻓراھم ﺷود.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻛﺎﺑل در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻛﻣﻲ اﻧرژي و ﮔرﻣﻲ وارد ﻋﻣل ﺷد و ﮔﻔت" :آﯾﺎ ﺳوءﺗﻔﺎھم )در
ﺗﻌﺑﯾر ﭘﺎرﺳﻲ »ﻧﺎھﻣواري«( از طرف ﻣﺎ ﺑود ﯾﺎ از ھر دو طرف؟ ﺑﻌﻼوه ،اﯾن ﺳوءﺗﻔﺎھم
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد  -ﻗﺑل از ورود ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ،ﯾﺎ ﺑﻌد از آن؟ اﮔر ﻗﺑل از آﻣدﻧش ﺑﺎﺷد،
ﭘس ﭼﯾﺳت؟ و اﮔر ﺑﻌد از آن ،ﻧﯾز ﭼﯾﺳت؟ زﯾرا ﻣﺎ ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ھم ﻧداﺷﺗﮫاﯾم و از زﻣﺎن
ورود او ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﯽ رخ ﻧداده اﺳت".
در ﭘﺎﺳﺦ ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اظﮭﺎر ﮐرد ،وﻗﺗﯽ واﯾﺳرا ﺑﮫ ھﻧد رﺳﯾد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾن دو
ﺣﮑوﻣت ﺳوءﺗﻔﺎھم وﺟود دارد و ﺗﺎ ﺣدی ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﺳوءﺗﻔﺎھم و اﻋﻼم آرزو ھﺎی ﺧوب
و دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺳﺗﺎده ﺧود ﻧزد
اﻣﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ واﯾﺳرا ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر در وھﻠﮫ اول ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳﯾد
ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه را ﺑﮫ ھﻧد روان ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ درﺑﺎر واﯾﺳرا ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧد ﺗﺎ از وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﻣطﻠﻊ ﺷود .ﺟﻧﺎب او را اﺣﺿﺎر ﮐرد و ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺗﻣﺎم ﺣرفھﺎﯾش،
دوﺑﺎره او را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ از
آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ واﯾﺳرا آﻣﺎده اﻧﺟﺎم آن اﺳت؛ ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر
ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط ﺿروری و ﺑﺎ دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑرای اﻣﯾر
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ﺗوﺿﯾﺢ دھد ،اﯾن ﮐﻣﮏ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺳﺎزد .واﯾﺳرا از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود ﻧﯾز اﻋﻼم ﮐرد
ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل اﻣﯾر ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ را ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه در ﭘﺷﺎور
ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺑرای ﻣذاﮐره ﻣﯽﻓرﺳﺗد .واﯾﺳرا ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ از طرﯾق ﻣﺎﻣور درﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﻣﯾر
»ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ« او را ﺑرای آﻏﺎز ﻣذاﮐرات ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و وزﯾر ﺧود ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه را
ﺑرای ﻣذاﮐره در ﭘﺷﺎور ﻣﻧﺻوب ﮐرده اﺳت ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ را ﺑرای دﯾدار ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧور
ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﺎ اھداف دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ﺑرﻗراری ﻣﺟدد رواﺑط دو ﺣﮑوﻣت ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺣﮑم ،ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد و ﭘﺎﯾدار در ﭘﺷﺎور ﻣﻧﺻوب ﮐرد.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﻠﯽ اﻓزود ،ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﺎﻣﮫی ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده او در
ﮐﺎﺑل ﺑﺎ اطﻼع اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﺳﺗﺎد و از اﯾن ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻣﯾر ﺑﮫ ﭘﺷﺎور آﻣد ،ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر اﯾن ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﻣﯽﺗواﻧﻧد در
ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ روﯾدادھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ را ﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد و ﺣﮑوﻣت
ﺧود و اﻣﯾر را از وﺿﻌﯾت ﺧﺎرج از ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﻧد .ﭘذﯾرش اﯾن اﺻل ﮐﮫ
اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺷروع ﻣذاﮐرات
ﮐﺎﻣﻼ ﺿروری اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ،ﺟزﺋﯾﺎت دﯾﮕر ﻗﺎﺑل ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ اﺳت .اﻣﺎ،
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺻل اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﻣﻘﯾم در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎن و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در آن ﺳرﺣدات ﯾﺎ ﻓراﺗر از آن ﻣﯽ ﮔذرد ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷود ،ﺑرای ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﺳﻣﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣﯾر را ﺑرای دﻓﺎع از ﮐﺷورش در
ﺑراﺑر ﺣﻣﻼت دﺷﻣﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد.
ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧواﺳﺗﺎر ﻣداﺧﻠﮫ و ﻣوﮐول ﮐردن اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ دوره
ﺑﻌدی ﻣذاﮐره ﺷد .اﻣﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻟﺗﻣﺎس و ﺗﮑرار ﮐرد ﮐﮫ واﯾﺳرا از ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﺧود
در ﮐﺎﺑل و از ورود ﻓرﺳﺗﺎده اﻣﯾر ﺑﮫ ﭘﺷﺎور درک ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺻل اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی
در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻣورد ﻣواﻓﻘت اﻣﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
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ﺳﭘس ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﯾل ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ،ﺷرط ﻓوق را ﺗﮑرار ﮐرد ﺗﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﺎﻣﻼ
درک ﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻣﺑﮭم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮐﮫ او ﻣﺎﯾل اﺳت در
اﯾن ﻣورد و ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕر ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺻراﺣت و ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن
ﺣﺎﻟت ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺳواﻻت ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗوﺳط ھر دو طرف درک ﺷود و ﺟﺎﯾﯽ
ﺑرای ﻣطرح ﺷدن آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻓﻼن ﺣرف در آن زﻣﺎن ﭼﻧدان ﻗﺎﺑل درک ﻧﺑود.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،در اﯾن ﺷراﯾط ﺧﺎص ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ او ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎر اﻣﺗﯾﺎزی ﻧدارد.
دﺳﺗورات او از واﯾﺳرا ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ در ﻣورد ﭘذﯾرش اﯾن اﺻل اﺳت ﮐﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ طور داﺋم در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺑﮫ او
اطﻼع داده ﻧﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر اﯾن اﺻل را ﻣﯽﭘذﯾرد ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣذاﮐرات را
آﻏﺎز ﮐﻧﻧد ،اﮔر ﭼﮫ ﺣل ﺟزﺋﯾﺎت و ﺗرﺗﯾﺑﺎت آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﮐﺎﻣل و آزاد ﺑﺎﺷد.
اﯾن دور از ﺧواﺳت ﯾﺎ ﻗﺻد واﯾﺳرا اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر را ﺑﯽ ﺟﮭت ﺷرﻣﻧده ﮐﻧد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻧداد ،اﻣﺎ ﻣدﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎدداﺷتھﺎی
ﺳﮑرﺗرش ﻣﺷﻐول ﮐرد و ﺳﭘس ﭘس از ﭼﻧد اظﮭﺎرات ﺑﯽاھﻣﯾت در ﭘﺷﺗو ،دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ
ﺳوءﺗﻔﺎھم ﯾﺎ ﻧﺎھﻣواری اﺷﺎره ﮐرد" ،در آﻏﺎز ﮔﻔﺗﮕو ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد
ﺷﺎه ﺑرای رﻓﻊ ﺳوءﺗﻔﺎھم ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻋزام ﺷده اﺳت .اﯾن ﺳوءﺗﻔﺎھم ﭼﮫ ﺑود؟
ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷوم ﺑﮫ ﻣن اطﻼع دھﯾد ﺗﺎ ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع آﻣﺎده ﺑﺎﺷم«.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ،ﻣطﻣﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﻠﻣﮫ دﻗﯾق "ﻧﺎھﻣواری" در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت واﯾﺳرا
وﺟود دارد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﻣﺎ او دوﺑﺎره ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد و در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل
اطﻼع ﻣﯽدھد .در اﯾن ﺣﺎل ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت دﻗﯾق ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﻣﻘﯾد ﺑود.
ﻣﯾرآﺧور ﮐﮫ در ﺣﯾن ﺑﺣث دو ﺑﺎر ﺑﮫ ﺧواب رﻓﺗﮫ ﺑود ،در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎز
درﺧواﺳت ﮐرد و ﺟﻠﺳﮫ ﺗﻌطﯾل ﺷد.
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ﻗﺑل از ﺟداﯾﯽ ،وﻗت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی در ﺳﺎﻋت  ٣ﺑﻌد از ظﮭر روز ﺑﻌد ،ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ٣١ﺟﻧوری
 ١٨٧٧ﺗﻌﯾﯾن ﺷد.

ﯾﺎدداﺷت
ﭘﺷﺎور ٣٠ ،ﺟﻧوری ١٨٧٧
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﻗﺑل از ﺧروج از اﺗﺎق ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد و ﻧﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﺳﻣﯽ ،ﮐﻠﻣﮫی را ﮐﮫ در ذھﻧش ﺑود ،ﺑﮕوﯾد.
او ﮔﻔت" :ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﻗدرﺗﻣﻧد و ﺑزرگ اﺳت ،ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﮐوﭼﮏ و ﺿﻌﯾف اﺳت ،ﻣﺎ
ﻣدتھﺎﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫاﯾم و اﻣﯾر اﮐﻧون ﺑﮫ داﻣن ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﭼﺳﺑﯾده اﺳت و ﺗﺎ
دﺳﺗش ﻗطﻊ ﻧﺷود ،دﺳت ﺧود را از آن رھﺎ ﻧﺧواھد ﮐرد.
ﻣوﺿوع ﻣذاﮐرات ﻣﺎ ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ در ﺑوﺷﯾر ﺑﮫ ﻣن ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ
در درﺑﺎر ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردهام ،ھﻣﯾﺷﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑرادراﻧﮫ را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ )ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ( اﺑراز
ﺧواھم ﮐرد .ھرﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﯾﮕﺎﻧﮫ آرزوی ﻣﺎ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت«.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣۶در ﺳﻧد ٣۶
ﭘﺷﺎور ،اول ﻓﺑروری ١٨٧٧
ﻣﻼﻗﺎت دوم ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺻدراﻋظم ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﭼﺎﺷت اول ﻓﺑروری ١٨٧٧
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ﺣﺎﺿران:
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
دﮐﺗور ﺑﯾﻠﯾو ،ﺳﮑرﺗر و ﺗرﺟﻣﺎن
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﻧواب ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
ﻣﯾراﺧور اﺣﻣد ﺧﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﻣﯾر
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ،ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳوال ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ﮔذﺷﺗﮫ ﻣطرح
ﺷد ،ﺧواﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮫ »ﻧﺎھﻣواری« ﺑرای او ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣود ﺷﺎه ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻠﻣﮫ »ﻧﺎھﻣواری« را ﭘرﺳﯾد ،ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﻧد اﮔر ﺗﻌﺑﯾر دﯾﮕری
ﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد» ،ﻓﮭم ﻧﺎﺻواب« اﺳت.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻓرﺳﺗﺎده را ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﻣورخ  ١١اﮐﺗوﺑر و "ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ" واﯾﺳرا
ارﺟﺎع داد ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داده ﺑود .ﺳﭘس ﯾﺎدداﺷت دﺳﺗﯾﺎر ﺗوﺳط
ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧواﻧده ﺷد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ دﻟﮭره و ﻧﮕراﻧﯽ از ﺟﺎﻧب واﯾﺳرا را ﺑﯾﺎن ﮐرده
اﺳت.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ را دوﺑﺎره ﺧواﻧد و اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ھدف اﯾن ﺑود ﮐﮫ "ذھن
او )اﻣﯾر( را از ﻧﮕراﻧﯽھﺎی زﯾﺎد در ﻣورد ﻧﯾﺎت ﻣن )واﯾﺳرا( رھﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد
ﻧﺎﺷﯽ از ﺷراﯾط ﻗﺑل از اﻧﺗﺻﺎب ﻣن )واﯾﺳرا( ﺑر ﺣﮑوﻣت ھﻧد و ﺳﯾﺎﺳت اﻣﯾر ﺑوده ﮐﮫ آن
619

را ﻧﮫ ﮔرم و ﻧﮫ ﺳرد ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد« ]واژه »ﻧﮕراﻧﯽ« در ﺑﻧد  ٣ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﻣورخ  ١١اﮐﺗوﺑر
ﺑﮫ آدرس اﻣﯾر وﺟود دارد[.
ﻓرﺳﺗﺎده ﭘرﺳﯾد ﻛﮫ آﯾﺎ اﻣﯾر ﮐدام ﻧﮕراﻧﯽ )اﻧدﯾﺷﮫ( داﺷﺗﮫ اﺳت؟ او ھرﮔز اﻗداﻣﯽ ﺑرﺧﻼف
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﻧﮕراﻧﯽ در ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اراﯾﮫ ﻧﮑرده اﺳت.
ﺳﭘس ﺳﯾد در وﺳط ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾدوار اﺳت ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻓﮑر ﻧﮑﻧد ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواھد
در ﭘرﺳﯾدن ﺳوال از او ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽ ﻣورد اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ را ﮐﺎﻣﻼ درک و ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻧﮑﻧﯾم ،ھرﮔز ﺑﮫ درک واﻗﻌﺎ رﺿﺎﯾتﺑﺧش
در ﻣورد آﯾﻧده ﻧﺧواھﯾم رﺳﯾد" .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اداﻣﮫ داد ﮐﮫ او ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺑرﺧﯽ
از ﻧﮕراﻧﯽ )اﻧدﯾﺷﮫ(ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻣﺎﯾﻼت و درﺧواﺳت
ھﺎی ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎ ﻻرد ﻣﺎﯾو در اﻣﺑﺎﻟﮫ در  ١٨۶٩و در ﮔﺗﻔﮕوھﺎی ﺧود
ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه در ﺳﯾﻣﻠﮫ در  ١٨٧٣داﺷﺗﮫ و در ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در ﮐﺎﺑل در ﻣﺎه ﻣﯽ  ١٨٧٣درﯾﺎﻓت ﺷد.
ﻓرﺳﺗﺎده از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘرﺳﯾد ﺗﺎ ﺗﻣﺎﯾﻼت و درﺧواﺳتھﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد،
ﻣﺷﺧص ﺳﺎزد .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻣﺟﺑور ﺷد ﮐﮫ ﻋﺻﺎره زﯾر از ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕوی ﮐﮫ ﺑﯾن
ﻻرد ﻣﺎﯾو و اﻣﯾر در  ٢٩ﻣﺎرچ  ١٨۶٩اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑود ،ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎده ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧد:
ﻋﺻﺎره
»اﻣﯾر در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﭘدرش ﯾﮏ دوﺳﺗﯽ ﺧﺷﮏ و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑود .ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ او ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧداﺷت ،اﮔرﭼﮫ روی اﯾن ﻣوﺿوع ﻓﺷﺎر ﻣﯽآورد ﺗﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت و
ﺧواﺳتھﺎﯾش را ﺑﮫطور ﻣﺷﺧص ﯾﺎ ﻗﺎطﻊﺗر ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ،ھرﭼﻧد وزﯾرش در ﻧﮭﺎﯾت ﺗوﺿﯾﺢ
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داد ﮐﮫ آنھﺎ در اول ﺿﻣﺎﻧت اﻣﯾر و ﺧﺎﻧوادهاش را در ﺑراﺑر ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﺎج و
ﺗﺧت را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد؛ دوم ،ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﭘول و ﺳﻼح داده ﺷود.
در ﻧﮭﺎﯾت ،ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺗردﯾد و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ وزﯾرش ﻧورﻣﺣﻣد در ﭘﺷﺗو ،او ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد
ﮐﮫ اﯾن آرزوی ﺟدی اوﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧودش ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺧوﻧﯽ او را
)ﻣن و اوﻻد ﻣن ﯾﺎ »ﻧﺳل اﻧدر ﻧﺳل«( ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﯾن ﻋﺑﺎرت را ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ
ﺟدﯾت و ﺗﺄﮐﯾد ﻓراوان ﺗﮑرار ﮐرد .او ﺑﺎر دﯾﮕر و در ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﺎﮐم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻣﻼ دﻋوت ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﺑرای ﺗﺎج و ﺗﺧت و ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن اﻣﯾد
ھﻣﮫ ﻧﺎﻣزدھﺎ اﺳت؛ اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ او و ﺧﺎﻧداﻧش را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد ،از ھﯾﭻ ﮐﺎری
ﺑرای اﺑراز ﻗدرداﻧﯽ و اطﺎﻋت از ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت ھﻧد درﯾﻎ ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺑرای ﺗﺣﻘق
آروزھﺎی ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﻧدﮔﯽ ﺧود از آنھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎﯾد ﻓﮭﻣﯾده
ﺷود ﮐﮫ ﮐوﭼﮏﺗرﯾن ﺗﻌﻠل از ﺳوی ﻓرزﻧدان او ھﻣﮫ ﺗﻌﮭدات ﻣﺎ را ﺑﺎطل ﻣﯽﺳﺎزد«.
ﻓرﺳﺗﺎده از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎدی را ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره
ﮐرده ﺑود ،ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ او )ﻧﻣﺎﯾﻧده( آﻣﺎده ﺳﺎزد و ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد درﺧواﺳتھﺎ و
ﻧﮕراﻧﯽھﺎی اﻣﯾر ﻣﻧﺗظر آﻣﺎدهﺳﺎزی آن ﺗرﺟﻣﮫھﺎ ﺑﺎﺷد.
ﭼون ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺷﺎھده ﻛرد ﻛﮫ در اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﻻزم اﺳت ﻛﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ زﻧﺟﯾر ﭘﯾش ﺑرود،
در ﻏﯾرآن ﺳردرﮔﻣﻲ ﭘﯾش ﻣﻲ آﯾد ،اﻟﺗﻣﺎس ﻛرد ﻛﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت ﺟﻠﺳﮫ اﻣروز ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﺑد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣٧در ﺳﻧد ٣۶
ﯾﺎدداﺷت
ﭘﺷﺎور ٣ ،ﻓﺑروری ١٨٧٧
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ﺗرﺟﻣﮫھﺎی وﻋده ﺷده در آﺧرﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﺻﺑﺢ اﻣروز ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ،ﺳر
ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در ﺳﺎﻋت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮫ اﺗﺎق ﮐﻧﻔراﻧس رﻓت .در ورود ﺑﮫ آﻧﺟﺎ،
از طرﯾق ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ،ﭘﯾﺎم ﺷﻔﺎھﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗرﺟﻣﮫھﺎ را درﯾﺎﻓت
ﮐرده و آنھﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده اﺳت ،درﯾﺎﻓت ﮐرد .او اﮐﻧون ﺑﮫ اوراق ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧد
و ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را روز دوﺷﻧﺑﮫ ﻣﯽدھد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗرﺟﻣﮫھﺎ دﯾده و ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺷود ،او
ﻧﻣﯽﺗواﻧد وارد ﺑﺣث ﺳواﻻت دﯾﮕر ﺷود .اﻣﺎ او ﻣﯽﺧواھد در ﺻورت ﺻﻼﺣدﯾد ،اﮐﻧون ﺑﺎ
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد ]ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﻣﺎﯾﻼت و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﮐﮫ اﻣﯾر
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ از طرﯾق وزﯾر ﺧود ﯾﺎ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در  ١٨۶٩و  ١٨٧٣در راﺑطﮫ
ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر در  ١١اﮐﺗوﺑر  ١٨٧۶ﺑﻧد  ۶ﻧﻣوده اﺳت» :ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﻣورخ ﺟوﻻی
 ،١٨٧٣ﺻﻔﺣﮫ  ٢٠ﺟﻠد اﻣورات آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی .«٧۵ – ١٧٢ ،درﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر در
ﻣﯽ  ،١٨٧٣ﺻﻔﺣﮫ  ١٩ﺟﻠد ﻓوق .ﺑﻧد  ٨ﯾﺎدداﺷت ﻣورخ  ٢٩ﻣﺎرچ  .١٨۶٩ﺑﻧد  ٣ﻧﺎﻣﮫ
ﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣورخ اول اﭘرﯾل  ١٨۶٩اﻣﺑﺎﻟﮫ[.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ از دﯾدار ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ روش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در اﺗﺎق ﮐﻧﻔراﻧس ﺧوﺷﺣﺎل
ﺧواھد ﺷد.
ﭘس از ورود ﻓرﺳﺗﺎده ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ او ﻣﺎﯾل اﺳت ﺑﮫ ﺧواﺳتھﺎی ﻓرﺳﺗﺎده
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺎ ظﮭر دوﺷﻧﺑﮫ ،ﭘﻧﺟم ﻣﺎه ﺟﺎری ﭘﺎﺳﺦ دھد .ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯽ ﻣورد ،اﮐﻧون از ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﭘرﺳد ﮐﮫ آﯾﺎ ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ واﯾﺳرا
ﺑرای اطﻼع اﻣﯾر ﺑﮫ دﺳت ﻧواب ﻣﺣﻣد ﻋطﺎ ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر دارد؟
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻓزود ﮐﮫ اﮔر ﻓرﺳﺗﺎده ﭼﻧﯾن ﻣﯽﺧواھد ،ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ
را اﮐﻧون ﺑرای او ﺑﺧواﻧﻧد.
ﻓرﺳﺗﺎده درﺧواﺳت ﻧﻘل ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ را ﮐرد و ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ
واﯾﺳرا ﺗﻠﮕراف ﺧواھد ﮐرد.
622

ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﻠﯽ ﺳﭘس اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣﻧﺎﺳب
از ﻓرﺳﺗﺎده اﺑراز ﮐرده اﺳت و ﺑدون ﺷﮏ از ﺷﻧﯾدن آﺳﺎﯾش و ﺷﺎدی او ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھد
ﺷد.
ﻓرﺳﺗﺎده از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻣﺟﯾدھﺎی ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ واﯾﺳرا ﺗﻘدﯾم
ﮐﻧد و ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣده ﺑود ،از اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺷده ﺑود ،ﺑﺳﯾﺎر راﺣت و ﺧوﺷﺣﺎل ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ در اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ او ﺑرﺧورد ﺷد و ھﯾﭻ ﮐﻠﻣﮫی ﺑرای اﺑراز ﻗدرداﻧﯽ ﺧود ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﻓرﺳﺗﺎده اداﻣﮫ داد ﮐﮫ ﺷﺎدی او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﻋﺎﻟﯽ اﺳت ،اﻣﺎ اﺳﺗﻘﺎﻣت آن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ
راھﯽ دارد ﮐﮫ او ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻣذاﮐراﺗش از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺟدا ﺷود.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از ﻧﯾﺎت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ واﯾﺳرا
آﮔﺎه اﺳت و اﯾن ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ از ﻋزﯾﻣت ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ او
ﻣﯽﺧواھد ،ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻧﮫ ،اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد« و ﺳﭘس ﺧود را اﺻﻼح ﮐرد و اﻓزود:
»در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد و ﻧﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋداﻟت ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد«.
ﺳﭘس ﻗرار ﺷد ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده و ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺣث ﺧود را روز دوﺷﻧﺑﮫ ،ظﮭر ﭘﻧﺟم
ﻣﺎه ﺟﺎری آﻏﺎز ﮐﻧﻧد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣٨در ﺳﻧد ٣۶
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺻدر اﻋظم ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ١١ ،ﺻﺑﺢ ۵ ،ﻓﺑروری ١٨٧٧
ﺣﺎﺿران:
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺳﮑرﺗر و ﺗرﺟﻣﺎن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
ﻧواب ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
ﻣﯾراﺧور اﺣﻣدﺧﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﻣﯾرﮐﺎﺑل
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ،ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ او در ﯾﺎدداﺷت ﺧود از ﮐﻧﻔراﻧس اول ،واژه اﻧدﯾﺷﮫ )ﻧﮕراﻧﯽ( را
ﭘﯾش از ورود ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﺣﺎﺿر ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﻓرﺳﺗﺎده اداﻣﮫ داد ﮐﮫ او واﯾﺳرای ﻓﻌﻠﯽ را ﻣﺗﻣﺎﯾز از ﺳﻠف ﺧود ﻧﻣﯽداﻧد.
او ﮔﻔت» :ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ واﯾﺳرای ﺣﺎﺿر ﺑﺎ دﻗت ﺗﻣﺎم ﺷروط و ﺗواﻓﻘﺎﺗﯽ را ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﻌﻘد ﮐرده و ھر ﺗواﻓﻘﯽ را ﮐﮫ واﯾﺳرای ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﭘس از زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺻدﯾق ﺧواھد ﮐرد و ھر واﯾﺳرا ﮐﮫ
ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﻣﯽﺷود ،ﻗراردادھﺎی اﯾن واﯾﺳرا و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از او ﺑوده اﻧد را ﺧواھﻧد
ﺷﻧﺎﺧت .اﻣﺎ اﮔر اﯾن واﯾﺳرا ﺗواﻓق ﮐﻧد و ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣن ﻣﻘﯾد ﺑﮫ آن ﻧﯾﺳﺗم ،ﭼطور
ﻣﯽﺷود«؟
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ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻌﺎھده ﻗدﯾﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻓرﺳﺗﺎده اﯾﻧﺟﺎ ﺣرﻓش را ﻗطﻊ ﮐرد و
ﮔﻔت ﺗﻣﺎم ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮕوﯾد ﺑﻌدا ﻣﯽآﯾد و ﻣﯽﺧواھد ﯾﮏ ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﮫ
ﺑﺷﻧود .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻓرﺳﺗﺎده ،اظﮭﺎرات ﺧود را ﺑﮫ روﺷﯽ
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻧظر او ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﺎن ﺧواھد ﮐرد.
در ﻣورد ﻣﻌﺎھده ﻗدﯾﻣﯽ ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺗﮑرار ﮐرد  -ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑرای
اﻣﯾر ﮐﮫ ﻣﮑررا ﺧواﺳﺗﺎر ﺗواﻓﻘﯽ ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص و دﻗﯾق ﺗر ﺷده ﺑود ،رﺿﺎﯾت ﻧداﺷت.
واﯾﺳرای اﺧﯾرا ﻣﻌﺎھدهی ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ﺧﺎص و ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺗر ﺑﮫ اﻣﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده اﺳت ،ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﭘﯾﻣﺎن اﺗﺣﺎد ﺗداﻓﻌﯽ و ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ و ﻗدرت او را ﺑﺎ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗن و ﺣﻣﺎﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻘوﯾت و ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد؛ ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﺷراﯾط ﮐﺎﻣﻼ ﺿروری ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ﮐﮫ واﯾﺳرا را ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﻌﮭدات ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت
ﭼﻧﯾن ﺳﻧدی ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود ،ﻗﺎدر ﺳﺎزد.
اﯾن ﺷروط ﻣدتھﺎ ﭘﯾش ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﺑرای اﻣﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده و ﺑرای اﻣﯾر دو ﻣﺎه طول
ﮐﺷﯾد ﺗﺎ آن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد ،ﭘس از آن ﺷروط ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻣذاﮐره را ﭘذﯾرﻓت و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود را
ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎرات ﮐﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .واﯾﺳرا اﮐﻧون ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن اﻧﺗظﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺳرﯾﻊ و ﻗطﻌﯽ ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧود ﺑرای اﺗﺣﺎد ﺗداﻓﻌﯽ و ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ دارد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻗراردادھﺎ و ﻣﻌﺎھدات از زﻣﺎن ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس و اﻣﯾر ﻣرﺣوم
ﺗﺎ زﻣﺎن ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک و اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر و ﺑﺎطل اﺳت؟
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ او ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای ﻟﻐو ھﯾﭻ ﻣﻌﺎھده ﻧدارد ،اﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺗﺟدﯾد ﻧظر و ﺗﮑﻣﯾل ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵را ﺑﮫ روﺷﯽ ﮐﮫ واﯾﺳرا در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد
و ﺗوﺳط اﻣﯾر از طرﯾق ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داد.
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ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﻣوارد ﻓوق را ﺗﮑرار ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧود اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ آن را ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐرده
و ﺳﭘس ﮔﻔت" :ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ واﯾﺳرای ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺎھده ﺑﺑﻧدد و  ٢٠ﺳﺎل ﭘس از رﻓﺗن
او ،واﯾﺳرای دﯾﮕری ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد آن را اﺻﻼح و ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧد ،ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
دھﯾم؟"
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد" :اﮔر ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﻣﻌﺎھده ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻣﯾر اﻧﺟﺎم داد،
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺧود را از ﻣواد آن اﺑراز ﮐﻧد و از طرف دﯾﮕر ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﻣواﻓﻘت رﺳﻣﯽ ﺧود
را ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ اﺿﺎﻓﺎت در ﺳﻧد اﻋﻼم ﮐﻧد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ طرف دﯾﮕر ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ،اﯾن
درﺳت و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺷﯾوهھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده ﺑﺎﯾد ﺗﺟدﯾد ﻧظر و ﺗﮑﻣﯾل ﺷود".
ﻓرﺳﺗﺎده ﭘﺎﺳﺦ داد" :اوﻟﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻣﯽﺧواﺳت ﻧﮕراﻧﯽ ﺧﺎص را
از ذھن اﻣﯾر دور ﮐﻧد .اﮔر در ذھن اﻣﯾر ﻧﮕراﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺧطﯽ از
ﺗواﻓﻘﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺑوده و ﻧظر ﻣﺎ ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ از زﻣﺎن اﻣﯾر ﻣرﺣوم و ﻻرد ﻻرﻧس ﺗﺎ زﻣﺎن
ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ و آﻣدن واﯾﺳرای ﻓﻌﻠﯽ ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت .ﻣﺎ
اﮐﻧون ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻧظرات ھﺳﺗﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اﻓزودن ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗمھﺎی
ﺳﺧﺗﯽ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد آن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷواھد ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽﺗواﻧﯾم آن را ﻧﺷﺎن دھﯾم".
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺻد دارد ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ اﻣﯾر از ﭘذﯾرﻓﺗن اﺻل ﺷرط اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧظﺎرت وﻗﺎﯾﻊ ﻓراﺗر از آن
ﺳرﺣدات و ﮔزارش آن ﺑﮫ اﻣﯾر و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧد .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻓزود
ﮐﮫ او از ﻓرﺳﺗﺎده درﺧواﺳت ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻧﺟﯾده دارد ،زﯾرا اﮔر اﯾن اﺻل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷود ،او )ﺳر
ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ( ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣذاﮐرات را ﺑرای ﭘﯾﻣﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﺗﺣﺎد آﻏﺎز ﮐﻧد.

626

ﻓرﺳﺗﺎده ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﮔر اﻣﯾر در ﭼﻧﯾن اﻣر دﺷوار ،ﺧﯾر و ﺻﻼح دو طرف را ﻣﯽدﯾد و
ﺑﮫ آن رﺿﺎﯾت ﻣﯽداد ،ﺿرورت اﯾن ھﻣﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﭼﮫ ﺑود؟ ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ را ﺑرای ﺣل
ﺷراﯾط ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣورد اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ،ﺑدون ورود ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣوارد در راﺑطﮫ
ﺑﺎ ﻣﻌﺎھده ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺷﻔﺎف و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺑرای ھر دو ﺟﺎﻧب ﮐﺎﻣﻼ
ﻗﺎﺑل درک ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳواﺑق ﺟﻠﺳﮫ اﻣﺑﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن دادﯾد ،ﻣﯽﺧواھم در ﻣورد آنھﺎ
ﻧظر ﺑدھم ﺗﺎ ھﻣﮫ آنھﺎ روﺷن ﺷوﻧد ﺗﺎ در ﻣﺳﯾر دوﺳﺗﯽ دو ﺣﮑوﻣت ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﯽ ﭘﯾش ﻧﯾﺎﯾد
ﮐﮫ ﺑﻌدا ﻣوﺟب ﺗﺄﺳف ﺷود«.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ،او ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھد ﺷد و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ در
ﺑﺎره ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﻌﺎھده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺻﺣﺑت ﺷود ،اﻣﺎ ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺻرﯾﺣﺎ ﺑﮫ
او اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷود ﮐﮫ اﺻل ﻓوق ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .در اﯾن ﻣورد ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ھﯾﭻ
اﺧﺗﯾﺎری ﻧدارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،او اطﻣﯾﻧﺎن دارد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺟددا از ﻓرﺳﺗﺎده درﺧواﺳت ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ
اﻣﯾر ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘذﯾرش اﺻل ﻓوق ﭘﺎﺑﻧد اﺳت ﯾﺎ اﮐﻧون از اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن
ﮐﻧﺎرهﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣﺳن ﻧﯾت ﯾﺎ ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣذاﮐره را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧﺳﺑت ﻧﻣﯽدھد.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ دوﺑﺎره ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ دﻟﯾل واﯾﺳرا ،اﻋﻼم ﭘذﯾرش اﯾن اﺻل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرط
ﻻزم ﺑرای آﻏﺎز ﻣذاﮐرات اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﻧﻣﯽﺗواﻧد رﺳﻣﺎ وظﺎﯾف ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳرﺣداﺗش در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوزات ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر آﻣﺎده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ او اﺑزاری را ﺑدھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺗواﻧد روﯾدادھﺎی را ﮐﮫ در
داﺧل و ﺧﺎرج از ﺳرﺣداﺗش ﻣﯽ ﮔذرد ،ﺑﮫ طور رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ ﻧظﺎرت ﮐﻧد و از آنھﺎ ﻣطﻠﻊ
ﺷود.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻓزود" :اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻓﺳران ﺻراﺣﺗﺎ از ھرﮔوﻧﮫ
ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﻊ ﺧواھﻧد ﺷد".
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ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﻣن در ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻣﻌﺎھده ﭼﯾزی ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧدارم ،اﻣﺎ ھدف
ﻣن ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﺣﻘﺎﯾق واﻗﻌﯽ ﺷراﯾط ﮔذﺷﺗﮫ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھم و اﯾﻧﮑﮫ ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر ﭼﯾﺳت و ﭼرا ﻣردم اﻓﻐﺎن از اﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﺎرهﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ ﻣن از ﺷﻣﺎ ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣن ﻣﯽﮔوﯾم ﮔوش
دھﯾد و ﺧوب در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣن دﻟﯾل ﮐﻧﺎرهﮔﯾری آنھﺎ از اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھم
ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد و ﺗردﯾدی در اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد".
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﻠﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ از ﺷﻧﯾدن او ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھد ﺷد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﺳﭘس ﮔﻔت" :دﯾدار ﺑﯾن اﻣﯾر و ﺳر ﻣﮑﻠود در ﻻھور اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﻧﮫ در اﻣﺑﺎﻟﮫ.
اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﮐردﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮫ ،ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت؛ زﯾرا اﻣﯾر ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ھﯾﭻ
ﻣوﺿوع ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺑراز ﻧﮑرده اﺳت .آﻣدن ﻓﻘط ﺑرای اﯾن ﺑود ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﺧود را اﺑراز ﮐﻧد
ﺗﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از رﻓﺎه ﻣن
ﻧﭘرﺳﯾد ،اﻣﺎ ﻣن در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﭘﯾش ﺷﻣﺎ آﻣدم ﮐﮫ طﺑق دوﺳﺗﯽ ﻗﺑﻠﯽ و ﺗواﻓق ﮔذﺷﺗﮫ و
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻧﺷﺎن دھم ﮐﮫ ﺛﺎﺑت و ﻣﺣﮑم اﯾﺳﺗﺎدهام .اﯾن را ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن زﻣﺎن ﻣﯽ
داﻧﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻرد ﻻرﻧس ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﺑﺎزھم در ﻻھور ،ﺳر ﻣﮑﻠود ﺧواﺳﺗﺎر
ﮔﻔﺗﮕو ﺷد و اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮫ ﺧواﺳت او اﻧﺟﺎم ﺷد .ھرﭼﮫ ﭘﯾش رﻓت ﺗوﺳط ﺳر ﻣﮑﻠود ﺑﮫ ﭘﯾش
رﻓت و اﻣﯾر ﻓﻘط ﺑﮫ او ﭘﺎﺳﺦ داد و اﮐﻧون ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر اوﻟﯾن ﭘﯾﺷروی را اﻧﺟﺎم داد.
ﺑﺎز ھم در ﻣورد ﺣرف ﺑدون رﺿﺎﯾت دوﺳﺗﺎﻧش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر آن،
آنھﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ او از ﺳﻔر ﭼﯾزی ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎورده اﺳت .ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺣرفھﺎ در آن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ وﺟود ﻧدارد .آری؛ ﮐﻠﻣﮫ دﺷﻣﻧﯽ وﺟود دارد و ﻣن در
اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ذﮐر ﺷده اﺳت .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ در ﻋﺻﺎره ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت:
»اﯾن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت و او )اﻣﯾر( اﺟﺎزه داد ﮐﮫ ﺑﮕذرد ،اﻣﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن و ﭼﻧﺎن
ﮐرد ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎ ،اﻣﯾدوار اﺳت ﻣﻠﮑﮫ ﻣطﻠﻊ ﺷود ﮐﮫ آرزوﯾش ھﻧوز ﭼﻧﯾن اﺳت« -
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درﺳت ﻧﯾﺳت .اﯾن ھم در آن روز ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷد .ﻧﻘل ﺳواﺑق ﻣﮑﺗوب ﮔﻔﺗﮕوی آن روز اﯾﻧﺟﺎﺳت.
ﺑﮕذارﯾد ﺑررﺳﯽ ﺷود و ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ واﻗﻌﯾت ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت ،ﺑﮫ ﺑﻧد  ۵ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺳوال را ﻣطرح ﮐرد و ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ داﺷت؟ اﻣﺎ ﺑﻧد در ﻣورد دﺷﻣﻧﯽ ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت ،زﯾرا اﻣﯾر ﻣﯽﮔوﯾد» :دﺷﻣﻧﺎن و دوﺳﺗﺎن ھر دو طرف ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه دﺷﻣن و دوﺳت
ﻣﺣﺳوب ﺷوﻧد« .در ﺑﻧد  ۵ﺛﺑت ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود.
اﻣﺎ در ﮔﻔﺗﮕوی ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﮐﻠﻣﮫ دﺷﻣﻧﯽ در اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ﺣذف ﺷد و اﻣﯾر ﻧﯾز
از اﯾن اﻣر ﺧﺷﻧود ﺑود .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺣث ﺳﯾﻣﻠﮫ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم ،اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ دﻗت ﺑﯾﺷﺗری
ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھم داد و در اﺳﻧﺎد اﻣﯾر ﻧﯾز ﺛﺎﺑت ﺧواھد ﺷد«.
در ﭘﺎﺳﺦ ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﯾن ﺛﺑت اﻓﻐﺎﻧﯽ و
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳﻧﺎد ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ وﺟود دارد .او ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺳواﺑﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ دﺳﺗور
داده ﺷده ،اداﻣﮫ دھد .اﻣﺎ ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺳر ﻣﮑﻠود ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﻠﯽ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﮔرﭼﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﻔﺗﮕو در ﻻھور اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ از اﻣﺑﺎﻟﮫ ﮔزارش ﺷده اﺳت ،زﯾرا ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺎﻣﮫ از آن ﻣﮑﺎن اﺳت.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻛﺎﺑل در اﯾن ﻣورد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻛرد» :ﻣن ﻧﻣﻲﮔوﯾم ﻛﮫ ﺗﻐﯾﯾري در ﻧوﺷﺗﮫھﺎ ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ھر ﭼﮫ ﮔﻔﺗم ﯾﺎ ﻣﻣﻛن اﺳت در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺑﮕوﯾم ،در ﺣﻣﺎﯾت از اﻗﺗدار
ﺣﮑوﻣت ﺧودﺗﺎن ﺑراي ﺷﻣﺎ اراﯾﮫ ﺧواھم ﮐرد .اﮔر ﺷﻣﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی دﯾﮕری درﯾﺎﻓت
ﮐرده اﯾد ،ﻣن ﭼﮫ ﻣﯽداﻧم«؟
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل اداﻣﮫ داد" :ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن اﻣﯾر و ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل ﺧﺻوﺻﯽ
از ﺟﺎﻧب ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑود .ﮔری ﺻﺎﺣب ﻧزد ﻣن ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه آﻣد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو
ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای ﺻﺣﺑت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر دارد .اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧود رﺿﺎﯾت داد و آنھﺎ دﯾدار
داﺷﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮐﻧون ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳواﺑق ﺧود ﺷﻣﺎ از آن ﺟﻠﺳﮫ و ﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش ﻣن
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از آن ،درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧم .طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﺷﻣﺎ ،اﻣﯾر ﭼﻧﯾن ﮔﻔت .ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻣﯾر ﭼﮫ
ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺑﺎزﮔﺷت اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺷورش ﻧﮕراﻧﯽ )اﻧدﯾﺷﮫ( در ذھن اﻣﯾر اﯾﺟﺎد ﮐرد؟ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن
ﺟﻠﺳﮫ ﭼﮫ ﺑود ﮐﮫ اﮐﻧون واﯾﺳرا ﺑﺧواھد آن ﻧﮕراﻧﯽ را از ذھن اﻣﯾر دور ﮐﻧد؟ ﺑرﺧﯽ از
اوراق ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن دادهاﯾد ﺻﺣﯾﺢ ﺑوده و در ﺧﺎطرم ﻣﺎﻧده اﺳت".
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ظﺎھرا اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ از طرﯾق ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ذھن اﻣﯾر
اﯾﺟﺎد ﺷده ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽﮐرد در آن زﻣﺎن ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺗﻣﺎم ﺧواﺳﺗﮫھﺎی اﻣﯾر در ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده
ﺗﻧظﯾم ﺷود.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻛﺎﺑل ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﻣﯾدوارم دوﺳﺗﻲ ﻣﺎ طﺑق ﺗواﻓﻘﺎت ﻗدﯾﻣﻲ ھﻣﯾﺷﮫ در ھر دو طرف
ﻗوي و ﭘﺎﯾدار ﺑﻣﺎﻧد؛ اﻣﺎ اﮔر در ﻣﺳﯾر دوﺳﺗﯽ ﺑر ﺳر اظﮭﺎرات ﻣﺷﮑوک ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎي
ﺑﺳﯾﺎر ﺟدي ﻣطرح ﺷود ،ﺟﺎی ﺗﺎﺳف و ﻧﺎاﻣﯾدی ﺑﺳﯾﺎر ﺑوﺟود ﻣﯽآﯾد.
ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ در اﻣﺑﺎﻟﮫ ،ﭘس از ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﻻرد ﻣﺎﯾو و اﻣﯾر ،ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد و ﺑﮫ اﻣﯾر داده ﺷد .اﯾن ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از اﻣﯾر ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ﺑﺎﯾد در آن ﺳﻧد آﻣده ﺑﺎﺷد.
اﺟﺎزه دھﯾد ﺑﮫ آن ارﺟﺎع ﺷود ﺗﺎ اﯾن ﺳوال ﺑﺎ آن ﺣل ﺷد .از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭻ اﺷﺎرهی
ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺷده اﺳت .اﺟﺎزه دھﯾد ﺑﮫ آن ﺑرﮔﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ،زﯾرا از آن ﻣوﺿوع ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﻣﺷﺧص و ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽﺷود و ﻋﻣل ﺑﮫ ﺷروط آن واﺟب اﺳت و اﺟﺎزه ﺗﺧطﯽ از آنھﺎ
داده ﻧﻣﯽﺷود و اﮔر از آنھﺎ ﺗﺟﺎوز ﺷود ﻣﺎﯾﮫ ﺗﺄﺳف ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .ﮔذﺷﺗﮫ از آن ،ﺑﮫ ﻧظر
ﻣن ،اﻣﯾر ﺑدون ﻧﮕراﻧﯽ از اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑرﮔﺷت«.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ،ﺑﮫ او اطﻼع دھﻧد ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫی اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻧد و آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﻘل آن را ﺑﯾﺎورد ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آن را ﺑدھد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺻورت اﻣﮑﺎن در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ﻧﻘل آن را اراﯾﮫ ﺧواھد ﮐرد و در
ﻏﯾرآن ،ﺗﺎرﯾﺦ آن را ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﮐرد.
ﻗرار ﺷد ﮐﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﻓردا ظﮭر ﺗﺷﮑﯾل ﺷود و ﺳﭘس ﻣﻧﺣل ﺷد .ﻣﯾر آﺧور ﺳﺎﻋت  ١ﺑﻌد از
ظﮭر ﯾﺎ ﻗﺑل از آن رﻓت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣٩در ﺳﻧد ٣۶
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺻدراﻋظم ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾرﮐﺎﺑل ،ﭼﺎﺷت ۶ ،ﻓﺑروری ١٨٧٧
ﺣﺎﺿران:
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺳﮑرﺗر و ﺗرﺟﻣﺎن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
ﻧواب ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
ﻣﯾراﺧور اﺣﻣدﺧﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﻣﯾرﮐﺎﺑل
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ،ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﻓرﺳﺗﺎده ﻛﺎﺑل ﺳﺧن را ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾﻧﻛﮫ او ﯾك ﻧﺳﺧﮫ از ﻛﻧواﻧﺳﯾون )»وﺛﯾﻘﮫ«( ]ﺳﯾد ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ
وﺛﯾﻘﮫ در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ ﺳﻧد ﻧﯾز ﻣﯽﮔوﯾﻧد[ ﺑﯾن ﻻرد ﻣﺎﯾو و اﻣﯾر در اﻣﺑﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس
ﭘﯾﻠﻲ ﻣﯽدھد ،آﻏﺎز ﻛرد .اﮔر او ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐرد اﺧﺗﻼف اﻧدﮐﯽ در ﻧﻘل وﺟود
داﺷت و ﻣﮭم ﻧﺑود .ﺳﭘس ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﻧﺎﻣﮫ ﻓوق را ﺧواﻧد و ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ آن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻛﺎﺑل در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ﻛﮫ وﻗﺗﯽ اﯾن ﺑﺣث ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد ﻧﻘل آن را ﻣﯽدھد ]ﭘﯾﻧوﺷت دﯾده
ﺷود[ و او وارد ﺑﺣث ﺟزﺋﯾﺎت ﺷد.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻠﮕراﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻋﺻر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ارﺳﺎل ﮐرد و او ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﺣﺛﯽ ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﺑﮫ آن اﺷﺎره
ﮐرد ،ﻓﺷﺎر ﻧﻣﯽآورد .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺻرﻓﺎ ﻣﺗذﮐر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن
ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ ،ھﻧوز ﻧﮕراﻧﯽ در ذھن ﺧود را ﺣﻔظ ﻧﻣﯽﮐرد ،ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ١٨٧٣
ﺧود را از طرﯾق ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک روان ﻧﻣﯽﮐرد و ﺧود ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد
ﺷﺎه را ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﺷد ،ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﯽﮐرد.
"ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﭘﺎﺳﺦ داد ،ھر وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺑﺣﺛﯽ ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورﯾد ،ﺧوب اﺳت .آرزوی ﻣن اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل را ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﻟذت ﺑرای ﺷﻣﺎ روﺷن ﮐﻧم ﺗﺎ در ذھن ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .در اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت ،ھﻣﮫ ﺟزﺋﯾﺎت در ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺧود ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﻣﯽرﺳد و
ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ آنھﺎ را وزن ﮐردﯾد ،ﻧظرات ﺧود را ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕوﯾﯾد«.
ﻗﺑل از ﺟداﯾﯽ ،ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫی ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﻓرﺳﺗﺎده درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺛﺑت ﭘروﻧده ﻧﺷود .در ﻧﮭﺎﯾت ،ﻓرﺳﺗﺎده در اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ دﯾروز ﺧود ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻗﺻد
رد ﯾﺎ ﭘذﯾرش ﺑﻧد ﻧﮭﺎد را ﻧدارد .او اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ دو ﯾﺎ ﺳﮫ روز دﯾﮕر ﺑﮫ او اﺟﺎزه داده
ﺷود ﺗﺎ آن آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ او دﺳﺗور داده اﺳت ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و ﺳﭘس ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﺑﮫ ﺳوال
ﻧﮭﺎد ﺑدھد.
ﭘﯾﻧوﺷت :ھدف اﺻﻠﯽ ﻣن در ﺗﻼش ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻧﺳﺧﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن
ﺑﺎ ﻧﺳﺧﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﭘﺎرﺳﯽ را ﻣﯽ ﺧواﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ
ﮐﻠﻣﺎت را ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻗﺻد ﺑﯾﺎن آن را داﺷت ،ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد :ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﮔوش
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ﻣن ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﭘﺎرﺳﯽ ﺑرای ﻣﺟﺎزات ﺷدﯾد در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل اﺧﺗﻼل دروﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻣﯾر
ﺑرﺧورد ﮐرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴٠در ﺳﻧد ٣۶
ﯾﺎدداﺷت ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ﺑﺎ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﭘﺷﺎور ٧ ،ﻓﺑروری ١٨٧٧
)ﺧﻼﺻﮫ(
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻣروز ﺑﮭﺗر ﺑود ،اﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧوب ﻧﺑود ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس
ﺷرﮐت ﮐﻧد و از ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺧواﺳت ﺗﺎ دﻻﯾل ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺧود را در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر
ﺑرای ﺳر ﻟوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھد .ﻧواب اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻧﯾﻣﮫ ﺷب
درد داﺷت و ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺧواب رﻓت و اﻣروز ﺑﮭﺗر اﺳت ،اﻣﺎ ھﻧوز
ﺑرای ﮐﺎر آﻣﺎده ﻧﯾﺳت.
در ﺳﺎﻋت  ٢ﺑﻌد از ظﮭر از ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل دﯾدن ﮐردم ﺗﺎ از طرف ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ از
ﺳﻼﻣﺗﯽ او ﺟوﯾﺎ ﺷوم .او ﻣرا در اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود ﭘذﯾرﻓت .ﻣن او را ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺎﻓﺗم،
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧدﻣﺗﮑﺎر ﮐﮫ او را ھﻧﮕﺎم ورود ﻣن ﺑﯾرون ﮐرد .ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎزه از روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺧود
ﮐﮫ روی آن دراز ﮐﺷﯾده ﺑود ،ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود .او ﭘس از ﺗﻌﺎرف و ﺷرح طوﻻﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﺧود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻧﮕﯽ ﻣزﻣن ﻣﺟرای ادرار طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی ﺑﺎﺷد ،ﺧﺎطرﻧﺷﺎن
ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺎر ﺳﺧت طﯽ دو روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﭘﯾﺎمھﺎﯾش ﺑﮫ اﻣﯾر در ﺑﺎره ﮐﻧﻔراﻧسھﺎﯾش
ﺑﺎ ﺳر ﭘﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺷب ﺑﮫ درازا ﮐﺷﯾد ،ﺗﺎ ﺣدودی او را ﺧﺳﺗﮫ ﮐرده ﺑود ،اﻣﺎ از اﺳﺗراﺣت
اﻣروز ﻟذت ﺑرد ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽاش را ﺑﮫ او ﺑﺎزﮔرداﻧد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل اداﻣﮫ داد ﮐﮫ او ﻣﯽﺗواﻧد ﻓردا ﮐﻧﻔراﻧس ﺧود را ﺑﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ از ﺳر ﮔﯾرد
و اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواھد اﺑﺗدا ﻣوﺿوع ﺧود را از طرف
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ﺣﮑوﻣت اﻣﯾر ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺎن ﮐﻧد؛ ﺑﺎ ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻓﻘﯾد ﺑﺎ ﺳر ﺟﺎن
ﻻرﻧس ،ﺳﭘس ﻣروری ﺑر ﻣﻼﻗﺎت اﻣﯾر ﺣﺎﺿر و ﻻرد ﻣﺎﯾو و در ﻧﮭﺎﯾت ﺧﻼﺻﮫی از
ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک در ﺳﯾﻣﻠﮫ داﺷت .او اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺗﻣﺎم
ﻣدت ﺑدون ھﯾﭻ اظﮭﺎر ﻧظر ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ از طرف ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺷﻧﯾده ﺷود و ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
او ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود .او ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘس از
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧود ﮐﮫ اﻣﯾدوار اﺳت در دو ﺟﻠﺳﮫ اﻧﺟﺎم دھد ،از ﺳر ﻟﯾوﯾس اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت در ﻧظر ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺳﻧﺟد و ﺳﭘس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را ﺑﯾﺎن
ﮐﻧد .ﻓرﺳﺗﺎده اداﻣﮫ داد ،او ﺧواﺳﺗﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻓوری ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ ﺗوﺳط او )ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل( ﺑﯾﺎن ﻣﯽﺷود را ﺑﺎ دﻗت و آﯾﻧده ﻧﮕری در ﻧظر ﮔﯾرد
و ﺑرای ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر روز ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺳﻧﺟد ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ او )ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ( وارد ﻣوﺿوع
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷود .ﺳﭘس ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﻠﯽ ﺑﮕوﯾد،
ﻣﯽﺷﻧود و ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻗطﻌﯽ را ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﮐﺎر ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷود.
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل در اﯾﻧﺟﺎ ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﮑث ﮐرد و ﺳﭘس ﮔﻔت" :اﯾن ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی
اﺳت و اﯾن آﺧرﯾن ﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺧدا ﮐﻧد ﮐﺎرھﺎ
ﻣطﻠوب )ﺧوب( ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎری را ﺑر ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم آن را ﺗﺣﻣل
ﮐﻧﯾم و اﮔر ﺑﯾش از ﺣد ﺑر ﻣﺎ ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورﯾد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﮫ ﻋﮭده ﺷﻣﺎﺳت" .ﻣن در اﯾﻧﺟﺎ دﺧﺎﻟت
ﮐردم و از ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردﯾد ،ﭼﯾﺳت .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺎﺳﺦ
داد» :ﻣﺣل اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« .ﺳﭘس ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﮔرﻣﯽ و ھﯾﺟﺎن ﺑﮫ
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺿور ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود ﭘرداﺧت و از
دﺷواریھﺎی ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از آنھﺎ در ﺑراﺑر ﺗوھﯾن و ﺻدﻣﺎت در ﺳرزﻣﯾن
ھﺎیﺷﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ اﺻﻼ ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا آنھﺎ ﺑﺎﯾد در ﺳرﺣدات ﺑﺎﺷﻧد
و ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼﮫ ﮐﺎر ﺧوﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد؛ زﯾرا آنھﺎ ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
اﻣﯾر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻓﺎﯾده و درﻣﺎﻧده ﺧواھﻧد ﺑود.
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ﻣن ﻣﺗذﮐر ﺷدم ،اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺎﺑل درک اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ﭘذﯾرﻓﺗن ﺷرط اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺎﻣوران ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﺳرﺣدات ﺧود ،اﮔر واﻗﻌﺎ اﯾن ﺷرط را ﺑﭘذﯾرد ،ﺑﺎ اﯾن اﻋﺗﻘﺎد
ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧودش اﺳت و آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ از آنھﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﺳﺗﺎن ﺧود
و ﺣﮑوﻣﺗش ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل در ﺟواب ﺳرش را ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت» :ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدﯾم
و ﻣﯽ ﺗرﺳﯾم ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺎ اﻧواع ﮔزارشھﺎی ﺑﻧوﯾﺳد ﮐﮫ روزی ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﻣطرح ﺷود و
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﮐﻧﺗرول اﻣور از دﺳت ﻣﺎ ﺷود« .ﻣن ﭘﺎﺳﺦ دادم ﮐﮫ ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ روﯾﮑرد
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن آرزوی آن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻗﺗدار و ﮐﺷور اﻣﯾر را ﺑرای ﺧود و وارﺛﺎﻧش ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﻣن و ﭘﺎﯾدار ﺣﻔظ ﮐﻧد.
ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑﮫ ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی ﺑﯾن
ﻗﻠﻣروھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل اﺷﺎره ﮐردم ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ از اﺳﺗﻘﻼل ﺳﺎﺑق ﺧود
ﺑدون ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﺟﺎوزی از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرﺧوردار اﻧد ،ﮔر ﭼﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﯽ
ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ آنھﺎ ھﺳﺗﯾم .ﺑرﻋﮑس ،اداﻣﮫ دادم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو آنھﺎ ﺧودداری ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از
ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ آنھﺎ ﭘرھﯾز ﮐرد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺣﺳن ﻧﯾت ﺧود،
در ﺑدل ھﯾﭻ اﻣﺗﯾﺎزی از آنھﺎ ،ﺑﮫ اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﻣرزی اﺟﺎزه داد ﮐﮫ آزادﺗرﯾن دﺳﺗرﺳﯽ را ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻣﺎ داﺷﺗﮫ و از ھﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد ﮐﮫ اﺗﺑﺎع ﻣﺎ از آن
ﺑرﺧوردار اﻧد .ﻣن اﻓزودم" :ﺷﺎﯾد ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾد .آرزوی ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ
اﻣﯾر و ﺧﺎﻧداﻧش را ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﺳﺗﺎن و ﻣﺗﺣدان ﻣطﻣﯾن ﺧود ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﻣﺣﮑم ﺑﺑﯾﻧد و
ﺑر اﻣﯾر واﺟب اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ دوﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را رد ﮐﻧد ،ﺧوب ﻓﮑر ﮐﻧد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﻣﯾر و ﻣردﻣش ﮐﺎﻣﻼ از دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
او ﮔﻔت" :ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ھرات را از دﺳت ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﻧﺟﺎت و ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣرﺣوم داد.
اﮐﻧون از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ در ﺑراﺑر روﺳﯾﮫ در
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ﮐرﯾﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐرد و ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ دوﺳت ﺗرﮐﯾﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﻏﺗﺷﺎش ﺳرﺑﯾﺎن ﮐﯾﺳت .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم
ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ در ﮐدام طرف اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﺳواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
درﺑﺎره آن ﺻﺣﺑت ﺧواھم ﮐرد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻛﺎﺑل ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﺟدد ﺑﮫ ﺷورش ﺳرﺑﯽھﺎ از ﻣن ﭘرﺳﯾد ﻛﮫ آﯾﺎ ھﻣﺎﻧطور ﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻ
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود درﺳت اﺳت ﻛﮫ روسھﺎ ﺷورش را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﻧد و ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن در ﻧﻘﺷﮫ از
ﻣن ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ھرزه ﮔوﯾن ،ﺳرﺑﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﮐرﯾﻣﮫ ،ﭼرﮐس وﻏﯾره اظﮭﺎر
ﻧظر ﮐﻧم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد ،ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﭘرﺳﯾد ،ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ روﺳﯾﮫ اﺟﺎزه دادﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ در ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود،
ﺳرﺑﺎزان ﺧود را ﺑرای ﺟﻧﮓ در ﺻﻔوف ﺳرﺑﺳﺗﺎن ﺑﻔرﺳﺗد.
ﻣن ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳوال او ﻧﯾﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻛﺎﺑل ﺳﭘس ﺑﮫ
ﺗدارﻛﺎت ﻧظﺎﻣﻲ روﺳﯾﮫ اﺷﺎره ﻛرد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭼرﻛس در ﻧﻘﺷﮫ ﮔﻔت ﻛﮫ ﺳﭘﺎه ارﺗش در
آﻧﺟﺎ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﻲ ﻗرار دارﻧد ﻛﮫ ھم ﺗرﻛﯾﮫ و ھم ﭘﺎرس را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﻛﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻛﺎﺑل ﺑﻌدا اظﮭﺎر ﻛرد ﻛﮫ او ﻗرار ﺑود ﺳﺎﻋت  ۴ﺑﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﻲ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻧد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣن از او ﺟدا ﺷدم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴١در ﺳﻧد ٣۶
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺻدراﻋظم ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﭼﺎﺷت  ٨ﻓﺑروری ١٨٧٧
ﺣﺎﺿران:
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
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ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺳﮑرﺗر و ﺗرﺟﻣﺎن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
ﻧواب ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ،ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺣث را ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﯾل اﺳت اظﮭﺎرات ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﻣورد ﭘروﻧده ﺧود
از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر اراﯾﮫ دھد ،آﻏﺎز ﮐرد و اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون ﭘﺎﺳﺦ از ﺳر ﻟﯾوﯾس
ﭘﯾﻠﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧد ،ﺷﻧﯾده ﺷود و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﯽ ﭘردازد
و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮕوﯾد ،ﺧواھد ﺷﻧﯾد.
در اﯾن ﺑﺎره ،ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﺑدون اظﮭﺎر ﻧظر ﺑﯾﺷﺗر ﮔﻔت" :در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻏذ ﻣﺎﻣور
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در  ١٨٧٣ﺑﺎ ﻋﺻﺎرهی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣن داد ،از آن ﻣطﻠﻊ ﻧﯾﺳﺗم.
ﻣن ﻧﻣﯽداﻧم ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﯾر واﻗﻌﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﭼﻧﯾن ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺻراﺣت ﻗﻠب اﻣﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن داﺷت و ھﻧوز ھم دارد ،ﺑﮕوﯾم
ﮐﮫ او در ﺗﻣﺎم ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،وﺿﻌﯾت اﻣور را ﺑﮫ ﺷﯾوه دوﺳﺗﺎﻧﮫ و
ﻣﻌﻣول ﺧود ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ داد.
ﺑﺎز ھم در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷروط )وﺳﯾﻘﮫ( ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد" :ھﻣﯾﺷﮫ ﺑدون
ﺗرس در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد" .اﮔر
ﮐل ﻧﺎﻣﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻘل ﺷود ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣن ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ  ١٢اﮐوﺗﺑر ١٨۶٨
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در آن ﻻرد ﻻرﻧس ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت" :ﻣواﻓﻘت و ﺗﺎﯾﯾد اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾس
ﭘس از ﺗﺄﻣل و ﻣﺷورت ﮐﺎﻣل ﺑﺎ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣواﻓﻘﮫ ﺷده اﺳت" .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺟدد
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ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻣﺑﺎدا ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ اﯾن وﻋدهھﺎ اﺣﺗرام ﻧﻣﯽﮔذارد و اﯾن
وﻋدهھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس را ﺑﯽ ارزش ﻣﯽداﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ وﻋدهھﺎی ﺧود ﺗوﺟﮫ دارﻧد و ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﮫ آن ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑر اﺳﺎس دوﺳﺗﯽ
ﻣرﺳوم ﮐﮫ ﻗﺑﻼ و اﮐﻧون ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت وﺟود داﺷت ،ﺟﺎی ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻣن ﻧﯾز ﭘس از ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫی ﮐﮫ اﮐﻧون ﭘﯾش روی ﻣﺎ ﻗرار دارد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑر
ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﺎﺷد ،دﻟﯾل اﯾن اﻣر را دوﺳﺗﺎﻧﮫ ذﮐر ﺧواھم ﮐرد ،در ﻏﯾرآن ﻧﮫ.
ﻣﺟددا ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک و ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در ﺳﯾﻣﻠﮫ داﺷﺗم،
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺎﻏذی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣن داده ﺷد ،ذﮐر ﺷده اﺳت ،ﺧواھش
ﻣﯽﮐﻧم ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﺣثھﺎی زﯾﺎدی در آن ﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﺷد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ھم
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد؛ اﻣﺎ اﮔر ھﻣﮫ آن ﺑﺣثھﺎ را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و اﮐﻧون ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود ،ﺣرف ﻣرا
ﭼﻧﺎن طوﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ھدﻓم ﺷﮑﺳت ﺑﺧورم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﻣورد آنھﺎ ﺑﮫ ﺻورت
ﺧﻼﺻﮫ ﺻﺣﺑت ﺧواھم ﮐرد.
در وھﻠﮫ اول ،ﻣن ﻣﯽﭘرﺳم ﮐﮫ آﯾﺎ رﻓﺗن ﻣن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﯾل اﻣﯾر ﺑود ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﯾل ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک.
ﺑﺎز ھم از ﺑﯾن ھﻣﮫ ﺑﺣثھﺎی ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﻣﮑررا اﻧﺟﺎم ﺷد و در آن ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ھم
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد ،اﮐﻧون ﻓﻘط ﻋﺻﺎرهی ﺑﮫ ﻣن داده ﺷده ﮐﮫ در آن ﺳر و ﭘﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده و ﭼﯾزی از
ﮐﻣر ﻣﻌﻠوم ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﯾﮏ ﺑﻧد از ﭼﻧدﯾن ﺑﻧد آن ﺟﻠو ﺑﯾﺎﯾد وﻏﯾره.
اول ،در ﻣورد آﻧﭼﮫ ادﻋﺎ ﺷده ﮐﮫ ﻣن در آﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗم .ﻣوﺿوع ﻣورد اﺷﺎره در آﻧﺟﺎ ﻣورد
ﺑﺣث و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻗرار ﮔرﻓت و در ﻧﮭﺎﯾت ﺣل ﺷد و ذرهی از ﺳواﻻت ﻣﺧﺗﻠف ﻣطرح
ﺷده ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﻧﺷدﻧد .اﮐﻧون ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد.
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ﺳﭘس در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﻣﮫ "آرزو ھﺎ ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾﻼت" .اﯾﻧطور ﻧﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧودش ﻣن را
ﻓرﺳﺗﺎد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑود :ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در وھﻠﮫ اول ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷت ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع دھد ﮐﮫ "در اﯾن روزھﺎ ﺑرﺧﯽ ﻣوارد در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود .ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ
آنھﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﮐرد .ھدف ﻧوﺷﺗﮫ ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ واﯾﺳرای ﺳﺎﺑق در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻗوت ﺧود اداﻣﮫ
دارد«.
در وھﻠﮫ ﺑﻌدی ،در ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﮫ در  ٢٣و  ٢۶ﻣﺎرچ  ١٨٧٣ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣور
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد ،آﻣده ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر درﺟﮫدار ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر درﺑﺎره ﺣل ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺗوﺿﯾﺢ دھد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ﭘﺎﺳﺦ ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را از طرﯾق ﻣﺎﻣور اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
دادﻧد .ﺧﻼﺻﮫ ،اوﺿﺎع ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺣل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ
ﻣﯽﺧواھﯾم از ﻣﺎھﯾت ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾم و اﮔر ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ دﯾدﮔﺎهھﺎ و اﺧﺗﯾﺎرات اﯾن ﺣﮑوﻣت
ﺧداداد ﺑﺎﺷد ،ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت .اﻣﺎ در ﻏﯾرآن و ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﻧظر و ﻗدرت اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﺷد،
وﺿﻌﯾت ﻣﺎ ﺑﮫ اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺧواھد رﺳﯾد .اﮔر آﻣدن اﻓﺳر ﻓوق ﺑرای اﻣر دﯾﮕری
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣور رﻓﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ را ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ،ﻣﺎﻣور اﻧﮕﻠﯾس ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢اﮐﺗوﺑر  ١٨٧٣درﯾﺎﻓت ﮐرد .در
آن ﻧﺎﻣﮫ آﻣده ﺑود ﮐﮫ "ھدف دوﺳت ﻣﺧﻠص اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر
دو ﻣوﺿوع اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اطﻼع از ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﻧﯾز ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﺎﯾل
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑرﺧﯽ از ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و روﺳﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده و واﯾﺳرا ﻗﺑﻼ در ﻣورد آن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯽﮔﯾر اﺳت ،اﻣﯾر ﻧظرات ﺧود را
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ دوﺳﺗﯽ ﻣرﺳوم ﺧود ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت .ﺧﻼﺻﮫ ،آنھﺎ ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ "ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی واﯾﺳرای ھﻧد ،ﻣورخ  ٢۴ﺟون  ١٨٧٠و  ١ﻣﯽ ١٨٧٢
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و ھم ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺟﻧرال ﻓون ﮐﺎﻓﻣن ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روﺳﯾﮫ در ﺗﺎﺷﮑﻧد ،در ﻣورد ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﺑﻠﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑرای ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﮐﻧون در ﺑراﺑر ﻣن ﻗرار دارد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد در وھﻠﮫ اول از ﻣﺎﻣور ﻣن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕو ﺗﻘدﯾر ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد ﻣوﺿوع ﻣﺎھﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟدﯾد در ﻣورد ﺳرﺣدات ﻣورد اﺷﺎره و ﺑررﺳﯽ ﻧظرات
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﯾﺎﻣوزد و ﭘس از درک ﮐﺎﻣل اﯾنھﺎ ،ﺑﺎﯾد ﻧزد ﻣن ﺑﺎز ﮔردد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد آن را ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﻧﺟﺎم دھﻧد«.
ﭘس از درﯾﺎﻓت اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺗوﺳط واﯾﺳرای ھﻧد ،واﯾﺳرا ﺑر اﺳﺎس روح ﺗواﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن دو
ﺣﮑوﻣت وﺟود داﺷت ،درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ﺑرای او ﺗﻌﯾﯾن ﺷود .ﺑر اﯾن
اﺳﺎس اﻣﯾر ﻣن )ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه( را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺳﺗﺎده ﺧود ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐرد .ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺣث در  ٣٠اﮔﺳت  ،١٨٧٣ﺑﮫ ﻣن )ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه(
ﮔﻔت" :ﻣن از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ از آرزوی ﻣن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد" .اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ
ﺑﺣث ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺧواھد ﺑود .ﻟذا آرزوھﺎ "از ﺟﺎﻧب ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑودﻧد"؟ و در ﻣورد آرزوھﺎی
دﯾﮕر ﻧﯾز از ﺑﺣثھﺎ ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت - ،ﻣن ﺑﮫ ﺑﺣث ١٢
ﺟوﻻی  ١٨٧٣در ﺳﯾﻣﻠﮫ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم .ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺑﺣث از طرف ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣﻧﺷﺄ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در آن ﺑﺣث از ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺟدد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﺗﺟﺎوز از
طرف روسھﺎ و ھم از طرف ﻗﺑﺎﯾل ﺗﺣت ﻧﻔوذ روسھﺎ درﯾﺎﻓت ﮐردم ،در ھﻣﺎن زﻣﺎن
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﮭﺎﺟم وﺟود دارد .اﯾن اﻣر ﻧﺎﻣﮫ  ٢۴ﺟون ﻻرد ﻣﺎﯾو را ﻣورد ﺗردﯾد
ﻗرار داد ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ارﺗﺑﺎط ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗرﮐﺳﺗﺎن ،اظﮭﺎر داﺷت:
»ﯾﮏ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل وﺟود دارد؛ از ﺟﺎﻧب ﺧود ھﯾﭻ ﺷﮑﯽ در آن وارد ﻧﮑﻧﯾد« .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ
وﻋدهھﺎی دﯾﮕر از ﺳوی ﺷﻣﺎل ﮐﮫ ﺷرح آنھﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻻزم ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آن
اوراﻗﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺢ در آنھﺎ ﺛﺑت ﺷده اﺳت.
در آن ﻣﻼﻗﺎت ،ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣن از او ﺑﺧواھم ،اظﮭﺎر ﮐرد » -ﻻزم اﺳت
ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع داده ﺷود ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﯾن ﻗﻠﻣرو ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و
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روﺳﯾﮫ ﻗرار دارد ،ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷد« .او
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧود ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣن در اﯾن ﻣورد ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ،ﮔﻔت» :در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺗﮭﺎﺟم دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻣرز اﻓﻐﺎن اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
در دﻓﻊ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺗﺟﺎوزان ﯾﺎری ﮐﻧﻧد« .اﻣﺎ ﻣﺎھﯾت اﯾن ﮐﻣﮏھﺎ ھم در ﻧوﺷﺗﮫھﺎ و ھم در
ﮔﻔﺗﮫھﺎی او ﻣﺑﮭم ﻣﺎﻧده ﺑود .وﻗﺗﯽ دﯾدم ﮐﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑدون اظﮭﺎر ﻧظر ﻣن ،در اﯾن
ﻣورد ﺧﺎص ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺻرار او ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آنﻗدر ﺑﮫ
وﻋدهھﺎی روﺳﯾﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دارﻧد .ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗم ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع را ﺑررﺳﯽ ﻧﮑرده و ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺻﺣﺑت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷم ،ﻧﻣﯽﺗواﻧم
ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ﮐﻧم و ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ در ذھﻧم ﺑود را ﺑﮕوﯾم .اﯾن ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺎ ﺑود .دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺣث ﻧﮑردن اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک داﺷﺗم اﯾن ﺑود
ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آن را ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎھﯽ و ﺑدون ﺻﺣﺑت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧداﻧﺳﺗم«.
در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﮐﮫ ظﺎھرا در ﻗﺳﻣت آﺧر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧود ﺗﺎ ﺣدودی از ﺑﯾﻣﺎری
ﺧود ﻧﺎراﺣت ﺷده ﺑود ،ﻣﮑث ﮐرد و ﺑﺎ اظﮭﺎر ﻧﺎﺗواﻧﯽ در اداﻣﮫ ﻣوﺿوع ،اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻣوﮐول ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴٢در ﺳﻧد ٣۶
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺻدراﻋظم ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﭼﺎﺷت  ١٠ﻓﺑروری ١٨٧٧
ﺣﺎﺿران:
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺳﮑرﺗر و ﺗرﺟﻣﺎن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
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ﻧواب ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
ﻣﯾراﺧور اﺣﻣدﺧﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﻣﯾرﮐﺎﺑل
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ،ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎ اداﻣﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧود از طرف اﻣﯾر ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﻗﺑﻠﯽ را ﻣﺗوﻗف ﮐرد ،ﺳﺧﻧراﻧﯽ
را آﻏﺎز ﮐرد .او اداﻣﮫ داد ﮐﮫ طﯽ روزھﺎی  ١٢ﺗﺎ  ١٩ﺟوﻻی ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺗﻌددی ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر
ﺧﺎرﺟﮫ و ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺣث و ﺟدل ﻓراواﻧﯽ ھﻣراه ﺑود و اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ اﮔر
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ آنھﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد ،اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷدت طوﻻﻧﯽ ﺧواھد ﺷد .او ﮔﻔت:
»ﺧﻼﺻﮫ آن اﯾن اﺳت :ھﯾﭻ ﺿرورﺗﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﻣﮏ وﺟود ﻧدارد .وﻋدهھﺎ و ﺗﻌﮭدات ﻗﺑﻠﯽ
در ﺑﯾن دو طرف ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .آنھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻣطرح ﺷد ﺑﺎﯾد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ آنھﺎ ﮔﻔﺗم ،اﮔر آنھﺎ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎزی ﺑرای ﮐﻣﮏ وﺟود دارد،
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﻋدهھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠوم راﺿﯽ ﻧﺧواھﻧد ﺷد و ﻣن دﻻﯾل زﯾﺎدی را ﺑرای
اﺛﺑﺎت اﻗﺎﻣﮫ ﮐردم .ﺑرﻋﮑس ،ﻋرض ﮐردم ﮐﮫ ﻗولھﺎ و ﻧوﺷﺗﮫھﺎی واﯾﺳراھﺎی ﻗﺑﻠﯽ در اﯾن
ﻣورد ﺑﺎطل و ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺧواھد ﺑود.
ﺑرﮔﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ درﺳت اﺳت .اﻣﺎ ﻣن ﺑﯾﺷﺗر از آن ﭼﯾزی ﮐﮫ در آن
وﺟود داﺷت ﮔﻔﺗم" :ﺑﮕذارﯾد ھﻣﮫ اﯾنھﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺗﺎ اﻣﯾر آورده ﺷود".
ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ،در ﮔﻔﺗﮕوی دوم ﺑﺎ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک در  ٣٠ھﻣﺎن ﻣﺎه ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﺻرار او ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ،ﻣن اظﮭﺎر ﮐردم ﮐﮫ »ﻧوع ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را راﺿﯽ
ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻣن در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ دﻻﯾل زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺻﺣﺑت ﮐردم و اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﺎﯾد ﻗوﻟﯽ ﺑدھد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧم« .ﻣن اﯾن را ﺑﮫ
طور ﺧﻼﺻﮫ ﺑرای ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺗﮑرار ﮐردم و دﻻﯾل ﻣن ﺑرای ذﮐر اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ
ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک اﯾن ﺑود  -در آﻏﺎز ﮔﻔﺗﮕوی آن روز ،او ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﮐﮫ ﮔر ﭼﮫ او از آﻧﭼﮫ
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ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ،ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ اطﻼع دارد ،آرزو ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ
ﺗوﺳط ﻣن ﺑرای ﺧودش ﺗﮑرار ﺷود.
ﺑﺎز ھم در ﻣورد ﮐﻣﮏھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای آﯾﻧده و ﺗﻘوﯾت ﺳرﺣدات .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣن در ﺟﻠﺳﮫ
روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک در اوﻟﯾن ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺎ در  ١٢ﺟوﻻی در ﻣورد "ﺣﺎﯾل"
ﺑودن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت اﺷﺎره ﮐردم ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﮑرار آن ﻧﯾﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗولھﺎی ﮐﮫ ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو دادﻧد ،ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎهھﺎ و اﺳﺗدﻻلھﺎ ﮐﮫ روز
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور اﻧﮕﻠﯾس ذﮐر ﮐردم ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﺟدد ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﯾﺳت.
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن وﻋدهی راﺿﯽ ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،اﺧﺗﻼف ﻧظر زﯾﺎد ﺑود و
ﺑﺣث ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
ﺳراﻧﺟﺎم ،در  ٣٠آﮔﺳت ھﻣﺎن ﺳﺎل ،ﻣن ﮔﻔﺗﮕوی ﺳوﻣﯽ ﺑﺎ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک داﺷﺗم ﮐﮫ در آن
ھﻣﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭼﯾزی ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺣﻘﺎﯾق آن ﮔﻔﺗﮕو را از ﺳواﺑق دﻓﺎﺗر ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﭘس از آن ،در ﺳوم ﯾﺎ ﭼﮭﺎرم ﺳﭘﺗﻣﺑر ،ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺻﺣﺑﺗﯽ داﺷﺗم ﮐﮫ ﺑﺣث را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد.
در ﻣورد ﮐﻠﻣﮫ »دﺷﻣﻧﯽ« ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .اﻣﺎ واﯾﺳرا ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﺑﺎراﺗﯽ در اﺳﻧﺎد ﺣﮑوﻣﺗﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﺷود .ﻣن ھم از ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧﯾن ﻋﺑﺎراﺗﯽ در اﺳﻧﺎد ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودم
و ﭼﯾزی ﻧﮕﻔﺗم.
در ﻣورد ﻧﺎم روﺳﯾﮫ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز ذﮐر ﮐردم ،ﺑﮫ دﻟﯾل اظﮭﺎراﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻻرد
ﻧﺎرﺗﺑروک در ﮔﻔﺗﮕوی  ١٢ﺟوﻻی اﻧﺟﺎم داد؛ او ﮔﻔت» :ﻻزم اﺳت ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع داده ﺷود
ﮐﮫ ﭼون ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﯾن ﻗﻠﻣروھﺎی ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﯾﮏ "ﺣﺎﯾل"
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اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺳودﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺷد« .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ او اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺣﺎﯾل ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ ﻧﺎﻣﯾد ،آﯾﺎ اﯾن ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ را ﺛﺎﺑت ﻣﯽﮐﻧد
ﯾﺎ ﺧﯾر؟ در ﻧﮭﺎﯾت واﯾﺳرا اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت دوﺳت ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺗﺟﺎوز ﺗﺑدﯾل ﺷود .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻣﮑرری ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،اﺣﺗﻣﺎل آن را ﮐﻣﺗر ﻣﯽداﻧد« .ﭘس از ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺳﺧن ﺳﮑوت
ﮐردم زﯾرا ﻓﮑر ﮐردم ﮐﮫ اﺗﺣﺎد و دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎ از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﭘس از ﺗﻣﺎم اﯾن ﺑﺣثھﺎی طوﻻﻧﯽ ،ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ،در  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٣ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ آدرس
اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣن داد .اﻣﯾر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﺗﻌدد آن را ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻧوﺷت .دو ﺟﻣﻠﮫ
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑود:
اول» ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﻠم ﻣروارﯾد ﺧود در ﻣورد ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ،اﯾن دوﺳت ﺑﮫ
درﺳﺗﯽ آن را درک ﮐرده اﺳت .ﺧداوﻧد را ﺳﭘﺎس ﻣﯽﮔوﯾم و ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﻟﺣﻣدﷲ
ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﭘﺎﯾدار در ھﻣﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎ ﺑرﻗرار ﮐردﯾم و ﺷﺑﮭﺎت و ﻣﺧﺎﻟﻔتھﺎ از ھر ﺳو
دور ﺷده و ﭼﻧﺎن اﻣﻧﯾت در ھﻣﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس از ﺳرﺣدات ﺧود
ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯽﮐﻧد و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در ﺣدود ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﺣث و ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد و واژه
»دﺷﻣﻧﯽ« دﯾﮕر در اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﺷود و ھﻣﮫ ﻣﻠتھﺎ از آراﻣش و
اﻣﻧﯾت ﺑرﺧوردارﻧد«.
دوم» ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎ ﻗﻠﻣﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دوﺳﺗﯽ داﺷت ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ
ﮐﮫ ﻣﺳﯾری را ﮐﮫ ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن دوﺳت دﻧﺑﺎل ﮐردﻧد ،از طرف آن
ﺟﺎﻧب رﻋﺎﯾت ﻧﯾز ﻣﯽﺷود .اﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﺎﯾﮫ ﺷﺎدی ھﺎی ﻓراوان اﺳت .دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن ﻣن! ﭘس
از آن ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﮐﮫ در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﯾدات ﭘﻧﺎه ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
اﯾن ﺑﺣثھﺎ ﻧﺑود .ھﻣﺎن ﺗﻌﮭدات و ﺗواﻓﻘﺎت اﻣﺑﺎﻟﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﺑزرگ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﻣﻧﺑﻊ دوﺳﺗﯽ دﺳت ﻧﺎﺧورده و ﭘﺎﯾدار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .از
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ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب اﯾن دﻋﺎ ﮐﻧﻧده در ﻋرش اﻟﮭﯽ ﭘﺎﯾﮫ دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد
ﻣﺣﮑم و اﺳﺗوار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﮔﻔﺗﮕو در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم،
اﻗﺗدار او در دﺳت ﻣن اﺳت و ھم اﺳﻧﺎد ﻻرد ﻻرﻧس در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن اﺳت«.
اﻣﯾر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب ﺑﮫ آدرس ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
درﺧواﺳت اﺟﺎزه ﺑرای ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر ﮐﮫ از ﺗﮭران ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﯽ رﻓت و اﺟﺎزه ﻋﺑور
از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﺧواﺳت ،ﭼﻧﯾن ﻧوﺷت» :در ﻣورد ﻋﺑور اﻓرادی ﭼون ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر و
دﯾﮕران از ﺣدود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼون ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺎ در زﻣﺎن ﮔﻔﻧﮕو و ﮐﻧﻔراﻧس در ﻣورد ﺗﻣﺎم اﯾن
ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺎ آن ﺻﺎﺣب ﻣﮭرﺑﺎن ،ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺗوﺿﯾﺢ داده ﮐﮫ در ﺣدود
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾرادات و اﻋﺗراﺿﺎت زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﮑرار آن ﻧﯾﺳت«.
ﻻرد ﺻﺎﺣب ﻓوق در ﭘﺎﺳﺦ ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن در ﻣورد ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑرای اﯾن دوﺳت ﻣﻌﻠوم اﺳت .او ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھﻣﺎن
ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی را ﮐﮫ اﯾن دوﺳت از ﺧدﻣﺗﮕزاران و رﻋﺎﯾﺎی آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن در ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﻣﯽﮐﻧد ،از ﺧﺎدﻣﺎن اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﺑزرگ اﻧﺟﺎم دھد«.
دوﺑﺎره ،در زﻣﺎن ﻋزﯾﻣت ،ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑرای اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﻣن اﮐﻧون ﻣطﺎﻟب
آن را از ﺣﻔظ ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم .اﮔر ﺗﻔﺎوت ﺟزﺋﯽ در ﺟﻣﻠﮫﺑﻧدی وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﺟﺎزه دھﯾد
ﻣورد ﻣﻼﻣﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد .ﺧﻼﺻﮫ ،ﻣﺿﻣون ﭼﻧﯾن ﺑود» :ﻣن ﻣﯽ روم و دوﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑر ھﻣﺎن
ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺣﮑم ﻗﺑﻠﯽ ﻣﯽ ﮔذارم و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣن ﻧﯾز ھﻣﺎن ﻣﺳﯾر را ﻧﮕﮫ ﺧواھد ﮐرد«.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋزﯾﻣت ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ،آن ﻣﺳﯾر ﻗﺑﻠﯽ اداﻣﮫ داﺷت .ﭘس از ﺑﺣثھﺎی
ﮐﮫ در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت در ﭘﺷﺎور ﺻورت ﮔرﻓت ،ﭼﮫ ﻧﮕراﻧﯽ در ذھن اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟود
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮐﻧون آن را ﺑرطرف ﮐﻧﯾد«؟
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ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ او اﮐﻧون ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮕوﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ﮐرده
و ھﯾﭻ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ در ذھن اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره
ﮐرده ،وﺟود ﻧدارد ،اﻣﺎ اﯾن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ واﻗﻌﺎ در ذھن اﻣﯾر در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺳواﻻت دﯾﮕر وﺟود
دارد؛ اﮔر ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ او اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﻋﻠل اﯾن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﺻورت دوﺳﺗﺎﻧﮫ،
ﻏﯾررﺳﻣﯽ و ﺑدون اﯾﺟﺎد اﺧﺗﻼف ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑرﺷﻣرد ،او )ﻓرﺳﺗﺎده( اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم
ﻣﯽدھد.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای ﺷﻧﯾدن ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﯾد
اﺑراز ﮐرد و ﺑﮫ او اطﻼع داد ﮐﮫ آرزوی واﯾﺳرا اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋواﻣل ﻧﮕراﻧﯽ را ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت در ذھن اﻣﯾر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑداﻧد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﺳﭘس اداﻣﮫ داد ﮐﮫ اﮔر ﮐدام ﻧﮕراﻧﯽ در ذھن اﻣﯾر ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﭘس از اﯾن
ﺑﯾﺎﯾد ،از ﻋواﻣل دﯾﮕر ﺧواھد ﺑود" .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن و اﻧﺗظﺎر ﻟطف ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
ﺑرﺧﯽ از آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم.
ﻋﻠت اول ،در ﭘﺎﯾﺎن  ١٨۶٩ﯾﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺑﻌد ،ھﻣﮫ ﺳران ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻣﯾر
در ﮐﺎﺑل ﻣورد ﺗﺟﻠﯾل ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ،درﺧواﺳﺗﯽ اراﯾﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای آن ﭼﻧﯾن ﺑود" ،ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﺎ دارﯾد ،ﺧرﺳﻧد ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﻣور را ﺑﯾن ﺧودﻣﺎن ﺣل
ﮐﻧﯾم" .اﻣﯾر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻟزاﻣﺎت ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﺎﯾل ﺣﮑوﻣﺗﯽ در آن زﻣﺎن ،آن درﺧواﺳت
را از طرﯾق ﻣﺎﻣور ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ارﺳﺎل ﮐرد ،اﻣﺎ از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭻ
ﭘﺎﺳﺧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن از ﺳوی ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺗوﺳط اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﻧﺷده اﺳت.
ﻋﻠت دوم ،در ﻣورد ﺳردار ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن در ﻧﺎﻣﮫی از ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود» ،اﮔر
ﺗﻼشھﺎ و ﮐوﺷشھﺎی از طرف رﻗﺑﺎی داﺧﻠﯽ ﺑرای ﺑرھم زدن ﻣوﻗﻌﯾت آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن
در ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل و ﺷﻌﻠﮫور ﺳﺎزی دوﺑﺎره آﺗش ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺻورت ﮔﯾرد ،اﯾن ﺷراﯾط
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ﻗطﻌﺎ ﻣوﺟب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺧواھد ﺑود ،ﺑرﻋﻼوه ،ﮔﮭﮕﺎھﯽ آنھﺎ ﭼﻧﺎن
اﺑزارھﺎ و اﻗداﻣﺎﺗﯽ در اﯾن ﻣورد اﺗﺧﺎذ ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ در ﺷراﯾط آن زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺷﺧﯾص
داده ﺷود« .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻣن در ﺳﻔر ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺎﻻک ﺻﺎﺣب ﮔﻔﺗم ﮐﮫ »اﮔر
ﺑرای دوﺳﺗﯽ اﻣﯾر ارزش ﻗﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ،در ﻣورد او ﭼﯾزی ﻧﮕوﯾﯾد« .اﻟﺑﺗﮫ او ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺧود ﻧﺎﻣﮫ ﺧواھد ﻧوﺷت.
ﻣﺟددا آﻗﺎی ﻣﮑﻧﺎب در  ١٨٧٣ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧوﺷت" :ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ از طرف
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺧواھد ﺷد".
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،روزی در ﮔﻔﺗﮕو در ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﯾن ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک و ﻣن ﺑﮫ طور
ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﺷﯾده ﺷد .ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت" :در ﻣورد ﯾﻌﻘوب
ﺧﺎن ،ﻣن ﻧﮕران اﯾن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮕوﯾم ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﯾﺎ ﭼﻧﺎن ﮐﻧﯾد .در ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﯾل،
اﮔر اﻣﯾر از ﻣن ﻣﺷوره ﺑﺧواھد ،ﺑر ﺑﻧﯾﺎد آﮔﺎھﯽ ﺧود ﺑﮫ او ﻣﺷوره ﺧواھم داد .اﮔر او ﺑﮫ آن
ﻋﻣل ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑرای ﻣن ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد ،زﯾرا اﻣﯾر ﺑرای رﻓﺎه ﺧود ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد
ﮐﮫ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧد«.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،وﻗﺗﯽ اﻣﯾر ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ،ﺳردار ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن را از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ھرات
ﻣﻧﻊ ﻧﻣود و او را زﻧداﻧﯽ ﮐرد ،ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد و ﺗﻼش و ﮐوﺷش
ﺑرای اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺣﮑوﻣت اﻣﯾر و ﻋﻠﯾرﻏم اظﮭﺎرات ﻻرد ﺻﺎﺣب ﻓوق ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ "ﻣن در
اﯾن ﻣورد ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧدارم" ،از طرﯾق ﻋﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣب ،ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷت و ﮔﻔت" ،ﺗﻠﮕراﻣﯽ از ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد درﯾﺎﻓت ﺷد .ﺧوب اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ واﯾﺳرا ﻋﺎﺟل ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ ﺳردار
ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن آﻣده ﺑود رﻋﺎﯾت و ﺑرآورده ﺷود .در اﯾن ﺻورت ﻧﺎم ﻧﯾﮏ اﻣﯾر و دوﺳﺗﯽ
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس دﺳت ﻧﺧورده ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد و واﯾﺳرا ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ در اﺳرع
وﻗت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻓوق اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر ﭘﯾدا ﮐﻧد و از وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﭘروﻧده ﻣطﻠﻊ ﺷود«.
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اﮐﻧون اﯾن ﺳوال را ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ
ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد اﺳﺗﻘﻼل آن را ﺿﻌﯾف ﺳﺎزد؟
ﻣﺟددا آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از طرﯾق ﯾﺎدداﺷت در ﮐﻧﻔراﻧس ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣن دادهاﯾد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ
»ﻣﺎ ﺧود را ﮐﺗﺑﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ اﻏﺗﺷﺎش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از اﻣﯾر ،اﺧﺗﻼل داﺧﻠﯽ را ﺳرﮐوب ﺧواھد ﮐرد« .ﺣﺎل از آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻗﺑﻼ در اﯾن ﻣورد ﻧوﺷﺗﮫ داده اﺳت ،ﭼﮫ ﺿرورﺗﯽ ﺑرای ﺗﮑرار آن وﺟود
دارد؟ اﺟﺎزه دھﯾد ﺑﮫ آن ﺳﻧد ﻋﻣل ﺷود .آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳت و اﮔر آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧوﺷﺗﮫ ﺣﺎﺿر
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد«؟
در اﯾن ھﻧﮕﺎم ،ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﮐﮫ از ﺗﻼشھﺎی روزاﻧﮫ ﺧﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود ،اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻔﺗد و اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾدوار اﺳت در ﺑﯾﺎن ﺗوﺿﯾﺣﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ و
ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺧود ،ﺗﻣﺎم ﺣرفھﺎﯾش را در ﮐﻧﻔراﻧس آﯾﻧده ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴٣در ﺳﻧد ٣۶
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺻدراﻋظم ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﭼﺎﺷت  ١٢ﻓﺑروری ١٨٧٧
ﺣﺎﺿران:
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺳﮑرﺗر و ﺗرﺟﻣﺎن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
ﻧواب ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
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ﻣﯾراﺧور اﺣﻣدﺧﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﻣﯾرﮐﺎﺑل
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ،ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﭘس از ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﻌﻣول ،ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل اﺟﺎزه ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ
ﺧود درﺑﺎره ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﻣﺗﻔرﻗﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ذھن اﻣﯾر اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود ،اداﻣﮫ دھد.
ﺳﭘس ﻓرﺳﺗﺎده ﺳوﻣﯾن ﻋﺎﻣل ﻧﮕراﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ داد :در ﻣورد اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ و ھداﯾﺎﯾﯽ
از ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﻣﯾر واﺧﺎن ﻣﯽ ﺑرد ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣﯾر ﻣذﮐور ﺑﺎ ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی از
ﺳرھﻧﮓ ﮔوردون و ﺳﺎﯾر اﻓﺳران ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐرده ﺑود .در وھﻠﮫ اول ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در
ﮐﺎﺑل اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد ﺑرای آﻣدن ﺧود از اﻣﯾر اﺟﺎزه ﺑﮕﯾرد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل اﯾرادات
زﯾﺎدی در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﻣﺎﻣور اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت آنھﺎ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از اﺳﻧﺎد ﻣﺎﻣور
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد و ﺑﺧﺷﯽ از آنھﺎ در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و
رﺳوم دو ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺣﺗﯽ ﻋرف اﯾن ﮐﺷور ﻣﻐﺎﯾرات دارد .اﯾن ﻣوﺿوع ھﻧوز ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار داﺷت و ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮭﺎﯾﯽ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس درﯾﺎﻓت ﻧﺷد ،وﻗﺗﯽ اﺑراھﯾم
ﺧﺎن ﺑدون اﺟﺎزه اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد.
اﻛﻧون از ﺷﻣﺎ ﺧواھش ﻣﻲﻛﻧم ﻛﮫ اﯾن را ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد :وﻗﺗﻲ ﯾﻛﻲ از ﺧدﻣﺗﮕزاران
ﺣﻛوﻣت اﻣﯾر ﺑﮫ اﺟﺎزه آن ﺣﮑوﻣت ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازي ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﻌﺿﻲ ﻣِﻠكھﺎی ﻣﺣﻠﻲ را ﺑرای
اﯾن ﮐﺎر اﺳﺗﺧدام ﻣﯽﮐﻧد و ﺳﭘس ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﯾﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻻھور ھﻣراه ﺑﺎ ھداﯾﺎﯾﯽ
ﺑرای آن ﻣﻠﮏ ﻣﺣﻠﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود و اﯾن ﺗردﯾد را در اذھﺎن ﻣردم اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آن
ﻣِﻠﮏ ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﯾر واﺧﺎن ،ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﮔﻣﺎﻧﮫزﻧﯽھﺎی زﯾﺎدی در اﯾن ﻣورد در ﻣﯾﺎن
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺎری اﺳت و در اﯾن ﻣورد وﯾژه اﮐﻧون ﻣﯽﮔوﯾﻧد :در ﯾﮏ ﻣورد ﯾﮑﯽ از
اﯾن ﺻﺎﺣبھﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺑﮫ ﺳرﺣد آﻣده ﺑود و در آن زﻣﺎن ھم اﯾن ھﻣﮫ
ﻟﺟﺑﺎزی وﺟود داﺷت ﮐﮫ واﯾﺳرای ھﻧد ﻧﺎﻣﮫ و ھداﯾﺎ ﺑﮫ ﻣِﻠﮏ آن ﻣﺣل روان ﮐرده اﺳت .اﮔر
ﺑﮫ آنھﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت در ﺳرﺣدات ﻣﺎ داده ﺷود ،در طول زﻣﺎن ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت رخ
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ﻧدھد؟ و در ﺑراﺑر ﭼﻧﯾن دﺷواری ﭼﮫ ﮐﻧﯾم؟ زﯾرا در ﻣوﺿوع واﺧﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در اﻣور
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺧﺎﻟت ﮐردهاﻧد.
ﻋﻠت ﭼﮭﺎرم در ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم آن ﻣﻌﻠوم اﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮑرار ﻧدارد .زﯾرا
اﮔر ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ آن ﺑﭘردازم ،ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ اﮔر ﺗوﺿﯾﺢ آن ﺿرورﺗﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘس از رﻓﻊ ﻣوﺿوع ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﭘﯾش روی ﻣﺎﺳت ،ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺧواھم
ﮐرد ،در ﻏﯾرآن ﻧﻣﯽﺧواھم.
ﺣﺎل اﮔر در ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷد ،دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﻧﮕراﻧﯽ )اﻧدﯾﺷﮫ( وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣورد ﺑﺣث اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،زﯾرا ﺗﺻوﯾب آن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود .زﯾرا ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﺳﺎﺑق ﮐﮫ اﻣﯾر
ﻣرﺣوم و ﻻرد ﻻرﻧس در ھﻣﯾن ﭘﺷﺎور ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﻌﺎھدهی ﻣﻧﻌﻘد ﮐردﻧد ،ھﻣﯾن
ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در ﻣورد آن ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧﯾم ،در ﺑﯾن آنھﺎ ﻣطرح ﺷد .اﮔر اﺟرای آن ﻣﯾﺳر
ﺑود در آن زﻣﺎن ﻣورد ﻗﺑول ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت ،زﯾرا ﻻرد ﯾﺎد ﺷده ﺑﮫ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ
آﮔﺎه و ﺧﯾر و ﺷر آن ﺑرای او آﺷﮑﺎر ﺑود .ﺧود اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﺑﮫ طور ﻣﻔﺻل ﺑﮫ ﻻرد ﻻرﻧس
ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ اﺟرای اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت و ﻧﻣﯽﺗواﻧد آن را اﻧﺟﺎم دھد و ﻻرد
ﻻرﻧس راﺿﯽ ﺷد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻔظ دوﺳﺗﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را از ﻣﻌﺎھده
ﻣﮑﺗوب ﺣذف ﮐرد .ﺑﮕذارﯾد اﯾن ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد و ھﯾﭻ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﯾن ﻣﺎ
اراﯾﮫ ﻧﺷود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد آن ﻣﻌﺎھده و ﺳﺎﯾر ﺗﺿﻣﯾنھﺎ را ﻟﻐو ﮐﻧد.
ﺑﺎر دﯾﮕر ،ﻻرد ﻻرﻧس ،ھﻧﮕﺎم ﻋزﯾﻣت از ھﻧد در  ،١٨۶٨ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧوﺷت و ﺗوﺿﯾﺢ
داد ﮐﮫ ﮔواھﯽ ﺑر آن ﻣﻌﺎھده ﺑود .در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود  -اﮔر از اﯾن ﻧوع دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس دارﯾد ،دﺳت ﺑرﻧدارﯾد ،آن ﺣﮑوﻣت اﮐﻧون ﻧﺎﮔزﯾر اﺳت ﮐﮫ از ﻧﻔوذ ﺑراﺑر
)ﺗﺻرف ﻋدﯾﻠﮫ( در ﮐﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و دوﺳﺗﯽ در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ روش ﺳﺎﺑق اﺳﺗوار
ﺧواھد ﺑود.
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ھﻣﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ دوﺳت ﻣﺧﻠص ﺷﻣﺎ ﻣﺳﯾری را ﮐﮫ اﮐﻧون در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣور
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟرﯾﺎن دارد ،ﺑﺎ ﻣﺷورت و ﭘس از ﺗﺄﻣل و ﻣﻼﺣظﺎت ﮐﺎﻣل اﺗﺧﺎذ ﻧﻣود و
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﺑزرگ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن آن را ﺗﺎﯾﯾد و ﺗﺻوﯾب ﻧﻣود .آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن )اﻣﯾر(
از ﻣﺎھﯾت اﻗدام ﺧود در ﻣﻌﺎھده و ﻗرارداد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗرﺳﯽ از
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر ذﮐر ﺷده و ﻧﮫ دﺧﺎﻟت ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس در اﻣور داﺧﻠﯽ ﻗﻠﻣرو ﮐﺎﺑل ﯾﺎ در اداره
آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن )اﻣﯾر( وﺟود دارد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﻣﺳﻠم داﻧﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ اﮔر آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن )اﻣﯾر( ﺑرای ﺑﮭره
ﻣﻧدی از ﻣﻌﺎھده و اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس از ﻣﺳﯾر ﺳﺎﺑق ﻣﻧﺣرف ﻧﮕردد ،ھرﮔز
در اداره او اﺷﺗﺑﺎه ﻧﺧواھد ﺷد.
ﻣطﺎﻟب دﯾﮕری ﻧﯾز در آن ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﯾﺎن آنھﺎ ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﻧﺎﻣﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ آنھﺎ ﭼﯾﺳت .اﻣﺎ اﯾن اﻣﯾدواری ﺟدی ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ آن ﻧﺎﻣﮫ ،اﮐﻧون ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری اﯾﺟﺎد ﻧﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺗواﻟﯽ ﻻرد ﻣﺎﯾو ،ﺑﮫ وﯾژه در ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت ،ھر
ﺧواﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾش روی اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﮕذارﯾد ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ و اﺣﺗرام روﺑرو ﺧواھد ﺷد .ﻻرد
ﻣﺎﯾو ،ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﺳﺎﺑق ،اﯾن دوﺳﺗﯽ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺣﻔظ و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻋﺎدت ﻣرﺳوم
ﺗﻘوﯾت ﮐرد.
اﮐﻧون آرزوی ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ طﺑق ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻻرد ﻣﺎﯾو ،ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻋﻣل
ﮐﻧﯾد .ﻣﺑﺎدا اﻣوری در ﺑﯾن ﻣﺎ ﺑﯾﻔﺗد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣور ﺣﮑوﻣﺗﯽ )اﻋﻣﺎل ﺣﮑوﻣﺗﯽ(
ﻣﺷﮑوک ﺳﺎزد و اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﭘﯾﺷﯾن را از ﺑﯾن ﺑﺑرد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﻣری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻧﺎﻣﻣﮑن
اﺳت.
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در ﻣورد وﺿﻌﯾت اﻣور از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﮫ ھﻧد آﻣد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ھﻧد را
ﺗرک ﮐرد ،ﮔرﭼﮫ در اﯾن ﻣورد ﺑﺣثھﺎی ﺻورت ﮔرﻓت ،اﻣﺎ او اﯾن دوﺳﺗﯽ را ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر،
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺳﯾره ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻋرف ﻗﺑﻠﯽ اداﻣﮫ داد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ھﻣﮫ اﯾن
ﺷراﯾط در ﭘﺷﺎور اﺷﺎره ﮐردم ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﮑرار آنھﺎ ﻧﯾﺳت.
از ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺣﻘﺎﯾق واﻗﻌﯽ وﺿﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﻋداﻟت و ﺑﯽ طرﻓﯽ در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾد .وﺿﻌﯾت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ذﮐر دﻗﯾق آنھﺎ ﻧﯾﺳت.
در وھﻠﮫ اول ،ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھراس دارﻧد و در ذھن ﺷﺎن ﺛﺎﺑت و ﻋﻣﯾﻘﺎ
در دل ﺷﺎن رﯾﺷﮫ دارد ﮐﮫ اﮔر اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽھﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮐﺷور ﺷﺎن ﭘﺎ ﺑﮕذارﻧد،
دﯾر ﯾﺎ زود ﮐﺷور را از دﺳت آنھﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻧﻣﯽﺗوان در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ آنھﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن داد و ﺣذف اﯾن ﻧظرات از ذھن آنھﺎ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ،زﯾرا ﺷواھد زﯾﺎدی در ﺗﺎﯾﯾد
آنھﺎ اﻗﺎﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮐﻧون ذﮐر آنھﺎ اﯾن ﺑﺣث را ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
از اﯾن رو ﭼون ﻋﻘﺎﯾد ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﺣﻔﺎظت از اﻧﮕﻠﯾسھﺎ در ﻣﯾﺎن آن ﻗﺑﺎﯾل
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ دﺷوار اﺳت ،ﻧﮫ ﻏﯾرﻣﻣﮑن ،زﯾرا ﺗﻣﺎم ارﺗش و اﺗﺑﺎع ﺣﮑوﻣت از اﯾن ﻣردم
ﮐوھﺳﺗﺎن اﻧد.
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻋداﻟت ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﻣﻌﻠوم اﺳت در آن زﻣﺎن ﮐﮫ ارﺗش ﺷﻣﺎ در آن ﮐﺷور
ﺑود و ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑود ،ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﮐردﻧد و ﻣن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﯾﺎن
آنھﺎ ﻧدارم .در ھﻣﯾن ﺑﺎزار ﻗﻧدھﺎر و ﮐﺎﺑل ﭼﮫ اﻋﻣﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم دادﻧد؟ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم داده ﺑود ،ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷد .ﭼﻧد روز ﺑﻌد ،دﯾﮕری ﻣرﺗﮑب ھﻣﯾن ﻋﻣل ﺷد.
اﯾن وﺿﻌﯾت ﺳﮫ ﺳﺎل اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﻣﺗوﻗف ﻧﺷد.
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اﻣﺎ در ﮐﻧﺎر اﯾن ،ﻋدهی ھم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از روی دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر ،ﺑرﺧﯽ از ﺻﺎﺣبھﺎ را
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﺗﺎ دوﺳﺗﯽ دو ﺣﮑوﻣت را ﺧدﺷﮫ دار ﮐﻧﻧد .آﯾﺎ ﺳﺗﺎد ارﺗش اﻣﯾر در ﻣﯾﺎن
ﺑﯾﺳت ھزار ﻧﻔر از ﻧﯾروھﺎﯾش ﺑﮫ دﺳت اﯾن اﻓراد ﮐﺷﺗﮫ ﻧﺷد؟
اﮐﻧون اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ارﺗش ﺧود از ﺻﺎﺣبھﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد .اﻣﺎ اﮔر او ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﺟﺎن
ﻓرﻣﺎﻧده ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد ،ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد از ﺟﺎن ﻓرد دﯾﮕری ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد؟
ﻣﺟددا ،اﮔر در ھر زﻣﺎﻧﯽ اﻏﺗﺷﺎش ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رخ دھد ،ﺻﺎﺣبھﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻧﺎﺑود
ﺧواھﻧد ﺷد و اﯾن ﻧﮑﺗﮫی اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻧدارد ،زﯾرا ﻣﻌﻠوم اﺳت .ﭼون در زﻣﺎن
اﻏﺗﺷﺎش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از زﻣﺎن ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﺗﺎ اﻣروز ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺟﯾبﺗرﯾن اﻓراد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از ﺑزرگﺗرﯾن ﺳران و رھﺑران آنھﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد .اﮔر وارد
ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن ﻣوﺿوع ﺷوم ،ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣن ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ اﮔر ﺑﺧواھﯾد ،ﺷراﯾطﯽ
را ﮐﮫ در آن ھر ﯾﮏ از آنھﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ،ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﮐﻧم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ھر ﻋﻠﺗﯽ ،ﺻﺎﺣبھﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﻋﺎﻗﺑت آن ﭼﮫ ﻣﯽﺷود؟ ﻧﺗﯾﺟﮥ آن
ﺳرزﻧش و ﺗﻠﺧﯽ اﺑدی ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود ،دوﺳﺗﯽ آن ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس از ﺑﯾن
ﻣﯽرود و ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود.
ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺻﺎﺣب اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﺳرﺣد ﭘﺷﺎور ﺑﯾن ﻣرزھﺎی دو ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ
ﻗﺗل رﺳﯾد و ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑرﺑوک ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ او
در ﺑﺣث ﺳﯾﻣﻠﮫ اﻋﺗراف ﮐرد و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧوﺷت و اﺑراز ﺧرﺳﻧدی ﮐرد،
ﻣوﺿوع ﻧوروزﺧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﭘس از دزدی ﯾﮏ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﻓرار ﮐرد .اﯾن ﻣوﺿوع ھزﯾﻧﮫھﺎی
زﯾﺎدی ﺑر اﻣﯾر ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد و ﺟﺂنھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را از دﺳت داد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
راه ﺗﺎ اﻣروز ﺑﮫ دﻟﯾل رﻧﺟش ﻣردم اﺳت.
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ﺣﺎل ،اﮔر ﭼﻧﯾن رﺧدادی در آن ﺳرﺣدات دوردﺳت اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن آن از ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف
اﻧد ،ﭼﮫ ﻋواﻗﺑﯽ در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت؟
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر اﻣﯾر ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را ﮐﮫ ھم آﺑروی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از دﺳت ﻣﯽدھد و ھم
ﺻدﻣﮫی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ھم ﺗﻠﺧﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ،در ﮐﻧﺎر ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دو
ﺣﮑوﻣت ،ﭼﮫ ﻓﺎﯾدهی دارد؟ طﺑق ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺎ اﻣروز ،ﭼﯾزی ﺧﻼف دوﺳﺗﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ
ﺷراﯾط ﻧوﺷﺗﮫھﺎ و اﺳﻧﺎد اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎده اﺳت.
ﭼﮫ ﻓﺎﯾده دارد ﮐﮫ اﻣﯾر اﯾﻧﮏ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑدھد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن دﺷﻣﻧﯽ و ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ دو
ﺣﮑوﻣت و از ﺑﯾن رﻓﺗن دوﺳﺗﯽ در ﺑﯾن آنھﺎ ﺑﺎﺷد؟ اﮔر او اﮐﻧون اﯾن ﮐﺎر دﺷوار را ﺑر
ﻋﮭده ﮔﯾرد و اﻧﺟﺎم آن ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ،ﭼرا
وارد ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺷدﯾد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت؟ ھﻣﮫ ﻣردم و ﻣﻠل روی زﻣﯾن ﭼﮫ ﺧواھﻧد
ﮔﻔت؟ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس در دﺳت دارد،
ﻧﻣﯽﺗوان ھﯾﭻ ﺳرزﻧﺷﯽ را ﻣﺗوﺟﮫ اﻣﯾر ﮐرد و ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ،اﮐﻧون ﺑﺎری از ﺳرزﻧش را
ﺑر دوش او ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھم ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾﺎنﺑﺎر اﺳت و ھم ﻣذﻣوم ﺧواھد ﺑود.
ﺣﺎل ،ﺳرزﻧش در ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑدﺗر از ھر ﭼﯾز اﺳت .ﭘس ﭼرا ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ،ﺑﺎ وﺟود
دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر از آنھﺎ اﻧﺗظﺎر دارد ،ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺑﺎر ﺳرزﻧش را ﺑر ﯾﮏ دوﺳت ﺻﺎدق
ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد؟
در روزھﺎی اول ﮐﻧﻔراﻧس ،در آﻏﺎز ﮔﻔﺗﮕو ،ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾد ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت در ذھن اﻣﯾر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣذف ﺷود .ﺣﺎل آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻧﮕراﻧﯽ از ذھن
اﻣﯾر را دور ﺧواھد ﮐرد ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺗﺎزه را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ذھن اﻣﯾر ،ﺑﻠﮑﮫ در اذھﺎن ھﻣﮫ ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﮐرد .از اﯾن رو ،اﮐﻧون از ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﻣدن و ﺑزرگ اﻧﮕﻠﯾس ﺗﻘﺎﺿﺎ
دارم ﮐﮫ اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﻣﺗﻌددی را ﮐﮫ در ﮔﻔﺗﮕوھﺎ و ﺑﺣثھﺎ آوردم و ﻧﻘل ﻗولھﺎی ﮐﮫ از
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اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ذﮐر ﮐردم و ھم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣورد ﻋرف راﯾﺞ و ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ ﺑودن اﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮔﻔﺗم ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﮐﺷورﺷﺎن ﺑﺳﻧﺟﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻧظر ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﺻﺣﯾﺢ ﺑرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺣق و ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﮭﺗر اﺳت .ﻣن اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺳواﻟﯽ را ﻣطرح ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺎھدات و ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯾﺷﯾن و ﮐﺎرﺑرد
ﮔذﺷﺗﮫ را ﻣﻠﻐﺎ ﮐﻧد ﺗﺎ اﯾن دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن رﯾﺷﮫی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ وﺟود داﺷت ،ﻣﺣﮑم اﺳﺗﻣرار ﯾﺎﺑد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴۴در ﺳﻧد ٣۶
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺻدراﻋظم ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﭼﺎﺷت  ١۵ﻓﺑروری ١٨٧٧
ﺣﺎﺿران:
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺳﮑرﺗر و ﺗرﺟﻣﺎن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
ﻧواب ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
ﻣﯾراﺧور اﺣﻣدﺧﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﻣﯾرﮐﺎﺑل
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ،ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺷروع ﮐرد و ﮔﻔت ،ﻣن ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ
او آنﻗدر ﺧوب ﺑوده اﺳت ،ﺗوﺟﮫ ﮐردم و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ از زﺑﺎن او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد،
اﻋﺗﻘﺎدی را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ واﯾﺳرا ﻣدتھﺎﺳت ،ﺑر آن ﺑوده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺿرورت
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺻرﯾﺢ ،ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﺎت ﮔذﺷﺗﮫ
و در ﻣورد ﻣﺎھﯾت ﻧﯾﺎت ﺧود واﯾﺳرا ﮐﮫ ﺑرای آﯾﻧده وﺟود داﺷت .اﮐﻧون ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای اﯾن
ﺗوﺿﯾﺣﺎت در ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﭘﯾدا ﺷد و ﻣن وﻋده ﻣﯽدھم ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه واﯾﺳرا از آرزوی رﺳﯾدن
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ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم رﺿﺎﯾتﺑﺧش از طرﯾق اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ،ﻣداﺧﻠﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری
از ﺧطر دﺧﺎﻟت در آﯾﻧده ﺗوﺳط دﯾﮕران اﺳت .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اداﻣﮫ داد ،در دادن ﺑرﺧﯽ از
ﮔزﯾدهھﺎی اﺳﻧﺎد ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ،ھدف ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ در ﻣورد ﮔذﺷﺗﮫ وارد ﺑﺣث
و ﺟدل ﻧﺷوﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای اﻣﯾر ﺗوﺟﮫ دﻗﯾق واﯾﺳرا را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧواﺳتھﺎی واﻻﺣﺿرت
)ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آن ﻋﺻﺎرهھﺎ ﺛﺑت ﺷده اﺳت( ﺑرای ﯾﮏ اﺗﺣﺎد رﺳﻣﯽ و داﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت
ﺗداﻓﻌﯽ-ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ و ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺛﺎﺑت ﮐﻧم .ﺑرای واﯾﺳرا واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ
ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش اﻋﺗﻣﺎد و رﺿﺎﯾت ﺧﺎطر ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت دﯾدار ﺑﺎ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻓﻘﯾد در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺷد
اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن زﻣﺎن و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ در  ،١٨٧٣ﭘذﯾرش ﺧواﺳتھﺎی
اﻣﯾر را زود ھﻧﮕﺎم و ﻏﯾرﻣﻧﺎﺳب ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣود و از ﻣﺗﻌﮭد ﺷدن ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺧودداری
ﮐرد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دﻻﯾل ﺳوءﺗﻔﺎھم ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻋدم ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﮑرر ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾن
دو ﺣﮑوﻣت ﺑوده اﺳت .ﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﺳﻔﯾر از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎ و ﻧﮕراﻧﯽھﺎی واﻗﻌﯽ اﻣﯾر و آﻧﭼﮫ
در زﻣﺂنھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ رخ داده ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺳﺎلھﺎﺳت ﮐﮫ ﮐم و ﺑﯾش از
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑوده اﺳت ،ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑﮫ اطﻼع واﯾﺳری ﮐﻧوﻧﯽ رﺳﯾد
و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﮭﺗر از اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر ،ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽﺷد .ﺑﮫ ﻧظر واﯾﺳرا ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ
اﮔر ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑﺎھوش ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣﯽ ﺑود ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠل
و ﺷﮑﺎﯾﺎت واﻻﺣﺿرت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ او ﻣﻣﮑن ﻧﺑود ﮐﮫ رخ دھد .ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﺷﮑﺎﯾﺎت واﻗﻌﯽ اﻣﯾر ]رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﻓرﺳﺗﺎده در ﻣورد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﻣداﺧﻠﮫ در
در ﻗﺿﯾﮫ ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ،اﻣور ﺳرھﻧﮓ ﮔوردون و ھﯾﺋت ﯾﺎرﮐﻧد ،ظﮭور ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر در
ﺳرﺣد اﻓﻐﺎن[ ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ ﺻورت دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐرد و ﺟدا از
ﻣوﺿوع ﻣذاﮐره ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داد ،ھﯾﭻ ﺷﮏ ﻧﮑردم ﮐﮫ ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺑرﺷﻣردن اﯾنھﺎ ﺗوﺳط ﻓرﺳﺗﺎده ﺑداﻧم ،زﯾرا ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ واﯾﺳرا ھﻣﯾﺷﮫ
آرزو داﺷت ﮐﮫ از دﯾدﮔﺎهھﺎ ،ﺧواﺳﺗﮫھﺎ و درﺧواﺳتھﺎی واﻗﻌﯽ واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ھﻣﮫ
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک آنھﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻣطﻠﻊ ﺷود.
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ﻣﺟددا ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺎن ﺷﮑﺎﯾﺎت او ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل و ﺑدون ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺗﮫ ﺷود را ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم اﺳﺗدﻻل و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻣﺧﺎﻟف ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﭘذﯾرﻓﺗم ،ﺑﻠﮑﮫ از
ﺑﺣث و ﺟدل در اﻣور ﮔذﺷﺗﮫ ﺧودداری ﮐردم.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اداﻣﮫ داد ،واﯾﺳرا ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط رواﺑط ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت و
ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق ﻣوﻗﻌﯾت اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی –
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺣﮑﯾم ﺣﮑوﻣت اﻣﯾر ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﺑﯾﻔﺗد – ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ھر
دو ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﯾد اﻣﯾر را از ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑرای ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ او )اﻣﯾر( ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﻓﻌﺎل در
ﺑراﺑر ﺧطر ﻣداﺧﻠﮫ از ﺑﯾرون آﺷﮑﺎرا آﮔﺎه ﺳﺎزد.
واﯾﺳرا ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣﺎﯾل اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣﺗﯾﺎز ﺑدون ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﺧواﺳت از ﺟﺎﻧب او ﺑﺎﺷد ﯾﺎ
ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﻏﯾر از ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻣﻌﻘول ﯾﺎ آﺷﮑﺎرا ﺿروری اﺳت ﮐﮫ او
را ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺗﺻوﯾب ﻣﻌﺎھده ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود .از ﻣﯾﺎن اﯾن ﺷراﯾط،
ﺷرطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدری ﺑرای ﺗﻌﮭد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺿروری اﺳت ﮐﮫ آﻏﺎز ﻣذاﮐرات ﺑدون اﯾن
ﺷرط ﺑﯾﮭوده ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدﻣﺎت ﻣورد ﺗواﻓق ﻗرار ﮔﯾرد ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘذﯾرش آن
از ﺳوی اﻣﯾر ﺑﮫ اﯾن اﺻل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﺳرﺣداﺗﯽ را ﺧواھد داد ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود در دﻓﺎع از آن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .زﯾرا
آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ واﯾﺳرا ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از آن ﺳرﺣدات ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از
طرﯾق اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺧود از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر روی آنھﺎ ﯾﺎ ﻓراﺗر از آنھﺎ رخ
دھد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧود را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣوادث اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﺗوﺿﯾﺢ آنھﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺳﺗﻘل ،ﺑﯽ ﺗﻌﺻب و رﺳﻣﯽ از ﺣﻘﺎﯾق ﺗﺟﺎوز ادﻋﺎﯾﯽ و ﺿرورت
دﻓﺎع آن آﻣﺎده ﺳﺎزد.

657

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،واﯾﺳرا ﺑﺎ اﺻرار ﺑر ﭘذﯾرش اﯾن اﺻل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷرط ﻻزم ﺑرای ﺷروع
ﻣذاﮐره ،ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾل ﯾﺎ ﻗﺻدی ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺟﮭت ﺑﺎﻋث ﺷرﻣﺳﺎری اﻣﯾر در اﺟرای آن ﺷود؛
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣل ﺟزﺋﯾﺎت ﺑرای اﺟرای اﯾن اﺻل را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت در ﮐﻧﻔراﻧس ﺣﺎﺿر واﮔذار
ﻣﯽﮐﻧد.
در ﻣورد ﻣﻌﺎھده  :١٨۵۵ﻓرﺳﺗﺎده اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾر آن را ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽداﻧد و ﺑﮫ
ﺷراﯾط آن ﭘﺎﺑﻧد اﺳت .واﯾﺳرا ھم ﻣﯽﭘذﯾرد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھده ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺎﻓذ اﺳت و از طرف
ﺧود ،در ﺻورت ﻋدم وﺟود ﻣﻌﺎھده ﺟدﯾد ،ﻣﻔﺎد آن را رﻋﺎﯾت ﺧواھد ﮐرد .اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ
ﻓرﺳﺗﺎده ﯾﺎد آوری ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎده اول اﯾن ﻣﻌﺎھده دوﺳﺗﯽ داﯾﻣﯽ را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن
ﺣﮑوﻣتھﺎ دﻻﻟت ﺑر ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺧوب دارد و ﻣﺎده ﺳوم و آﺧر ھﻣﺎن ﻣﻌﺎھده ﺣﮑوﻣت اﻣﯾر
را ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ھر ﻗدرت دﯾﮕری ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﭘﯾوﻧدد ،اﻣﺎ ﺑﮫ
ھﯾﭻوﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣﯾر در ﺑراﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﺧود
ﻧﻣﯽﮐﻧد .در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﮔﻔت ،واﯾﺳرا اﮐﻧون ﺑﺎ اراﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت
رﺳﻣﯽ ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧواﺳﺗﮫ ﯾﺎ درﺧواﺳت ﮐرده ،ﻣﯽﭘذﯾرد و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗوان
دارد ،ﺗﻣﺎﯾل ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑرای رواﺑط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
اﮐﻧون ﺑر ﻋﮭده ﺷﻣﺎ ،ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر واﻻﺣﺿرت اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﯾﺎ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ اﻋﺗﻣﺎدی
ﮐﮫ او در اﻣﺑﺎﻟﮫ در  ١٨۶٩ﻧﺷﺎن داد ،واﯾﺳرا را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد و ﺑﮫ واﯾﺳرا ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑرای
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت آﺷﮑﺎر و ﻓﻌﺎل را ﻓراھم ﺳﺎزد ﯾﺎ در ﻏﯾرآن ،ﻣزاﯾﺎی اراﯾﮫ ﺷده
را رد ﮐﻧد.
اﻣﺎ ،ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت از ﻓرﺳﺗﺎده اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣد ،اﮔر اﻣﯾر ھﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و
ﺧواﺳتھﺎی ﻣﺎ را رد ﮐﻧد و ھﯾﭻ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد ،واﯾﺳرا ﺿﻣن رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎد
ﻣﻌﺎھده ] ١٨۵۵ﻧﻣﺎﯾﻧده در اﯾن ﺟﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرد و ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻋﺑﺎرت ﺧود
در ﻣورد ﺗﻘوﯾﮫ ﺳرﺣدات را واﺿﺢ ﺳﺎزد و ھم در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧و ھم .١٨۵۵
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد زﯾﺎد ﺗﮑرار ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧و  ١٨۵۵ﻣﺗﻌﮭد اﺳت .ﭘﯾﻠﯽ
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ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣواد ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ  ١٨۵٧ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد .ﭘﯾﻠﯽ از
ﺗﻐﯾﯾر ﻋﺑﺎرت ﺧود اﻧﮑﺎر ﮐرد ،اﻣﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﺿر اﺳت ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل را ﺑدھد[
از ﺣﻣﺎﯾت اﻣﯾر و ﺧﺎﻧداﻧش در ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﮑل داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠوم آن
ﺧودداری ﺧواھد ﮐرد و ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﺳرﺣدات ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑدون اﺷﺎره ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻣﯾر اداﻣﮫ
ﺧواھد داد ﺗﺎ در ﺑراﺑر ﺣوادث اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗدارک دﯾده ﺷود.
ﭼون ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻓﻘط ﺑﮫ ﭘذﯾرش اﯾن اﺻل ﻣرﺑوط
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻗﺎﻣت در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧد ،اظﮭﺎرات ﻣن در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ دﻓﺎع از ﺳرﺣدات ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺣدود ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﮫ
ﻓرﺳﺗﺎده اطﻣﯾﻧﺎن دھم ﮐﮫ اﮔر اﯾن اﺻل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھم ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺗرﯾن و ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﯾوه ،در ﺑﺎره ﺟزﺋﯾﺎت ﯾﮏ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧود را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺗﺣﺎد ﺗداﻓﻌﯽ-ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن
ﻋﻣوﻣﯽ وارث اﻣﯾر و ﺣﻣﺎﯾت او در ﺑراﺑر اﻏﺗﺷﺎشھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺣث ﮐﻧﯾم
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺳﺧﻧﺎن ﺧود را در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد .در اﯾن ﻣورد ،ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل
اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻧظور از ﺗﻘوﯾت ﺳرﺣدات ھﻧد ﺑدون اﺷﺎره ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻣﯾر را ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷده
اﺳت.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت :واﯾﺳرا ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺳرﺣدات ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت و
آراﻣش آن اﻣﭘراﺗوری اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑداﻧد ،ﺑدون ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣﯾر اﻧﺟﺎم
ﺧواھد داد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻛﺎﺑل در اﯾن ﻣورد ﭘرﺳﯾد ،در ﻣورد ﺗﻘوﯾت ﺳرﺣد ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑدون اﺷﺎره ﺑﮫ اﻣﯾر
ﻛﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻛردﯾد ،ﻣﻲﭘرﺳم :آﯾﺎ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎي در ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﯾﺎ
ﻏﯾر از آن؟
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ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻣن ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ھدف ﮐﻧﻔراﻧس ﺣﺎﺿر ﻣداﺧﻠﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﯾﺳت.
ﻣن ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ واﯾﺳرا ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵را رﻋﺎﯾت ﺧواھد ﮐرد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣذاﮐرات
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﻧﺟﺎم ﻧﺷود.
اﮐﻧون ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ واﯾﺳرا ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﺑرای دﺧﺎﻟت در ﺣوزه ﻗﺿﺎﯾﯽ اﻣﯾر در
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ آن ﺣوزه ﻗﺿﺎﯾﯽ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﯾم ،ﻧدارد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل در اﯾﻧﺟﺎ
ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ او ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﺧود را در ﻣورد ﺑﻧد ﻧﮭﺎد )اﺟﻧﺳﯽ( در روز دوﺷﻧﺑﮫ ١٩
ﻓﺑروری ﺧواھد داد .ﺳﭘس ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴۵در ﺳﻧد ) ٣۶ﺧﻼﺻﮫ(
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه،
ﺻدراﻋظم ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﭼﺎﺷت  ١٩ﻓﺑروری ١٨٧٧
ﺣﺎﺿران:
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
داﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو ،ﺳﮑرﺗر و ﺗرﺟﻣﺎن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
ﻧواب ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل
ﻣﯾراﺧور اﺣﻣدﺧﺎن ،ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﻣﯾرﮐﺎﺑل
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ،ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
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ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺷروع ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ طﺑق ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل و ﺧودش در
ﭘﻧﺟم ﻣﺎه ﺻورت ﮔرﻓت ،ﻓرﺳﺗﺎده در ﻣورد ﮔذﺷﺗﮫ اظﮭﺎر ﻧظر ﮐرد و ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
اظﮭﺎرات ﺧود را در ﻣورد آن ﺑﯾﺎن ﮐرد .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﮐﻧون ،ﻣطﺎﺑق ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓوق ،از
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل درﺧواﺳت ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ او ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﺑدھد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﯾر ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ
واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ واﯾﺳرا داده ،ﭘﺎﺑﻧد اﺳت ﯾﺎ از آن ﮐﻧﺎر ﻣﯽرود ،ﻣواﻓﻘت در ﻣورد اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت از آن ﺳرﺣدات و ﻧظﺎرت
و ﮔزارش روﯾدادھﺎی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در آن ﺳرﺣدات ﯾﺎ ﺧﺎرج از آن رخ دھد.
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑل ﮔﻔت ،طﺑق آﻧﭼﮫ روز ﮐﮫ دوﺷﻧﺑﮫ اظﮭﺎر ﮐرد ،اﮔر اﻣﯾر از اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﺷوار
ﺑرای دو طرف ﺳودی ﻣﯽ دﯾد و ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐرد ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﺑﺣث ﻧﺑود ،اﻣﺎ
او اﻣروز در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﮔﻔت ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧد و
ﺑﮫ ﺳوال ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﻣﯽدھد .اﻣﺎ ،اﮔر ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽﮔﻔت ،او
ﺑرای ﺷﻧﯾدن ﺳﺧﻧﺎن دﯾﮕر ﺣﺎﺿر ﺑود .ﺳﭘس اداﻣﮫ داد و ﮔﻔت:
ﺧواھﺷﻣﻧدم از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن آرزوی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ھر دو طرف اﺳت ﮐﮫ ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﻣور ﮔذﺷﺗﮫ و ھم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا رﻓﻊ ﺷود ،ﺟﺎی اﻣﯾدواری و
ﻣﺳرت اﺳت .زﯾرا وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ اﻣور ،ﺑﺎ درک ھر دو طرف ،ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺳﺗﺣﮑﺎم دوﺳﺗﯽ
ﻗدﯾﻣﯽ ﺧواھد ﺑود .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﺎﯾد از وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷد و
ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗدرت اﯾﺷﺎن در اﻣری ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد و ﭼﮫ
ﻧوع اﺳت.
در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﮔذﺷﺗﮫ در ﺟﻠﺳﺎت ﭼﻧد روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دادم و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﮑرار آن
ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .وظﯾﻔﮫ ھر دو طرف ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ
ﺑر اﺳﺎس آن ﻋﻣل ﮐﻧﻧد و در ﻣورد آﯾﻧده ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧﻘل ﻗولھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ در طول ھﻔت
ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﺎه ﻣﺣرم ) ١٢٩۴ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ  ١٧ﺟﻧوری ﺗﺎ  ١۶ﻓﺑروری  (١٨٧٧ﺗوﺿﯾﺢ دادم.
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ﺷﻣﺎ از طرﯾق آنھﺎ از وﺿﻌﯾت ﭘروﻧده ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾد ﺷد .ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ وﺿﻌﯾت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ وﯾژه در ﮐﻧﻔراﻧس  ٢٧آن ﻣﺎه )ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ  ١٢ﻓﺑروی  (١٨٧٧اراﯾﮫ ﺷد ،ﻣﺣﺗوای
ﻣﻔﺎد ﺑﻧدھﺎی زﯾر را ﺑﮫ طور واﺿﺢ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺟددا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣﯽﺧواھم اﻋﻼم ﮐﻧم ﮐﮫ ﺧواﺳت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﻣﯾر اﯾن ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ و
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ در ﭘﺷﺎور ،ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ھم ﺑﺎ ﺧﻠوص ﻧﯾت ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻣطﺎﺑق ﻧوﺷﺗﮫھﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ،ھﯾﭻ اﺑﮭﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .در ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ،ھدف ھر دو طرف ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
دوﺳﺗﯽ ﻣﻌﻣول ﺑﺎﯾد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺳﺎﺑق ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺎﻧد.
در ﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣورد ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس ھرﮔز ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﺷوﯾش اذھﺎن واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﯾﺎ
ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﺗزﻟزل ﺳﺎزد.
در ﻣورد رﻓﻊ ﺧطر ﻣداﺧﻠﮫ در آﯾﻧده ﺗوﺳط دﯾﮕران :در اﯾن ﻣورد ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻻرد ﻣﺎﯾو و ﻓون ﮐﺎﻓﻣن ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روﺳﯾﮫ در ﺗﺎﺷﮑﻧد اطﻣﯾﻧﺎن داده
ﺷده ﮐﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﻧدھﺎ در ﻧﺎﻣﮫ اول او ﭼﻧﯾن اﺳت" ،ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ﭘﺎﯾدار ﺑﯾن ﻣﺎ و
ﺷﻣﺎ ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺷد .ﻣن ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ ﯾﺎ دﺧﺎﻟت در ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﻧدارم".
ﺑﻌﻼوه ،ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﮑرر از ﺑرﮔﮫھﺎی ﺧود ،ﺑﮫ وﯾژه در اوﻟﯾن ﺑرﮔﮫ ﺧود ،ﺻرﯾﺢ و
ﮐﺎﻣل ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻻرد ﻓوق ﺑﮫ آن اﺑﻼغ
ﮐرد.
ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﻧﯾز آن اوراق را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد و طﺑق ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻻرد ﮔراﻧوﯾل و ﺷﮭزاده
ﮔورﺗﭼﺎﮐف ﮐﮫ در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣن داد ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن داد .در  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٣ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻧوﺷت و در ذﯾل ﮔزﯾده ﻧﺎﻣﮫ او آﻣده اﺳت» :ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ اظﮭﺎر داﺷﺗﮫ
ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﺗﺻرف آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن را ﻣﻠﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽداﻧد و ﺷﮭزاده
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ﮔورﺗﭼﺎﮐف ﺑﮫ ﻧﺧﺳتوزﯾر اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻋﻼم ﮐرده ﮐﮫ اﻣﭘراﺗور روﺳﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
از ﺟﻣﻠﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺎوره ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در آن ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد« و ھﻣﭼﻧﺎن
»ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ و دﺧﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود ،ﺣﺗﯽ ﻓﮑر
ﻧﻣﯽﺷود«.
ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ھﻣﭼﻧﯾن ﻧوﺷت" :ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣرزھﺎی ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن را ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﮔراﻧوﯾل ،ﻣورخ  ١٧اﮐﺗوﺑر  ١٨٧٢ﻣﺷﺧص
ﺷده ﺑود ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت" .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻧوﺷت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد از ﺻﻠﺢ و رﻓﺎه ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷد و
ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗرس از ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ در ﺳرزﻣﯾنھﺎی ذﮐر ﺷده در ﻧﺎﻣﮫ ﻓوق ﻻرد
ﮔراﻧوﯾل ﻧدارد .او ﻧوﺷت» :ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﮭﺎر ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺷوره
آن ﻗرار دارﻧد از ﺗﻌرض ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی آن دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎن ﮐﮫ ﺣدود آنھﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﻓوق
ﻻرد ﮔراﻧوﯾل ذﮐر ﺷد ،ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت«.
ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ھﻣﭼﻧﯾن ﻧوﺷت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ھدف اﺻﻠﯽ ذﮐر ﺷده در ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﮔراﻧوﯾل
را ﺑﭘذﯾرد و آن ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ در اﯾﺎﻻت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی از ﻧظر رواﺑط ﺑﺎ او،
ﺻﻠﺢ و آراﻣش در ﺑﯾن آنھﺎ ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد و در آﯾﻧده از ﯾﮏ طرف ﻣرز ﻣﺷﺧص ﺑﮫ طرف
دﯾﮕر ﺗﺟﺎوز ﻧﺷود .او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺿﻣون ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ و اﻧﮕﻠﯾس اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﺗﻘوﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﻓﻊ ھرﮔوﻧﮫ ﺗرس و ﺧطراﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ از
ﺑﯾرون ﻣﺗوﺟﮫ آنھﺎ ﻣﯽﺷد .او ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺗردﯾدی در ﻣورد ﺧطر
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ و ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﻓراﻏت و اﻣﻧﯾت ،ﺧود را وﻗف ﭘﯾﺷرﻓت
و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ داﺧﻠﯽ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺧود ﮐﻧد.
از اﯾن رو ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗرﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را دارﻧد ﮐﮫ از اﺻل اﯾن ﻧوﺷﺗﮫھﺎ
ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﺷد ،ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک
در  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،١٨٧٣در اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و آراﻣش و دوﺳﺗﯽ ﭘﺎﯾدار ﺣﮑوﻣتھﺎ ،ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ
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ﻗﺎﻧون ،ھﯾﭻ اﻧﺣراﻓﯽ وﺟود ﻧدارد .اﮔر در اﺻل اﯾن ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺣﮑوﻣتھﺎ
ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﯽدﻟﯾل ﺑرای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺣﮑوﻣتھﺎ ﺷود،
ﭼﮫ ﺻﻼﺣﯽ در اﯾن ﮐﺎر وﺟود دارد؟ اﮔر اﻣﮑﺎن اﻋﺗراض ﺑﮫ وﻋدهھﺎی اﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی
ﻣذھﺑﯽ و وزﯾران و واﯾﺳراھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از رﻓﺎه ﺣﮑوﻣتھﺎ دور اﺳت .اﮔر ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽدﻟﯾل ﺗﺻور ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻣﻌﺎھدات و
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﮫ در دﺳت دارﻧد وﺟود دارد ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺧﻼف اﻋﺗﻣﺎد و دوﺳﺗﯽ و رﻓﺎﻗت
ﺧواھد ﺑود.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در روز اول ﮐﻧﻔراﻧس ،ﺑﺣث ﺑﺎ ﻣوﺿوع درک ﻧﺎدرﺳت در ذھن اﻣﯾر ﻗﺑل از
ورود واﯾﺳرای ﺣﺎﺿر آﻏﺎز ﺷد و ﻋﺻﺎرهھﺎی در ﺗﺎﯾﯾد آن از اﺳﻧﺎد ﺟﻠﺳﺎت اﻣﺑﺎﻟﮫ و
ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﻻھور و ﺳﯾﻣﻠﮫ داده ﺷد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣوﺿوع را ﺗوﺿﯾﺢ دھم .در
ﮐﻧﻔراﻧسھﺎی  ٨و  ١٠ﻓﺑروری اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ در ﺗﺎﯾﯾد ﺳﺧﻧﺎﻧم ﺗوﺿﯾﺢ دادم و
ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر را ﺑﯾﺎن ﮐردم .ھﻣﺎن اﺳﺗدﻻل ھﺎ اﮐﻧون ﻗﺎﺑل اﺟرا اﻧد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﮑرار
ﻧدارﻧد.
آﻧﭼﮫ در ﻣورد اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم درک اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،واﯾﺳرا از دﯾدﮔﺎهھﺎی واﻻﺣﺿرت آﮔﺎھﯽ
ﺑﮭﺗری ﺧواھد داﺷت .از اظﮭﺎرات ﻣن در  ١٠و  ١٢ﻓﺑروری روﺷن اﺳت ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ رخ
داد ،ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑود ،ﻧﮫ ﺑدون آن .ھدف ﻣن در اﯾن اظﮭﺎرات اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس در ﺗﺷرﯾﻔﺎت دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﻘوق اﻣﯾر ﭼﻧﯾن ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﮑﻧﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن ،زﻣﯾﻧﮫھﺎی
ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣوﺿوع دﺷواری را ﮐﮫ اﮐﻧون در ﺣﺎل ﺑﺣث اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ دادم ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آن
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏﯾرﻣﻣﮑن و ﺷرمآور اﺳت .ھدف ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ذھن اﻣﯾر ،ﺑﻠﮑﮫ
در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن دﻻﯾل ﺟدﯾدی ﺑرای ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﯾﻧدازﯾد.
آﻧﭼﮫ در ﻣورد ﺧطر ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﻋرض ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺧطر ﺑر دو ﻗﺳم اﺳت :داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ .ﺧطر داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺎﻣت اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس در ﺳرﺣدات آﺷﮑﺎر اﺳت و ﺷﮑﯽ
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ﻧﯾﺳت .ﻣﺳﺎﯾل ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗوﺻﯾف ﻣن از وﺿﻌﯾت اﻣور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﻧﻔراﻧس ١٢
ﻓﺑروری از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت .ﭘس در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﭼﯾﺳت .در
ﻣورد ﺧطر ﺧﺎرﺟﯽ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻧﺷﺎن دادم ،اﺣﺗﻣﺎل آن را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧم.
در ﻣورد ﻣﻌﺎھده ﺟدﯾد ،ﻣن ﭼﯾزی ﻧﮕﻔﺗﮫام و ﺑﺎ ﮐﻧﺎرهﮔﯾری ھم ﭼﯾزی ﻧﺧواھم ﮔﻔت .ﻣن در
ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﯾژه ﺷﻣﺎ و ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن آن ﺑﺣث ﺧواھم ﮐرد.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵ﮐﮫ ﻣﮑررا ذﮐر ﺷد ،ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣن
ھﯾﭻ اﺷﺎرهی ﺑﮫ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵ﻧﮑردهام .ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣرﺣوم و ﻻرد ﻻرﻧس ﺑﺎ ھم ﻣﻼﻗﺎت
ﮐردﻧد و ﻣﻌﺎھده و ﻋﮭد ﺑﺳﺗﻧد .اﻣﺎ اﮐﻧون ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻣﻌﺎھده ﭘﯾش روی ﻣن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ،
ﺧواھﺷﻣﻧدم اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵ﺑﺎ ﻣرﺣوم ﺳردار ﻏﻼم ﺣﯾدرﺧﺎن و ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ ١٨۵٧
ﺗوﺳط ﺧود اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﺑﺎ ﻻرد ﻻرﻧس ﻣﻧﻌﻘد ﺷد .ﺑﻌﻼوه ،آﺧرﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﻻرﻧس در
 ١٨۶٨از طرﯾق ﯾﮏ ﻣﮑﺗوب )وﺛﯾﻘﮫ( ﺑرای اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺑﻌدی ﺑﺎ ﺳر ﻣﮑﻠود
ﮐﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻻھور ﺑود .ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﻧﺎد ﻻرد ﻣﺎﯾو از اﻣﺑﺎﻟﮫ در ١٨۶٩
و اﺳﻧﺎد ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک از ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻣول آﺧرﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﻧﮕﺎم ﻋزﯾﻣت او ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﺎﯾر
اﺳﻧﺎد ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻗﺑﻼ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐردم .اﯾنھﺎ ھﻣﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕری ﻣرﺗﺑط اﻧد .آنھﺎ
ﺟدا ﻧﯾﺳﺗﻧد ،آنھﺎ ﯾﮑﯽ اﻧد .ﺑﮫ طور ﮐل ،ﻣﻔﺎ د ھﻣﮫ اﯾنھﺎ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
اﮔر ﻧﯾﺎز ﺗﺻدﯾق و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑدون ﺷﮏ ﻣوﺟب ﻧﯾﺎز ﺗﺻدﯾق و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﮐل آنھﺎ ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺧﺎص ﺑﮫ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣرﺣوم ﺑﺎ ﻻرد ﻻرﻧس ﻣﻧﻌﻘد ﮐرد :از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
وﺿﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻻرد ﻻرﻧس ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠوم ﺑود ،در ﻣﺎده ھﻔﺗم آن ﻣﻌﺎھده ﺧود را
ﻣﺗﻌﮭد ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻣوری در ﮐﺎﺑل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ،او ﻧﺑﺎﯾد
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھرﮔز و ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺑﺎ ﻟﻐو اﯾن ﻣﺎده ﻣواﻓﻘت ﻧﺧواھد ﮐرد.
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ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑرای رواﺑط ﻗﻠﺑﯽ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
روﺣﯾﮫ اﻋﺗﻣﺎدی ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر در  ١٨۶٩در اﻣﺑﺎﻟﮫ از ﺧود ﻧﺷﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺎ واﯾﺳرا
ھﻣﻧوا ﺑﺎﺷد ﻣن اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﺑﭘرﺳم ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑر ﺧﻼف روﺣﯾﮫ اﻋﺗﻣﺎد اﻣﺑﺎﻟﮫ در ارﺗﺑﺎطﺎت
و اﻋﻣﺎل ﺣﮑوﻣﺗﯽ رخ داده اﺳت .اﻣﯾر ﺑﺎ اﺧﻼص ھدف و ﺗواﻓق ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا در
ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ آن ارﺗﺑﺎطﺎت و ﻣﺳﯾر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗرار دارد .در ﻣورد ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﯾﮏ
»وﺛﯾﻘﮫ« ﻋرض ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫی ﺑﮭﺗر از آن ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﯾرت آور ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺻداﻗت و ﮐرار ﻧﯾﮏ را ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت .اﮔر ﺑﺧواھم ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره
ﮐﻧم ،ﺑﺣث ﻣﺎ را طوﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد؛ اﻣﺎ اﮔر ﺑﺧواھﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھم ،آنھﺎ را ﺷرح
ﺧواھم داد.
اﻣﯾر ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ ﺧود ﻣورد ﺗﻣﺟﯾد و ﺗﺎﯾﯾد واﯾﺳراھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫھﺎی آنھﺎ ﺑﮫ او آﺷﮑﺎر اﺳت .اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﻧﯾز او را ﺑﮫ آنھﺎ
داده اﺳت .ﭘس او ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اﮐﻧون اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺟدﯾدی را ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر
او ﻧﯾﺳت ﻓراھم ﮐﻧد؟
در ﻣورد رد ﻣﻔﺎد ،آﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﻣﻔﺎد ﺧود را رد ﮐرده اﺳت؟ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﺗﯾﺎزات اﻣﯾر ،ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط ﺳﺧت ﺟدﯾد ،ﺑﮫ وﯾژه اﻗﺎﻣت اﻓﺳران
اﻧﮕﻠﯾس در ﺳرﺣدات اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آﺷﮑﺎر دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای رد اﻣﺗﯾﺎزات ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی او
اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ رد آنھﺎ از ﺳوی اﻣﯾر ﻧﯾﺳت .در ﻣورد ﭘذﯾرش اﺻل اﻗﺎﻣت اﻓﺳران
اﻧﮕﻠﯾس در ﺳرﺣدات ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻣطرح ﺷده اﺳت ،ھر ﭼﻧد ﻣن در ﺗﺷرﯾﺢ وﺿﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﮐﻧﻔراﻧس  ١٢ﻓﺑروری ﺑﮫ طور واﺿﺢ آن را ﺗوﺿﯾﺢ دادم ،اﮐﻧون ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﺑﮫ
ﺷرح زﯾر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد :ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ،اﻟﺑﺗﮫ ،از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ،ﮐل ﻧﻘل ﻗولھﺎی
را ﮐﮫ ﻣن در اﯾن ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ از اﺑﺗدا ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ آوردم ،در ﻧظر ﺧواھد ﮔرﻓت .اول ،او
ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻗراردادھﺎ و ﻧوﺷﺗﮫھﺎ را ﺑدون رد ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .دوم ،ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ
ﻣن اﻣروز در اﺑﺗدای اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اظﮭﺎر ﮐردم ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺧطر ﺧﺎرﺟﯽ ﺣذف
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ﺷده اﺳت .ﺳوم ،او ﺗﺣت ﺷراﯾط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺻﻠﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را دﺷوار
ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﮐرد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺻﻠﯽ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺗواﻟﯽ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻣﺟددا ﺑﮫ
اﺳﻧﺎد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧم .اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ آدرس ﺟﻧﺎب اﻣﯾر در  ١١اﮐﺗوﺑر
 ١٨٧۶ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ارﺳﺎل ﺷد .در آن ﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس
از طرف اﻣﯾر اﻣور ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرد ،اﻣﯾر ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل اﯾن اﻣور ﺳﻧﮕﯾن ،از
ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوق ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﻣل ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای او ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ،ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﮐﻧد؛ در
ﺻورت ﻋدم وﺟود اﯾن ،ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻣور ذﮐر ﺷده ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﻌﻼوه،
ﺧود ﺷﻣﺎ در ﺑﺣث ﮐﻧﻔراﻧس روز اول اظﮭﺎر داﺷﺗﯾد و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اﯾن
ﮐﻧﻔراﻧسھﺎ ﺗﮑرار ﮐردﯾد ﮐﮫ اﮔر واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر اﺻل اﻗﺎﻣت اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس در ﺳرﺣدات
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﭘذﯾرد ،ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﻣﮏ دﻓﻊ دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ
را ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد .در اداﻣﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ھﯾﭻ ﻣﯾل و ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﺷرﻣﺳﺎری
اﻣﯾر در ﻣورد اﺟرای اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرای اﻗﺎﻣت اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد.
اﻟﺗﻣﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھم ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎﯾﮫ ﺧرﺳﻧدی و اﻣﯾد ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﻣﯾر اﺳت ﮐﮫ او
از اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾده ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،او ھﯾﭻ ﻣوﺿوع ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای اراﯾﮫ ﻣﺟدد
در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻧدارد؛ او ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﻣﮏ ﺑرای دﻓﻊ دﺷﻣن داﺧﻠﯽ را ﺑر
ﻋﮭده ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻧﻣﯽﮔذارد و ﺣﻔﺎظت از ﺳرﺣدات از ﺟﺎﻧب دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس واﮔذار ﻧﮑرده و او ھﻣﭼﻧﺎن ﻗدرت رﺿﺎﯾت ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار
را ﻧدارد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﭼﯾزی ﺟز ﺳرزﻧش ﺧود اﻣﯾر ﻧﺧواھد ﺑود ،زﯾرا ﺳرزﻣﯾنھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻗدرت ﺗﺣﻣل ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻗﺎﻣت اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس در ﺳرﺣدات
ﺧود را ﻧدارﻧد.
از اﯾن رو ،ﺑرای رﻓﺎه ھر دو ﺣﮑوﻣت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا از طرﯾق
دﻓﺎﺗر ﺣﺳﻧﮫ ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺻراﺣت و ﺻﻣﯾﻣﯾت ھدف ،ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺳﯾره واﯾﺳراھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮥ اﻋﻣﺎل ﻧﯾﮏ ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧد ﺗﺎ رواﺑط دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
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در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ،ﻣن ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم
ﺑﮫ ﺷﯾوه دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺻرﯾﺢ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻣﺷﺎوران ﻗﺑﻠﯽ و وزرای
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾس در ﻟﻧدن و واﯾﺳراھﺎ در ھﻧد ﭘس از ﻣﺷورت و ﺗﻔﮑر ﺑﺎﻟﻎ در
طول اﯾن ھﻣﮫ ﺳﺎل ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ھﻧوز ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﻗرار دارد .دوﺳﺗﯽ
از زﻣﺂنھﺎی ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد آن ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧده و واﯾﺳراھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺗﻣﺟﯾد و ﺳﺗﺎﯾش ﺧود
را ﺑرای واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻋﻣﺎل ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ او ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد .در اﯾن ﺻورت ﭼﮫ ﭼﯾزی
ظﺎھر ﺷد ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﻣﻔﺎد ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﮑﺗوﺑﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ،اﮐﻧون ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﺎﻧده اﺳت؟
ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﻘﯾن دارد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﺎ ﺻداﻗت ﮐﺎﻣل ﺑر آن ﭘﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑت و ﭘﺎﯾدار
اداﻣﮫ ﺧواھد داد.
ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن آﻏﺎز ﮐرد.
ﺳﭘس ﻓرﺳﺗﺎده ﺷرط ﻻزم اوﻟﯾﮫ را رد ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ،ﻣن ﻧﻣﯽﺧواھم ﻣوﺿوع
را ﻓورا در ﻣﻘﺎﺑل ﺧودﻣﺎن ﺑﮕذارﯾم و وارد ﺑﺣث و ﺟدل ﺷوﯾم .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻋﻼم
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ھﻣواره ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎھده ﻗدﯾﻣﯽ ﭘﺎﺑﻧد ﺑوده اﺳت ،از ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﭘرﺳم ﮐﮫ
آﯾﺎ او ﺧودداری ﻣﮑرر اﻣﯾر از ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی ﻣوﻗت و وﯾژه دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺣﺗﯽ رد
ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻣطﻠق و داﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی و ﺗﺟﺎرت
آنھﺎ و ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﻋﺑور ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در ﻧظر دارد؟ آﯾﺎ اﯾنھﺎ
اﻗداﻣت دوﺳﺗﯽ و ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺧوب اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎ روح ﻣﺎده اول ﻣﻌﺎھده ھﻣﺧواﻧﯽ دارد؟ آﯾﺎ
ﻓرﺳﺗﺎده ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﺷﺧص ﻗدرﺗﻣﻧد دﯾﮕری وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ رﻋﺎﯾت رواﺑط ﻣﺗﻣدﻧﺎﻧﮫ
ﻣﻌﺎھده ﺑوده و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟرأت ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ رﻓﺗﺎر ﮐﻧد؟
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ﺑﺎر دﯾﮕر ،ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی درﯾﺎﻓت ﺷده از ﻓون ﮐﺎﻓﻣن،
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روﺳﯾﮫ در ﺗﺎﺷﮑﻧد ،ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺗرس در ﻣورد روﺳﯾﮫ را ﺑرطرف ﮐرده
اﺳت و ﻧﻣﺎﯾﻧده در ﺑﯾﺎن اﯾن ﻣوﺿوع ﺑدون ﺗردﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﺟﮭت
ﺧﯾوه ،ﺑﺧﺎرا ،ﻗوﻗﻧد و ﻣرز ﺗرﮐﻣن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داده اﺳت .ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﯾز
ﻧﻣﯽﺗواﻧد اظﮭﺎراﺗﯽ را ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾش از
ﺗﺟﺎوزات روﺳﯾﮫ داﺷﺗﮫ ،ﻓراﻣوش ﮐﻧد .اﻣﺎ ھﻣﮫ اﯾن ﻣوارد ﺑرای ﻗﺿﺎوت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن
اﺳت .اﻧﮕﻠﯾس دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺗرس از روﺳﯾﮫ ﻧدارد.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر از طرف واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﺎ اﻣﺗﻧﺎع از اﻋﺗراف ﺑﮫ اﯾن
اﺻل ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت در ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اھداف ﻗﺑﻼ ذﮐر ﺷده
را ﻧدارﻧد ،ﻣن ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎر ﯾﺎ ﻗدرﺗﯽ ﺑرای ﮔﺷﺎﯾش ﻣذاﮐرات ﻧدارم .ﺑﺎ آن ھم ،ﻣﺎﯾﻠم طﺑق
درﺧواﺳت ﻓرﺳﺗﺎده ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ واﯾﺳرا ارﺟﺎع دھم و ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺗﺑﯽ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎﺷم .اﻣﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎن ،آﻏﺎز ﻣذاﮐرات ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻔﺗد و ﻣن ﺧود را ﻣﻠزم
ﻣﯽداﻧم ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،ھﯾﭻ اﺣﺗﻣﺎل ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﻣذاﮐره
ﺑر ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﻏﯾر از آن ﭼﯾزی ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎرات ﻣن ﻗﺑﻼ ﺑﮫ آن ﻣﺣدود ﺷده ،ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد و ﻣن ﻣﯽ
ﺗرﺳم ﮐﮫ اﻣﯾر ﻓرﺻﺗﯽ را از دﺳت داده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھرﮔز ﺗﮑرار ﻧﺷود ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯾت
ﺧود را ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺳﺧﻧﺎن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﻠﻲ اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ اﻣروز ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ
ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ در ﮐﻠﮑﺗﮫ ﺗﺳﻠﯾم داده ﺷود و ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮑﺗوﺑﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘس از
درﯾﺎﻓت آن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﺗﺻﻣﯾم آن ﻣﻘﺎم ﻣﺻﻠﺣت ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺻﻠﺣت ﻣﻲداﻧد ،ﺗذﮐر
دھد؛ ﺳﭘس ﯾﺎ ﺧودش ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﻣﯽدھد و ﯾﺎ ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس از آن ،ﺟﻠﺳﮫ آن روز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴۶در ﺳﻧد ) ٣۶ﺧﻼﺻﮫ(
 ١۵ﻣﺎرچ ١٨٧٧
از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه
در آﺧرﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﺎ در  ١٩ﻓﺑروری ،ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ اﺑراز آرزو ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ
را ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرده اﯾد ﺑﮫ واﯾﺳرا در ﮐﻠﮑﺗﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧم و ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺗﺑﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد.
در ﺻورت درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺻﻠﺣت ﻣﯽداﻧﯾد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﻣﯽ
دھﯾد و اﮔر ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
وﻗت را از دﺳت ﻧدادم و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣﺿرﺗﻌﺎﻟﻲ را ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﺗﻘدﯾم ﻛردم ﻛﮫ آن
را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫ و ﺗوﺟﮫ ﻗراﺋت ﻛرد و ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه داد ﻛﮫ از طرﯾق ﺗﻠﮕراف از ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﻰ
ﺑﮫ ﺧﺎطر دﻗﺗﻰ ﻛﮫ در ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﺎﻣل دﯾدﮔﺎهھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﮫ رواﺑط
واﻻﺣﺿرت و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧﺟﺎم داده اﯾد ،ﺗﺷﻛر ﻛﻧم.
وﺿﻌﯾت ﻣرﯾﺿﯽ ﺷﻣﺎ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﺣروﻣﯾت اﯾﻧﺟﺎﻧب از ارﺗﺑﺎط ﺣﺿوری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺷد و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ،ﺗﻠﮕراﻓﯽ از طرﯾق ﻧواب ﻋطﺎ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ رﺳﺎﻧدم.
اﮐﻧون دﺳﺗورات ﻣﮑﺗوﺑﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا را ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر آن ﺑودﯾم درﯾﺎﻓت ﮐردم و ﺑﺎ ﮐﻣﺎل
ﺗﺄﺳف آﮔﺎھم ﮐﮫ ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻗدری ﻣﺧﺗل اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣن در ﮐﻧﻔراﻧس را
ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﻓﻘط از طرﯾق ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﺷود.
واﯾﺳرا درک ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﺑل از وارد ﺷدن ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﻣذاﮐره ﻋﻣﻠﯽ ،ﻣﺎﯾﻠﯾد ﺑﺎ ﺑرداﺷتھﺎی
ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺷﻣﺎ در ذھن واﯾﺳرا آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد و ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور داد ﮐﮫ اﯾن
ﺧواﺳت را رﻋﺎﯾت ﮐﻧم.
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ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر واﯾﺳرا ﻋﻣﻼ ﺷﺎﻣل دو ﺑﺧش اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و دﯾﮕری ﺑﮫ ﺣﺎل
اﺷﺎره دارد.
اوﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ روﯾدادھﺎی ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻗﺎﺑل
ﯾﺎدآوری ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔم ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ اﻣﯾر ﺳﺎلھﺎ اﺳت ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر واﻗﻌﮫ ،اﺣﺳﺎس ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ذھن ﺧود دارد ﮐﮫ
اﺣﺳﺎس آزار وﻗوع ﻧﺎﻣﺣﺳوس آنھﺎ اﮐﻧون ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ واﯾﺳرا اﻋﻼم ﺷده اﺳت.
واﯾﺳرا ﻣطﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠل دﻟﺧوری ﺑرﺷﻣرده واﻻﺣﺿرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻋﻣدی ﯾﺎ
آﮔﺎھﺎﻧﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺑوده اﺳت .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺷﮑﯽ ﻧدارﻧد ﮐﮫ اﮐﺛر آنھﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور
ﯾﮏ اﻓﺳر ﻣﺣﺗﺎط و ﺑﺎھوش ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﺷد ،اﮔر ﭼﻧﯾن اﻓﺳری در ارﺗﺑﺎط
ﻧﺎﻣﺣدود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷد؛ ﺗﺟرﺑﮫی ﮐﮫ ﺳدهھﺎ آزﻣﺎﯾش ﺷده و ھﻣﮫ
ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺗﻣدن در ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﺑﮫ آن اذﻋﺎن ﮐردهاﻧد ،ﺛﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮕﺎﻧﮫ اﺑزار ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺣﻔظ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺳودﻣﻧد ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﺳت.
ﭼﻧﯾن ﮐﺷورھﺎی ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺣﮑوﻣتھﺎی آنھﺎ
اﺑزارھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و ﻣﻌﺗﺑر ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﺳوءﺗﻔﺎھم
ھﺎی در ﺑﯾن آنھﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺻوری ﮐﮫ واﯾﺳرا از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺧش اول ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد،
ﺗﺎﺳف او را ﺑﮫ ﺷدت اﻓزاﯾش داد ﮐﮫ اﻣﯾر ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط
ﮔﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫ و ﺛﺎﺑﺗﯽ ﮐﮫ در آن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت اداره واﻻﺣﺿرت ﻗرار دارد ،ﺧود را از ﭘذﯾرﻓﺗن
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر ﺧود ﻣﺣروم ﮐرده اﺳت و ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑر اﺳﺎس ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣرﺗﺑﮫ و ﻣﻧزﻟﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽ داد ﮐﮫ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﺑﮫ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن ﮐﺷورھﺎی ﭘذﯾرﻓﺗﮫ
ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ آنھﺎ رواﺑط دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
اﯾراداﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ داﺷت ،ھﻣواره ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣواﻧﻊ ﻋﻣﻠﯽ ﺑر ﺳر راه
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آن ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﭘدر واﻻﺣﺿرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم ﺛﺑﺎت و وﺿﻊ ﻣﺗﻼطم
ﻣردم اﻓﻐﺎن و ﺿﻌف ﻧﺳﺑﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد در دوره ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت
ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺎھش ،اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؛ و ﭼون ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾل ﯾﺎ ﻗﺻدی
ﻧدارد ﮐﮫ از اﻣﯾر ﺑرای اﺗﺧﺎذ اﯾن ﯾﺎ ھر ﺗرﺗﯾب دﯾﮕری ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑطور ﺧودﺟوش و
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻧدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧودش و ﻗﻠﻣروش اﺳت ،ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ،ﺑﯽﻓﺎﯾده اﺳت .زﯾرا ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘذﯾرش آن ﻧدارد و ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ
ﺗﺣﻣﯾل ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ آن ﻧدارد.
ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺑﺧش دوم ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﭘردازد .اﻣﺎ در اﻧﺟﺎم
اﯾن ﮐﺎر ،او اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺷﮑل را در درک راﻧش واﻗﻌﯽ و ﻣﻔﺎد آن ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﯽﮐﻧد و اﻋﺗﻣﺎد دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺷﺗﺑﺎه ﺑرداﺷت ﮐرده ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او آن را
درک ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت :ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﻣﯾر از ﻧﺗﯾﺟﮫ رواﺑط ﺧود ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﻧﺎراﺿﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه از ھﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ طور ﺧودﺟوش ﺑرای ﺑﮭﺑود آنھﺎ اراﯾﮫ ﮐرده ،ﻧﺎراض اﺳت؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،در
ﻋﯾن ﺣﺎل ،او از طرف ﺧود ھﯾﭻ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧدارد .اﮔر
واﻗﻌﺎ اﯾﻧطور ﺑﺎﺷد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ واﯾﺳرا ﻣﯽﺗواﻧد ﻗﺿﺎوت ﮐﻧد ،ھﯾﭻ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﯾن
ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .در ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ از طرﯾق ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد اراﯾﮫ ﮐرده ﺑود ،واﯾﺳرا
ﻣﺗوﺟﮫ ﺑود ﮐﮫ وزﯾر اﻣﯾر ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎرات ﮐﺎﻣل ﻣﻧﺻوب ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون از ﺑﺣث و
ﮔﻔﺗﮕو ﺧودداری ﮐرده اﺳت؛ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺻداﻗت و ﺣﺳن ﻧﯾت ﺧود ،ﺗﺎ ﺣد
ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻣﺗﯾﺎزات ﭘﯾش رﻓت و ﮐﻣﮏ اراﯾﮫ ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط
رد ﺷود ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﻧد ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﭼﺎرهی ﻧدارد ﺟز اﯾﻧﮑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﮐﺎﺑل را از اﯾن ﭘس ﺑﮫﻋﻧوان ھﻣﺳﺎﯾﮫی
ﮐﮫ رواﺑطش ﺑﺎ آن ﻧﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧش و ﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﮭﺑود اﺳت ،ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد.
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ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،زﺑﺎن ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ،واﯾﺳرا را ﺗﺎ ﺣدودی در ﺗردﯾد ﻗرار ﻣﯽدھد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾراداﺗﯽ
ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ دارد ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﻣﺟﺎز ﺑر ﺗﻣﺎﯾل
ﻣﺎ ﺑرای ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ آن و ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺧودش ﻗﺎﺑل ﺗواﻓق
ﺑود ﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ظﺎھرا ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑر ﭘذﯾرش او اﺻرار
دارد ،ﮔر ﭼﮫ ھرﮔز زﻣﯾﻧﮫی ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻓرﺿﯽ ﺑﮫ او داده ﻧﺷده اﺳت .ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑر
ﺑﻧد ھﻔﺗم ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧوﻧﯽ ﻧدارد و ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﭼرا اﻣﯾر ھﻣﭼﻧﺎن از درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧد ،زﺣﻣت زﯾﺎدی ﮐﺷﯾده اﺳت ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﻗت از
ھرﮔوﻧﮫ اﺷﺎره ﺑر ﭘذﯾرش اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس در ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺟﺗﻧﺎب ﮐرده اﯾد ﮐﮫ
واﯾﺳرا ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ او اظﮭﺎرات ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﺗﻧﺎع از ﭘذﯾرﻓﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺑرای اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ،ﺑرای اھداف ﻣﻌﯾن ،در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺳرﺣد اﻓﻐﺎن درک
ﮐﻧد ﯾﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﺗﻧﺎع از ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣوﺿوع ﯾﺎ ﺳوال ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھرﮔز
ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ آن ﻧﺑوده ﯾﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ آن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در
ﮐﺎﺑل ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧﺗﺻﺎب ﯾﮏ اﻓﺳر ﻣﻘﯾم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻧﻣﯽﮐﻧد و دﻟﯾل آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای اﻣﯾر
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﺎﺷد ،ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،زﯾرا ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﮕران ﻗدرداﻧﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود در ﮐﺎﺑل
ﻧﯾﺳت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﺎوزی ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘراﺗوری ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وارد ﻧﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،واﯾﺳرا
ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺧود را ﺑﮫ اﻣﯾر در ﻣورد ﺷراﯾط ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد ﻗطﻌﯽ و ﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌﯾﯾن اﻓﺳران
ﺻﺎﻟﺢ در ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ھم واﻻﺣﺿرت و ھم ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در ﻧظﺎرت روﯾدادھﺎی ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ ھﺷدار ﺑرای او ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ،ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد .دﻟﯾل آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ،ھم از ﺳوی اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ و ھم
ﭘدر واﻻﺣﺿرت ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ از ﻣزاﯾﺎی ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﻣوده و ﻣورد ﻗدرداﻧﯽ واﻻﺣﺿرت ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
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اﮔر ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ اﯾن ﺑﺎور ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎر ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد .زﯾرا
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧدارد ﺑرای ﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺧود ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ را
ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺧودش ﭼﻧﺎن طﺎﻗتﻓرﺳﺎ ﺑﺎﺷد .ﭼون ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﻔﺻل ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﭘﺎﺳﺦ داده ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اراﯾﮫ ﻧﮑرده و ﺣق ﻧداﺷﺗﯾد ﺑﮫ آن ﻧﺳﺑت دھﯾد؛ اﻣﺎ
آن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ آنھﺎ ﺑودﯾد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻏﺎﻓل ﻣﺎﻧده
اﯾد .از اﯾن رو ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور داده ﮐﮫ از ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺧواھم ﮐﮫ ﺑﮫ
طور واﺿﺢ و ﺳرﯾﻊ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻣﯾر اﮐﻧون ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾﺳت و
واﻻﺣﺿرت از ﭘذﯾرش اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ھر ﺑﺧﺷﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﺳﺎده ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ارﺟﺎع ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗوان ﻣﻧﺗظر
ﻣﺎﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل ﮐردﯾد در ﻣورد ﻣﺻﻠﺣت ﯾﺎ ﻋدم ﻣﺻﻠﺣت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
واﯾﺳرا ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ واﯾﺳرا اﺟﺎزه ﭼﻧﯾن اﻧﺗﻘﺎد
اﺿﺎﻓﯽ را ﻧﻣﯽدھد .ﺑرای اﻣﯾر زﻣﺎن و ﻓرﺻت ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب
ﺑودن ﻧﺗﺎﯾﺞ واﯾﺳرا )ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد( ﻗﺑل از ﭘذﯾرش آنھﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺑﻧﺎی ﻣذاﮐره در ﻧظر ﮔﯾرد .او اﮐﻧون ﻧﻣﯽﺗواﻧد در اﯾن ﻣورد ﺑﺣث ﮐﻧد .در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ
ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت از ﺳﯾﻣﻠﮫ در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم داد ،ﺑﮫ اﻣﯾر آﺷﮑﺎرا اطﻼع
داد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ او اﺻوﻻ آﻣﺎده ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت اﻧﺗﺻﺎب اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﻗﺎﻣت در
ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺳرﺣد اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺷد ،ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﺳﺗﺎده ھﺎ ﺑرای ﻣذاﮐره ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺷروط ﺑﮫ آن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ،ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺧواھد ﺑود .در ھﻣﺎن زﻣﺎن از واﻻﺣﺿرت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
درﺧواﺳت ﺷد ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧد ،ﻣﺻﻠﺣت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی داده
ﺷده ﺑﮫ اﯾﺷﺎن را ﺑﺎ دﻗت ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد .ﭼﻧدﯾن ھﻔﺗﮫ طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ آن را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
دھد؛ وﻗﺗﯽ ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﻋﻣدی آن ،وزﯾر ﺧود را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣن ﺑرای ﺑﮭﺗرﯾن وﺳﯾﻠﮫ
اﺟرای آن را ﻣذاﮐره ﮐﻧد ،واﯾﺳرا اﯾن ﺣق را داﺷت ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﻓرض
ﻣﯽﮐرد ،اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺑﮫ او ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده ﺑود ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻣﮑن از ﺳوی اﯾﺷﺎن
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ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻘﺗﺿﯽ و ﮐﺎﻣل ﻣورد ﭘذﯾرش واﻻﺣﺿرت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺻﻠﺣت اﺟرای
آن ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ﻧﺑود .ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﯾﺎ ﭘذﯾرش ﻗﺑﻠﯽ
آن اﺻل و ﺗﻼش ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﻣﺻﻠﺣت آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳوال ﺑﺎز ،ﻧﻘض ﺗﻔﺎھﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺑر ﺑﻧﯾﺎد آن ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﯾر در اﯾن ﻣذاﮐره ﺑﭘذﯾرد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،اﻣﯾر ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺷراﯾط ﯾﺎ ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز
ﺑرای واﯾﺳرا ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ وارد ﻣذاﮐره ﺷد )ﮐﮫ در ﺷﮑل ﮐﻧوﻧﯽ آن ﺗوﺳط
واﻻﺣﺿرت ﻣﻧﺷﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود( ﻧظر ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯾﯾر داده اﺳت .آﺧرﯾن ﺗﻼش ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت را ﺑﺎ ﺗﻌﺻب ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﺗﻔﺎھﻣﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣﯽﺧواھد از آن
ﮐﻧﺎرهﮔﯾری ﮐﻧد ﯾﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ آن را ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﭘﺎﺑﻧد ﺳﺎزد .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ او ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳت ﺑر اﺳﺎس ﻧظر اﮐراه ﺧود ،اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑرای ﮐﻣﮏ در دﻓﺎع از
ﺳرﺣدات ﺧودش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ،ﺑﮫ اطﻼع واﻻﺣﺿرت ﻣﯽرﺳﺎﻧم ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت از
ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﺑزرﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷد و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺑﮫ اﻓﺳران ﺧود
اﺟﺎزه ﻧﺧواھد داد ﮐﮫ از طرف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وظﺎﯾﻔﯽ را اﻧﺟﺎم دھﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻗﺎﻣت در ھر
ﺑﺧش آن ﮐﺷور ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿور آنھﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺗوﺳط ﺣﺎﮐم آن
ﮐﺷور ،ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،دﻋوت ﺷده و ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻗرار ﮔﯾرد و اﻣﻧﯾت و آﺳﺎﯾش
ﻓردی آنھﺎ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﺗوﺳط ھﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﺗﺿﻣﯾن ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر اﻣﯾر ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ
رﺳﯾده ﮐﮫ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻓوق ﻧدارد،
ﺗﻧﮭﺎ ﺑر واﻻﺣﺿرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻراﺣت و ﺑدون ﺗردﯾد ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
ﻣن ﻣﺎﯾﻠم ﺑﺎ وﺿوح ﺑﮫ ﺑﺷﻣﺎ ﺑﻔﮭﻣﺎﻧم ﮐﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﻧﮕراﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ
وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات اﻣﯾر را ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘذﯾرش آنھﺎ ﻧدارﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﻣواﻓﻘت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ واﻻﺣﺿرت در ﻧظر واﯾﺳرا ھﯾﭻ ارزﺷﯽ ﻧدارﻧد،
اﺻرار ﮐﻧﯾد؛ در واﻗﻊ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﮐﻣﺗر از اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل از ﻗدرداﻧﯽ وﻓﺎداراﻧﮫ اﻣﯾر و
ﺳﺧﺎوت آن ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﺎ آن آﺷﺗﯽ دھد .واﯾﺳرا ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
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ﺷﻣﺎ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﺎھدات ﻣوﺟود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﻧﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣذاﮐره اﺷﺎره ﮐرده
اﯾد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗذﮐر ﺷوم ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھدات ﻣوﺟود ﻣدتھﺎ ﭘﯾش ﻣورد ﻣذاﮐره و اﻧﻌﻘﺎد
ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و از آنﺟﺎ ﮐﮫ ھﯾﭻﯾﮏ از طرﻓﯾن در ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻧﮑردﻧد ،ھﯾﭻ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣذاﮐره
ﺑﯾﺷﺗر ﻧدارﻧد .وﻗﺗﯽ واﯾﺳرا ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻣﯾر ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ از ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﺧودداری ﮐرد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎرات ﮐﺎﻣل را ﺑرای
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده واﯾﺳرا در ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ،ﺑﺣث در ﻣورد ﻗراردادھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ
ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻗراردادھﺎی ﺟدﯾد ﺑود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر اﻣﯾر ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﻗرار دادن رواﺑط ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺟدﯾد
و ﺑﮭﺗر ﻧدارد ،ﭼﯾزی ﺑرای ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﺑﺣث ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد و در اﯾن ﺻورت ھر دو ﺣﮑوﻣت
ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳت واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ﻧﺳﺑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺧود ﺑﺎز ﺧواھﻧد ﮔﺷت .اﻣﺎ ظﺎھرا آن
ﻣواﺿﻊ ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ ﻗدری ﺗوﺳط اﻣﯾر ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳت درک ﺷده و ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺗوﺻﯾف ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻراﺣت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗذﮐر ﺷوم و در ﺻورت اﻣﮑﺎن اﯾن
ﺗﺻور ﻏﻠط و ﺧطرﻧﺎک را از ذھن ﺷﻣﺎ ﭘﺎک ﮐﻧم ،زﯾرا ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از
ﮔﻔﺗﺎر ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ادﻋﺎی ﺷﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣﻌﺎھدات ﻣوﺟود ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت
و دﻓﺎع از واﻻﺣﺿرت در ﺑراﺑر ھر دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﻣﯾر ﺑﺎ اﯾن
ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ،ﺻرﻓﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﺟدد ﺗﻌﮭداﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻗﺑﻼ از طرف او داده ﺷده و ﭼﯾزی ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻧدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت
ﻧﮕران اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌﮭدات ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾدی ﺑر او ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﺷود.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫی اﺳﺗدﻻل ﺟﺿرت ﻋﺎﻟﯽ اﺳت و اﮔر ﻣﻘدﻣﺎت آن درﺳت
ﻣﯽ ﺑود ،اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ ﺑود .اﻣﺎ ،ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑرای اﻣﯾر ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ در اﺷﺗﺑﺎه
اﻧد .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎرﮐزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﺎﻧب ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻧﻌﻘد
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ﮐردﻧد در دو ﻣﻌﺎھده ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده ﮐﮫ اوﻟﯽ در  ١٨۵۵و دوﻣﯽ در  ١٨۵٧ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾده
اﻧد .ﻣﻌﺎھده دوﻣﯽ ﺑرای ھدف ﺧﺎص و ﻣﺣدود و ﺑﺎ اﺷﺎره اﻧﺣﺻﺎری ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣدتھﺎﺳت از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﻌﺎھده دوﻣﯽ ﺷﺎﻣل ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﺎھدات ﻣوﻗﺗﯽ ﯾﺎ ﮔذرا ﻣﻌروف اﻧد و ﺗﻌﮭدات ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﺑﺎ ﻣرور زﻣﺎن ﺳﺎﻗط ﺷده اﺳت.
اﻣﺎ ﻣﻌﺎھده اول ،ﺑﮫ وﺿوح ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﻌﺎھداﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ داﯾﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود .ﺗﻌﮭدات
ﻣﻧدرج در آن ﺑﺎ ارﺟﺎع ﮐﻠﯽ ﺑﮫ رواﺑط داﯾﻣﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻣﻧﻌﻘد ﺷده و ﺗﻌﮭدات آن ﺑرای
ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ﻻزم اﻻﺟرا ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵ﻓﻘط ﺳﮫ ﻣﺎده دارد .اوﻟﯽ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺑﯾن
ﺷرﮐت ھﻧد ﺷرﻗﯽ )ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق و ﺗﻌﮭدات ﻣﻌﺎھده آن ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت( و
اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او وﺟود ﺧواھد داﺷت .دوﻣﯽ ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﻠزم
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ اﻣﯾر در زﻣﺎن اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده ،ﯾﻌﻧﯽ در  ١٨۵۵در اﺧﺗﯾﺎر
داﺷت ،اﺣﺗرام ﺑﮕذارد و در آنھﺎ دﺧﺎﻟت ﻧﮑﻧد .ﻣﺎده ﺳوم اﻣﯾر ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او را
ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺣﺗرام ﺑﮕذارﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ دوﺳت
دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن آن ﻧﯾز ﺑﺎﺷﻧد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھده ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی از
ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧدارد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﯽدﻟﯾل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر اﻣﯾر
در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﺑﺎ ﺗﻌﮭدات ﻣﻧﻌﻘده ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﺎده اول اﯾن
ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵ﻣﻐﺎﯾرت دارد .دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻟزوﻣﺎ ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻌﮭدات ھر ﯾﮏ
از ﺣﮑوﻣتھﺎ ﺑرای اراﯾﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی ﺑﮫ دﯾﮕری ﻧﯾﺳت؛ اﻣﺎ ﻟزوﻣﺎ ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﻔظ ﺑﯽ
وﻗﻔﮫ آﻣﯾزش دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺗﻘﺎﺑل و اﻧﺟﺎم ﮐﻠﯾﮫ وظﺎﯾف ﻣرﺳوم ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺧوب
اﺳت.
اﮐﻧون ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﻠﻣروھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣﯾﺷﮫ آزاداﻧﮫ ﺑر روی ھﻣﮫ رﻋﺎﯾﺎی اﻣﯾر ﺑﺎز
اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ واﻻﺣﺿرت از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھداﯾﺎی ﻣﮑرر اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول و ھم ﺣﻣﺎﯾت ﻣداوم
اﺧﻼﻗﯽ در داﺧل و ﺧﺎرج درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت .ﻣﺛﻼ از ﺳﺎل  ١٨۶٩/١٨۶٨ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
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 ١٢ﺗوپ ٢١۴٠٠ ،ﺗﻔﻧﮓ ١١٠٠٠ ،ﻣﺳﮑﯾت ١٢٠٠ ،ﮐﺎراﺑﯾن ١٠٠٠ ،ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ و رﺑﻊ ﻣﯾﻠﯾون
ﭘول ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت داده اﺳت .در ازای اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات واﻻﺣﺿرت ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﮫ
ﭼﯾزی از اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت؟ ﻗﻠﻣروھﺎی واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ روی ھﻣﮫ رﻋﺎﯾﺎی ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر رﻋﺎﯾﺎی ﺧود را از ﺑرﻗراری ھر ﻧوع راﺑطﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧد،
ﺑﮫطور ﻏﯾرﻣﮭﻣﺎنﻧوازاﻧﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑوده و ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﺗﺟﺎرت ،ﺗراﻓﯾﮏ ،ﻣﺳﺎﻓرت و ﺗﻣﺎم ﭘﯾوﻧد
ھﺎی ﻣرﺳوم ھﻣﺳﺑﺗﮕﯽ در ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ و دوﺳت ﺑﮫ طور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ از ﺳوی
واﻻﺣﺿرت ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻟﺳرد و ﻋﻣﻼ ﻣﻣﻧوع ﺷده اﺳت.
اﻣﯾر ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺑﮫ ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ دﯾﮕر
ﻣﻘﯾد ﺑوده ،اﺟﺎزه ﻋﺑور از ﻗﻠﻣرو ﺧود را رد ﮐرده اﺳت .ﻋزم واﻻﺣﺿرت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺧودداری ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺗﻣﺎم ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت ﺧوب طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎ ﻋﺑﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدرت
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ادب ﺑوده و ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎ دوﺳﺗﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت ،ﺑﮫ آن اﺑﻼغ ﺷده اﺳت .ﺳرھﻧﮓ
ﻣﮑدوﻧﺎﻟد ﺗﺑﻌﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﮫ طرز وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ در ﻣرزھﺎی ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر ﺗوﺳط ﻓردی ﮐﮫ رﻋﯾت
اﻣﯾر ﺑود ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن واﻻﺣﺿرت ﻣﺳﺋول ﻣﺟﺎزات او ﺑود .اﻣﺎ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺟﺎی
ھﻣﮑﺎری ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﻣؤﺛر ﺑرای اﻧﺗﻘﺎم از اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ،ﺑﮫ ﻗﺎﺗل اﺟﺎزه داد ﮐﮫ آزاد ﺑﻣﺎﻧد.
واﯾﺳرا از ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯽ ادﺑﯽ اﻣﯾر در ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧدن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد واﯾﺳرای ﺳﺎﺑق ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻌﯾﯾن
ﺣدود ﻗﻠﻣرو آن واﻻﺣﺿرت ،در اﻣﺗﻧﺎع از درﯾﺎﻓت ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ از ﺳوی واﯾﺳرای
ﻓﻌﻠﯽ و ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دﻋوت ﺑﺳﯾﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ دھﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺷد ،را ﺗﺣﻣل
ﮐرد .دﻻﯾل ﺟدی ﺗر ﺷﮑﺎﯾت در اﯾن واﻗﻌﯾت وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
ﮔذرﮔﺎه ﺧﯾﺑر در دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾرات و ﻧﻔوذ ﻏﯾر دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﻣﯾر ﻧﺳﺑت داده ﺷود
ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺳران ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﺣدی را در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آﺷﮑﺎر و ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﻘﺗدراﻧﮫ
ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و ﺑرای آنھﺎ ﯾﺎراﻧﮫ دادﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘرداﺧت و ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﻧد .او ﻣدﺗﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد و رﻓﺗﺎر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎندھﻧده طرحھﺎی
ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ در ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﻓراﺗر از ﺧودش و در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺳرﺣدات ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت و ﺣﺗﯽ
از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣذاﮐرات ﮐﻧوﻧﯽ ،او آﺷﮑﺎرا و ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺗﻼش ﮐرده ﺗﺎ ﺑﺎ اراﯾﮫ ﻧﺎدرﺳت ﺳﯾﺎﺳت
678

و ﺑدﮔوﯾﯽ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ،ﺧﺻوﻣتھﺎی ﻣذھﺑﯽ اﺗﺑﺎع ﺧود و ﻗﺑﺎﯾل ھﻣﺳﺎﯾﮫ را ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑراﻧﮕﯾزد.
ﺧﻼﺻﮫ ،ﮐل رﻓﺗﺎر و زﺑﺎن اﻣﯾر در طول ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮏ ﻧﻘض ﻣزﻣن ﯾﺎ طﻔره رﻓﺗن
از ﻣﺎده اول ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑدون رﺿﺎﯾت دو طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﺑﮫ
آن ﻗﺎﺑل ﻟﻐو ﻧﯾﺳت و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر دارد اﻣﯾر ﺗوﺳط آن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑرای اﻧﺟﺎم آن در ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن و دﻓﺎع از
دوﺳﺗﺎن آن اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺗﻌﮭد ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑرای اﻣﯾر
ﻧﻣﯽﺳﺎزد .واﻗﻌﺎ واﻻﺣﺿرت وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﯾرل ﻣﺎﯾو در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد ،ﭼﻧﺎن از اﯾن واﻗﻌﯾت
آﮔﺎه ﺑود ﮐﮫ ﭘس از آن ﺑﮫ ﺷدت از ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﯾﮏ طرﻓﮫ" ﺷﮑﺎﯾت
ﮐرد و ﺑﮫ طور ﺟدی از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﺟدﯾد ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ
ﺷد واﯾﺳرای ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای اﻣﯾر در اﮐﺗﺑر آﻣﺎده ﮐرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط ﻣﻌﺎھده  ،١٨۵۵ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی را
از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﮐﻧون ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﻌﺎھده ﺑﻌدی ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨۵٧اﻣﺿﺎ ﺷد ،ﻣﯽ ﭘردازم .اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺷﺎﻣل
 ١٣ﻣﺎده اﺳت .ﻣﺎده اول ﺷراﯾط ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﭘس در ﺑﯾن
ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و ﭘﺎرس ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را وادار ﮐرد ﮐﮫ "از روی
دوﺳﺗﯽ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ﮐﮫ در طول اداﻣﮫ آن ﺟﻧﮓ و ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻟﮏ روﭘﯾﮫ
ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑدھد« .ﻣﺎده ھﺎی دوم ،ﺳوم ،ﭼﮭﺎرم و ﭘﻧﺟم اﯾن ﺷراﯾط را ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧد :ﺑﮫ
ﻣوﺟب آن ،اﻣﯾر ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود در ازای ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎده  ١ﺑرای او ﺗﺿﻣﯾن
ﺷده اﺳت ،ارﺗش ﺧود را ﺑﺎ ﻗدرت ﻣﻌﯾن ﻧﮕﮫ دارد ،ﯾﮏ وﮐﯾل در ﭘﺷﺎور ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﮕﮫ ﮐﻧد
و اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی را در ﺑﻠﺦ ،ﮐﺎﺑل ،ﻗﻧدھﺎر و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻣﻧﺎﺳب
آنھﺎ ﺑﭘذﯾرد و وظﯾﻔﮫ آنھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎراﻧﮫ اﻋطﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر را ﺑﮫ ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﺑرای آن
679

اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺗﻣﯾن ﮐﻧﻧد .ﻣﺎده ﺷﺷم ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﯾﺎراﻧﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ
ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و ﭘﺎرس ﯾﺎ در ھر ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗرﺟﯾﺢ داده ﺷود،
ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﺷود .ﻣﺎده ھﻔﺗم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺧﺎص ﻓرﻣودﯾد ،ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
در ﺻورت ﻗطﻊ ﯾﺎراﻧﮫ ،اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷوﻧد ،اﻣﺎ اﻣﯾر ،ﺑﮫ ﺻﻼح
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘذﯾراﯾﯽ ﯾﮏ وﮐﯾل ﻣﻘﯾم داﯾﻣﯽ در ﮐﺎﺑل اداﻣﮫ ﺧواھد داد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﯾﮏ وﮐﯾل ﻣﻘﯾم داﯾﻣﯽ را در ﭘﺷﺎور ﻣﻧﺻوب و ﻧﮕﮫ ﻣﯽ
دارد .ﺷﻣﺎ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ در اداﻣﮫ اظﮭﺎر داﺷﺗﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ دﻗت ﺑﮫ ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣﺎده ھﻔﺗم
ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﭘﺎﺑﻧد ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ واﯾﺳرا اطﻼع دارد ،واﻻﺣﺿرت ﺳﺎلھﺎ اﺳت
ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺷرط ذﮐر ﺷده در ﻣﻌﺎھده را ﺑرآورده ﻧﮑرده اﺳت .ﺗﻣﺎم ﻣواد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣﻌﺎھده
ﻣﻧﺣﺻرا ﺑﮫ ﻣﻘررات ﻗﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص ،ﻣﻼﺣظﺎت و ﺷراﯾط ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس
و ﭘﺎرس اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﺷد و ﺑﺎ ﺧﺗم آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت.
واﯾﺳرا ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﮫ اﺻﻼ در ﻣورد اﯾن ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾد ،اﮔر واﻻﺣﺿرت
ﺑر ﻣﺎده ھﻔﺗم آن ﺗﺄﮐﯾد ﺧﺎص ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎده از ھﻣﮫ ﻣواد آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت اﺷﺎره دارد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻌﺎھدهی ﻻزم
ﻧﺑود ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﺟﺑور ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر ﻣﻘﯾم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل را ﺑدون رﺿﺎﯾت
اﻣﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﮑﻧد .زﯾرا ﻋﻣﻼ در اﺧﺗﯾﺎر ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدهی را در درﺑﺎر ﯾﺎ
ﺣﮑوﻣت دﯾﮕری ﺑدون رﺿﺎﯾت آن درﺑﺎر ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﭘوﭼﯽ ھرﮔز
ﺑرای ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ ﻗدرت ﻣﺗﻣدﻧﯽ ﭘﯾش ﻧﻣﯽآﯾد .ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎده ھﻔﺗم
ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧در ﻧظر ﻧﮕرﻓﺗﮫ و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت اﻣﯾر را ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾط ﯾﺎ در ھﯾﭻ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﮐﻧد ﺑﺎ اﻧﺗﺻﺎب ﯾﮏ اﻓﺳر ﻣﻘﯾم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد .زﯾرا ﭼﻧﯾن ﺷرطﯽ
آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ آزادی و ﺣﯾﺛﯾت دو ﻗدرت ﻣﺗﻌﺎھد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺎده
ھﻔﺗم ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﻣطﻠﻘﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در ھر زﻣﺎن ﻣزﯾت ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﭘذﯾرش ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺋم ﺧود در
ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﻣﯾر ﻧﺷﺎن دھد و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ اﺻرار ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ و ﭘذﯾرش واﻻﺣﺿرت
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ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ را ﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
داده و ﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﮫ ﻗﺻد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد آن را دارد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اظﮭﺎرات واﻻﺣﺿرت
در ﻣورد ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﻧﮫ ﻣورد دارد و ﻧﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر.
اﮐﻧون ،اﯾن دو ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵و  ١٨۵٧ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎھده ھﺎی اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎرﮐزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرارداد ﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﯾﮑﯽ
و ﻧﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻌﮭد ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ را ﺑرای دﻓﺎع ،ﺣﻣﺎﯾت
ﯾﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﻣﯾر ﯾﺎ ﺧﺎﻧدان اﻣﯾر در ﺑراﺑر ھر دﺷﻣن ﯾﺎ ھر ﺧطر ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﺑر
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺷﻣﺎ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﭼﻧﯾن ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻌﮭدات و اﻟزاﻣﯽ
از اﯾن ﻧوع ،ﮔرﭼﮫ طﺑق ھﯾﭻ ﻣﻌﺎھدهی ﻣﻧﻌﻘد ﻧﺷدهاﻧد ،اﻣﺎ از طرﯾق ﺑرﺧﯽ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﮐﺗﺑﯽ
و ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر در  ١٨۶٩از ﻻرد ﻣﺎﯾو و ﻓرﺳﺗﺎده واﻻﺣﺿرت در  ١٨٧٣از ﻻرد
ﻧﺎرﺗﺑروک درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑودﯾد ،ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺗﺣﻣل ﺷده اﺳت .اﯾن ﺗﺻور ﮐﺎﻣﻼ
اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن ﻣﯽﺧواھم ﺣﻘﺎﯾق و ﺷراﯾطﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﺎﯾﯾد
ﻓرض ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھرﮔوﻧﮫ ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽﻗﯾد
و ﺷرط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دارد ،ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑررﺳﯽ ﮐﻧم.
ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐردﯾد ،در  ٣١ﻣﺎرچ  ١٨۶٩ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو در
ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑود:
اﮔرﭼﮫ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع داده ﺷده ﺑود ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ
در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎی دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن آن ﺣﮑوﻣت و
واﻻﺣﺿرت اﺧﯾرا ﺑﯾﺷﺗر از ﻗﺑل ﺷده اﺳت ،ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش از ﺟﺎﻧب
رﻗﺑﺎی ﺧود ﺑرای ﺑرھم زدن ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و اﺣﯾﺎی ﻣﺟدد ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ
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ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد و ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط اﯾﺟﺎب ﮐﻧد ،ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت
واﻻﺣﺿرت را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺻﺎف و ﻋداﻟت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺣق ﺧود
را اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾد و ﺗﻣﺎم ﮐراﻣت و اﻓﺗﺧﺎراﺗﯽ را ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن
ﺧود اﻧﺗﻘﺎل دھﯾد«.
ﺣﺎل ،اﯾن ﺳﺧﻧﺎن در ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑﯾﺎن ﺷد؟ اﻣﯾر ﺻرف ﺑر ﺗﺎج و ﺗﺧﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘر ﺷده ﺑود ﮐﮫ
راه ﺧود را از طرﯾق ﯾﮏ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ طوﻻﻧﯽ و ﺧوﻧﯾن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﺎﻧد ،اﻣﯾر ﺑﮫ اﻣﺑﺎﻟﮫ آﻣده
ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود و اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ از
آن ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد ﺑﮕﯾرد .او ﮐﮫ از اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺎاﻣﯾد ﺷده ﺑود ،ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ دﻧﺑﺎل واﯾﺳرا
ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺗﺑﯽ از ﺣﺳن ﻧﯾت و دوﺳﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑدھد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ
ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن رﻋﺎﯾﺎ و رﻗﺑﺎی ﺧود ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد.
رواﺑط او ﺑﺎ آن ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑود .در راﺳﺗﺎی اﯾن درﺧواﺳت،
ﺳﺧﻧﺎن ﻓوق ﺗوﺳط واﯾﺳرا ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑﯾﺎن ﺷد .ﭘس ﻣﻌﻧﺎ ،ھدف و
ﻧﯾت ﺑﯾﺎن آن ﺳﺧﻧﺎن ﭼﮫ ﺑود؟ در وھﻠﮫ اول ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎ و اھداف آن ھر ﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻧﯾرو و ﻗوت ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده را ﻧدارد .زﯾرا ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ درﺧواﺳت اﻣﯾر
ﺑرای اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯾﻣﺎن اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺧود را رد ﮐرده ﺑود و ھﯾﭻ دﻟﯾل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای رد اﯾن ﻣﻌﺎھده
ﻧداﺷت؛ اﻣﺎ اﮔر او آﻣﺎده ﭘذﯾرش آن در ﯾﮏ ﺷﮑل ﻗطﻌﯽ ﻣﯽﺷد ،ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت ﯾﮏ اﺗﺣﺎد را
داﺷت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھدف و ﻣﻘﺻد از اطﻣﯾﻧﺎن واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر در  ،١٨۶٩ﻓراﺗر از ھرﮔوﻧﮫ ﺳواﻟﯽ،
ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮫ و ﺷراﯾط ﺧطﺎب ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺗوﺿﯾﺢ و ﻧﺷﺎن
داده ﺷده اﺳت .در آن ﺑﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﯾش از ﺧطﺎب ﮐﮫ ﻣن ﻧﻘل ﮐردم )ﭼون ﺧطﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اﺷﺎره ﮐردﯾد( واﯾﺳرا آﻧﮕﺎه اطﻣﯾﻧﺎن ﺧود را اﺑراز ﮐرد )اﻋﺗﻣﺎد ﺑر اطﻣﯾﻧﺎن
واﻻﺣﺿرت( ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺻدد "اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اداره ﻣﺣﮑم و ﻣﮭرﺑﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺗﺟﺎرت در ھر
وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت" .واﯾﺳرا ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق و درک اﯾن ﻧﯾﺎت ﻋﺎﻟﯽ )ﮐﮫ ھرﮔز ﺗوﺳط اﻣﯾر
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ﻣﺣﻘق ﻧﺷد( و ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ آن ﭘﯾوﻧدھﺎی دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و واﻻﺣﺿرت )ﮐﮫ رﻓﺗﺎر
ﺑﻌدی آنھﺎ را ﺧﺎﻣوش ﮐرد( ،ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾدی
ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺑرھم زدن ﺗﺎج و ﺗﺧت او ﻣﯽﻧﮕرد .اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ واﯾﺳرا
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط از اﻣﯾر ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ از
طرف واﻻﺣﺿرت ﮐﮫ ﺑﮫ رﻓﺗﺎر آﯾﻧده او در ﻗﺑﺎل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﺗﺑﺎع ﺧودش واﺑﺳﺗﮫ
ﻧﺑوده ،ﻧﮑرده و ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮑﻧد .ﺧﻼﺻﮫ ،ﻣﻌﻧﺎی ﺳﺧﻧﺎن ﺻرﯾﺢ واﯾﺳرا ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ
ھرﮔﺎه اﻣﯾر ﺑر ﻗوم ﺧود ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد و رواﺑط ﺻرﯾﺢ ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھر
ﺗﻼش ﻣﺷروع ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد اﺳﺗﻘﻼل ،ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت و ﺗﻘوﯾت ﺣﮑوﻣت واﻻﺣﺿرت اداﻣﮫ ﺧواھد
داد.
دﻗﯾﻘﺎ ﺑﺎ ھﻣﯾن روﺣﯾﮫ و از ھﻣﯾن دﯾدﮔﺎه ،واﯾﺳرای ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل اﺟﺎزه داد ﺗﺎ در اﮐﺗﺑر
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ اﮔر واﻻﺣﺿرت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺳزاوار دوﺳﺗﯽ
ﺑﺎﺷد و از اﯾن طرﯾق ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد ،آنھﺎ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﺑدون ﻗﯾد و
ﺷرط ﺑﮫ او اﻋطﺎ ﺧواھد ﺷد .اﻣﺎ واﻻﺣﺿرت ﭼﻧﯾن ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ را ﻧﺷﺎن ﻧداد و ﺑﯾﮭوده اﺳت
ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼون ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در  ١٨۶٩ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾدی ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای
ﺑرھم زدن ﺗﺎج و ﺗﺧت ﯾﮏ ﻣﺗﺣد وﻓﺎدار و ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ١٨٧٧
ﻣﻠزم اﺳت از ﻗدرت آﺳﯾب دﯾده ﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎد و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در ﺑراﺑر ﺧطراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑدون
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی آن ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻراﺣت ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اطﻼع دھم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻌﮭدی را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ھرﮔز ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻧﻔوذ
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳراﺳر ﺷرق آنﻗدر ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﻧدرت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺳل ﺑﮫ
ﺳﻼح ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از دوﺳﺗﺎن وﻓﺎدار ﺧود ﯾﺎ ﻣﺟﺎزات ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺑﯽ وﻓﺎ ﺑودﻧد .ھﯾﭻ
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ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋطﺎی دوﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻣﺎ ﻧﺷده و ﺑﺎ ﮐﻧﺎرهﮔﯾری از دوﺳﺗﯽ
ﻣﺎ ﺿﻌﯾف ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻣﺷﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ در ﮐﻧﺎﯾﮫ از ﻻرد ﻣﺎﯾو اﻧﺟﺎم ﺷد ،در ﻣورد اظﮭﺎرات ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک
در  ١٨٧٣ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻣﯾر در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در آن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧﮕراﻧﯽھﺎ
و اﻧدﯾﺷﮫھﺎی را ﮐﮫ ﺑرای اﻣﯾر از ﭘﯾﺷروی اﺧﯾر ﻗدرت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﯾﺟﺎد ﺷده
ﺑود ﺑﮫ واﯾﺳرا ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐردﯾد و ﺗوﺿﯾﺢ دادﯾد .واﻻﺣﺿرت از ﺗرس اﯾﻧﮑﮫ ﺑدون اﺗﺣﺎد
اﻋﻼم ﺷده و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﺗﻘﻼل او ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ در
ﻣﻌرض ﺧطراﺗﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور داد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﺧواﺳت ﭘﯾﻣﺎن اﺗﺣﺎد ﻗطﻌﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻋﻣل ﻣﺗﻘﺎﺑل و
ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و ﭘوﻟﯽ ﮐﻧﯾد .ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک از دادن ﻣﻌﺎھده درﺧواﺳﺗﯽ
واﻻﺣﺿرت اﻣﺗﻧﺎع ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣورد ﻗﺑﻠﯽ در اﻣﺑﺎﻟﮫ در ﺳﺎل  ،١٨۶٩واﺿﺢ اﺳت
ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﻌدی ﺗوﺳط ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ،ﺑرای ارﺗﮑﺎب ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از آن ﺗﻌﮭدات ﻧﺑود و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺗﻌﮭد ﺷود .اﮔر واﯾﺳرا اﺣﺳﺎس
ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد ﺑﺎ او ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ،از طرف اﻣﯾر ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽﺷد.
ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺳﭘس ﺗﻼش ﮐردﯾد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻓرﺻت ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﻼش ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﮫ ﻣوﺟب ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ از ﻻرد ﻻرﻧس و اﯾرل ﻣﺎﯾو درﯾﺎﻓت
ﮐرده ﺑودﯾد ،ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﻧﮕﮫ دارﯾد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ادﻋﺎ ،ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ
را ﮐﮫ ﺑﯾن اﺳﻼف واﻻﺣﺿرت و اﯾرل اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑود ،در اﺧﺗﯾﺎر ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻗرار داد و از
ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ اﺷﺎره ﮐﻧﯾد ﮐﮫ »ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣوظف اﺳت
ﺑﮫ ھر درﺧواﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗرﺟﯾﺢ دھد ،ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد« .اﻣﺎ ﭼون ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد اﯾن
ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد و واﻗﻌﯾت را ﺗﺻدﯾق ﮐﻧﯾد ،ﺳﭘس ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت داد :در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی
واﻻﺣﺿرت» ،اﮔر ﺗﻼشھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗواﻓق دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏھﺎی اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول
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ﺑدھد و در ﺻورت ﻟزوم او را ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﯾﺎری ﮐﻧد« .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﻓزود ﮐﮫ »ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد زﻣﺎن اراﯾﮫ ﮐﻣﮏھﺎ و ﻣﺎھﯾت و ﻣﯾزان آن ﮐﺎﻣﻼ آزاد اﺳت؛ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن،
اﯾن ﮐﻣﮏ ﻣﺷروط ﺑﮫ اﻣﺗﻧﺎع ﺧود اﻣﯾر از ﺗﺟﺎوز و ﭘذﯾرش ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط او از ﺗوﺻﯾﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ او ﺧواھد ﺑود«.
ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺷﮭود اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺿﻣﯾن ﺷﺧﺻﯽ ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺗﻌﮭدی ﻧﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ از ھر طرف ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷراﯾط ﻣﺛﺑﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا اﻣﯾر ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ رﻋﺎﯾت
آنھﺎ ﻧﺷﺎن ﻧداده ،ﺑﮫ دﻗت ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﺷده اﺳت .ﺑﺎ درﯾﺎﻓت آن ،ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺳﯾﻣﻠﮫ را ﺗرک
ﮐردﯾد ،ظﺎھرا ﻧﺎاﻣﯾد ﺷدﯾد و ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر اﺣﺗﻣﺎﻻ از آن راﺣت ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت زﯾﺎدی
ﺑرﺧوردار ﻧﻣﯽﺷود.
ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑدون ﺷﮏ ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد و ﺗﺻدﯾق ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ در اﮐﺗﺑر ﮔذﺷﺗﮫ در
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﻣﯾر ،ﻣﯾل او ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻋطﺎی ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اﻓﺳران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﺑرای او ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد ﻗطﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ او دو ﺑﺎر از ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﺧواﺳت ﮐرده ﺑود – ﯾﮏ ﺑﺎر در  ١٨۶٠و ﺑﺎر دﯾﮕر در  – ١٨٧٣ﮐﮫ واﯾﺳرای
ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای واﻻﺣﺿرت اﻣﺗﯾﺎزات ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾد و ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ را اراﯾﮫ ﮐرد .ﻧظر واﯾﺳرا
اﯾن ﺑود ﮐﮫ رواﺑط اﺣﺗﯾﺎط و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣﺗﻘﺎﺑل در ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ھم
ﭘﯾوﺳﺗﮫ و دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﺑوده و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن اﺳت .ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾق ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐردﯾد ،اﯾﺷﺎن
را ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر واداﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﻧﮕرش ﻏﯾر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر در ﭼﻧد ﺳﺎل
اﺧﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺗﺧﺎذ و ﺣﻔظ ﮐرد ،ﻧﺎﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺧواھد ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی
ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎﯾوﺳﯽ و ﻧﺎراﺣﺗﯽ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﮑﺳت ﻣﮑرر ﺗﻼشھﺎی ﻗﺑﻠﯽ او
ﺑرای ﺑرﻗراری رواﺑط ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺻورت ﻧﮕﯾرد؛ اﻧدازه ﺿﻌف و اﻧزوای
روزاﻓزون ﻣوﻗﻌﯾت او ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺗﺷدﯾد ﮐﻧد و اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﻧﻘص ﺗﺎﺳف
ﺑﺎر وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣوﺟود ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻓرﺻت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب ﯾﺎ ﺣذف آن ﻋﻠل را
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در اﺧﺗﯾﺎر ھﯾﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ ﻗرار ﻧداد ،ﺗﺣرﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎآﮔﺎھﯽ آنھﺎ
از اﻧﮕﯾزهھﺎ و ﻋﻼﯾق ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷد .از اﯾن رو ،واﯾﺳرا ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر
ھﻣﭼﻧﺎن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧواھﺎن اﺗﺣﺎد آﺷﮑﺎر و ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑوده و آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ
ﺻﻣﯾﻣﯾت اﯾن ﺗﻣﺎﯾل را ﺑﺎ ﺑرداﺷﺗن ﮔﺎمھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺑرﻗراری رواﺑط ﺧود ﺑﺎ آن ﺑر ﺑﺳﺗر
ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﺑرﺳﺎﻧد ،ﺧواﺳﺗﮫھﺎی واﻻﺣﺿرت در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد و ھر ﻣدرک ﻣﻧطﻘﯽ دﯾﮕری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻋﺗﻣﺎد و دوﺳﺗﯽ ﻣﺎ ،ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﺻرﯾﺢ
و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ از ﺳوی ﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣواﻓق ﺑود و
واﯾﺳرا ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺻداﻗت ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮕوﯾد" ،اﮔر واﻗﻌﺎ
ﻣﯽ ﺧواھﯾد دوﺳﺗﯽ ﻣﺎ را ﺗﺿﻣﯾن و ﻣﺗﻘﺎﺑل ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد آن را ﺑدون اﺣﺗﯾﺎط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و در
ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺣد ﻣﺣﮑم و وﻓﺎدار ﺑﯾﺎﺑﯾد".
از ﺗﻣﺎم ﻟﺣن ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ و از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫی ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ از دﯾدﮔﺎهھﺎ و ﻋواطف اﻣﯾر ﺑﺎ دﻗت
ﺑﯾﺎن ﮐردﯾد و ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ از ﺳوی ﻣن ﺑﮫ واﯾﺳرا ﺗﺳﻠﯾم داده ﺷد ،ﭼﻧﯾن ﺑرﻣﯽآﯾد
ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت دﯾﮕر ﺧواھﺎن اﺗﺣﺎد و ﺣﻣﺎﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾﺳت .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺗﺣﺎد و ﺣﻣﺎﯾت
ﺧود را ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آنھﺎ اﻧد و ﻧﮫ ﻗدر آن را ﻣﯽداﻧﻧد ،ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﯽﮐﻧد .در اﯾن
ﺻورت ،آﻧﭼﮫ ﺑرای واﯾﺳرا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ را ﮐﮫ در اﮐﺗوﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر داده
ﺑود ،ﻓورا ﭘس ﺑﮕﯾرد .در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ،اﺑراز ﺗﺎﺳف ﻋﻣﯾق ﺧود را از اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
و روﺣﯾﮫی ﮐﮫ در آن اراﯾﮫ ﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت ﺳوءﺗﻔﺎھم ﺷده و ﺑﮫ
طور ﻋﻠﻧﯽ ﻧﺎدرﺳت اراﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﭼﻧﯾن اراﯾﮫ ﻧﺎدرﺳت و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ از
ﺧط ﻣﺷﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر اراﯾﮫ ﻧﺎدرﺳت و ﻣﺷﺎﺑﮫ از ﻣوﻗﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ را
ﺿروری ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور واﺿﺢ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھم و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﻣﻌرض اﺷﺗﺑﺎه ﺳﺎزی ﻧﺑﺎﺷد ،ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧم ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن آن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﻣﮏ
ﻣﺎدی ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور داده اﺳت ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ او ﻧﮫ
ﻧﯾﺎز دارد و ﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﭘذﯾرش آنھﺎ دارد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ طرح ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد.
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ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧزاع ﺑﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد .ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘﻼل داﯾﻣﯽ،
رﻓﺎه و ﺻﻠﺢ آنھﺎﺳت .ھﯾﭻ ھدﻓﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺻور و ﻗطﻌﺎ ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای دﺧﺎﻟت در اﻣور
داﺧﻠﯽ آنھﺎ ﻧدارد .اﯾن ﮐﺷور ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻗﯾد و ﺷرطﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل آنھﺎ اﺣﺗرام ﺧواھد
ﮔذاﺷت و اﮔر آنھﺎ در ھر زﻣﺎن در ﯾﮏ درﺧواﺳت ﻣﻠﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آن ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد،
ﺑدون ﺷﮏ آﻣﺎده ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ آنھﺎ را در دﻓﺎع از اﺳﺗﻘﻼل ﺷﺎن در ﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟم ﯾﺎری دھد.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﺎﮐم
ﺧود ﺷﺎن ﯾﺎ دﯾﮕران ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی دوﺳﺗﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺗﺣرﯾﮏ و ھﯾﺟﺎن زده ﻧﺷوﻧد ،ھﯾﭻ ﺳرﺑﺎز اﻧﮕﻠﯾس ھرﮔز اﺟﺎزه ﻧﺧواھد داﺷت ﺑدون دﻋوت
وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود.
اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻌﮭدات از طرف اﻣﯾر و ﺧﺎﻧدان او را رد ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در واﻗﻊ از ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﺎ آن ﻗرارداد ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،ﮐﻧﺎر ﻧﻣﯽرود .اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻣطﻠق
و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﮑذﯾب ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭدی ﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ ﺟﻧﺎب
ﺷﻣﺎ اﺑراز ﮐردﯾد ،ﺑرای ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھرﮔز ،در ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ،
ﭼﻧﯾن ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﺑدون ﺿﻣﺎﻧت ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای رﻓﺗﺎر رﺿﺎﯾتﺑﺧش اﻣﯾر ﻣﺗﻌﮭد ﻧﺧواھد
ﺷد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﺗﺎﻛﻧون ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل و اﻗﺗدار اﻣﯾر در ﺳراﺳر
ﺳرزﻣﯾن ھﺎي ﻛﮫ ﺗﺎ ﻛﻧون در اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻣﯾر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،اداﻣﮫ ﺧواھد داد
و از ﻣداﺧﻠﮫ در آن اﻣﺗﻧﺎع ﺧواھد ﻛرد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر از طرف ﺧود ،از ھر ﻧوع ﻣداﺧﻠﮫ
در ﻗﺑﺎﯾل ﯾﺎ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ او ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ دﻗت ﭘرھﯾز ﮐﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ آن ﻣﻔﺎد ﻣﻌﺎھداﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ از طرف واﻻﺣﺿرت درج
ﮐردﯾد ،وﻓﺎدار ﺑﻣﺎﻧد و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آن را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽداﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای دو طرف
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ﻣﺗﻌﺎھد اﻟزام آور اﺳت ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ از ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود ﻧدارد.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴٧در ﺳﻧد ٣۶
ﯾﺎدداﺷت
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ﺳﮑرﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺣواﻟﯽ ﺳﺎﻋت  ١٢ﺗﺎرﯾﺦ  ١۶ﻣﺎرچ ﺑﮫ درﺧواﺳت
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗظر ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑود .ﻣﻧﺷﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ او ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧواھد در ﻣورد
ﻣﻼﺣظﺎت ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﮔذﺷﺗﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھد.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ در ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﺑﯾن او و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل در ﮐﻧﻔراﻧس
ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧود را ﺑدون ﻣداﺧﻠﮫ اﻧﺟﺎم دھد و ﺳﭘس ﺳر ﻟﯾوﯾس
ﭘﯾﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھد و ﺑﻌد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺷﺧص ﺧود را در ﻣورد ﻧﮭﺎد/ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اراﯾﮫ ﮐﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺗﻣﺎم وﻗت ھر ﺳﮫ ﺟﻠﺳﮫ را در اراﯾﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧود و ﻣطﻠﻘﺎ ﺑدون ﻣداﺧﻠﮫ ﺳر
ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﮔرﻓت .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﻌدا ﭘﺎﺳﺦ ﮐوﺗﺎه داد و درﺧواﺳت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺷﺧص ﮐرد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل درﺧواﺳت ﺗﻌوﯾق ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑرای اراﯾﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻼﺣظﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺷﺧص ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن درﺧواﺳت ﻣواﻓﻘت ﮐرد و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﺳﭘس ﭘﺎﺳﺧﯽ داد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻏﯾرواﺿﺢ ﺑود ،ﺑﮫ ﻧظر ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻣﺗﻧﺎع اﺻول ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﺑود.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻣطﺎﺑق آن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﻣﻌﻠوﻣﺎت داد و ﺑراﯾش ﺗوﺿﯾﺢ ﮐرد ﮐﮫ در اﯾن
ﺻورت او ھﯾﭻ ﻗدرت ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎری ﻧدارد ﮐﮫ ﻣذاﮐرات ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را اﻓﺗﺗﺎح ﮐﻧد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺳﭘس درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ او ﺑﮫ واﯾﺳرا ﺳﭘرده ﺷود و ﻣﻧﺗظر
ﭘﺎﺳﺦ واﯾﺳرا ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ او )ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل( ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺷﺧص ﺧود را اراﯾﮫ ﮐﻧد.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﯾن درﺧواﺳت ﻣواﻓﻘت ﮐرد و ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠﺳﮫ آن روز ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد،
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺳﮑرﺗر ﮐﺎﺑل ﻣﻼﺣظﺎت آﺧری را ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﮑرده ﮐﮫ او )ﺳر
ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ( اظﮭﺎر ﻧﻣوده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ او ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺳﺗﮫ و ﻣرﯾض اﺳت ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد در ﮐﻧﻔراﻧس آن ﺷﺎم ﺑﻧﺷﯾﻧد ،اﻣﺎ ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﺑرای ﻧوﺷﺗن آن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻧد.
در ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ او ﻣرﯾض اﺳت و ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﮐﻧﻔراﻧس ﺣﺎﺿر
ﺷود و از آن روز ) ٢٠ﻓﺑروری( ﺗﺎ اﻣروز ) ١۶ﻣﺎرچ( ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺑرای ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
ﺑﮫ ﭘﯾﺎم دادن اداﻣﮫ داد ﮐﮫ او )ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل( ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﮐﺎر ﻣرﯾض اﺳت.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در ﭼﻧدﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺳﮑرﺗر ﻣﻼﺣظﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺳر ﻟﯾوﯾس را ﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت .ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻧوﺷﺗن ﯾﺎ ﻧﮫ ﻧوﺷﺗن آن ﺑرای
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﻗطﻌﺎ ﻣﮭم ﻧﺑود ،اﻣﺎ اﮔر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﻣﯽﺧواھد اﯾن ﻧوﺷﺗﮫھﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺳر
ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺧوش دارد ﮐﮫ ﺳﮑرﺗر را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺑﻔرﺳﺗد ﯾﺎ او را در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود
ﺑرای اﯾن ﻣﻘﺻد ﺑﭘذﯾرد .ﭘس از ﮔذﺷﺗن ﭼﻧد روز ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود دو ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل
ﺳﮑرﺗر ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎد و ﻣﻼﺣظﺎت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد؛ از آن روز ﺗﺎ ﺣﺎل ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﭼﯾزی
در ﻣورد ﻧﺷﻧﯾده اﺳت.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ دﯾروز اﻓﺗﺧﺎر ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻧوﺷﺗﺎری ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا را از طرﯾق ﺳﮑرﺗر
ﺧود ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود؛ و ﺣﺎل ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﭘس از
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درﯾﺎﻓت آن ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﮫ ﻋوض ﭘﺎﺳﺦ وﻋده ﺷده واﺿﺢ و ﻣﺷﺧص ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺳﮑرﺗر ﺧود
را ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﮫ او ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دﻓﺎﻋﯽ در ﺑراﺑر ﻣﻼﺣظﺎت ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در  ١٩ﻓﺑروری
آﻣﺎده ﻧﻣوده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ از ﺳﮑرﺗر ﺧود ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل اطﻼع دھد ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺗواﻓق ﺷده در ﺑﯾن آنھﺎ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﺎﻣﻼ اﺟرا ﺷده و او ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺦ آﺧری
واﯾﺳرا را ﺑﯾش از اﯾن ﻣﻌطل ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣذاﮐرات ﺑرﮔردد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده
اﺳت.
اﻣﺎ اﮔر در ﺻورت اراﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﯾن وﻋده ﺷده ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ واﯾﺳرا ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﻣﻼﺣظﺣﺎت
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺣﺎﺿر اﺳت آن را ﻣطﺎﺑق درﺧواﺳت ﻣودﺑﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓت
ﮐﻧد.
ﺳﮑرﺗر ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل آنﻗدر ﺑﯾﻣﺎر اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺦ واﯾﺳرا را ﺑدھد.
اﻣﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ واﯾﺳر ﻓﻘط ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﮫ ﻣﯽﺧواھد و اﮔر
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻧدرﺳت اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ ﺑر ﻣﻼﺣظﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ
ﺑدھد ﮐﮫ ﺳﮑرﺗر ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ﮐﮫ در ﺟﯾب ﺧود دارد ،ﻧﻣﺎﯾﻧده آنﻗدر ﺧوب ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑرای
ﭘرﺳش واﯾﺳرا در ﻣورد ﭘذﯾرش اﺻل ﺑﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑدھد.
ﺳﮑرﺗر ﮐﺎﺑل اﺻرار داﺷت ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل را ﺑﭘذﯾرد و ﺳر ﻟﯾوﯾس
ﭘﯾﻠﯽ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ او ﮐﺎﻣﻼ رد ﻣﯽﮐﻧد.
ﺳﮑرﺗر ﮐﺎﺑل ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣدتھﺎ ﭘﯾش از اﯾن ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻧدرﺳت ﺑود ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ واﯾﺳرا
را در ﻧظر ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﺻورت آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺧواھد وﻗت ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﺷﺎرهی از ﮐﺎﺑل ﺑرﺳد؛
اﻣﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ واﯾﺳرا در دﺳﺗور ﺧود ﺻرﯾﺣﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
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اﺻل ﺑﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﮐﺎﺑل در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺣث ﺷده و ارﺟﺎع ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت و ﺑرای ارﺟﺎع اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﻧﺗظر ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد.
از اﯾن رو ،اﮔر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﻧﮑﺎر اﺻل ﻣﺷروط اوﻟﯾﮫ ﭘﺎﺑﻧد ﺑﻣﺎﻧد ،ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ او ﺑرای
اﻧﺟﺎم آن ﻣﮑﻠف اﺳت ،او ﻣﯽﺗواﻧد اﻧﮑﺎر ﺧود را ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧد.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ وﻗت ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺗوﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھداﯾﺎت واﯾﺳرا ﺑﺎﺷد .ﺳﮑرﺗر ﮔﻔت
ﮐﮫ او ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای اﯾن ﭘرﺳش ﻧدارد.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺳﭘس اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺗﺎﺳف ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧود را ﺑرای
آﻣدن زﺣﻣت داده اﺳت.
ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺳﭘس ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﻣودﺑﺎﻧﮫ ارﺳﺎل ﻧﻣود و ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺳرﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل اﺑراز
اﻣﯾدواری ﮐرد و ﺳﮑرﺗر رﻓت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴٨در ﺳﻧد ٣۶
ﺧﻼﺻﮫ ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﯾد اﺣﻣد از ﺧﺑرھﺎی  ٢٢ﻣﺎرچ ١٨٧٧
ﺷﻣﺎری از روﺳﺎی ﻗﻧدھﺎر ﮐﮫ از اﻣﯾر ﻧﺎراض ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺟﺎﻧب اﻧﮕﻠﯾسھﺎ در ﻗﻼت رﻓﺗﮫ اﻧد
ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑر ﺑﻧﯾﺎد آن ﺑﺳﯾﺎر اﺣﺳﺎس ﺗﺷوﯾش ﻣﯽﮐﻧد.
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ﭘﯾﺎمرﺳﺎنھﺎی روﺳﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ھﻔﺗﮫ از راه ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯽ از طرﯾق ھزاره ﺟﺎت ﺑرای اﻣﯾر
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﯽ آورﻧد .اﻣﯾر ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧود را از طرﯾق ﺷﺎﻏﺎﺳﯽ ﺷﯾردل ﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﺗرﮐﺳﺗﺎن
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧد.
اﻣﯾر ﻓﻌﻼ ﺧﺎﻣوش اﺳت ،از ﺟﮭﺎد ﺑﺻورت اﺷﮑﺎر ﮔپ ﻧﻣﯽ زﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم آﻣﺎدﮔﯽھﺎ ﺑرای
آن اداﻣﮫ دارد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑﮫ روسھﺎ در ﻣورد ﻣﺷوره
آنھﺎ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎد اﺳت.
ﭘﺳران ﺳردار ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺧﺎن ﻧﺎﻣﮫی ﺑرای آﺧوﻧد ﺳوات ﻓرﺳﺗﺎده و از او اﻟﺗﻣﺎس ﻧﻣوده
اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﻧوﯾﺳد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘدرش اﺟﺎزه دھد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔردد.
آﺧوﻧد ھﻧوز ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧداده اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴٩در ﺳﻧد ٣۶
ﺗﻠﮕرام ﺷﯾﻔر ٢۶ ،ﻣﺎرچ ١٨٧٧
از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ واﯾﺳرا
ﺳﺎﻋت  ٣ﺻﺑﺢ .ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺳف ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﭘﯾش ﻓوت ﮐرد .ﻣن در ﺣﺎل
اﻋزام ﯾﮏ ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﺑﮫ اﻣﯾر ھﺳﺗم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵٠در ﺳﻧد ٣۶
ﺗﻠﮕرام ٢۶ ،ﻣﺎرچ ١٨٧٧
از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ واﯾﺳرا

692

در ﻣﺷوره ﺑﺎ ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک ،ﭘﯾﺎمھﺎی ﺗﺳﻠﯾت ﺑﮫ ھﯾﺋت اﻓﻐﺎن ارﺳﺎل ﺷده اﺳت؛ رھﺑران
ﻗﺎﺿﯽ ﺧﯾل از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ در ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ﺣﺎﺿر ﺧواھﻧد ﺑود ﺗﺎ اﻋﯾﺎد ﻣرﺳوم وﻏﯾره
ﻓراھم ﺷود ،ﭘرﭼمھﺎ در ﻗﻠﻌﮫھﺎ و ﻣﺣﻠﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾم-اﻓراﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺑود ،ﺗوپھﺎی ﺷﺻت
دﻗﯾﻘﮫی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﺳﺎلھﺎی زﻧدﮔﯽ او ﻓﯾر ﺧواھد ﺷد ،ﺑﮫ ﻣﺟردی ﮐﮫ ﺟﺳد او از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺷﯾده
ﺷود ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺧﻠوط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑوﻣﯽ و آﻗﺎﯾﺎن ،ﺟﺳد را ﺗﺎ ﺑرج ھریﺳﻧﮕﮫ ھﻣراه ﺧواھﻧد
ﺑود ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﺧﻠﯾل ﻋرب و ﺳﺎﯾرﯾن ﺟﺳد را ﺗﺎ ﺳرﺣد دﻧﺑﺎل ﺧواھﻧد ﮐرد .ھﯾﺋت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻧظﺎﻣﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷود .ﺻﺑﺢ ﻓردا ﺳر رﯾﭼﺎرد و ﻣن دﯾدار ﺗﺳﻠﯾﺗﯽ ﺑﺎ
ھﯾﺋت ﺳوﮔواری ﺧواھﯾم داﺷت .درﺑﺎر اﻣروز ﺑﺳﺗﮫ ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵١در ﺳﻧد ٣۶
ﭘﺷﺎور ٢۶ ،ﻣﺎرچ ١٨٧٧
از ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت.
ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﺣﺳﺎس ﺗﺎﺳف آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ،ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد
ﺷﺎه ﺻدراﻋظم در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺧود در ﭘﺷﺎور ،ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﭘﯾش ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣواﻟﯽ ﺳﺎﻋت ٢
ﺻﺑﺢ وﻓﺎت ﻧﻣوده اﺳت.
واﻻﺣﺿرت ﺑدون ﺷﮏ ﻣطﻠﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺻدراﻋظم ﺑرای ﻣدت ﭼﻧدی ﮐم و زﯾﺎد رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد
و ﺗﻣﺎم ﺗﻼشھﺎ از ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺻورت ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده و در ﺧدﻣت
ﻣرﯾﺿﯽ او ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ﻣدت ﮐﻣﯽ از  ٢٧ﻓﺑروری ﺻدراﻋظم ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷت و ﺟراح ﻣﻠﮑﯽ
در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه او ﺣﺿور داﺷت و ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﺟﻧﺎب ﺟراﺣﺎن ﻣﻠﮑﯽ از  ٩ﻣﺎرچ دﯾدار ﺧود
را ﻗطﻊ ﮐردﻧد.
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ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن واﻻﺣﺿرت ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑود ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ
اﺣﺗرام ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺧﺎطره آن ﻣﺗوﻓﯽ در ﭘﺷﺎور ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﯾد اﺟرا ﺷود
ﺗﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺧدﻣت اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﺳوﮔواری ﺑﺎﺷد.
اﺟﺎزه دھﯾد ﺑﯾﻔزاﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرگ آن ﺣﺿرت ،ﺻدراﻋظم ،ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﯾﮏ دوﺳت
ﺧود را از دﺳت دادهام ﮐﮫ ﺧدﻣﺗﮕﺎر ﻓداﮐﺎر واﻻﺣﺿرت و ﺧﯾرﺧواه ﺻﺎدق ﺣﮑوﻣتھﺎی
اﻓﻐﺎن و ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود .ﻣن ﺷﺧﺻﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در وﺟود ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﯾﮏ دوﺳﺗﯽ
را از دﺳت دادم ﮐﮫ ﺑرای  ١۶ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗم.
از واﻻﺣﺿرت ﺷﻣﺎ اﻟﺗﻣﺎس دارم ﮐﮫ ﻣراﺗب ھﻣدردی ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎطر از دﺳت دادن آن دوﺳت
ﺑﭘذﯾرﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵٢در ﺳﻧد ٣۶
ﺗﻠﮕرام ﺷﯾﻔر ٣٠ ،ﻣﺎرچ ) ١٨٧٧ﺧﻼﺻﮫ(
از واﯾﺳرا ،ﮐﻠﮑﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﭘﺷﺎور
ﮐﻧﻔراﻧس را ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺗواﻓق ﻣﺎ ﺑرای ﻣذاﮐره ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺷد ،ﺧﺗم ﮐﻧﯾد؛ ﻣﯾراﺧور
اﺧﺗﯾﺎر ﻣذاﮐره ﺑر آن ﺑﻧﯾﺎد را ﻧدارد ،ﻧﮫ ﺷﻣﺎ و ﻧﮫ ﮐس دﯾﮕری ،ﮐﻧﻔراﻧس در واﻗﻌﯾت ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؛ ﺷﻣﺎ ﭘﺷﺎور را در روز اﻋﻼم ﺷده ﺗرک ﮐﻧﯾد .روز آن را ﺧود ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھﯾد
ﮐرد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣطﻠوب زود ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺻﺎدق ھﺳﺗﯾم و درﮔﯾری ﺑﯾﺷﺗر
در ﻣﯾﺎن ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﮕذارﯾد زﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾراﺧور ﮐﺎﻣﻼ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﮔر
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺟدﯾدی ﺑرای اداﻣﮫ ﻣذاﮐره ﻣﯽآﯾد ،ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎرات ﺷﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ،ﻧﺎﻣﮫی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾد و ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
ﻣن ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم.
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ﺳﻧد ٣٧
ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره ۶۴
ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
دﻓﺗر ھﻧد ،ﻟﻧدن ۴ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٧

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

 .١ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻧدرﺟﺎت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭم و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﺷﻣﺎره ١٣
ﻣورخ  ١٠ﻣﯽ ﮔذﺷﺗﮫ را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داد ﮐﮫ ﺣﺎوی ﮔزارﺷﺎت ﮐﻧﻔراﻧس اﺧﯾر ﺑﯾن ﺳر
ﭘﯾﻠﯽ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ و ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺻدراﻋظم اﻣﯾر ﮐﺎﺑل در ﭘﺷﺎور ،ﺟرﯾﺎن
ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ،دﯾدﮔﺎه ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﮐﻧﻔراﻧس و رواﺑط آﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑود.
 .٢ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﻣﻼﺣظﺎت ﮐﻠﯽ ﮐﮫ در اﺳﻧﺎد ﻣورد ﻧظر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده اﺳت ،وظﯾﻔﮫ ﺧود از
ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﻣواﻓﻘت ﮐﺎﻣل و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ از روﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
و ﺣس ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺷﺎن را از ﺻﺑر و ﺑردﺑﺎری ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در طول ﻣذاﮐرات و رﺿﺎﯾت ﮐﺎﻣل
آﻧﺎن از ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن ﺗوﺳط ﺳر ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺗور ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ اطﻼع
ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم.
 .٣ﻣﻼﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﺿور اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در
ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ طور ﻣﻔﺻل در ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ﻣن ﺧطﺎب
ﺑﮫ ﺳﻠف ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در  ٢٢ﺟﻧوری و  ١٩ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۵ﺑﯾﺎن و ھﻣراه ﺑﺎ دﺳﺗورات در ﺗﺎرﯾﺦ
 ٢٨ﻓﺑروری  ١٨٧۶در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﺳرﺣدی ارﺳﺎل ﺷد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را در ﻣورد ﻧﺣوه ﺷروع
ﻣذاﮐرات ﺑﺎ اﻣﯾر ﻗرار دھد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﺑدھﯾد ﮐﮫ در
ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ او ﺑود ،ﭼون ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ھم ﻗدرت ﺧود را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد
و ھم ﻣﻧﺎﻓﻊ داﯾﻣﯽ ﺧﺎﻧداﻧش را ارﺗﻘﺎ دھد.
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 .۴ھﻧﮕﺎم اﻋطﺎی ﺻﻼﺣدﯾد ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑرای اراﯾﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻼن ﺑﮫ اﻣﯾر ،ﺑﮫ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﭘﺳر ﮐوﭼﮑش ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن و ﺗﻌﮭد
ﺻرﯾﺢ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﻌﺎھده ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی در ﺻورت ﺗﺟﺎوز ﺑﯽدﻟﯾل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی او ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺑﺎ روﺣﯾﮫی ﮐﮫ
اراﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻣورد ﻗﺑول ﻗرار ﮔﯾرد و واﻻﺣﺿرت در اﻧﺟﺎم آن ﺗردﯾدی ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﻣوران ﻣﺎ اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﺎﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی در ﻗﻠﻣرو ﺧود را ﺑدھد،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور آنھﺎ ،ﺣﺗﯽ در ظﺎھر ﺑﮫ اﻗﺗدار ﺷﺧﺻﯽ او ﻟطﻣﮫی وارد ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ آنھﺎ ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ در ﻣورد ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﺗﻘﻼل ﯾﺎ آراﻣش
ﺣﺎﮐﻣﯾت او را ﻣﺧﺗل ﮐﻧد.
 .۵اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺿﻣن اﯾن اﻧﺗظﺎر ﻣﻌﻘول ،ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر ﺷﯾرﻋﻠﯽ
در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم اﻋﺗﻘﺎد ﻗطﻌﯽ ﺑﮫ ﺻداﻗت ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس
ﯾﺎ ﺗردﯾد در ﻗدرت آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اراﯾﮫ ﺑﮫ او ﺑودﯾد رد ﮐﻧد.
اﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑروﯾم ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،دﻻﯾل
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻋدم اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم اراﯾﮫ ﻧﺷد؛ در ﻣﻘﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻧظر آنھﺎ در ﺑﺎﻻﺗرﯾن درﺟﮫ
ﻣﺻﻠﺣت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت واﻗﻌﯽ اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷود.
 .۶از اﯾن رو ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ روﯾدادھﺎی ﮔزارش ﺷده در ﭘﺎﺳﺧﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ طرز ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﻗطﻌﯽ
ﺑوده و ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده ﮐﮫ در  ١٨٧۵ﺗوﺳط ﺳر ﭘﺎﻻک ،ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﯾﺎن ﺷده
ﺑود ،ﭼﻘدر ﻧﺎدرﺳت اﺳت ﮐﮫ "ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ در رﻓﺗﺎر اﻣﯾر رخ ﻧداده اﺳت« .ﻓرﺳﺗﺎده
ﻣﺣرم ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺻرﯾﺣﺎ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ آﻗﺎی او "اﮐﻧون ﯾﮏ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻋﻣﯾق ﺑﮫ ﺣﺳن
ﻧﯾت و ﺻداﻗت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دارد" و ﺷواھد ﺗﺎﯾﯾدی ﻓراواﻧﯽ ﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺎ اﻣﺗﻧﺎع
اﻣﯾر از ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾت ﻣوﻗﺗﯽ در ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر دارد .ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺳرﺳﺧﺗﺎﻧﮫ او
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘذﯾرش اﺻل دﺳﺗرﺳﯽ آزاد اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدﻣﮫ
ﻣذاﮐرات ،آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت در  ١٨۶٩و ﻣﺟددا در
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١٨٧٣ﺑر آن ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﺑود ﺑﺎور ﻧدارد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺣث ﺑﯾن ﻓرﺳﺗﺎده او و ﺳر ﭘﯾﻠﯽ در
ﭘﺷﺎور اداﻣﮫ داﺷت ،ﺧﺻوﻣت ﻣﺛﺑت اﺗﺧﺎذ ﮐرد.
 .٧ﺑﺣث در ﻣورد ﻋﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣل اﻣﯾر ﺷد ﯾﺎ ﺣدس و ﮔﻣﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ
ﭼﮫ ﺣد و اﻧدازه ﺑﺗوان آن را ﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺳﯾدﻧور ﻣﺣﻣود ﺷﺎه ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﭘﺷﺗﮑﺎر در آن
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد ،ﺑﮫ درک ﻧﺎﻗص از وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ اروﭘﺎ و آﺳﯾﺎ ﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﯾﺳﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺳﺑت
داد ،ﺑﯾﮭوده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻗﺿﺎوت ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣراز اﯾن واﻗﻌﯾت ،ﺑﻌﯾد
اﺳت ﮐﮫ اداﻣﮫ ﻣذاﮐرات ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾتﺑﺧش داﯾﻣﯽﺷود و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ
درﮔذﺷت ﻓرﺳﺗﺎده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﻓراھم ﮐرد ،اﯾن ﻣﺳﯾر را در ﭘﯾش
ﮔرﻓﺗﯾد ،از ھر ﻟﺣﺎظ ﻣﺻﻠﺣت ﺗرﯾن اﺳت
 .٨اﮔرﭼﮫ آن ﺗواﻓق ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھر دو ﻗدرت
ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب اﺳت ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ
اﻗداﻣﺎت اﺧﯾر را ﺑﯽ اھﻣﯾت ﯾﺎ رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد .ﻣوﺿﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻗﺑﺎل اﻣﯾر
ﺑﮫ وﺿوح ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت .واﻻﺣﺿرت اﮐﻧون ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯽﺗردﯾد ﻣطﻠﻊ ﺷد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﻣﻔﺎد ﻗرارداد  – ١٨۵۵ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎھده ﻣﻧﻌﻘد ﺷده )از دو ﻣﻌﺎھده( ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
و اﻓﻐﺎن دارای ﺧﺎﺻﯾت داﯾﻣﯽ اﺳت – ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی از ﺟﺎﻧب ﺧود ﻧدارد و
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺷﺧص ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﯾﺎ ﺗﻌﮭد در
ﻗﺑﺎل او ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو در  ١٨۶٩و ﺗوﺳط ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک در ١٨٧٣ﺑﮫ او داده ﺷد،
ﺑﮫ رﻓﺗﺎر آﯾﻧده او در ﻗﺑﺎل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و رﻋﺎﯾﺎی ﺧودش واﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھر
ﺗوھﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ در اﯾن ﻣورد داﺷت ،ﻋﻣﻼ از ﺑﯾن رﻓت .او ھﻣﭼﻧﯾن درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﺳﻣﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او ﺑرای دﻓﺎع از ﮐﺷورش در ﺑراﺑر ﺣﻣﻼت دﺷﻣﻧﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺎﻧداﻧش در ﺑراﺑر ﻓﺗﻧﮫھﺎ را ﺑر ﻋﮭده ﻧﺧواھد داﺷت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت در ﺳرﺣدات را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺑرﻗراری
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ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺧود واﻻﺣﺿرت آﻣﺎده ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣوران ﻣﺣرم
واﯾﺳرای ھﻧد در ﻣواﻗﻊ ﻟزوم ﺑﺎﺷد.
 .٩ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣذاﮐرات اﺧﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ھر دو طرف ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﮐم آﺷﻧﺎ ﺷد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺑﮭﺎﻣﯽ ﻣوﺟود
ﺑﺎﺷد و ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را ﺑر اﺳﺎس آن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد .اﻣﯾر اﮐﻧون ﺷراﯾط دﻗﯾﻘﯽ را ﻣﯽداﻧد
ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ﻣﯽﺗواﻧد از ﺣﻣﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﺧود و وارﺛش ﺑرﺧوردار ﺷود.
ﺑﮫ ﻧظر ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻣﮑن اﺳت واﻻﺣﺿرت ﻣدﺗﯽ را ﺑﮫ ﺗﺄﻣل در داﻧﺷﯽ ﺑﮕذراﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت آورد .ھم اﮐﻧون ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی از ﺗﻐﯾﯾر ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺷدن در ﻧﮕرش اﻣﯾر وﺟود
دارد .ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻋﺗﻣﺎد دارد ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺑود ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﺎﺷد و
واﻻﺣﺿرت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ زودی از اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﯾدار ﺷود ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﺑﺎ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا اﺗﺣﺎدش را رد ﮐرد ،ﻣرﺗﺑط اﺳت ،ﮔزاره ﻣﻌﮑوس ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺑﮫ
ھﻣﺎن اﻧدازه درﺳت ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎ ﭘرھﯾز از ﺣﺿور در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ،از ﯾﮏ ﺳو ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻓﺷﺎر ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑر واﻻﺣﺿرت و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺟدد اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ رد ﺷد ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ دﺳت آﯾد.
 .١٠ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣورد اﻣﯾر در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ در واﻗﻌﯾت ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺗﺣت دﺳﺗورات ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن داد ،ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﺷده اﺳت ﮐﮫ "ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺿﻣن اﻧﮑﺎر ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت از طرف اﻣﯾر و ﺧﺎﻧداﻧش،
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل و اﻗﺗدار او در ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون در اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ او ﺗﺷﺧﯾص
داده اﺳت ،اﺣﺗرام ﻣﯽﮔذارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ در آن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ اﻣﯾر ،از طرف ﺧود،
از ھر ﻧوع ﻣداﺧﻠﮫ در ﻗﺑﺎﯾل ﯾﺎ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ او ﻧﯾﺳت ،از ﻣداﺧﻠﮫ ﭘرھﯾز ﮐﻧد«.
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او اراﯾﮫ
ﺷد ،ﺑﮫ آنھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻧﮕرش ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺗﺿﻣﯾن ﻓوق و ھﻣﮑﺎری
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﻧﺷﺎن داده اﺳت ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻠﻣروھﺎی
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اﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺧﺗﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻔﺗد .ﺗﮭﺎﺟم
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت اﺻﻼ ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﻧﺑﺎﺷد و اﺣﺗﻣﺎﻻ ھم ﻧﯾﺳت ،ھرﭼﻧد دورﻧﻣﺎی آن
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ،در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ،ﺗرس اﻣﯾر را ﺑراﻧﮕﯾﺧت .اﻣﺎ ﺧطر از ﺟﺎﻧب اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﺧودش ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ در ذھن واﻻﺣﺿرت ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر در طول زﻧدﮔﯽ ﺧود ،ﻣﺻوﻧﯾت از آن را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑداﻧد
ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﭘس از ﻣرگ او ﺣﺗﻣﯽ اﺳت.
 .١١اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اھﻣﯾت دارد و ﯾﮏ ﺑﺧش اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺣﻔﺎظت از آن اﺳت؛ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﻣﭼﻧﺎن ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﻣوراﻧﯽ را
در ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﻣﺳﺗﻘر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر در ﯾﮏ
زﻣﺎن ﻣﻌﻘول ﺑﮫ طور ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را ﺑر اﺳﺎس
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا اراﯾﮫ ﺷد ،اﻣﺎ از ﺟﺎﻧب اﯾﺷﺎن رد ﺷد ،ﻧﺷﺎن دھد ،ﻧﺑﺎﯾد ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی اﯾﺷﺎن
را رد ﮐرد .از ﺳوی دﯾﮕر ،اﮔر او ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ اﻧزوا و ﺧﺻوﻣت ﺑﮫ ﻧدرت ﭘوﺷﯾده اداﻣﮫ دھد،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود ﻣﺗﻌﮭد ﻧﺑوده و در ھر ﻣورد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ،آزاد ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای ﺣﻔﺎظت و آراﻣش داﯾﻣﯽ در
ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎﻟﻐرﺑﯽ ﻗﻠﻣروھﺎی ھﻧدی اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺎﻧدان او ،ﺑر ﺣﺳب ﺷراﯾط ﻣﻣﮑن اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد.
اﻣﺿﺎی ﺳﺎﻟزﺑری
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ﺳﻧد ٣٨
ﯾﺎدداﺷت
ﭼﻧد وﻗت ﭘﯾش از ﻣن ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻧظری ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳر ﺟﺎن ﺟﺎﮐوب
ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﯾﮏ ﻟﺷﮑر ارﺗش ھﻧد ﺑﮫ ﮐوﯾﺗﮫ اﺑراز ﮐردم ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧواھم ﮐرد ﮐﮫ در ﺑﺣﺛﯽ
در ﻣﺟﻠس اﻋﯾﺎن ﻧﻘل ﺷد.
ﻣن ﭘﺎﺳﺦ دادم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺣثھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد اﯾن ﺳوال را ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻣﺎ
را ﺑرای دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐرد ،ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ،ﺑﺎ ﻧﻘل ﻧظرم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧداﺷﺗم.
ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در ﻋﯾن زﻣﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم ﺷراﯾط ﺑﮫ ﻗدری ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرده ﮐﮫ ﻣرا در ﺗﻐﯾﯾر دﯾدﮔﺎهھﺎی  ١٠ﯾﺎ  ١٢ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎر اول ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد ،ﭘﯾﺷروی را ﻏﯾرﺿروری ﻣﯽداﻧﺳﺗم و ﺑرای اﻋﺗراض ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧدن ﮔذرﮔﺎه ﺑوﻻن و دﺷت ﺳﻧد ﻣﯾﺎن آن و ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎهھﺎی آن ﺑﺎز ﺑودم.
اﮐﻧون اﯾن ﭘﯾﺷروی را ﺿروری ﻣﯽداﻧم و ﻣزاﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻌﺎﯾب ﻧظﺎﻣﯽ
آن اﺳت ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از آن اﺗﺧﺎذ ﺷود.
ﻣﻌﺎﯾب ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت راهآھن ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ راهآھن
اﻧﺷﻌﺎﺑﯽ ﺑرای ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﻣﺳﺎﻓت ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐوﯾﺗﮫ را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد و ﮐﺎﻧﺎلھﺎی
ﺳﻧد آب را ﺑﮫ ﺳراﺳر ﮐراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری رود ﺳﻧد اﻧﺗﻘﺎل دادهاﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑرای ﺟﺎﻧﺑداری از ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ روس ﯾﺎ ﭘﺎرس ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺎﺑل در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
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اﮐﻧون ھﯾﭻ ﺑﺣﺛﯽ در ﻣورد راه اﻧدازی ﺗﮭﺎﺟم از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه دور در ﺑراﺑر ﮐﺎﺑل وﺟود ﻧدارد،
اﻣﺎ ﺑﺣث روﯾﮑرد ﺛﺎﺑت روﺳﯾﮫ از طرﯾق ﺟذب ﻗﻠﻣرو ،ارﺗﻘﺎی ارﺗﺑﺎطﺎت او ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و
ﺗﺷﮑﯾل ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺟدﯾد در وادی ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز آﻣو وﺟود دارد.
ھم اﮐﻧون ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ﺑﮫ آنھﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھم ﮔرﻓت ،ﮔوش )و اﺣﺗﻣﺎﻻ
دﺳت( ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺎﮐم ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﮐرده اﺳت.
اﮔر ﻣﺎ ﻣﻠﮑﯾتھﺎی روﺳﯾﮫ را در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﺑﺳﯾﺎر ﮔراﻧﺗر
و دﺷوارﺗر از آﻧﭼﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑوده ،ﺧواھﯾم دﯾد.
اﮔر وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﺑﺎ  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﺣدات ﻣﺎ در ﮐﻣﺗر از اﯾن زﻣﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾم
اﺑزاری ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از آن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم.
آﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺧراﺟﯽاش ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن ﺟواﻣﻊ روﺳﯽ ﺑﮫ ﺷورش
ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷدﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻧزدﯾﮑش
ﻓرﺻتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﺑرای او ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ،در ھﻧد ﭼﮫ ﺷرارﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھد؟
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺳﯾﺎﺳت روﺷن ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧظﺎرت و ﻣراﻗﺑت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﯾم ﺗﺎ
ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷروی ﺑﯾﺷﺗر را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾم و از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذی ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم در اروﭘﺎ ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از آنھﺎ در آﯾﻧده وارد ﮐﻧﯾم ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﻣن ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺑر ﺧﻼف ﻣﯾل اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ طرﻓدار ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳﺗم ،اﻣﺎ
ﻣﺎ طﺑق ﻣﻌﺎھده ﺣق دارﯾم ﺑﮫ ﮐوﯾﺗﮫ ﺑروﯾم و ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﺷﻐﺎل آن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رواﺑط ﺧوﺑﯽ
ﺑﺎ او داﺷﺗﯾم ،ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﻣد .اﻣﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﻧوﻧﯽ او ،ﺗﻔﺎھم ظﺎھری او ﺑﺎ روﺳﯾﮫ
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و ادﻋﺎھﺎﯾﯽ او در ﻣورد ﮐوﯾﺗﮫ دﻻﯾل ﮐﺎﻓﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،اﮔر ھﯾﭻ دﻟﯾل دﯾﮕری ﺑرای اﺷﻐﺎل
ﻣﺎ ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد.
وﺿﻌﯾت آﺷﻔﺗﮫ ﻗﻠﻣرو ﻗﻼت ﮐﮫ در ﻣرز ﻣﺎ ﻗرار دارد ،اھﻣﯾت ﺣﺎﮐم آن ﺑرای ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﯾﺎ
ﺣﻔظ ﻧظم و ﻣﺎﻧﻊ ﺗراﺷﯽ در ﺗﺟﺎرت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻧدھﺎر ،دﺧﺎﻟت را ﺿروری ﮐرد .اﮔر ﭘرھﯾز ﻣﺎ
از ھر اﻗداﻣﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ،اﮔر ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺷﺎه ﭘﺎرس دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷود و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ را
ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﯾم اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧد ،ﺣق ﺷﮑﺎﯾت ﻧدارﯾم.
ﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﺑد ﻣدﯾرﯾت ﮐردهاﯾم .ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ظﻠمھﺎی ﻣﺎ و ﺧواﺳت او از آنھﺎ،
ﻣدﯾرﯾت ﺳودﻣﻧد او ﻣﻣﮑن ﻧﺑود .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﮫ او ﻧدادهاﯾم ﺗﺎ ﺧودش
را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺗﺣد ﮐﻧد ﮐﮫ طﺑﯾﻌﺗﺎ اﻧﺗظﺎرش را داﺷت.
اول ،ﻣﺎ در ﻣﺑﺎرزات او ﺑرای زﻧدﮔﯽ و ﺳﻠطﻧت ،ﺧود را ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾدﯾم و آﻣﺎده ﺑودﯾم ﮐﮫ ھر
ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺧود را آﻗﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ،ﺗﺻدﯾق ﮐﻧﯾم.
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ دﺷﻣﻧﺎن ﺧود را زﯾر ﺳﻠطﮫ درآورد ،ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺑﮫ دﯾدار ﻣﺎ آﻣد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﺿر
ﺑودﯾم ﺑﺎ او اﺋﺗﻼف ﻧﺎﻗﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
او ﻣﺎﯾل ﺑود ﺑﮫ ﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﮐردﯾم ﮐﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺧود را در ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽﻗﯾد و ﺷرط ﺑﺎ ﻗدرﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی درﺳت و ﻧﺎدرﺳت
او ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
از اﯾن رو ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾم ﮐﮫ او را ﻣﻘﯾد ﮐﻧﯾم و ﺧود را )ﺑﮫ ﻗول او( آزاد ﺑﮕذارﯾم و او از
اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد.
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ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﺣﺳﺎﺳﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ او ﺑﺎ آن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﺷد .او از ھر اﻗداﻣﯽ در
ﻣورد ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﯾل ﻣﺎ ﺧودداری ﮐرد و ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑر او ﻓﺷﺎر
ﻣﯽآوردﯾم ﺑﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﭘﺎرس در روزھﺎی ﺳﺧت او ،آن را اﺷﻐﺎل
ﮐرد ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم اﻓﻐﺎن ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آنھﺎ از دﺳت داده
ﺑودﻧد ،ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧﯾم.
وﻗﺗﯽ درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎرس اﺟﺎزه دادﯾم ﮐﮫ داور ﻣﺎ را ﻣﻣﺎﻧﻌت و ﺑدرﻓﺗﺎری ﻧﻣوده و
ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺟﺎوزات او را ﺣﻔظ ﮐﻧد ،ﻣﺎ را ﻣردم ﺿﻌﯾف و ﺧﯾﺎﻧﺗﮑﺎر داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﭘوﺷش
دوﺳﺗﯽ آنھﺎ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭘﺎرس ﺧراب ﮐردﯾم.
ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم رﯾﺷﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ﻣﺎ ھﻣﯾن اﺳت.
رﻓﺗن ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐوﯾﺗﮫ )ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ آن ﻧﺷﺎن داده ﺷده و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﯾن اﻗدام
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﮐردهاﻧد( طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺗوﺳط ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،در ذھﻧﯾت ﮐﻧوﻧﯽاش
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎﻣل ﺗوھﯾن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
اﮔر ھرج و ﻣرج و ﺧوﻧرﯾزی در ﻗﻠﻣرو ﻗﻼت را در ﻧظر ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت و
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧود را از ﺣﺎﮐم آن ﭘس ﮔرﻓﺗﯾم ،ﺗوﻗف ﺗﺟﺎرت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎرس ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر
و ﻏﺎرت ﺗﺎﺟران ،در واﻗﻊ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮐﺎﻣل ﺑزرﮔراه – اﮔر ﺑﮫ آﺷﻔﺗﮕﯽھﺎی ﻣداوم ﻣرزھﺎی
ﺧود در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺳط ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺧﺎن ادﻋﺎی اﻗﺗدار ﺑر آنھﺎ را داﺷت ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت آنھﺎ
را ﮐﻧﺗرول ﮐﻧد ،ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم و آن اﯾﺎﻟت را ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﺻﻠﺢ و ﻧظم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾم )ﺗﺎﻣﯾن
اﻣﻧﯾت ﺧود ﺧﺎن و ﻣردﻣش( ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺷﮏ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫدﻟﯾل ﺿرورت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺷرﯾت و
ﻣﻌﺎھده ،ﺑرای ﺗﺻدی ﻣوﻗﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺗوﺟﯾﮫ ﺷدهاﯾم.
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ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎ ﻧﻔوذی ﮐﮫ ﺑر ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻓﯾودال آﺷﻔﺗﮫاش داﺷﺗﯾم و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧدن آراﻣش
ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺧوﻧﯾن و ﻗﺗلھﺎی ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫ ﺑود ،ﺧﺎن را ﺑﺎ ﭘول و
ﻧﺻﯾﺣت ﮐﻣﮏ ﮐردﯾم.
ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ ﺗﺣرﮐﯽ اﺳﺗﺎداﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮕوﯾﯾم ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از ھر ﻣﺷﮑل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳرﮐوب آﺳﺎن ﺑﮫ ﺧطرات ﺟدی ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ و اﮔر ﺣﻔظ ﺷود،
ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
اﻏﻠﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺷده و ﺑﺎ اﻗﺗدار ﺻﺣﺑت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﮔر در ﻣﺣدوده ﮐوه ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾم ،در اﻣن
و اﻣﺎن ﺧواھﯾم ﺑود.
اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﺎرﯾﺦ در ﺗﺿﺎد اﺳت .زﻧﺟﯾره ﮐوھﮭﺎ را ﻣﯽﺗوان در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﻘﺎط آن
ﺳوراخ ﮐرد؛ اﮔر ﭘﺷت آن ﭘﻧﮭﺎن ﺷوﯾد ،اﻣﻧﯾت ﻧدارﯾد .ﺑﮫ ھﻧد اﻏﻠﺑﺎ از ﺳد ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ آن
وارد ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ھرﮔز دﻓﺎع ﻧﺷده اﺳت .ھﻧد ﻣﻧﺗظر ﻧﺑرد در دﺷتھﺎی ﺧود ﺑود و ھﻣﯾﺷﮫ آن
را ﺑﺎﺧت.
اﺗرﯾش ﭼﻘدر در دﻓﺎع ﻧﮑردن از ﮐوه ھﺎی ﺑوھﯾﻣﯾﺎ ﺿرر ﮐرد! اﮔر ﺗرکھﺎ ﻋﺑور از ﺑﺎﻟﮑﺎن
را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ درﺳت ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐردﻧد ،ﻣوﻗﻌﯾت آنھﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﺷد؟
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ روی ﻣﺎ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐوﯾﺗﮫ را ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﺎھده در
اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﺎﯾد اﻣن ﺷود .ارﺗﺑﺎطﺎت آن ﺑﺎﯾد ﺗﮑﻣﯾل و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب اراﯾﮫ ﺷود.
اﮐﻧون ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از آن ،ﻗدرت اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را ﺑﯾﺷﺗر از ﺑﺎﺧت در ﯾﮏ ﻧﺑرد ،در ھﻧد آﺳﯾب
ﺧواھد رﺳﺎﻧد.
ﻧﺎﭘﯾر ﻣﮕداﻻ ٣٠ ،ﻣﯽ ١٨٧٨
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ﺳﻧد ٣٩
ﺗﻠﮕرام ٧ ،ﺟون  ،١٨٧٨از واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ  ،ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻟﻧدن
ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی از ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور درﯾﺎﻓت ﺷدهاﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور روﺳﯾﮫ و
ﻧﺎﻣﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗﺎﺷﮑﻧد اطﻼع داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻣﭘراﺗور روﺳﯾﮫ ﺑﮫ زودی ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر از ﮐﺎﺑل ﺑﺎزدﯾد ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﮔزارشھﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد دارﻧد.
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ﺳﻧد ۴٠
از واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ١٩ ،ﺟون ١٨٧٨
در اداﻣﮫ ﺗﻠﮕراف  ٧ﺟون ﻣن ،ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﺎﯾﯾدی ﺑﯾﺷﺗری از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف در ﻣورد ﺑﺳﯾﺞ
ﻧﯾروھﺎی روس در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﺑﺎز ﮐردن راه ﺑﮫ ﺳﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻓﺷﺎر ﺑر اﻣﯾر ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﺳﻔﺎرت ﻣﮭم روﺳﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم.
اﯾن ﮔزارشھﺎ ھﻧوز ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل ﺛﺎﺑت ﻧﺷدهاﻧد و درﺟﮫ اھﻣﯾت آنھﺎ را ﻧﻣﯽﺗوان دﻗﯾﻘﺎ
ﻣﺷﺧص ﮐرد ،اﻣﺎ اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣطﻠوب ﺗﻠﻘﯽ ﺷود،
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم.
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ﺳﻧد ۴١
ﺗﻠﮕرام ،از واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻟﻧدن ١ ،ﺟوﻻی ١٨٧٨
ﭘﯾﺎم زﯾر از ﮐﺎواﻧﺎری درﯾﺎﻓت ﺷد» :ﯾﮏ ﺗﺎﺟر ﭘﺷﺎور اطﻼﻋﺎت وﯾژهی از ﺷرﮐت ﺧود در
ﺑﺧﺎرا دارد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﯾروی روﺳﯽ ﻣﺗﺷﮑل از  ٣٠ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ ﻗرﺷﯽ رﺳﯾده
اﺳت و ﺑﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺗﺎ دﺳﺗورات ﺑﻌدی ﮐﺎﻻی دﯾﮕری ارﺳﺎل ﻧﮑﻧﻧد .ﻧﺎﻣﮫی
از ﮐﺎﺑل ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ در  ١٣ﻣﺎه ﺟﺎری ،ﻣﺎﻣوری از روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد و ﺑﮫ اﻣﯾر
اطﻼع داد ﮐﮫ روسھﺎ در ﺷﯾراﺑﺎد و ﺑﻧدرھﺎی ﮐﻠﯾف و ﮐرﮐﯽ در آﻣو در آﺳﺗﺎﻧﮫ اﯾﺟﺎد
ﻗرارﮔﺎهھﺎ اﻧد« .ﻧﻘﺎط ذﮐر ﺷده در ﻣﺳﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻗرار دارﻧد و ﻗرارﮔﺎه
ﮐﻠﯾف ،روسھﺎ را در ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽدھد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻋداد و ارﻗﺎم
ظﺎھرا ﺑﮫ ﺷدت اﻏراق آﻣﯾز اﻧد ،ﺷﮭﺎدت اﻧﺑوه و ھﻣزﻣﺎن ﮔزارشھﺎ در ﻣورد ﺗﺣرﮐﺎت
روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻗدری زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم آنھﺎ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم.
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ﺳﻧد ۴٢
ﺗﻠﮕرام  ٣٠ﺟوﻻی ١٨٧٨
از واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻟﻧدن
اﻓﺳر ﭘزﺷﮏ ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش اﻣﯾر ﺑود ،در  ٢١ﻣﺎه ﺟﺎری ﺟﮭت ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﮫ
ﭘﺷﺎور ﺑﺎزﮔﺷت و ﮔزارش داد ﮐﮫ ﮐﺎﻓﻣن ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎﯾش ﺑﮫ ﮐرﮐﯽ رﺳﯾده و ﺷﺧﺻﺎ ﺑرای دﯾدار
اﻣﯾر اﻗدام ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن در آﻣو ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ او را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﻧد و ﻣﻧﺗظر دﺳﺗور
اﻣﯾر ﺑودﻧد .اﻣﺎ او از اطﺎﻋت آنھﺎ ﺧودداری ﮐرد .ﭘس از آن اﻣﯾر دﺳﺗور ﻣﻧﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ
اﻓﺳران روﺳﯽ ﻓرﺳﺗﺎد .داﮐﺗر ﺑوﻣﯽ ﺷﻧﯾده اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر در  ٧ﺟوﻻی در درﺑﺎر ﺑﮫ وزﯾر
ﺧود ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐﺎﻓﻣن ،ﯾﺎ اﻓﺳر ﻋﺎﻟﯽ از ﺗﺎﺷﮑﻧد ،اﮐﺳوس را ﺑﮫ ﻗﺻد ﮐﺎﺑل ﻋﺑور ﮐرده اﺳت
و از ﺗوﻗف او ﺧودداری ﺷده اﺳت .ﻣن از ﺗﻠﮕراف اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎ در اﻧﺗظﺎر ﺗﺎﯾﯾد
ﺧودداری ﮐردم .اﮐﻧون از ﭘﺷﺎور ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ اﻓﺳر روس ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﺑزرگ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
رﺳﯾده اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎﻓﻣن ﺑﺎﺷد و ﺷﺎﯾد دارای رﺗﺑﮫ ﺑوﻣﯽ در ﺧدﻣﺎت روﺳﯾﮫ
ﺑﺎﺷد .ھﻣﮫ ﮔزارشھﺎ ﺑﮫ اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد.
اﮔر ﭼﻧﯾن ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﺷود ،ﻣن دوﺑﺎره ﺗﻠﮕراف ﺧواھم ﮐرد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﻋدهھﺎی رﺳﻣﯽ
روﺳﯾﮫ و اﻣﺗﻧﺎع اﻣﯾر از ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ھر ﺷﮑل ،اﻗدام ﯾﺎ دﺳﺗور دادن ﺑﮫ
اﻓﺳران ﻣرزی ﺑدون اﺷﺎره ﻗطﻌﯽ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ در ﻣورد ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری از ﺟﺎﻧب
روﺳﯾﮫ و اﻣﯾر دﺷوار اﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ﺑداﻧم اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻣﭘراﺗوری ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻣﺎ واﮔذار ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑﯾن اﻣﯾر و ﺣﮑوﻣت ھﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .در
ﻣورد اﺧﯾر ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷﻣﺎ ،اﺻرار ﺑر ﭘذﯾرش ﻓوری از ﻣﺎﻣورﯾت اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺧواھم ﮐرد .ﻣن در ﻣورد اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در اﯾن ﺷراﯾط اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
اﻣﻧﯾت داﯾﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿروری ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺧواھم ﺑود .ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕر،
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اداﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺣﻔظ آن دﺷوار اﺳت و ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در ھﻧد ﺑﺳﯾﺎر
آﺳﯾب ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
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ﺳﻧد  ۴٢اﻟف
از واﯾﺳرا ٣١ ،ﺟوﻻی ١٨٧٨
ﭘﯾﺎم زﯾر اﻣروز از ﭘﺷﺎور درﯾﺎﻓت ﺷد:
»ﺳﮫ ﭘﯾﺎمرﺳﺎن وﯾژه از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﺷدﻧد .آنھﺎ  ٩روز ﭘﯾش ﮐﺎﺑل را ﺗرک ﮐردﻧد.
ﺳﮫ روﺳﯽ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس اروﭘﺎﯾﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺳواران ﻗزاق و ازﺑﮏ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾده اﻧد .ﺳردار
اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت آنھﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد.
رﺋﯾس ھﯾﺋت ﭘﺎرﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻧﮫ روان .ﮐﺎﻓﻣن ﮔوﺑرﻧﺎت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود .اﯾن اﻓﺳر
ھم ﮔوﺑرﻧﺎ ﻧﺎم دارد .ﻗﺳﻣت آﺧری ﮐوﺗﺎه ﺗﻠﻔظ ﻣﯽﺷود.
ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺎمرﺳﺎنھﺎ از او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺟﻧرال
آﺑراﻣوف ﻓرﻣﺎﻧد ﺳﻣرﻗﻧد ﺑﺎﺷد«.
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ﺳﻧد ۴٣
ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
ﺗﻠﮕرام ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﺷد .ﭘﯾش از اﺻرار ﺑر ﭘذﯾرش ﻓرﺳﺗﺎده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،از ﺣﻘﺎﯾق
ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد .ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ را ﺑﻔرﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﯾن ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ روسھﺎ آﻧﺟﺎ
ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر و وﻗﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺷﺧص ﺷد ،ﺑرای ﻣن ﺗﻠﮕراف ﮐﻧﯾد.
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ﺳﻧد ۴۴
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ٢ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام دﯾروز ﺷﻣﺎ .ﺑوﻣﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺷﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد.
ﮔزارشھﺎی ﻣوﺟود از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺳﺗﻘل ﺗوﺳط ﺳﮫ ﭘﯾﺎمرﺳﺎن از ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﮫ ﻧﺎم اﻓﺳر
ﻣﺎﻣورﯾت را ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت درﺟﮫ و ﻋﻧوان اﻓﺳر ،ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑدرﻗﮫ ،اﻓﺗﺧﺎرات و ﻣراﺳم ﺳﻼم
ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت.
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ﺳﻧد ۴۵
ﺗﻠﮕرام ٢ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻟﻧدن )ﺧﻼﺻﮫ(
ﺗﺎﯾﯾد ﺑﯾﺷﺗر از ﺣﺿور ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻧرال اﺑراﻣوف ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﺳﻣرﻗﻧد
درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ ﻧﺎم او ذﮐر ﺷده اﺳت.
ﻣﺎﯾﻠﯾم ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام  ٣٠اﯾن ﺟﺎﻧب ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
اﺻﻼح ﻓوری دارد .ﺑﮫ زودی در ﺳرﺗﺎﺳر ھﻧد ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﻓﺳران و ﺳرﺑﺎزان
روﺳﯽ ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ از ﻣرز ﻣﺎ و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﺎدﮔﺎن ﻧظﺎﻣﯽ
ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﻗرار دارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ورود ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺷده اﺳت.
ﻣﺎ ﮔزارشھﺎی ﺑﯾﺷﺗری از ﺑﺎزدﯾد اﻓﺳران روﺳﯽ در ﻣﯾﻣﻧﮫ و اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧوب آنھﺎ دارﯾم.
اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ اﮐﻧون ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾم ،اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯾم ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧﺎت ﺑﮫ
طور ﻗطﻊ و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺣت ﻗدرت و ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﻗرار ﮔﯾرد .ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ اﮔر اﺟﺎزه داده ﺷود
آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳوال ﺑﯾن ﻣﺎ و اﻣﯾر ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم آن را اﺻﻼح ﮐﻧﯾم و اﺣﺗﻣﺎﻻ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑدون ﺗوﺳل ﺑﮫ زور اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾم .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺻرﯾﺢ و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾم و از ﺣﻣﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾم.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ٢وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ در  ٢ﺟﻧوری  ١٨٧۵در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﭘﯾش آﻣده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ در وھﻠﮫ اول ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑر ﭘذﯾرش
ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐﻧﯾم .در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ،ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺟدی را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .در واﻗﻌﯾت ،اﺣﺗﻣﺎل آن وﺟود دارد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧود ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ
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و ﻣﺎ را در ﺑراﺑر ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﺑﺎزی ﺑﮕﯾرد و از ﭼﻧﯾن ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
در ظﺎھر ﻓﻘط در ﺑراﺑر ﻓﺷﺎرھﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﻠف ﺷﻣﺎ در ﻣراﺳﻠﮫ ﻓوق از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ،اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ از ھﻣﮫ
ﺗﻌﮭدات اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾم .اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺟﻠب رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﺑرای ﭼﻧﯾن
ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﺷوﯾم .اﻣﺎ در دﺳﺗﺎن ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده ﻣﺎھر ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﻣﺷﮑﻼت
ﻏﻠﺑﮫ ﺷود و ﺣداﻗل در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺗﻼش ﻣطﻠوب اﺳت .اﻣﯾر ﻣﯽداﻧد ﻣﺎ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ھﺳﺗﯾم
ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧود را ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﯾم .در ﺻورت ﺷﮑﺳت در اﯾن ﺗﻼشھﺎ ﺑرای
ﺑرﻗراری ﻣﺟدد ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺎ ﺑرای اﻣﻧﯾت ھﻧد ﺿروری اﺳت،
ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﺣﻔﺎظت و آراﻣش داﯾﻣﯽ ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ
ﻣﺎ ﻻزم اﺳت ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﻧد اﺧﯾر ﻣراﺳﻠﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺷﻣﺎره  ۶۴در  ۴اﮐﺗﺑر ١٨٧٧
ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟدﯾت درﺧواﺳت ﭘﺎﺳﺦ زود را دارﯾم ،زﯾرا وﺿﻌﯾت ﻓوری
اﺳت.
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ﺳﻧد ۴۶
از وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣ ،اﮔﺳت ) ١٨٧٨ﺧﻼﺻﮫ(
ﺑﺎ درﻧظرداﺷت درﺳت ﺑودن اﻓﺳران روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺷﻣﺎ ﺑرای اﺻرار ﺑر
ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺷد .در ﺻورت رد آن ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺗﻠﮕراف ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔﺎمھﺎی
ﺑرای اﺟﺑﺎر اﻣﯾر ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾت ﺧوﯾش دارﯾد.
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ﺳﻧد ۴٧
از واﯾﺳرا ۵ ،اﮔﺳت ) ١٨٧٨ﺧﻼﺻﮫ(
در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام ﺗﺎرﯾﺦ ﺳوم ﺷﻣﺎ .ھﯾﭻ ﻋﻣل دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗدارک ﮐﺎﻣل ﻗﺑﻠﯽ ارﺗﺑﺎط
ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
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ﺳﻧد ۴٨
ﺷﻣﺎره  ،۵٣ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ۵ ،اﮔﺳت ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﮔزارشھﺎی ﺗﻠﮕراﻓﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت در ﻣورد ورود ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﺳﯾدن و ﭘذﯾرش ﮐﺎﺑل از ھﯾﺋت روس ﺗوﺳط اﻣﯾر را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزﯾم .ﻣﺎ ﮔزارش
ﮐﺎﻣل اﯾن ﺣوادث و اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اوﺿﺎع را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون و ﺳﺗرﯾﭼﯽ

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ۴٨
ﮔزارشھﺎ درﯾﺎﻓت ﺷده ﮐﮫ ﻣﺎﻣور روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع داده اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
اروﭘﺎﯾﯽ روﺳﯾﮫ ﻣﻌﺎدل ]ﻣﻘﺎم[ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﯽرﺳد .ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل
ھﻣﯾن ﭼﯾز را ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎ اﻓزودن اﯾﻧﮑﮫ او ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ]ﺳﻔﯾر[ ﻓرﺳﺗﺎده ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗور
روﺳﯾﮫ ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷود.
ﭘﺳر ﺧﺎن ﺧﯾوه ﺑﺎ  ٨٠٠ﺳوار ﺑرای ﺣﻔﺎظت دﺳﺗﮫھﺎی ﮐﺎری ھر دو ﺟﺎﻧب در ﺟﺎده اﺳﺗﺧدام
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن ﺧﯾوه و ﭼﺎرﺟوی و ﺑﻌدا ﺗﺎ آﻗﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ھﻣرای ﻧﻣﺎﯾﻧده
در ﮐﺎﺑل اﺳت .اﻣﯾر ﺷورای ﻣرﮐب از روﺳﺎی ﻋﻣده را دﻋوت ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ روﺳﯾﮫ
ﯾﮑﺟﺎ ﺷود ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ۴٨
ﺗﻠﮕرام ٢١ ،ﺟوﻻی  ،١٨٧٨از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﻣﺧﺻوص
واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﺷﯾطﺎن ﺷﺎه رﺳﯾد .او اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺧﯾرا در ﻣورد ﻓﺷﺎر روﺳﯾﮫ ﺑر اﻣﯾر و
ﺗدارﮐﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ورای آﻣو ﮔزارش دادم .او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐوﻓﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎری از ﻧﯾروھﺎ
ﺑﮫ ﮐرﮐﯽ رﺳﯾده و در راه ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرای دﯾدار اﻣﯾر اﺳت .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن در آﻣو
ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد او را ﺗوﻗف ﺳﺎزﻧد و ﻣﻧﺗظر ﻓرﻣﺎن اﻣﯾر ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ او از اطﺎﻋت ﺳر ﺑﺎز زد.
اﻣﯾر ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾن ﮔزارش ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﻓﺳران روﺳﯽ ھﯾﭻ ﻣداﺧﻠﮫ ﺻورت
ﻧﮕﯾرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ۴٨
ﺗﻠﮕرام ٢٣ ،ﺟوﻻی  ،١٨٧٨از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﻣﺧﺻوص
واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﻣن ﮔزارش ﺷﯾطﺎن ﺷﺎه را را آزﻣﺎﯾش ﮐردم .او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺷﻧﯾده اﺳت اﻣﯾر ﺑرای وزﯾران
ﺧود در درﺑﺎر ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ در  ٧ﺟوﻻی او از ﺑﻠﺦ ﮔزارش درﯾﺎﻓت ﮐرده ﮐﮫ ﮐﺎﻓﻣﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ
اﻓﺳر ﻣﻌﺎدل او از ﺗﺎﺷﮑﻧد در ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣو را ﻋﺑور ﮐرده و از ﺗوﻗف ﺳر ﺑﺎز زده اﺳت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺷﺎه ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ را ذﮐر ﻧﮑرده اﺳت .ﻣن اﯾن اﺧﺑﺎر را داﺳﺗﺎن
ﮐﮭﻧﮫ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔزارش دادم ﯾﮏ اﻓﺳر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧواھد از ﮐﺎﺑل دﯾدار ﮐﻧد و
ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺧود ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران او ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﻗﺿﺎوت از ﺗﺣرﮐﺎت
ﭼﯾﮑﯾﺷﻠﯾﺎر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم روسھﺎ ﺗﻼش دارﻧد ﺗﺎ اﻣﯾر را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ از طرﯾق ﺷﻣﺎل ﻏرب
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣق ﻣﺳﯾر ﺑﮫ ﻣرو ﺑدھﻧد و در ﺻورت ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻ از ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم از
ﭼﺎرﺟوی ﺑﮫ ﮐرﮐﯽ ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑﺳﯾﺎر دور از ﻣﺣدوده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ۴٨
ﺗﻠﮕرام ٢٩ ،ﺟوﻻی  ،١٨٧٨از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎص واﯾﺳرا،
ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﯾﮏ ﻧﻔری ﮐﮫ  ١۴روز ﭘﯾش ﮐﺎﺑل را ﺗرک ﮐرده ﺑود ،ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﯾﮏ روﺳﯽ
دارای ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ھﻣراه ﺑﺎ  ١٠٠ﺳوار ﻗزاق و  ٢٠٠ﺳوار اوزﺑﮏ در ﮐﺎﺑل وﺟود داﺷت و
اﻣﯾر ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر او آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮔرﻓت .ﺑﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﮔزارش
داد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ۴٨
ﺗﻠﮕرام ٢٩ ،ﺟوﻻی  ،١٨٧٨از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
)ﺧﻼﺻﮫ(
ﮔزارش درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺎن دھﻧده رﺳﯾدن ﯾﮏ اﻓﺳر روﺳﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﺑزرگ ٢٠٠
ﺗﺎ  ۴٠٠ﺳوار اﺳت .ﻣن ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھم ﮐﮫ او در ﻟﺑﺎس اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑوﻣﯽ ﻣﻠﺑس ﺑود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ۴٨
ﺗﻠﮕرام ٣٠ ،ﺟوﻻی  ،١٨٧٨از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎص واﯾﺳرا،
ﺳﯾﻣﻠﮫ
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ﺳﮫ ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﺧﺎص از ﮐﺎﺑل رﺳﯾدﻧد .آنھﺎ ﮐﺎﺑل را  ٩روز ﭘﯾش ﺗرک ﮐردﻧد .ﺳﮫ روس در
ﻟﺑﺎس اروﭘﺎﯾﯽ ھﻣراه ﺳواران ﻗزاق و اوزﺑﮏ رﺳﯾدﻧد .ﺳردار اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت
آنھﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .رﺋﯾس ھﯾﺋت ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻧﮫ روان .ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﻧﺎم ﮔوﺑرﻧﺎت
ﯾﺎد ﻣﯽﺷود .اﯾن اﻓﺳر ﮔوﺑرﻧﺎ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود .ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺎمرﺳﺎﻧﺎن او را ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل
ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺷﺎﯾد ﺟﻧرال اﺑراﻣوف ﻓرﻣﺎﻧدار ﺳﻣرﻗﻧد ﺑﺎﺷد

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺳﻧد ۴٨
ﺗﻠﮕرام ٣١ ،ﺟوﻻی  ،١٨٧٨از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎص واﯾﺳرا،
ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﺧﺎص از ﺳردار ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺧﺎن رﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران دﯾده اﺳت.
در آن ﻧﺎم ﺟﻧرال اﺑراﻣوف ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ھﯾﺋت ذﮐر ﺷده اﺳت .ﻣن در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵ﯾﮏ
ﻣﺎﻣور ﺧﺎص ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎدم و او ﺑﺎﯾد در ﭼﻧد روز آﯾﻧده ﺑرﮔردد .ﻣن ھر آﻧﭼﮫ در ﻗدرت
دارم ﻣﯽﺧواھم ﺑرای ﺷواھد ﻗوی از ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﺳت آورم.
ﻣن ﺑﺎور دارم اﯾن درﺳت اﺳت و از ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺳﺗﻘل ﮔزارش ﺷده اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨در ﺳﻧد ۴٨
ﺗﻠﮕرام ١ ،اﮔﺳت  ،١٨٧٨از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎص واﯾﺳرا،
ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﯾﮏ ﻧﻔر رﺳﯾده ﮔزارش داد ﮐﮫ ﺳﻼم ﭘذﯾراﯾﯽ ﺑﺎ ﺗوپھﺎ ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر ھﯾﺋت روﺳﯽ ﻓﯾر ﺷد و از
رﺋﯾس ھﯾﺋت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻧرال ﺻﺎﺣب ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽﺷود.
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ﺳﻧد ۴٩
ﺷﻣﺎره  ،۶١ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١٩ ،اﮔﺳت ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ۵٣ﻣورخ  ۵اﮔﺳت ،ﮔزارش ﺗﻠﮕراﻓﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ در ﻣورد رﺳﯾدن ﯾﮏ
ھﯾﺋت روﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل و ﭘذﯾراﯾﯽ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎدﯾم و وﻋده دادﯾم ﮐﮫ ﭘس از اﯾن ﺟرﯾﺎن
ﺣوادث و اﻗداﻣﺎت ﺧود در اﯾن ﻣورد را ﮔزارش ﻣﯽ دھﯾم.
 .٢ﺣﺎﻻ اﻓﺗﺧﺎر دارﯾم ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺗﻠﮕرامھﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺣﺎوی اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ھﯾﺋت روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل اﺳت .دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
 ٢۶ﺟوﻻی در درﺑﺎر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دو ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر آورده اﺳت – ﯾﮑﯽ
از اﻣﭘراﺗور اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗزار و دﯾﮕری از ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗﺎﺷﮑﻧد .اﻣﯾر در ﮔﻔﺗﮕوی دوم در
 ٢و  ٣اﮔﺳت ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده داد ﮐﮫ ﻣﺣﺗوای آن ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت و ﻓورا ﺗوﺳط
ﺳواران ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن روﺳﯽ ارﺳﺎل ﺷد.
 .٣ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺗﺎﯾﯾد ﺗﻠﮕراﻣﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ ﺟﮭت ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ،ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾم ﮐﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد .او ﺑرای وظﺎﯾف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺳط
اﻓﺳران ذﯾل ]ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﺳرﮔرد ﺳﻧت ﺟﺎن و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ھﺎﻣﯾﮏ[ ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ٢۵٠
ﺷﻣﺷﯾرﺑﺎز ھﻣراه ﺧواھد ﺷد .ھﯾﺋت در اواﯾل ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ دﺳﺗورات
ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﺻﺎدر ﮐردﯾم و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣودﯾم ﮐﮫ آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻻزم در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺳری ﭘﯾش از ھﯾﺋت ﻧزد اﻣﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾم ﺗﺎ
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واﻻﺣﺿرت ﭘﯾش از آﻣدن ﻧﻣﺎﯾﻧده در ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﺷد و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم ﺑرای ﻋﺑور او از ﻗﻠﻣرو
اﻓﻐﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﻣﺎ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﻣﺎﻣور ﻗﺑﻠﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل را ﺑرای
اﯾن ﻣﻧظور اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾم ﮐﮫ ﭘﺷﺎور را در  ٢٣اﮔﺳت ﺗرک ﺧواھد ﮐرد .ﻣﺎ ﻧﺳﺧﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻧواب ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت در ﮐﺎﺑل ﺗﻘدﯾم ﺧواھﻧد
ﮐرد.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺑراون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ۴٩
ﺗﻠﮕرام ٨ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎص واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ  ٣٠ﺟوﻻی از ﮐﺎﺑل ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۶ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ را ﺑﮫ
درﺑﺎر ﭘذﯾرﻓت .ﻧﻣﺎﯾﻧده دو ﻧﺎﻣﮫ ﺑراﯾش داد – ﯾﮑﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗﺎﺷﮑﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑرای
ﻣﻧﺷﯽاش داد ﺗﺎ ﺑﺧواﻧد؛ دﯾﮕری از ﺗزار ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﮕﮫ داﺷت ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻧﮑرد .ھداﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﻔﻧﮓ و ﺳﺎﻋت ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ اﻣﯾر و وزراﯾش اھدا ﺷد.
ﺑررﺳﯽ ﺳرﺑﺎزان ﺑرای دﻓﻌﮫ دوم ﺗﻌﯾﯾن ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ۴٩
ﺗﻠﮕرام ١١ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎص واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﺑل ﻣورخ  ٣ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺎزدﯾد ﺳرﺑﺎزان در ﺗﺎرﯾﺦ دوم را ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭘس
از آن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎ اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮕو داﺷت و در ﺟرﯾﺎن آن اﻣﯾر ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده را ﺑراﯾش ﺗﺳﻠﯾم
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ﮐرد .ﺳواران ﺧﺎص روﺳﯽ و اﻓﻐﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻣراﺳﻠﮫھﺎ ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺗرک ﮐردﻧد.
ﻣﺣﺗوای ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯾر ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ۴٩
ﺷﻣﺎره  ،١۶٨١ﺳﯾﻣﻠﮫ ١٣ ،اﮔﺳت ) ١٨٧٨ﻣﺣرم(
از ﻟﯾﺎل ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﻟﯾﭘل ﮔرﯾﻔﯾن ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب
ﺑﮫ ﻣن ھداﯾت داده ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻋﺎﻟﯽﻣﻘﺎم ﺑﮫ زودی
در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر از ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد .او ﺑﺎ ﺳﮫ اﻓﺳر
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﮐﻧﺎر ﯾﮏ اﻓﺳر ﭘزﺷﮑﯽ ھﻣراه اﺳت.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ وﯾژه ﻣﮑﻠف ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻓرﻣﺎن ﻋﺎﺟل ﺑرای
آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﮭت ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم ﻧﻣﺎﯾﻧده و ھﻣراھﺎﻧش در ﭘﺷﺎور ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد .ﻻزم اﺳت ﭼﻧد اﺳپ
ﺧوب ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﺧدﻣﮫھﺎ در ﻟﺑﺎس ﺳرخ ﻓراھم ﺷود ،درﻏﯾرآن ﻗرارﮔﺎھﯽ ﻣﻧﺎﺳب آنھﺎ
ﺗدارک دﯾده ﺷود .ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻻزم و ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻓراھم ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ۴٩
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١۴ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و
ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن
اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺗﺑری ﮐﮫ ﻣن اﺧﯾرا از ﺟرﯾﺎن روﯾدادھﺎی اﺧﯾر در ﮐﺎﺑل و ﮐﺷورھﺎی ھم ﻣرز
ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﮐردهام ،اﯾن اﻣر را ﺿروری ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت
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ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت
ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺻﻠﺣت داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ وﯾژه و ﻣﺣرم
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﺷﻣﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺟﻧرال ﺳر ﻧﯾوﯾل ﺑوﻟز
ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﻓورا در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﯾدار واﻻﺣﺿرت ﺑرود ﺗﺎ در ﻣورد اﻣور ﻓوری ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت
ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان آنھﺎ را ﺑرای رﻓﺎه و آراﻣش ھر
دو ﺣﮑوﻣت و ﺑرای ﺣﻔظ دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﺎﻣل و ﺻرﯾﺢ ﻣوﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺗرﺗﯾب
داد .از اﯾن رو اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﮫ دﺳت ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،ﺳردار ﻣوﻣن و ارﺟﻣﻧد
ﺣﮑوﻣت ﻣن ،ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت ﻻزم در ﻣورد زﻣﺎن و
ﻧﺣوه دﯾدار ﻓرﺳﺗﺎده را ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھد داد .از واﻻﺣﺿرت ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دﺳﺗورات
ﻻزم را ﺑﮫ ﺳرداران و ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﮕر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺑﯾن ﭘﺷﺎور و ﮐﺎﺑل ﺻﺎدر
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﺎﺧﯾری ،ھر ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣوﺛر ﻻزم و ﻣﻧﺎﺳب اﺳت،
اﻧﺟﺎم دھﻧد ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗدرت دوﺳت ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺣرﻣت و ﻣﻧزﻟت ﺑﺎ ھﻣراھﺎﻧش از
ﻗﻠﻣروھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذرﻧد.
ﺧواھﺷﻣﻧدم ﻣراﺗب اﺣﺗراﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﻗﺎﯾل ھﺳﺗم ،اﺑراز ﻧﻣﺎﯾم.
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ﺳﻧد ۵٠
ﺷﻣﺎره  ،۶٧ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢۶ ،اﮔﺳت ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

در اداﻣﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﺷﻣﺎره  ۶١ﻣورخ  ١٩اﮔﺳت  ،١٨٧٨ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ
از ﺗﻠﮕراف درﯾﺎﻓت ﺷده در  ٢١اﮔﺳت را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ وﻟﯾﻌﮭد ﮐﺎﺑل و
ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ،ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن در  ١٧اﮔﺳت درﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.
 .٢اﯾن روﯾداد اﺣﺗﻣﺎﻻ از اھﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت ،اﻣﺎ ھﻧوز ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم
ﮐﮫ در ﭼﮫ ﺟﮭت ﯾﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ،روﻧد اﻣور در ﮐﺎﺑل را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽدھد .ﻣﺎ ﺻﻼح دﯾدﯾم ﮐﮫ
ﺧروج ھﯾﺋت از ﭘﺷﺎور را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻧدازﯾم ﺗﺎ ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﻋزاداری ﻣرﺳوم ) ۴٠روز(
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧرﺳد .ﻧﺎﻣﮫ دوم را ﺑﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎدﯾم ﮐﮫ در آن ﭘﯾﺎم ﺗﺳﻠﯾت واﯾﺳرا
ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت را ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣرگ ﻓرزﻧدش ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرﺳﺎﻧد.
 .٣ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن دﺳﺗور دادﯾم ﮐﮫ در اﺳرع وﻗت ﭘﯾش از ھﯾﺋت ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﺑرود .ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻓراﺗر از آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﻣﮭﯾﺎ اﺳت ،ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺧروج
ﺳرﯾﻊ ﻣﺎﻣورﯾت ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن اﻋﻼن رﺳﻣﯽ آن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم آرام
ﺑﺎﺷﯾم .زﯾرا ﻣﺎ آرزو ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ اﻣﯾر ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷود ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ورود ﺣﺗﻣﯽ آن در زودﺗرﯾن
زﻣﺎن ﺑﺎﺷد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻔر ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺎ اواﺧر ﭘﺎﯾﯾز ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧرﺳد.
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 .۴ﻧﺳﺧﮫی از ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر و آﺧرﯾن ﮔزارشھﺎ و دﺳﺗورات ﺗﻠﮕراﻓﯽ را ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺑراون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ۵٠
ﺗﻠﮕرام ٢١ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور ،ﺑﮫ واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﯾﻊ از ﻣﺳﺗوﻓﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ١٣ﺑراﯾم رﺳﯾد ﮐﮫ ﻣرگ وﻟﯾﻌﮭد را در ١٧
ﻣﺎه ﺟﺎری ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ،روزی ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾده ﺑود .ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺿوع آﻣدن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر را ﺑﮕوﯾد .او اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ ﻧواب ﻏﻼم
ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺗﺎ اﺣوال ﺑﻌدی در ﮐﺎﺑل ﺑﻣﺎﻧد ١٧ .ﻣﺎه ﺟﺎری.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ۵٠
ﺗﻠﮕرام ،ﺷﻣﺎره  ٢٢ ،١٧۵٣اﮔﺳت ١٨٧٨
از واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ،ﺑﮫ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﮕرام دﯾروز ﺷﻣﺎ .ﻏﻼم ﺣﺳﯾن در ﭘﺷﺎور ﺑﻣﺎﻧد و ﻣﻧﺗظر ﻧﺎﻣﮫ دوم ﺑﮫ اﻣﯾر از
واﯾﺳرا ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷدن اﺳت .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﺑﺎ اراﯾﮫ ﺗﺎﺳف
ﻓراوان ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣرگ وﻟﯾﻌﮭد اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻓزود ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی واﯾﺳرا ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻣﮭم اﺳت
و ﻏﻼم ﺣﺳﯾن در ﭼﻧد روز ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد .ھﯾﺋت ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد در ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑرود .ﺷﻣﺎ
ﻓﻌﻼ در ﭘﺷﺎور ﺑﻣﺎﻧﯾد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ۵٠
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ،ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢٣ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
ﭘس از ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ﻣن از ﺳﯾﻣﻠﮫ در  ١۴اﮔﺳت  ١٨٧٨ﮐﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن آن را ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت ﺧواھﻧد داد ،از ﭘﺷﺎور اﺧﺑﺎر ﺳرﺧوردﮔﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣودم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت در
ﻣرگ ﻧﺎﺑﮭﻧﮕﺎم ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ،وﻟﯾﻌﮭد ﮐﺎﺑل و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ﻣﺻﯾﺑت ﺑزرﮔﯽ را ﻣﺗﺣﻣل
ﺷده اﯾد .ﻣﯽﺧواھم ﺑرای واﻻﺣﺿرت ﺗﺎﺳف ﻋﻣﯾق ﺧود را اﺑراز ﻧﻣﺎﯾم .اﻣﺎ ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ
در دﺳت ﺧدا اﺳت و ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺑﮫ اراده آن اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .در ﭘﯾﺎﻣد اﯾن ﻣﺻﯾﺑت ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود ھداﯾت دادﯾم ﮐﮫ ﻋزﯾﻣت ﺧود را ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧدازد ،ﺗﺎ
واﻻﺣﺿرت در ﮐﺎرھﺎی ﺧوﯾش دﭼﺎز ﻣزاﺣﻣت ﻧﺷوﯾد ،ﺟدا از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭم و ﻋﺎﺟل اﺳت ،ﺗﺎ
اﯾﻧﮑﮫ دوران ﺳوﮔواری ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد.
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ﺳﻧد ۵١
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ٨ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
اﻣﯾر ﭘس از ﻓﺷﺎر زﯾﺎد ﺗوﺳط ﻣﺳﺗوﻓﯽ ،ﭘس از ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ درﺑﺎر ﺣﺎﺿر ﺷد.
ﮔزارش داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﺑراﻣوف ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵ﮐﺎﺑل را ﺗرک ﮐرد و ﺗوﺳط ھﻧﮓ ﺳوار
اﻓﻐﺎن و ﻣﻧﺷﯽ اﻣﯾر ﺑدرﻗﮫ ﺷد و زﯾردﺳﺗﺎن و ﺑدرﻗﮫ ﺧود را در ﮐﺎﺑل ﮔذاﺷت.
ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﭘﺷﺎور را ﺗرک ﮐرد و در اول ﺑﮫ دﮐﮫ رﺳﯾد .ﭼﻧد ﺷب
در ﺟﻼل آﺑﺎد ﻣﺎﻧد و ﺗوﺳط ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و دﮐﮫ ﺑدرﻗﮫ و ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد .ﭘس از
آن ﻧواب ﭼﻧد راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐوﺗﺎه داﺷت ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧدازد.
ﻣﺳﺗوﻓﯽ در  ٢ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﮐﻧد ،ﻟذا ﻻزم
اﺳت ﮐﮫ ﻧواب در ﭘﺷﺎور ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .او ﺑﮫ ﺑﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﮐﮫ در ھﻣﺎن روز ﺑﮫ اطﻼع
اﻣﯾر رﺳﺎﻧد و او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺣﺎﺿر ﺷود و ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق
ﺑﯾﻔﺗد .ﻣن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﺗﻠﮕراف دادم و ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ اطﻼع دھم ﮐﮫ ھﯾﺋت در ھر ﺻورت ﭘﺷﺎور
را ﺗﺎ  ١۶ﺗرک ﻣﯽﮐﻧد ،اھداف آن دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ،اﻣﺎ رد ﻋﺑور آزاداﻧﮫ و رﻓﺗﺎر اﻣن ﯾﮏ
ﻋﻣل واﺿﺢ دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد.
ھﯾﺋت ﻣﺎ ﺗوﺳط دو اﺷراف ﺑوﻣﯽ ،اﻋﺿﺎی ﺟﯾﭘوره و ﺧﺎﻧوداه ﺗوﻧﮏ ھﻣراھﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ و ﻗدرﻣﻧداﻧﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد.
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ﺳﻧد ۵٢
ﺷﻣﺎره  ،٧٩ﺳﺎل ١٨٧٨
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد )ﺧﻼﺻﮫ(
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٩ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ١٩اﮔﺳت ﺧوﯾش ]ﺷﻣﺎره  ،۶١ﻣﺧﻔﯽ[ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﮔزارش دادﯾم ﮐﮫ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﻋزﯾﻣت ﺟﻧرال ﺳر ﻧﯾوﯾل ﺑوﻟز ﭼﻣﺑرﻟﯾن در اواﯾل ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗﺣت ﻋﻧوان
ھﯾﺋت ﺧﺎص ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺟرﯾﺎن داﺷت .ﻋزﯾﻣت او ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ
ﺑﻌدی ﻣورخ  ٢۶اﮔﺳت ]ﺷﻣﺎره  ،۶٧ﻣﺧﻔﯽ[ در اﺛر ﻣرگ وﻟﯾﻌﮭد ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﮔزارش ﺷد.
اﻣﺎ ھﯾﺋت ﺣﺎﻻ ﭘﺷﺎور را در ﺣواﻟﯽ  ١۶ﻣﺎه ﺟﺎری ﺷروع ﻣﯽﮐﻧد.
 .٢ﻣﺎ ﻧﺳﺧﮫ ﻓﯾﺻﻠﮫ رﺳﻣﯽ ﺧوﯾش ]ﺷﻣﺎره  [١٩١١را در ﻣورد ﺗﻌﯾﯾن ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن و
ﺟزﺋﯾﺎت اﻓﺳران و آﻗﺎﯾﺎن ھﻣراه او در وظﺎﯾف ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺧﺻﯽ او را ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾم .دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دو آﻗﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﻧدو و ﻣﺳﻠﻣﺎن دارای ﻣﻘﺎم اول در ھﻧد
ﺑﮫ ھﯾﺋت ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ در ﻧظر دارﯾم ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻔﯾد اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ را ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﺳﺎزﯾم و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ ﺗوﺳط آنھﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ و ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد.
 .٣ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﻧﯾز ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﮫ اﻣﯾر ﺧواھد داد.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺑراون
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ۵٢
ﺷﻣﺎره ١٩١١
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻓﯾﺻﻠﮫ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٧ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا ﺧوش ﺣﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺟﻧرال ﺳر ﻧﯾوﯾل ﺑوﻟز
ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﺳﺗﺎد ارﺗش ﻧﯾروھﺎی اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣدراس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده در راس
ھﯾﺋﺗﯽ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت او ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود .اﻓﺳران زﯾر در اﯾن ھﯾﺋت
وظﺎﯾف ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻋﺿﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را ﺧواھﻧد داﺷت:
ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری
ﺟراج-ﺳرﮔرد ﺑﯾﻠﯾو
ﺳرﮔرد ﺟﺎن
ﻗﺎﺿﯽ ﺳﯾد اﺣﻣد ،آﺗﺷﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﮭﺎراج ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮕﮫ از ﺟودﭘور
ﺳردار ﻋﺑﯾدﷲ از ﺗوﻧﮏ
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ھﺎﻣﯾﮏ ،ﺳﮑرﺗر ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده
ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن اﻧﺳﻠو ،ﺳواره ﻣدراس،
ﺳﺗوان ﭼﻣﺑرﻟﯾن
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺎل ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ۵٢
ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن
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دوﺳت ﻋزﯾز و ﮔران ﺑﮭﺎﯾم
در ﻧﺎﻣﮫ ﻣن ﻣورخ  ١۴اﮔﺳت  ١٨٧٨ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اطﻼع دادم ﮐﮫ ﻣن ﺻﻼح دﯾدم ﺗﺎ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳر ﻧﯾوﯾل ﺑوﻟز ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﻓرﻣﺎﻧده ﺑزرگ و ﺳﺗﺎد ارﺗش ﻧﯾروھﺎی ﻣدراس را ﺑرای
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ﻓورا ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﻋزام ﻧﻣﺎﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺷﺧص
ﻋﺎﺟل و ﻣﮭم را ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣورد ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﻋزﯾﻣت ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﺻﯾت ﻣرگ ﻧﺎﮔوار ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن وﻟﯾﻌﮭد ﮐﺎﺑل و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎد.
ھﯾﺋت ﺣﺎﻻ در ﺣﺎل ﺣرﮐت از ھﻧد اﺳت و اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن ﺷﺧﺻﺎ
داده ﻣﯽﺷود و او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺻرﯾﺢ دﻻﯾل و اھداف آﻣدن ﺧود را ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﻣطرح
ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺟﻧرال ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل ﺣﮑوﻣت را دارد و ھر آن ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﻣﯽﮔوﯾد ﺑﺎﯾد ﺳﺧﻧﺎن ﻣن ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود .ﻣﯽﺧواھم ﻗدرداﻧﯽ ﺧوﯾش را ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اظﮭﺎر
ﻧﻣﺎﯾم.
دوﺳت و ﻣﺧﻠص ﺷﻣﺎ
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون
واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٧ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
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ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره  ٨۶ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﻧﻘل ﮔزارشھﺎ و دﺳﺗورات
ﺗﻠﮕراﻓﯽ ﺑﯾﺷﺗر در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﮐﺎﺑل را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
 .٢ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد ﮐﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣﺎﻣورﯾت اﻋزام ﺷده
ﺑود ،در  ٣٠اﮔﺳت از ﭘﺷﺎور ﺧﺎرج ﺷد و در ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل راه ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و
در  ۴ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد رﺳﯾد و ﻣورد ﺑﺎزدﯾد و ﭘذﯾراﯾﯽ ﻓرﻣﺎﻧدار ﻗرار ﮔرﻓت .در ٨
ﺳﭘﺗﻣﺑر ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و ﺑﮫ او اطﻼع ﻣﯽداد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت در ﺗﺎرﯾﺦ ١۶
ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﺷﺎور را ﺗرک ﺧواھد ﮐرد .ﻣﺣﺗوای ﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ،دﮐﮫ
و ﺟﻼل آﺑﺎد اﻋﻼم ﺷد .ﭘﺎﺳﺧﯽ از طرف ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد اﺳت،
درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ ﺑدون اﺟﺎزه ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺟﺎزه دھد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺑدون ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﮕذرد.
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ در  ١٣ﺳﭘﺗﻣﺑر از ﮐﺎﺑل دﺳﺗورات ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ از طرﯾق ﭘﯾﮏ ﺳرﯾﻊ
درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺑراون
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٢٣ ،اﮔﺳت ) ١٨٧٨ﺧﻼﺻﮫ(
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﻣﯾراﺧور ﻓورا ازﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓراﺧواﻧده ﺷد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣذاﮐرات ﺧﯾﺑر.
دﺳﺗور در ھﺟدھم ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد رﺳﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ﺷﻣﺎره  ٢۶ ،١٧٩٠اﮔﺳت ١٨٧٨
ﺑﮫ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۶ﭘﺷﺎور را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧد و ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﻣﻣﮑن
اﺳت در ورود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﯽ ﺳر و ﺻدا ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺧروج ﻣﺎﻣورﯾت در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن ﻗطﻌﯽ
اﺳت و ﺗﻼش ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗن ﺳﻔر ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﻣﺷﺧص از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﺧواھد ﺑود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٢۶ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﭘﯾﺎم درﯾﺎﻓت ﺷد .آﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ ﺗذﮐر ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ﯾﺎ
ھﻧﮕﺎم ﺣرﮐت ﻏﻼم ﺣﺳﯾن؟
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ﺷﻣﺎره  ٢٧ ،١٨٠۵اﮔﺳت ١٨٧٨
ﺑﮫ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام  ٢۶ﺷﻣﺎ .ﺗذﮐر ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ،٣٠
ﺻﺑﺢ روز ﻋزﯾﻣت ﻏﻼم ﺣﺳﯾن از ﭘﺷﺎور ﻣﻌطل ﮐﻧﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ ) ۵ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٢٧ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ٢٣و ﺑﺳﺗﮫی ﺷﻣﺎ رﺳﯾد .اﻣروی ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ،ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن
ﺻﺑﺢ روز  ٣٠ﻣﺎه ﺟﺎری ﺣرﮐت ﺧواھد ﮐرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٢٩ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ ﺻﺑﺢ اﻣرور ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺷب در ﺧﯾﺑر ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﺻﺑﺢ  ٣١ﺑﮫ دﮐﮫ ﻣﯽرود.
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اول ﺣرﮐت ﺧواھم ﮐرد و در ﺻﺑﺢ ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺧواھم رﺳﯾد .ھدف ﻣن در
ﻣﺎﻧدن ﺑرای ﻓردا و ﭘس ﻓردا درﯾﺎﻓت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧﯾﺑریھﺎ اﺳت.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٣٠ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺣرﮐت ﮐرد .ﻣن ﺳﺎﻋﺗوار ﻣﺗوﻗﻊ اﺧﺑﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑرای ﭘﯾﺷروی
او ھﺳﺗم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٣١ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑوﻣﯽ دﯾروز ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد رﺳﯾد و ﺗوﺳط ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻏﻠزی
ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد .ﻣﻠﮏھﺎی ﺷﯾﻧواری آﻣﺎده ﭘذﯾراﯾﯽ او در ﻟواﻟﮕﯽ اﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود او اﻣروز
ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮫ دﮐﮫ ﺑرﺳد .ﻣن ﻓردا ﺻﺑﺢ ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧم و در اواﯾل روز ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﺧواھم رﺳﯾد .در آﺧرﯾن ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،٢٠
ﭘس از اﺻرار زﯾﺎد ﻣﺳﺗوﻓﯽ ،ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ در درﺑﺎر ﺣﺿور ﯾﺎﻓت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٩در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٣١ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
اﻟﮭﻲ ﺑﺧش ﺗﺎﺟر ﭘﺷﺎور ،ﻧﺎﻣﮫي ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۵از ﻛﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻛرده و در آن آﻣده اﺳت ﻛﮫ
اﺑراﻣوف ھﻣرای ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ،ﻣﯾر ﻣﻧﺷﻲ اﻣﯾر ﺑﮫ ﺗرﻛﺳﺗﺎن روﺳﯾﮫ رﻓﺗﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ دو
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اﻓﺳر زﯾردﺳت ﺧود را در ﻛﺎﺑل ﻣﺎﻧده اﺳت .اﻋﻼم ﺷده ﮐﮫ او ﭘس از ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﺧواھد ﮔﺷت .ﻧظر ﻋﻣوﻣﯽ در ﮐﺎﺑل اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ،ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
را ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٠در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٣١ ،اﮔﺳت ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن آزاداﻧﮫ ﻋﻣل ﮐرده اﺳت و ﺧودش ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎده از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺗﺎ دﮐﮫ ھﻣراه
ﺑوده اﺳت؛ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺷود ﮐﮫ دﺳﺗورات ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ﺻﺎدر ﺷده
و ﻧﻣﺎﯾﻧده در دﮐﮫ ﻣﺗوﻗف ﻧﺧواھد ﺷد .ﺟواب ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت  ٢٣ﻣن ﺑﺎﯾد طﯽ ﯾﮑﯽ دو روز از
ﻣﺳﺗوﻓﯽ درﯾﺎﻓت ﺷود .ﮐﻣﯾﺳر ﻣطﺎﻟب را درﯾﺎﻓت و اﺑﻼغ ﺧواھد ﮐرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١١در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ١ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎزه ﺗوﺳط ﺑﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود ﺑﺎ ﻣﺳﺗوﻓﯽ درﯾﺎﻓت ﺷده
اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻘدﻣﺎت ﺳﻔر ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﻓراھم ﺧواھد ﺷد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٢در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٣ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ دﮐﮫ رﺳﯾد و ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻼل آﺑﺎد ﺣرﮐت ﮐرد.
ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﻏﻼم ﺣﯾدر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد و ﺑراﯾش ﺑدرﻗﮫ داده ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٣در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ۵ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
ﺟﻧرال ﻏﻼم ﺣﯾدرﺧﺎن دوﻧدﮔﺎن ﭘﺳﺗﯽ ﻣﺎ را از دﮐﮫ ﺑﺎز ﮔرداﻧد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ھرﮔوﻧﮫ
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ را ﺑرای وﮐﯾل ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﻧرال ﻣذﮐور ﺑﻔرﺳﺗﯾم ﺗﺎ ﻣﺛل ﻗﺑل ﺑﺎ ﭘﺳت اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود.
اﺳﺗﻧﺑﺎط اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺳﻔر وﮐﯾل ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل را ﺗﺣرﯾم ﻣﯽﮐﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١۴در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳر ﻣورخ  ٢ﺳﭘﺗﻣﺑر ﻣﯽﻧوﯾﺳد :ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اﻣﯾر ﺗﻌﺎﻣل ﯾﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم .ﻻزم اﺳت ﻧواب در ﭘﺷﺎور ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﺳﺗوﻓﯽ
در ھﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن ﻣﯽﻧوﯾﺳد :ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﺷد .ﻣواد آن ﻓﮭﻣﯾده ﺷد،
آﻣدن وﮐﯾلھﺎ را ﺑﮫ اﻣﯾر ﺧﺑر دادم .اﻣﯾر ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ او ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری
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ﻣﺳﺎﻋد ﻧﯾﺳت .ﻣن ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دادم ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻔﺗد ،اﻣﯾر
ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﺷﺎﯾد ﺑﻌد از ﻣﺎه رﻣﺿﺎن .ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.
از ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ رخ داده اﺳت .ﻧواب ﻓﻘط ﻣﺟﺎز ﺑﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎی ﮐوﺗﺎه اﺳت ،طوری
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ١۶ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻧرﺳد .اﻣﯾر اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺎﯾل اﺳت ﻗﺑل از ﺗﺣرﯾم ﻣﺎﻣورﯾت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ از روﺳﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١۵در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
ﺑﺧﺗﯾﺎرﺧﺎن ﻧﺎﻣﮫی از ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از ﮔذرﮔﺎه ﺧﯾﺑر درﯾﺎﻓت ﮐرد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕر
از طرﯾق او ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻔرﺳﺗد ،ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾق ﭘﺳﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻔرﺳﺗد و ﺑﮫ او ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ رﻓﺗن
وﮐﯾل ﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﻧوط ﺑﮫ اﺟﺎزه اﻣﯾر اﺳت .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑرای ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١۶در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ،ﺷﻣﺎره  ٧ ،١٩٠٧ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﭘﯾﺎم دﯾروز ﺷﻣﺎ .ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت در
ﺣواﻟﯽ ﺷﺎﻧزدھم ﭘﺷﺎور را ﺗرک ﺧواھد ﮐرد ،ﻧواب ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ .ھدف ﻣﺎﻣورﯾت
دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ،اﻣﺎ اﻣﺗﻧﺎع از ﻋﺑور آزاد و رﻓﺗﺎر اﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻗدام ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ
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آﺷﮑﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷت و ﺑﮫ او دﺳﺗور داد ﺗﺎ
ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود و در ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﺗﻼشھﺎ ﺑرای ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗن او
ﻗﺎطﻌﯾت ﻧﺷﺎن دھد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٧در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ﺷﻣﺎره  ٧ ،١٩١٠ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
در اداﻣﮫ ﺗﻠﮕرام اﻣروز ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻗرار ﺷد ﺗﺎ ﺑﻌد از ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﻣﺎﻣورﯾت
ﻧرﺳد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٨در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٨ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
دو ﺗﻠﮕرام )ﻣورخ ھﻔﺗم( درﯾﺎﻓت ﺷد .ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ از طرﯾق ﭘﺳت اﻣﯾر اﻣروز ارﺳﺎل
ﺧواھد ﺷد .ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ،دﮐﮫ و ﺟﻼل آﺑﺎد ﻓرﺳﺗﺎده
ﺷود .اﻓﺳران ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ﺑرای دﺳﺗورات و ﺗدارﮐﺎت ارﺗﺑﺎط ﺑﮕﯾرﻧد .ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎﺧﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .دﺳﺗورات اوﻟﯾﮫ درﺧواﺳت ﺷد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٩در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٨ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
دﺳﺗورات ﺑﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﯾدر )؟( در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ھداﯾﺎت ﺗﻠﮕراﻓﯽ ارﺳﺎل ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٠در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ﺷﻣﺎره  ٩ ،١٩٢٠ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﮕرام ﻣورخ  ٨ﺷﻣﺎ .ﻣﺣﺗوای ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد،
دﮐﮫ و ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﺧﺎﺑره ﺧواھد ﺷد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﺎدداﺷت
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ آدرس ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢١در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٨ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
ﻧﺎﻣﮫ ﻧواب درﯾﺎﻓت ﺷد .او ﺑﮫ ﻋﻠت ﮔرﻣﯽ ﺗب داﺷت .در ﺗرک دﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐوﺗوال ﺟﻼل آﺑﺎد
ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد .ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﺑﮫ ﺟﻼل آﺑﺎد رﺳﯾد .ﺗوﺳط ﭘﺳر ﻣﯾراﺧور ﭘذﯾراﯾﯽ و ﺗوﺳط ﻣﯾراﺧور
ﻣﻼﻗﺎت و ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد .ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٢در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ١٠ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
دﺳﺗورات ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﺟرا ﺷد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ،دﮐﮫ و ﺟﻼل آﺑﺎد ارﺳﺎل ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٣در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ١١ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ دﯾروز ﻣن ﺗوﺳط ﺑﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ ﺑدون اﺟﺎزه ﮐﺎﺑل،
او )ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن( ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھﯾﺋت را اﺟﺎزه ﻋﺑور ﺑدھد .ﻧﺎﻣﮫ ﻣدﻧﯽ اﻣﺎ ﻗﺎطﻊ اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢۴در ﺳﻧد ) ٧ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ١٣ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
ﻣﻔﺗﯽ ﺷﺎه ﻣﺣﻣد ﻣدﯾر اﻣورات ﺳرﺣد از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد دﯾدن ﮐرد و دﺳﺗورات ﻣﺧﻔﯽ ﺑﮫ ﻓﯾض
ﻣﺣﻣد داد و دﯾروز ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﮔﺷت.
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ﺳﻧد ۵٣
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ١٧ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٠ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد .در ﻣﺳﯾر راه ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷد .ﮔﻔﺗﮕوی ﺧﺎص ﺑﺎ اﻣﯾر
در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢داﺷت ﮐﮫ در آن ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا را ﺑﮫ اﻣﯾر ﺳﭘرد .اﻣﯾر ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ
ﺑﮫ اﺟﺎزه او ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣده ﺑود؛ اﻣﺎ اﺑراز داﺷت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻧدارد .او زﺑﺎن اھﺎﻧت آﻣﯾز و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد داﺷت.
از اﻓﺳران اﻣﯾر در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ھﯾﺋت را در ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧﻧد،
در ﻏﯾرآن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺳران و ﮔروﮔﺎن آنھﺎ در ﭘﺷﺎور
اﻧد.
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ﺳﻧد ۵۴
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ٢١ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﭼﻣﺑرﻟﯾن از ﭘﺷﺎور ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﺎﻣﻼ ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن ﺧود
ﻣﺻﻣم اﺳت ﮐﮫ ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾت را ﺑﮫ ﻣﯾل و اﻧﺗﺧﺎب زﻣﺎن ﺧود واﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر اﺧطﺎر ﻋﻣوﻣﯽ دادهاﯾم ﮐﮫ ھﯾﺋت در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی اﺳت
ﮐﮫ ﺑرای ھر دو ﮐﺷور دارای اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳت .اﻣﯾر اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐرده ،آنھﺎ
را ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ و وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﺟﺎده
داﺷﺗﮫ اﺳت .ھﯾﺋت ﻗﺑﻼ  ١۴روز ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اوﻟﯾﮫ را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧت و ۵
روز ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌوﯾق ،آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع داده ﺷده اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ھﻧد
آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرای اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮐﻧون اﻧﺗظﺎر
در ﭘﺷﺎور ﺑرای ﻣﯾل اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﮐل ﺳﯾﺎﺳت و ﭘذﯾرش دﻓﻊ آﺳﺎن در اﺑﺗدا
اﺳت .آزﻣﺎﯾش ﻣﻘﺻد واﻗﻌﯽ اﻣﯾر ﺿروری ﺑود و ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ ﺑرای ﺑرﺧورد اﻣن ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﮔﯾرد .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ھﯾﺋت اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﺟﻣرود ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐرد .از آﻧﺟﺎ ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻣﯽرود ﺗﺎ از آﻧﺟﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺑور ﮐﻧد .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر رﺿﺎﯾتﺑﺧش
ﺑﺎﺷد ،ھﯾﺋت اداﻣﮫ ﻣﯽدھد و ھر دﺳﺗور ﺑﻌدی ﻣﯽﺗواﻧد ھﯾﺋت را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ  ١۵روز
ﺑﻌد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧﺧواھد رﺳﯾد .در ﺻورت رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻧﺑودن ،ھﯾﺋت ﺑﮫ طور ﻗطﻊ ﻣﻧﺻرف
ﻣﯽﺷود و اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔزارش ﺧواھد ﺷد .اطﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
ﮐﮫ ﻣﯾرآﺧور در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد دﺳﺗوراﺗﯽ ﺑرای ﺳﻔر اﻣن ھﯾﺋت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت.
ﭘﯾﺷروی ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد اﯾن را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
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ﺳﻧد ۵۵
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ٢٢ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﻠﮕرام درﯾﺎﻓﺗﯽ دﯾﺷب از ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن.
ﭘﯾﺎم ﭼﻧﯾن آﻏﺎز ﻣﯽﺷود» :ﮐﺎواﻧﺎری ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎطﻌﯽ از ﻓﯾض ﻣﺣﻣد
درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم ،ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﭘس از ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ ،اﺟﺎزه ﻧﺧواھد داد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت اداﻣﮫ
دھد .او ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ راه را ﺑﺎ ﻣزدوراﻧش ﺑرﻋﮭده دارد و اﮔر ﭼﮫ ﺑﺎرھﺎ
ﺗوﺳط ﮐﺎواﻧﺎری ھﺷدار داده ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯾر ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد ،ﮔﻔت ﮐﮫ
اﺟﺎزه ﻧﺧواھد داد ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﮕذرد .آﯾﺎ ﻓردا ﺻﺑﺢ دوﺑﺎره ﺗﻼش ﮐﻧم و ﻓﯾض ﻣﺣﻣد را ﺑﮫ
ﻋﻘل ﺑﯾﺎورم ﯾﺎ او ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎ آﺗش ﺑزﻧد؟ ﯾﺎدداﺷت :ﻣن ﺑﮫﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺎواﻧﺎری آﺷﻧﺎ ﺷدم ﮐﮫ
ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ﻣن داده اﺳت .ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻋث رﺳواﯾﯽ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎ ﺧواھد ﺷد«.
ﭘﺎﺳﺦ زﯾر ارﺳﺎل ﺷد» :ﺗﻠﮕرام اﻣروز ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺑﮫ اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم ﺗوﺳط
ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﺗﻧﺎع ﻣﺛﺑت اﻣﯾر از اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾش ﻗدرت ﻗﺎطﻊ
ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﺎﻣورﯾت اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧد و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺟدا
ﮐردن داﯾم ﺧﯾﺑریھﺎ از اﻣﯾر از ھﯾﭻ ﺗﻼﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد اطﻼع دھﯾد
ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎواﻧﺎری و اﻗدام او ﻣﺎﻧﻧد اﻣﯾر ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد .ھﻣزﻣﺎن ﺑرای ﻏﻼم
ﺣﺳﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻔرﺳﺗﯾد و آﻧﭼﮫ ﮔذﺷت را ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد و ﺑﮫ او دﺳﺗور دھﯾد ﮐﮫ
ﻓورا ﺑرﮔردد«.
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺣﺿور اﻋﺿﺎی ﺑوﻣﯽ ھﯾﺋت ﺳﮫ ﺳﺎﻋت ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﻣن اﮐﻧون در ﺣﺎل ﺻدور
دﺳﺗور ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﻧﯾرو در ﺗل و ﮐوﯾﺗﮫ ھﺳﺗم .ﻣن از ھر ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق
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اﻧداﺧﺗن ﺑرﺧورد و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ راه ﺣل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھم ﮐرد .ھﯾﭻ ﻧﯾروﯾﯽ ﺑدون
ارﺟﺎع ﮐﺎﻣل ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽﺷود.
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ﺳﻧد ۵۶
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ٢٣ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن در ﺑﺎزﮔﺷت ھﯾﺋت از ﮐﻣﮏ و ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻣل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﻗﺑﺎﯾل
ﺧﯾﺑری ﮐﮫ ﮐﺎواﻧﺎری را ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑدرﻗﮫ ﮐردﻧد ،در ﺻورت ﺿرورت ﺗﺿﻣﯾن ﮐرد.
ﻣن اﯾن وﻋده را ﺗﺻدﯾق ﮐردم.
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ﺳﻧد ۵٧
ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۴ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺗﺎرﯾﺦ ٢٣
اﺧﺑﺎر ﺗﺎﺳف آور .اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺣﻘﺎﯾق و ﺗداﺑﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
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ﺳﻧد ۵٨
ﺗﻠﮕرام ٢۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،١٨٧٨از واﯾﺳرا ،ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﺗﺎرﯾﺦھﺎی  ٢١ ،١٧و  ٢٢اراﯾﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣن ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢ﺑﮫ دﺳت او رﺳﯾده اﺳت ،ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧداده اﺳت ﯾﺎ ﻗﺻد ﭘﺎﺳﺦ دادن را ﻧدارد .او ﺻرﻓﺎ
ﺑﮫ طور ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎمرﺳﺎن اطﻼع داد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻧﺎﻣﺣدود ﻣﻧﺗظر
رﺿﺎﯾت او ﺑﺎﺷد و ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺻﻼح ﺑﺎﺷد .او اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه او
آﻣده اﺳت و در وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ رواﺑط ﺑﺎ ﻣﺎ ،دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ھﯾﺋت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ وﺟود ﻧدارد .ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺳوﮔواری اﻣﯾر دو ﺑﺎر ﺳﻔر ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎد ،اﻣﺎ ﻋزاداری ﻣرﺳوم ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود.
ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﺎ ﻧظرداﺷت زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی واﯾﺳرا و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش
ﻓرﺳﺗﺎده و در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺳرﯾﻊ و ﻣودﺑﺎﻧﮫ از ﻣﺎﻣورﯾت روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،آن را ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺑﮫ طور ﺟدی ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت و ﻣﺎﻣورﯾت ﺧود ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻧﺎﻣﺣدودی در اﻧﺗظﺎر ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ اﻣﯾر در ﭘﺷﺎور ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎ ﻣﻧﻌﻘد ﺷدن ﺗواﻓﻘﺎت رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ ﺑرای ﺑدرﻗﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و
اﻣﻧﯾت ﻣﺎﻣورﯾت ﺗوﺳط آنھﺎ ،ھﯾﺋت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻣرود رﻓت .از آﻧﺟﺎ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﺎ
ﺑدرﻗﮫ ﮐوﭼﮏ ﻋﻣدی ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﭘﯾش رﻓت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾش ﻧﯾروی ﻗوی
دﻓﻊ ﺷد .آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔزارش ﺷد .اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺷش ﻧﺟﯾب زاده و آﻗﺎﯾﺎن ﺑوﻣﯽ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﯾﺋت ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺻورت ﮔرﻓت .اﻓﺳر ﻓرﻣﺎﻧده ﻗﻠﻌﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻋﺑور ﻗﺎﺻد
ﺑوﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎی واﯾﺳرا ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد اﻣﯾر را ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر دوﺳﺗﯽ
ﺷﺧﺻﯽ ،در اطﺎﻋت از دﺳﺗورات اﻣﯾر ،ﮐﺎواﻧﺎری و ھﻣراھﺎﻧش را ﺷﻠﯾﮏ ﻧﮑرده اﺳت.
ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ھﯾﭻ ﮐس ﺑﯾش از ﻣن ﻧﮕران ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ و راه ﺣل دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺑود
و ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﻗﺻد ﺛﺎﺑت اﻣﯾر ﺑرای راﻧدن ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﺷﮫ را دﯾدم ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗم
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ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻏرق ﺷوﯾم ﮐﮫ اطﺎﻋت از دﺳﺗورات او در ھﻣﮫ ﻣوارد ﻧﻣﺎﯾﯾم ﯾﺎ ﺑﺎ
اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﺑر ﺣﻘوق ﺧود و ﺧطر ﮔﺳﺳت ﻣواﺟﮫ ﺷوﯾم .ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻣﺗﻣﺎﯾزﺗر از
اﯾن ﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾزﺗر از ﮐراﻣت ﺑر ﺗﺎج و ﻣﻠت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣن
ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم و دراﯾت ﮐﺎواﻧﺎری در ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕو ،ﺟﺎن اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺑوﻣﯾﺎن
ﭘﯾرو در ﺧطر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻗرار ﮔرﻓت«.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻣﺎﻣورﯾت اﮐﻧون ﻣﻧﺣل ﺷده اﺳت .ﺧﯾﺑریھﺎ ﺑﮫﮔوﻧﮫ ﺗﺣﺳﯾنﺑراﻧﮕﯾزی ﺑﮫﺧﺎطر
رﻧﺟش اﻣﯾر ،ﺧود را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دادﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ،ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﮐﺎﻣل ﻣن،
ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﻣل آنھﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﮐرده اﺳت.
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ﺳﻧد ۵٩
ﺷﻣﺎره  ،٩٣ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻣﺎ ﻣرﺗﺑﺎ از طرﯾق ﺗﻠﮕراف ،ﮔزارشھﺎی از اﻗداﻣﺎت ﺧود را ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﺑرای
ﻣﻌﺎون ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن در ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﻓوری و ﻣﮭم ﺑرای اﻣﯾر ﮐﺎﺑل اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت،
ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺎﺑره ﮐردهاﯾم و اﮐﻧون ﺗﻠﮕرافھﺎی ﺑﻌدی را ﺗﺎ ﻓراﺧوان ﻣﺎﻣورﯾت ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 .٢ﺳر ﻧوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن در  ١٢ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ ﭘﺷﺎور رﺳﯾد و ﺧود را در ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺑﺎ اﻓﺳران اﻣﯾر ﻣﺳﺗﻘر در ﻣرز ﻗرار داد .اﻓﺳراﻧﯽ ﮐﮫ ﻻزم ﺑود از ﺗﺣرﮐﺎت او اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺷود و دﺳﺗورات از آنھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷد .ﺟرﯾﺎن ﮐﻠﯽ اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ و ﺷراﯾط
ﺧروج ھﯾﺋت از ﭘﺷﺎور و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ آن در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ اﻓﺳران اﻣﯾر در ﻋﻠﯽ
ﻣﺳﺟد ،ﺗوﺳط ﺗﻠﮕرافھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﮔزارش ﺷده اﺳت.
 .٣ﻣﺎ اﮐﻧون اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﻣدارﮐﯽ را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺟرﯾﺎن اﯾن اﻣور
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘس از ورود ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور و ﭘس از اﻋﻼم
او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﻋﺑور ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﺳت .اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اواﯾل ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر از
ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ وﺿوح ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻣﺎﯾل اﻣﯾر ﺑرای ﺧودداری از ھرﮔوﻧﮫ ﺑﯾﺎن
ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ در ﻣورد ﻣﻘﺎﺻد ﺧود در ﻣورد ﭘذﯾرش ھﯾﺋت ﺑود .ھدف او اﯾن ﺑود ﮐﮫ ھﯾﺋت را
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ در اﻧﺗظﺎر ﻧﮕﮫ دارد .اﻣﺎ از ھﻣﺎن اﺑﺗدا آﺷﮑﺎر ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت اﺑﮭﺎمآﻣﯾز و
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ﺗﻌوﯾقآﻣﯾز از ﺳوی او ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗطﻌﯾت ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷد ،ﻣطﻣﯾﻧﺎ ھﯾﺋت را در ﺑﯽاﻋﺗﺑﺎری و
ﺷﮑﺳت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽداد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻓورا ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود .از اﯾن رو ،ﺳر ﻧﯾوﯾل
ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﻣﺟﺎز ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ اطﻼع دھد ﮐﮫ اﻣﺗﻧﺎع از ﻋﺑور آزاد ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت
ﻣﯽﺷود.
 .۴ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌدا ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑﻧد ،ﺿروری ﺑود ﮐﮫ اﻓﺳران اﻣﯾر در
ﻣﺳﯾر ﮐﺎﺑل ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ از ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺗور ﺑﮕﯾرﻧد
ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑﺎﯾد ﺧﺎک ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺗرک ﮐﻧد .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺑﻼغ اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﮫ وزﯾر و
اﻓﺳران اﻣﯾر ،ﻣوﺟب ﻧﮕراﻧﯽ و ﺗﻼﻗﯽ ھرﮔوﻧﮫ طرح ﻣوﻗﺗﯽ ﺷده ﺑود ،ﻧﺎﮔزﯾر ﻣوﺟب آزار
واﻻﺣﺿرت ﺷد و ﮔزارشھﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر رد ﺷدن و ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﻋﺑور ھﯾﺋت ﻗویﺗر و
ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗﻣﺎﯾل ﻧداﺷت ﺑرای اﻣﯾر ﺣﺗﯽ زﻣﯾﻧﮫھﺎی اﻧدﮐﯽ
ﺑرای آزار و اذﯾت را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﮐﮫ
ورودی ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد ،ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻣن ھﯾﺋت از طرﯾق اراﺿﯽ آنھﺎ در
ﻧظر ﺑﮕﯾرد ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ اﺧﺗﯾﺎرات اﻣﯾر ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻣﺷﺧص ﺷود .از اﯾن رو از ﻓﯾض
ﻣﺣﻣد ﮐﮫ در ﻗﻠﻌﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد در ﮐوﺗل ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﻻزم
را ﺧواھد داد؟ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ دﺳﺗوری درﯾﺎﻓت ﻧﺷده اﺳت .ھر ﭼﻧد ﯾﮑﯽ
از اﻓﺳران اﻣﯾر ﺑﺎ دﺳﺗورات ﻣﺣرم ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد آﻣده و ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود .در  ١۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﺳر
ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﻧﺎﻣﮫی ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد )ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ای از آن ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽﺷود( ارﺳﺎل
ﮐرد ﮐﮫ در آن اﺣﺿﺎرﯾﮫی رﺳﻣﯽ ﺑﮫ او اﺑﻼغ ﺷد ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻋﺑور ﺑﮫ ھﯾﺋت را ﺑدھد و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ
ﺑراﯾش اطﻼع داد ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﺎ آﻣدن ﻣﯾرآﺧور ،اﻓﺳر ﻣﺣرم اﻣﯾر و ﻣﺳﺋول
اﻣور ﻣرزی ،واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﯾرآﺧور در ھﺟدھم وارد ﺷد .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺦ رﺿﺎﯾتﺑﺧﺷﯽ
درﯾﺎﻓت ﻧﺷد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﻋﻣﻠﯽ ﻧﯾﺎت اﻣﯾر ﺳراﻧﺟﺎم ﻣورد
ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓت.
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 .۵ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ،ﮐل ھﯾﺋت ﺻﺑﺢ روز  ٢١از ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻣرود ﺣرﮐت
ﮐرد و ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﮫ ھﻣراه دو آﻗﺎی ﺑوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣﻠﺣق ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﻌد ازظﮭر
ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺑور ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑدرﻗﮫ ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﭘﯾﺷروی ﮐردﻧد .ﺳران ﻗﺑﺎﯾل
ﺧﯾﺑر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧطر دﺷﻣﻧﯽ اﻣﯾر ﻣواﻓﻘت ﮐرده ﺑودﻧد ،اﻓﺳران ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧده اﻣﯾر در ﻗﻠﻌﮫ
رو در رو ﮐردﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑود .ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﻣطﻠق و ﻣﮑرر
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺑور ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎم آﻣﺎدﮔﯽھﺎ را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اﻣﺗﻧﺎع او ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧش اﻧﺟﺎم داد و ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ
ﺗﻘوﯾت ﺷده ﺑود .ﻣﯾر آﺧور در ﻗﻠﻌﮫ ﺑود ،اﻣﺎ در ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری و ﻓﯾض
ﻣﺣﻣد ﮐﮫ طوﻻﻧﯽ ﺷد ،ﺣﺿور ﻧداﺷت .اﮔر ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ او در ﺣﺎل ﺗﻣﺎﺷﺎی اﯾن
روﻧد ﺑوده اﺳت .ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺟﻣرود ﺑﺎزﮔﺷت و ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺗﻠﮕراف
ﮔزارش ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن از اﯾن ﻣﺎﺟرا ،واﯾﺳرا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ او دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور
ﺑﺎزﮔردد.
 .۶ﺟﺎی ﺗﺄﺳف اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻼش ﻧﮭﺎﯾﯽ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﻔﺎھم ﻗطﻌﯽ
ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﺎ اﻧﮑﺎر و ﺗوھﯾن ﻣواﺟﮫ ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﮫ وﺿﻌﯾت اﻣور و
ﮔراﯾش آنھﺎ ،ﭼﺎرهی ﺟز ﺗﻼش ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ و ﻣﺎ از ﯾﮕﺎﻧﮫ روﺷﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾم
ﮐﮫ ﺷﺎﻧس ﻣوﻓﻘﯾت داﺷت .ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﺷﮑﺎرا و ﻓزاﯾﻧده اﻣﯾر ،ﻧﮕرش او ﺑﮫ طرد و ﺧﺻوﻣت
ﺑﮫ ﻧدرت ﭘوﺷﯾده از ﻣﺎ در طول  ١٢ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ او ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫی
ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی  ١٨٧٧ – ١٨٧۶ﺑﺎ او اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﺑﺎﻋث اﺳﺗﻘﺑﺎل رﺳﻣﯽ او در اﮔﺳت ﮔذﺷﺗﮫ
از ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن روﺳﯾﮫ و اﻋﻼﻣﯾﮫی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﻧﮕﯾن ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣﺗﻣل ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ اھﻣﯾت اﯾن روﯾداد در ھﻧد ﺑﯾش از ﺣد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﺗﻌﺑﯾر ﺷده و ﯾﺎ ﺧود
اﻣﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ،ﺑﮫ ﺷدت ﻋﻣل ﺧود ﭘﯽ ﺑرده و از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﻣﯾد ﺑرای رﻓﻊ ھرﮔوﻧﮫ ﺳوءﺗﻔﺎھم ﯾﺎ
اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﻣﺷروع ﺑر اﻣﯾر ،در ﺗﺟدﯾد راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ او از طرﯾق ﻓرﺳﺗﺎده
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ راھﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف ﺑﺎز ﺑﮫ ﺟز ﻣﺳﯾر
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ﺳﺎده و ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻋزام ﯾﮏ ھﯾﺋت ﻓوری ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﺑود .ﭘرﺳش ﭘذﯾرش ھﯾﺋت ﺗوﺳط
اﻣﯾر و اﻧﺗظﺎر وﻗت ،ﺗﮑرار ﺑﯾﮭوده آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺑود .ﻋﻘب راﻧدن
ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺗوﺳط ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣرزھﺎﯾش ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن روس ھﻧوز در
ﭘﺎﯾﺗﺧت او اﻧد ،ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺑودن ﻣﺻﻠﺣت ھﺎی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ را ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾده و اﻣﯾر را از
ھر ادﻋﺎﯾﯽ در ﺑراﺑر ﺑردﺑﺎری ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎ ﻣﺣروم ﮐرده اﺳت.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺑراون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١۴ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﺣﺿﺎرﯾﮫی ﺑﮫ ﺳران ﺧﯾﺑر ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در ﭘﺷﺎور اﻧد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ
ﺧﯾﺑریھﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ آنھﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﮔر آنھﺎ اﯾن دﺳﺗور را اطﺎﻋت ﻧﮑﻧﻧد ،از
ﯾﺎراﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﻣﺣروم ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود .اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﺧواھد ﻣذاﮐرات ﮐﻧوﻧﯽ را اداﻣﮫ دھد ،ﺑﺎﯾد ﯾﺎراﻧﮫ ﺧﯾﺑریھﺎ در آﯾﻧده را ﺗﺿﻣﯾن و ﻣدﯾرﯾت
ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن ﻓﮑر ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آنھﺎ ﺧواھﺎن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻧد .ﭼﻧﯾن ﺗداﺑﯾری ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣواﻧﻊ در
ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣﯽﺷود .اﮔر ﺧﯾﺑریھﺎ ﺑﮫ ﮐوﺗل ﺑرﮔردﻧد ،ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓوری ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر و ﻣﻘﺻد اﻣﯾر در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻋﺑور ھﯾﺋت ﻣﯽﺷود .ﻓﮑر ﻣﯽﺷود اﯾن ھدف ﻓﯾض
ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد آﻣﺎده ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻗوه ﺑرای ﻋﺑور ھﯾﺋت ﻧﺑﺎﺷد و ﺧواھﺎن ﻣﻣﺎﻧﻌت از
رﺳﯾدن آنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد در ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ اﺟرا ﺷود .ﺳر
ﻧﯾوﯾل ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ ﻏﯾر از اﯾﻧﮑﮫ واﯾﺳرا ﺑﺎ ﺗﻌوﯾق ﻧﺎﻣﺣدود راﺿﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺧواھﺎن ﭘﯾﺷروی
ھﯾﺋت از ﻣﺳﯾر دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾم.
ﻣذاﮐراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ در ﺑﺎره ﺗﻔﺎھم ﺻورت ﮔرﻓت ،ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟف ﻓﻌﺎل ﻧﺑﺎﯾد ﺗوﺳط اﻣﯾر
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ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت او ﺻورت ﮔﯾرد .ﻣﻘدار ﯾﺎراﻧﮫ اﺳﻣﯽ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺣدود  ۴٠ھزار روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ
در ﺳﺎل اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١۴ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﮕرام اﻣروز ﺷﻣﺎ .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔت آﺷﮑﺎری ﺑﮫ ھﯾﺋت ﺑدھد ،ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب
ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ ،از اراﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ دﻟﯾل ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت
ﺧودداری ﺷود .ﻣن ﯾﮏ ﭘﯾﺎمرﺳﺎن وﯾژه ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺷروع ﻓوری ھﯾﺋت ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﻔر اﺧﯾر ﻣﻔﺗﯽ ﺷﺎه ﻣﺣﻣد و اﺣﺿﺎر ﺳران ﺧﯾﺑری و ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻓوری و ﺷﻔﺎف ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم از ﮐﺎﺑل دﺳﺗوری درﯾﺎﻓت
ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر و آﯾﺎ آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ اﻣﻧﯾت ﻋﺑور ھﯾﺋت از ﺧﯾﺑر را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ
او ﺑﻠﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺑﮫ ﺳران اﺟﺎزه ﻣﯽدھم از دﺳﺗور او اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد و ھﯾﺋت ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد و
او را ﻣﺳﺋول ﻣﯽداﻧﯾم .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ طﻔرهآﻣﯾز ﺑدھد ﯾﺎ در ﻣدت ﻣﻌﯾن ﭘﺎﺳﺦ
ﻧدھد ،ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺻورت ﮔﯾرد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻓﯾض ﻣﺣﻣد
ﻗرار دھﯾد و ﭘﯾش ﺑروﯾد .ﺳران ﺧﯾﺑری ﺑﺎﯾد از اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ ﻣطﻠﻊ ﺷوﻧد و ﻣﻧﺗظر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﺷﻧد
و در ھر ﺻورت ،ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ و ﺣﻣﺎﯾت داﯾﻣﯽ آنھﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﺷود .اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣن اﺳت؛
اﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺳر ﻧﯾوﯾل در ﻣﺣل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھد ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١۵ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
755

ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﮕرام اﻣروز ﺷﻣﺎ .ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎم ﺷﻔر ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ
واﯾﺳرا ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ﺣدود ﭘﺎﺳﺦ در  ١٨ﻣﺎه ﺟﺎری ﺗﻌﯾﯾن ﺷد و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭘﯾش از
آن ﺗﺎرﯾﺦ اﻗدام ﮐﻧﯾم .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻣطﻠوب ﺑود ،ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﭘﯾﺷروی ﻣﯽﮐﻧﯾم؛ درﻏﯾرآن،
ﻣذاﮐرات دﯾﮕری را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧﯾم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ۵٩
ﭘﺷﺎور ١۵ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺟﻧرال ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر ،ھﯾﺋت ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻓﯾض
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧده ﻗﻠﻌﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ،در ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧم ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر دﺳﺗور ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل ھﻧد ،ھﯾﺋت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺗﺷﮑل از اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﻣﻧﺎﺳب از طرﯾق ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﻣﯽرود .ﻣﻘﺻد و اﻋزام اﯾن ھﯾﺋت ﺗوﺳط ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﺑﻼغ
ﺷده اﺳت.
ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ اﺧﯾرا ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﯾدن ﺷﻣﺎ در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد آﻣده و ﺑدون ﺷﮏ ﺷﻣﺎ
را ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﯾش واﻻﺣﺿرت دﺳﺗور داده اﺳت .ﺗﺎ ﮐﻧون اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﺷده ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺳران ﺧﯾﺑر از ﭘﺷﺎور را اﺣﺿﺎر ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻘدﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺳﻔر اﻣن ھﯾﺋت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از طرﯾق ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر را ﻓراھم ﻣﯽﮐردﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣطﺎﺑق
ﺑﺎ دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ،آﻣﺎده ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در دﮐﮫ را ﺗﺿﻣﯾن
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﻣن درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ روﺷن اﯾن اﺳﺗﻌﻼم را ﺳرﯾﻌﺎ ﺗوﺳط ﺣﺎﻣل اﯾن
ﻧﺎﻣﮫ اﺑﻼغ ﮐﻧﯾد ،زﯾرا ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺧروج ﺧود را از ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧدازﯾم .ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ
ﻗﺑﺎﯾل ﺧﯾﺑر از ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل در اﯾن
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ﻣرز ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ارﺗﺑﺎط دارﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑد ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧﯾم ﻛﮫ وﻗﺗﻲ ﻣذاﻛرات
ﺑﺎ طواﯾف ﺧﯾﺑر آﻏﺎز ﺷد ،ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ ھدف ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑراي اﻧﺟﺎم اﻣن ھﯾﺋت اﻧﮕﻠﯾس
از ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﯾوهي ﺑود ﻛﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻋزام ﻣﺎﻣور ﻣﺎ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن
اﻧﺟﺎم ﺷد؛ ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ وﺿوح درک ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣذاﮐرات ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺿﻌﯾف
رواﺑط آنھﺎ ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﻧﺑوده اﺳت؛ زﯾرا ھدف ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻧﺑﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ
واﻻﺣﺿرت و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد.
ﻣن اطﻣﯾﻧﺎن دارم طﺑق دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ از واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ،ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﺿﺎﯾتﺑﺧش و ﺣﺎوی ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻻزم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻧﺗﻘﺎل اﻣن ھﯾﺋت ﺑﮫ دﮐﮫ ﺧواھد
ﺑود .اﻧﺗظﺎر دارم ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨درﯾﺎﻓت ﮐﻧم ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻟطﻔﺎ درک ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﻓوری اﺳت.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،وظﯾﻔﮫ ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺻرﯾﺢ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع دھم ﮐﮫ اﮔر
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ آن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ آن اﻋﺗﻣﺎد دارم ﯾﺎ اﮔر در ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ زودھﻧﮕﺎم ﺗﺎﺧﯾر
ﮐﻧﯾد ،راه ﺣل دﯾﮕری ﻧﺧواھم داﺷت ،ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای اﺟرای دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت ﺧودم ھر
ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ،اﻧﺟﺎم دھم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد رﺳﯾد .او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ھﯾﭻ دﺳﺗوری از اﻣﯾر ﺑرای اﺟﺎزه ﻋﺑور
ھﯾﺋت درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﺳت ،اﻣﺎ ﺗوﻗﻊ آﻣدن ﻣﯾرآﺧور در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد وﺟود دارد و او ﻣﯽﺗواﻧد
ﻣﺳﺎﯾل را ﺑﺎ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار دھد .ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻧﺗظر
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ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ دﯾدار ﻣﯾرآﺧور دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد و از ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﭘﯾﺷروی ھﯾﺋت ﺟﻠوﮔﯾری
ﺷود .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر آﻣدن ﻣﯾرآﺧور ﺑود و در آن ﻣورد ﺧواھم ﻧوﺷت .ﻣن زﯾﺎد
ﻧوﺷﺗم و ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ آن را ﻓرﺳﺗﺎدم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۶در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﻧﺎﻣﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن رﺳﯾد .از ورود ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل در دھم ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯽﮔوﯾد و اﯾﻧﮑﮫ
در ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر و ورود ،ﺧوب ﭘذﯾراﯾﯽ ﺷده اﺳت .او در  ١٢ﺗوﺳط اﻣﯾر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٧در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٧ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﻓرﺳﺗﺎده ﺑوﻣﯽ ﻧﺎﻣﮫھﺎی واﯾﺳرا را در ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗﻘدﯾم ﮐرد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری در آن ﺣﺿور ﻧداﺷت .ﺳﭘس اﻣﯾر ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﺑﮫ آدرس ﻧواب ﻏﻼم
ﺣﺳﯾن ﺧﺎن را ﺑﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺧواﻧد .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﻠﮕرام رﻣزی
واﯾﺳرا در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔت ارﺳﺎل ﺷد و ﯾﮑﯽ ھم ﺑﺎ اھداف ﻣﺷﺎﺑﮫ در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺑرای ﻣﺳﺗوﻓﯽ
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺗوﺳط ﭘﺳت اﻣﯾر از ﭘﺷﺎور ارﺳﺎل ﺷد.
اﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎراﺣت ﺑود ،ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺗﻧد اﻋﺗراض ﮐرد و ﮔﻔت» :اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﮫ زور
ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﻣن ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺑﯾﺎﯾد و ﺗﺎ اﻓﺳراﻧم از ﻣن دﺳﺗور ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد،
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ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﯾﺎﯾﻧد؛ اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧواھﻧد ﻣن را رﺳوا ﮐﻧﻧد ،اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر در اﯾن راه ﮐﺎر
درﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎﻣل ﺷدن )ﮔﺳﺳت؟( و ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷدن دوﺳﺗﯽ ﻣﯽﺷود .ﻧﻣﺎﯾﻧده
روﺳﯾﮫ آﻣده و ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣن آﻣده اﺳت ،ﻣن ھﻧوز در ﻏم از دﺳت دادن ﭘﺳرم و در ﻏم و
اﻧدوه ھﺳﺗم و وﻗﺗﻲ ﺑراي ﻓﻛر ﻛردن ﻧداﺷﺗم .در اﯾن ﺷراﯾط آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ھر ﮐﺎری ﮐﮫ
دوﺳت دارﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد" .ﻧواب ﻣﯽ اﻓزاﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی ھﯾﺋت ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻗف ﺷود ،در ﻏﯾر اﯾن
ﺻورت ،آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧواھد آﻣد .اﮔر اﻣﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ھﯾﺋت ﺑﮕﯾرد ،ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧودش
ﺧواھد ﺑود و ﺗﻣﺎم ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم را اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .اﮔر ھﯾﺋت اﮐﻧون ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد ،ﻧواب
ﻣﻘﺎوﻣت را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮕراف ﻗﺑﻠﯽام در ﻣورد ورود )ﻣﯾرآﺧور؟( ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻋﻠﯽ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺣﮑوﻣت
ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﻧﺗظر ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷد ،زﯾرا اﺣﺗﻣﺎﻻ دﺳﺗورات ﺑﻌدی از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﺧواھد
رﺳﯾد .ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﯽﺧواﺳت ﻧواب آن را ﺑﺧواﻧد و ﺑﮫ آن اﻋﺗراض
داﺷت ،ﻧﺎﻣﮫی ﺑود ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﺑﮫ ﻧواب ﺧطﺎب ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﻼ آن را ﻧدﯾده ﺑود و اﻣﯾر ﺣق
ﻧداﺷت از او ﺑﺧواھد ﮐﮫ آن را ﺑﺎز ﮐﻧد و ﺑرای او ﺑﺧواﻧد ،ﭼون ﻧﺎﻣﮫی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑود.
ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎﻣل در ﭘﺳت ﻓردا ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٨در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٧ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﻣن دﻟﯾل دﯾﮕری ﺑﯾﺷﺗر از آن دﺳﺗوراﺗﯽ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﯾرآﺧور ﺑﯾﺎورد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﻔﺗﯽ ﺷﺎه آورده اﺳت .ﻧﺎﻣﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد و ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧواب ھر دو ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ واﺿﺢ
ﻗﺻد اﻣﯾر و ﺗﻼش ﺑرای ﺗﻌوﯾق ھﯾﺋت ﺗﺎ وﻗت ﻧﺎﻣﻌﻠوم را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ذﮐر ﺷده ﺗوﺳط ﻓﯾض ﻣﺣﻣد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و اﮔر ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻣطﻣﯾن
ﺑرای ﻋﺑور اﻣن از ﮐوﺗل ﺗﺎ ﻓردا ﻧرﺳد ،ﻣذاﮐرات ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ ﺻورت ﮔﯾرد و
ھﯾﺋت ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد ،در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ دﺳﺗورات ﻻزم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ زور ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٩در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٧ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﻣن دﺳﺗور ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﯾﺎم دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺎھﯾت دﺳﺗورات
اﺧری ﻣﯾراﺧور ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽاﻧدازم .ﻣن اﯾن را ﺑﺎ ﻧظر داﺷت ﻣﺎھﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﻧواب ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب
ﺷﻣﺎ ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻠﮕراف ﺷده اﺳت ،ﺑﮭﺗر داﻧﺳﺗم .ﻟطﻔﺎ اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺻورت ﮔﯾرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٠در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٧ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط اﺧرﯾن ﺗﻠﮕرام اﻣروز ﺷﻣﺎ .ﻣن در ﻣورد ﻧوﺷﺗن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد اﻋﺗراض
ﻧدارم.
ﺿﻣﯾﻣﻣﮫ  ١١در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٨ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
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ﺗﻣﺎم ﮔزارشھﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺑور ھﯾﺋت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﺷود .ﻣن
ﺷﮏ دارم ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﺎ زور اﺳﻠﺣﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﻧد .آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ھﯾﺋت ﺑﮫ اوﻟﯾن
ﻧﻘطﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود .ﺑرای اﺟرای ﺳرﯾﻊ اﯾن ﻣﻘﺻد و ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺗداﺑﯾر ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧﻔﺻﺎل داﯾﻣﯽ ﻗﺑﺎﯾل از ﮐﻧﺗرول اﻣﯾر ،ﻣن ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ ﻣذاﮐره دارم ﺗﺎ ﺑرای
رﻓﺗﺎر اﻣن و ﻋﺎدی ،ھﯾﺋت را ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و ﺑرﮔﺷت ،در ﺻورت ﻟزوم ،ﺑدرﻗﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺧﯾﺑریھﺎ وﻋده ﭘﺎﺳﺦ ﺑرای ﻓردا را دادهاﻧد ،ﭼون آنھﺎ ﺑرای ﻋﺑور از ﮐوﺗل ﺑرای ﻣﺷوره
طواﯾف ﺧود ﻓرﺳﺗﺎدهاﻧد ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺻورت دﺳﺗور ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر
اﻧﺟﺎم دھﻧد .اﮔر آنھﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ھﯾﺋت ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﭘﯾﺷروی ﻣﯽﮐﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٢در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٨ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﻣﯾرآﺧور ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد رﺳﯾده اﺳت .ﻧظر ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺑور
ھﯾﺋت ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ،ﭼون ﻓﯾض ﻣﺣﻣد و در واﻗﻌﯾت ﺧود اﻣﯾر ﻗﺻد
ﺧود را ﻧﺷﺎن داده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑرآن ﻣن ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد را ﺑﯾﮭوده
ﻣﯽداﻧم .اﮔر ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﭘس از ﻣﻼﺣظﺎت ﻧﺎﻣﮫ اﺧﯾر ﻧواب ﮐﮫ ﺗﻠﮕراف ﮐردﯾد ،ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾد ﺗﺎﺧﯾری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧود ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﺑﺎ اﻓرﯾدیھﺎ ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد
اداﻣﮫ ﻣﯽدھﯾم ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد واﻗﻌﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﭼون ﻣن
ﺻﻼﺣﯾت دادم ﺗﺎ ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ داﯾﻣﯽ از ﮐﻧﺗرول اﻣﯾر ﺟدا ﺳﺎزﻧد ،ﺑرای
اﺟرای اﯾن ھدف ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد راه دﯾﮕری ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد؟ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ روﺷن ﻓﮭﻣﯾده ﺷود ﮐﮫ
اﺟرای اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻗدام دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٣در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٩ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﮕرام دﯾروز ﺷﻣﺎ .ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﺷﺗر دﻗﯾﻘﺎ ﻣطﻠوب ﻧﯾﺳت .ﻣن ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﺧﯾﺑریھﺎ
را ﺑرای ﺳﻔر اﻣن ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و اﻧﻔﺻﺎل داﯾﻣﯽ ﻗﺑﺎﯾل از اﻣﯾر را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم ،اﮔر ﻻزم
ﺑﺎﺷد .آزﻣﺎﯾش اوﻟﯾﮫ و ﻋﻣﻠﯽ ﻗﺻد اﻣﯾر ﻣطﻠوب اﺳت .ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد رﺳﯾد و ﻗوﯾﺎ
ﺗﺻدﯾق ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١۴در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٨ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕری از ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﭘس از ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ وزﯾر ﺷﺎه ﻣﺣﻣد درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ در
ﺳوﮔﻧد ﺑﮫ ﻧواب اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﺳوءﺗﻔﺎھم ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﮫ ھﯾﺋت اﺟﺎزه ﺧواھد
داد ،ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﺑدون رﺿﺎﯾت او ﺻورت ﻧﮕﯾرد و طﺑق ﻋرف ﻣﻌﻣول اﻋطﺎ
ﺷود .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت او در ﺑراﺑر آن ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽﮐﻧد ،زﯾرا ﭼﻧﯾن آﻣدن او را ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر
ﻣﯽ ﺳﺎز .او ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽھﺎی اﻧﮕﻠﯾسھﺎ از ﺧود را ﺑﮫ ﮔزارشھﺎی ﺷﯾطﻧت آﻣﯾز ﺧﺑرﻧوﯾﺳﺎن
ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھد .او از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺧود در ﮐوﯾﺗﮫ و ﻏﯾره ﺗﮑرار ﮐرد .او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ھﯾﺋت
روﺳﯾﮫ را دﻋوت ﻧﮑرده اﺳت ،اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺷورش ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز و او ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺑود ،ﻟذا ﻣﺟﺑورا اﺟﺎزه داد ،ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ آنھﺎ از آﻣو ﻋﺑور ﮐرده ﺑودﻧد .او رد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
روسھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل داﺷﺗن ﻣرز ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھدف دﯾﮕری ﺑرای ﺗﺑﺎدل ﺗﻣدنھﺎ
آﻣدهاﻧد .او ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺳوءﺗﻔﺎھم ھﺎ را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻧد.
او ﻧﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ روسھﺎ ﺣق ﻋﺑور از ﮐﺷورش ﺑدھد .او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﯾﻣﺎری وﺟود
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دارد و ﺑرﺧﯽ از ﺧدﻣﮫھﺎی روﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎر اﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض ﺑﮭﺑودی ،اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ
را ﺑﮫ ﺷﯾوهی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﻔرﺳﺗد و ﭘس از آن ﯾﮏ ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑرای ﺑدرﻗﮫ ھﯾﺋت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﻔرﺳﺗد .او ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻣن ھﯾﺋت و رﻓﺗﺎر ﺧوب ﺑﺎ آن را در ﺻورت
دﻋوت از آن ﺑر ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرد.
او آرزو ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ در ﭘﺷﺎور ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .او اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ
دوﺳﺗﯽ طوﻻﻧﯽﻣدت ﺑﯾن دو ﻗدرت اﺳت و ﻧﻣﯽﺧواھد آن را از ﺑﯾن ﺑﺑرد .ﯾﻌﻧﯽ در دو ﺳﮫ
روز ﺑرای ﻧواب ﻣﯽﻓرﺳﺗد و ﭘس از ﻣﺷورت ﺑﺎ او ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد .ﻧواب ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ ﻓرﺳﺗﺎده روﺳﯾﮫ ﺑﻌد از ﻋﯾد ﻣﯽرود و ﺳﭘس اﻣﯾر ﺑرای ھﯾﺋت اﻧﮕﻠﯾس دﻋوت ﻣﯽدھد.
ﭘﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ.
ﺑرداﺷت ﻣن از ﻣطﺎﻟب ﻓوق اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را از ﺗﺎﺷﮑﻧد درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت.
ﺗﻠﮕرام دﯾﮕری ﻓورا دﻧﺑﺎل ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١۵در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٩ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﺗﻠﮕرام ﺷﻔر ﺷﻣﺎ ﭘس از ﻣراﺳﻠﮫ ﻣن درﯾﺎﻓت ﺷد .ﻧﺎﻣﮫ ﻧواب ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری در اوﺿﺎع ﻧدارد
و ﺣرﮐت ﺷﻣﺎ را ﺗﺎﺧﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ آنھم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧواب ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود و از اظﮭﺎرات دوﺳﺗﺎﻧﮫ
وزﯾر ﺷﺎه ﻣﺣﻣد از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﺳﭘﺎس ﮔزاری ﺷود .اﯾﻧﮑﮫ ﻋزﯾﻣت ﺷﻣﺎ ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺳوﮔواری ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑرای ﺗرﺗﯾﺑﺎت راه ﻓراھم ﺷود و ﺷﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﺗﺎﺧﯾر اﻣﯾر را ﻗﺎدر ﺧواھد ﺳﺎﺧت ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻻزم را ﺑﮕﯾرد ،طوری ﮐﮫ دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ او و
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ارﺳﺎل در ﺳرﺣد ﻗﻠﻣروش ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد.

763

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١۶در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ١٩ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﺧﻼﺻﮫ ﻧﺎﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﺷده از ﻧواب ،ﻣورخ  ١۵ﻣﺎه ﺟﺎری .ﺗرﺟﻣﮫ ﺗوﺳط ﭘﺳت ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷود.
ﻧواب ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر در ﺣﺎﻟت ﺑدﺧﻠﻘﯽ ﻗرار دارد و وزرا ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر ﻏم و
ﺳوﮔواری ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺳﺧﻧﺎن ﺳﺧت و ﺳﺎزﺷﯽ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد .وزرا اﻣﯾدواراﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ
ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣورخ  ١٢و  ١٣در ﻣورد ﭘذﯾرش ھﯾﺋت درﯾﺎﻓت ﺷد ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﻧﺎﻋت
ﺑﺧش اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﺷود .اﮔر ھﯾﺋت در  ١٨و ﺑدون اﺟﺎزه اﻣﯾر ﺳﻔر ﮐﻧد ،اﻣﯾدی ﺑرای ﺗﺟدﯾد
دوﺳﺗﯽ و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺻورت ،ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺧود را ﻣﺳﺋول ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ
ﭼﮫ واﻗﻊ ﺧواھد ﺷد .اﮔر ھﯾﺋت ﻣﻧﺗظر اﺟﺎزه اﻣﯾر ﺑﺎﺷد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗرﺗﯾب ﻣﯽﺷود ،اﻧﺷﺎﷲ
ﺑﮫ ﻧﺣو اﺣﺳن و ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت در آﯾﻧده ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد .وزﯾر ﻋﻼوه ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﻣﮑﺎﺗﺑﮫھﺎی ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ رﻧﺟﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ او و اﻓﺳران او ارﺳﺎل ﺷده اﺳت .ﻣﮑﺎﺗﺑﮫھﺎ
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻟﺣن اﻗﺗدارآﻣﯾز ﻧوﺷﺗﮫ ﺷوﻧد و ھم ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت او ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼون آنھﺎ ﺧدﻣﺗﮕﺎران
ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل اﻧد و ﻧﮫ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ ﺻﻼﺣﯾﺗﯽ ﺑرای ھﯾﭻ ﮐﺎری
ﺑدون اﺟﺎزه اﻣﯾر ﻧدارﻧد .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﯾد آرام و دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ﮐراﻣت ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل
ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫرﺳﺎن ﻧواب دﺳﺗور داده ﺷده ﮐﮫ دور ﺑﺎﺷد .ﻧواب ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ او ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ
ﻣﯽﮐﻧد از زﺑﺎن وزﯾر اﺳت .ﻣردم از ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ او ﻣﻧﻊ ﺷدهاﻧد و ھﯾﭻ ﮐس او را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد و
او ﻏذای ﺧود را از ﯾﮏ روزﻧﮫ ﻣﯽﮔﯾرد .ھﻣﭼﻧﺎن ،از اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر وﻋده ﺧود را ﺑرای دﻋوت
ھﯾﺋت اﺟرا ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،او ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی واﯾﺳرا ﭘﺎﺳﺦ دھد .در
ﻓﺿﺎی ﺷﮑﻧﻧده و آﺷوب ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن دارد ،ھﯾﭻ ﺷﺎﻧس دﯾﮕری ﺑرای ﺑﺣث ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﻧواب ﻣﻧﺗظر دﺳﺗورات اﺿﺎﻓﯽ اﺳت.
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ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻼ روﺷن ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﻌﻠﯾق را ﺗﺎ اﺧرﯾن ﺣد رﺳﺎﻧﯾده اﺳت و اﺻرار ﺑر اﯾن
دارد ﮐﮫ ادﻋﺎی او ﺑر اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل اﻗداﻣﺎﺗش ﺑﺎ ﭘذﯾرش ھﯾﺋت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رﺿﺎﯾت او اﺳت و
ھر وﻗت ﺑﺧواھد اﻗدام ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر اﯾن ﻧﻘﺎط در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،او اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ ﭘس
از آن در وﻗت ﻻزم ﮐﺳﯽ را ﻣﯽﻓرﺳﺗد ﺗﺎ ھﯾﺋت را ﺑﯾﺎورد و ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐﻧد .ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ زﺑﺎن ﺻرﯾﺢ ﺧودش ﺗوﺳط وزﯾرش و ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎﺗش ﮐﮫ در ﻗرارﮔﺎهھﺎ
وﺟود دارﻧد ھداﯾت داده ﮐﮫ ،آنھﺎ در ﺻورت ﻟزوم ،ﭘﯾﺷروی ھﯾﺋت را ﺑﺎ زور ﺟﻠوﮔﯾری
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺗﺻﻣﯾم آنھﺎ ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣن ﮐﺎﻣﻼ روﺷن اﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﯾﻣﯽ از ﺑدرﻗﮫ ﻣﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿرت اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت را ﺑﭘذﯾرد ،ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن ﺗﻣﺎم ﺷﺎﻧسھﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯾز از ﻣﯾﺎن
رﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﯾر ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اراده و ﻋزت ﺧود ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣت در ﺑﮭﺎی ﮐراﻣت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
دارد .ﻣﺎﻣور ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﮑﻠف ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧظرات اﻣﯾر را ﺑﭘذﯾرﯾم .او
ﺧواھﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫاش اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﯾزی ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ وﺟود ﻧدارد .اﯾن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯾد اﻣﯾر ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻧواب ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود .او آن ﭼﯾزی را ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد ،اﺟرا ﮐرده اﺳت .اﮔر اﺟﺎزه ﺑﺎﺷد ،او را ﺧواھم ﺧواﺳت.
ﺗﻠﮕرام اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﺷد .ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﻣردان ﮐوﺗل ﺟرﯾﺎن دارد .ﺗﺎ ھﻧوز ﭘﺎﺳﺧﯽ
ﻧرﺳﯾده اﺳت .ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ھﻧوز وﻗت اﺳت .ﺗﻣﺎم ﺑﺧشھﺎی ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎﯾد ﻣﺷوره ﺷوﻧد و اﯾن ﺑﮫ
زﻣﺎن ﻧﯾﺎز دارد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٧در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ٢٠ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﺧﯾﺑریھﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﯾﺋت را ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﯾﺎ ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﺑدرﻗﮫ ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ وﻗﺗﯽ
ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ﻗرار ﮔﯾرﯾم .آنھﺎ ﺑرای ھر آﻧﭼﮫ ﺑﻌدا اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﺧود را
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ﻣﺳﺋول ﻧﻣﯽداﻧﻧد .آنھﺎ در ﺻورت ﻟزوم ،ﺑرﮔﺷت اﻣن را اﺟرا ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .آنھﺎ ﺑرای ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺑﮫ ﯾﮏ روز وﻗت ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﻣﺎ ﻓردا در ﻧزدﯾﮏ ﺟﻣرود اردوﮔﺎه ﻣﯽ زﻧﯾم و ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ﺑﮫ
ﺳوی ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﭘﯾﺷروی ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﮐوﭼﮏ ﺑرای آزﻣﺎﯾش و ﺑدرﻗﮫ ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻓﯽ
اﺳت و ﻣن در ﻧظر دارم ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧود را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﻣن از ﺟﻣرود ﭘﯾش ﻧﻣﯽروم ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﮐوﺗل ﺑﮕذرﯾم.
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﮐﮫ ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ درﯾﺎﻓت ﺷد ،ﺑﮫ ﻧواب ﻧﺧواھم ﻧوﺷت ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻠﮕرام طوﻻﻧﯽ ﭘس از ظﮭر دﯾروز ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐﻧم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٨در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ٢٠ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﻣن ھم اﮐﻧون دﺳﺗور دادم ﮐﮫ ھﯾﺋت ﻓردا ﺣرﮐت ﮐﻧد .ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻧظرم ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑﺎﯾد ﻣﺣﮑم
اﯾﺳﺗﺎده ﺷود و ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑدرﻗﮫ ﮐوﭼﮏ ﻓردا ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑرود ﺗﺎ از زﺑﺎن ﻣﻘﺎم
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﻣﯾر در آن ﺟﺎ ﺑﺷﻧود ﮐﮫ ھﯾﺋت را اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر ﺟواب رد ﺑدھد ،آن
ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﮫ ﻋﻧوان زﯾر آﺗش ﮔرﻓﺗن در ﻧظر ﮔﯾرﯾد .ﻣن ﺑﺎﯾد ﻣذاﮐرات را ﻗطﻊ ﮐﻧم و ھﯾﺋت
را ﺑﺎ ﻧواب ﺑﺎزﮔﺷت ﺑدھم .اﯾن ﺗﻌﮭد ﻗوی ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﻻزم اﺳت و ھر ﺑوﻣﯽ ﭼﻧﺎن
ﻓﮑرﻣﯽﮐﻧد .ﭘس از ھﺷدارھﺎی طوﻻﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﻗﻠﻣروی ﺧود ﺧﺎرج
ﺑروﯾم و ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرﮔردﯾم ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در ﭼﺷم ھﻧدﯾﺎن رﺳوا ﺷده ﺑﺎﺷﯾم .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی از
دﺳت دادن اﻋﺗﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .ﺳﯾﺎﺳت اﻣﯾر ﺑرای آزادی ﮐﺎﻣل در
ﻣورد ﭘذﯾرش ﯾﺎ رد ھﯾﺋت و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ در ﺑراﺑر اراده او ﺗﻼش ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ
از ﻗوه ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫاﯾم .اﮔر ﻣﺎ ﺑﺧش اول ﺑﺣث او را ﺑﭘذﯾرﯾم )؟( ھﯾﭻ اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت
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ﻧﻣﯽآﯾد .ﺳراﻧﺟﺎم آن ﻧﮫ اﺳت )؟(؛ و اﮔر ﺑﺧش دوم )؟( ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ او وارد
ﺟﻧﮓ ﻣﯽﺷوﯾم .ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زودی دوﻣﯽ را ﺑدون ﺗوھﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.
ﻟطﻔﺎ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓردا ﺣرﮐت ﮐﻧم ﯾﺎ ﮐﺎواﻧﺎری را ﺑﻔرﺳﺗم.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١٩در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ٢٠ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام اﻣروز ﺷﻣﺎ .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑﺎﯾد از ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﺟﻣرود ﺣرﮐت
ﮐﻧد و ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑدرﻗﮫ ﮐوﭼﮏ ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرود و ﻋﺑور ﻓوری ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﻧد .اﮔر اﺟﺎزه داده ﻧﺷود ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑﯾرون ﺷود و ﻣذاﮐرات ﻗطﻊ ﮔردد.
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻠﮕرام درﯾﺎﻓت ﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٠در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ٢١ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
اردوﮔﺎه ھﯾﺋت در ﺟﻣرود اﺳت .ﻣن اﻣروز ﭘس از ظﮭر ﺑﮫ آن ﭘﯾوﺳﺗم .ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری
ﻓردا ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻣﯽرود ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻋﺑور ھﯾﺋت از ﮐوﺗل را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧد .او ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﺟﻣرود ﺑﺎز ﺧواھد ﮔﺷت .اﯾن ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻠﮕرام ﺧواھد ﺷد .ﺗﺎزه اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ
دﯾروز ﻣﯾرآﺧور ﻧﺎﻣﮫی از اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﮐرده و ﺑﮫ او ھداﯾت داده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﺋت اﺟﺎزه
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ﻋﺑور دھد و از ﺟﻣﻊ آوری اﻓرﯾدیھﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻧﻣﺎﯾد .ﮔزارش در ﺷﮭر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻗدام
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺻﻠﺢ در ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾسھﺎ و اﻣﯾر اﺳت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢١در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ٢١ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﮐﻣﯾﺳر ،ﭘﺷﺎور
از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد اطﻼع ﺣﺎﺻل ﻧﻣودم و ﺑﺎور دارم درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾرآﺧور ﺑرای ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺑﮫ ﻋﺑور ھﯾﺋت آﻣده ﺑود ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﯾﻊ دﯾروز )ﺗﺎرﯾﺦ  (٢٠از اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﺋت ﻋﺑور ﮐرده اﺳت .ﻣﯾرآﺧور و ﻓﯾض ﻣﺣﻣد در ﻣوﺟودﯾت ﺧﺑرﭼﯾن ﻣن اﻣﯾر
را ﺗوھﯾن ﻧﻣوده و ﺟﻣﻊ آوری اﻓرﯾدیھﺎ را ﻓﺳﺦ ﮐرده اﺳت .ھﯾﭻ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺗوﻗف ھﯾﺋت
ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺳرﺑﺎزان از ﺧﯾﺑر ﺑﮫ دﮐﮫ ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑراﯾم ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ
ﭘس از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد وﺟود ﻧدارد و ﻗﺑﺎﯾل ﺑرای ﺑدرﻗﮫ ﻓﻘط ﺧواھﺎن ﺗﺣﻔﮫ اﻧد.
ﻣن اﯾن اﺧﺑﺎر ﺑرای ﮐﺎواﻧﺎری ﭘﯾش از ﺣرﮐت او ﺑﮫ ﺟﻣرود دادم ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯾﺋت ﻗرار دارد.
ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﭘس از ﭼﺎﺷت اﻣروز ﺑﮫ ﺟﻣرود ﻣﯽ رود .ﮐﺎواﻧﺎری اﻣروز ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
ﻣﺳﺟد ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺑور از ﮐوﺗل ﻧﻣﺎﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٢در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ٢١ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور

768

ﻓﯾض ﻣﺣﻣد از اﺟﺎزه ﻋﺑور ھﯾﺋت ﭘوزش ﻣﯽﺧواھد .ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ﻧواب ﻣﻼﻣت
ﺷده ﺑود .ﭘﯾﺎﻣد آن ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ،اﻣﺎ رد اﺟﺎزه ﻗطﻌﯽ ﺑود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢٣در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ٢٢ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﺟﻣرود ،از طرﯾق ﭘﺷﺎور
ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﭘﯾﺎم ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ھﯾﺋت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور را درﯾﺎﻓت ﮐردم .ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ
ﭼﻧﺎن ﺧواھم ﮐرد .ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و ﻧواب در ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده
ﺧواھد ﺷد .ﮔزارش ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری و ﺳرھﻧﮓ ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز در ﻣورد ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد
اﻣروز ﺗوﺳط ﭘﺳت ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢۴در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ٢٢ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
ﻣن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑرﮔﺷﺗم .دﺳﺗورات ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ در ﺑﺎره ھﯾﺋت و ﺑﮫ وﯾژه اﺷراف ﺑوﻣﯽ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن ﭼﯾﺳت؟ ﺧﯾﺑریھﺎ ﻧﯾز ﭘرﺳﺎن ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﻣداﺧﻠﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ آنھﺎ ﭼﮫ
ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﻣن ﭘﺎﺳﺦ دادم ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔﺎظت آنھﺎ آﺧرﯾن ﺳرﺑﺎز ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواھد ﺷد و
اﺧرﯾن روﭘﯾﮫ ﻣﺻرف ﺧواھد ﺷد .ﺑرای ﺷﺎن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ آنھﺎ ﮐﺎر ﺧود را ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺟﺎم دادﻧد
و ﻣﺎ آنھﺎ را دوﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم .آﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺳترﺳﺎن اﻣﯾر اﺟﺎزه دھﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎ
ﺑﺎﺷد و ﺳﺎﯾر ﻣﺎﻣوران اﻣﯾر و ﻣﻘﺎﻣﺎت او ،ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﮐراﻣت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﻧﭘذﯾرﻓﺗن
ھﯾﺋت ﺧدﺷﺗﮫ دار ﺷد؟ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮔﺎمھﺎی ﻓوری ﺑردارﯾم و ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ اﻣﯾر را
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ﺑرﮔرداﻧﯾم ﺗﺎ اراده ﺧود را ﺑرای ارادﺗﻣﻧدان ﺧود اﺑراز دارﯾم ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧود
ﺧواھﻧد داﺷت.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢۵در ﺳﻧد ۵٩
ﺗﻠﮕرام ٢٢ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﭘﺷﺎور
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام ﻣورخ  ٢٢ﺷﻣﺎ .ھﯾﺋت ﻣﺎ ﮐﮫ دارای ﺧدﻣﺎت ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ،ﺣﺎﻻ
ﻣﻧﺣل ﺷده اﺳت و ﻟﯾﺎل ﺑﺎ اﻋﺿﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اھداف آنھﺎ را ﻣﺧﺎﺑره ﺧواھﯾم ﮐرد .ﮐﺎواﻧﺎری
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳرﻋت و ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﻣذاﮐره ﺟداﺳﺎزی در ﺗﻠﮕرام ﻗﺑﻠﯽ ﻣرا اداﻣﮫ دھد و ﺗﮑﻣﯾل
ﺳﺎزد .ﻣن ﺧوش ﺧواھم ﺑود اﮔر اﺷراف ﺑوﻣﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھﯾﺋت در ﺳﯾﻣﻠﮫ از آنھﺎ ﺳﭘﺎس
ﮔزاری ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺑر ﻣﯽﮔردﻧد .ﺑراﯾم ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ اﮔر آنھﺎ ﺗوﻗﻌﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﮐﺳﯽ از آنھﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎﺷد ،در ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ رﺋﯾس ﺣﮑوﻣتھﺎی آنھﺎ ﺑرای
ھﻣﮑﺎری ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﻧﺎﺳب آنھﺎ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺿروری اﺳت ،ﺗﻧظﯾم
ﺧواھم ﮐرد .ﭘﺳترﺳﺎن اﻣﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻓﻌﻼ در ﭘﺷﺎور ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،ﺗﺎ از ﺑرﮔﺷت اﻣن
ﻧواب اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود .اﻗداﻣﺎت ﻓوری در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺷﺎن داده ﺷده در
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ در اوﺿﺎع ﻣوﺟود اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﺷد .در ﻣورد ﺣرﮐت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺗﻠﮕرام ﺧواھم داد.
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ﺳﻧد  ۵٩اﻟف
ﺷﻣﺎره  ،٩۶ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٣ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

اﻓﺗﺧﺎر اﯾن را دارﯾم ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﻧﺳﺧﮫ ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﺷﻣﺎره
 ،٣۴ﻣورخ  ٢۵ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٨را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎﻧت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺑراون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد  ۵٩اﻟف
ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﺷﻣﺎره  ٢۵ ،٣۴ﺳﭘﺗﻣﺑر ) ١٨٧٨ﺧﻼﺻﮫ(
دﯾروز ﺗﺎرﯾﺦ  ،٢۴ﻧﺎﻣﮫ ﻣورخ  ١٩ﺳﭘﺗﻣﺑر از ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ آدرس
ﻣﻧﺷﯽ ﺑﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن درﯾﺎﻓت ﺷد .ﭘﯾوﺳت  ١دﯾده ﺷود .اﯾن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕری از ﻧواب ﺑﮫ ﻣﻧﺷﯽ
و ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﯾد در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ از طرﯾق دﯾﮕری ﻏﯾر از ﭘﺳت اﻣﯾر
ارﺳﺎل ﺷده اﺳت .اوﻟﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ واژهھﺎی ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﺎﺷد و اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﯾوه دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷود .دوﻣﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اوﻟﯽ در ﻟﺣظﮫی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ اﻣﯾر
و وزﯾر او وﺿﻊ واﻗﻌﯽ اﻣور را ﺑﯾن ﺧودش و اﻣﯾر اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
اﻣﺿﺎی واﺗرﻓﯾﻠد ،ﺳرﮔرد
ﮐﻣﯾﺳر
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ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ١٩ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،١٨٧٨از ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .ﻣﯽﺧواھم ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ﮐﮫ ﺣوﺻﻠﮫ اﻣﯾر در اﯾن روزھﺎ در اﺛر ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺷﺧص
در ﻧﺎﻣﮫھﺎی آن ﺟﮭت )ھﻧد( ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوده و آنھﺎ را ﺗوھﯾن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧود
ﭘﻧداﺷﺗﮫ و در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺎﯾل ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم،
ﺑﮫ ﻧظر اﯾن ﺣﻘﯾر ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﺑﺎﯾد ﺗﺎﺧﯾر را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد و آن را ﻗﺎﺑل اﻋﺗراض در ﻧظر ﻧﮕﯾرد،
ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻣواد زﯾر ﺑﮫ اﻣﯾر ارﺳﺎل ﺷود ،ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳﺗﺎد ارﺗش و ﮐﻣﯾﺳر» :ﭘس از
ﺗﻌﺎرﻓﺎت .ﻣﺎ در اﯾن اواﺧر ﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت در اﺛر ﻣﺻﯾﺑت وارده در اﺛر ﻣرگ
ﻧﺎﺑﮭﻧﮕﺎم وﻟﯾﻌﮭد ﺳوﮔوار ﺑوده و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﻌﺿﯽ ﮐﻠﻣﺎت در ﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده
از اﯾن طرف اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮐرده اﯾد .ﺑﮫ ﺻورت روﺷن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ھدف ھﯾﺋت اﻓﺳران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗوﺳط اﯾن ﺣﮑوﻣت درﻧظرداﺷت رﻓﺎه و دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود در ﺑﯾن ھر دو ﺣﮑوﻣت
اﺳت .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺻورت ﻧﮕﯾرد و ﺑﺣث ﻧﺷود ،ﺣل آن ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت .ﻟذا در اﺗﮑﺎ ﺑﮫ
دوﺳﺗﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗﺻد اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﯾﺋت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در ﭘﺷﺎور اﺳت آﻣﺎده دﯾدار ﺑﺎ
واﻻﺣﺿرت اﺳت و ﻣﺷوره ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور دھﯾد ﺗﺎ اﻓﺳران ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺳﻔر اﻣن و
ذﺧﯾره ﺳﻔر در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻣن ھﯾﺋت را ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﻣﻧﺎﺳب از اﯾن ﻣﺣل
ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺳﺎﯾل را ﺑﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑﺣث ﮐﻧﯾم و ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھر دو ﺣﮑوﻣت در
ﮐﺟﺎ ﻗرار دارد و رﻓﺎه ﻣﺗﻘﺎﺑل ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق آن ﻋﻣل ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ زودھﻧﮕﺎم و
ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷود .ﺗﻌﺎرﻓﺎت و ﺗﻣﻧﯾﺎت ﻧﯾﮏ«.
دوﺳت ﻣن ،اﻣﯾر در اﯾن روزھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻣﮕﯾن اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن ﻣﯽداﻧﯾد .اﯾن را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺧﺎطر داﺷت و ﮐﻠﻣﺎت ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﺎ ﻟﺣن ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫ و ﻧظر ھﻣدردی ﺑﺎﺷد ﺗﺎ دوﺳﺗﯽ و ﺣﺳن
ﻧﯾت را اﻓزاﯾش دھد ،ﻧﮫ ﺗﺧرﯾب روزاﻧﮫ آنھﺎ .ﺗﻌﺎرﻓﺎت و ﺗﻣﻧﯾﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ.
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ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎن )ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ( )ﺧﻼﺻﮫ(
ﺣﻘﺎﯾق از اﯾن ﻗرار اﺳت :آﻧﭼﮫ ﻣن ﻣﯽﻧوﯾﺳم ،آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ از وزﯾر ﯾﺎ اﻣﯾر ﺷﻧﯾدهام و
ﺑﻌﺿﯽ ﺟﻣﻼت از ﻣن اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﻧظر ﮐﮫ ﭘﺳت در دﺳت اﻣﯾر اﺳت و ھﯾﭻ ﮐس اﺟﺎزه
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ ﻣن را ﻧدارد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﮔزارش ﺑدھم .ﺣوﺻﻠﮫ
اﻣﯾر ﺗﻧد اﺳت و ھﯾﭻ ﯾﺎ ﮐم ﺗرﯾن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽدھد .دﻟﯾل ﻋدم
دﻋوت ھﯾﺋت اﻧﮕﻠﯾس ﻗﺻد ﺗﻌوﯾق آن اﺳت .اﻓﺳران روﺳﯽ رﻓﺗﮫ اﻧد و دو ﻧﻔر ﺷﺎن ھﻧوز در
ﮐﺎﺑل اﻧد .ﻣن ﮔﻣﺎن دارم ﮐﮫ آﻣدن ھﯾﺋت اﻧﮕﻠﯾس ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ روسھﺎ اﯾن ﺟﺎ
ﺑﺎﺷﻧد )ﯾﺎ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آنھﺎ ﺑرﮔردﻧد( .اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧواھﺎن ﺗﻌوﯾق ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﺧود
ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌوﯾق آﺳﯾبرﺳﺎن
ﺑﺎﺷد ،ﺑودن در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻔﺎدی ﻧدارد و ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷوم .اﮔر ﺷﻣﺎ ان را
ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽداﻧﯾد ،ﺑﺎ ﻧظرداﺷت اﯾن اوﺿﺎع ﻣﺣﺗوای ﻧﺎﻣﮫ دوﻣﯽ را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .دﻟﯾل
دورﺳﺎزی ﻣردم از ﻣن ﻧﺑود اﻋﺗﻣﺎد از ھرﮐس اﺳت .ﺗﺎﻣﯾن ﻏذای ﭘﺧﺗﮫ ﺑرای ﻣن ھﻧوز اداﻣﮫ
دارد و ھﯾﭻ ﻋﻼﻣﮫ ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﮐﻧم .ﺑرﺧﻼف ،ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣن ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ اﺳت.
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ﺳﻧد ۶٠
ﺷﻣﺎره  ،٩۵ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٣ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

در ﻣراﺳﻠﮫ اﺧری ،ﻣورخ ] ٢۶ﺷﻣﺎره  ،٩٣ﻣﺧﻔﯽ[ ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﮔزارش داده ﺷد ﮐﮫ
ﻓرﻣﺎﻧده اﻣﯾر در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ،ﻗﻠﻌﮫ ﺳرﺣدی ﮐﺎﺑل ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھﯾﺋت ﺳر ﻧﯾوﯾل
ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﻧﺷﺎن داد و ﻣﺎ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ھداﯾت دادﯾم ﮐﮫ ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﺎز ﮔردد.
ھﯾﺋت در آﻧﺟﺎ ﻣﻧﺣل ﮔردﯾد.
 .٢ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن در ﻣورد اﻗداﻣﺎت او ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻘدﯾم
ﻣﯽﺷود .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر آن را دارﯾم ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﮔزارشھﺎی اراﯾﮫ ﺷده ﺑﮫ او
ﺗوﺳط ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری و ﺳرھﻧﮓ ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻏرض ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻋﺑور ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮕوی آنھﺎ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧده اﻣﯾر.
 .٣ﻣﺎ ﺑﮫ زودی ﺑرای ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ اوراق ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗداﺑﯾر و ﺗﺻﺎﻣﯾم در ﻣورد اﯾن
ﻧﮕرش ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﮐﺎﺑل را ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐﻧﯾم .دوﺑﺎره ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
اﻣﯾر و ﻣﻘﺎﻣﺎت او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ھﺷدار داده ﺷدهاﻧد ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﻋﺑور آزاداﻧﮫ
ھﯾﺋت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻣل دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﻣﺎ ﺑﮫ آراﯾش ﻧﯾروھﺎ در ﺳرﺣدات
ﺑرای ﻋﻣﻠﯾﺎت زودھﻧﮕﺎم ھداﯾت دادهاﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﺗﻧظﯾم ﮐردهاﯾم ﮐﮫ
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺑﮭﺗر ﻣرزھﺎ در ورودی ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر و ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗﺑﺎﯾل
در آن ﺑﺧشھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،روﯾدﺳت ﮔﯾرﻧد .ﻣذاﮐرات اﻓﺳران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل
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ﻣﺳﺗﻘل در ھﻣﺟواری ﺑرای ﺟﻠب آنھﺎ و ﺑرای ﺟداﺳﺎزی از ﻧﻔوذ اﻣﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣطﻠوب ﺑﮫ
ﭘﯾش ﻣﯽرود.
 .۴ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﮔزارشھﺎی ﻣﮭم و دﺳﺗورات درﯾﺎﻓت ﺷده و ﺻﺎدر ﺷده را ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺑراون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ۶٠
 ٢٢ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،وظﯾﻔﮫ ﺧﺎص ،ھﯾﺋت ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺟﻧرال ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن،
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوقاﻟﻌﺎده و ﺗﺎماﻻﺧﺗﯾﺎر
در اطﺎﻋت از دﺳﺗورات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،دﯾروز ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺣرﮐت ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد در
ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ،ﭘﺷﺎور را ﺗرک ﮐردم ﺗﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر در اﯾن ﻗرارﮔﺎه اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧم
ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ھﯾﺋت اﻧﮕﻠﯾس اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ از ﺧﯾﺑر ﺑﮕذرد و در ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻣن
و ﺑرﺧورد ﺧوب ﺑﺎ آن را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرﻧد.
 .٢ﺑﮫ ﻣﺣض ورود ﺑﮫ ﺟﻣرود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اردوﮔﺎه ھﯾﺋت ﻣﺳﺗﻘر ﺑود ،ﺑﺎ ﺳرھﻧﮓ ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز،
ﻓرﻣﺎﻧده ﺑدرﻗﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐردم و ﻗرار ﺷد ﮐﮫ او و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺎﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﮐوﭼﮑﯽ از
ﺳواره ﻣرا ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧد.
 .٣ﻣذاﮐرات روز ﻗﺑل ﺑﺎ ﺳران ﺧﯾﺑر ﺣﺎﺿر در ﭘﺷﺎور ﺑرای ﺑدرﻗﮫ ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺟﻣرود
ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﯾﺎ ھر ﻧﻘطﮫ دﯾﮕری در داﺧل ﺧﯾﺑر ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻣﯾر در آﻧﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ در ﺻورت ﻟزوم ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎزﮔردﻧد .از اﯾن رو
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ﺧﯾﺑریھﺎ را ﮐﮫ ﭘﯾش از ﻣن ﺑودﻧد ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﺟﻣرود ﻓرﺳﺗﺎدم ﺗﺎ ﻣﻘدﻣﺎت ﻋﺑور از ﮐوﺗل را
ﻓراھم ﮐﻧﻧد .ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻓرﺳﺗﺎدم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﯾرآﺧور و ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن،
ﻓرﻣﺎﻧده ﻗﻠﻌﮫ ،اطﻼع دھم ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ دو اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ از ﺟﻣرود ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺣرﮐت
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
 .۴ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدن در ﺟﻣرود ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺧﯾﺑریھﺎ و ﭘﯾﺎم آوراﻧم ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﻧد ،اردوﮔﺎه را ﺗرک ﮐردم و وارد ﮐوﺗل ﺷدم .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﭘل ﻣﮑﺳون رﺳﯾدم،
ﯾﮑﯽ از ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎﻧم ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑرﻣﯽﮔﺷت ،ﺑﺎ ﻣن روﺑرو ﺷد و ﺑﮫ ﻣن اطﻼع داد ﮐﮫ
ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از او ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ ﺑرﮔردد و از اﻓﺳران ﺑﺧواھد ﮐﮫ در ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗوﻗف ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﯾﺎﯾد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن اﻣر
ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن زﻣﺎن ﺑود  -رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ﺑﮫ وﯾژه در آن ﻣﮭﺎرت
دارﻧد  -و ھدف ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻧزدﯾﮏ ﺷوم ﺗﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺋوﻟﯾت
آن ﺗردﯾدی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﻣوران اﻣﯾر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧم ،ﻟذا ﺑﮫ ﻗﺎﺻد دﺳﺗور دادم ﮐﮫ ﺑرﮔردد
و ﺑﮫ ﺧﺎن اطﻼع دھد ﮐﮫ ﻗﺻد دارم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻧم ،ﺑر ﻧﻣﯽ ﮔردم.
 .۵وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻻﻟﮫ ﭼﯾﻧﮫ رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ در ﺣدود ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻠﯽ از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و در ﭼﺷم
اﻧداز ﻗﻠﻌﮫ اﺳت ،ﻋدهی از ﺳران ﺧﯾﺑر ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻣن اطﻼع دادﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﮫھﺎی
روﺑروی ﻣﺎ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑر راه ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و ﺑر ﺑﻘﯾﮫ ﺟﺎده ﻣﺳﻠط اﺳت ،ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﯾر
)ﺧﺎﺻﮫ دار( ﻧﮕﮫ ﻣﻰﺷوﻧد و ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﮐﮫ دﺳﺗﮫی ﻣﺎ ﺑﮕذرد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از
ﻣردان را ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻘوﯾت اﯾن ﻣواﺿﻊ از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑدون
ﺷﮏ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﻼش ﺑرای اداﻣﮫ ،ﻗﺻد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻣﺎ وﺟود دارد .از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻧﻣﺎﯾش در ﻣﺣدوده آن ﺑﺧﺷﯽ از ﮐوﺗل ﺑود ﮐﮫ ﺧﯾﺑریھﺎی ﮐﮫ ﻣن را ھﻣراھﯽ
ﻣﯽﮐردﻧد ﻣﺳﺋول آن ﺑودﻧد ،ﻣن ﮔروھﯽ از آنھﺎ را ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﺧﺎﺻﮫ داران ﻓرﺳﺗﺎدم.
اﻣﺎ آنھﺎ ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺷود ،ﺷﻠﯾﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد .از اﯾن رو ،ﻗﺎﺻد
دﯾﮕری را ﻧزد ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎدم و از او دﻋوت ﮐردم ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾد و ﺑﺎ ﻣن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد،
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ﯾﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ دھد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻋﻠﯽ ﺑروم ،زﯾرا اﻓراد او ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ راه را ﺑر ﻋﮭده
داﺷﺗﻧد و اﺟﺎزه ﭘﯾﺷروی دﺳﺗﮫ ﻣن را ﻧﻣﯽ دادﻧد .ﭼون ﻣدﺗﯽ ﮔذﺷت و ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﻧرﺳﯾد،
ﯾﮑﯽ از ﺧﻧنھﺎی ﺧﻠﯾل ]ﺧﺎن اﻓرﯾدی ﻣﻼزی[ را ﻓرﺳﺗﺎدم ﮐﮫ ﻣرا ھﻣراھﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ﺗﺎ
وﺿﻊ اﻣور را ﻣﺷﺧص ﺳﺎزﻧد .اﻣﺎ اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد ﮔزارﺷﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردم ﮐﮫ ﺧﺎن ﻣﺗوﻗف ﺷده
و اﺟﺎزه ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ او داده ﻧﺷده اﺳت.
 .۶ﻣن ﺑﻌدا آﻣﺎده ﺷدم ﺗﺎ ﻧﺎﻣﮫی ﺑرای ﻣﯾرآﺧور و ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﻧوﯾﺳم و ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھم
ﮐﮫ ﻣن ﺗوﺳط دﺳﺗﮫھﺎی ﭘﯾﺷروی زﯾر ﻓرﻣﺎن آنھﺎ ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷدم .اﻣﺎ ﻗﺻد داﺷﺗم ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی ﮐﻧم ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻﯾم ﺷﻠﯾﮏ ﺷود و اﮔر ﭼﻧﯾن ﺷود ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﺑﺎﻻی آنھﺎ اﺳت و اﯾن ﻋﻣل ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻗطﻌﺎ ﻧﻣﯽﺧواھﻧد ﺑرای
ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه ﭘﯾﺷروی ﺑدھﻧد .ﻣن ﮔذاﺷﺗم ﮐﮫ ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕذرد و ﺑﻌد اﮔر ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﻧرﺳﯾد ،ﺳرھﻧﮓ ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز و ﻣن ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﮫ ﺳوی ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﯾم،
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﻓﯾر ﺻورت ﮔﯾرد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑرﮔﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺎﺗﯽ
در ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗوﻗف ﻧﻣوده ﺑودﯾم
 .٧ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣراﺳﻠﮫ آﻣﺎده ﺷود ،ﭘﯾﺎﻣﯽ از ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن درﯾﺎﻓت
ﮐردم ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ او ﻣﯽﺧواھد ﭘﯾش ﯾﮏ ﺑرج ﻣﺧروﺑﮫ در ﺑﺳﺗر رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺗوﻗف داﺷﺗﯾم و او ﺑرای ﻣن ﮐﺳﯽ را ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر دﯾﮕر ھر آن ﭼﯾزی ﮐﮫ
داﺷﺗﯾم ﻣﯽﺧواھد ﺑﺷﻧود.
 .٨ﭼون اﯾن را ﺑرای ﺧود ﺑﯽ ﮐراﻣﺗﯽ ﭘﻧداﺷﺗم ﮐﮫ ﻣن ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷم ﺗﺎ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺷت
ﻣن ﮐﺳﯽ را ﺑﻔرﺳﺗد و ﺑراﯾم ﻓرﻣﺎن دھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ھﻣراه ﺑﯾﺎﯾم )اﮔر ﺑراﯾم اﺟﺎزه داده
ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻣﯽ رﻓﺗم ،ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑود و ﻓﻘط ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔری
وارد ﻗرارﮔﺎه ﻣﯽﺷدم ﮐﮫ اﻓﺳران ﻓرﻣﺎﻧده اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻧد(؛ ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ
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ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔری ﻣﯽﺧواھم ﭘﯾﺷروی ﮐﻧم و ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ
ﻧﻘطﮫ ﻣورد ﻧظر ﺧود ﺑﯾﺎﯾد ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧم.
 .٩ﻣطﺎﺑق آن ﺳرھﻧﮓ ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز ،ﺧودم و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔر از ﺳواره راھﻧﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎری از
ﻣردان ﺧﯾﺑری و آﻗﺎﯾﺎن ﺑوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر وارد ﺑﺳﺗر رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﺷدﻧد ،ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓﺗﯾم ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾم .ﯾﮏ دﺳﺗﮫ اﻓرﯾدیھﺎ زﯾر رھﺑری ﻋﺑدﷲ ﻧور ،ﯾﮏ ﮐوﮐﯽ
ﺧﯾل اﻓرﯾدی ﻣﻠﮏ اﻓرﯾدی ﮐﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ﺧور ﺧﺎص اﻣﯾر ﺑود ﺧواﺳت ﺗﺎ ﻣرا ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد ،ﺑﺎ
ﮔﻔﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑروﻧد .ﻣن از او ﮔذﺷﺗم و ﮔﻔﺗم ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﻣن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﮐﺎﺑل اﺳت و ﻧﻣﯽﺧواھم ﺑﺣﺛﯽ ﺑﺎ اﻓرﯾدیھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﻣﻠﮏ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷﺎن ﻧداد – در
واﻗﻌﯾت او داﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر ﻗﺑﺎﯾل او ﺑﺎ ﻣن اﻧد و او ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﯾﺎراﻧﮫ اش
را ﺣﻔظ ﮐﻧد.
 .١٠ﭘس از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺗﺑﺎدل اﺣﺗراﻣﺎت ،ﻣن ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐردم ﮐﮫ ﻣن
ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو در ﻧظر داﺷﺗم – اﯾن ﯾﮏ آﺳﯾﺎب آﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎری درﺧتھﺎ در
ﮐﻧﺎر آن در ﻣﻘﺎﺑل رودﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺣل اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺑرﮔزاری ﻣﻼﻗﺎت ﺑود .ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎ
ﻧﺎﯾب ﯾﺎ ﻣﻌﺎون ﻣﯾرآﺧور و ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﺧﺎﺻﮫ داران ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و ﺑﻌﺿﯽ ﻣردان اﻓرﯾدی
روﺳﺗﺎھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﯾﺑر و ﭘﯾروان آنھﺎ ھﻣراه ﺑود.
 .١١وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺧودﻣﺎن ﻧﺷﺳﺗﯾم ،ﻣن ﮔﻔﺗﮕو را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن آﻏﺎز ﮐردم ﮐﮫ او
و ﻣن ﺧدﻣﺗﮕﺎران ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﺣﺗرم ﺧود ھﺳﺗﯾم و ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﯾم ﺗﺎ دﺳﺗورات درﯾﺎﻓﺗﯽ را
ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﯾم .ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ ﻣوﺿوع ﺷﺧﺻﯽ در ﺑﯾن
ﻣن و او وﺟود ﻧدارد .ﺳﭘس ﺧﺎن اﯾن ﭘﯾﺎم دوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﺑرﮔرداﻧد و ﻣن ﺷروع ﮐردم
او ﺧوب ﺧﺑر دارد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ھﯾﺋت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ھﻣراه ﺑﺎ
ﺑدرﻗﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧزد واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ھﯾﺋت در ﺟﻣرود ﻗرار دارد و
ﻣﯽﺧواھد روز ﺑﻌد از طرﯾق ﺧﯾﺑر ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔزارشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﺣﮑوﻣت
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ﺑﮫ ﻣن وظﯾﻔﮫ داده ﺷده ﺗﺎ ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺳﺎزم ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد دﺳﺗورات ﻻزم درﯾﺎﻓت
ﮐردهاﻧد و ﯾﺎ آﻣﺎده اﻧد ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ﻋﺑور اﻣن و ﺑرﺧورد درﺳت ھﯾﺋت در ﺟرﯾﺎن ﺳﻔر ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣن اﻣﯾدوار ﺑودم ﮐﮫ اﮔر ﮐدام اﻗدام ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ از ﮐﺎﺑل اﺧذ ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻗﺿﺎوت ﺑﮭﺗری در ﻣورد ھر دو ﺣﮑوﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺎﺳﺦ
داد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود ﮐوﺷﯾده اﺳت ﺗﺎ ﺷﯾوه دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﻋﻣل ﻧﻣوده
اﺳت و اﺟﺎزه داده ﮐﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺑدون ﺗوﻗف ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻋﻣل او ﺑﺎ
ﺗﺎﯾﯾد درﺑﺎر ﮐﺎﺑل روﺑرو ﻧﺷد .اﮔر او راﺿﯽ ﻧﻣﯽﺑود ﺑﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽﺷد و از
ﺷﻠﯾﮏ ﺧﺎﺻﮫ داراﻧش ﺑﮫ دﺳﺗﮫ ﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﯽﮐرد .او ھﯾﭻ دﺳﺗوری از اﻣﯾر ﺑرای ﻋﺑور
ھﯾﺋت اﺧذ ﻧﻧﻣوده اﺳت .او ﺑدون ﭼﻧﯾن دﺳﺗوری ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﺟﺎزه دھد .اﻣﺎ اﮔر ھﯾﺋت ﭼﻧد
روز ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧد ،ﺑﺎ ﮐﺎﺑل ارﺗﺑﺎط ﺧواھد ﮔرﻓت و دﺳﺗور ﺧواھد ﺧواﺳت .ﻣن ﭘﺎﺳﺦ دادم ﮐﮫ
دﺳﺗورات ﻣن ﻣﺷﺧص اﻧد و ﻣن وظﯾﻔﮫ دارم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑﺎﯾد روز آﯾﻧده ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗوری از اﻣﯾر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣن از ﺧﺎن ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﭼﻧﯾن ﺑﺎر ﺑزرﮔﯽ را ﺑر ﮔردن ﻧﮕﯾرد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯾﺷروی ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷود ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗور
او روﺷن و ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد .ﭼون ھر ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ او ﺻرف ﯾﮏ ﻧﮕﮭﺑﺎن اﺳت و ﺳرﺑﺎزان
ﻣﻧظﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارد ،ﻣﮕر ﭼﻧد ﺧﺎﺻﮫ دار .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ او در اﺧﺗﯾﺎر دارد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗوری از ﮐﺎﺑل ﺑﮕﯾرد ،ﻧﻣﯽﮔذارد ﮐﮫ ھﯾﺋت از ﻗرارﮔﺎه ﻋﺑور ﮐﻧد .ﻣن اﺷﺎره
ﮐردم ﮐﮫ ﻣﻧظور ﻣن ﻗوت واﻗﻌﯽ ﻗرارﮔﺎه او ﻧﯾﺳت و ھﯾﺋت دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت و دارای اھداف
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز اﺳت و دوﺑﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردم ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑر دوش ﮔﯾرد .او
ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم ﺑرای او اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد .از ﯾﮏ ﺳو ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﺑدون ﺣﮑم ﮐﺎﺑل ﻋﻣل ﮐﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﮑم اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
اﺳت.
او ﺳﭘس ﺑﺎ ﮔرﻣﯽ در ﺑﺎره اھداف دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺳوال ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن ﻋﻼﻣﮫ دوﺳﺗﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وارد ﻣذاﮐرات ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺧﯾﺑری ﺷود ﮐﮫ رﻋﯾت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل
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اﻧد و ﯾﺎراﻧﮫ از ﺣﺎﮐم آن ﻣﯽﮔﯾرﻧد و آنھﺎ را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن را ﺑدرﻗﮫ
ﮐﻧﻧد و ھم ﺑﻌﺿﯽ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧوی )ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗﮫ ﻣن( ﺑدون اﺟﺎزه اﻣﯾر اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم
ﻣﯽدھﻧد .ﻣن ﭘﺎﺳﺦ دادم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑﻠﯽ در اﯾن ﻣورد وﺟود ﻧدارد .ﻣن ھرﮔز ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﻧﻣﯽﮐردم ﮐﮫ ﯾﮏ ھﯾﺋت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ روﺑرو ﺷود ،ﭼون ھﯾﺋت ھرﮔز ﻣﺧﺎﻟف
ھﯾﭻ ﮐﺷور ﻣدﻧﯽ ﻧﺑوده اﺳت و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺎ اﻓرﯾدیھﺎ ﺻرف ﺑرای ﺗﺣرﯾﮏ آنھﺎ ﺟﮭت
ﺑرﺧورد اﻣن و ﺑدرﻗﮫ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ھﯾﺋت ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘﺗﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﺣق آن را در
ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺷورش دارد .ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﮔرﻣﯽ در ﺑﺎره ﻣوﺿوع اداﻣﮫ داد ﮐﮫ
اﻓواھﺎﺗﯽ در ﺑﯾن ﻣردم وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ) و ھم ﺳرھﻧﮓ ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز و ﺷﻣﺎری از
آﻗﺎﯾﺎن ھﻣرای ﻣن( ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد اﮔر ﺑﺣث طوﯾل ﺗر ﺷود ،ﺣرﮐت ﺷﮑل ﻗﺎطﻊ ﺗری ﺧواھد
ﮔرﻓت ﮐﮫ دﺳﺗﮫ ﮐوﭼﮏ ﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺗوان ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ آن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻟذا ﻣن ﮔﻔﺗﺎر ﺧﺎن
را ﻗطﻊ ﮐردم ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑود و اﮔر اﻣﯾر ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺷﮏ ﻧدارم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای او ﺧواھد داﺷت .ﺳﭘس از
ﺧﺎن ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر اﮔر درﺳت ﻓﮭﻣﯾده ﺑﺎﺷم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﮔر ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ روز
آﯾﻧده ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد ،او ﺑﺎ زور ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧواھد ﮐرد .او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود.
ﻣن ﺳﭘس ﺑرﺧﺎﺳﺗم و دﺳت ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن را ﺗﮑﺎن دادم و ﺑراﯾش اطﻣﯾﻧﺎن دادم ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑل او ھﯾﭻ اﺣﺳﺎس ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧدارم و آرزو دارم او را ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺑﯾﻧم .ﺳﭘس از آﻗﺎﯾﺎن
ﺑوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺑودﻧد ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ اﮔر آنھﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ روﺷن و ﻗﺎطﻊ در ﻧظر ﻧدارﻧد و آنھﺎ
ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻠﯽ ﭼﻧﺎن اﺳت.
 .١٢در ﺣﻘﯾﻘت ﺿرورﺗﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ﺟﮭت ﺣل اﯾن ﻧﻘطﮫ وﺟود ﻧداﺷت .ﭼون آﻣﺎدﮔﯽ
دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﺎدﮔﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑﺎ دﯾدن دﺳﺗﮫ ﻣن اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺑود ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ھدف ﻣن
را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻗوت دﺳﺗﮫ ﮐوﭼﮏ ﺑدرﻗﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﻗﻠﻌﮫ و ﻣﯾرآﺧور ﻧﻣﺎﯾﻧده
اﻣﯾر ﮔزارش داده ﺷده و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺗوھﯾن و ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻣن ﺑﺎور
دارم ﮐﮫ ﺑﺎ ھر ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﮫ از اول ﺗﺎ اﺧر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه
ﻣودﺑﺎﻧﮫ ﺑرﺧورد ﮐرد و ﺳرھﻧﮓ ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز و ﻣرا ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داد ،ﺗﺻﺎدﻣﯽ رخ ﻣﯽ داد.
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ﺑﺎور ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺣت دﺳﺗور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯾرآﺧور ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﻣﻘﺻد ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑرای ﻧظﺎرت ﻣدﯾرت ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از اﻣور ﺧﯾﺑریھﺎ ﻓرﺳﺗﺎده
ﺷده و ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺑدون دﺳﺗور ﺧﻼف آن او ﭘﯾﺷروی ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را آزﻣﺎﯾش ﮐرد .ﻣن ھﯾﭻ
ﺗردﯾد ﻧدارم ﮐﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﻘدار زﯾﺎد ﺗوھﯾن را ﭘﺎﯾﯾن آورد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﺻﺎدم
واﻗﻌﯽ ﺑود ،ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻور ﮐرد ﮐﮫ ﭼﯾز ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺗﺎﺛﯾر ﺑر اھداف اﻣﯾر ﮐرد.
 .١٣ﺧﯾﺑریھﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧورد آنھﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ،در ﮐﺎر ﺧود ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﻋﻣل ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ آنھﺎ ﻣﺎ ﻧﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ ﻣﻌﯾن ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ﺑدون ﻣﻘدار زﯾﺎد ﻣﺷﮑﻼت ،ھزﯾﻧﮫ و ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﺎورﯾم.
 .١۴ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﻣرود ﺑرﮔﺷﺗﯾم و ﻣن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور آﻣدم
و ﺷﺧﺻﺎ ﮔزارش ﺧود را از ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ رخ داده ﺑود ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ارﺳﺎل ﮐردم.
 .١۵در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺧواھم از ﮐﻣﮏ آﻣﺎده و ﻣودﺑﺎﻧﮫی ﮐﮫ از ﺳرھﻧﮓ ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز درﯾﺎﻓت ﮐردم
ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑرﺳﺎﻧم.
ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺧﯾﺑریھﺎ ﺗوﺳط ارﺑﺎب ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﺷود و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت او
در ﻣوﻋد ﻣﻌﯾن درﻧظر ﺑﺎﺷد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ۶٠
اردوﮔﺎه ،ﭘﺷﺎور ٢٢ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳرھﻧﮓ دوم ﺟﯾﻧﮑﯾﻧز ،دﺳﺗﮫ راھﻧﻣﺎ ،ﺑﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺂنھﺎﻣﯾﮏ ،ﺳﮑرﺗر ﻧظﺎﻣﯽ ﺳر ﻧﯾوﯾل
ﭼﻣﺑرﻟﯾن
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اﻓﺗﺧﺎر دارم ﮐﮫ ﮔزارش زﯾر را ﺑرای اطﻼع ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺟﻧرال ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑرﺳﺎﻧم.
 .٢ﻣطﺎﺑق دﺳﺗورات او ،ﻣن در اواﯾل  ٢١ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﺎ اردوﮔﺎه ھﯾﺋت ﮐﺎﺑل از ﭘﺷﺎور راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ﮐردم و ﭘس از ﺳﺎﻋت  ٧ﺑﮫ ﺟﻣرود رﺳﯾدم.
 .٣ﺣدود ﺳﺎﻋت  ٨ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﮫ اردوﮔﺎه رﺳﯾد و ﺑراﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
ﻣﺳﺟد ﺑرود ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ از اﻓﺳر ﻓرﻣﺎﻧده در ﻣورد ﻋﺑور ھﯾﺋت از طرﯾق ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و
ﺑرﺧورد اﻣن ﮐﺎﺑل ﺑﺷﻧود.
 .۴ﭘس از ﺗﺎﺧﯾر ﮐوﺗﺎه ،ﺑرای اﺟﺎزه دادن ﻣردان ﮐوﮐﯽ ﺧﯾﻠﯽ اﻓرﯾدی ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﺑرﺧﯽ
از آنھﺎ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش از ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر ﺗﺎ ﺑرای ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن از آﻣدن ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری
ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﮐوﭼﮏ او ﺧﺑرﺑدھﻧد ،ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری و ﻣن از ﺟﻣرود ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺎﺗﯽ و
 ٢۴ﺳواره دﺳﺗﮫ راھﻧﻣﺎ ﺣرﮐت ﮐردﯾم.
 .۵ﻣﺎ از طرﯾق ﺟﺎده ﺗوپ ﺣرﮐت ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺳرھﻧﮓ ﻣﯾﮑﺳن در  ١٨۴٠ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود و ﺑﺎ
ﻧظم ﺧوب ﭘﯾش از ﭼﺎﺷت ﺑﮫ ﮐوھﯽ رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ از آن ﺟﺎ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد را ﺑﺑﯾﻧﯾم
ﮐﮫ ﺣدود ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﯾﮏ ﻣﺎﯾل از ﻗﻠﻌﮫ دور ﺑود.
 .۶وﻗﺗﯽ ﻣردم در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻟﺑﺎس ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎ را در ﮐوه دﯾدﻧد ،آنھﺎ ﻓورا آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای
ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﮐردﻧد .ﺑرﺧﯽ ھﺎ ﺑﮫ دﯾوارھﺎی ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎﻻ ﺷدﻧد و ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﮫ در اﻣﺗداد
داﻣﻧﮫ ﮐﮫ ﺟﺎده ﺑﯾن ﻣﺎ و ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد دوﯾدﻧد .در ﻋﯾن زﻣﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻓﯾر ﻋﻼﻣﮫ ﺷﻠﯾﮏ ﺷد.
 .٧اﮔر ﻣﺎ ﭘﯾﺷروی ﻣﯽﮐردﯾم ،ﻣطﻣﯾن ﺑودم ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﺎ  ٣٠٠ﯾﺎ  ۴٠٠ﻣرد ﺗﺣت
ﺷراﯾط ﻣﻌﺎﯾب زﯾﺎد ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﯾم ،ﭼون ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ واﻗﻊ ﺷدن در زﻣﯾن ﭘﺎﯾﯾن ﺟﻧﮓ ﻣﯽﮐردﯾم
ﺑﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﻗوﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ در ﮐﻧﺎره راﺳت ﻣﺎ ﻗرار داﺷت .در ﮐﻧﺎر اﯾن ،ﻣن ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷدم
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ﮐﮫ اﻓﺳران اﻣﯾر ﺧود را از ﺗﻣﺎم ﻣﻼﻣﺗﯽ ھﺎ دور ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ در ﺗﺻﺎدم
ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان اﯾﺷﺎن و ﺑدون دادن زﻣﺎن ﺑرای ﺗوﺿﯾﺣﺎت آﻣدﯾم.
 .٨در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ در ﮐوه ﺑﻣﺎﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣدرت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑودﯾم ،اﻣﺎ ﻣواﻓﻘﮫ ﺷد ﮐﮫ اﮔر ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﻧﯾﺎﯾد ،ﺳرﮔرد
ﮐﺎواﻧﺎری و ﻣن ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﮫ ﺳوی ﻗﻠﻌﮫ ﺑروﯾم و ﭘﺎﺳﺦ ﺳواﻟﯽ را ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آن
آﻣدهاﯾم.
 .٩ﭘس از اﻧﺗظﺎر ﺣدود دو ﺳﺎﻋت در ﮐوه ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن آن ﺑﯾش از ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد
ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ،ﺧﺎن اﻓرﯾدی ارﺑﺎب ﻣﻼزی دوﺑﺎره آﻣد ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺳردار ﻣﯽﺧواھد ﻣﺎ
را در وادی ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺑﯾﻧد ،ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﯾم .ﮐﻣﯽ ﭘس از آن دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺑﺎ
 ۵٠ﯾﺎ  ۶٠ﻧﻔر ﻣﯽآﯾد و ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری و ﻣن ﺑﺎ دو ﻧﻔر رﻓﺗﯾم ﺗﺎ او را ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﺳرﮔرد
ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﺎ ﺧود ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ارﺑﺎب اﻓرﯾدی ﺧﺎن و ﭼﻧد ﻧﻔر از ﮐوﮐﯽ ﺧﯾل اﻓرﯾدی را
ﺑﺎ ﺧود داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐوﺗل آﻣده ﺑودﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮭﺎدر ﺷﯾرﺧﺎن رﺋﯾس ﺑﻧﮕش.
 .١٠ﭘس از دﺳت دادن ﺑﺎ ﺳردار ﻣﺎ از رودﺧﺎﻧﮫ ﮔذﺷﺗﯾم و در زﯾر ﯾﮏ درﺧت ﻧزدﯾﮏ
روﺳﺗﺎی ﻻﻟﮫ ﭼﯾﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻧﺷﺳﺗﯾم و ﭼﻧد ﻧﻔر از ﭘﯾروان ﺳردار ﻧﯾز آﻣدﻧد و ﻣﺎ
 ١۵٠ﯾﺎ  ٢٠٠ﻧﻔر دور ھم ﻧﺷﺳﺗﯾم و ﮔﻔﺗﮕو ﮐردﯾم.
 .١١ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽﺧواھد ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺻﻠﺢ ﺑﮫ اﻣﯾر
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﻔرﺳﺗد ﮐﮫ ﯾﺎدداﺷت آن ﺑﮫ اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده و اردوﮔﺎه ھﯾﺋت در ﺟﻣرود ﻗرار
دارد و او آﻣده اﺳت ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻋﺑور از طرﯾق ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و ﺳﻔر اﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ دﺳت
آورد.
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 .١٢ﺳردار ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ او ﺑﯾش از ﯾﮑﺑﺎر ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﺋت ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد
ﺑدون اﺟﺎزه اﻣﯾر ﻋﺑور ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﺳت و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﺷﯾم و او
ﺑﺎزھم ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﯽﻧوﯾﺳد و ﻣﻧﺗظر دﺳﺗور او ﻣﯽﺑﺎﺷد.
 .١٣ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳردار را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﺎور ﻧدارد ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺻﻠﺢ ﮐﮫ ﻧزد اﻣﯾر در ﺑﺎره ﻣوﺿوع ﻣﮭﻣﯽ ﻣﯽرود ،اﺟﺎزه ﻋﺑور داده
ﻧﺷود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری اﻓزود ﮐﮫ ﭼون اﻣﯾر ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ھﯾﺋت در راه ﺧود ﺑﮫ ﺳوی او اﺳت ،اﮔر
در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺷود ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آن را ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﺧود اﻣﯾر آن را
ﺗوﻗف داده اﺳت.
 .١۴ﺳردار ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺣﻘﯾﻘت دارد.
 .١۵ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﺳﭘس ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺧﺎﻟف ﻋﺑور ھﯾﺋت
اﺳت و ﺳردار ﮔﻔت ﮐﮫ او ﭼﻧﯾن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺳردار از اول ﺗﺎ اﺧر ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﯽﮐرد ،اﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎ ﻓﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻋﺑور ھﯾﺋت ﺑﺎ زور ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯽﮐﻧد و ﮔﻔﺗﮕو
در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ او ﺿﯾﺎع وﻗت اﺳت.
 .١۶ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﮫ ﺳردار ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎ ﺧدﻣﺗﮕﺎر اﻣﯾر ھﺳﺗﯾد و ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺗن ھﯾﺋت
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻧزد او ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ دوﺳت ﺑوده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ
ﺧود اﻣﯾر در اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﮭر ﺧواھد ﺷد«؟
 .١٧ﺳردار ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﯾن ﮐدام دوﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﮐﻧون اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد؟ اﮔر اﻣﯾر
ﺑراﯾم دﺳﺗور ﺑدھد ،ﻣن ﺑﮫ ﺟﻣرود ﺑﮫ دﯾدن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ رﻓﺗم و ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐوﺗل ﻣﯽآوردم .اﻣﺎ
اﮐﻧون ﺷﻣﺎ ﺧود ﺗﺎن اﯾﻧﺟﺎ آﻣده اﯾد و ﺑﮫ ﺧدﻣﮫھﺎی اﻣﯾر رﺷوه داده اﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻋﺑور
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ﺑدھد .ﺷﻣﺎ اﻓرﯾدیھﺎ را ﺑر ﺿد اﻓرﯾدیھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﯾد و ﺑﺎﻋث ﺟﻧﮓ و ﺧوﻧرﯾزی در
اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽﺷوﯾد و ﺧود را دوﺳت ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد«؟
 .١٨اﻓرﯾدیھﺎی ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﮐف زدﻧد و اﯾن ﻣﻌﻘول ﻧﺑود ﮐﮫ
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾوه اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﺑﮫ ﺳردار ﮔﻔت» :ﻣﺎ ھر دو
ﺧدﻣﺗﮕﺎر ھﺳﺗﯾم – ﺷﻣﺎ از اﻣﯾر ﮐﺎﺑل و ﻣن از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ .اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺳﺎﯾل را ﺑﺣث ﮐﻧﯾم .ﻣن ﻓﻘط آﻣده ام ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺷﻣﺎ ﺑﺷﻧوم .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎ زور
از ﻋﺑور ھﯾﺋت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد«؟
 .١٩ﺳردار ﮔﻔت» :ﺑﻠﯽ ،ﻣن ﻣﯽﮐﻧم .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻗﺑول ﮐﻧﯾد ،زﯾرا
ﻣن دوﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎطر دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده اﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓﯾر
ﻧﮑردهام« .ﭘس از آن ﻣﺎ دﺳت ﯾﮑدﯾﮕر را ﺗﮑﺎن دادﯾم و ﺑر اﺳپھﺎی ﺧود ﺳوار ﺷدﯾم و
ﺳردار دوﺑﺎره ﮔﻔت» :ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد«.
 .٢٠ﻣﺎ از ھﻣﺎن راه ﺑﮫ ﺟﻣرور ﺑرﮔﺷﺗﯾم و ﺣواﻟﯽ ﺳﺎﻋت  ۵ﺑﮫ اردﮔﺎه رﺳﯾدﯾم.
 .٢١ﺑرﺧورد ﮐوﮐﯽ ﺧﯾل اﻓرﯾدی ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐوﺗل رﻓت .ﺑرﺧورد او
در ﺗﻣﺎم روز ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑود.

ﺿﻣﯾﮫ  ٣در ﺳﻧد ۶٠
ﺷﻣﺎره  ،٢٠۴٩ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢۴ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
ﯾﺎدداﺷت ﻟﯾﺎل ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ
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ﺑﮫ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ھداﯾت داده ﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ اطﻼع دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻋﺑور ﺟﻧرال ﺳر ﻧﯾوﯾل
ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺑﮫ ﻧزد واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺗوﺳط ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﺳﻠﺢ ﭘﺎدﮔﺎن اﻣﯾر ﻣواﺟﮫ ﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑرﮔﺷت و ھﯾﺋت
ﻣﻧﺣل ﺷد.
 .٢ﺑﮫ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ھداﯾت داده ﺷده ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗداﺑﯾر زﯾر ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرای
اﺛرﮔذاری ﺑر اوﺿﺎع ﻻزم ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ اﯾن در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾش دﺷﻣﻧﯽ از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ﮐﺎﺑل اﺳت.
 .٣ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ در ﺗل در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐوھﺎت در ﺑﺎﻻی ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ﻣﻣﮑن ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽﺷود .ھﻧﮓ ھﺎی ﻣﺗﺷﮑﻠﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎه ﻣﯽ روﻧد ،از
ﺑﺧشھﺎی ارﺗش ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳﺗﺎد ارﺗش و ﺑﺧشھﺎی از ﻧﯾروھﺎی ﺳرﺣدی
ﭘﻧﺟﺎب اﻧد .از دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم را ﺑﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳﺗﺎد ارﺗش و
ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧد .ﻧﯾروی ﺗل ﺑرای ﺗﺣرک ﻣﻣﮑن از ﺳرﺣد ﺑﮫ
داﺧل وادی ﮐرم آﻣﺎده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر ﮐﺎﺑل اﺳت .از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ
ﺳرﺑﺎزان در اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻣرزی اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎﻋث ھﺷدار ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻣﯽﺷود ،ﺑﮫ
اﻓﺳراﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺎطق ارﺗﺑﺎط ﺳﯾﺎﺳﯽ دارﻧد ،ھداﯾت داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ از طرﯾق ﺟﻧﺎب
ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن آنھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﯾن ﺗﺣرک ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ،ﺣﺳن ﻧﯾت آنھﺎ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻗﺑﺎﯾل ﺗوﺿﯾﺢ داده
ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺗﺣدﯾن ﺑرﺧورد ﺷده و اﺳﺗﻘﻼل آنھﺎ اﺣﺗرام ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣروھﺎی اﻣﯾر اﺷﻐﺎل ﺷود.
 .۴ﭘﺎدﮔﺎن ﮐوﯾﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن اﺳﺗﺣﮑﺎم اوﻟﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﻘﯾﺎس آن ھم اﮐﻧون ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﺳت،
ﺗﺣﮑﯾم ﺷود ،ھر ﭼﮫ زود ﺗﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل و ذﺧﯾره ﺗﮑﻣﯾل ﺷود .درک ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
اﯾن ﻧﯾرو ﺑرای ﮐوﯾﺗﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺧﺷﯽ از طرﯾق ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﻧﺎﺣﯾﮫ دﯾره ﻏﺎزی
ﺧﺎن در ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺳوی دادر و ﮐوﺗل ﺑوﻻن و ﺑﺧﺷﯽ از طرﯾق راه ﻣﻌﻣول از ﯾﻌﻘوب
786

آﺑﺎد .دﺳﺗورات ﻻزم ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷود و ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺗﺎ
ھﻣﮑﺎری ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺎوری ﺳرﺣد و ﺧﺎن ﻗﻼت را ﻓراھم ﺳﺎزﻧد .ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻋﺑور ﺳرﺑﺎزان از طرﯾق ﻗﻠﻣرو ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﻋﯾﺎر ﺷود .اﻣﺎ ﺑرای
اﯾن ﻣﻘﺎﺻد ،ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ و ﺣﮑوﻣت ﭘﻧﺟﺎب ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق اوﻟﯾﮫ
را از ﻣﺳﯾرھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
 .۵ھﻣﭼﻧﯾن از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروی دوم ﺗﺎ اول ﻧوﻣﺑر
ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐوﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی دروﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓراﺗر از ﮐوﯾﺗﮫ ،در
ﺻورت ﻟزوم آﻣﺎده ﺑﺎﺷد .ﻗدرت اﯾن ﺳﺗون ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازهی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﺟﮭت ﻗﻧدھﺎر ﻋﺑور ﮐﻧد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ روﻧد ﮐﺎر اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد ،آن ﻣﮑﺎن
را ﺗﮭدﯾد ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾرو در ﻣﻠﺗﺎن و دﯾره ﻏﺎزی ﺧﺎن ﺟﻣﻊ ﺧواھد ﺷد و
اﮔر ﺑﮫ آن دﺳﺗور داده ﺷود ﮐﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد ،ھﻣﺎن ﻣﺳﯾرھﺎی را دﻧﺑﺎل ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﮐوﯾﺗﮫ طﯽ ﺷده اﺳت .در اﯾن ﻣوارد ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻣﻠﮑﯽ ﺑرای ﺗرﺗﯾﺑﺎت و ﺗﻣﮭﯾدات ﻻزم اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷود.
 .۶ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺟﺎور ﺳرﺣدات ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھدف ﺟدا ﮐردن
آنھﺎ از ارﺗﺑﺎط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل اداﻣﮫ دارد .دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎﯾد دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
از ﭘﯾﺷرﻓت و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧود ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزد ﺗﺎ آنھﺎ ﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد.
 .٧در راﺑطﮫ ﺑﺎ اردوﮔﺎه ﻣوﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت در زﻣﺎن ﺳردی ھوا در ﺑرﮐﯽ ﻟوﮔر ﻣﺳﺗﻘر
ﺷود ،از دﻓﺗر ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آن را در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ اطﻼع دھﻧد
ﮐﮫ دﺳﺗورات ﻣوﺟود ،ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺣو و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد اﺳت ،اﮐﻧون ﺑﺎﯾد اﺻﻼح ﺷوﻧد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد ۶٠
ﺷﻣﺎره  ،٢٠۵٠ﺳﯾﻣﻠﮫ ٢۴ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﻟﯾﺎل ،ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﮫ ﻟﯾﭘل ﮔرﯾﻔﯾن ،ﺳﮑرﺗر دﻓﺗر ﺣﮑوﻣت
ﭘﻧﺟﺎب
از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ در ﻣورد رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧم.
 .٢ﺟﻧﺎب ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار از ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻋزام ھﯾﺋت ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﮫ درﺑﺎر
اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺷد ،آﮔﺎه اﺳت .ﺟﻧﺎب اﯾﺷﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ھﯾﺋت در آﻏﺎز ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﮐﮫ اﻓﺳران اﻣﯾر در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑرای ﭘﯾﺷروی آن اراﯾﮫ ﮐردﻧد ،ﻣﺗوﻗف ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
اﻣﯾر ﻣرﺗﮑب ﺧﺻوﻣت آﺷﮑﺎری ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺑردﺑﺎری ﺑﯾﺷﺗر در ﻗﺑﺎل او رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺧﺷد و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در ﻣرز ﺷﻣﺎل
ﻏرﺑﯽ و ﭘﯾﺷروی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ در ﺳراﺳر ﻣرز ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر ﺑﺎﺷد.
 .٣در اﯾن ﺷراﯾط ،ﻣن از ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن اﻓﺳر ﻣﺳﺋول
رواﺑط ﺳرﺣدی ﻣﺎ دﺳﺗور دھد ﮐﮫ زﻣﺎن را از دﺳت ﻧدھﻧد و از ھﯾﭻ ﮐوﺷﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﻧﻧد ﺗﺎ
ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل را از ھرﮔوﻧﮫ ارﺗﺑﺎط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟدا ﮐﻧﻧد .ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در
ﺧﺎرج از ﺑﺧش ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻣرز ﭘﻧﺟﺎب ﻗرار دارﻧد و ﻣﮭمﺗر از ھﻣﮫ ،ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ،
آنھﺎ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺧودﻣﺎن ﻗرار دھﯾم و ﻧﻔوذ اﻣﯾر را ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزﯾم .از اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﻋﻣدهﺗرﯾن،
ﺑﺧشھﺎی از اﻓرﯾدیھﺎ اﻧد ﮐﮫ ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد و ﺑﺧشھﺎی از وزﯾریھﺎ ﮐﮫ
ﮐﺷورﺷﺎن در ﻣﺳﯾر دره ﮐرم ﻗرار دارد.
 .۴ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره  ١١٨۵ﻣورخ  ١١ﺟون ﺧود در ﻣورد ﭘﯾﺷرویھﺎی ﻗﺑﺎﯾل
ﻣوﺳﯽ ﺧﯾل ﭘﺗﺎن در ﺟوار ﺳرﺣد دﯾرهﺟﺎت اﺷﺎره ﮐﻧم .اﮐﻧون ،ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم ،ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ
وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ از آنھﺎ دﻋوت ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﻧﺷود ﺗﺎ در ﻣورد ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن
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ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺧدﻣﺎت و ﺣﻔﺎظت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد،
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎب اﯾﺷﺎن اﯾن ﺟرﯾﺎن را از ﻧﮕﺎه ﻋﻣﻠﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺳودﻣﻧد
ﻣﯽداﻧﻧد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ راهھﺎی ﮐﺎﮐر در ﻣﺳﯾر ﺗل  -ﭼوﺗﯾﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ﻣﺎﻣور ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑرای ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷده اﺳت.
 .۵در ﺧﺎﺗﻣﮫ ،ﻣﯽﭘرﺳم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧشھﺎی ﻣﮭﻣﯽ از ﻣﮭﻣﻧدھﺎ
ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﭘﺷﺎور ﻗرار دارد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﯾل دارﻧد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧد و
ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣوﻗﻌﯾت و ﻣﻧﺎﺑﻊ آنھﺎ ،ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد.
ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا دﻻﯾﻠﯽ ﺑرای اﯾن ﺑﺎور دارد ﮐﮫ اﻗدام ھﻣزﻣﺎن ﺑر ﻣﮭﻣﻧدھﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺎ
ﺧﯾﺑریھﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.
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ﺳﻧد ۶١
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗوﻗﻊ از اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﺷد و ﻣﺗن ﮐﺎﻣل آن از اﯾن ﻗرار اﺳت:
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .ﻣراﺳﻠﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻣورد ﻓرﺳﺗﺎدن ﯾﮏ ھﯾﺋت دوﺳﺗﺎﻧﮫ از طرﯾق ﻧواب
ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن درﯾﺎﻓت ﺷد .ﻣن ﻣﻘﺻد آن را ﻣﯽداﻧم ،اﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧوز ﻧواب و ﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ را ﻧدﯾده ام ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫھﺎی ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯾرزا ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺧدﻣﮫ ﻣن از
ﺟﺎﻧب ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور رﺳﯾد و ﺧواﻧده ﺷد .ﻣن از اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﻌﺟب و ﺣﯾرتزده ﺷدم ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺳت ﺧوب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﭘر از ﻣﺷﺎﺟره و ھﻧوز ﯾﮏ ھﯾﺋت دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .آﻣدن ﺑﺎ زور ﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﭼﮫ ﻣﻔﺎد و ﯾﺎ ﭼﮫ ﺛﻣری دارد؟ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺳﮫ ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕر
از ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺗذﮐره رﺳﯾد ،ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻓﺷﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣن ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﺟرﯾﺎن
ﭼﻧد روز ﭼﻧدﯾن ﻧﺎﻣﮫ از ھﻣﺎن ﺳو ﺑرای ﻣن رﺳﯾد و ھﯾﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺧﺎﻟﯽ از اﻓﺎدات
ﺳﺧت و زﺷت ﻧﺑود و ﺗﻧﺑﯾﮫﮐﻧﻧده و ﻏﯾرﻣودﺑﺎﻧﮫ ﺑود و ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺷﯾوه دوﺳﺗﯽ و
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺳت .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ ﻏم و اﻧدوه ﺗﻘدﯾر ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗم
و ﻏم ﺑزرﮔﯽ ﺟﺎن ﻣرا ﻓرا ﮔرﻓت ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺣوﺻﻠﮫ و آراﻣش ﻣﯽداﺷت.
ﺑﺎﯾد ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﯾن ﻋﺟﻠﮫ ﺳﺧت و ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻣرا در ﻧظر ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ در آن ھدف و ﻣﺣل
ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﺗواﻧﻧد وارد ﻣذاﮐره و ﺳرزﻧش ﻗرار
ﮔﯾرﻧد .اﯾن اﺳت ﺑﻌﺿﯽ ﺗﻔﺎوتھﺎ ﻣﯾﺎن اﯾن و ﻣﺳﯾر ﺧﺎﻟص دوﺳﺗﯽ و ﺣﺳن ﻧﯾت .در اﺷﺎره
ﺑﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣن ﻗرار دارﻧد ،اﯾن
ﻧﺎﻣﮫ ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن دﺷﻣﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧدارد و ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﺻورت ﺧواھﺎن دﺷﻣﻧﯽ و ﻧزاع ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ھر ﻗدرت دﯾﮕر ﺑدون دﻟﯾل و ﻋﻠت
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺣﮑوﻣت دﺷﻣﻧﯽ ﻧﺷﺎن دھد ،ﻣوﺿوع در دﺳت ﺧداوﻧد و اراده او ارﺟﺎع
ﻣﯽﺷود.
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ﻋزﺗﻣﻧد ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺣﺎﻣل اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ دﺳﺗورات ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده از
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد و اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺷت ﺧواﺳت ﮐﮫ داده ﺷد.
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  ۶اﮐﺗوﺑر.
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ﺳﻧد ۶٢
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﯾﺳر ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ارﺟﺎع داده ﺷده ﺑود ،ﺗﺣت ﺷراﯾط زﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد .ﮐﻣﯾﺳر
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ﻣورد ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎ ﻣﺳﺗوﻓﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐرده ﺑود .ﻧواب ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣن ﺑﮫ اﻣﯾر در  ٣٠آﮔﺳت ﺷروع ﮐرد و در ﻣراﺣل اول ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧوﺑﯽ از ﺳوی
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ﻣواﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺗوﺳط واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ او ﺳرزﻧش
ﺷدﻧد .در  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ ﻧواب ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻓﺗﺎده و ﻓﻘط ﺑﺎ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎی
ﮐوﺗﺎه اﺟﺎزه داده ﺷده اﺳت .در ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن از ﻣﺳﺗوﻓﯽ درﯾﺎﻓت ﺷد ،آﻣده ﺑود ﮐﮫ
ﻻزم اﺳت ﻧواب در ﭘﺷﺎور ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،زﯾرا اﻣﯾر از اﻧﺟﺎم اﻣور ﮐﺎری ﺧودداری ﻣﯽﮐﻧد،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﭘس از رﻣﺿﺎن ﺻﺑر ﮐرد .ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر دﺳﺗور داده ﺷد ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ اطﻼع دھد
ﮐﮫ ﻧواب ﻗﺑﻼ ﺣرﮐت ﮐرده اﺳت و ﻋزﯾﻣت ﻣﺎﻣورﯾت را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﯾش از  ١۶ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ
ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧت ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﻣﺿﺎن و ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻋزاداری
ﺑود .زﯾرا ھدف و ﺧﺻوﺻﯾﺎت آن دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑود و اﻣﺗﻧﺎع از ﻋﺑور اﻣن آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
اﻗدام ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ آﺷﮑﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷد.
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ﺳﻧد ۶٣
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨
ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎﺿر اﻣﯾر ﮐﮫ ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺷورت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣن در ١۴
اﮔﺳت را ھﻧوز ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔذارد .در آن ھﯾﭻ ﻋذرﺧواھﯽ ﺑرای ﺗوھﯾن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ وﺟود ﻧدارد و ﻧﺷﺎﻧﯽ از ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ھﯾﺋت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﯾﺎ ﺑﮭﺑود رواﺑط ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ
ﻧظر ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ،ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،آﻗﺎی ﻟﯾﺎل و ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﺑﮏ
ﺷرﻗﯽ آﺷﻧﺎ اﻧد ،ﻟﺣن ﯾﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣدا ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﮫ اﺳت و ﭼﺎﻟش ﻣﺳﺗﻘﯾم را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﻘﯾﻧﺎ ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ھﻣﮫ اﺗﺑﺎع ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود ،زﯾرا ﻧﺎﻣﮫ ﭘس از آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر از
طرﯾق ﻧواب از ﺗوھﯾن در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد و دﯾدﮔﺎه ﻣﺎ ﺧﺑر داده اﺳت .اﮐﻧون ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن،
ھرﮔوﻧﮫ درﺧواﺳت ﺑرای ﻋذرﺧواھﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت و ﻓﻘط ﻣﺎ را در ﻣﻌرض ﺗﺣﻘﯾر ﺗﺎزه
ﻗرار ﻣﯽدھد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﻣﺎن ارزﺷﻣﻧدی را از دﺳت ﻣﯽ دھﯾم .دﻻﯾل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را اﻣروز
ﭘس از ﭼﺎﺷت و ﭘس از ﺷورای وﯾژه ﺗﻠﮕراف ﺧواھم ﮐرد.
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ﺳﻧد ۶۴
از واﯾﺳرا ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ) ١٨٧٨ﺧﻼﺻﮫ(
اﻣروز ﺷورای وﯾژه ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر ﺑرﮔزار ﺷد .اﻗداﻣﺎت زﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد:
 .١ﺻدور ﻓوری اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺟرم/ﺗﺧطﯽ ،اﻋﻼم رﻓﺗﺎر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ آنھﺎ و ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺎﻣل ﺑر ﻋﮭده اﻣﯾر.
 .٢ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﮐرم ،ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﻧﯾروی ﮐﮫ اﮐﻧون در ﺗل ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽﺷود.
 .٣اﺧراج ﭘﺎدﮔﺎن اﻣﯾر از ﮐوﺗل ﺧﯾﺑر.
 .۴ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﮐوﯾﺗﮫ از طرﯾق ﭘﺷﯾن ،در ﺻورت ﻟزوم ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر.
ﻣزاﯾﺎی ﺗﺎﺧﯾر :ھﯾﭻ ; ﻣﻌﺎﯾب :آﺷﮑﺎر
ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋزم ﻣﺎ ﺑرای اﻗدام ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ﺣﺎﮐم اﺳت،
ھر روز اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؛ اﻋﺗﺑﺎر اﻣﯾر را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد و اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.
ﻓرﺻت ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ﭘﺎﺑﻧدی ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل را از دﺳت ﺧواھﯾم داد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ
درﺧواﺳت ﺗﺎﯾﯾد ﻓوری اﻗداﻣﺎت ﻓوق را دارﯾم.
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ﺳﻧد ۶۵
ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۵ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨
ﻓﻌﻼ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل ﮐﮫ در ﺗﻠﮕرام ﺧود ١٩ ،اﮐﺗوﺑر ذﮐر ﮐرده اﯾد،
آﻣﺎده ﻧداﻧﯾد.
ﻣن ﺑر اﯾن ﺑﺎورم ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻋﺑور از ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﻌﺗدل ﺧواھﺎن
ﻋذرﺧواھﯽ و ﭘذﯾرش ﯾﮏ ھﯾﺋت داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در داﺧل ﺳرﺣدات اﻓﻐﺎن ﺷوﯾد و در ﻣدت
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺧواھﯾد .ﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﻗﺑل از ارﺳﺎل از طرﯾق
ﺗﻠﮕرام ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .در اﯾن زﻣﺎن ،ﺑﺎﯾد ﺟﻣﻊ آوری ﻧﯾروھﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد و ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎﻓﯽ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ در ﺻورت وﻗوع ﺟﻧﮓ ﻻزم اﺳت ،ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد.
ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ اﺷﺗﺑﺎھﯽ در ﻣورد ﻗدرت ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑرای اﺟرای آﻧﭼﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ اﻋﻣﺎل ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﯾر اﻧﺟﺎم ﺷود ،اﻣﮑﺎن ﺗوﺑﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﺎﺷد.
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ﺳﻧد ۶۶
ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣٠ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨
ﻣﺗن ﻧﺎﻣﮫ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺷد ،ﺑﮫ اﻣﯾر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود:
ﻧﺎﻣﮫی را ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺳردار ﻣن ﺑراﯾم ﻓرﺳﺗﺎده ﺑودﯾد ،درﯾﺎﻓت ﮐردم و ﺧواﻧدم .ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد
ﮐﮫ ﻓورا ﭘس از ورودم ﺑﮫ ھﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﮏ ھﯾﺋت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎدم ﺗﺎ از ﺣﺳن ﻧﯾت
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد و ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﺎت ﮔذﺷﺗﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره
ﮐرده اﯾد ،رﻓﻊ ﮐﻧﯾد.
ﭘس از ﻣدتھﺎ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧدن اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ،ﺷﻣﺎ آن را رد ﮐردﯾد ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﺑرای اﻣﻧﯾت ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﺷور ﺧود ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﯾد و ﭘذﯾرش از ھﯾﺋت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای روﺳﯾﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺑرای وادار ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘذﯾرش ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ
ﻓراھم ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن اﻣﺗﻧﺎع از درﯾﺎﻓت ھﯾﺋت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑرﺧﻼف روﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﺣد ﺑود ،اﻣﺎ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷرﻣﺳﺎری ﺷﻣﺎ ﻧﺑود ،ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ را ﭘذﯾرﻓت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺷﻣﺎ اﮐﻧون ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده روﺳﯾﮫ را در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﯾد ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗﺻور ﻣﯽﺷد ﺟﻧﮕﯽ ﻗرﯾب اﻟوﻗوع اﺳت ﮐﮫ در آن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در دو طرف ﻣﻘﺎﺑل ھم
ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻋدم ﭘذﯾرش ھﯾﺋت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرده اﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻧﮕﯾزهھﺎی ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﺳت.
در اﯾن ﺷراﯾط ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوری دوﺳﺗﯽ ﺳﺎﺑق ﺧود ﺑﺎ ﭘدرﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺎﯾل
ﺑﮫ ﺣﻔظ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺻﻣم ﺷد ﭘس از ﺗﺎﺧﯾرھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺻﺎﯾب داﺧﻠﯽ ،ھﯾﺋﺗﯽ را
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﺣت رﯾﺎﺳت ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،اﻓﺳر ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ
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ﺷﺧﺻﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ھﻣراه ﮐﮫ ﺑﯾش از  200ﻧﻔر ﻧﯾﺳت ،ﺑﻔرﺳﺗد،
ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را در ﺧﺎک ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐرد و ﺑﯾش از آن ﭼﯾزی
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺄن و ﻣﻧزﻟت ﻓرﺳﺗﺎده ﻣن ﻻزم اﺳت .ﻓرﺳﺗﺎدن ﭼﻧﯾن ھﯾﺋتھﺎی در ﺑﯾن
ﮐﺷورھﺎی دوﺳت و ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣرﺳوم اﺳت و ھرﮔز از آنھﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﻧﻣﯽﺷود ،ﻣﮕر در ﻣواردی
ﮐﮫ ﺧﺻوﻣت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻣن ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻧﺎﻣﮫی ﻓرﺳﺗﺎدم و در آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع داد ﮐﮫ اﯾن
ھﯾﺋت ھدف دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارد ،ﮐﺎرش ﻓوری اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرود.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺷﻣﺎ ﭘس از درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﻣن ،از دﺳﺗور دادن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳرﺣدی ﺑرای دﻓﻊ
ھﯾﺋت ﺑﮫ زور ﺗردﯾد ﻧﮑردﯾد .ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن اﻗدام دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ و اھﺎﻧت آﻣﯾز ﺑﮫ ﻣﻠﮑﮫ ھﻧد
در ﺷﺧﺻﯾت ﻓرﺳﺗﺎدهی او ﺣﺎوی ھﯾﭻ ﺗوﺿﯾﺢ ﯾﺎ ﻋذرﺧواھﯽ و ھم ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣن ﺑرای ﺗﻔﺎھم ﮐﺎﻣل و ﺻرﯾﺢ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﺳت.
در ﻧﺗﯾﺟﮫﯾن اﻗدام ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ ،ﻣن ﻧﯾروھﺎی اﻋﻠﯾﺣﺿرت را در ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎ
ﺟﻣﻊ ﮐردهام ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧواھم آﺧرﯾن ﻓرﺻت را ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﻼﯾﺎی ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھم.
ﺑرای اﯾن اﻣر ﻻزم اﺳت ﯾﮏ ﻋذرﺧواھﯽ ﮐﺎﻣل و ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ اراﯾﮫ
ﺷود و ﺗوﺳط ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑﺎ درﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺎک ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اراﯾﮫ ﺷود.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﻔظ رواﺑط رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ھﯾﺋت داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺧود ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد.
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ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺿروری اﺳت ﻣﺗﻌﮭد ﺷوﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ آﺳﯾﺑﯽ از ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان راھﻧﻣﺎی ھﯾﺋت ﻣن ﻋﻣل ﮐردﻧد ،وارد ﻧﺷود و ھر ﺧﺳﺎرﺗﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺣﻣل ﺷدهاﻧد،
ﺟﺑران ﺷود و اﮔر آﺳﯾﺑﯽ از ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آنھﺎ وارد ﺷود ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻓورا اﻗداﻣﺎﺗﯽ
را ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از آنھﺎ اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺷراﯾط ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و آﺷﮑﺎر ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷود و ﻗﺑوﻟﯽ ﺷﻣﺎ
ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ٢٠ﻧوﻣﺑر ﺑﮫ دﺳت ﻣن ﻧرﺳد ،ﻧﺎﮔزﯾر ﺧواھم ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾت ﺷﻣﺎ را ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺑداﻧم
و ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣن اﻋﻼم ﺷده ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس رﻓﺗﺎر ﮐﻧم.
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ﺳﻧد ۶٧
ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٣٠ ،اﮐﺗوﺑر ) ١٨٧٨ﺧﻼﺻﮫ(
اﮔر ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﺷﻣﺎ از ورود ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺟﺎزه ﻧﯾﺎﺑد ،ﻓورا ﺗﻠﮕراف ﮐﻧﯾد .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ روﺷن
و ﻗطﻌﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد اﻧﮑﺎر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﻣﺎ ﻓرض ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧﯾﺑریھﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﺻدﻣﺎﺗﯽ دﯾده اﻧد ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﮭدﯾد ﻧﺷدهاﻧد
و ﮐﻣﮏ ﻋﺎﺟل ھم ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﻧد .وﻋده ﻣﺎ ﺑﮫ آنھﺎ ﺗوﺳط ﻧﺎﻣﮫ و در ﺻورت ﺿرورت ،ﺑﮫ
ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑرآورده ﺷود.
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ﺳﻧد ۶٨
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ٣١ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﮕرام ﻣورخ  ٣٠ﺷﻣﺎ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود در ﺻورت ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺎﻣطﻠوب ﻧظر دھﯾد.
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ﺳﻧد  ۶٨اﻟف
ﺷﻣﺎره  ،١١۶ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٣١ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑﻧد  ٢ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺎ ،ﺷﻣﺎره  ،٩۵ﻣورخ  ٣اﮐﺗوﺑر  ،١٨٧٨ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم
ﮐﮫ ﮔزارش داده ﺷده ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗوﺳط ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن در ﻣورد اﻗداﻣﺎت او ﺑﺎ ھﯾﺋت را ارﺳﺎل
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺑراون

ﺿﻣﯾﻣﮫ در ﺳﻧد  ۶٨اﻟف
ﺳﯾﻣﻠﮫ ١٢ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺳﺑق ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﭼﻧدﯾن ﺗﻠﮕراف و ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣرم ﮐﮫ از ﭘﺷﺎور ﻓرﺳﺗﺎدم ،ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا را در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮫ
ﭼﯾزھﺎی ﻗرار داد ﮐﮫ در ﺣﺎل وﻗوع ﺑود .اﮐﻧون ﺑرای اطﻼع ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ﮔزارش رﺳﻣﯽ
و ﻣرﺗﺑطﺗری از روﻧد ﻣﺎﻣورﯾت اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم .ﻣﺗﺄﺳﻔم ﮐﮫ ﺑﯽﻧظﻣﯽ از زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺷﺗم ﺑﮫ
ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺟﺎم اﯾن وظﯾﻔﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾﺷﺗر ﺷده اﺳت.
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 .٢در  ٧ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺷﻣﺎ دﺳﺗورات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷورا را ﺑﮫ ﻣن اﺑﻼغ
ﮐردﯾد و ﻣن ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ﺳﯾﻣﻠﮫ را ﺗرک ﮐردم.
 .٣در ﻏروب دوازدھم ﺑﮫ ﭘﺷﺎور رﺳﯾدم و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳرﮔرد واﺗرﻓﯾﻠد ﮐﻣﯾﺳر ﺷدم و ھم
ﺑﺎ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﻣﺳﺋول اﻧﺟﺎم رواﺑط ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺑل و ﻗﺑﺎﯾل
اﻓرﯾدی ﺑود.
 .۴وﺿﻊ اﻣور در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑود .ﻣﺎﻣورﯾت دﺳﺗور ﯾﺎﻓت ﺗﺎ در ﺷﺎﻧزدھم ﯾﺎ در
اﺳرع وﻗت ﭘﺷﺎور را ﺗرک ﮐﻧد ﺗﺎ در اواﺧر ﻣﺎه ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﺳد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوران ﻋزاداری
و روزه )رﻣﺿﺎن( ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد .اﯾن ﻧﯾز زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ وزﯾر آن را دورهی ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻣﯽﺗواﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻣور ﮐﺷور را از ﺳر ﮔﯾرد .ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری
ﺑﺎ اطﺎﻋت از دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﺑﮫ وی اﺑﻼغ ﺷده و در ﺣﺎل
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺧﯾﺑری ﻣﺳﺗﻘل و ﺣﻣﺎﯾت آنھﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻣن ﻣﺎﻣورﯾت از طرﯾق ﮔذرﮔﺎه
ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑود ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﺑﺎ اﻓﺳران واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺗﻣﺎس ﮔﯾرد .اﯾن در
واﻗﻌﯾت ،ﭘﯾروی از ﻣﺳﯾری ﺑود ﮐﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑود ﺗﺎ
ﺑرای اﻣﯾر ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺳﻠﯾت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﻣورد از دﺳت دادن وﻟﯾﻌﮭد و ھم ﻧﺎﻣﮫی ﺑرای اﻋﻼم
آﻣدن ﻣﺎﻣورﯾت را ﺗﺣوﯾل دھد.
 .۵ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل ھﻣﯾﺷﮫ زﻣﺎنﺑر اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز
رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽرود ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺻﺑﺢ روز ﭼﮭﺎردھم ﺑﮫ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری
ﭘﯾﻐﺎم دادﻧد ﮐﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه اﻣﯾر ﻣﺳﺗﻘر در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻧﻔر
ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻠﮑﺎن ﺧﯾﺑری ﯾﺎ رھﺑراﻧﯽ را ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در ﺣﺎل ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﺳرﮔرد
ﮐﺎواﻧﺎری ﺑودﻧد ﺑﮫ ﮔذرﮔﺎه ﯾﺎ ﮐوﺗل اﺣﺿﺎر ﮐﻧد .ﻣﻠﮏھﺎ ﺑﮫ ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧد
ﺗﺎ ﺑداﻧﻧد ﭼﮫ ﻣﺳﯾری را ﺑﺎﯾد در ﭘﯾش ﮔﯾرﻧد ،زﯾرا اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐردﻧد در ﺻورت ﺳرﭘﯾﭼﯽ،
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫی را ﮐﮫ در آن زﻣﺎن از اﻣﯾر درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽاﻧدازﻧد.
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 .۶اﯾن اﻗدام از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ،اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﮫ ﺑود .زﯾرا اﺷﻐﺎل
ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺗوﺳط ﺳﭘﺎھﯾﺎن اﻣﯾر طوﻻﻧﻲ ﻧﺑود ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ اﮔر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ آن اﻋﺗراض
ﻣﻲ ﻛرد ،ھرﮔز ﻧﻣﻲ ﺗواﻧﺳت اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺗﺣت
ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺟﺎزه ﻣداﺧﻠﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺣق ﻣﺎ ﺑرای داﺷﺗن
رواﺑط ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎ اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﯾﺎ در ﺷﯾوه رواﺑط ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود.
 .٧ﮐوهھﺎی اﻓرﯾدی ﺑﺎ درازﻧﺎی ﻣﺎﯾلھﺎ ﺑﺎ وادی ﭘﺷﺎور ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﻧد .داد و ﺳﺗد اﻗوام ﻧﯾز
ﻣﻧﺣﺻرا ﺑﺎ آن وادی و رﻋﺎﯾﺎی ﻣﺎﺳت .از اﯾن رو ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﺎﻣل و ﻣراودات ﻣﺳﺗﻣر
دارﯾم و در اﺻل در رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 .٨در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘذﯾرش ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾر
ﻣﻧطﻘﯽ ﺑود ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻋدم اراﯾﮫ دﻟﯾل ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑود،
طوری ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣؤدﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ارﺳﺎل ﺷد ]ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۴در ﺳﻧد  [۵٩ﺗﺎ
ھدف ﻣﺎﻣورﯾت و اﻧﮕﯾزه ﻣﺎ از ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳران ﮔذرﮔﺎه را ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻣن آن ﺗﺎ ﻋﻠﯽ
ﻣﺳﺟد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم.
 .١٠ھدف اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﺑرای ﻣﻠﮑﺎن ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت آﺷﺗﯽ
ﺟوﯾﺎﻧﮫ آن را ﮐﺎﻣﻼ درک و ﺗﺎﯾﯾد و اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل ﮐردﻧد ﮐﮫ از ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﮫ آنھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗواﻓﻘﺎت ﻗﺑﻠﯽ آنھﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑرﻗرار ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی
ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ آنھﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗد .اﻣﺎ اﮔر اﻣﯾر ﺑﮫ دﻟﯾل ارﺗﺑﺎط آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ
آنھﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد ،ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ آنھﺎ اداﻣﮫ ﺧواھد داد.
 .١٠ﻣن در اﯾن دوران ﺑﮫ ﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ﻧوﺷﺗم ﮐﮫ از درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊﮐﻧﻧده ﺧوﺷﺑﯾن ﻧﯾﺳﺗم،
زﯾرا اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐردم ﻣردی ﮐﮫ در ﻣوﻗﻌﯾت ﻓرﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﻗﻌﯾت ﻓﯾض ﻣﺣﻣد دارد ،ھرﮔز
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ﺟرأت ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﮐﺎر را ﺑدون دﺳﺗور ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل
زﯾﺎد ،ﻓﻘط ﻣطﺎﺑق دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﮐرده ،ﻋﻣل ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھدف
ﻣﺎﻣورﯾت ارﺗﻘﺎی ﺻﻠﺢ و در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ اﻣﯾر
ﺑود؛ طوری ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎم ﺗﺎﺧﯾرھﺎی ﻣﻌﻘول ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐرد ﺗﺎ
ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺑﺗواﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﻣﺎﻓوق ﺧود – ﻣﯾر آﺧور – ﺑﮫ دﺳت
آورد ،اﮔر او اﯾن ﮐﺎر را ﻣطﻠوب ﺑداﻧد؛ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺿﻊ ﺗﺣﻣﯾل اﻣور ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺿوع
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده را زودﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺿروری اﺳت ،ﺗﺑدﯾل ﮐرد.
 .١١از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣن اﺣﺳﺎس ﺧﺟﺎﻟت ﮐرد ،ﻓورا اﯾن ﮐﺎر
را ﮐرد و ﭘﺎﺳﺦ او را ]ﻧﺳﺧﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت[ در اواﺧر ﺑﻌد از ظﮭر روز ﺷﺎﻧزدھم درﯾﺎﻓت
ﮐردم .ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺳوءﺗﻔﺎھم ﺑﺎ او ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .او ﯾﮏ ﺳرﺑﺎزی اﺳت ﮐﮫ
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﮕﺎه را ﺑر ﻋﮭده دارد و ھﯾﭻ دﺳﺗوری ﺑرای اﺟﺎزه ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﻧدارد و
در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ زور اﺳﻠﺣﮫ آن را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﮐﻧد .ﻣوﺿﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ،در واﻗﻌﯾت اﯾن ﺑود ﮐﮫ رواﺑط ﻣوﺟود ﺑﯾن اﻣﯾر و ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ
وﺿﻌﯾت ﺟﻧﮕﯽ اﺳت و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺗﻣﺎم ﺗردﯾدھﺎ در ﻣورد ﻣﺎھﯾت ﻣﻧﺑﻊ دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻓﯾض ﻣﺣﻣد داده ﺷده ﺑود ،رﻓﻊ ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭘرﺗو اﻣﯾد را ﻣﯽﺗوان از آﺧرﯾن
ﺑﻧد او اﺳﺗﺧراج ﮐرد .او ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯾرآﺧور از داﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻋﻠﯽ ﻣﯽرﺳد و ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺣﺎﻣل دﺳﺗورات ﺗﺎزه از ﮐﺎﺑل ﺑﺎﺷد و ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﭘﯾﺷروی ﻣﺎﻣورﯾت را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧدازﯾم.
 .١٢اوﻟﯾن اﻧﮕﯾزه ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ورود ﻣﯾرآﺧور ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷم و ﺳﭘس ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
ﺑﮫ او ﺧطﺎب ﮐﻧم ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ اﮔر دﯾدار ﻣﯾرآﺧور از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد
ﺟﻧﺑﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،وظﯾﻔﮫ او اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑرای ﻣن اﻋﻼم ﮐﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن داده ﺷده ،ﺑرای او ﺗﮑرار ﮐﻧم ،اﯾن ﺧطر
ﻗراردادن ﺣﮑوﻣت ﻣن در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ظﺎھرا ﺑرای اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ ﺣق آن اﺳت،
درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧد.
804

 .١٣ﺧﺑر ورود ﻣﯾر آﺧور ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﻣن رﺳﯾد و ﮔزارش ﺷد ﮐﮫ ﺳﻔر او ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﺎھﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد از اﺟرای دﺳﺗورات
ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﮑرده اﺳت.
 .١۴ﺣﺎل ﺑرای ﻣن روﺷن ﺷد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻣﯾدھﺎ ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣﺎﻣورﯾت  -ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد  -ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده و ﺗﻧﮭﺎ اﺟرای دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت
ﻣن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،اﺟرای دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت ﺧودم اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳرﺑﺎز
اﻣﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫی ﺑﺎ ﭘﯾﺷروی ﻣﺎﻣورﯾت ﺧواھﻧد داﺷت ﯾﺎ ﻧﮫ.
 .١۵اﮔر ﻗﺑﻼ در ﻣورد ﻧﯾﺎت و اﻋﻣﺎل ﻣﺎﻣوران اﻣﯾر ﻣﺳﺗﻘر در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺟﺎی ﺗردﯾد وﺟود
داﺷت ،اﮐﻧون ﻧﻘﺎب آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود .زﯾرا ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺛﺎﺑت ﺷد ﮐﮫ ھم ﻓﯾض
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ھم ﻣﯾرآﺧور ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ اﻓرﯾدیھﺎی ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔذرﮔﺎھﯽ ﺑدھﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد آن ﺑﺧشھﺎی از ﻗﺑﯾﻠﮫ را ﮐﮫ در آن
ﺳوی ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻗرار دارﻧد ،ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧد؛ ﭼون آنھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﻓوری آنھﺎ
ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣذاﮐرات ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ را ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزﻧد و آنھﺎ
را ﺗﺣت ھر ﺷراﯾطﯽ وادار ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﮔذرﮔﺎه را ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﺑﻧدﻧد.
 .١۶اﮔر ﻣذاﮐرات ﻣﺎ ﮐﮫ ھدف آن ﺻرﻓﺎ اﻣﮑﺎن داﺷﺗن ﺣق ﺳﻔر ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑود ،ﺑﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﻓت – ﯾﺎ در واﻗﻊ ،ﺣق ﻣﺎ ﺑرای ﻗرارداد ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل ﮐوﺗل ﺑود
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﺷدﻧد – دﯾﮕر ﭼﯾزی ﺑرای آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﺑود ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎطﯽ را
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ،ﻣﺎ را در ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ اﻓرﯾدیھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺧﺗل ﮐرده ﺑود ،ﮐﻧﺎر
ﺑﮕذارﯾم .ﺑراﯾن اﺳﺎس ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا ،ﺑﮫ ﻣﻠﮑﺎن اﻓرﯾدی )در روز ﻧوزدھم( ﮔﻔﺗﮫ
ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ آﻣﺎدهاﯾم ﻓﺎرغ از ﺗﻣﺎم ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﮐﻧﯾم و ﻗول ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت آنھﺎ
ﺗوﺳط اﻣﯾر را ﺗﮑرار ﮐردﯾم ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺧود را ﭘس ﺧواھد ﮔرﻓت؛ ﻣﺎ در واﻗﻊ آﻣﺎده
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ﺑودﯾم ،در ﺻورت ﻟزوم ،ﮐل ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﮐوﺗل ﺑرای آﯾﻧده را در دﺳت ﺧودﻣﺎن ﺑﮕﯾرﯾم و ﭘول
ﮔذرﮔﺎه را از ﺧزاﻧﮫ داری ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﭘردازﯾم.
 .١٧ﻓردای آن روز )ﺑﯾﺳﺗم( ،ﻣﻠﮑﺎن ﻣواﻓﻘت اﻓراد ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺧود را ﺑرای ﺑدرﻗﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﺎ
ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﯾﺎ ھر ﻧﻘطﮫ ﻧزدﯾﮏ آن اﻋﻼم ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺳران اﻣﯾر در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾم و
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎزﮔﺷت اﻣن ﺑﮫ ﺟﻣرود را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .آنھﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺎﺧﯾر
ﯾﮏ روزه ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد اﻗداﻣﺎت ﺧود ﺑرای اﻣﻧﯾت ﮔذرﮔﺎه را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
 .١٨در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣوادث ﻓوق در ﺣﺎل وﻗوع ﺑود ،ﻧﺎﻣﮫھﺎی از ﻧواب رﺳﯾد .اﯾنھﺎ ورود او
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل و ﮔﻔﺗﮕوھﺎی او ﺑﺎ اﻣﯾر و وزﯾران او را اﻋﻼم ﮐردﻧد .در اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﮫ ﻧواب از
ﺷوخ طﺑﻌﯽ اﻣﯾر ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽھﺎ ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣﯽداﻧد ،ھر
ﭼﻧد اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت از او ﺷﮑﺎﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧواب ﮔﻔﺗﮫ
ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت روس ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد اﻣﯾر آﻣده اﺳت و ﺑﻌد از ﻋﯾد ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﻓرﺳﺗﺎده ﺧواھد ﺷد و
در ﻣورد ﻣﺎﻣورﯾت اﻧﮕﻠﯾس ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯽﻣوﻗﻊ ﺑﮫ او ﻓﺷﺎر آورد .اﻣﺎ واﻻﺣﺿرت ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ وﻗت داده ﺷود ﺗﺎ ﻣوﺿوع را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد و اﮔر ﭘس از ﺗﺄﻣل ،ﭘذﯾرش آن ﻣورد رﺿﺎﯾت
اﯾﺷﺎن ﺑود ،زﻣﺎن ورود آن را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ آن
اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .ﻧواب ﻣﺟﺑور ﺑود اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت را در ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧود ﺗﮑرار ﮐﻧد و ھم اﺑراز
اﻣﯾدواری وزﯾر را ﮐرده ﺑود ﮐﮫ انﺷﺎءﷲ ﭘﺎﺳﺦھﺎی او ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺷﺗﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺷود؛
اﻣﺎ اﮔر ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﺟدھم ﯾﺎ ﺑدون ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ اﻣﯾر آﻏﺎز ﺷود ،ﻣﺳﺎﯾل ﺟﻧﺑﮫ دﯾﮕری
ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽﮔﯾرد.
 .١٩ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﻣوارد ﻓوق ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻧواب ﺻرﻓﺎ ﺣﺎﻣل دو ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر
ﺑود و ﻣوظف ﺑود ﮐﮫ اﻋزام و رﺳﯾدن ﻣﺎﻣورﯾت را ﺑﮫ طور ﺷﻔﺎھﯽ و رﺳﻣﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر اﻋﻼم
ﮐﻧد .ﻧواب ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎری ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧداﺷت .او ﺑدون ھﯾﭻ ﻗدرت
دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرده و اﯾن ﮐﺎﻣﻼ ﻓراﺗر از ﺻﻼﺣﯾت او ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل
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در ﻣورد اﻣور ﺣﮑوﻣﺗﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧد .ﻧﺎﻣﮫھﺎی او ،در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺻرﻓﺎ ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧﻧده
دﯾدﮔﺎهھﺎ ﯾﺎ ﺧواﺳﺗﮫھﺎ  -ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﻗﯾق ﺗر ،ﺳﺧﻧﺎن ﻣﺣض  -اﻣﯾر ﺑود و آﺷﮑﺎرا وظﯾﻔﮫ
ﻣن ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧﺑود.
 .٢٠ﻣﺎھﯾت رواﺑطﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن اﻣﯾر و ﻣﺎﻣورﯾت روﺳﯾﮫ ﺑرﻗرار ﺷد ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷد – ﯾﺎ
واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ھر ﻣﺳﯾر ﻣﺷﺧص ﺳﯾﺎﺳت آﯾﻧده ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺧﯾر – ﺑﮫ ﻧظر
ﻣن ﻓراﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ھدف او ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن و ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧدازی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی واﯾﺳرا ﺷود و در ﺻورت اﻣﮑﺎن از ﻋﺑور
ﻣﺎﻣورﯾت از ﭼﻧد ﻓرﺳﺧﯽ ﺧﯾﺑر ﮐﮫ ﺟﻣرود را از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد ،ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
اﻣﯾر اﻣﯾدوار ﺑود ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق از ﺗﻣﺎس ﺷﺧﺻﯽ اﻓﺳران دو ﺣﮑوﻣت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد و
ﺗﺻﻣﯾم او اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ او ﻣواﻓﻘت ﺧود را ﺑرای ﻋﺑور ﻣﺎﻣورﯾت اﻋﻼم ﮐﻧد،
اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻗف ﺷود و در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻼح و ﺧوﻧرﯾزی
ﻣﺗوﻗف ﺷود .اﻗداﻣﺎت اﻓﺳر در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ،ﺳﺧﻧﺎن اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧواب و ﺳﺧﻧﺎن وزﯾرش ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺷﺧص ،ھﻣﮫ ﮔواه اﯾن ﻗﺻد او ﺑود .ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم اﮔر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از
ﺗﻣﺎم ﺣق اﺳﺗﻘﻼل ﻋﻣل ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﺎﻣورﯾت
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﯾر واﮔذار ﺷود و در ﺻورت درﯾﺎﻓت ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد آن را ﺑﮫ او واﮔذار
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭘس از آن ﺑﮫ رﺿﺎی ﺧود ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد ﮐﮫ در ﺻورت ﺻﻼﺣدﯾد ﻣﺎ ،ﺷﺧص
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﻌﯾن ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
 .٢١ﻣطﻣﯾﻧﺎ ھﯾﭻ ﺷﮭزاده آﺳﯾﺎﯾﯽ ھرﮔز ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر ﻧﮑرده اﺳت ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ آﻣﺎده ﺟﻧﮓ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﺑرﺧوردی ﺑﺎ
روسھﺎ ﻧﻣﯽﮐرد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﺿر ﺑود ﺑﮫ ھﻣﺎن داوری اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد .در واﻗﻊ ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗول
ﺧود او از ﻧواب ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﮐﮫ او ﻣﺎﻣورﯾت روﺳﯾﮫ را دﻋوت ﮐرد – ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ
در زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده آﻣده اﺳت – و ﺻﻼح ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗزار ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﮐﻧد.
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 .٢٢در ﺗﺎرﯾﺦ  ،٢١ھﯾﺋت ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻣرود ﺣرﮐت ﮐرد و آن روز در آﻧﺟﺎ اردو زد .ﺳرﮔرد
ﮐﺎواﻧﺎری ﻣﺎﻣور ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑدرﻗﮫ ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑرود ﺗﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ﺑرای
ﭘﯾﺷروی ﻣﺎﻣورﯾت اﺟﺎزه ﮔﯾرد .ﮔزارﺷﯽ از ﮔﻔﺗﮕوی او ﺑﺎ ﻓﯾض ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده
اﺳت ]ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻧﻘل ﮔزارش ﺗوﺳط ﺳرھﻧﮓ دوم ﺟﯾﻧﮑﯾن ﻓرﻣﺎﻧده ﺑدرﻗﮫ؛ ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی
ﺳﻧد  ۶٠دﯾده ﺷود[ .اﯾن ﻗﺻد ﺛﺎﺑت ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﯾر ﺑرای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺎﻣورﯾت را اﻋﻼم
ﮐرد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل دراﯾت ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری در ﯾﮏ دور ﮔﻔﺗﮕو ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷت ،ﺟﺎن اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺑدرﻗﮫ ﮐوﭼﮏ آنھﺎ را از ﺧطر ﻧﺟﺎت داد.
 .٢٣اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ از طرﯾق ﺗﻠﮕراف ﺑﮫ واﯾﺳرا ﮔزارش ﺷد ،ﻣن در اواﯾل ﺻﺑﺢ روز ٢٢
دﺳﺗور ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را درﯾﺎﻓت ﮐردم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑرﮔردم .ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر،
ﻧﺎﻣﮫی ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣدﺧﺎن در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﻓرﺳﺗﺎدم ]ﻧﻘل ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت[ و از ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﮫ او اطﻼع دادم و ﻋﻣل او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻣل اﻣﯾر ﺗﻠﻘﯽ ﺷد .ﻣن ﻧﺎﻣﮫی ﺑرای ﻧواب
ﻓرﺳﺗﺎدم و ﺑﮫ او دﺳﺗور دادم ﮐﮫ ﻓورا از اﻣﯾر رﺧﺻت ﮔﯾرد و ﻓورا ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﺎزﮔردد.
 .٢۴وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑر اﺳپ ﺧود ﺳوار ﺷوم ﺗﺎ اردوﮔﺎه را ﺗرک ﮐﻧم ،ﻣﻠﮏھﺎی اﻓرﯾدی
دوﺳت را دﯾدم .ﺑﮫ آنھﺎ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧود ﺑﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدﯾد و ﺧدﻣت ﺗﺎن
ﻣﺎﻧﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎوﺻﻧدوق ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺎ را ﺗﺎ زﯾر دﯾوارھﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑدرﻗﮫ ﮐردﯾد.
آنھﺎ از اﯾن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺧدﻣﺎت ﺧود ﺧرﺳﻧد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾدﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﻣن
ﺑرای ﺑرﺧﯽ از آنھﺎ اﯾن ﺳوال را اﯾﺟﺎد ﮐرد ﮐﮫ اﮔر اﻣﯾر ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ
دﯾدار ﮐرد ،ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﻧد؛ ﺑدون ﺗردﯾد ﭘﺎﺳﺦ دادم ﮐﮫ آنھﺎ را ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم
و از آنھﺎ ﺗﺎ آﺧر دﻓﺎع ﺧواھﯾم ﮐرد .اﯾن ﻗول ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد و ﺗﺻوﯾب ﮐﺎﻣل ﺟﻧﺎب
واﯾﺳرا ﻗرار ﮔرﻓت.
 .٢۵ﻣﺎﻣورﯾت ﺷﮑﺳت ﺧورد – ﺑﺎ ﺗوھﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر ھﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن اﻧﺟﺎم داد ،از آﺳﺗﺎﻧﮫ
ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔرداﻧده ﺷد .اﯾن ﻧﺎﮐﺎم ﺷد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ اﻣﯾر ﺑﮫ ھر اھﺎﻧﺗﯽ ﮐﮫ
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از ﺳوی او ﺑر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺣﻣﯾل ﺷد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧود او ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽﮐرد
ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺣﺗﯽ اﻧدﮐﯽ از اﻣﺗﯾﺎزات ﺳﻠطﻧﺗﯽ او را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد.
 .٢۶ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﯾﮏ روش ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾط
را واروﻧﮫ ﻓرض ﮐﻧﯾم .ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺷراﻓت او ﻣﺳﺗﻠزم
اﻋزام ﻓوری ﻓرﺳﺗﺎدهی ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو در ﻣورد اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓوری ﺑﮫ ﺷﯾوه
دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت؛ او ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﻣﺣرم درﺟﮫ دار را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم واﯾﺳرا ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﺗﺎ ﻧزدﯾﮏ
ﺷدن ﻋزﯾﻣت و رﺳﯾدن زودھﻧﮕﺎم ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت را اﻋﻼم ﮐﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﭘس از آن ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرای اﻣﯾر ارﺳﺎل ﻧﻣﯽﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐرد ﻋﺑور ﻣﺎﻣورﯾت از
ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل دوﺳت و ھﻣﺳﺎﯾﮫ را ﻣﻧﻊ ﮐﻧد و وﻗﺗﯽ ﻣوﻓق ﺑﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ دورﺗرﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎ
ﺷد ،ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ زور ﺑرﺧورد ﺷده و ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔرداﻧده ﻣﯽﺷد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای
دو ﻧظر وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ رواﺑط ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن ﺷﮑل
ﺑرﺑرﯾت ﺑﺎزﮔردد و ﻓﻘط ﺑﺎ ﻏراﯾز وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و زور وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرول ﺷود.
 .٢٧ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﻗطﻌﯾت ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﻋزام ﺷده ﺑود و ﺑﺎ
ﻣوﻓﻘﯾت روﺑرو ﻧﻣﯽﺷد ،ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه ﭘﯾﺷروی داده ﻣﯽﺷد؛ ﺑﮭﺗر ﺑود در ﺷروع از طرﯾق
ﺗوھﯾن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷﮑﺳت ﺑﺧورﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑروﯾم و ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧرﺳﯾم.
 .٢٨ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﯾن ﮔزارش ﻣﯽﺧواھم ﺗﺻور ﻧﺎدرﺳﺗﯽ را ﮐﮫ در ﻣورد ﻗدرت
ﺑدرﻗﮫ ﻧظﺎﻣﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت وﺟود دارد ،ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﺎﻣل  ١۵٠ﺳواره و ۵٠
ﭘﯾﺎده ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺎ  ٢٠٠ﻧﻔر ﺑود .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺻف ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد طﯽ ﺷود و ﻋﺎدات اﻗوام
ﻗﺎﺑل ﻋﺑور ،اﯾن ﺗﻌداد ﺑﯾش از ﻧﯾﺎز ﻧﺑود.
 .٢٩ﻣﺎﻣورﯾت ﻣن ﻣﺎھﯾت ﻏﺎﻓﻠﮕﯾراﻧﮫ ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ و ﺳرﯾﻊ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،طﺑق ﻋرف ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺟﮭﯾزات اردوﮔﺎه ،ﭼﻣدآنھﺎ و ﺣﯾواﻧﺎت
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ﺣﻣلوﻧﻘل ھﻣراه ﺑود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧودﻣﺎن ،ھداﯾﺎی ارزﺷﻣﻧدی ﻧﯾز وﺟود
داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﯾر ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﺷد .در واﻗﻊ ،ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ رﺳﻣﯽ ﺗرﯾن و ﻋﻠﻧﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل
ﻣﯽ رﻓﺗم ﺗﺎ ﺣﯾﺛﯾت ﺣﺎﮐﻣﯾت و ادﻋﺎھﺎی ﮐﺷورم را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧم و ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر،
ﻣﻘدار ﺣﺎﻟت ظﺎھری ﻣرﺳوم و ﺿروری ﺑود.
 .٣٠اﯾن ﺣﮑوﻣت ھﯾﭻ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﯾزان ﺑدرﻗﮫ ﮐﮫ ھر ﺷﮭزاده ﺧﺎرﺟﯽ از ھﻧد را
ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﯽﮐﻧد؛ ھر ﮔﺎه اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھزادﮔﺎن آن ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ھﻧد
ﻣﯽآﻣد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑدرﻗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﭼﯾزی ﻣﯽﺑود ﮐﮫ ﻣرا ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐرد .اﮔر ﭼﮫ ﺑﺎﯾد
اﺿﺎﻓﮫ ﺷود ﮐﮫ ھر ﻓردی از ھر ﻣﻠﯾﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد طول و ﻋرض ھﻧد را ﺑدون ﺳﻼح ،ﺑﺎ اﻣﻧﯾت
ﮐﺎﻣل و ﺑدون اﺟﺎزه ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ طﯽ ﮐﻧد.
 .٣١در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺑﺎﯾد اظﮭﺎر ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﻣن ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ھرﮔوﻧﮫ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﻧﺎدرﺳت در
ﻣورد آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﭘﯾش از رﺳﯾدن ﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آنﻗدر زﯾﺎد ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از ﺳرﺗﯾپ
ﻓرﻣﺎﻧده ﭘﺎدﮔﺎن ﭘﺷﺎور درﺧواﺳت ﮐردم ﮐﮫ ﺣرﮐت ﻧﯾروھﺎی را ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ در آن دوران
ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت ﻣردان ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷروع ﻓﺻل ﺑﯾﻣﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾق
درآورد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد  ۶٨اﻟف
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن )ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ(
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت.
ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ارﺑﺎب ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑرای ﻣن ﻓرﺳﺗﺎده ﺑودﯾد ،اﻣروز ھﻔدھم
رﻣﺿﺎن ) ١۶ﺳﭘﺗﻣﺑر( ﺑﮫ دﺳت ﻣن رﺳﯾد .از ﻣطﺎﻟﻌﮫ آن ﺧرﺳﻧد ﺷدم و اﺣﺳﺎس ﻣﻣﻧوﻧﯾت
ﮐردم.
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آﻗﺎی ﻣﮭرﺑﺎن ،ﺷﻣﺎ در آن ذﮐر ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور داده ﺷده ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑروﯾد و در ﺣﺎل ﻣذاﮐره ﺑﺎ اﻓرﯾدیھﺎ ﺑرای ﺑدرﻗﮫ ﺑﮫ داﮐﮫ ھﺳﺗﯾد .اﻣﺎ اﻓرﯾدیھﺎ ﯾﮏ
ﻧژاد ﺑﯽ اﯾﻣﺎن )در واﻗﻌﯾت" ،ﺑﯽ ﺑﺎک"( و ﺣرﯾص اﻧد .در ھﯾﭻ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑر آنھﺎ اﻋﺗﻣﺎد
ﮐرد .رؤﺳﺎ و ﺳران آنھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧد و از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﻣﯾر ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
دوﺳت ﻣﮭرﺑﺎﻧم ﺳرﮔرد واﺗرﻓﯾﻠد ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ،در ﻣورد ﭘﯾﺷروی ﻣﺎﻣورﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﺑراﯾم ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷت و ﻣن آن را ﺑﮫ دﺳت ﺧﺎدم ﺧود ﺑﮫ ﻣﯾرآﺧور و رﺋﯾس ﻣﺎ در ﺟﻼل
آﺑﺎد ﻓرﺳﺗﺎدم .اﻣﺎ ھﻧوز ھﯾﭻ دﺳﺗوری از ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﺟﻼل آﺑﺎد درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم آن
را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه ﺳﻔر ﺑدھﯾم ﯾﺎ آن را ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧﯾم.
وﻗﺗﯽ ﺑﺷﻧوﯾم ﮐﮫ اﻣﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧدارد ،ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ را ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ داﮐﮫ ھﻣراھﯽ
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺧواه اﻓرﯾدی ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد .زﯾرا دوﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ و اﻣﯾر ﺻﺎﺣب ﻣرﺣوم از ﺧورﺷﯾد
روﺷنﺗر اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ از ﭘﺎﯾﺗﺧت )ﮐﺎﺑل( دﺳﺗور دﻋوت ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾم ،ﻣوظﻔﯾم ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧدﻣت ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ھﻧوز ھﯾﭻ دﺳﺗوری ﺑرای ﺳﻔر ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﯾم .ﻣﺎ
ﺧدﻣﺗﮕﺎران ﺑرای اﺟرای دﺳﺗورات )آﻗﺎی ﺧود( ھﺳﺗﯾم .اﮔر ﺑدون اﺟﺎزه ﯾﺎ دﺳﺗور
واﻻﺣﺿرت ﺑﯾﺎﯾﯾد ،از ﯾﮏ ﺳو ﺑﯾن ﻣﺎ و اﻓرﯾدیھﺎ و از ﺳوی دﯾﮕر ﺷﻣﺎ درﮔﯾر ﻣﯽﺷوﯾم و
ﺗﻣﺎم اﻣﯾدھﺎی دوﺳﺗﯽ از ﺑﯾن ﺧواھد رﻓت.
وﻗﺗﯽ ﻣﺷﻐول ﻧوﺷﺗن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑودم ،ﻣردی از داﮐﮫ رﺳﯾد و ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯾرآﺧور ﺑﺎ دو ﺳوار
ﺑﮫ زودی اﯾﻧﺟﺎ ﺧواھد آﻣد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ او ﻣرد ﺑزرﮔﯽ اﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت دﺳﺗوراﺗﯽ آورده
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از طرﯾق دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺑﻼغ ﺧواھد ﺷد .او ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظرات )»ﺟواب و ﺳوال«(
ﺷﻣﺎ را ﺧواھد داﻧﺳت .آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎن ﮐردم ﺗﻣﺎم ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ
ﻣﯽﮐردم .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺷﻣﺎ در اﻧﺟﺎم ھر ﮐﺎری ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ،آزاد ھﺳﺗﯾد .از اﯾﻧﮑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺗﺎ رﺳﯾدن ﻣﯾراﺧور در ﭘﺷﺎور ﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و او ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ارﺗﺑﺎط دوﺳﺗﺎﻧﮫ دارد و ﯾﺎ
ﯾﮑﺑﺎره ﺑﺎ زور اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھرﮐﺎری را ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﻧﺟﺎم دھﯾد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد  ۶٨اﻟف
اردوﮔﺎه ﺟﻣرود ٢٢ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧده ﺳرﺑﺎزان اﻣﯾر در ﻋﻠﯽ
ﻣﺳﺟد
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .ﻣﺳﺗﺣﺿر ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻗرارﮔﺎه ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دﯾروز وارد ﺟﻣرود ﺷد و
ھدف آن اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻣروز از طرﯾق ﮔذرﮔﺎه ﺧﯾﺑر ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﺿور
واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرود .ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری و دو اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس ﭘس از ظﮭر دﯾروز
ﺑﮫ دﺳﺗور ﻣن ﻣﺎﻣور ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﻣﺎﻧده واﻻﺣﺿرت در
ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ،ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻻزم را در ﻣورد رﻓﺗﺎر اﻣن ﺳﻔر ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﯾد.
اﻓﺳران ﻣذﻛور از ﻧزدﯾك ﺷدن ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺟد ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﮫ ﻋﻣل آوردﻧد ،زﯾرا ﭘﺎﺳداران
ﺷﻣﺎ در ﺟﺎدهھﺎ وﺟود داﺷﺗﻧد و ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯾﺷروي آنھﺎ )اﻓﺳران( ﺷدﻧد .ﭘس از آﻧﻛﮫ اﯾن ﻓﺳران
اﻧﮕﻠﯾس در ﻣﺣﻠﻲ )ﻻﻟﮫ ﭼﯾﻧﮫ( در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻛﻣﻲ از ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﻛردﻧد و ﭘس از
آﻧﻛﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺧطﺎر دادﻧد ﻛﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺗﻠﻘﻲ ﺧواھد ﺷد .ﺷﻣﺎ اﻋﻼم
ﮐردﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ دﺳﺗوری درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺟﺎزه دھﯾد ﺗﺎ از
ﻗرارﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد و اظﮭﺎر داﺷﺗﯾد ﮐﮫ در ﺻورت ﭘﯾﺷروی ﻗطﻌﺎ ﺑﺎ زور ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺧواھﯾد ﮐرد .از اﯾن رو از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور داده ﺷد ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ اطﻼع دھم ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﭘﺎﺳﺦ واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﺎﺑل اﺳت و ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﮐﻧون از ﺟﻣرود ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑر ﻣﯽﮔردد .ﻣن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺟز اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻧﯾﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳران و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد.
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ﺿﻣﻣﯾﮫ  ٣در ﺳﻧد  ۶٨اﻟف
اردوﮔﺎه ﺟﻣرود ٢٢ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ١٨٧٨
از ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺳر ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ،ﺑﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ،در وظﯾﻔﮫ ﺧﺎص ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .ﻣن ﺑرای اطﻼع ﺷﻣﺎ روﻧوﺷﺗﯽ از ﻧﺎﻣﮫی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻏﻠزی
ﻓرﻣﺎﻧده واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﺳرﺑﺎزان ﮐﺎﺑل در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ارﺳﺎل ﮐرده ﺑودم ،ﻣﯽ ﻓرﺳﺗم.
از ﺳوی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﻓورا ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ از واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر ﮐﻧﺑل رﺧﺻت ﺑﮕﯾرﯾد و ﻓورا ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﺎز ﮔردﯾد.
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ﺳﻧد ) ٨ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره  ١١٧ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٣١ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر آن را دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻣﯾر را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﻗﯾق در ﺳﯾﻣﻠﮫ
ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﺑراون

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ) ٨ﺑﺧش دوم(
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ٨ ،ﺷوال
) ۶اﮐﺗوﺑر(
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﻌﻣول .ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اطﻼع داده ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
دﺳت ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺟﻠﯾلاﻟﻘدر ارﺳﺎل ﺷده و ﺣﺎوی ﺧﺑر اﻋزام ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت
دوﺳﺗﺎﻧﮫ از طرف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود ،ﺗوﺳط ﻣن ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و در
ﻣطﺎﻟﻌﮫ آن ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﻣطﺎﻟب آن ﻣطﻠﻊ ﺷدم .اﻣﺎ ﻧواب ھﻧوز ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﺷرف ﻧﺷده
و ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣن ﻧرﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ از ﺟﺎﻧب ﺳرﮔرد
واﺗرﻓﯾﻠد ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺧداداد
ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾد و ﺗوﺳط اﯾن دﻋﺎ ﮐﻧﻧده در ﺑراﺑر ﻋرش ﺧدا ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓت .ﻧوﺷﺗﮫ
اﻓﺳر ﻓوق ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻣﯾﺳر ﺑﺎﻋث ﺗﻌﺟب و ﺣﯾرت ﺑزرگ ﺷد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﻣﻌﻧﺎ و ﻣزﯾت ﭼﻧﯾن ارﺗﺑﺎط
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ﻏﺿﺑﻧﺎک ﺑﺎ ﻣﺗﺣد و دوﺳت و ﭘﯾﺷروی اﺟﺑﺎری ﻣﺎﻣورﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧد
ﺑﺎﺷد.
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺳﮫ ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕر از ھﻣﺎن اﻓﺳر ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻟﺣن و ﺳﺑﮏ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾن ﺣﮑوﻣت
ﺧداداد ﻣﺷﺎھده ﺷد .ﺑﻌﻼوه ،طﯽ ﭼﻧد روز ﭼﻧدﯾن ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕر ﻧﯾز ﮐﮫ از آن ﺳﻣت رﺳﯾده ﺑود،
ﻣﺷﺎھده ﺷد .آنھﺎ ﻋﺎری از اﻟﻔﺎظ و ﻋﺑﺎرات ﺗﻧد و ﺧﺷن و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ادب و ﺑر ﺧﻼف
ﺷﯾوه دوﺳﺗﯽ و ھﻣدردی ﻧﺑودﻧد.
ﺑر اﺛر ھﺟوم ﻏم و اﻧدوھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧداوﻧد ﺑر ﻣن وارد ﺷد ،ﺣواسﭘرﺗﯽ ﺑزرﮔﯽ ذھن
اﯾن دﻋﺎﮐﻧﻧده ﺧدا را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻓﺳران ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺻﺑر
ﻣﯽﮐردﻧد و در ﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗظر ﻣﯽﻣﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﺳﺗودﻧﯽﺗرﯾن و ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن دوره ﺑود.
ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ از ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺧطﺎب و ﺗﺣرﯾﮏ ﺗﻧد و ھم درﮔﯾری ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺑﺎ
ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺧرﺳﻧد ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﭼﻘدر ﺑﺎ ﺷﯾوه ﻋﺎﻟﯽ دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت! ﺑﮫ
ھر ﺣﺎل ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺧداداد ﻋﻠﯾرﻏم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس
ﮐﮫ ھﻧوز ھم در اﺧﺗﯾﺎر اﻓﺳران اﯾن ﺣﮑوﻣت اﺳت ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧﺻوﻣت و ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس اﯾﺟﺎد ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،آنھﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﯾﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧدارﻧد .اﻣﺎ اﮔر ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑدون دﻟﯾل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺧداداد اﺣﺳﺎس
ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ و دﺷﻣﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺗﻣﺎم اﻣور ﺧود را ﺑﮫ ﺧدای ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرم ﮐﮫ ھﻣﮫ
اﻣور ﺑﮫ اراده و ﻧﯾت او ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .او ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎ را ﺑس اﺳت و او ﺑﮭﺗرﯾن ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد
)وﮐﯾل( اوﺳت.
ﺑزرﮔوار ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﻣل اﯾن ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت ،ﺑر اﺳﺎس دﺳﺗوری ﮐﮫ
از اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس درﯾﺎﻓت ﺷد ،ﻣرﺧﺻﯽ ﺧواﺳت و اﺟﺎزه ﻻزم داده ﺷد.
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ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ) ٨ﺑﺧش دوم(
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد ٨ ،ﺷوال )۶
اﮐﺗوﺑر(
ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت .ﺑﮫ اطﻼع ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑرﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
اﺑراز ﺗﺄﺛر و ﺗﺄﺳف ﻋﻣﯾق از درﮔذﺷت ﻓرزﻧد ﻋزﯾزم ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن وﻟﯾﻌﮭد ﺣﮑوﻣت
ﺧداداد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ارﺳﺎل ﺷده ﺑود ،ﺗوﺳط ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷد.
اﻧدوه و ﺗﺄﺳﻔﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی ﺻﻣﯾﻣﯾت و دوﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﮫ ﻏماﻧﮕﯾز ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧداوﻧد رخ داده ،اﺑراز ﻓرﻣوده اﯾد ،ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ اﺣﮑﺎم دوﺳﺗﯽ و
وﻓﺎق و رﻓﺗﺎر دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن در ﻣﺻﯾﺑت اﺳت .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧد در
ﺑراﺑر ﺣﮑم اﻟﮭﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻓرار ﻧﻣﺎﯾد ،در ھر ﺷراﯾطﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ
ﻣطﯾﻊ و ﺗﺳﻠﯾم اراده ﺧداوﻧد ﺷود .ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از دوﺳﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﻧوﺷت؟
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ﺳﻧد ۶٩
ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١ ،ﻧوﻣﺑر ) ١٨٧٨ﺧﻼﺻﮫ(
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام ﻣورخ  ٣١ﺷﻣﺎ .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣطﻠوب ﺑﺎﺷد ،اﻣﯾر را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣن
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧﯾد .اﻗداﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد زﻣﺎن و ﻣﺣل ﺗوﺳط ﻣﺷﺎوران ﻧظﺎﻣﯽ
ﺷﻣﺎ اﺗﺧﺎذ ﮔردد.
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ﺳﻧد ٧٠
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ۴ ،ﻧوﻣﺑر ١٨٧٨
اﺧطﺎرﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرای ﻓﯾض ﻣﺣﻣد در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد در  ٢ﻧوﻣﺑر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و ﺳﻧد ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷد .ﻧﻘل آن ﺗوﺳط ﭘﺳت ارﺳﺎل ﺷد.
ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﻼش ﺑرای ارﺳﺎل ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﺧﺎص ﺑﺎ ﺷﮑﺳت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﯾﻘﯾﻧﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﻣواﺟﮫ
ﺧواھد ﺷد.
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ﺳﻧد ٧١
ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ۵ ،ﻧوﻣﺑر ١٨٧٨
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﭘﯾﺎم ﻣورخ اول ﺷﻣﺎ .از آن درک ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ درﯾﺎﻓت
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣطﻠوب ﺑﺎﯾد در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻗدام ﮐﻧم و ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ
از ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾﺎز دارد ،ﺑﮫ دﺳﺗورات ﺑﯾﺷﺗر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧم.
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ﺳﻧد ٧٢
ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٧ ،ﻧوﻣﺑر
ﭘﯾﺎم ﻣورخ  ۵ﺷﻣﺎ درک درﺳت را ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
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ﺳﻧد ) ٩ﺑﺧش دوم(
ﺷﻣﺎره  ١١٩ﺳﺎل ١٨٧٨
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ
ﻣﺧﻔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﯾﺳﮑوﻧت ﮐراﻧﺑروک ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ھﻧد
ﺳﯾﻣﻠﮫ ٧ ،ﻧوﻣﺑر ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻣﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را دارﯾم ﮐﮫ ﻧﻘﻠﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺗﻠﮕراﻓﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﮔردﻧﮫ
ﺧﯾﺑر را ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
اﻣﺿﺎی ﻟﯾﺗون ،ھﯾﻧز ،ارﺑوﺗﻧﺎت ،ﮐﻠرک ،ﺳﺗوﮐس ،ﺗﺎﻣﭘﺳون ،ﺳﺗرﯾﭼﯽ و ﭼﻣﺑرﻟﯾن

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١در ﺳﻧد ) ٩ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٣١ ،اﮐﺗوﺑر ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﺟﻣرود )از طرﯾق ﭘﺷﺎور(
اﻣروز دﺷت ﮐﺎﺟورام ،ﺳﮑوﻧﺗﮕﺎه زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ طﺎﯾﻔﮫ اﻓرﯾدیھﺎ را ﺑﺎزدﯾد ﮐردم .از ﺳران ﻋﻣده
ﻗﻣﺑرﺧﯾل اﻓرﯾدی ﻧﻣﺎﯾﻧدهی درﯾﺎﻓت ﮐردم ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓرﺳﺗﺎدن ﺟرﮔﮫ را ﻧﻣودﻧد .ﻣن ھم اﮐﻧون
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل ﻋﻣده اﻓرﯾدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯾﺑر وﺻل اﻧد ،در ارﺗﺑﺎط ھﺳﺗم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد
ﺷﯾﻧواریھﺎ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻣﺎﯾﻠﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣﻧوا ﺑﺎﺷﻧد و ﻗﺎطرھﺎ را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد .دﯾروز
ﺷش ﻣرد در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد.
ﻣردی از ﺗرﮐﺳﺗﺎن از دﺳﺗﮕﯾری ﺗﺧﺗﺎﻣﺎش ﺑﯾﮓ ﭘﺳر ﻋﺑداﻟﻐﻔور ﺑﯾﮓ ﺗوﺳط روسھﺎ در
ﻧﺎﺣﯾﮫ اوراﺗﯾﭘﮫ ﺧﺑر ﻣﯽدھد و روسھﺎ در ﺣﺎل ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺷﻐر اﻧد.
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در ﻏزﻧﯽ ﻣﻼھﺎ ﻣردم را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣذھﺑﯽ ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٢در ﺳﻧد ) ٩ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ١ ،ﻧوﻣﺑر ) ١٨٧٨ﺧﻼﺻﮫ(
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
ھﻣﮫ ﺑﺧشھﺎی ﺧﯾﺑریھﺎ ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺣﺎﺿر ﺷدﻧد و ﺗﻣﺎﯾل ﺧود را ﺑرای از ﺳرﮔﯾری
رواﺑط ﺳﺎﺑق ﺑرای ﮐﻧﺗرول ﺣﮑوﻣت ﺑر ﺧﯾﺑر اﺑراز ﮐردﻧد .آنھﺎ ﻗول دادﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ
در طول ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ،اﺟﯾر ﻓراھم ﮐﻧﻧد و ﮔروﮔﺂنھﺎی را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺿﻣﯾن
ﺣﺳن ﻧﯾت ﺧواھﻧد داد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ  ٣در ﺳﻧد ) ٩ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام ٢،ﻧوﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ،ﭘﺷﺎور
اﺣﺗﻣﺎﻻ ده روز ﯾﺎ دو ھﻔﺗﮫ وﻗت ﮐﺎر دارد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺗواﻧد در اﯾﻧﺟﺎ ﮔرد ھم آﯾﻧد و در
ﻣورد ﮐﻧﺎرهﮔﯾری از رواﺑط ﺧود ﺑﺎ اﻣﯾر ،اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﺣد اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد .ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ دﯾﮕر،
ﺑﺧشھﺎی ﮐﮫ ﻗول ھﻣﮑﺎری ﻓﻌﺎل را دادهاﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﺧود را ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧد.
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ﺳﻧد ٧٣
ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره ۴٩
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد در ﺷورا
دﻓﺗر ھﻧد ،ﻟﻧدن
 ١٨ﻧوﻣﺑر ١٨٧٨

ﻓرﻣﺎﻧرواﯾم،

ﻧﺎﻣﮫھﺎ ]ﺷﻣﺎره  ۵ ،۵٣اﮔﺳت؛ ﺷﻣﺎره  ١٩ ،۶١اﮔﺳت؛ ﺷﻣﺎره  ٢٧ ،۶٧اﮔﺳت؛ ﺷﻣﺎره ،٧٩
 ٩ﺳﭘﺗﻣﺑر؛ ﺷﻣﺎره  ١۶ ،٨۶ﺳﭘﺗﻣﺑر؛ ﺷﻣﺎره  ٢۶ ،٩٣ﺳﭘﺗﻣﺑر؛ ﺷﻣﺎره  ٢۶ ،٩٣ﺳﭘﺗﻣﺑر و
ﺷﻣﺎره  ٣ ،٩۵اﮐﺗوﺑر[ و ﺗﻠﮕرام ھﺎی ﻣراﺳﻠﮫی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﺑراﯾم ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﮔزارش
دھﻧده اوﺿﺎع ﭘذﯾرش ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل در ﺟوﻻی ﮔذﺷﺗﮫ و اﻧﮑﺎر ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎ
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ درﺑﺎر او ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎ ﻣواظﺑت ﺑﮫ
اھﻣﯾت آن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
 .٢ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﺎنھﺎ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﻟﻧدن و ھﻧد ﺻورت ﮔرﻓت و ﺑﺎ
ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در  ۴اﮐﺗوﺑر ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت ،ﺣﺎوی ﻧﻣﺎﯾش ﮐﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و در اﯾن اواﺧر ﻣﻼﺣظﺎت ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای ﺗﻼش
در ﺟﮭت ﺑرﻗراری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑود .ﺑﺎ آنھم ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺳوئ
ﺗﻔﺎھم در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم ﺑرﺧﯽ از وﯾژﮔﯽھﺎی اﺻﻠﯽ
آن ﺳﯾﺎﺳت را ﻣرور ﮐﻧم و ﺳﯾر وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اوﺿﺎع اﻣور در ﺳرﺣدات ﺷده اﺳت.
 .٣اﮔرﭼﮫ اﺧﺗﻼف ﻧظرھﺎی زﯾﺎدی در ﻣﯾﺎن اﻓراد ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ﺳرﺣدی ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد دﻧﺑﺎل ﺷود وﺟود داﺷت و ھﻧوز وﺟود دارد ،اﯾن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
روشھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل ﺷود اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ اھداف ﻣورد ﻧظر .ھدف داﯾﻣﯽ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﻣﺗﻣﺎدی اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﮐﺷور ﻗوی ،دوﺳت و ﻣﺳﺗﻘل در ﻣرز ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ
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ﺧود ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻣﺳو ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ھﻧد داﺷﺗﮫ و درﻣوارد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﮐﻣﮑﯽ در ﺣﻔﺎظت از ﻣرز از دﺳﯾﺳﮫ ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺎده اﻗدام و ﻋﻣل ﺑﺎﺷد .ﻣﻌﺎھده
] 1855ﻣﺎده اول :ﺑﯾن ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد ﺷرﻗﯽ و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن واﻟﯽ ﮐﺎﺑل
و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﻧوﻧﯽ او و وارث اﻣﯾر ارزش و دوﺳﺗﯽ داﯾﻣﯽ ﺧواھد ﺑود .ﻣﺎده دوم :ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد
ﺷرﻗﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ اﮐﻧون در اﺧﺗﯾﺎر واﻻﺣﺿرت ﻗرار دارد،
اﺣﺗرام ﺑﮕذارد و ھرﮔز ﺑﮫ آن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﮑﻧد .ﻣﺎده ﺳوم :واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت ،ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﻣﭘﻧﯽ
ھﻧد ﺷرﻗﯽ اﺣﺗرام ﺑﮕذارد و ھرﮔز در آن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﮑﻧد و دوﺳت دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد[ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻻرد داﻟﮭوزی و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺣﮑوﻣت ﻻرد آﺑردﯾن ﻣذاﮐره ﺷد و ھﻧوز
ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ،ﮔواه اھﻣﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﮫ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
داده ﻣﯽﺷد .ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ]ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ  ٣٠اﭘرﯾل  ١٨۵۵در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﺷﻣﺎره  ٣ﻣورخ
 ١٠ﻣﯽ  [١٨۵۵آن را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﺗوﺻﯾف ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﺎﺛﯾر آن را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد:
"اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﺳرﺣدات ﻏرﺑﯽ آن ﭼﻧﺎن اﻣﻧﯾت ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﺑراﺑر دﺷﻣن
ﺧﺎرﺟﯽ و دور اراﯾﮫ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت در ھﻣﺎن ﻣﺎھﯾت ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾم".
 .۴ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن ﺳوال از دوره اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ راس ﻣﺳﺗﻘﯾم ھﻧد اھﻣﯾت وﯾژهی ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﻋﻼﻗﮫ ﻓزاﯾﻧده ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺎ ﺣدی ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻓزاﯾش ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در
ﺣﻔظ اﻣﭘراﺗوری ھﻧد و ﺗﺎ ﺣدودی اﺧﺗﻼﻻت رودهی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن
اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ در  ١٨۶٣اﺳت .ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﻻرد ﻻرﻧس ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ در اﯾن وﺿﻌﯾت ﺟدﯾد
اﺗﺧﺎذ ﮐرد و در ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ اھداف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﭘرھﯾز از ﻣداﺧﻠﮫ ﻓﻌﺎل در اﻣور
داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌل آن ﯾﺎ ﺑﺧشھﺎی از آن ﺑﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌﮭدات ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ از ﺟﺎﻧب آنھﺎ ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد.
ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻻرد ﻻرﻧس ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﺎﻧس را ﺑرای ﺑﮫ دﺳت
آوردن دوﺳﺗﯽ و اﺗﺣﺎد داﯾم ﺑﺎ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد داﺷت .در آن زﻣﺎن ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎی روﺳﯾﮫ
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از ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دور ﺑودﻧد و ﺣﮑوﻣت ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای اﺣﺗﻣﺎل و
ﺧطر رﺷد ﻗدرت ﺳﺎﺑق در ﺟﮭت ھﻧد ﻗﺎﯾل ﻧﺑود و ﺑﮫ ﻧظر آنھﺎ در ھر ﺻورت ﺑﮭﺗر اﺳت
ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم دوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﺑﯾن ﮐﺎﺑﯾﻧﮫھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ،ﻣﮭﺎر ﯾﺎ ﺑﯽﺿرر ﺷود.
 .۵دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،آن روز در ﻣورد راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ دﯾدﮔﺎهھﺎی
ﻻرد ﻻرﻧس ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﺎﻣل داﺷت .آنھﺎ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﻓﻌﺎل در ﮐﺎﺑل و ﻣداﺧﻠﮫ در
درﮔﯾریھﺎی ﺑﯾن طرفھﺎی ﻣﺗﺧﺎﺻم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺑودﻧد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن درﮔﯾریھﺎ
ﺻﻠﺢ ﻣرزی را ﺑﮫ ﺧطر ﻧﯾﻧدازد .از اﯾن رو ،اﯾن ﺳﯾﺎﺳت در طول ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ
ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺷﯾرﻋﻠﯽ اداﻣﮫ داﺷت ،اﮔر ﭼﮫ ﺑدون ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻧﺑود ،رﻋﺎﯾت
ﺷد .اﻣﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑدون ﮐﻣﮏ اﻣﯾر در ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری ﺗﺎج و ﺗﺧت در ﭘﺎﯾﯾز ،١٨۶٨
ﺗﺎ ﺣدودی ﻣوﻗﻌﯾت اﻣور را ﺗﻐﯾﯾر داد و ﺑﮫ ﻧظر ﻻرد ﻻرﻧس و ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺑرﺧﯽ
ﻣداﺧﻼت ﮐرﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ او را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد
ﺑرای ﺣﻔظ اﻗﺗدار او ﻣﻔﯾد ﺑودﻧد.
 .۶ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﻣراودات ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎل ﮐرد ﺗﺎ ﺣد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
ﺑﺎ روﻧد ﻋﻣﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷت ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم در ﺧزان  ١٨۶٨ﺗوﺳط ﺟﺎﻧﺷﯾن او اﺗﺧﺎذ ﺷد .ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ،ﻻرد ﻣﺎﯾو از ﻧﮕرش ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣدتھﺎ ﺣﻔظ ﺷده
ﺑود ،از ﻧظر ﻣﺎدی ﻣﻧﺣرف ﻧﺷد؛ او ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﮐﺷور
ﺗﺷﺧﯾص داد و در ﻧﺎﻣﮫی ﺧطﺎب ﺑﮫ آن ﺷﮭزاده ،ﻣﺗﻌﮭد ﺷد ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش رﻗﺑﺎی اﻣﯾر را
ﺑرای ﺑرھم زدن ﻣوﻗﻌﯾت او ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﻣﯽﺑﯾﻧد .اﯾن ﮔﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔوذ ﺷﺧﺻﯽ و وﯾژه
ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑر اﻣﯾر اﺿﺎﻓﮫ ﺷد و ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن اﺣﺳﺎس اﻧزﺟﺎر از ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ آﺷﮑﺎر
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻗدرت ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑود و در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻣوﻗﻌﯾت
واﻻﺣﺿرت در ﮐﺎﺑل را ﺑﯾش از ھر ﺣﺎﮐم ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﮐرد.
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 .٧ﭘﯾﺷروي روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎي ﻣرﻛزي ﺗﺎ اﯾن دوره اﺑﻌﺎدي ﺑﮫ ﺧود ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎﻋث
ﻧﺎراﺣﺗﻲ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺷود .از اﯾن رو ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﺳﻠف ﺧود ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
وﺳﯾﻠﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗرﮐﺳﺗﺎن در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺑﺎدل ﺻرﯾﺢ دﯾدﮔﺎهھﺎ
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت و ﺗزار اﺳت .ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده ﺑود و در اواﯾل  ١٨۶٩ﻣذاﮐرات دوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﺳن ﭘﺗرزﺑورگ را آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﻔﺎھم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﺧص در اﯾن ﻣوﺿوع و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣدود ﻗﻠﻣروھﺎی اﻣﯾر ﺗوﺳط
ﺣﮑوﻣت ﺗزار در ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺧواﺳت ﺷﯾرﻋﻠﯽ و ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت.
 .٨ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن او اﺳﺎﺳﺎ ﺗوﺳط ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک دﻧﺑﺎل ﺷد ،اﮔرﭼﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺳرﯾﻊ
روﯾدادھﺎ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ دﺷواری ﭘرھﯾز از رواﺑط ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل را
اﻓزاﯾش داد .ﺗﺳﺧﯾر ﺧﯾوه ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺗزار در ﺑﮭﺎر  ١٨٧٣و اﻧﻘﯾﺎد ﮐﺎﻣل آن ﺧﺎﻧﺎت ﺑﮫ
روﺳﯾﮫ ،ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﺷدت ﻧﮕران و او را وادار ﮐرد ﮐﮫ ارزش ﺗﻌﮭدات داده ﺷده ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراﺗور اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را زﯾر ﺳوال ﺑﺑرد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﺑﻼغ ﺷده ﺑود .واﻻﺣﺿرت در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺗرسھﺎﯾش ،ﻓرﺳﺗﺎده وﯾژهی ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 .٩ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾﻧﻛﮫ ھدف اﻣﯾر اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﻣطﻣﯾن ﺷود در ﺻورت ﺗﮭدﯾد ﻗﻠﻣروھﺎﯾش ﺗوﺳط
روﺳﯾﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﮫ ﻛﻣك ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس اﺗﻛﺎ ﻛﻧد ،ﺣﮑوﻣت ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک
آﻣﺎده ﺷد ]ﺗﻠﮕرام واﯾﺳرا ،ﺷﻣﺎره  ٢۴ﺟوﻻی  [١٨٧٣ﺗﺎ ﺑﮫ او اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﻛﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط
ﺧﺎص ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﺟﺎوزات ﺑﯽدﻟﯾل را دﻓﻊ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻟﻧدن ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ واﻻﺣﺿرت ﻣواﻓق ﻧﺑود ]ﺗﻠﮕرام ﺑﮫ واﯾﺳرا ٢۶ ،ﺟوﻻی
 [١٨٧٣و واﯾﺳرا در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع داد ﮐﮫ ﺑﺣث در ﻣورد اﯾن ﺳوال ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ
وﻗت راﺣتﺗر ﻣوﮐول ﺷود ]ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ۶ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر  ،١٨٧٣در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﻔﯽ ،ﺷﻣﺎره ،٧۵
 ١۵ﺳﭘﺗﻣﺑر  .[١٨٧٣ﺗﺎﺛﯾر اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑر واﻻﺣﺿرت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن آﺷﺗﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎن
ﺷد ،ﻣطﻠوب ﻧﺑود .ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ آن را دﯾﮑﺗﮫ ﻣﯽﮐرد ﺑراﯾش ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﺑود و او آن را ﺑﺎ اﺣﺳﺎس
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ﻧﺎراﺣﺗﯽ و ﻧﺎاﻣﯾدی درﯾﺎﻓت ﮐرد .ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک در ﻗﺎﻟب ﮐﻧﺎﯾﮫھﺎی ﺑد
ﭘوﺷﺎﻧده ﺷده ﺑود .او ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد واﯾﺳرا ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ
ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮑرد .او ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﮫ ﺳر داﮔﻼس ﻓورﺳﺎﯾت اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺷت از ﮐﺎﺷﻐر
ﺑﮫ ھﻧد از طرﯾق ﮐﺎﺑل را رد ﮐرد .او ھدﯾﮫی ﭘول ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد را دﺳت ﻧﺧورده ﺑﺎﻗﯽ
ﮔذاﺷت و ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﮕرش ﻋﺑوﺳﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن در ﭘﯾش ﮔرﻓت.
 .١٠زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎوران ﻓﻌﻠﯽ اﻋﻠﯾﺣﺿرت در  ١٨٧۴ﻣﻘﺎم ﺧود را در دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد ،ﭼﻧﯾن
ﻣوﻗﻌﯾت وﺟود داﺷت .ﺣﻔظ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗدرت ﻗوی و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ھﻣﯾﺷﮫ ھدف
ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑوده اﺳت .روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ھدف اﺗﺧﺎذ ﺷد ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﻣطﻠوب
ﻣواﺟﮫ ﻧﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،دﺳﺗﺎورد آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺳرﯾﻊ ﺣوادث در ﺗرﮐﺳﺗﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ آن روﯾدادھﺎ ﺑر ﺷﺧﺻﯾت ﯾﮏ ﺷﮭزاده آﺳﯾﺎﯾﯽ
ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣروش در داﯾره ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯾن دو اﻣﭘراﺗوری ﺑزرگ ﻧظﺎﻣﯽ ﻗرار دارد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺧطر ﻓوری ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد ،ﮔرﭼﮫ
وﺿﻌﯾت در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ وﺧﯾم ﺷده و ﺿرورت اﺣﺗﯾﺎط ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑرای
اﻋﻠﯾﺣﺿرت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﺣﮑوﻣت اوﻟﯾن ﮔﺎم را ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺧود ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣﯽ داﻧﺳت.
ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾن ﻣوﺿوع ،آنھﺎ ﻣﺻﻠﺣت دﯾدﻧد ﮐﮫ واﻻﺣﺿرت ﺑرای ﭘذﯾرش ﯾﮏ
ھﯾﺋت ﻣوﻗت در ﮐﺎﺑل آﻣﺎده ﺷود ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻌﺗﺑر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ او ﺷﺧﺻﺎ در ﻣورد
آﻧﭼﮫ در ﺣﺎل وﻗوع اﺳت ،ﻣﺷورت ﮐﻧد و او را از ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺣﮑوﻣت ﻣﻠﮑﮫ ﻣطﻣﯾن ﺳﺎزد ﮐﮫ
ﻗﻠﻣروھﺎﯾش ﺑﺎﯾد از ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ او ﺳﺧﺗﯽ
ھﺎی ﺷدﯾد دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ھدف را ﮔوﺷزد ﮐﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ او ]ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ[ اﺟﺎزه ﯾﺎﺑد اﻓﺳران
ﺧود را در ﺳرﺣدات ﻗرار دھد ﺗﺎ ﺳﯾر وﻗﺎﯾﻊ را ﻓراﺗر از آن ﻧﺎظر ﺑﺎﺷﻧد.
درﺳت اﺳت ﮐﮫ رواﺑط اﻣﯾر ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار روﺳﯽ ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﺧﯾرا ﺻﻣﯾﻣﯽﺗر ﺷده و ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی
آن ﻣﻘﺎم در  ١٨٧١ﺑﺎ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑرای اﻣﯾر ﺷده و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
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ﻓزاﯾﻧده اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﻓت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﯾوه اوﻟﯾﮫ واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ﻣﺷورت ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد در ﻣورد ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن ارﺳﺎل ﺷود ،ﻣﺗوﻗف ﺷده
ﺑود .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺎﯾل ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻧﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
آﻣﺎده اﺳت ﺗﺎ در اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧودش ﻣﻔﯾد و ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺿروری ﺑﺎﺷد،
ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﭘﯾوﻧدد.
 .١١ﺣﮑوﻣت ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺧﻼﻗﺎ ﺑر دوش ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ھم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗص در راﺑطﮫ ﺑﺎ
آن ﮐﺷور در  ١٨٧٣اﺑراز داﺷت ﮐﮫ ﺣﺿور ﻣوﻗت ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،آن
ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای رﻓﻊ ھرﮔوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی در
اذھﺎن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ زﯾﺎدی ﮐﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯽﺗواﻧد آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑرای
اﺳﺗﻘرار ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ھرات و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﻓراھم ﺳﺎزد .ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﮐﮫ از اﯾن ﻧظر دﻟﮕرم ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﮔر ﭼﮫ ﺗﻼشھﺎی ﻻرد
ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف ﻣورد ﻧظر ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت روﺑرو ﻧﺷده ﺑود ،اﻣﺎ زﻣﺎن آن ﻓرا
رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻧﺷﺎن داده ﺷده را دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﺎ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧت .اﺳﻼف
ﺷﻣﺎ در ﺷورا ،در واﻗﻌﯾت ،ﺿﻣن ﻗدرداﻧﯽ از ﺗﻣﺎم ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷد،
ﺻراﺣﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﺎوران اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت ﺣﺿور در ﺷروع آن اﺷﺎره ﮐردﻧد.
او زﻣﺎن و ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ را ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺎﺳب
ﻣﯽداﻧﺳت و ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻔﺗد ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺣوادث
ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺧﺎصﺗری ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن
اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎ در ھرات و ﺳﺎﯾر ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﮭﯾﺎ ﺷود .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﺎ اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد .آنھﺎ ﻣﺣﺗﻣل ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر اﺟﺎزه دھﻧد روﯾدادھﺎ
ﺑدون اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ از طرف ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرود ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔذرد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان
ﺑﺎ ھر اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر اراﯾﮫ ﮐرد .آنھﺎ ﻣﮭم داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋواطف واﻗﻌﯽ
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واﻻﺣﺿرت را ﮐﮫ در ﻣراﺟﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻧظرﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن داﺷﺗﻧد ،در زﻣﺎن ﺧوب
ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار دھﻧد.
 .١٢ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،در زﻣﺎن ﺧروج ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب از اﻧﮕﻠﯾس ﺑرای ﺗﺻدی واﯾﺳرا ،ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور داد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﭼﮭره ﻓﻌﺎل و ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت
ھﻧد درﺧواﺳت ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ اراﯾﮫ دھﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﮫ وﺿوح ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﮫ
وارد ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﺎﻣل رﺳﻣﯽ ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣدرک اﺳﺎﺳﯽ از اﻣﯾر ﺑرای
وﺣدت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ را ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻋطﺎ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﺎﮐﻣﯾت او ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﻓﻌﺎل در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻧﺷود و ﺗﻌﮭد
ﺻرﯾﺢ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدی در ﺻورت ﺗﺟﺎوز ﺑﯽدﻟﯾل ﺧﺎرﺟﯽ .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﺳﻧﮕﯾن را ﻣﺗﻘﺑل ﻧﺷوﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ از طرف ﺧود آﻣﺎده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﯾﺎ ﻣﺎﻣوران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود )ﻏﯾر از
ﮐﺎﺑل( را ﺑدھد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آنھﺎ ﺑدون ﻟطﻣﮫ زدن ﺑﮫ اﻗﺗدار ﺣﺎﮐم ،ﺑﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎدی از روﯾدادھﺎی ﺑﮫ دﺳت آورﻧد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ آراﻣش ﯾﺎ اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﮭدﯾد
ﻣﯽﮐﻧد.
 .١٣اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺑدو ورود ﺗﺎن ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑرای اﺟرای دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﺗﺧﺎذ ﮐردﯾد ،ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط و ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷد .ﺷﻣﺎ دﺳﺗﯾﺎر
ﺑوﻣﯽ ﺧود ،رﺳﺎﻟﮫدار -ﺳرﮔرد ﺧﺎﻧﺎن ﺧﺎن را ﻧزد آن ﺷﮭزاده ﻓرﺳﺗﺎدﯾد و وظﯾﻔﮫ دادﯾد او را
از ﺗﻣﺎﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣوﻗت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧﺗش ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﻧﻘطﮫ دﯾﮕری در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ
ﻣورد ﻗﺑول او ﺑﺎﺷد ،آﮔﺎه ﺳﺎزد ،ﻓرﺳﺗﺎده وﯾژه ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾﺗش ﻧﮫ ﺗﻌﺎرف ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺣث روی
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ دو ﺣﮑوﻣت ﺑود .ﺷﻣﺎ ﻣواظب ﺑودﯾد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ از
ﺧﺻوﺻﯾﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺷورهھﺎی ﺧود را ﺑﮫ او ﺑرﺳﺎﻧﯾد .اﻣﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺷﻣﺎ را رد
ﮐرد و از ﭘذﯾراﯾﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷﻣﺎ ﺧودداری ﻧﻣود.
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 .١۴ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،اﻣﯾر را ﺗرﻏﯾب ﮐردﯾد ﺗﺎ ﻋواﻗب ﻧﮕرﺷﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺗرﻏﯾب ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷود ﺗﺎ از آن ﭘس ﺑﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮭزادهی ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ
ﻣﯽﺧواھد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺟدا ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی در ﻧظر ﮔﯾرد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ آﺷﺗﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ از ﺗﺣﻣﯾل ﻓرﺳﺗﺎده ﺧود ﺑر او ﺧودداری ﮐردﯾد و ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
واﻻﺣﺿرت ﺗن دادﯾد ﮐﮫ وﮐﯾل ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﻣﯽﺗواﻧد از طرف اﻣﯾر ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﮐﻧد.
ﺛﺎﺑت ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎ ﺧﻼﺻﮫی از ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٨٧٢ﺑوده و ﺑﮫ طور
ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
 .١ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی ﮐﮫ او در  ١٨٧۴از ﺟﺎﻧب واﯾﺳرای ﺳﺎﺑق ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﺳر ﯾﺎﻏﯽ ﺧود ﯾﻌﻘوب
ﺧﺎن ،درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود ﮐﮫ او را زﻧداﻧﯽ ﮐرده ﺑود.
 .٢ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد ﺣدود ﺳﯾﺳﺗﺎن.
 .٣ھداﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﺣوم واﯾﺳرا ﺑرای رﺋﯾس واﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﺧراﺟﮕزار اﻣﯾر اﺳت.
 .۴رد ﻣﮑرر درﺧواﺳتھﺎی ﻗﺑﻠﯽ او ﺑرای اﺗﺣﺎد و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻣﯽ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺗوﺳط
ﭘﺳرش ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن.
 .١۵ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽھﺎ در ذھن واﻻﺣﺿرت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﺷﻣﺎ زﻣﺎن را از دﺳت ﻧدادﯾد و از طرﯾق وﮐﯾل ،ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ از اﺣﺳﺎس دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﯾد ،از ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑرای رﻓﻊ ﺗﻣﺎم ﻋﻠل آزردﮔﯽ در ذھن او از
طرﯾق ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﭘرداﺧﺗﯾد و از ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑرای ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد او ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺳﻔر ﺳُر
ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺗن دادﯾد ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺧواھﺎن دﯾدار ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در
ﭘﺷﺎور ﺑود.
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 .١۶ﭘس از آن وﮐﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت و وظﯾﻔﮫ داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﺎدداﺷت روﺷن و
واﺿﺢ ﺑﮫ اﻣﯾر ،ﻣﻌﺎھده ﻣﺳﺎﻋدی را ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑرای ﻣذاﮐره
ﺑﺎ او آﻣﺎده ﮐرده ﺑود ،ﺗوﺿﯾﺢ دھد ،ﺑﺎ او ﻣذاﮐره ﮐﻧد و ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﺎت ﮔذﺷﺗﮫ را رﻓﻊ ﻧﻣﺎﯾد.
واﻻﺣﺿرت ھﯾﭻ ﻋﻼﻗﮫی در ﭘذﯾرش آن ﻧﺷﺎن ﻧداد .اﻣﺎ ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﺗﺎﺧﯾر ،وزﯾر ﺧود،
ﺳﯾد ﻧور ﻣﺣﻣود ﺷﺎه را ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻣذاﮐراﺗﯽ را اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای اﻧﺟﺎم آن در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧود اﻣﯾر اھﻣﯾت زﯾﺎد ﻣﯽ داد.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻣﯾر ﮐﺗﺑﺎ از اﻋطﺎی اﻣﺗﯾﺎزات ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺷراﯾط ﻣرﺑوط ﺑﮫ آنھﺎ ﻣطﻠﻊ ﺷده
ﺑود و در ﻋﯾن ﺣﺎل اﺷﺎره ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺿرور ﻧﯾﺳت ﻓرﺳﺗﺎده ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﺑﻔرﺳﺗد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ واﻻﺣﺿرت آﻣﺎده ﻣواﻓﻘﮫ ﺑﺎ آن ﺷراﯾط ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎھده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎﺷد،
در ﺟرﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ وزﯾر ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش آنھﺎ درﯾﺎﻓت
ﻧﮑرده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ زﺑﺎن و رﻓﺗﺎر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣدتھﺎ ﻣﺷﮑوک ﺑود ،آﺷﮑﺎرا
دﺷﻣن ﺷد و ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ از ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻓرﺳﺗﺎده واﻻﺣﺿرت ]ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه[ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐردﯾد و ﻣذاﮐراﺗﯽ را ﻣﺗوﻗف ﮐردﯾد ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﻋﻣﻼ رد ﺷده ﺑود.
. 17اﯾن ﮔﺎم از ﺳوی ﺷﻣﺎ و ھم ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ﺷﻣﺎ در طول ﺳﺎل ﭘﯾش از ﮐﻧﻔراﻧس ،ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت
ﮐﺎﻣل ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣواﺟﮫ ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﻠف ﻣن در ﻣراﺳﻠﮫ  ۴اﮐﺗوﺑر
 ١٨٧٧ﻣﺷﺎھده ﺷد ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐرد و اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ
آﻣﺎده اراﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑودﻧد ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﺧوب ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻧﮕرش واﻻﺣﺿرت
در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺑﮭم و اﻧﺗظﺎر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،دور از ﺗﻠﻘﯽ اﺣﺗﻣﺎل
ﺷﮑﺳت ﺑﮫ ﺧﺎطر زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﻧﻔﻌﺎل ﮐﺎﻣل و ﺗداوم رﺿﺎﯾت از وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود
رواﺑط ﺑﺎ اﻣﯾر ،آنھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده ﺑودﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن ﻏﺎﻟب در ﻣورد
ﻣﻧش واﻻﺣﺿرت ،اﺣﺗﯾﺎط ﺿروری در ﭘﯾﺷرﻓت آنھﺎ را اراﯾﮫ ﻣﯽﮐرد ،اﯾن ﺧود دﻟﯾﻠﯽ
ﺑرای اﺗﺧﺎذ ﮔﺎمھﺎی ﺑود ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐرد .از اﯾن ﻣﻧظر ،ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺷﺎور را ﮐﺎﻣﻼ رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺑداﻧد ،زﯾرا دﯾﮕر در ﻣورد واﻗﻌﯾت
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﻣﯾر ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﻣوﺿوع ﺣدس و ﮔﻣﺎن ﺑود ،ﺗردﯾدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر،
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ﺟرﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس و ﻣذاﮐرات ﻗﺑﻠﯽ ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣورد ﺗﻌﮭدات در
ﻗﺑﺎل او را ﺑﺎ روﺷﻧﯽ در ﺑراﺑر اﻣﯾر ﻗرار داده ﺑود و در ھﻣﺎن زﻣﺎن از ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﻣﻧﺎﻓﻊ او ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب ﺑود ،اطﻼع داده ﺷده ﺑود و ﺑر اﺳﺎس آن اﻣﯾدوار ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎی
اﺗﺣﺎد ﺑﯾن دو ﮐﺷور را ﻧزدﯾﮏﺗر ﺳﺎزﻧد و رواﺑط ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺳودﻣﻧدﺗر ﺑرای ھر دو را
اﺳﺗوار ﮐﻧﻧد.
 .١٨ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ راھﯽ ﺑرای آنھﺎ ﺟز ﺣﻔظ ﻧﮕرش ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ
وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺗواﻧد ﻣوﻗﻌﯾت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را ﺑﮭﺗر درک ﮐﻧد .اﯾن دﯾدﮔﺎه
ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ در ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﺷد،
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑود و ﺳﯾﺎﺳت ﺷﻣﺎ از زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺷﺎور ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ آن ﺑوده اﺳت.
ﺷﻣﺎ در ﺣﯾن ﻣﺷﺎھده دﻗﯾق ﺟرﯾﺎن اﻣور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺑزار ﻧﺎﻗص ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت
اﺟﺎزه داده اﺳت ،از ھرﮔوﻧﮫ ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور آنھﺎ ﺧودداری ﮐردﯾد ،ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ
واﻻﺣﺿرت ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از رد اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﯽ
ﺑﺑرد .اﻣﺎ اﯾن اﻣﯾد ﻣﺣﻘق ﻧﺷد .اﻣﯾر در اﻧزوای ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺧود ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐرد و در ﻧﮭﺎﯾت،
دو ﺳﺎل از ﭘذﯾرش ﻓرﺳﺗﺎده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺣﺗﯽ ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ،ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل در ﻗﻠﻣرو ﺧود
ﺧودداری ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﻣﻧﯾت او را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد و ﭘس از آن ھﯾﭻ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑرای اﻣﺗﻧﺎع از
ﭘذﯾرش ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ از ﺳﻔﺎرت ﺗزار در درﺑﺎر ﺧود
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد و آن ھم در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی از ﻗطﻊ رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن اﯾن ﮐﺷور و
روﺳﯾﮫ ﻗرﯾب اﻟوﻗوع اﺳت.
 .١٩در اﯾن ﺷراﯾط ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻋﻼم ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت اﻧﻔﻌﺎل دﯾﮕر
اداﻣﮫ ﻧﯾﺎﺑد و اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻣﯾر از ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ در ﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﯽ و ﺷراﯾطﯽ ،ﻋذر دﯾﮕری ﺑرای
اﻧﺻراف او از ﭘذﯾرش ھﯾﺋت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﮔذارد .از اﯾن رو ،ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﭘذﯾرش ﯾﮏ ھﯾﺋت در ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﯾﮏ اﻓﺳر درﺟﮫ دار ،ﺳر
ﻧﯾوﯾل ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺎم و ﺧﺎﻧواده او ﻣورد اﺣﺗرام اﻣﯾر ﺑود.
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 .٢٠اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗﺎﯾﯾد ﺷد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺷﺧص ﻗدرﺗﻣﻧدی ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐﻣﺎل ﻣﯾل در ﯾﮏ دوره ﺣﺳﺎس ،ﻓرﺳﺗﺎده ﻗدرﺗﯽ را ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﯾﺷروی ﺧود ﺑﺎ اھداف ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﺑراﺑر ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ از درﯾﺎﻓت ھﯾﺋت ﻗدرﺗﯽ ﺧودداری ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ
آن در اﺗﺣﺎد ﺑوده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﺷورا ﭼﻧﯾن اﻣﺗﻧﺎع را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐردﯾد و
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت دﻟﯾﻠﯽ ﻧﻣﯽدﯾد ﮐﮫ ﺻﺣت ﻧظر ﺷﻣﺎ را در اﯾن ﻣورد زﯾر ﺳوال ﺑﺑرد،
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اطﻼﻋﺎت در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﺑود.
 .٢١ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﻧﺗظﺎرات ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب و ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت از اﯾن روﯾداد ﻣﺎﯾوس ﮐﻧﻧده
ﺑود .ﺷﻣﺎ در ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﺎﻧد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧروج ﺳر ﻧوﯾل
ﭼﻣﺑرﻟﯾن را ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع دادﯾد و ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت وﻗت ﮐﺎﻓﯽ دادﯾد ﺗﺎ دﺳﺗوراﺗﯽ ﺑرای
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﺟﮭت ﭘذﯾراﯾﯽ از ھﯾﺋت ﺻﺎدر ﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت
و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺷﺎن اطﻼع دادﯾد ﮐﮫ اﻣﺗﻧﺎع از ﻋﺑور آزاداﻧﮫ ھﯾﺋت از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اﻗدام
ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،دﺳﺗورات ارﺳﺎل ﺷده ﺑﮫ اﻓﺳران اﻓﻐﺎن در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد،
ﺑرﻋﮑس آن ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﺗظﺎرش را داﺷﺗﯾد و ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻓرﺳﺗﺎده
ﺷﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ وﺿوح ﻣطﻠﻊ ﺷد ﮐﮫ در ﺑراﺑر ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺧﺎک
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ زور ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑود.
 .٢٢اﯾن رﻓﺗﺎر اﻣﯾر ﮐﺎﻣﻼ ﺑدون ﺗوﺟﯾﮫ ﺑود .او از ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ اﺳﻼف ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮫ
اﯾﺷﺎن ارﺳﺎل ﺷده ﺑود ،آﮔﺎه ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗﺿﻣﯾن داده
ﺑود ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی او را ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج از ﺣوزه ﻋﻣل ﺧود ﻣﯽداﻧد .او ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه آﮔﺎه
ﺑود ﮐﮫ ﮐل ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از زﻣﺎن ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن او ،ﺗﻘوﯾت ﻗدرت و اﻗﺗدار او
و ﻣﺣﺎﻓظت از او در ﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑود ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ روشھﺎی اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن
ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت در ھﻣﮫ زﻣﺂنھﺎ ﺑﺎ ﻧظرات ﺧود واﻻﺣﺿرت ﻣطﺎﺑﻘت ﻧداﺷت .او از ﺣﮑوﻣت
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ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷواھدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﺳن ﻧﯾت درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ھداﯾﺎی ﺑزرگ ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ
و ھم ﺗﻼشھﺎی ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺑرای ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣرز ﺛﺎﺑت او از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺗزار
در ﺑﯾن ﺳﻠطﻧت او و ﺧﺎﻧﺎت ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑود .ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺎی او اﺟﺎزه داده ﺷده ﺑود ﮐﮫ آزاداﻧﮫ در
ﺳراﺳر ھﻧد ﺗردد ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﺟﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺷورش ﺑﺎﺷد .ھﯾﭻ ﻧﻣوﻧﮫی وﺟود ﻧدارد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود اﻣﯾر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣردم او در ﻗﻠﻣرو ﺻﻼﺣﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،رﻓﺗﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ
ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﯾر ﺑﺎ ھر ﻧوع ﻣﺣﺑت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﻣﻌﺎھده
 ١٨۵۵ﺑﯾن دو ﮐﺷور ﮐﮫ او را دوﺳت دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ و دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﮐرد ،ﻣﻠزم ﺑﮫ
رﻓﺗﺎری ﺑود ﮐﮫ ﺑرﻋﮑس آن اﺧﺗﯾﺎر ﮐرد.
 .٢٣ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب در ﮔزارش رد اﺟﺑﺎری ھﯾﺋت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،اﻋﺗﻘﺎد
ﺣﮑوﻣت ھﻧد را اﺑراز داﺷﺗﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻗدام اﻣﯾر را از ھرﮔوﻧﮫ ادﻋﺎی ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺗﻌﮭد
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺣروم ﮐرده و اﻗدام ﻓوری را ﺿروری ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﺣﺎﺿر ﻧﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ طﻔرهآﻣﯾز ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن از ﮐﺎﺑل را ﺑﮫﻋﻧوان ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﺑﭘذﯾرد و ﻣﺻﻣم ﺑود ﮐﮫ ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣﺟدد ﺑﮫ او
ﻣﮭﻠت دھد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗﻌﮭداﺗﯽ را ﮐﮫ ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن ﺑﮫ
روﺳﺎی دوﺳت و اﻓرادی ﮐﮫ اﻧﺟﺎم اﻣن ھﯾﺋت او را ﺑرﻋﮭده داﺷﺗﻧد ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑرای آنھﺎ اﻟزام
آور داﻧﺳت ،آنھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﻼﯾﺎی ﺟﻧﮓ ﺗﻼش ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﻣون
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب دﺳﺗور دادﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻌﺗدل ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ در ﯾﮏ
زﻣﺎن ﻣﻌﯾن ﻣﺳﺗﻠزم ﻋذرﺧواھﯽ ﮐﺎﻣل و ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ دﻟﯾل اھﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اراﯾﮫ ﮐرده ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘذﯾرش ﯾﮏ ھﯾﺋت داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در داﺧل ﻗﻠﻣروھﺎی او ،ﻏراﻣت
ﺑرای ھرﮔوﻧﮫ آﺳﯾب ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺳر ﭼﻣﺑرﻟﯾن و ﺳرﮔرد ﮐﺎواﻧﺎری و ھم ﺗﻌﮭدی
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم آزار آنھﺎ ﭘس از اﯾن .اﯾن دﺳﺗورات ﻓورا ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اﺟرا و
ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻔﺎف و رﺿﺎﯾتﺑﺧش از اﯾﺷﺎن
ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﻧوﻣﺑر ،ﺷﻣﺎ ﻧﺎﮔزﯾر ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ ﻣﻘﺎﺻد او را دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ در ﻧظر ﮔﯾرﯾد و ﺑﺎ
او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دﺷﻣن اﻋﻼم ﺷده رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد.
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 .٢۴آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را از ﺣﻣﺎﯾت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در
ﺷراﯾط طﺎﻗت ﻓرﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﻗرار دارﯾد ،اطﻣﯾﻧﺎن دھم و اﻋﻼم ﮐﻧم ﮐﮫ دﺳﺗورات
اﻋﻠﯾﺣﺿرت را درﯾﺎﻓت ﮐردهام ﮐﮫ اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ را ﺑﮫ ﺧﺎطر اطﻼع ﻋﻣوم ﻣردم و ﻣﻘﺎﻻت
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﭘردازﻧد ،ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧم .اﯾن ﻣﻘﺎﻻت در ﻣرﺣﻠﮫ آﻣﺎده ﺳﺎزی
اﻧد؛ اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دورهی ﻧﮫ ﮐﻣﺗر از  ١۵ﺳﺎل را ﭘوﺷش ﻣﯽدھﻧد ،ﻟزوﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﺟﯾم ﺑﺎﺷﻧد.
ﮐراﻧﺑروک
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ﺳﻧد ) ١٠ﺑﺧش دوم(
اﻋﻼﻣﯾﮫ واﯾﺳرا ،ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ و اردو در  ٢١ﻧوﻣﺑر ١٨٧٨
از ﺟﻧﺎب واﯾﺳرای ھﻧد ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﺑل ،ﺳرداران ،رﻋﺎﯾﺎ و ھﻣﮫ ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﮐﻧون ده ﺳﺎل از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔذرد ﮐﮫ اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ﭘس از ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه طوﻻﻧﯽ ﻣوﻓق
ﺷد ﺧود را ﺑر ﺗﺎج و ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺷﺎﻧد .در آن زﻣﺎن ﺳﻠطﮫ او ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺛﺑﯾت داﺷت و ﮔﺳﺗره
آن ھﻧوز ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده ﺑود .در اﯾن اوﺿﺎع ،اﻣﯾر ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﭘول و
اﺳﻠﺣﮫ ﮐﻣﮏ ﺷده ﺑود ،اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ واﯾﺳرای ھﻧد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد .آرزوی او ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
ﺑرآورده ﺷد .واﯾﺳرا در اﻣﺑﺎﻟﮫ او را ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ ﭘذﯾرﻓت و ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐرد .او ﮐﮫ ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت آﻣده ﺑود ،ﺑراﯾش اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷد .او در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﮐﻣﮏھﺎی
ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﺑﯾﺷﺗری در زﻣﯾﻧﮫ اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول درﯾﺎﻓت ﮐرد .اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺣﺳن ﻧﯾت
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزاری اذﻋﺎن ﮐرد ،ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷورش ﺑرای
اﻣﯾر ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد و اﺧﺗﯾﺎرات ﺧود را اﻓزاﯾش دھد .از آن
زﻣﺎن اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن در ﺗﺎﯾﯾد ﺣﺳن ﻧﯾت ﺧود ،ھداﯾﺎی ﺑزرگ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﻠﺣﮫ درﯾﺎﻓت
ﮐرد .ﻧﻔوذ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن رﺳﻣﯽ ﻣرز ﺛﺎﺑت ﺑﯾن ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل
و ﺧﺎﻧﺎت ﺑﺧﺎرا و ﻗوﻗﻧد ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗور روﺳﯾﮫ را ﺑرای او ﺗﺿﻣﯾن ﮐرد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻣﯾر ﺑر واﺧﺎن و ﺑدﺧﺷﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﺗﺿﻣﯾن ﺷد ،ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣورد
ﻣﻧﺎﻗﺷﮫی ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑود .ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺎی او اﺟﺎزه داده ﺷد ﮐﮫ آزاداﻧﮫ در ﺳراﺳر اﻣﭘراﺗوری
ھﻧد ﺗردد ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺑﭘردازﻧد و از ﺗﻣﺎم ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﺗﺑﺎع
ﺧود اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد .در ھﯾﭻ ﻧﻣوﻧﮫ واﺣدی در ﻗﻠﻣرو ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ آنھﺎ
رﻓﺗﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﮫ اﯾن
اﻋﻣﺎل ﺧﯾرﺧواھﺎﻧﮫ ھﯾﭻ ﺑﺎزﭘرداﺧﺗﯽ ﻧداﺷت و ﺑرﻋﮑس ﺑﺎ ﺑدﺧواھﯽ ﻓﻌﺎل و ﺑﯽ ادﺑﯽ آﺷﮑﺎر
آن را ﺟﺑران ﮐرد .ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑدﺧﺷﺎن را ﮐﮫ ﻧﻔوذ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای او ﺑﮫ دﺳت آورده
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ﺑود ،ﺑرای ﻣﻧﻊ ﻋﺑور از آن وﻻﯾت ﺑرای ﯾﮏ اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ درﺟﮫدار )ﮐﮫ از ﻣﺎﻣورﯾت
اﯾﺎﻟت ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺷت( ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .او ﺟﺎدهھﺎی ﺑﯾن ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑر ﺧﻼف
ﻋﺑور آزاداﻧﮫ ﺑر روی اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺗﺟﺎرت آنھﺎ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .او ﺑﺎ اﺗﺑﺎع ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑدرﻓﺗﺎری
ﮐرده و اﺟﺎزه داده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ﻣﺣدوده ﺻﻼﺣﯾت او ﻏﺎرت ﺷوﻧد و
ﺑرای آنھﺎ ﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﻧﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت داده اﺳت .او ﺑﺎ اﺗﺑﺎع ﺧود ﺑﮫ طرز ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ
رﻓﺗﺎر ﮐرده و ﺑﮫ اﯾن ظن ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ارﺗﺑﺎط اﻧد ،آنھﺎ را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده
اﺳت .او آﺷﮑﺎرا و ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار در ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﻧﻔرت ﻣذھﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ
و ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﺗﻼش ﻧﻣوده اﺳت .ﻗﺑﻼ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی را از ھر
ﺑﺧش ﻗﻠﻣروی ﺧود طرد ﮐرده و از ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻣﺗﻧﺎع ﻧﻣود .ﺑﺎ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔذاﺷﺗن ارﺗﺑﺎط دوﺳﺗﺎﻧﮫ واﯾﺳرا ﺧطﺎب ﺑﮫ او و دﻓﻊ ﺗﻣﺎم ﺗﻼشھﺎ ﺑرای رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺧود ،ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺳﻔﺎرت روﺳﯾﮫ را ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ و ﻋﻠﻧﯽ در ﮐﺎﺑل
ﭘذﯾرﻓت .او اﯾن ﮐﺎر را در زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ از وﯾژﮔﯽ روﯾدادھﺎی ھﻣزﻣﺎن
در اروﭘﺎ و ﻧﮕرش اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ آن اھﻣﯾت وﯾژه دارد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،او
اﯾن ﮐﺎر را در زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ ﻣﯽداﻧد ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس ﻣﺗﻌﮭد ﺷده
اﺳت ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی او ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج از ﺣوزه ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ اﺳت .ﺳراﻧﺟﺎم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ ھﻧوز در ﭘﺎﯾﺗﺧت او اﺳت ،اﻣﯾر ﺑﺎ زور در ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺧود ﯾﮏ ﻓرﺳﺗﺎده
ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس را ﮐﮫ آﻣدﻧش را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ از ﺳوی واﯾﺳرا ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﻋﻼم
ﮐرده ﺑود ،دﻓﻊ ﮐرد .ﺣﺗﯽ در آن زﻣﺎن ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺷﺗﺎق ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺑﻼﯾﺎی ﺟﻧﮓ ﺑود ،اﻗدام ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧت و آﺧرﯾن ﻓرﺻت را ﺑرای ﻓرار از
ﻣﺟﺎزات اﻋﻣﺎﻟش ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﮭﯾﺎ ﮐرد .اﻣﯾر از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑرد .آرزوی ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اﻣﻧﯾت را ﺑرای ﻣرزھﺎی ھﻧدی ﺧود در دوﺳﺗﯽ ﮐﺷوری ﮐﮫ
ﻣﯽﺧواھد اﺳﺗﻘﻼﻟش را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد و ﺷﮭزادهی ﮐﮫ از ﺗﺎج و ﺗﺧﺗش ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده اﺳت ،ﺑﯾﺎﺑد.
ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن آرزو ،ﺗﻼشھﺎی ﻣﮑرر ﺑرای ﺑرﻗراری رواﺑط ﻧزدﯾﮏ
و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ دو ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺿروری ﺑود،
اﻣﺎ ﺗﻼشھﺎی آن ﭘس از دﻓﻊ ﻣداوم ،اﮐﻧون ﻣﺗوﻗف و ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾر و ﺳرﭘﯾﭼﯽ آﺷﮑﺎر ﻣواﺟﮫ ﺷد.
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اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑردﺑﺎری طوﻻﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را اﺷﺗﺑﺎھﺎ ﺿﻌف ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷت،
ﻋﻣدا ﺧﺷم ﻋﺎدﻻﻧﮫ آن را ﺑراﻧﮕﯾﺧت.
اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﺳردارھﺎ و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﻣﻧﺎزﻋﮫ و آرزو ﻧدارد .آنھﺎ از ھرﮔوﻧﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﺧﯾر اﻣﯾر ﻣﺑرا اﻧد و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آنھﺎ ھﯾﭻ ﺗوھﯾﻧﯽ ﻧﮑردهاﻧد،
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل اﺳت ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل آنھﺎ اﺣﺗرام ﺑﮕذارد ،ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧود ﺑﮫ آنھﺎ
ﺻدﻣﮫ ﻧﻣﯽ زﻧد ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻣداﺧﻠﮫ ھﯾﭻ ﻗدرت دﯾﮕری در اﻣور
داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﺑدﯾل دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﻣﻠﮑﮫ ھﻧد ﺑر ﻋﮭده
اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن اﺳت.
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ﯾﺎدداﺷت ﻧﺎرﺗﺑروک ٢٣ ،ﻧوﻣﺑر
در اﯾن ﯾﺎدداﺷت ﺗﻼش ﺧواھم ﮐرد ﺗﺎ ﮔزارش ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد و اﻣﯾر ﮐﺎﺑل را ﺗﺎ
ﻣﺷﮑل ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎن اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾم.
 .٢ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻓت .ارﺗش ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در  ١٨۴٢ﺑﮫ ھﻧد
ﺑﺎزﮔﺷت و دوﺳت ﻣﺣﻣد را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷت .ﺳر ﺟﺎن )ﺣﺎﻻ ﻻرد(
ﻻرﻧس در  ١٨۵۵ﻣﻌﺎھدهی ﺑﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﺎ ﺷراﯾط زﯾر اﻣﺿﺎ ﮐرد:
ﻣﺎده اول :در ﺑﯾن ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻋزﺗﻣﻧد ھﻧد ﺷرﻗﯽ و واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و
آن ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت و وارﺛﺎن اﻣﯾر ﻣوﺻوف ،ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ داﯾﻣﯽ
ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎده دوم :ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻋزﺗﻣﻧد ھﻧد ﺷرﻗﯽ ﺑﮫ آن ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﺧﺗﯾﺎر واﻻﺣﺿرت
ﻗرار دارد ،اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارد و ھرﮔز ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎده ﺳوم :واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و آن ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در
اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت ،از ﺟﺎﻧب ﺧود و وارﺛﺎن ﺧود ﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻋزﺗﻣﻧد
ھﻧد ﺷرﻗﯽ را اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮐﻧد و ھرﮔز در آنھﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؛ دوﺳت دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣن
دﺷﻣﻧﺎن ﮐﻣﭘﻧﯽ ﻋزﺗﻣﻧد ھﻧد ﺷرﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻣﻌﺎھده ھﻧوز ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻌﮭداﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﯾم.
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 .٣در ﺟﻧوری  ١٨۵٧در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ و ﭘﺎرس ﮐﮫ در اﺛر اﻗدام ﭘﺎرس
ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر ھرات ﺷروع ﺷد ،ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫی ﺑﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﻋﻘد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در
ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺎرس ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و ﻣﺎ او را ﺑﺎ ﭘول و ﺳﻼح ﮐﻣﮏ ﮐردﯾم.
 .۴دوﺳت ﻣﺣﻣد در ﺟرﯾﺎن ﺷورش ﺳﭘﺎی وﻓﺎدار ﻣﺎﻧد و ﺑﺎﻋث ﻧﺎآراﻣﯽ در ﺳرﺣدات ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻧﺷد.
 .۵دوﺳت ﻣﺣﻣد در  ٩ﺟون  ١٨۶٣درﮔذﺷت و ﭘﺳرش ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،اﻣﯾر ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘس از ﺟﻧﮓھﺎی دراز داﺧﻠﯽ ﺗواﻧﺳت ﮐﺎﺑل را در ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨۶٨ﺑﮫ دﺳت آورد .ﺳر ﺟﺎن
ﻻرﻧس ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑود و در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓھﺎی داﺧﻠﯽ از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣدﻋﯾﺎن
ﻣﺗﺧﺎﺻم ﺗﺧت ﺧودداری ﮐرد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ دﯾد ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت ،در  ١٠ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨۶٨ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺗﻠﮕراف ﮐرد ﮐﮫ:
»ﭼون ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑدون ﺷﮏ در ﻣﺷﮑل ﺑزرگ ﺳﻼح و ﭘول ﻗرار دارد ،زﻣﺎن آن ﻓرا رﺳﯾده
اﺳت ﮐﮫ او را ﮐﻣﮏ ﻣوﺛر ﮐرد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺻﻼح اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭﻣﺎﻧده ﺷود ،اﮔر درﺧواﺳت
ﮐﻧد ،ﭼﻧﺎن ﮐﻣﮏھﺎ را درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد«.
ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ﮐﮫ او اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣل ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻗﺿﺎوت ﺧود در ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺧود دارد .در آن زﻣﺎن ﺳر ﺳﺗﺎﻓورد ﻧﺎرﺗﮑوت وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺑرای ھﻧد ﺑود و اﯾن اﻗدام ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﻧﺎرهﮔﯾری از ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﺑود ﯾﺎ طورﯾﮑﮫ ﺗوﺳط
آﻗﺎی وﯾﻠﯽ »ﻋدم ﺗﺣرک اﺳﺗﺎداﻧﮫ« ﻧﺎم ﮔرﻓت ،آﻏﺎز ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل داد ﮐﮫ ﺑﻌدا اداﻣﮫ
ﯾﺎﻓت.
 .۶ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﮑﺎﯾت داﺷت ﮐﮫ او ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرد ،ﻣﺷﺗﺎق
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود .او در ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل آرزوی
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ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ واﯾﺳرا در ﮐﻠﮑﺗﮫ را اراﯾﮫ ﮐرد و ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻧظر ﺧود را ﺑﮫ
ﻣﺎﻣور اﺑراز داﺷت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕو در ﺑﯾن او و اﻣﯾر ﻣطﻠوب ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻔﺗﮕو در ﺟرﯾﺎن ﺧدﻣت ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس در آن ﻣﻘﺎم ﺷد ،او ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﺑﺎ ﭘول و
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﮐﻣﮏ ﮐرد و ﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭم  ٩ﺟﻧوری  ١٨۶٩ﺑﻧﯾﺎد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ آﯾﻧده ﻣﺎ ﺑﺎ او
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
»اﯾن ﺗﻣﻧﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺳت ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﺑراز داﺷﺗم ﮐﮫ
ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ را در ﻣﻘﺎم اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑر ﯾﮏ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺣﮑم و داﯾﻣﯽ ﺑﺑﯾﻧم و رﺷﺗﮫھﺎی دوﺳﺗﯽ و
اﺗﺣﺎدی را ﮐﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد و ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﻣﺳﺗﻘل وﺟود دارد ،ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﺳﺎزﯾم.
ﺷﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﺗوﺳط ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﭘﻧﺟﺎب آﮔﺎه ﺷدﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  ۶ﻟﮏ روﭘﯾﮫ در اﺧﺗﯾﺎر
ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺑدل آن ھﯾﭻ ﺑﺎزﭘرداﺧﺗﯽ ﺟز
ﻣﺎﻧدﮔﺎری ،اﻋﺗﻣﺎد ،ﺻﻣﯾﻣت و ﺣﺳن ﻧﯾت ﻧدارد.
ﻣن ﻣﺗﺎﺳﻔم ﮐﮫ ﻣواﻧﻊ دارای ﻣﺎھﯾت ﻏﻠﺑﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب
در ﺳرﺣد ھر دو ﺳﻠطﻧت ﺷد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺑﺎت ﺑﯾﺷﺗر آرزوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ از ھﯾﭻ ﺗﺟﺎوزی ﻧﻣﯽ ﺗرﺳد و آرزوی
ھﯾﭻ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻧدارد ،ﺧواھﺎن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﮭرﺑﺎن ﺗوﺳط ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ
در ﮐﺎﺑل و ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺳﮫ ﻣﺎه آﯾﻧده ،ﺳﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ دو ﻟﮏ روﭘﯾﮫی ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع  ۶ﻟﮏ ﻣﯽﺷود ،در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت،
ﺗﺎ ﺗوﺳط ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوهی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﻣﺎ و ﺗﺣﮑﯾم اﻗﺗدار
ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ،ﺗطﺑﯾق ﮔردد.
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ﺑرای اﯾن ﻧﯾز ﺑﺎزھم ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺧواھﺎن ﺑﺎزﭘرداﺧﺗﯽ ﺟز ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽھﺎی ﻧﺷﺎن داده ﺷده در
ﺑﺧش اول اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣن اﯾن ﮐﺷور را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻓوری ﺗرک ﻣﯽﮐﻧم و ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل را
ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﻣﯽﮔذارم.
اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﺷورﺗﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻣل ﻣﺿطرﺑﺎﻧﮫ دﻧﺑﺎل ﮐردم و
ﻣورد رﺿﺎﯾت و ﺗﺎﯾﯾد اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت
ﺧود ﺧواھش واﻗﻌﯽ ﺑرای اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻧﺷﺎن دھﯾد ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ در
ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳت ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺎ در اﻣور داﺧﻠﯽ و اداره ﺳﻠطﻧت ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﯾن ﺗﺎﺑﻊ رﺋﯾس اداره اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺑﻌدی ﭼﮫ ﮔﺎمھﺎی دﯾﮕری ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت ﺷﻣﺎ
و ﻣﻘدار ﮐﻣﮏھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘول ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﺟﻧﮕﯽ در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل دوراﻧﯽ
ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺛﺑﺎت ﺣﺳن ﻧﯾت ﻣﺎ و اﻓزاﯾش اﻗﺗدار ﻣﺷروع و ﻧﻔوذ ﺷﻣﺎ داده ﺷود.
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺷﮑلﮔﯾری ﻣﺳﯾر اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و در ﻧظرﮔﯾری
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﯾس و واﯾﺳرای ھﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗرﯾن دوﺳﺗﺎنﺗﺎن
اﺷﺗﺑﺎه ﻧﺧواھﯾد ﮐرد«.
 .٧ﻻرد ﻣﺎﯾو در آﻏﺎز  ١٨۶٩ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﺷروع ﮐرد و اﻣﯾر ھﻧوز ھم ﻣﺷﺗﺎق ﮔﻔﺗﮕوی
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ واﯾﺳرا ﺑود ﮐﮫ ﻗرار ﺷد در ﻣﺎرچ  ١٨۶٩در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑرﮔزار ﺷود .ﺛﺑت رﺳﻣﯽ
ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑﯾن ﻻرد ﻣﺎﯾو و ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرﻗرار ﺷد در ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑرای او در ٣١
ﻣﺎرچ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
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»از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر اظﮭﺎر اراﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ
دﯾدار ﺷﺧﺻﯽ و اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐردﯾد ،ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺧوﺷﯽ و رﺿﺎﯾتﻣﻧدی ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش
ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺧواھﺷﺎت ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﻌدی ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣﺎﯾم.
ﻣن ﺑﯾﺷﺗرﯾن آرزوﻣﻧدی اراﯾﮫ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﻗدرداﻧﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ را دارم ﮐﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣن واﻋﺿﺎی ﺣﮑوﻣت ﻣن را ﻣﯾﺳر ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣن اﯾن ﻣﻼﻗﺎت را ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﻣن ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﻋﺗﻣﺎد دارم ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺧواھﯾد ﺗواﻧﺳت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺷروع ﺧود را ﺑر ﺗﻣﺎم ﺳﻠطﻧت اﯾﺟﺎد ﮐرده و ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم
ﻗدرت ﺧود ،اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اداره ﻣﺳﺗﺣﮑم و ﻣﮭرﺑﺎن در ھر وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺷوﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺗﺟﺎری و ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ و آراﻣش در ﻣرزھﺎی ﺧود ﮐﺎر ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھم اﮐﻧون ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯾﻠﯽ ﻧدارد ﮐﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧد ،در ﻧظر دارد ﮐﮫ رﺷﺗﮫھﺎی دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن آن ﺣﮑوﻣت و ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در اﯾن
اواﺧر ﺑﯾش از ﮔذﺷﺗﮫ ﻧزدﯾﮏﺗر ﺷده اﺳت ،ﺑﺎ ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺷدﯾد ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش از ﺟﺎﻧب دﺷﻣﻧﺎن
ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻧﺎآراﻣﯽ ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و اﺷﺗﻌﺎل ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐرده
و ﺑرﻋﻼوه ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ اوﺿﺎع اﺟﺎزه دھد ،ﺑرای ﺗﻘوﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ،
ﺑرای ﺗواﻧﺎﺳﺎزی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋدل و اﻧﺻﺎف ﺷﻣﺎ و اﻧﺗﻘﺎل ﺗﻣﺎم ﮐراﻣت و اﻓﺗﺧﺎر ﺑﮫ ﻓرزﻧدان
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ دارﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن ھﺳﺗﯾد ،ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن آرزوی ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻣﮑرر و آزاداﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد و اﻓﺳران آن
در ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣن ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽدھم ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ و اﺣﺗرام ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧواھد ﺷد.
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ﻣن ﺑﺎ اﯾن وﺳﺎﯾل و اﻋﻣﺎل اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻣﯾدواریھﺎی ﺑﻧﯾﺎﻧﯽ و ﻣﺳﺗدل دارم ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و آن ﺟﻧﺎب ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯾن
ﮐﻧﻧده ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺗﺑﺎع ھر دو ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ و ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود«.
اﻣﯾر در  ٣اﭘرﯾل ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺦ داد:
»ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او زﻧده اﺳت ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت او وﺟود دارد ،ﺑﻧﯾﺎد دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن او و
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد و ﺑزرگ اﻧﺷﺎﷲ ﺗﺿﻌﯾف ﻧﺧواھد ﺷد .او اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ او ﻣﮭرﺑﺎن ﺑوده و او را ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺧوﯾش ﻧﮕﮫ دارد«.
 .٨ﺑﺎ آنھم ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر در اﻣﺑﺎﻟﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﯽدھد و ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﭼﻘدر
ﺑﺎ آنھﺎ ﻣواﻓق ﺑود .اﻣﯾر ﺧواﺳﺗﺎر ﯾﮏ ﻣﻌﺎھدهی ﺑود ﮐﮫ او را در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم رﻗﯾﺑﺎن و
ﻣدﻋﯾﺎن ﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .او ﺑرﻋﻼوه درﺧواﺳت داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺿﻣﯾن ﺑرای
ﭘﺳر ﺟواﻧش ،ﻋﺑدﷲ ﺟﺎن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ﮐﮫ او را ﺑﺎ ﺧودش ﺑﮫ اﻣﺑﺎﻟﮫ آورده ﺑود ]ﯾﺎدداﺷت
ﻣﻌﺎون ﺳﮑرﺗر دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ٢۶ ،ﻣﺎرچ  .[١٨۶٩ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت زﯾﺎد در ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﮫ
دﯾوک آرﮔﺎﯾل در  ١ﺟوﻻی  ،١٨۶٩ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را ﮐﮫ او دﻧﺑﺎل ﮐرد ]دﯾوک آرﮔﺎﯾل در ﻣراﺳﻠﮫ
 ١۴ﻣﯽ  ١٨۶٩ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را در ﻣورد ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﮫ اﻣﯾر اﺑراز ﮐرد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر
از آﻧﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آنھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺻد اﻧﺗﻘﺎل آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣراﺳﻠﮫ  ١ﺟوﻻی ﻻرد
ﻣﺎﯾو ﺗوﺿﯾﺣﺎت آن ﺑود و ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت ،دﯾوک آرﮔﺎﯾل در  ٢٧اﮔﺳت  ١٨۶٩ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت »در ھﻣﮫ ﻣوارد رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑود«[ ﺗوﺿﯾﺢ داد و اﯾن
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ روﺷن درک ﺷود ﺗﺎ ﺑرﺧورد ﺑﻌدی ﺑﺎ اﻣورات ﻣورد
ﻗدرداﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ﻋﺻﺎره زﯾر از ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺳﯾﺎﺳت او را آﺷﮑﺎرا ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﯽدھد:
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» .٧واﯾﺳرا ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ اطﻼع داد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر از او ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺿرورت ﮐﻣﮏ از
ﺳوی ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﺳﯾﺎﺳت آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻧﺑود؛ ﺟدا از اﯾﻧﮑﮫ در ﺑﺧشھﺎی ﻣرﮐزی ﻗﺎره ﯾﺎ ﺟﺎی
دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ،ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرﻗراری ﺷراﯾط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و اﻣﻧﯾت ﺗﺟﺎرت ﺑﺎﺷد،
اﻣﺎ ﺑﮕذار آنھﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر آنھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑﺎﺷﻧد )ﮐﮫ آنھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎده آن اﻧد(،
آنھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺑﺟﻧﮕﻧد؛  ...در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ
اﻣﯾر ،ﻗﺻد واﯾﺳرا ﺟﻠوﮔﯾری از ھرﮔوﻧﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت دارای ﻣﺎھﯾت داﯾﻣﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﮫ ﻣﻌﺎھدات
و ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﺑود؛ ﺑﺣث روی ﻣوﺿوع ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎ داﻧﺳﺗﯾم اﻣﯾر ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھد
ﺑﮕوﯾد؛ واﻻﺣﺿرت ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ دﯾدار او ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺑﺎﺷد و ﺑراﯾش ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺧواﺳت دﯾﮕری ﻧدارﯾم ،ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻧﻧده ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾم؛ ﻣﺎ ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﻓﮑر ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﺎ او در ھﯾﭻ ﺻورﺗﯽ ﻧدارﯾم؛ ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ھﯾﭻ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم در ﮐﺎﺑل ﯾﺎ
ﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﻠطﻧت او ﻧﯾﺳﺗﯾم؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣردم ھﻧد را در ﮐل ﺑﺎ اﯾن
ﺑرداﺷت زﯾر ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﺧواھد داد ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺣد وﻓﺎدار در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﯾم.
 .٨ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھدف واﯾﺳرا در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت اﯾن ﺑود
ﺗﺎ ﺑرای او و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن داده ﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧد اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اﺗﺣﺎد دوﺳﺗﺎﻧﮫ و وﻓﺎداراﻧﮫ ﺑﺎ
او ﺑودﯾم؛ ﺑرای ﺗﺷوﯾق او در ﺗﻼشھﺎﯾش ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳﺗﻘل و ﯾﮏ
ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﮭرﺑﺎن؛ ﺗﺎﯾﯾد او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﺑرﺣق ﮐﺎﺑل ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾراﺛدار
ﺗﺧت او از اراده ﭘدرش ﮐﮫ در زﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﭘدرش دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﻋﻼن
ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﻔﮑﺗوی ﮐﺷور.
 .٩اﻣﺎ اھداف اﻣﯾر از آﻣدن ﺑﮫ اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﻓراﺗر از اﯾن رﻓت .از ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت او ﺑﺎ واﯾﺳرا
ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎ وزﯾرش و ﺑﻧدھﺎی ﮐﮫ او ﺑرای درج در ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده ﺑود ،ﺧواھﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﻣﮑﻣﻠﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻌﺎھده  ١٨۵٧ﺑﺎ ﭘدرش اﺳت
)ﮐﮫ آن را ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت( و او اﻋﻼم ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد »دوﺳت دوﺳﺗﺎن او« و
»دﺷﻣن دﺷﻣﻧﺎن او« ﺑﺎﺷﯾم .او ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھش داﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻋﻠﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھرﮔز
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»ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺟز اﻣﯾر و ﻓرزﻧداﻧش« ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮑﻧﯾم و او آﺷﮑﺎرا ﻣﺗوﻗﻊ
ﯾﮏ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﺑود.
.١٠اﻣﺎ اﯾن ﺗﻣﺎم ﻣوﺿوع ﻧﺑود.
 .١١او ﺗﻘﺎﺿﺎ و درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮕﺎﻧﮫ داور ﺑرای ﮐﻣﮏھﺎی ﺣﺎل
و آﯾﻧده ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗﺎﮐﯾد داﺷت ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا »ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺷراﯾط«
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ »طورﯾﮑﮫ رﻓﺎه او )اﻣﯾر( ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد« ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷود.
 .١٢ﺗواﻓق ﺑﺎ اﯾن درﺧواﺳتھﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑود ،اﻣﺎ ﻻزم ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اراﯾﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻗﺎﺑل
اﺷﺗﺑﺎه ﻧظرات اﻣﯾر را ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣﺟﮭز ﮐﻧﯾم )ﺑدون ﺗﺷوﯾق اﻣﯾدھﺎی ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﺟرا
ﻧﯾﺳﺗﻧد( ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺧود را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ
او ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم ﮐﮫ ﺳﻔر او و ﻏﯾﺎﺑت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺧطرﻧﺎک او از ﺳﻠطﻧﺗش ﺑﯾﮭوده ﻧﺑوده اﺳت.
 .١٣اﯾن ھدف ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓت ،اﻣﺎ ﺑدون ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺑود.
 .١۴ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﺻوﻟﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﻣورخ  ١۴ﻣﯽ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت اﺗﺧﺎذی و ﻧظرات
اراﯾﮫ ﺷده در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ،آن اﺻول در ﺗواﻓق ﮐﺎﻣل ﺑﺎ آن اﻗداﻣﺎت اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ھﯾﭻ دﺳﺗوراﺗﯽ از ﺣﮑوﻣت ﻟﻧدن ﻓراﺗر از ﯾﮏ اراﯾﮫ ﮐوﺗﺎه ﮐﻠﯽ ﺧواھﺷﺎت در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺧﺻﯽ
ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ﺑﮫ واﯾﺳرا درﯾﺎﻓت ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد »آن ﺳﯾﺎﺳت اﺣﺗﯾﺎط و ﭘرھﯾز از ﻣداﺧﻠﮫ
را ﻧﮕﮭدارد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﻠف ﺷﻣﺎ دﻧﺑﺎل ﺷده اﺳت« ،ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت
ﺑﺎ اﻣﯾر در ﮐﻧﻔراﻧس از وﻋدهھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﻓراﺗر ﻧرﻓت ﯾﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت از ﺑدھﯽھﺎی ﻣﺎ
ﮔﺳﺗرش ﻧﯾﺎﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﺣدودهی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑودﻧد و ﺗﺷرﯾﺢ ﺷدﻧد ،ﺑﺎ
ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﺧﺎذ ﮐرده ﺑودﯾم و از ھرﮔوﻧﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﯾﺎ ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﮐﮫ
ﻗﺑﻼ در راﺑطﮫ ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت داﺷﺗم ،ﻣﺣدود ﻣﺎﻧد.
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 .١۵ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ واﯾﺳرا در ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻣﯾر در ﮐﻧﻔراﻧس  ٢٧ﻣﺎرچ اراﯾﮫ ﮐرد،
ﺧواھش ﻣﺣﮑم ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای دﯾدن ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل در ﮐﺎﺑل
ﺑود؛ ﻣﺎ ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﺑرای اﻧﺣراف از ﻣﺳﯾری ﻧدارﯾم ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﺧت ﻧﺷﺳﺗن او اﺗﺧﺎذ
ﮐردهاﯾم؛ ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﻗوﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺑﺑﯾﻧﯾم و او ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
ﺳرﯾﻌﺎ آراﻣش و ﺣﮑوﻣتداری ﺧوب در ﺳراﺳر ﻗﻠﻣرو ﺧود را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
 .١۶ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐردﯾم اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﯾﺎنﻣدت ﻧﺎﻣﯾده ﺷود؛ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ ھﯾﭻ ﺳرﺑﺎز ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھرﮔز ﺳرﺣد او را
ﺑرای ﮐﻣﮏ در ﺷورش اﺗﺑﺎع او اﺟﺑﺎرا ﻋﺑور ﻧﺧواھد ﮐرد؛ ھﯾﭻ اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم در ﺷﮭرھﺎی او ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺧواھد ﺷد؛ ھﯾﭻ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯽ ﺑرای دوران
ﻣﻌﯾن ﭘرداﺧت ﻧﺧواھد ﺷد؛ ھﯾﭻ وﻋده ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی دﯾﮕر اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھد ﺷد؛ ھﯾﭻ
ﻣﻌﺎھدهی اﻣﺿﺎ ﻧﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﮑﻠف ﺳﺎزد ﺗﺣت ھر ﺷراﯾطﯽ او و ﻓرزﻧدان او را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﺷﮑﺎر و ﻣطﻠق
ﮐﻧوﻧﯽ آﻣﺎده ﺑودﯾم و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷواھد ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧش دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،اﺣﺗرام ﺑرای ﺷﺧﺻﯾت و ﻣﻧﺎﻓﻊ
او ﺗﻣﺎم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﻧوی در ﻗدرت او را ﺑدھﯾم؛ ﺑرﻋﻼوه ﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل داﺷﺗﯾم ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﭘول،
اﺳﻠﺣﮫ ،ﻣﮭﻣﺎت ،اﻓﺳران ﺑوﻣﯽ و ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی دﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ،ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﺧود
ﻣﻣﮑن و ﻣطﻠوب ﺑداﻧﯾم...
 .٢٠اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل درک ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ او را ﻓﻌﻼ و در آﯾﻧده ﺑﺎ ﭘول
ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ،ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﮭرﺑﺎن و ﻗوی در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اداﻣﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎﯾﻊ رﺿﺎﯾت ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﺷد...
 .٢٢وﺿﻊ اﻣور ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ،ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت واﯾﺳرا ،ﺑرای ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺧطﺎب
ﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﺷود:
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اول ،اﻣﯾر ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻧﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :ﻧﮫ ﻣﻌﺎھده ،ﻧﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت ،ﻧﮫ اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﻣﻘﯾم ،ﻧﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧﺎﻧوداﮔﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﺳﻠﮫ وار.
دوم ،او ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ﮔرم ،ﻋدم ﺗﺷوﯾق رﻗﯾﺑﺎن و دﺷﻣﻧﺎن
او ،ﭼﻧﺎن ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﺑرای ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓوری او ﺿروری ﺑداﻧﯾم ،ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ
ﺛﺎﺑت و دوﺳﺗﺎﻧﮫ از طرﯾق ﮐﻣﯾﺳر ﻣﺎ در ﭘﺷﺎور و ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .او از
ﺟﺎﻧب ﺧود اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎم ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﮕﮭداری ﺻﻠﺢ در ﺳرﺣدات ﻣﺎ و رﻋﺎﯾت ﺗﻣﺎم
درﺧواﺳتھﺎی ﻣﺎ در ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت...
 .۴۵ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﺟل ﺗرﯾن و ﻣﮭمﺗرﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻣﯾر در اﻣﺑﺎﻟﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺧود او ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓرزﻧدان ﻣﺳﺗﻘﯾم او را در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم ﻣدﻋﯾﺎن و در ﺗﻣﺎم ﺷراﯾط ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﯾم.
 .۴۶ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او ﻣوﺿوع را ﭘﯾﺷﮑش ﮐرد ،واﯾﺳرا از ﺑﺣث روی آن ﺧودداری ﮐرد.
 .۴٧در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﻌدی ﮐﮫ ﺑﯾن واﻻﺣﺿرت و واﯾﺳرا ﺻورت ﮔرﻓت ،او )اﻣﯾر( اﻋﻼم ﮐرد
ﮐﮫ اﯾن درﺧواﺳت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ او ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ او ،ﺑﻠﮑﮫ اوﻻده ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺧوﻧﯽ او را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد و اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را او ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت
و ﺗﺎﮐﯾد ﺗﮑرار ﮐرد .او ﺑﺎزھم و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ طوﻻﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﮑم ﺣرﻓوی و
دﯾﻔﮑﺗو ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ دﻋوت رﻗﺎﺑت ﺑرای ﺗﺧت و ﺗﺣرﯾﮏ اﻣﯾدواری اﻧواع ﻧﺎﻣزدھﺎ اﺳت؛ اﮔر
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ او و ﻓرزﻧدان او را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت
ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم ﻧدھد و ﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت ھﻧد را در ھر ﺷراﯾطﯽ ﻧﭘذﯾرد و آنھﺎ را ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﻧدﮔﯽ ﺧود ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗدرداﻧﯽ را ﻧﺷﺎن دھد و اﯾن درک ﺷود ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن
ﻧﻘض از ﺟﺎﻧب او ﯾﺎ اوﻻده او ﺗﻣﺎم ﺗرﺗﯾﺑﺎت را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد.
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 .۴٨واﯾﺳرا در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﺣوادث آﯾﻧده را ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﯾﺎ
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐرد؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﺎل ﺳروﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و واﻻﺣﺿرت ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ داﺧل
ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھرﮔز رخ ﻧدھد«.
ﺣﺎل ﺑدون ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﯾﺎ اھﻣﯾت ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ذﮐر ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺳر ﺳﺗﺎﻓورد
ﻧﺎرﺗﮑوت واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ دﯾﮕر وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﻧﺑود ،اﻣﺎ در دوران ﺗﺻدی او آﻏﺎز ﺷد .در ﺑﺣث
در ﻣﺟﻠس ﻋوام در  ٩ﺟوﻻی  ١٨۶٩ﺳر ﺳﺗﺎﻓورد ﻧﺎرﺗﮑوت ﺳﯾﺎﺳت ﺧودداری از ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﻣﻌﺎھدهی ﺑﺎ اﻣﯾر ارا ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺻوﯾب ﮐرد و ﻧظر ﻗوی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ھرﮔوﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﺣد ﻣﺎ در
ﺳﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اراﯾﮫ ﻧﻣود.
 .٩ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ واﺿﺣﺎ ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺗوﺿﯾﺢ ﺷد ﺗوﺳط او ﺗﺎ ﻣرﮔش در
 ١٨٧٢ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﮔزارش زﯾر ﺗوﺳط ﺳر ﺟﺎن ﺳﺗرﯾﭼﯽ داده ﺷد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
از اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑود ،در ﯾﮏ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در  ٣٠اﭘرﯾل ١٨٧٢
ﻓورا ﭘس از ﻣرگ او:
»ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻻرد ﻣﺎﯾو ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ
دﻧﺑﺎل ﮐﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺷود .او ﻋﻼﻗﮫ داﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺳرﺣدی
ﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺑﺎﯾد آنھﺎ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد ھﺳﺗﯾم ،ھﯾﭻ
ﻋﻼﻗﮫ ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗﺗدار آنھﺎ ﺗﺟﺎوز ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑرﺧﻼف ،ﺧواھش ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از
ﻗدرت آنھﺎ و ﻧﮕﮭداری ﻣﻠﯾت آنھﺎﺳت .او ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽﺗواﻧﯾم در
اﯾن اﯾﺎﻟتھﺎ آﺛﺎری از اﻣﭘراﺗوری اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ آنھﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾم ﮐﮫ روزھﺎی ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﺳﺎزی ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و آنھﺎ ﻋﻣﻼ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑرای ﺳزواری ﻟطف و
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑدﺳت ﻣﯽآورﻧد و ھﯾﭻ ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽﺑﺎزﻧد.
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ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻠطﻧتھﺎی ھم ﻣرز اﻣﭘراﺗوری ھﻧد وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت واﻗﻌﺎ
ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺻﻠﺢ و ﻣﺳﺗﻘر در آن ﺑرای ﺳﺎلھﺎ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣﺎم آنھﺎ از
ﻋﻣﺎن ﺗﺎ ﯾﺎرﻗﻧد ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺟﻧﮓھﺎ ،اﻧﻘﻼبھﺎ و ﺗﻐﯾﯾرات ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﺗواﺗر ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺳرﻋﺗﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس ﺳر درﮔﻣﯽ در ذھن ﺧواﻧﻧده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد .اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣزﻣن و آﺷوب و ﺑﯽ
ﻧظﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺧرﯾب ﮐﻧﻧده ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎ و ﻣرزھﺎ و ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺿﻌف و ﺗﺟزﯾﮫ اﺳت ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧده
و دﻋوت ﮐﻧﻧده ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزی ﯾﺎ اﻟﺣﺎق اﺳت .اﯾن ﺗﺟﺎرت را ﻧﺎﺑود ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺣﺎﺻل ﺧﯾزی
زﻣﯾن را از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد ،ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎرت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز را ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻧﮕﮭداری
ﻧظم و ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و ﯾﮏ طﺑﻘﮫ داﯾﻣﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ او اﻧﺎرﺷﯽ داﯾﻣﯽ
و ﻣوﻟد اﻧزوا ،ﺗﻌﺻب و ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی در ﮐﺷورھﺎی اﺳت ﮐﮫ از ﻧﻔرﯾن آن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ھﻣﯾن اوﺿﺎع در ھﻧد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻟﺣﺎق اﺟﺑﺎری اﻣﭘراﺗوری ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﮐوھﮭﺎی ﻓراﺗر از
اﻧدوس ﺷد .ھﻣﯾن وﺿﻊ اﻣور ﺑﯾش از ﺷﮭوت اﺷﻐﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺳﻠطﮫ روﺳﯾﮫ را در آﺳﯾﺎ
ﮔﺳﺗرش داد.
ﮐﺎرﺑرد ﯾﮏ درﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای اﯾن ﺑدیھﺎ ھدف ﻋﻣده ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑود .او
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻋﻼم ﮐرد و ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺷﺑﺢ اﻟﺣق ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت،
او ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﺎ آﻣوﺧت ﮐﮫ از ﻣﺎ ﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎ ﺑوﺟود آوردن ﺗﻔﺎھم ﻣﺷﺗرک
ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ھمﺳرﺣد ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرزھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل آنھﺎ ،او در ﺟﺳﺗﺟوی دورﻧﻣودن
ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎ ﺑرای ﺟﻧﮓ و ﺗﺟﺎوز ﺑود .ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣودن ﺣﺎﮐﻣﺎن اﯾن اﯾﺎﻟتھﺎ ﺑرای ﺗﻘوﯾﮫ ﺣﮑوﻣت
داﺧﻠﯽ آنھﺎ و ﺑوﺟود آوردن ﻧﻔوذ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺟﮭت
ﺳرﮐوب ﺷورشھﺎ و اﻧﻘﻼبھﺎ ،او ﺗﻼش ﮐرد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﮑم ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ و ﻣﮭرﺑﺎن اﯾﺟﺎد
ﮐﻧد .ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق و ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺟﺎرت ،او اﻣﯾدوار ﺑود ﺗﺎ ﻣواﻧﻌﯽ را ﺑﺷﮑﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷورھﺎ را از
ﻣﺎ ﻣﻧزوی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود و در داﺧل و ﺧﺎرج ﺳرﺣدھﺎ ﯾﮏ ﻣﻧﻔﻌت داﯾﻣﯽ در ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت
ﻧظم ﺧوب اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .او ﻣﯽﺧواﺳت از طرﯾق ارﺗﺑﺎط آزاداﻧﮫ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ﺟﮭﺎﻟت در ﻣﻘﺎﺑل
ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ و ﺗﻌﺻب در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻘﺎﺻد ﻣﺎ را دور ﺳﺎزد ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﯾﺎن ﮔذﺷﺗﮫ زﯾﺎﻧﺑﺎر ﺑود.
در آﺧر ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑرای ﮔﻔﺗﮕوھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺻرﯾﺢ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎری
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ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﮐﺷورھﺎی ھمﺳرﺣد روﺳﯾﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺣوزه ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ اﻧد.
اﯾن اﻣﯾد او ﺑود ﮐﮫ اﺑزاری ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ و رﻓﺎه ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﺧﺳﺗﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
و دور ﻧﻣودن ﻋﻠل ﺑﯽ ﻗراری ﺑﮫ ﻋﻧوان طرحھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اذھﺎن
ﻋﻣوﻣﯽ ھر دو ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
اﯾن ﺑرای ﻣن ﻣﺷﮑل اﺳت ،در ﻓﺿﺎی ﻣﺣدودی ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻗرار دارد ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ ﻻرد ﻣﺎﯾو را ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دھم .ﺑﺎ آنھم ارﺟﺎع ﺑﮫ آن ﺑدون اﺷﺎره ﺧﺎص ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﺗﮑﻣﯾل اﺳت .ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻣﯾر در اﻣﺑﺎﻟﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎرچ  ١٨۶٩ﻧﺧﺳﺗﯾن وظﯾﻔﮫ ﻋﺎﻣﮫ
ﺑزرﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﭘس از ﮔرﻓﺗن ﻣﻘﺎم ﺑﺎﯾد اﺟرا ﻣﯽﮐرد و ﻣﺳﯾری ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﻣﯾر
اﺗﺧﺎذ ﮐرد ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﻻرد ﻣﺎﯾو و اﺛرات آن را ﻓراھم ﺳﺎﺧت.
ﻣن ﻗﺻد ﻧدارم ﺑﯾش از طرح ﻣﺧﺗﺻر وﺿﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﭘردازم ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو
ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺟدﯾد ﻣﻧﺻوب ﺷد .ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﭘس از ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺷﮑﺳتھﺎی ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ ﺣدود ﺳﮫ
ﺳﺎل ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﻌﻘوب ،ﭘﺳر ﺗواﻧﺎﯾش ﺧود را دوﺑﺎره ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل رﺳﺎﻧد .دﺷﻣن او اﻋظم
ﺧﺎن اﻣﯾر ﻏﺎﺻب ﻓراری ﺷد و ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﺑﺧﺎرا ﮔردﯾد .ﺣﺗﯽ در
روزھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ،زﻣﺎﻧﯽ وﺟود داﺷت ﮐﮫ از ﻧﯾﺎز ﻣطﻠق ﭘول ،ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ او ﻧﺗواﻧد ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ را ﻧﮕﮫ دارد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟدﯾد او
واﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .او از اﯾن ﺗﻧﮕﻧﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل  ٢٠ھزار ﭘوﻧد ﺗوﺳط ﻻرد ﻻرﻧس ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ
ﺑﺎ درک اﻋﺎده او ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﻧﯾﺎز ﻋﺎﺟل ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی او را ﺗﻘدﯾر ﮐرد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اوﻟﯾن ﺗﺣﻔﮫ
دﺳﺗور  ١٠٠ھزار ﭘوﻧد ﺑﯾﺷﺗر را ﺻﺎدر ﮐرد .در ﻣﺟﻣوع ﻣﻘدار ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آﻣدن ﻻرد ﻣﺎﯾو
ﺑﮫ ھﻧد ﺑرای اﻣﯾر داده ﺷد و ﯾﮏ ﺗﺣﻔﮫ ﺣدود ﯾﮑﮭزار اﺳﻠﺣﮫ ﮐوﭼﮏ ﺑﺎ ﭘول ھﻣراه ﺑود.
ارﺳﺎل ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﭘول ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﺣﻔﮫ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﻠﺣﮫ و ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻼﻗﺎت اﻣﯾر ﺑﺎ ﻻرد
ﻣﺎﯾو در اﻣﺑﺎﻟﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
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ﻣﻘدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ﺑرای آن دﯾدار در زﻣﺎن ﺳﻠف ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ در
ﭼﻧد روز اوﻟﯾﮫ اﻋﺎده ﺧود ﺑﮫ ﻗدرت ،درﺧواﺳت ﺧود ﺑرای دﯾدار واﯾﺳرا را ﺑﮫ ﻣﺟرد رﻓﻊ
ﺧطرات ﻓوری اﺑراز داﺷت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﭘﺎﯾداری دوﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن اﻋﻼن ﮐرد .از آن زﻣﺎن ﺑﺎ آنھم ﺗﺎ ﻣﺑﺎرزهی ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ﻧﮭﺎﯾﯽ ارﺗش اﻋظم
و ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺷد ،ﺻرف ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از رﺳﯾدن ﻻرد ﻣﺎﯾو ،ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ وﺟود ﻧداﺷت
ﮐﮫ ﻏﯾﺎﺑت او از ﮐﺎﺑل ﺧطرﻧﺎک ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﺷراﯾط ﻣﺗﻌدد ﮐﮫ ورود ﺑﮫ آن ﺑﯽﻣورد
اﺳت ،ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯾن واﯾﺳرا و اﻣﯾر ﺗﺎ ﻣﺎرچ  ١٨۶٩ﺻورت ﻧﮕرﻓت .ﭘس از ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣﮑرر
ﺗوﺳط اﻣﯾر ﮐﮫ اھﻣﯾت ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽداد ،ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺣﺎﺿر ﺷد ﮐﮫ آن را ﺑﭘذﯾرد.
واﯾﺳرا ﻣﯾل داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد و اﻣﯾر آن را ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﭘذﯾرﻓت .او ﺑﺎ ﺗرک
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳراﺳر ﭘﻧﺟﺎب ﻋﺑور ﮐرد و ﺑﺎ دﯾدن ﻗطﺎر آھن ﻣﺎ ،ﺳرﺑﺎزان ﻣﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت
ﻣﺎ ،درک واﻗﻌﯽ از ﻗوت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﺑدﺳت آورد .او ﺗﺣﺳﯾن ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن
ﻧﮑرد .واﯾﺳرا اﻣﯾر را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷﮑوه و ﻣراﺳم ﺑرازﻧدهی او ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐرد .اﻓﺳران ﻋﻣده
ﺣﮑوﻣت و ﻣﮭمﺗرﯾن روﺳﺎی ﺑوﻣﯽ ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد.
اﻣﯾر ﺑرای اﻣﯾدواری ﺑر ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﺳﺎﻻﻧﮫ آﻣده ﺑود؛ ﺑرای ﮐﻣﮏھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود،
ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ زﻣﺎن آن را ﻣﻧﺎﺳب ﺑداﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ھر وﻗت ﮐﮫ او ﺿرورت دارد و
درﺧواﺳت ﮐﻧد؛ و ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﮭدات ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن در
ھر ﺣﺎﻟت ﻋﺎﺟل و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن در ﮐل ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗواﻟﯽ ﺣﮑوﻣت او در ﺧﺎﻧواده اش و
ﻧﮫ ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕر .اﯾن اﻣﯾدواریھﺎ را ﻣﺟﺑور ﺷد ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد؛ اﻣﺎ او ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺑﮫ
ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت .ﭼون او ﺑﺎ ﺧود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی از ﺟﻧس ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ اﻧﺗﻘﺎل داد،
ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺗﺿﻣﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ﮔرم ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺣﺎﮐﻣﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده
ﻧﺷده ﺑود.
ﺳﺎﻟﯾﺎن زﯾﺎدی را ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺧﺎطره ﺳﯾﺎﺳت ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر  ۴٢ – ١٨٣٩را ﻣﺣو ﮐرد و ﻣردم
اﻓﻐﺎن را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮫی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از ﺗﺟﺎوز ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ آن
852

ﺑﺎﯾد ﺗرﺳﯾد .ﻣﻼﻗﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ در اﻣﺑﺎﻟﮫ در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای دور ﻧﻣودن ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی ﺻورت
ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺗﻣرﯾن ﻣوﺛر آن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد؛ ﺑرای آوردن ﺗﻌﮭد در ذھن
اﻣﯾر ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻗﻠﻣرو ﺧود ﻧدارد و راه را ﺑرای ﭘذﯾرش
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای اﻣﯾر ھﻧوز درس ﻏرﯾﺑﮫ ﺑود ،ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺧرد او ﺧودداری از ﻣداﺧﻠﮫ در
اﻣور ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن اﺳت و ادای ﺳﮭم ﺧود در وظﺎﯾف ﻣﺷﮑل اﻋﺎده ﺑرﺧﯽ ﺗداﺑﯾر ﺑرای ﺻﻠﺢ
ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی.
اﯾن ﻣﺷوره ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﻓرارﺳﯾدن ﻓرﺻتھﺎ در ﻧوﺷﺗﺎرھﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽﺷد ،اﻣﯾر در ﭘذﯾرش
آن ﮐﻧد ﻧﺑود.
ﺑرای ﺑرﻗراری ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ آن اﺗﺑﺎع ﺧودش ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ او را ﺑﮫ ﻓراﺗر رﻓﺗن از ﻣﺣدوده
ﻗﻠﻣروش و اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ در ﺗﻼﻓﯽ ﺻدﻣﺎت ﯾﺎ ﺧﯾﺎلﭘردازیھﺎ ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﮐردﻧد،
ھﻣﯾﺷﮫ ﮔوش ھﺎﯾش را ﮐر ﻣﯽاﻧداﺧت .او در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﺷورهھﺎی داده ﺷده ﺗوﺳط واﯾﺳرا
ﺑﺎ اﻓﺳران ﺳرﺣدی ﺧود ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت دﻓﺎع ﻧظﺎرﺗﯽ و ﺧودداری از ﺗﺟﺎوز ﯾﮑﺟﺎ ﺷد و ﺗﻼش
ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺧود را ﺑﺎ اﻋﻣﺎل دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﯾوهی ﺣل ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣردم ﺧود را
ﺷﮕﻔت زده ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﺗﺣﺳﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮔردﯾد .اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدون
ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻓراﺗر از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗوی ﻣﻌﻧوی و ﻣﺷورهھﺎی دواﻣدار
ﺻورت ﮔرﻓت .از  ١٨۶٩اﻣﯾر ھﯾﭻ ﯾﺎراﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی درﯾﺎﻓت ﻧﮑرد .در ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻣﯾر ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎﯾش ﺑﯾش از اﯾن ﺻﻠﺢ آﻣﯾز و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺑود.
ﻣن ھم اﮐﻧون ﺑﯾﺎن ﮐردم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اھداف ﻋﻣده ﺳﯾﺎﺳت ﻻرد ﻣﺎﯾو وادارﺳﺎزی ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ ﺑرای اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻣﺷﺎﺑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﻓوری آنھﺎ ﺑود.
ﭘذﯾراﯾﯽ اﻣﯾر در اﻣﺑﺎﻟﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در روﺳﯾﮫ ﺷد .ﺷﺎﯾﻌﺎت
اﻏراق آﻣﯾز ﮔوﻧﺎﮔون در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺟرﯾﺎن داﺷت و ﺗوﺳط رﺳﺎﻧﮫھﺎی روﺳﯾﮫ ﭘﺧش
ﻣﯽﺷد .ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی ﺑدﯾن ﺑﺎور ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﭘﯾﻣﺎن ﻣﺧﻔﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑرای ﺷوراﻧﯾدن روﺳﺎی
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ﮐﺷورھﺎی ﺳرﺣد آﻣو ﺑرای ﻣﻘﺎوﻣت و دﻓﻊ ﭘﯾﺷرویھﺎی روﺳﯾﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ
آﻧﮑﮫ اﯾن ھراسھﺎی ﺑﯾﮭوده ھرﮔز ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻗرار ﻧﮕرﻓت ،ﺑرﺧﯽ
ﻧﮕراﻧﯽھﺎ از ﺟﺎﻧب آن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎﯾد از آزار ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﺧودداری ﮐﻧد .ﯾﮏ ﻓرﺻت ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺻرﯾﺢ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗوﺳط
ھﯾﺋت آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑﮫ روﺳﯾﮫ در ﺳﺎل اول واﯾﺳراﯾﯽ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻣﯾﺳر ﺷد .ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺎﻣل
ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﮐﮫ ﺑﻌدا از ﺟﺎﻧب اﻣﭘراﺗور ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫی ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ
ھﯾﭻ ﻗﺻدی ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود ﻧدارد؛ اﮔر اﻧدﯾﺷﮫ اﺷﻐﺎل از ذھن اﻣﯾر ﻣﺣو ﺷود،
در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺻﻠﺢ ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺷد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺳن ﻧﯾت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی اﻣﯾر
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺟﺎوز وارد ﺷود ،روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﯾن ﺗرﺗﯾب از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود ﺑرای
ﺧودداری ﺑﺧﺎرا از ﺗﺟﺎوز ﻣﺗﻘﺎﺑل در ﻣﺣدوده ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد.
ﺗﺑﺎدل دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎ ﮐﮫ ھر دو ﻣﻠت از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود ﮐﺎر ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﺻﻠﺢ را در ﻣﻧﺎطق
ﻧﺎآرام آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑوﺟود آورﻧد از آن زﻣﺎن ﻣﮑررا ﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
و وزرای روﺳﯾﮫ ﺗﺟدﯾد ﺷده و ﺛﻣرات اﯾن ﺗﻔﺎھم ﺧوب ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻋﻼم ﺷده اﺳت .در اﺛر ﻧﻔوذ
روﺳﯾﮫ ﺑﺎﻻی ﺑﺧﺎرا ﺧروج ﺳرﯾﻊ دﺳﺗﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺑﺧﺎرا ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ در زﻣﺳﺗﺎن
 ١٨۶٩آﻣو را ﻋﺑور ﮐرده ﺑودﻧد .ﺧودداری ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺗوﺳط ﮔروه/دﺳﺗﮫھﺎی ﻣﮭﺎﺟر
اﻓﻐﺎن در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑرای ﻟرزاﻧدن ﺗﺧت اﻣﯾر ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺗﺧﺻﯾص داده ﺷود .وﻗﺗﯽ
ﻣﮭمﺗرﯾن اﯾن ﻣﮭﺎﺟران ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﯾﮑﺑﺎر ﻋﻠﻧﯽ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ روﺳﯾﮫ اﺳت
ﺗﺎ او را در اﺷﻐﺎل ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﺟﻧرال ﻓون ﮐﺎﻓﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎنﻧوازی ﺑرای
او ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﺷراﯾط ﻣﺟﺑورﯾت او اﻋطﺎ ﺷده اﺳت ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دﺷﻣن اﻧﮕﻠﯾس ﯾﺎ
ادﻋﺎﮐﻧﻧده ﺗﺧت ﮐﺎﺑل .او ﮔﻔت ،روﺳﯾﮫ ﺧواھﺎن ھرﮔوﻧﮫ رﻓﺎه ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﮑرده اﺳت .ﺟﻧرال ﻓون ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺧودش در ﺑﮭﺎر  ١٨٧٠ﯾﮏ
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم را آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺗﺟدﯾد ﺷد و ﺑرای اﻣﯾر ﺗﺿﻣﯾنھﺎی اﺣﺳﺎﺳﺎت
ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن داده ﺷد .ﺗﻣﺎم دﻻﯾل وﺟود دارد ﮐﮫ
اﻣﯾدوار ﺑود ﺗﺷﺧﯾص ﻣرزھﺎ ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺎرا ﺻورت ﮔﯾرد ،ﯾﮏ ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﻻرد
854

ﻣﺎﯾو ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻋﻣﯾق در آن داﺷت و ﺑﺎﯾد ﻣدتھﺎ ﭘﯾش ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ذﯾرﺑط ﺗﺣﻘق
ﻣﯽ ﯾﺎﻓت.
ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ،ﭘﯾش از اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت از ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ در
آن ﻣﻧﺎطق اﻋﺎده ﺷود .ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻠﺦ ﺳدهھﺎ ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ﻣردم ﺑﺎور ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗوت/ﻗدرت ﺻرف
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺟن اﺷﻐﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود و وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻗدرت ﺟدﯾد در ﻣﯾدان ظﺎھر ﻣﯽﺷود،
ﭘﯾﺷروی او ھرﮔز ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻟﺣظوی ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﯽﺷود ،ﻣﮕر ﺻرف وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ
ﻗوﯾﺗر از ﺧود ﺑر ﻧﺧورد .ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾل از ﺳوی ﯾﮑﯽ از ﻗدرتھﺎی ﻋﻣده ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻧﯾروھﺎ ﻓراﺗر از ﻣﺣدوده ھﺎی ﻣوﺟود را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،در
ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ آن ﺧوﺑﯽ را ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت ،ﺧﻧﺛﺎ ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اروﭘﺎ و
آﺳﯾﺎ ﻧﻘش ﺧود را در ﺗﻼش ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻣﮑﺎن ھرﮔوﻧﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم داده
اﺳت .در ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ از ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺻرﻓﮫ ﻧﮑرد ﺗﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﻓوری ﻣواظﺑت
ﻗرار داﺷﺗﻧد از طرﯾق ﻣﺷوره ﺑرای ﺗرﺟﯾﺢ ﺷﯾوهھﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﯾز و ﻣذاﮐرات ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ
ﺑﮫ اﺻول ﯾﮑﺟﺎ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻋﻣل ﺧود را ﺑرای آﯾﻧده ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺛﺑت داﯾﻣﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ رھﻧﻣﺎ ﺑرای ﺑﺎزﯾﮕران ﻓوری ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺎﻋده ﺑرای اراﯾﮫ
ﻧظرات آنھﺎ ﺑﺎ ﺻدای اروﭘﺎ اﮔر ﺻﻠﺢ دوﺑﺎره ﻣزاﺣﻣت ﺷود«.
 .١٠ﻣن در ﻣﯽ  ١٨٧٢وارد ھﻧد ﺷدم و در ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﺻﺎب ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺗﻼش ﮐردم ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳت
ﻻرد ﻣﺎﯾو و ﻻرد ﻻرﻧس را در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮕﮫ دارم ﮐﮫ ﺳر ﺟﺎن ﺳﺗرﯾﭼﯽ آن را
ﺧوب ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرده اﺳت.
 .١١در ﺑﯾن ﺳﺎلھﺎی  ١٨٧٢و  ١٨٧۶ﺗﻐﯾﯾرات ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﺳﯾﺎﺳتھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
رخ داده اﺳت و ارﺗﺑﺎطﺎت دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده
اﺳت .ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺗرﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﮐﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی رخ داد ،ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑل ﺧﯾوه ﺑود .اﯾن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ روﺳﯾﮫ را در ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣن در ﺟﻧوب ﺧﯾوه آورد،
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ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی آنھﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھمﻣرز اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ،ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﻻرد
ﮐﻼرﯾﻧدون ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻻرد ﮔراﻧوﯾل ﺷد و ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در  ١٨٧٢ﺑﺎ ﭘذﯾرش ﻣرز
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده ﺑود و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن داﺷت ﻣﺎﻧﻊ
ﺧﺎن ﺑﺧﺎرا از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ آن ﻣرزھﺎ ﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ از ﺳوی ﺧود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻔوذ ﺧود
ﻣﺎﻧﻊ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری در ﺳﻣت دﯾﮕر ﺷدﯾم .اﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾﮫ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ در اﻣﻧﯾت ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮔردﯾد ﮐﮫ ھرﮔز زﯾر دﺳت او ﻧﺑود.
 .١٢ﺑﺎ آنھم او ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺑﯾﺎﻧﺎت او ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﻣﺎ در ﮐﺎﺑل از ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ داده ﺷده ﺑﮫ او ﻣﺗﻌﺎﻗب ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺗرس داﺷت .در
آﻏﺎز  ١٨٧٣ﻻزم داﻧﺳﺗم ﻧﺗﯾﺟﮫ داوری را ﺑﮫ او ﺗوﺿﯾﺢ دھم ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﻟﻧدن ﺑﯾن ﭘﺎرس و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳرﺣدات آن ﮐﺷورھﺎ در وﻻﯾت ﺳﯾﺳﺗﺎن
ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ]ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن داوری ﺑرای اﻣﯾر ﻏﯾرﻗﻧﺎﻋت ﺑود .او ﺗوﻗﻊ داﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ او ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم و او در ﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر رﻧﺟﯾده ﺧﺎطر ﺷد[ .ﻣن ھﻣﭼﻧﺎن
ﺧواﺳﺗم از وﯾژﮔﯽھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳرﺣد اﻓﻐﺎن ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﺑﮫ او اطﻼع دھم .ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﮐردم ،او ﺑﺎﯾد ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧوی را در ﮐﺎﺑل ﺑﭘذﯾرد ﺗﺎ ﺑرای او اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗوﺿﯾﺢ
دھد ]از ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﮫ اﻣﯾر ٢٧ ،ﻣﺎرچ  .[١٨٧٣ﭘﺎﺳﺦ او اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﻣن ﺑﺧواھم،
او ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧوی را ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر او ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ اﮔر در
ﻣرﺣﻠﮫ اول ،ﺻدراﻋظم او در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻣﻧﺗظر ﻣن ﺑﺎﺷد ﺗﺎ او ﺑﺷﻧود ﮐﮫ ﻣن ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽﺧواھم
ﺑرای او ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾم .ﻣن ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد او ﻣواﻓﻘﮫ ﮐردم و ﺻدراﻋظم او ،ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه در
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٨٧٣ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ آﻣد ]ﻻرد ﮐراﻧﺑروک در ﻣراﺳﻠﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻻرد ﻟﯾﺗون ،ﻣورخ ١٨
ﻧوﻣﺑر ،ﺑﻧد  ٨ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑﮫ درﺧواﺳت اﻣﯾر ﺻورت ﮔرﻓت .اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت و
اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ در اﺳﺗﻧﺗﺎج ﮔزارش اﯾن ﻣذاﮐرات در ﻣراﺳﻠﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده اﺳت[.
ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣورد ﺻورت ﮔرﻓت ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دارای ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﺳت ،زﯾرا
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ادﻋﺎ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت و ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری از  ١٨٧۶رخ ﻧداد ،ﻋﻠت ﮔﺳﺳت ﮐﻧوﻧﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﺳت.
 .١٣ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﻣﺷﺎھده ﺷد ،ﺧودداری از ﻋﻘد ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻌﺎھده
ﻣﺷﺧص ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرای او ﺗﺿﻣﯾن ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ
ﯾﺎ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑدھد ﮐﮫ ﻣﺎ وﻟﯾﻌﮭد او را در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﯾر ﻣدﻋﯾﺎن ﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ﻣرﮔش
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم؛ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او از ﺟﺎﻧب ﺧود ﺣﮑوﻣتداری داﺧﻠﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻋداﻟت
ﻓراھم ﺳﺎزد و در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧود ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﺧﺎرج ﻣرز ﺧود ﺑﺎ ﻣﺷوره ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ رﻓﺗﺎر
ﮐﻧد ،ﺑراﯾش ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻣﮏ اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 .١۴از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ در ﻣورد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑود ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد آرزو داﺷت
ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺻرﯾﺣﺎ درک ﺷود ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾس در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ
ﺣﻣﻠﮫ ﺑدون ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﻣورد دﻓﺎع ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .اﯾن ﻧظر در
ﻣراﺳﻠﮫ  ٣٠ﺟون  ١٨٧٣از ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ درج ﺷده اﺳت .ﭘس از دادن
ﺧﻼﺻﮫ ﻣذاﮐرات ﺑﯾن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ و روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾم:
» .١٨ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از ﻋﻘد ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻌﺎھده ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻣﯾر ﺗوﺳط ﺳرﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯾس ﺧودداری
ﮐردﯾم ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ،اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﭼﻧﺎن اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد آن ﺣﻣﻠﮫ
ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﻣﺎﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر اداﻣﮫ دھد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون اﻧﺟﺎم داده
اﺳت ،در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﺷورهھﺎی ﻣﺎ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧود ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻋﻣل ﮐﻧد ،او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد؛ و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾطﯽ ﺑوﺟود آﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺧود را ﻧﺎﮔزﯾر ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﮐﻣﮏھﺎی ﺑرای او
ﺻورت ﮔﯾرد.
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 .١٩ﺗﺿﻣﯾنھﺎی داده ﺷده ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﻗﺻد آنھﺎ ﺑرای ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﺳراﺳر ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣذاﮐرات ﺷﻔﺎف و ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت .ﻣﺎ اﯾن ﺗﺿﻣﯾنھﺎ را ﺑدون ﻗﯾد و
ﺷرط ﭘذﯾرﻓﺗﯾم و ﻣﺎ راﺿﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﺻرﯾﺢ ﻣوﻗف ﺣﮑوﻣت ھﻧد در راﺑطﮫ ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﺳوی ﺗﻔﺎھم ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت.
 .٢٠ھر دو ﻗدرت ﺣﺎﻻ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﮫ ﭘﺎﺑﻧدی ﺧود ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻋدم ﮔﺳﺗرش ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﻗﻌﯾت
ھﺎی ارﺿﯽ ﺧود در ﺟﻧوب آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣﺗﻌﮭد اﻧد .آنھﺎ ﺧود را ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽداﻧﻧد
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻧﻔوذ آنھﺎ ﺑﺎﻻی اﯾﺎﻻت در ﺑﯾن ﺳرﺣدات ﻣرﺑوط آنھﺎ ﺗﺎﺛﯾر دارد ،آن ﻧﻔوذ در
ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺻﻠﺢ وارد ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ اﯾن اﯾﺎﻻت را از ﺗﺟﺎوز ﺑﺎﻻی ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧﻧد.
در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣرزی ﮐﮫ در اﯾن اواﺧر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد؛ در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﯾﮑﺳو ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺑﺎﻻی اﻣﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ او از
ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ آن ﺳرﺣدات ﺷود ،روﺳﯾﮫ ﻧﯾز از ﺳوی ﺧود ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود را ﺑﺎﻻی ﺑﺧﺎرا و
ﺳﺎﯾر اﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ زﯾر ﻧﻔوذ او ﻗرار دارد ،آنھﺎ را از ﺗﺟﺎوز ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯾر ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻣرزی ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ،او
ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﺗرﺳﯽ از آزار روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی زﯾر ﻧﻔوذ او داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .٢١در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧظرات ﮐﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣورد ﻣذاﮐرات اﺧﯾر و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﻣﺗﻌﺎﻗب آن
ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻗرار ﮔﯾرد ،ﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم ﯾﮏ ﻧﻘل اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ارﺳﺎل ﺷود ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ آزادی و اﻋﺗﻣﺎد در ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧود ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﻋﻣل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ آنھﺎ ﻣورد ﻧظر اﺳت« ]درآن زﻣﺎن ﻧﮫ ﺗوﺳط ﻻرد ﮔراﻧوﯾل ﻣطﻠوب
داﻧﺳﺗﮫ ﺷد و ﻧﮫ ﺗوﺳط ﻻرد درﺑﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ارﺳﺎل ﺷود .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻻرد درﺑﯽ
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑرﻗرار ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ ﺑود[.
 .١۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺻدراﻋﻠظم اﻓﻐﺎن در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٨٧٣ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ آﻣد ،ﺑﺎ دو ﻣﺳﺋﻠﮫ
روﺑرو ﺑودﯾم؛ اول ،ﭘذﯾرش داوری ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﻣﯾر و دوم ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣذاﮐرات ﺑﯾن
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ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳرﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﺳوال ﺳوم ﺑرﻋﻼوه ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻗﺗل ﺳرﮔرد ﻣﮑدوﻧﺎﻟد ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب رﺋﯾس ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﮐﮫ زﯾر اﺛر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار
داﺷت ،ﺑوﺟود آﻣد .ﻣن ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺳوال ﺳوم را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑدھم ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑدون
ھرﮔوﻧﮫ ﻓﺷﺎری ﺗواﻓق ﮐرد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھرﭼﯾزی ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧد و ﺑرای آن ﻗﺿﯾﮫ
راﺿﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﮑﻼت در ﻗﻧﺎﻋت اﻣﯾر ﺑرای ﭘذﯾرش داوری ﺳﯾﺳﺗﺎن وﺟود داﺷت،
اﻣﺎ ﺳراﻧﺟﺎم او ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﺎ اﮐراه اﻣﺎ ﺑدون ﺻﻼﺣﯾت )واﺟد ﺷراﯾط( ﺧود ﺑﮫ ﺗواﻓق را اﻋﻼم
ﮐرد .در ﻣورد ﻣﮭمﺗرﯾن ﺳوال ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ،ﻣن درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﮕراﻧﯽ ﺑزرﮔﯽ دارد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﯾﺷرویھﺎی اﺧﯾرش ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﻣﺎس ﺷود و او ﺧواﺳﺗﺎر
ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺧص ﺷد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ او ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻣﻼت
روﺳﯾﮫ داده اﺳت .ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط ﻣن ﺑﺎ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺗوﺳط ﺗﻠﮕرام  ٢٧ﺟون ﻣﺷوره
ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدراﻋظم ﻣواد ﺑﻧد  ١٨ﻣراﺳﻠﮫ  ٣٠ﺟون  ١٨٧٣را ﺑﺣث ﮐﻧم )ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣراﺳﻠﮫ ،ﺗﻠﮕراف ﮐردم( و در ﺑﺎﻻ ﻧﻘل ﺷد ]ﺑﻧد  ١۴دﯾده ﺷود[ .ﭘﺎﺳﺦ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
در  ١ﺟوﻻی ﭼﻧﯾن ﺑود:
»ﻣن در ﻣورد اﺣﺳﺎس ﮐﻠﯽ ﺑﻧدی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ از دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻧﻘل
ﮐرده اﯾد ،اﻋﺗراﺿﯽ ﻧدارم ،اﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎط زﯾﺎدی در اطﻣﯾﻧﺎن دادن ﺑﮫ اﻣﯾر در ﻣورد ﮐﻣﮏ
ﻣﺎدی ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﯽﻣورد و ﺑﯽﺑﻧﯾﺎد ﺷود .او ھم اﮐﻧون ﻋﻼﯾم
ادﻋﺎی ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ ﺑدھﯾم را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد«.
 .١۶ﻣن در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺻدراﻋظم ﮐﮫ در  ١٢ﺟوﻻی رخ داد ،ﻣطﺎﺑق اﯾن دﺳﺗورات
ﻋﻣل ﮐردم ،ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد زﺑﺎن زﯾر:
»اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣداﺧﻠوی در ﺑﯾن
ﻗﻠﻣروھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ دارد ،ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎﯾد ھم ﻗوی و ھم ﻣﺳﺗﻘل
ﺑﺎﺷد ...اﮔر در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﯽﻣورد ،ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﺣل ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑﺎ
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ﻣذاﮐره ﻓراﺧواﻧده ﺷده و ﺷﮑﺳت ﺑﺧورد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺻورت
ﻟزومدﯾد ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی در دﻓﻊ ﻣﮭﺎﺟم ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ ﻣﺷروط
ﺑر ﭘﺎﺑﻧدی اﻣر ﺑر ﻣﺷورهھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺧودداری ﺧودش از ﺗﺟﺎوز اﺳت«.
اﻣﺎ درﯾﺎﻓت آن ﺗﺿﻣﯾنھﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑود ،ﻣن دوﺑﺎره ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ در  ٢۴ﺟوﻻی ﺑﺎ ﻋﺑﺎرات
زﯾر ﺗﻠﮕرام ﮐردم:
»اﻣﯾر ﮐﺎﺑل از ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ ﺗرﺳﯾده اﺳت؛ ﺑﺎ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﺎراض اﺳت و ﻧﮕران
اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺷﺧص ﺑداﻧد ﮐﮫ او ﭼﻘدر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻻی ﮐﻣﮏ ﻣﺎ در ﺻورت ﺗﮭﺎﺟم ﺗﮑﯾﮫ
ﮐﻧد .ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم او را اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺷورهھﺎی ﻣﺎ را در ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود ﺑﭘذﯾرد و ﻋﻣل ﮐﻧد ،او را ﺑﺎ ﭘول ،اﺳﻠﺣﮫ و ﺳرﺑﺎزان در ﺻورت ﻟزوم ﮐﻣﮏ
ﺧواھﯾم ﮐرد ﺗﺎ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﯽدﻟﯾل را دﻓﻊ ﮐﻧد .ﻣﺎ داور ﻣوارد ﺿروری ﺧواھﯾم ﺑود«.
ﻣن ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را در  ٢۶ﺟوﻻی درﯾﺎﻓت ﮐردم:
»ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗرس او ھﻣﻧوا ﻧﯾﺳﺗﯾم
و ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای آن وﺟود ﻧدارد .اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت او را اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾد
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘر در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﮕﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد ،اﮔر او ﺑﺎ ﻣﺷورهھﺎی ﻣﺎ در
اﻣور ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد«.
 .١٧ﻣن ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾن ﭘﺎﺳﺦ آن را ﮐﺎﻣﻼ در ﻧظر ﮔرﻓﺗم ،ﻣن ﺧود را ﻣﺧﺗﺎر ﻓﮑر ﮐردم ﺗﺎ
ﺑرای ﺻدراﻋظم ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺑدھم ﮐﮫ ﻓراﺗر از آن رﻓت ﮐﮫ ﻣن در ﮔﻔﺗﮕوی ﺧود داده ﺑودم
]در ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣن ﺑﮫ دﯾوک ارﮔﺎﯾل،ﻣورخ  ٢٨ﺟوﻻی  ١٨٧٣ﻧوﺷﺗم» :ﺗﻠﮕرام
 ٢۶ﻣرا ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻣﺷﺧص ﮐﺎﻓﯽ ﺑدھم«[ .دﯾده ﺧواھد ﺷد
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ﮐﮫ ﻣن واژه »اﺣﺗﻣﺎﻻ« را ﺣذف ﮐردم ﮐﮫ ﺻدراﻋظم ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﻧﻣﯽ داﻧﺳت .ﺳﺧﻧﺎن ﻣﺎ
در ﮔﻔﺗﮕوی اﺧر ﻣن ﺑﺎ ﺻدراﻋظم در  ٣٠ﺟوﻻی ﭼﻧﯾن ﺑود:
»ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻧﮕراﻧﯽھﺎی اﻣﯾر )ﺣﻣﻠﮫ روﺳﯾﮫ( ﺳﮭﯾم ﻧﯾﺳت؛ اﻣﺎ طوری ﮐﮫ ھم اﮐﻧون
در ﮔﻔﺗﮕوی ﻗﺑﻠﯽ ذﮐر ﺷد ،اﯾن وظﯾﻔﮫ اﻣﯾر ﺧواھد ﺑود ،در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز واﻗﻌﯽ
ﯾﺎ ﺗﮭدﯾدی ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ارﺟﺎع ﺷود ﺗﺎ او از طرﯾق ﻣذاﮐره ﺗﻼش ﮐﻧد و ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﻗدرت ﺧود دارد ،ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺣل و دﺷﻣﻧﯽھﺎ را ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .ﻗﺻدی
وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻرار ﺑﺎﻻی ﭼﻧﺎن ارﺟﺎع ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﺎ ﻗوت اﻣﯾر ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣﺎﮐم ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺣدود ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﭼﻧﺎن ﮔﺎمھﺎی ﺿروری
ﺑرای دﻓﻊ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻣرو او اﻗدام ﮐﻧد؛ اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ارﺟﺎع ﯾﮏ ﺷرط اوﻟﯾﮫ و
اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ او اﺳت .در ﭼﻧﯾن ﻣوارد ،اﮔر ﺗﻼشھﺎی
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای آوردن ﺣل دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺛﻣر واﻗﻊ ﻧﺷود ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده اﺳت
اﻣﯾر را اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺷﮑل اﺳﻠﺣﮫ و ﭘول ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد و ھم در ﺻورت
ﻟزوم او را ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺗﺎﻣﯾن ﺧواھد ﮐرد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧود را ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﻣﯽداﻧد ﺗﺎ در
ﻣورد ﻗﺿﯾﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﮏ ﭼﮫ وﻗت ﺻورت ﮔﯾرد و ھم ﻣﺎھﯾت و اﻧدازه آن
ﭼﻘدر ﺑﺎﺷد؛ ﺑرﻋﻼوه ،ﮐﻣﮏھﺎ ﻣﺷروط ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺧودش از ﺗﺟﺎوز ﺧودداری
ﮐﻧد و ﭘذﯾرش ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﻣﺷورهھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧود را ﻻزﻣﯽ ﺑداﻧد«.
طورﯾﮑﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ﻣن ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ را اﺳﺗﻔﺎده ﮐردم ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﺳﺎن آن ﭼﯾزھﺎی اﺳت
ﮐﮫ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎرﺑرد آن را در ﺗﻠﮕرام  ٢۴ﺟوﻻی ﺧودم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردم.
 .١٨در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣذاﮐرات ،ﻣن ﺳﮑرﺗر دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد را دﺳﺗور دادم ﮐﮫ
ﺻدراﻋظم را ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھد .ﺧواھﺷﺎت او را
ﻣﯽﺗوان از ﮔزارش ﮔﻔﺗﮕوی زﯾر ﺑﯾن ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ و ﺻدراﻋظم ﻣﺷﺎھده ﮐرد.
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ﻧﻣﺎﯾﻧده ﭘرﺳﯾد» :ﯾﮏ ﺗﺿﻣﯾن ﻧوﺷﺗﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ او داده ﺷود در ﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ اﮔر روﺳﯾﮫ
ﯾﺎ ھر اﯾﺎﻟت ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕری زﯾر ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ﯾﺎ اﻣﯾر
را آزار دھد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﻣﺗﺟﺎوز را دﺷﻣن ﺑداﻧد و وﻋده دھد ﮐﮫ اﻣﯾر را
ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺿروری ﻣﺟﮭز ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧطر رﻓﻊ ﺷود ﯾﺎ
ﺗﺟﺎوز دﻓﻊ ﺷود .ھﻣﭼﻧﺎن اﮔر اﻣﯾر ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺗﺟﺎوز ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺳرﯾﻌﺎ ﻧﯾروی ﺑرای ﮐﻣﮏ او ﺑﻔرﺳﺗد ،از ھر ﻣﺳﯾری ﮐﮫ اﻣﯾر ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن
ﻧﯾرو ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﭘردازد و ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرﮔردد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺟﺎوز دﻓﻊ ﺷود.
ھﯾﭻ ﺑﺎزﭘرداﺧﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏھﺎی ذﮐرﺷده در ﺑﺎﻻ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود
ﻧدارد .ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏھﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد دوﺳﺗﯽ ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔﯾرد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺣﻔﺎظت
از ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺳرﺣدات ،طوری ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ھر دو ﮐﺷور ﺑﺎﯾد ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود«.
 .١٩از اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻔﺎظت از ﺣﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑدون
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺷرطﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧود ﻣﯽﺧواھد؛ ﺑرﻋﻼوه از ﺳﺎﯾر ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﺎ ﺻدراﻋظم ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻣﻘدار ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﭘرداﺧت ﭘول ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﺳرﺣد ﺧود و
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﺗﺟﮭﯾز ارﺗش ﺧود راﺿﯽ ﻧﺷده ﺗﺎ او را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻼﺗﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزد ﮐﮫ
او ﻧﮕران روﺳﯾﮫ اﺳت.
 .٢٠ﻣواﻓﻘﮫ ﺑﺎ آن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺎ ﮐﻧون دﻧﺑﺎل ﺷده در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺟﺑور ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣطﺎﺑق آن ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾری ﺑرﺧﻼف دﺳﺗوراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد از ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﭼﻧﯾن
ﺗﻐﯾﯾری ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوده و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺣﮑوﻣت را ﺑﮫ ﭘذﯾرش اﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺻدراﻋظم ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺣﻣﺎﯾت
ﭘﯾﺷﮑش ﮐرده اﺳت.
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 .٢١ﻣن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ در  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر و ﭘﺎﯾﺎن ﻣذاﮐرات ﺑﮫ اﻣﯾر ارﺳﺎل ﮐردم و ﭘس از دادن
ﺑرﺧﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت در ﺑﺎره ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺎ روﺳﯾﮫ در ﻣورد ﺳرﺣد اﻓﻐﺎن ﭼﻧﯾن اداﻣﮫ دادم:
»ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن از ﻧﮕﺎه ﻣﺎدی ﻣوﻗﻌﯾت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﮕراﻧﯽ ﺧطرات ﺑﯽدﻟﯾل را دور ﻣﯽﺳﺎزد ...در اﯾن ﻓﯾﺻﻠﮫ،
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﻗﺿﯾﮫ اﺳت و آنھﺎ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺣﺗﯽ ﭘﯾش از ﮔذﺷﺗﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻧﮕﮭداری
ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺳرﺣدات ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣن ﺑرﺧﯽ ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﻣﺎ در ﻣوﺿوع
ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ داﺷﺗم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در وﻗت ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻗﻠﻣرو ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﮏ ﻧﻘل
اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺳت .اﻣﺎ ﺳوال ﭼﻧﺎن ﻣﮭم ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮕو در
ﺑﺎره آن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳبﺗر ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﻔﺗد.
ﻣن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﺧطر ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ از ﺧﺎرج را اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﮐﻧم و ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻻزم ﻧﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺻﺎرف ﮔزاف ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ در ﻣورد
ﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را ﻣﺗﺣﻣل ﺷوﯾد .اﻣﯾد ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻓوق ،ﺟﻧﺎب
ﺷﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗوﺟﮫ ﺑدون ﺗﺷوﯾش ﺧود را ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم و ﺑﮭﺑود ﺣﮑوﻣت داﺧﻠﯽ ﺧود
ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎﯾل اﺳت ﺗﺎ ﮐﺷور ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ را ﻗدرﺗﻣﻧد و ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺑﯾﻧد.
ﺗﺻﻣﯾم ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را ﻧﮕﮫ دارم ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط اﺳﻼف ﻣن
ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو اﺗﺧﺎذ ﮐردﻧد و ﻣن ﺑرای ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی داده ﺷده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
در ﻣﺟﻠس اﻣﺑﺎﻟﮫ را ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد ،ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
اﺑزارھﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ،ﺣﮑوﻣت ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ را ﺗﺣﮑﯾم ﮐﻧﯾم و رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ
را ﺑرای ﻣﺳﺎوات و ﻋداﻟت و ﻗﺎﻧون ﺑرﺣق ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد و ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم
ﮐراﻣت و اﻓﺗﺧﺎرات را اﻧﺗﻘﺎل دھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺷروع آن ھﺳﺗﯾد«.
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ﻻزم اﺳت اظﮭﺎر ﺷود ﮐﮫ »ﺛﺑت ﮔﻔﺗﮕوھﺎ« ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ آنھﺎ در ﻧﺎﻣﮫام ﺑﮫ اﻣﯾر اﺷﺎره ﮐردم،
اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد و در آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺻدر اﻋظم اﻣﯾر رﺳﻣﺎ داده ﺷد و ﺑﮫ ﻧظر
ﻣن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﮑﻠف ﺑر آن اﺳت.
 .٢٢دﻻﯾل ﻣن ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ اﻣﯾر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺣث ﺗﺎﺧﯾر ﺳوال ﺑرای ﯾﮏ ﻓرﺻت
ﻣﻧﺎﺳبﺗر در ﺑﻧدھﺎی ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ در  ١۵ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٣ﺗوﺿﯾﺢ
ﺷده اﺳت:
» .۵ﺳوال اداﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳت در ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺗﮭدﯾدی ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻣوﺿوع
ﺑﺣث ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑود .ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺗﻠﮕرام  ١ﺟوﻻی ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ،ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده در
ﮔﻔﺗﮕوی ﻣورخ  ١٢ﻣﺎه اﺧﯾر اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﯽدﻟﯾل و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﻧﻔوذ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﻣذاﮐره ﺑرای ﺣل ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای
اﻣﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﺎدی در دﻓﻊ ﻣﮭﺎﺟم اﻧﺟﺎم دھد ،اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﻣﺷروط ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر
ﺑﺎﯾد ﻣﺷورهھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﺑﭘذﯾرد و ﺧودش از ﺗﺟﺎوز ﺧودداری ﮐﻧد .ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﺷﺧص ﺗر در اﯾن ﻣوﺿوع در ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده در  ٣٠ﺟوﻻی داده ﺷد ﮐﮫ اﻟﺗﻣﺎس
دارﯾم ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﯾﮏ ﻧﻘل و ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫی ﺷد ﮐﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ اﻣﯾر ارﺳﺎل ﮐرد .اﻣﺎ ﭼون
اﯾن ﻣوﺿوع دارای اھﻣﯾت ﺑزرﮔﯽ اﺳت و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﮏ داﺷت ﮐﮫ دﺳﺗوراﺗش ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد او
را در ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ھر ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻌﯾن ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺎ اﯾن را ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﮫ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺣل آن
را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳبﺗر ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﻧدازﯾم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﺎ ﺧود اﻣﯾر
ﺑﺣث ﮐﻧﯾم«.
اﻣﯾر ﺑرای ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺗذﮐر داد ﮐﮫ او در ﻧظر دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣوران او ﻣﻧﺗظر
ﻣن ﺑﺎﺷد و ﻧظرات او را ﺑﮕوﯾد ،ﺗﺎ
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»ﭘس از درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻣل در ﺑﺎره ﻧظﺎرت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻣﻣﮑن اﺳت
ﭘس از ﺗوﺟﮫ ﻋﻣﯾق و دﻗﯾقﺗرﯾن ﻣﺷورت ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺣل ﺷود«
]ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ١۴ ،اﭘرﯾل .[١٨٧٣
 .٢٣ﺳﭘس ﻧﺗﺟﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت  ١٨٧٣در ﺑﯾن ﺻدراﻋظم ﺷﯾرﻋﻠﯽ و ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺿﻣﯾن
ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮫ او داده ﺷود ،ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻓراﺗر از ﺳﺧﻧﺎن ﻻرد ﻣﺎﯾو در  ١٨۶٩رﻓت؛ اﻣﺎ آن
ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو در  ١٨۶٩ﮐرد ،ﻣن از ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻣل درﺧواﺳتھﺎی او در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﺑﮫ او و ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻣﺗﻧﺎع ﮐردم .ﺣﺎﻻ ﻧظر
ﻣن ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺑق ﺑود ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ دﻧﺑﺎل ﮐردﯾم ،ﺳﯾﺎﺳت درﺳت ﺑود .اﯾن ﻧﺎﻣﻣﮑن
ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷت ،ﻣواﻓﻘﮫ ﮐرد.
ﺑﺎ آنھم ﻣن ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرای او دادم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ از او
در ھﻧﮕﺎم ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﯽدﻟﯾل دﻓﺎع ﺧواھد ﺷد.
 .٢۴اﯾن ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣذاﮐرات  ١٨٧٣ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد ،ﻣراﺳﻠﮫھﺎ و
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﺑودﻧد ﺗرﺳﯾم ﮐردم ،ﻣن ﺑﺎﯾد ﺷﮕﻔت ﺑزرگ ﺧود را ﺑﮫ ﮔزارش
ﻻرد ﮐراﻧﺑروک از آن اﻧﺗﻘﺎﻻت اراﯾﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻻرد ﻟﯾﺗون ١٨ ،ﻧوﻣﺑر داده
اﺳت .ﮔزارش ﻗرار زﯾر اﺳت:
» .٨ﺳﯾﺎﺳت اﺳﻼف او اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺗوﺳط ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک دﻧﺑﺎل ﺷد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ
ﺳرﯾﻊ ﺣوادث در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در ﺣﺎل اﻓزاﯾش ﻣﺷﮑﻼت ﺧودداری از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﺑود .اﺷﻐﺎل ﺧﯾوه ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی روﺳﯾﮫ ﺑﺎﻋث ھﺷدار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ و ﻣوﺟب ﭘرﺳش ارزش ﺗﻌﮭدات در اﺷﺎره ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻧﮕﻠﯾس داده اﺳت و ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اطﻼع داده ﺷده
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اﺳت .واﻻﺣﺿرت ﺑﺎ ﺗرس از اﯾن ﻣورد ﻓﻌﺎل ﺷده و ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧﺎص در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن آن ﺳﺎل
ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺑﯾﺎن آن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت.
 .٩ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾﻧﮑﮫ ھدف اﻣﯾر ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺳﺎزی دﻗﯾق اﻧدازه اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﺻورت ﺗﮭدﯾد ﻗﻠﻣروھﺎی او ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﺑود ،ﺣﮑوﻣت ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک آﻣﺎده ﺑود ﺗﺎ ﻓرض
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﻌﯾن ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد او را ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺗﺟﺎوز ﺑﯽدﻟﯾل را دﻓﻊ
ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻟﻧدن در ﻧﮕراﻧﯽ واﻻﺣﺿرت ﺳﮭﯾم ﻧﺑود و واﯾﺳرا
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﻣﯾر اطﻼع داد ﮐﮫ ﺑﺣث روی اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺳم ﻣطﻠوبﺗر
ﺗﻌوﯾق ﺷود«.
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد و در ﺣﻘﯾﻘت دﻻﻟت ﺑر اﯾن دارد ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺑرﺧﯽ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﻔﺎظت ﺑدھم ،اﻣﺎ ﺑراﯾش ﻧدادم ،زﯾرا ﺣﮑوﻣت ﻟﻧدن ﺑر ﻣن ﻣﺳﻠط ﺷد.
اﯾن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳت اﺳت .ﻣن ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﻣﺎﯾت را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗم دادم و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ زﯾر
ﺳﻠطﮫ ﻟﻧدن ﻗرار ﮔرﻓﺗم ،ﺗﺿﻣﯾنھﺎی در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓﺗﯽ از دﯾوک آرﮔﺎﯾل دادم ﮐﮫ ﺑرای
اﺧﺗﯾﺎر اﻋطﺎی آن و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﮐﮫ ﺧودم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده ﺑودم .ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻧﺗﻘﺎﻻت
آن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﺿﻣﯾن ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط ﻣﯽﺧواﺳت؛ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻣن ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑدھم و ﺑراﯾش
دادم ﯾﮏ ﺗﺿﻣﯾن ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﻌﻘول ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺑﺎ آن ﺑود ،آﻧﭼﮫ ﻣن ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑراﯾش ﺗﺿﻣﯾن
ﻏﯾرﻣﺷروط ﺑدھم و ﺑرای ﭼﻧﯾن اﺧﺗﯾﺎری ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑدھم ،ﻧﭘرﺳﯾده ﺑودم.
 .٢۵ﻣذاﮐرات  ١٨٧٣در ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻟﻧدن ﮔزارش ﺷد .در ﻓﺑروری  ١٨٧۴ﺗﻐﯾﯾر
ﺣﮑوﻣت ﺻورت ﮔرﻓت و آﻗﺎی ﮔﻠدﺳﺗون ﺑﮫ ﺟﺎی آﻗﺎی دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺷد .ﺳوال
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و روﺳﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ٨ﻣﯽ ١٨٧۴
ﺗوﺳط ﻻرد ﻧﺎﭘﯾر و اﯾﺗرﯾﮏ ﺑﺎﻻ ﺷد .ﻻرد درﺑﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ او در ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺿﻣﯾن
ﻏﯾرﻣﺷروط ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ داده ﺷود؛ و در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ را اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﮐﮫ
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ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت او ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗواﻓق ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در
ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻼت ﺑﯽدﻟﯾل از روﺳﯾﮫ دﻓﺎع ﺧواھﯾم ﮐرد .طورﯾﮑﮫ ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺑﮫ
ﻻرد ﻟﯾﺗون دﻻﻟت دارد ،ﻣن در زﯾر اداره آﻗﺎی ﮔﻠدﺳﺗون از ﻣواﻓﻘﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺷﯾرﻋﻠﯽ
در  ١٨٧٣ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺷدم و ﺑﮫ ﻻرد ﻟﯾﺗون در  ١٨٧۶اﺧﺗﯾﺎر داده ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ آن درﺧواﺳت
ﻣواﻓﻘﮫ ﮐﻧد ،اﯾن ﺧﺎرج ﻣوﺿوع ﻧﯾﺳت اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن دو ﺳﺎل ﮐﮫ ﻣن واﯾﺳرا و
زﯾر اداره آﻗﺎی دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺑودم ،ﻧﮫ در ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﻧﮫ در ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ھﯾﭻ ﻧظری اراﯾﮫ ﻧﺷد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﺷﺎره ﻧﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت ھﻧد درﺳت ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ در  ١٨٧٣ﺑﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﻏﯾرﻣﺷروط ﺣﻣﺎﯾت اﻣﯾر ﻣواﻓﻘﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او درﺧواﺳت ﻧﻣود
ﯾﺎ اداره آﻗﺎی دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ از او ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺿﻣﯾن داده ﺷود .اﯾن ﺗوﺳط ﻣراﺳﻠﮫ
اﺧری در ﺑﺎره ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣواردی
داﺷت ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺗرک ﻣن ﺑﻧوﯾﺳد .در آن ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺎ ﻣﮑﻠف ﺑودﯾم ﺗﺎ ﺗوﺟﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺑرای ﻗﺎﻧون را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﮑوﻣت ھﻧد از دادن ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﺎﻟت ﺑوﻣﯽ ﭼﻧﯾن ﺗﺿﻣﯾن
ﻏﯾرﻣﺷروط ﺣﻣﺎﯾت ﺑدون ﺗوﺻﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺷد .ﻣﺎ در ﻣراﺳﻠﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻻرد
ﺳﺎﻟزﺑری ،ﻣورخ  ١٨ﺟﻧوری  ١٨٧۶ﮔﻔﺗﯾم:
»ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ﺑدون ﺷﮏ اظﮭﺎرات اﻣﯾر در ﻣﯽ  ١٨٧٣و ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد در ھﻣﺎن ﺳﺎل در ﺑﺎره ﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔرﻓت ،ﺧواﻧده
اﯾد .ﺳﭘس ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺟز وﻋده ﮐﺎﻣل و ﻏﯾرﻣﺷروط ﺣﻣﺎﯾت در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای اﻣﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑﺎﺷد؛ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ در ﻧﺎﻣﮫ واﯾﺳرا ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت۶ ،
ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٣ﺳوال ﻋﻣدا ﺑرای ﺑررﺳﯽ آﯾﻧده اﻧداﺧﺗﮫ ﺷد .ﭘس از آن ﻣﺎ ھﯾﭻ اﺧﺗﯾﺎری ﻧداﺷﺗم
و ﻧﮫ از آن زﻣﺎن اﺧﺗﯾﺎری از ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم )اﯾن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧواھﯾد
داﺷت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت آﻗﺎی دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺑرای دو ﺳﺎل اداﻣﮫ داﺷت( ﮐﮫ ﺑرای اﻣﯾر ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾن
ﻏﯾرﻣﺷروط ﺑدھﯾم و ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دﻻﯾل ﺟدی در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﮭد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن ﺗﻌﮭدات وﺟود دارد .ﻣﺎ ﺗوﺳط ﻗﺎﻧون از ورود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده دارای ﭼﻧﯾن ﻣﺎھﯾت ﺑدون
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دﺳﺗور ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻧﻊ ﺷدهاﯾم ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل از
ﺳوی اﻣﯾر ھﻣراه ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ در اوﺿﺎع ﻣوﺟود ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ اﺳت«.
 .٢۶در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺑدون ﻣﻔﺎھﯾم ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣد ﻣوﺟود در ﺑﻧد  ٩ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﮐﮫ اداره
آﻗﺎی ﮔﻠدﺳﺗون را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺧﺗﯾﺎر ﻧدادن ﺑراﯾم ﺑرای ﻣواﻓﻘﮫ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ١٨٧٣
ﺑرای ﯾﮏ ﺗﺿﯾﻣن ﻏﯾرﻣﺷروط ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻼﻣت ﮐﻧم ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن اﺧﺗﯾﺎر ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯾت ھرﮔز
ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻋطﺎ ﻧﺷده ﺑود وﻗﺗﯽ آﻗﺎی دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺻدراﻋظم ﺑود ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺗﻣﺎم دوره ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک
در ﺑﻧد  ١٢ﻣراﺳﻠﮫ ﺧود ﻣﯽﮔوﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻻرد ﻟﯾﺗون ﻋﻼﻗﻣﻧد »دادن ﺑرﺧﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و
ﺣﻣﺎﯾت ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد درﺧواﺳت ﺷده ﺑود ،اﯾن ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾرﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗﺎ وارد ﯾﮏ ﺗرﺗﯾﺑﺎت رﺳﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس ﺑدون ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻌﺿﯽ اﺛﺑﺎتھﺎی اﺳﺎﺳﯽ از
اﺗﺣﺎد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﯾر ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺷد« .آن اﺛﺑﺎت ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﺟﺎزه دادن »دﺳﺗرﺳﯽ
ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﯾﺎ ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی او ﺑﮫ ﺟز از ﺧود ﮐﺎﺑل ﺑود« .ﺗﺿﻣﯾن ﻻرد
ﻟﯾﺗون ﮐﮫ دﺳﺗور ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑود ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻏﯾرﻣﺷروط ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷروط ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ
ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .اﯾن ﺷرط ﺗﺎ اﻧدازه ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑرای اﻣﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺗﻌﮭدی ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺷورهھﺎی ﻣﺎ در اﻣورات ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﻣﺎﯾت
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐردم ﮐﮫ در  ١٨٧٣ﺑﮫ ﺻدراﻋظم دادم ،ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑود .ﺳوال ﻓرﺳﺗﺎدن ﻣﺎﻣوران
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺻدراﻋظم اﻣﯾر در  ١٨٧٣ﺑﺣث ﺷد و او ﻧظر ﺧود را داد ﮐﮫ:
»او ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﺳت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳت ﻣﺷﺧص ﺑرای اﻗﺎﻣت
ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺣﻼت را ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ از اﻣﯾر ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھر ﻗدر
دوﺳﺗﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد» ،ﺑﺎﻋت ﺑروز ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺳوی ﺗﻔﺎھم ﻣﯽﺷود«.
دﻻﯾل او اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳﻔﻧﺎﮐﯽ ﺟﺎھل اﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر اﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻣور
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻘدﻣﮫ اﻟﺣﺎق ﺑوده اﺳت .او ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﻗوی ﻣﺧﺎﻟف
اﻣﯾر در ﮐﺎﺑل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت«.
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اﯾن ﻧظر در ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣورخ  ١٩ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۵ﻧﻘل ﺷده و ﻣن ﻗﺑﻼ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری
را ﺑﺎ ﻧﻘل آن ﻣزﯾن ﮐرده ﺑودم.
 .٢٧ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت رﺳﯾدن آﻗﺎی دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ در  ١٨٧۴ﻧﺎﻣﮫی ﺗوﺳط ﺳر
ﺑﺎرﺗل ﻓرﯾر ﺑﮫ ﺳر ﺟﺎن ﮐﺎﯾﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد ]اﯾن ﻧﺎﻣﮫ در ﺗﺎﯾﻣز در  ١٧اﮐﺗوﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷر ﺷد
و ﭘﺎﺳﺦ ﻻرد ﻻرﻧس در ﺗﺎﯾﻣز در  ٢۶اﮐﺗوﺑر ﺑود[ ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﮫ اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ و اﺳﺗﻘرار
ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ،ﺑﻠﺦ و ﻗﻧدھﺎر را ﻧﻣود .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺑﮫ ﻻرد
ﻻرﻧس ارﺳﺎل ﺷد ،او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ اﺳﺗدﻻلھﺎ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺳر ﺑﺎرﺗل ﻓرﯾر داد .آن ﻣﻘﺎﻻت
ﺗوﺳط ﻻرد ﺳﺎﻟزی ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑراﯾم ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ،اﻣﺎ آنھﺎ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﺷد .ﻣن ﺑﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ ﻧظرات ﻻرد
ﻻرﻧس ﻣواﻓق ھﺳﺗم و ﭼون ﻣﻘﺎﻻت رﺳﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﺷدهاﻧد ،ﯾﺎدداﺷت ﺑﯾﺷﺗری ﻻزم ﻧﯾﺳت
]ﯾﺎدداﺷت طوﯾﻠﺗر و رﺳﻣﯽﺗر ﺗوﺳط ﺳر ﺑﺎرﺗل ﻓرﯾر در  ١١ﺟﻧوری  ١٨٧۵ﻧوﺷﺗﮫ و در
ﺗﺎﯾﻣز در  ١۴ﻧوﻣﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷر ﺷد ﻧﯾز ﺑرای ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرای ﺑررﺳﯽ ارﺳﺎل ﻧﺷد و ﻧﮫ
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﻣن[ .در اواﯾل  ١٨٧۵ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣراﺳﻠﮫی از ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری درﯾﺎﻓت
ﮐرد ]وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ﺷﻣﺎره  ٢ﻣورخ  ٢٢ﺟﻧوری  [١٨٧۵ﺑﺎ دﺳﺗورات
ﺑرای ﻣﺎ در ﻣورد اﻧﺟﺎم ﻣذاﮐرات ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ھرات و ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ در ﻗﻧدھﺎر .ﻣﺎ در  ١٨ﻓﺑروری ﺑﺎ ﺗﻠﮕراف ﭘﺎﺳﺦ دادﯾم و ﭘرﺳﯾدﯾم آﯾﺎ
دﺳﺗورات ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن را دارﯾم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺧﺗﯾﺎر داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﻣورد زﻣﺎن و ﻓرﺻت
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم .ﻣﺎ اﻓزودﯾم ﮐﮫ زﻣﺎن و ﺷراﯾط ﺑرای ﭼﻧﯾن اﺑﺗﮑﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺳت .او
ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ دﺳﺗورات ﺷﺎﻣل ﺗﺎﺧﯾر ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه را اﻧدﯾﺷﯾده اﺳت.
 .٢٨ﻣن ﺳﭘس در ﮐﻠﮑﺗﮫ ﺑودم و ﻗﺻد رﻓﺗن ﺑﮫ دھﻠﯽ در ﺑﮭﺎر را داﺷﺗم .ﻣطﺎﺑق آن ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ
ﺑرای ﻣﺷوره ﮔرﻓﺗم ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرای اﺑراز ﻧظر داﺷﺗﻧد ،ﮐﮫ آﯾﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﺧواھد ﺑود .ﻣن
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درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻧظر ﺗﻣﺎم آنھﺎ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑرای او ﺗﺎﺳف ﺑﺎرﺗرﯾن اﺳت و اﯾن ﻧظر ﯾﮑﺟﺎ
ﺑﺎ ﻧظرات ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرای ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٨٧۵ارﺳﺎل ﺷد ]از ﺣﮑوﻣت ھﻧد
ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺷﻣﺎره  ١٩ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ﺟون  .[١٨٧۵ﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ:
» .٢٢اﮔر ھﻣﻔﮑری ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽرود اﺑزاری ﺑرای ﻗﺿﺎوت درﺳت در ﺑﺎره
اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ارزﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﭘذﯾرش ﯾﮏ
ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺗرﯾن اﺳت .در اﯾن ﻣورد ﺳﺗوانﻓرﻣﺎﻧدار ﭘﻧﺟﺎب ،ﺳر
رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک ،ﻣﯾﺟر ﺟﻧرال رﯾﻧﺎل ﺗﯾﻠر ،ﺳرھﻧﮓ ﻣوﻧرو و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮐﺎواﻧﺎری ھﻣﮫ ﻣواﻓق
ﺑودﻧد و ﻧظرات آنھﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷد:
اول ،ﻣﺎ ﺗوﺳط ﻧواب ﻓوجدار ﺧﺎن و ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺧﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﻣورد ﺧدﻣت ﻗرار ﮔرﻓﺗﯾم و آنھﺎ اﺑزار ﺷﻧﺎﺧت اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﻧوﻧﯽ
اﻣﯾر را دارﻧد.
دوم ،ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑل در ﺳﯾﻣﻠﮫ در  ١٨٧٣ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺷوره داد ﮐﮫ ﺑﮫ
درﺧواﺳت ﻣﺷﺧص ﺑرای اﻣﯾر در ﻣورد اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺑﺎﯾد
ﺗرﺟﯾﺢ داده ﺷود.
ﺳوم ،ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﺎزه اﻣﯾر در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﺟﺎزه ﺳر ﻓورﺳﺎﯾت ﺟﮭت ﻋﺑور از ﺑﻠﺦ در
ﺑﺎزﮔﺷت از ﯾﺎرﮐﻧد و در دﻟﺳرد ﺳﺎزی ﺳرھﻧﮓ ﺑﯾﮑر در ﺑﺎزﮔﺷت از ﺗﮭران ﺑﮫ ھﻧد از
طرﯾق ﮐﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺷود.
 .٢٣ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾر از اﺳﺗﻘرار ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات اﻋﺗراض ﺧواھد ﮐرد،
ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﻋﺗراض او ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾﻼت او در ﻣورد وﻓﺎداری ﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻋﺗراﺿﯽ اﮔر ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻗدرت
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اروﭘﺎﯾﯽ اﺑراز ﺷود ،ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ ﺣﺎﮐﻣﺎن آﺳﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﺻول
ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﯾﮏ ﺗﻣﺎﯾل و ﮐﻣﯽ دور از ﺧﺻوﻣت واﻗﻌﯽ
اﺳت؛ اﻣﺎ اﻧﮕﯾزهھﺎی اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﻗﺿﺎوت ﺷود.
 .٢۴ھﯾﭻ ﺷﮏ ﻣﻌﻘوﻟﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ھﻧوز در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﻗوی در ﻣﯾﺎن ﺳرداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن اﻗدام اﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺗواﻟﯽ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ھﻧد
وﻗت زﯾﺎدی از دوران ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و اھﻣﯾت ﺣوادث ﻣﮭﻣﯽ رخ داده اﺳت ،اﻣﺎ
ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ دارﻧد در آن ﺟﻧﮓ ﺷﺎﻣل ﺑودﻧد و
ﺧﺎطرات آﻧﭼﮫ رخ داد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﻣﺣدوده ﺑﺎرﯾﮏ اﻓﮑﺎر و اﻋﻣﺎل آنھﺎ زﻧده اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﻧد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻧظر ﺧود را اﺑراز داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﯾﺟﺎد اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻓﻐﺎنھﺎ و ﺑرﺗﺎﻧویھﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر زﻣﺎن ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻧظر در ﺿﻣﯾﻣﮫھﺎی اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ
ﻣﮑررا ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود.
 .٢۵ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻣﯾر ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﻣوﺟودﯾت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺧﺗص ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط دﺳﺗﮫ ﻣﺗﻧﻔذ در آن ﮐﺷور و ﭘﯾﺎﻣد ﻋدم
ﻣﺣﺑوﺑﯾت او ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺑﮫ آن ﻗرار دارد .ﻣوﻗﻌﯾت او در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن اﻣن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او
ﺑﺗواﻧد ھر اﺣﺳﺎس ﻗوی در ﻣﯾﺎن ﺑﺧش ﻣﮭم اﺗﺑﺎع ﺧود را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺎظت اﻓﺳران اﺳﺗﺧدام ﺷده ﻣﺗﺎﺛر ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل اﻓراطﯽھﺎ در ﺧظر
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .اﯾن ﺧطر در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺳر ﭘﺎرﺳﺎﯾت از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در درﺑﺎر
ﮐﺎﺑل ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺗوﺳط ﺻدراﻋظم و اﻣﯾر ذﮐر ﺷده ﺑود .ﺑﮫ اﯾن دﻻﯾل اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﮑر ﮐردﯾم اﻣﺗﻧﺎع اﻣﯾر از اﺟﺎزه ﺳر ﭘﺎرﺳﺎﯾت در ﺑﺎزﮔﺷت از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺷود ﺑدون ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣطﺎﺑق آن از ﻋﺑور او ﺧودداری ﮐردﯾم.
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 .٢۶در ﮐﻧﺎر دﻻﯾل ﻓوق ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﮕراﻧﯽ ای را ذﮐر ﮐرد ﮐﮫ اﺳﺗﻘرار داﯾﻣﯽ
اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻋث اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی راﺳت و ﻏﻠط ﻣﺎ
ﺗﻘﺑﯾﺢ ﺷود و ﺷﺎﯾد راه ﺧود را در ﻧﺷرات ﻋﺎﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﯾﮏ وﺣﺷت
ﺑزرگ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎزھم ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ھﻣراه اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺣﺎوی ﺗﺻﺎوﯾری در اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت .ﭼﻧﯾن ﻧﮕراﻧﯽھﺎ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻧﺑوده و از اﺣﺳﺎس
ﻗوی اراﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﮐﺷﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘرر ﯾﮏ ﻣﻘﯾم داﯾﻣﯽ در درﺑﺎر ﻣوﺻوف
آﺷﮑﺎر اﺳت...
 .٢٨ﺑرای ﺣﺻول ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎﯾد
رﺿﺎﯾت ﻗﻠﺑﯽ اﻣﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑر اﺳﺎس دﻻﯾل ﻓوق ،ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را اﮐﻧون ﺑﺎﻻی اﻣﯾر ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورﯾم ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﯾﺎ رد ﺧواھد ﺷد
و ﯾﺎ ﺑﺎ اﮐراه و ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
 .٢٩اﮔر اﻣﯾر رﺿﺎﯾت ﺑﯽﻣﯾﻼﻧﮫ ﺑدھد ،اﻓﺳراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺷوره ﮐردﯾم ﻣواﻓق ﺑودﻧد
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﻔﺎدی از ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ﺑدﺳت ﻧﻣﯽآﯾد ...ﺑرﻋﻼوه ،اﮔر
اﻣﯾر ﺧطر را ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ ﻣﺎﻣور ﻣﺎ در ﻣﻌرض اﻋﻣﺎل اﻓراطﯾون ﯾﺎ اﺷﺧﺎص ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ
ﻣوﺟودﯾت اﻓﺳران ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد و ﺧﺷوﻧﺗﯽ ﺑﺎﻻی ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺎﻣور واﻗﻊ ﺷود،
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوھﯾن ﻣواﺟﮫ ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾطﯽ ﻣﺎ در ﻣﺳﺋول ﭘﻧداﺷﺗن ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن
ﻣوﺟﮫ ﻧﺧواھﯾم ﺑود و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻣﺷﮑل ﺧواھد ﺑود.
 .٣٠اﮔر اﻣﯾر اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ،اﻧﮑﺎر او ﻧﻔوذ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ زﻧد و
ﺧدﺷﮫ دار ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺑﺎﯾد ﯾﺎ ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾری در ﺳﯾﺎﺳت ﻣوﺟود ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت اﻣﯾر ﺗﺷوﯾق ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﻣوارد دﯾﮕر ﺑدون درﻧظر
داﺷت درﺧواﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻋﻣل ﮐﻧد؛ ﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد آن را اﺛﺑﺎت اﺣﺳﺎس ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ
از ﺟﺎﻧب او ﺑداﻧﯾم ،ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻧوﻧﯽ را اﺻﻼح ﮐﻧﯾم ،از ﻧﮕرش ھﻣدردی ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم و
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ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧود را ﭘس ﺑﮕﯾرﯾم .اﮔر ﻣﺎ در اﯾن ﺑﺎور درﺳت ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﻧﮑﺎر
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻘﺎﺻد اﻣﯾر را ﺑر ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﻧﺷﺎن دھد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓرﺻت ﻣطﻠوب در آﻏوش روﺳﯾﮫ
ﺑﯾﻧدازد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﮑﺎر دﺳتھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در
ھرﮔوﻧﮫ ﻣذاﮐرات آﯾﻧده ﺑﺎ روﺳﯾﮫ را ،وﻗﺗﯽ ﺳواﻟﯽ در ﻣورد ارزش واﻗﻌﯽ ﻧﻔوذ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑروز ﮐﻧد ،ﺿﻌﯾف ﺧواھد ﮐرد.
 .٣١ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣورد ﺗﻣﺎﯾل اﻣﯾر و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻓﺷﺎر
ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات ﺟﻣﻊ آوری ﮐردﯾم ،ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﯾم ﮐﮫ در
ﺗﻠﮕرام  ١٨ﻓﺑروری ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐردﯾم ﮐﮫ زﻣﺎن و اوﺿﺎع ﺣﺎﺿر ﺑرای
ﮔرﻓﺗن اﺑﺗﮑﺎر در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐردﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻓﺷﺎر ﻓوری ﺑﺎﻻی اﻣﯾر
ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷود ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ وﯾژه ﺗوﺳط ﻣﺎ در اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺷﺎن داده ﻧﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ از ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﺧودش ﯾﺎ ﺷراﯾط دﯾﮕر آن را ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزد ،ﺑرای
ﻣﻘﺻد ﺗﻣﺎﯾل ﻋﺎﻟﯽ او و اراﯾﮫ ﻣﻔﺎداﺗﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧد از ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑدﺳت
آورد .ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻧظر و ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎ ﮔرﻓﺗن اﯾن ﻣﺳﯾر در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﮫ ﻓرض اﺑﺗﮑﺎری ﮐﻧوﻧﯽ
اﺳت .در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻣل ﺣوادث
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از دﺳت ﻧدھﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﺑزاری ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺧود را ظﺎھر ﻣﯽﺳﺎزد«.
ﭘس از اراﯾﮫ ﻧظر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ او در ﻣﺟﻣوع ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧودش راﺿﯽ ﻧﺑوده
اﺳت ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻌش ﺑﺎ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ھﻣﺳﺎن اﺳت ،او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی از ﭘﯾﺷروی
روﺳﯾﮫ ﻧﮕران اﺳت و ﺑﺎﻻی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﺗﮑﺎ دارد ،ﻣﺎ اداﻣﮫ دادﯾم:
» .٣۶اﮔر ﻣﺎ ﯾﮏ داوری درﺳت از اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻣﯾر در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم،
اھداف ﻋﻣده ﺳﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ در زﻣﺎن دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﺷد و ﺗوﺳط
ﻻرد ﻻرﻧس در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ﮐﮫ ﭘس از ﻣﮕر دوﺳت ﻣﺣﻣد رخ داد ،ﺗﺟدﯾد ﺷد و
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ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو در ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷد و ﻣﺎ آن را از آن زﻣﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ اداﻣﮫ داده
و ﺗﺎﻣﯾن ﮐردهاﯾم .ﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐردﯾم؛ آن ﮐﺷور از روزﮔﺎر دوﺳت
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻗوﯾﺗر ﺷده و ﻧﻔوذ ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻣﯾر از ﺗﺟﺎوز ﺑر ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش ﺷوﯾم.
اﯾن ﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎﺳف اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻوﻣتھﺎی ﮐﮭﻧﮫ و ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎﻣل آزاد
ﺑﯾن اﺗﺑﺎع اروﭘﺎﯾﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در آن ﮐﺷور ﺷده اﺳت.
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ طﺑﯾﻌﯽ در ﻣﺳﯾر زﻣﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت ،وﻗﺗﯽ
اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻣﺎ ﺑﮭﺗر درک ﺷود .دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ آنھﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرویھﺎی ﺑﯾﺷﺗر روﺳﯾﮫ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ
ھر ﺧطر دﯾﮕری ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد ،ﺳرﯾﻊ ﺗر ﻣﯽﺷود...
 .٣٩ﻣﺎ اھﻣﯾت ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺎدی ﻗﺎﯾل ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ از ﻧﮕﮭداری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺷﺗﻘﺎق ﻣﯽﺷود و ﻣﺎ ﺗﻌﮭد ﺧود ﺑر ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت را وارد
ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎﺑﻧدی ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣوﺻﻠﮫ و ﺳﯾﺎﺳت آﺷﺗﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮭﺗر ﺗﺎﻣﯾن
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎل ﺷده اﺳت؛
ﺑوﺟود آوردن ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﻌﻘول ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت اﻣﯾر ،ﺣﺗﯽ اﮔر او ﻣﺧﺎﻟف ﭘذﯾرش ﻧظراﺗﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺗﻌﻣﯾل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودش و ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﻗﺎﺑل
ﻣﺷوره اﺳت«.
 .٢٩در زﻣﺳﺗﺎن ] ١٨٧۵وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،ﺷﻣﺎره  ،٣۴ﻣورخ  ١٩ﻧوﻣﺑر
 [١٨٧۵ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم ﺑﺎ دﺳﺗور اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻی اﻣﯾر ﻓﺷﺎر وارد ﮐﻧﯾم
ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد .در آن ﭘﺎﺳﺦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﯾم،
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺳوی ﺗﻌﺑﯾر ﺷده اﺳت؛ ﻣﺳﯾری ﮐﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﻣﺎ را ھداﯾت داد ﮐﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻏﯾرﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑود؛ دﺳﺗورات از ﺟﮭﺎت ﻣﮭم ﮐﻣﺑود داﺷت؛ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری
ﻣﺎ را ھداﯾت داد ﮐﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻣﯾﻧﺎﻧﮫ اﺳت ،اﮔر وزﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧظر آنھﺎی داده ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای ﻗﺿﺎوت از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑودﻧد،
ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﻣﯽﺷد ،طورﯾﮑﮫ ﻣﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﯾم ﺑﺎﯾد وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
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اﻋﺗراض ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻧﯾم و ﺑرای دﺳﺗورات ﺑﯾﺷﺗر درﺧواﺳت دھﯾم ،ﭘﯾش از ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزی
ﻓرﻣﺂنھﺎی ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در  ٢٨ﺟﻧوری ] ١٨٧۶ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺷﻣﺎره ،١٠
ﻣورخ  ٢٨ﺟﻧوری  .[١٨٧۶ﭘس از ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎزی ﭼﻧدﯾن وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣﮭم ﮐﮫ ﻻرد
ﺳﺎﻟزﺑری ﻧظرات اراﯾﮫ ﺷده در ﻣراﺳﻠﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎ در ﻣوﺿوع را ﺳوی ﺗﻌﺑﯾر ﮐرده اﺳت و
ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺎھﯾت دﺳﺗورات ﺑﯾﺷﺗر ﮐﮫ ﺑرای ﺗواﻧﺎﺳﺎزی ﻣﺎ ﻻزم اﺳت ﺗﺎ وارد ﻣذاﮐرات ﺑﺎ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺷوﯾم ،ﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن زﯾر اﺑراز داﺷﺗﯾم:
» .٢۵اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎ و ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷوره را در ﺑﺎره ﭼﻧﺎن اھﻣﯾت ﺟدی
دارﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾم اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ اﺳت ﺗﺎ ﺑرﺧﯽ ﺗذﮐرات ﺑرای ﺑررﺳﯽ
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻋﻼوه ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ اﻣﯾدواری اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﯾد ھﻧوز ھم ﺑررﺳﯽ ﻣﺟدد
ﺷود.
 .٢۶اﯾن ﺑﺎﻻﺗرﯾن درﺟﮫ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اﻣﯾر رﺿﺎﯾت ﻗﻠﺑﯽ ﺑرای اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ھﯾﺋت وظﯾﻔﮫ دارد ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑد؛ و ﺗﻌﯾﯾن اﻓﺳران ﻣﺎ در ﺳرﺣد
اﻣﯾر ﺑدون رﺿﺎﯾت ﻗﻠﺑﯽ او ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻏﯾرﺳﯾﺎﺳﯽﺗرﯾن و ﺧطرﻧﺎکﺗرﯾن ﺣرﮐت ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻣﻼﺣظﺎت ﺧطر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در ﺗﺣت آن ﺷراﯾط ﻣﺎﻣوران ﻗرار ﺧواھﻧد
داﺷت و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدی ﮐﮫ ﻣورد ﺗوھﯾن ﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،ﻣوﻗﻌﯾت آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﯾﮭوده ﺧواھد ﺑود .آنھﺎ ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧود ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد واﺑﺳﺗﮫ ﺧواھﻧد
ﺑود .آنھﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﻣﺣﺎط ﺧواھﻧد ﺑود ،ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ آنھﺎ ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﻧﯾﺎزھﺎی آنھﺎ.
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧزدﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﯾدار آنھﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد زﯾر ﻧظﺎرت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و دور ﺧواھﻧد ﺷد
و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ظﺎھرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘض واﻗﻌﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽﺗوان اﻧﺟﺎم داد و ﺷﮑﺎﯾت
ﮐرد؛ ﻣﺎﻣوران در ھر ﻣوردی ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﺷد و ﺑﮫ زودی ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را اھﺎﻧت آﻣﯾز
و ﺑﯾﮭوده ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت .ﭼﻧﯾن ﺑود ﺗﺟرﺑﮫ ﺳرﮔرد ﺗﺎد در ھرات در  ١٨٣٩وﻗﺗﯽ ذﺧﯾره ﭘول
او ﺧﻼص ﺷد .ﭼﻧﯾن ﺑود ﺗﺟرﺑﮫ ﺳرھﻧﮓ ﻟﻣزدن وﻗﺗﯽ او در  ١٨۵٧ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﻧده
ﯾﺎراﻧﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر رﻓت.
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 .٢٧ﻧﮕﮭداری ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺷود،
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد و ﻣﻣﮑن اﺳت در درازﻣدت ﺑﮫ ﮔﺳﺳت ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﺷﮑﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻧظر دارد .ﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﺛﻣرات ﺳﯾﺎﺳت
آﺷﺗﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ از  ١٨۶٩در ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت اﻣﯾر و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی در
ﺳرﺣدات ﻣﺎ دﻧﺑﺎل ﺷده اﺳت .اﻣﯾر ﺗرس ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ از دﺧﺎﻟت ﻣﺎ در اﻣور داﺧﻠﯽ ﺧود ﻧدارد
و ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﻗﻌﯾت او ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ  ٧ﺟون ﮔذﺷﺗﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده ،ﺷﺎﯾد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﮭدی ﮐﮫ
اﮔر ﮔﺎھﯽ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﺟود آﯾد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت او را وادار ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻧﮕرش ﺳردﺗری ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ
ﻣطﻠوب اﺳت ،داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ او آرزو دارد ﺗﺎ دوﺳﺗﯽ
ﻗدرتھﺎی دﯾﮕر را ﺗرﺟﯾﺢ ﺑدھد .ﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷدهاﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﺑﻧدی ﺣوﺻﻠﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت
اﺗﺧﺎذ ﺷده در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ ،ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ
ﺗرﯾن ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑوده اﺳت ﺗﺎ آن را ﻧﮕﮫ دارﯾم ،ﺑزرﮔﺗرﯾن وﻋده اﯾﺟﺎد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ
اﻣﯾر را ﺑر ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .و ﻣﺎ اﺟرای دﺳﺗور اراﯾﮫ ﺷده در ﻣراﺳﻠﮫ
ﺷﻣﺎ را در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧطر ﺟدی ﺑرای ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘراﺗوری
در ھﻧد ﻣﯽداﻧﯾم«.
 .٣٠در اﭘرﯾل  ١٨٧۶ﻣن ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻻرد ﻟﯾﺗون در ﻣﻘﺎم ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺷدم .از ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻣورخ  ٢٣ﻣﺎرچ  ١٨٧٧در ﺑﺎره اﻣور ﻗﻼت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻻرد
ﻟﯾﺗون
»ﻣﻔﺎد آن را داﺷت ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺗرک اﻧﮕﻠﯾس ،ﺑﺎ ارﺗﺑﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در
ﻣوﺿوع ﻋﺎم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﺣدی ﻣﺎ ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺗﻼش ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ھﻣزﻣﺎن
ﻗوﯾﺎ زﯾر ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﮔرﻓت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧش اﻧﻔرادی ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻣﭘراﺗوری ،ﮐﮫ ﺣل آن ﻋﻣدﺗﺎ
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واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت داﺷت ،ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻣﺎم اﻣﭘراﺗوری
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻧزوی اﺳت«.
وﻗﺗﯽ ﻣن او را در ﮐﻠﮑﺗﮫ دﯾدم ،ﻻرد ﻟﯾﺗون در ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣن
ﻣﺷوره ﻧﮑرد و در ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺧواھم داد از آﻧﭼﮫ ﻣن ﺑﺎور داﺷﺗم ﮐﮫ ﺻورت ﺧواھد
ﮔرﻓت از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ھﻧد را ﺗرک ﮐردم ،ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧود را ﺑرای ﺑﺧش اﻋظم از
ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺑﮫ ﻻرد ﻟﯾﺗون ،ﻣورخ  ١٨ﻧوﻣﺑر اﺷﺗﻘﺎق ﮐردم.
 .٣١ﻻرد ﻟﯾﺗون ﺑﺎ ﺧود دﺳﺗوراﺗﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﻘﯾمھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
ﻣﺣﻼت ﻣﻌﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣذاﮐره ﮐﻧد .او در ﺑدل آن اﺧﺗﯾﺎر داده ﺷد ﮐﮫ ﺑرای اﻣﯾر
»ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ھﻧﮕﻔت ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻣﯽ ﺳﻠطﻧت/ﺳﻠﺳﻠﮫ او ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣداﺧﻠﮫ ﻓﻌﺎل در
اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺑﺎﺷد و ﺗﻌﮭد ﺻرﯾﺢ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎدی در ﺻورت ﺗﺟﺎوز ﺑﯽدﻟﯾل
ﺧﺎرﺟﯽ« را ﺑﭘذﯾرد.
در ﻣﺎرچ  ١٨٧۶ﻻرد ﻟﯾﺗون از اﻣﯾر درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ را ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻘﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣذاﮐره در ﮐﺎﺑل ﺑﭘذﯾرد .اﻣﯾر از ﭘذﯾرش ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ اﻣﺗﻧﺎع
ﮐرد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫاش ﻋﻣوﻣﯽﺷد ،ﻣن ھﯾﭻ ﻧظری ﺑﮫ دﻻﯾل او ﻧﻣﯽدھم .در اﻧﮑﺎر اﻣﯾر
از ﭘذﯾرش ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ،ﻻرد ﻟﯾﺗون ﻧﺎﻣﮫ دوﻣﯽ ﺑراﯾش در ﺟوﻻی ارﺳﺎل ﮐرد ]ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ در در ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک داده ﻧﺷده ،اﻣﺎ در ﺗﻠﮕراﻣﯽ از ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺳﺗﻧدرد،
 ٩ﻧوﻣﺑر داده ﺷده اﺳت[ .ﻣﺣﺗوای آن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭم اﺳت و اﯾن اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ
ﯾﮏ ﻧظر درﺳت از ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ اﻣور اﯾﺟﺎد ﺷود ،اﯾن ﺑﺎﯾد ﺗوﻟﯾد ﺷود .ﺑرداﺷت ﻣن اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﯾن در ﺷراﯾطﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷده اﻣﯾر ﻓرض ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ در
راﺑطﮫ ﺑﮫ او ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .ﺗوﺿﯾﺢ آن ﺗوﺳط ﻻرد ﮐراﻧﺑروک داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻻرد
ﻟﯾﺗون
877

»اﻣﯾر را ﺗﺷوﯾق ﮐرد ﺗﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻧﮕرﺷﯽ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی در ﻧظر ﮔﯾرد ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﺟﺑور ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮭزادهی ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ﮐﮫ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﯽﺧواھد
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺟدا ﺳﺎزد«.
و اﯾن ﭼﯾز دﯾﮕری ﮐﻣﺗر از ﺗﮭدﯾد ﻧﺑود .ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻣﯾر ،ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر او
ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻓراﺧواﻧده ﺷد و او ﭘس از آن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت .اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺑداﻧﯾم
ﮐﮫ او در ﺑﺎزﮔﺷت ﭼﮫ دﺳﺗوراﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود اﻧﺗﻘﺎل داد .ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﮔزارش ﮐوﺗﺎھﯽ
از آن دﺳﺗورات ﻣﯽدھد ،اﻣﺎ آنھﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ »ﯾﺎدداﺷت ﮐﻣﮑﯽ واﺿﺢ« ﻧﺷر ﺷود ﮐﮫ او
ﺑﺎ آن رﻓﺗﮫ ﺑود .ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت او ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ آن ﺑود ﮐﮫ در زﻣﺳﺗﺎن  ٧٧ – ١٨٧۶ﻣذاﮐراﺗﯽ
ﺑﯾن ﺻدراﻋظم اﻣﯾر و ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در ﭘﺷﺎور ﺻورت ﮔرﻓت.
 .٣٢در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺣوادث دﯾﮕری رخ داد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﻔوذ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺎﻻی ذھن اﻣﯾر و
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣذاﮐرات داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ اﺷﺎرهی ﺑر آن در ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﻧﺷده اﺳت.
ﻻرد ﻟﯾﺗون ﭘس از ﺗرک ﺳﯾﻣﻠﮫ در ﺧزان  ١٨٧۶ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﮐﺷﻣﯾر داﺷت و اﯾن
ﺗوﺳط ﻻرد ﻻرﻧس ﺗﺎﮐﯾد ﺷد و ﻣن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﺑرای ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﻓراھم
ﺷد »ﺑﺎ دﺳﺗوراﺗﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﺳرﺑﺎزان ﺑرای اﺷﻐﺎل ﮔذرﮔﺎھﮭﺎی ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭼﺗرال«
در ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﺷود ]ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻻرد ﻻرﻧس در ﺗﺎﯾﻣز ٢٢ ،و ٣٠
اﮐﺗوﺑر[ .در اﮐﺗوﺑر ] ١٨٧۶ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺳﮑﺎت دﺳﺗوراﺗﯽ در  ١۶اﮐﺗوﺑر ﺑرای ﻣﺷﺧص ﮐردن
ﭘﺎدﮔﺂنھﺎ وﻏﯾره در ﮐوﯾﺗﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرد و ﺑﮫ اﻧﺟﺎ در  ٢ﻧوﻣﺑر رﺳﯾد .ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ،
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،ﺷﻣﺎره  ٢ص  [٣٢۴ﻻرد ﻟﯾﺗون ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺗﺎ ﻗرارﮔﺎه ﮐوﯾﺗﮫ را اﺷﻐﺎل ﮐﻧد،
»ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮭم ﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺣﺎﺻل ﺧﯾزﺗرﯾن و ﻣﮭمﺗرﯾن وادی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﺎ
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ دارد و ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾر ﺑزرگ ﺗﺟﺎرﺗﯽ از طرﯾق ﺑوﻻن و ﻗﻼت« ]ﺣﮑوﻣت
ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ٢٣ ،ﻣﺎرچ  .١٨٧٧ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،ﺷﻣﺎره ،١٨٧٧ ،٢
ص  .[٣۶١ﮐوﯾﺗﮫ در ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد و ﺑﮫ ﻧﺣو اﺣﺳن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﺗﺎ ﺑﻧﯾﺎد
878

ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ را ﺷﮑل دھد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آن ﮐﺷور
ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺎﺷد .در ھﻣﯾن زﻣﺳﺗﺎن  ١٨٧۶آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﺑرای ﺣرﮐت ﺳرﺑﺎزان از راوﻟﭘﻧدی
ﺻورت ﮔرﻓت و ﯾﮏ ﭘل در رود اﻧدوس در ﮐوﺷﺎﻟﻐور اﺣداث ﺷد ،ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗرﯾن ﺧطﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﺑل ﺑﺎﺷد.
 .٣٣در اول ﺟﻧوری  ١٨٧٧اﻋﻼن ﻧﺎﻣﮕذاری ﻣﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮭﺑﺎﻧوی ھﻧد ﺑﺎ اﯾﺎﻟتھﺎی
ﺑزرگ در دھﻠﯽ ﺻورت ﮔرﻓت و ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل در اﯾن ﻣراﺳم دﻋوت ﺷد.
اﯾن ﺗوﺳط ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ذﮐر ﻧﺷده و اﮔر درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫﺗرﯾن ﺗﺣت
آن ﺷراﯾط اﯾن ﺑوده ﮐﮫ اﻣﯾر آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان درﺧواﺳت ﻗرار دادن او در ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎﺑﻌﺎت
ﺑوﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﮐرده اﺳت .ﻧﮫ او و ﻧﮫ ﺻدراﻋظﻣش واﻗﻌﺎ اﺷﺗراک ﻧﮑردﻧد
و ﻣذاﮐرات ﺑﯾن ﺻدراﻋظم و ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در  ٢٧ﺟﻧوری  ١٨٧٧در ﭘﺷﺎور آﻏﺎز ﺷد
و ﺣدود  ۶ھﻔﺗﮫ دوام ﮐرد.
ﺷرط اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻻزم ﻣذاﮐرات ﭘذﯾرش اﻣﯾر ،ﭘﯾش از ﺑﺣث روی ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ،از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘرار در ھرات و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .از ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد
ﮐراﻧﺑروک ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎھدهی ﻣذاﮐره ﻣﯽﺷد و ﻣﺳوده آن ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑود ،ﺗﺎ
ﻧﺷﺎن داده ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی از اﻣﯾر ﻣﯽﺷود و او در ﺑدل ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورد.
ﭘس از ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﻣذاﮐرات ﭘﺷﺎور ﻧﺎﮐﺎم ﺷده اﺳت .ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﺻدراﻋظم
ﭘس از درﻧﮓ زﯾﺎد و راﻧده ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻧﺞ ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑرای اﺳﺗﻘرار
اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﮐﻣﯽ ﭘس از آن ﺻدراﻋظم درﮔذﺷت ،اﻣﺎ ﻻرد
ﮐراﻧﺑروک ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﺎس ﻣذاﮐرات ﻗﺑﻼ »ﻋﻣﻼ رد ﺷده ﺑود« .ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در درﺑﺎر اﻣﯾر ﺑود ،ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ]اﯾن در ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ذﮐر ﻧﺷده
اﺳت[ و ﻧﮫ او ﻧﮫ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ دﯾﮕری از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود در
روزﻧﺎﻣﮫھﺎی آن زﻣﺎن ﯾﺎ ﭘس از درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ ﺟوﻻی ﻻرد ﻟﯾﺗون ،ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺻوﻣت ﺑزرﮔﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷﺎن داد و »ﺟﮭﺎد« ﯾﺎ ﺟﻧﮓ ﻣذھﺑﯽ ﺑر ﺿد ﻣﺎ را اﻋﻼن ﮐرد.
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 .٣۴در ﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻣن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرم ﮔزارش درﺳﺗﯽ از آن دادم ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻧﻣﯽﺷود ﮔزارشھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﺗوﻟﯾد ﻧﺷود و ﭘذﯾرش ﯾﮏ ھﯾﺋت روﺳﯽ ﺗوﺳط ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،دوران
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳﺎل وﺟود دارد .ﻣذاﮐرات ﭘﺷﺎور در ﻓﺑروری  ١٨٧٧ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت و ھﯾﺋت
روﺳﯾﮫ در  ٢٢ﺟوﻻی  ١٨٧٨ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد .در اﯾن دوران ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽداﻧم ،ھﯾﭻ
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ھﻧد و اﻣﯾر ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻻرد
ﮐراﻧﺑروک »ﯾﮏ ﻧﮕرش اﺣﺗﯾﺎط ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ« را ﻧﮕﮫ داﺷت .ﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ اﻣﯾر را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾق درآورده و ﭘﯾش از ﺣﺎدﺛﮫ ﭘذﯾرش ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ و
اﻣﺗﻧﺎع ﭘذﯾرش ھﯾﺋت ﻣﺎ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ او ﺑودﯾم .ﻻرد ﻻرﻧس ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﭘس از
ﻓراﺧواﻧﯽ ﻣﺎﻣور ﻣﺎ از ﮐﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺻدور اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﻣﻧوع ﮐرد.
 .٣۵ﺑرای ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﮐوﺗﺎه ﻧظراﺗم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٨۶٨ﺗﺎ  ١٨٧۶ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت
دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺑردﺑﺎری ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻧﺷﺎن داده ﺷد؛ اﻣﺎ ﭘس از ١٨٧۶
آن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﮭدﯾد و ﻣداﺧﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .ﺗﻣﺎم ﻣﺳﯾر ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾن ﺷده
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ﻓرض ﮐﻧد و ﺑدون دﻟﯾل ﺧوب ﮐﮫ ﻣﻘﺻد ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را
ﺗﻐﯾﯾر دھد ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل او اﺟرا ﻣﯽﺷد ،اﮔر ﺑﮫ او ﺣﻣﻠﮫ ﻧﮑﻧد .ﻣن ﺑرای اﯾن
ﺗﻐﯾﯾر ﻻرد ﻟﯾﺗون را ﻣﺳﺋول ﻧﻣﯽداﻧم .ﻻرد ﻟﯾﺗون اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ او دﺳﺗورات ﺧود را در
اﯾن ﻣوﺿوع ﭘﯾش از ﺗرک اﻧﮕﻠﯾس درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود .از ﻧﮕﺎه ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎﻻی واﯾﺳرا
ﻗرار ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻻی ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗرار دارد .ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری آن ﮔوﻧﮫ
ﮐﮫ در ﯾﺎدداﺷت ﻧﺷﺎن دادم ،از ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺻرار ﻧﻣود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣن واﯾﺳرا ﺑودم ،ﺷﯾرﻋﻠﯽ
را ﻓﺷﺎر دھم ﺗﺎ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧوی را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﭘذﯾرد .ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑراﯾش اظﮭﺎر ﮐرد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر آنھﺎ و ﻧظر ھﻣﮕﺎن ﮐﮫ او ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺷوره ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺑراز ﻧظر در
ﻣوﺿوع ﺑودﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾری ﻏﯾرﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑوده و ﻣﻣﮑن اﺳت دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﻣﺎ و اﻣﯾر را ﺑﮫ
ﺧطر ﺑﯾﻧدازد .اﻣﺎ ﺑرﺧﻼف اﯾن ﻧظرات ﻻرد ﻟﯾﺗون را دﺳﺗور داد آن ﭼﯾزی را اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻣﻘﺎﺑل آن اﻋﺗراض داﺷت .ﻧﺗﯾﺟﮫ در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ
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ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ھﺷدار داد و او را ﺑﺎورﻣﻧد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از او ﺧواھش
ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﺎﻟت ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﮫ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾم.
 .٣۶ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﻧوﻧﯽ اﻣﯾر از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ از آﻧﭼﮫ از  ١٨٧۶رخ داده ،ﺳرﭼﺷﻣﮫ
ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ اﮔر ﻻرد ﻣﺎﯾو در  ١٨۶٩ﯾﺎ ﻣن در  ١٨٧٣ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دادﯾم؛ اﮔر ﻣﺎ ﺑرای او ﺗﺿﻣﯾن ﻏﯾرﻣﺷروط ﺣﻣﺎﯾت اﻋطﺎ ﻣﯽﮐردﯾم ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواﺳت؛
اﮔر ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑرای وﻟﯾﻌﮭد او ﺗﺿﻣﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﯽداد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ وﯾژه ﻧﮕران
آن ﺑود ،اﻣورات ﯾﺎ اوﺿﺎع در ﺣﺎﻟت دﯾﮕری ﻗرار ﻣﯽداﺷت؛ اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺎ ﻣﯽﺑود ،ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد ﻣﺎ و ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود ﺑوﺟود ﻧﻣﯽآﯾد .ﻣن ﻧﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺷﯾرﻋﻠﯽ
در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻗﻧﺎﻋتﺑﺧش ﺑود وﻗﺗﯽ ﻣن در  ١٨٧۶ھﻧد را ﺗرک ﮐردم؛ ﺑرﺧﻼف،
او ﻣواردی از ﺑرﺧﯽ ﻧﮕراﻧﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .ﻧظر ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﺑﺎره ﺣﺎﻟت و اﺣﺳﺎﺳﺎت
او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل در ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در ﺟون  ١٨٧۵ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
دھﻧده ﻧظر ﻣﺎ ﻣدتھﺎ ﭘﯾش از ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت و ﮐﺎﻓﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻧﻘﻠﯽ از
آن آورده ﺷود .ﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾم ]ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺷﻣﺎره  ٧ ،١٩ﺟون :[١٨٧۵
» .٣٣ﻣﺷﮑل اﺳت اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ را ﻗدرداﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑر رﻓﺗﺎر اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد ﮐﮫ
ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺧطر اﻧﻘﻼب در داﺧل و ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺣﻣﻠﮫ از ﺑﯾرون اﺳت .از او ﻧﻣﯽﺗوان داﺷت
ﮐﮫ زﺑﺎن دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯽ را درک ﮐﻧد و وزرای او آﻣوزش ﻧﺎﻗص ،ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺣدود و
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮑﯽ ﻣﺷﮑوک دارﻧد .ﺑﺎ آنھم ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾم ﮐﮫ او ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ
طرﺣﯽ ﺗﺟﺎوز ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد ،او اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی و او ﯾﮑﺳﺎن
اﺳت ،او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی از ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ ﻧﮕران اﺳت و اﺗﮑﺎی ﻋﻣده او ﺑر ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﺳﺗوار اﺳت .زﺑﺎن او ﭘس از ﺑرﮔﺷت ﻧﻣﺎﯾﻧده اش ،ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه از ﺳﯾﻣﻠﮫ در  ١٨٧٣ﯾﻘﯾﻧﺎ
دور از ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﯾل ﺑودﯾم آن را ﺑﮫ ﺑرداﺷت او ﻧﺳﺑت ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﮕران ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ او ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرض ﯾﮏ ﻧﮕرش ﻏﯾرﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش او ﻣﻣﮑن اﺳت
ﮐﻣﮏھﺎی ﺑﯾﺷﺗری از ﻣﺎ ﺑﺧواھد؛ ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﺳردی او ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑراﯾش ﺗﻌﮭد ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧدادﯾم ﮐﮫ
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او درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ او را ﺗﺣت ﺗﻣﺎم ﺷراﯾط ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد ﺷﺎﯾد ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ او از ﻧﺗﯾﺟﮫ داوری ﺳﯾﺳﺗﺎن.
 .٣۴ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک ﮐﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ او ﺑﺎ ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ]او ﺑﺎ ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه در
داوری ﺳﯾﺳﺗﺎن ھﻣراه ﺑود[ ﺑراﯾش ﺑﮭﺗرﯾن اﺑزار اﯾﺟﺎد ﻗﺿﺎوت درﺳت از ﻣذاﮐرات ﺳﯾﻣﻠﮫ
را داده ﺑود و او در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﭘﺷﺎور در آﻏﺎز  ١٨٧۴ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺧﻔﯽ در ﺑﺎره اﺣﺳﺎﺳﺎت
اﻣﯾر ﺑدﺳت آورد ،اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ »ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ در ﺗﻣﺎﯾل واﻻﺣﺿرت ﺑوﺟود
ﻧﯾﺎﻣده اﺳت؛ او ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺗﮑﯾﮫ دارد؛ و او )ﺳر رﯾﭼﺎرد ﭘﺎﻻک( ھﯾﭻ
ﻋﻼﻣﮫی اﻧﺣراف از ﺳوی اﻣﯾر ﯾﺎ اطراﻓﯾﺎن او درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﻣﮏ از
ﺟﺎی دﯾﮕری ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرﺧﻼف ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی اﻓزاﯾﺷﯽ و ﺷﮏ ﺑﮫ
ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭘﺎرس ﯾﮕﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ دﯾﮕرش ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻧوﺷﺗن
اﺳت ،دﺷﻣن طﺑﯾﻌﯽ او اﺳت« .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر ﺗوﺳط ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﺷد .اﻣﺎ ﻣﺎ
ارزش ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺑﮭﻣﯽ دادﯾم ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧﺎﻣﻌﻠوم از
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺑﯾن اﻣﯾر و اﻓﺳران روﺳﯾﮫ ﺑرﻗرار اﺳت ﯾﺎ ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ وارد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدهاﻧد .ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷﺎﯾﻌﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد
اﻧد .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﻣورد ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺧﺎرا ﻧﯾز وﺟود داﺷت و ﺣﺗﯽ ﺣﺎﻻ در ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣن ﺟرﯾﺎن دارد ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت ھﯾﭻ ﺑﻧﯾﺎدی ﻧدارد.
 .٣۵از زﻣﺎن ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ اﻣﯾر ھرﮔز ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾل ﻧﺎدﯾده ﮔﯾری ﻣﺷورهھﺎی ﻣﺎ در راﺑطﮫ
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﺷﺎن ﻧداده اﺳت .او ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﮐراه زﯾﺎد ،ﺗﺻﻣﯾم ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در داوری ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﭘذﯾرﻓت و ﻣﺎ ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم ﺗﺎ ﺷﮏ ﮐﻧﯾم او ﻗﺻد
دارد در وﻓﺎداری ﺑﮫ آن ﭘﺎﺑﻧد ﻧﺑﺎﺷد«.
 .٣٧ﻣن ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﻧظر ﻣﺎ درﺳت ﺑود؛ ﯾﻘﯾﻧﺎ اﯾن ﺑر ﺑﻧﯾﺎد آن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧظر دﻗﯾﻘﯽ در ﻣورد ﻣوﺿوع اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد و ﻣﺎ ﻧظر ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در
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ﺟﻧوری  ١٨٧۶اراﯾﮫ ﮐردﯾم .اﻣﺎ ﭘﯾش از ﻣﻘﺻد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻣن ﻓرض ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﮐرده
ﺑودﯾم و ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺗری در ﻣورد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣﺎ ﻓرض
ﮐردﯾم ،داﺷت .ﺑرﻋﻼوه ،ﻣن اﻋﺗراف ﺧواھم ﮐرد ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑر ﮐﺷوری اﺳت
ﮐﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﯾﺎ ﻣن دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﻣﺎم
ﺗﺿﻣﯾن ﻏﯾرﻣﺷروطﯽ را ﺑدھﯾم ﮐﮫ او ﺿرورت داﺷت؛ اﻣﺎ ﭘس از ﺗﻣﺎم اﯾن اﻋﺗراﻓﺎت ،ﻣن
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ از  ١٨٧۶دﻧﺑﺎل ﺷد ،ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫﺗرﯾن ﺑود .ﻣن ھم اﮐﻧون ﻧﺷﺎن دادم
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣتھﺎی آﻗﺎی ﮔﻠدﺳﺗون و آﻗﺎی دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﻏﯾرﻣﺷروط ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ
ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواﺳت ،اﻋطﺎ ﻧﮑردﻧد .اﮔر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗﺻور ﻣﯽﮐرد،
ﻣﺷﮑوک ﻣﺎ ﺑود ،اﮔر اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﭘﯾش از ﺳﺎل  ١٨٧۶ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﻌﻠوم
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺳﯾر دﯾﮕری ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت دﻗﯾق ﺗر دﻧﺑﺎل ﺷود ﺗﺎ ﺗردﯾد را اﻓزاﯾش داد و ﺑﮫ
دﺷﻣﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐرد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻرار ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﮐﮫ اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﭘذﯾرد،
وﻗﺗﯽ ﺣﮑوﻣت داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻗﺿﺎوت در ﻣوﺿوع
ﺑودﻧد ،ﭼﻧﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ از او ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑول ﯾﺎ رد ﺷود .ﺑرای ھﻣراھﯽ آن ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺗﮭدﯾد ،ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﮐوﯾﺗﮫ ،ﺑﺎ وادار ﺳﺎزی ﻣﮭﺎراﺟﮫ ﮐﺷﻣﯾر ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن و ﺑﺎ
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﯾرو ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻓرض ﮐﻧد ﮐﮫ ھدف دﯾﮕری ﺟز ﺣﻣﻠﮫ
ﺑﮫ او دارد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﺳﯾری ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺟز اﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ او ﺑﺎور
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻠﯽ در ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او رخ داده اﺳت و او دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻻی
ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﺳن ﻧﯾت و آرزوی ﻣﺎ ﺑرای دﯾدن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗوی و ﻣﺳﺗﻘل ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ او از
ﻻرد ﻻرﻧس ،ﻻرد ﻣﺎﯾو و ﻣن درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑود.
ﻧﺎرﺗﺑروک،
 ٢٣ﻧوﻣﺑر ١٨٧٨
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ﺳﻧد ) ١١ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٣٠ ،ﻧوﻣﺑر ١٨٧٨
ﻣﺗن ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﯾﺳر ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر ﻣورخ  ۶اﮐﺗوﺑر را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
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ﺳﻧد ) ١٢ﺑﺧش دوم(
از واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١ ،دﺳﻣﺑر ١٨٧٨
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام ﻣورخ  ٣٠ﺷﻣﺎ .در اداﻣﮫ ﻣﺗن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور در  ٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ
ﻣﺳﺗوﻓﯽ آﻣده اﺳت ،ﻧﺎﻣﮫ ﭼﻧﯾن آﻏﺎز ﻣﯽﺷود» :ﭘس از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ،اﯾن ﻧﺎﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ را
ﻣﯽﻧوﯾﺳم ﺗﺎ ﺑﮫ اطﻼع ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ  ١۶ﯾﺎ  ١٧ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑرای ﻋزﯾﻣت ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت
ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت و اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد ،ﺟدا
از اﯾﻧﮑﮫ ﻧواب ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﻓﺗﺧﺎر اﻧﺗظﺎر ﺑرای واﻻﺣﺿرت اﻣﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﯾﺎ ﻧﮫ .ھدف ﻣﺎﻣورﯾت دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺳت و اﻣﺗﻧﺎع از ﻋﺑور آزاداﻧﮫ آن ﯾﺎ ﻣزاﺣﻣت ﯾﺎ آﺳﯾب
رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی دوﺳﺗﺎﻧﮫ آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻗدام ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد .ﺑﺎﯾد ﺗوﺿﯾﺢ
دھم ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه رﻣﺿﺎن وارد ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯽﺷود .در ﺧﺎﺗﻣﮫ
ﺳﻼﻣت ﺑﺎﺷﯾد« .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ.
در اداﻣﮫ ﻣﺗن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﺑﮫ ﻏﻼم ﺣﺳﯾن آﻣده اﺳت .ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕر ﺷروع ﺷده و ﮐﻠﻣﮫ
"ﺧﺻوﻣت" آﻣده اﺳت .ﺳﭘس اداﻣﮫ ﻣﯽدھد" ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ھر ﺷراﯾطﯽ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑرﺳﯾد .اﮔر ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای ﺳﻔر ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺷود ،در ﭼﻧﯾن
ﺷراﯾطﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﯾد" .ﻧﺎﻣﮫ دوم ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ اداﻣﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﮐﺎﺑل اﺳت
ﮐﮫ در آن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺗﺎ رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻔﺗد .ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﮔﺷوده ﺷد ،ﺑرای اﻓﺳر ﺧودﻣﺎن و ﺧﺻوﺻﯽ ﺑود.
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ﺳﻧد ) ١٣ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام از وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ واﯾﺳرا ٣ ،دﺳﻣﺑر
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣورخ اول ﺷﻣﺎ .ﻣﺗن دو ﻧﺎﻣﮫ را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ،اﻣﯾر ﺑﮫ ﭼﮭﺎر اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد .دو
دﯾﮕر ﭼﮫ اﺳت؟

886

ﺳﻧد ) ١۴ﺑﺧش دوم(
ﺗﻠﮕرام از واﯾﺳرا ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ۴ ،دﺳﻣﺑر ١٨٧٨
در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻣورخ ﺳوم ﺷﻣﺎ .ﭼﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺷم اﮐﺗﺑر ﺧود ﺑﮫ آنھﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ھﻣزﻣﺎن ﺣﺎوی اﺧطﺎرﯾﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ اﻓﺳران اﻣﯾر
در ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺟد ،دﮐﮫ و ﺟﻼل آﺑﺎد اﺳت.
اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑرای اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﺷده ﺑودﻧد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ.
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اظﮭﺎرات ﻧﺎرﺗﺑروک )در ﻣورد ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ١٠ ،ﻣﯽ ،(١٨٧٧
 ۵دﺳﻣﺑر
ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ١٠ ،ﻣﯽ  ١٨٧٧ﮐﮫ در ص  ۶٠ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ
در ﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود ،ﺣﺎوی  ٢١ﺑﻧد ﺑﻧﺎم »ﺧﻼﺻﮫ ای از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﺎ«
ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﺳت ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آنھﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺳﯾﺎر اﺧﯾر ﺑﺎ او را ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺗﻌﺎﻣل
ﺧوﺑﯽ در اﯾن ﮔزارش وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ آن ھﻣﻧوا ﻧﺑوده و ﺑﮫ ﻋﻧوان اراﯾﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ
درﺳت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﭘس از رﺳﯾدن ﻻرد ﻟﯾﺗون ﺑﮫ ھﻧد ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﻔﯾد ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺑﻧدھﺎی را ﻧﺷر ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل
ﺑرداﺷتھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷدهاﻧد و ﺳﺧﻧﺎن ﻣن را در ﮐﻧﺎر آنھﺎ ﺑﮕذارﻧد .اﯾن ﻧﺷﺎن
ﺧواھد داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﮐدام ﻧﻘﺎط ﻣرور ﺗﺎرﯾﺧﯽ اراﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻻرد ﻟﯾﺗون ﻧﺎدرﺳت
اﺳت.
»ﺑﻧد  .٣ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻌﮭد رﺳﻣﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎرﮐزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺟود دارد ،ﻣﻌﺎھده  ٣٠ﻣﺎرچ  ١٨۵۵اﺳت .اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺳﮫ ﻣﺎده ﮐوﺗﺎه دارد .ﻣﺎده اول
دوﺳﺗﯽ و ﺻﻠﺢ داﯾﻣﯽ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﻣﯾراثداران او را ﺑرﻗرار
ﻣﯽﮐﻧد؛ دوﻣﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی واﻻﺣﺿرت را اﺣﺗرام ﮐﻧد
و ھرﮔز در آن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد؛ ﺳوﻣﯽ دوﺳت ﻣﺣﻣد ،وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن او را ﻣﺗﻌﮭد
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﻗﻠﻣروھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﺣﺗرم ﺷﻣرده و دوﺳت دوﺳﺗﺎن و دﺷﻣن
دﺷﻣﻧﺎن او ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭدات ﻣﺗﻘﺎﺑل از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﻣدت زﯾﺎدی طول ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ
ﻣﺎھﯾت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻧﺎﻗص اﯾن ﻣﻌﺎھده ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾد .ﭘس از دو ﺳﺎل ،در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑروز ﺑﺣران
ﻣوﺛر ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﻌﮭدات ﮐﺎﻣلﺗر ﺑﺎ ﻗﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل،
ﻗﻧدھﺎر و ﺑﻠﺦ و دادن ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻣﯾر از ﺟﻧس ﭘول و ﺳﻼح ﺗوﺳط ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس و دوﺳت
ﻣﺣﻣد ﺑﮫ اﻣﺿﺎ رﺳﯾد .آن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺣدود ﺑﮫ زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و ﺷﺎه
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ﭘﺎرس ﺑود ،ﺗوﺳط ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ در اﺻل ﺳﺎﻟم ،ﻟﯾﺑرال و ﺳﺎده اﻋﻼم ﺷد ،ﺗﺎ اﻧدازهی ﻣﺎھﯾت
ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﻌﺎھده  ١٨۵۵را اﻟﺗﯾﺎم ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﻣﺎ ﭼﯾزھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﮔرﻓﺗﯾم ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی ﮐﮫ دادﯾم .ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎت اﻣﯾدواری ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺟدا از ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺻروف
آن ﺑودﯾم ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗدرت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﺑﯾﻧﺎدھﺎی داﯾﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد ،ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓوق آنھﺎ را ﻗرار داد«.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد اﺷﺎره ﺑﮫ ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ اﯾن اﺳت ﮐﮫ او طرﻓدار اﺳﺗﻘرار اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .اﮔر ﻣﻧظور اﯾن ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﮔزارش درﺳﺗﯽ از
دﯾدﮔﺎه ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﯾﺳت .آﻗﺎی ﻟﯾﻧﮓ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻻرد
ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ ﺑود ،در  ۴ﻧوﻣﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫی در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻧوﺷت ﮐﮫ در دﯾﻠﯽ ﻧﯾوز در
 ۵ﻧوﻣﺑر ﻧﺷر ﺷد .او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ »ﺳﯾﺎﺳت ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻻرد ﻻرﻧس در
ﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺧﯾرش ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻣز از آن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐرد ،ﻣطﺎﺑﻘت داﺷت« و ﻣﯽ اﻓزاﯾد» :ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾد،
ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد او ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﻘﯾم ﮐﺎﺑل
ﺗرﺟﯾﺢ دھد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺗوﺿﯾﺢ داد ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﻣﯾر ﺑﺎ ﭘذﯾرش آن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﮑﻧد .آنھﺎ
ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از :ﻓﺷﺎر ﯾﮏ ﻣﻘﯾم اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻟزوﻣﺎ ﻣﺎ را درﮔﯾر ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ھﺎی اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﮔزﯾز ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳوق ﻣﯽدھد و ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﺑور
ﺷوﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود را ﭘس از ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎزی اﻓﻐﺎنھﺎ ﺧﺎرج ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ارﺗش اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم ،ﻧﺗﯾﺟﮫی ﮐﮫ ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ آن را ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ واﻗﻌﯽ اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﻣﺎ
ﻣﯽداﻧد« .در ﺑﻧد اﺧر ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ٢٨ ،ﺟﻧوری ) ١٨٧۶ص  ،(١۵۵ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر
ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ اﺷﺎره ﮐردﯾم و ﻣﺎ ﻣﺎﺧذ ﺧود را در ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت ﺣﺎﺷﯾوی ﺑﺎ دادن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ۶ ،ﻓﺑروری  ١٨۵٧ﺗﻘوﯾﮫ ﮐردﯾم ﮐﮫ او ﻧظر ﺧود را اراﯾﮫ ﮐرده ﺑود .ﺑﺎ آنھم
ﯾﺎدداﺷت ﺣﺎﺷﯾوی در ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺷرﺷده ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت داﺧل ﻧﺷده ﺑود .ﺳﺧﻧﺎن ﻻرد ﮐﺎﻧﯾﻧﮓ
در آن ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻗرار زﯾر اﺳت» :ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن ﺣﮑوﻣت )اﻓﻐﺎن( و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ
ھدف ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ آنھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﺗرﺳﯽ از ﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ وارد
ﺷود ،ﻣﺎ آﻣﺎده ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آنھﺎ ھﺳﺗﯾم ،ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آنھﺎ از ﺑﯾرون ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد،
889

ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ اﮐﻧون آنھﺎ را ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﻣﺎ ھﯾﭻ آرزوی ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﻣﺳﻠﺢ ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ وارد ﮐﺷور آنھﺎ ﺷود ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺣﺳن ﻧﯾت ﺧود آنھﺎ«.
»ﺑﻧد  .۴دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن در ﺟرﯾﺎن ﻣذاﮐرات  ١٨۵٧ﻣطﻠﻊ ﺷد ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻣﮏ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷروط ﺑر ﭘذﯾرش اﻓﺳران او در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺷوﯾق و ﺣﻣﺎﯾت واﻻﺣﺿرت
ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ آنھم آنھﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﻋﻣﺎل ﻗدرت ﯾﺎ ﻓرﻣﺎن در ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﻧدارﻧد؛ وظﯾﻔﮫ
آنھﺎ )در اﺟرای آن اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﻣﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑرای آنھﺎ را ﻓراھم ﺳﺎزد(
ﺑﺳﺎدﮔﯽ دادن ﻣﺷوره وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺿرورت ﺑﺎﺷد و ﺑدﺳت آوری ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿروری ﺗوﺳط
ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﯾر و ﺳرداران او ﮐﮫ ﺻﻣﯾﻣﯾت اﯾن ﺷرط را
درک ﮐردﻧد ،ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑود و اﻗداﻣﺎت ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧطر ﻧﺑود ،ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﻣﻌﻘول ھﻣراه
ﺑود .اﯾن را ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺑررﺳﯽ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ اﺳﻧﺎد ﮔذﺷﺗﮫ و ﻧظرات داده ﺷده ﺗوﺳط رﺋﯾس
ﻣﺟرب ھﯾﺋت ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ ﺳﭘس در ﻗﻧدھﺎر ﻣﺳﺗﻘر ﺷد و ﺑﮫ ﻧﻘﻊ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
اﺗﺧﺎذ ﺷد«.
اﯾن ﻋﻘﯾده ﮐﮫ اﻗﺎﻣت اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٨۵٧ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ
روﺑرو ﺷد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺧﺎﻟف ﻧظری اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن واﯾﺳرا ﺑودم ،در ٢٨
ﺟﻧوری ١٨٧۶ﺑﯾﺎن ﮐرد .در ﺑﻧد  ٢۶آن ﻣراﺳﻠﮫ ) ﺻﻔﺣﮫ  ١۵۵ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ( ،ﺗﺟرﺑﮫ
ﺳرﮔرد ﺗﺎد ،در ھرات در ﺳﺎل  ١٨٣٩و ﺳرھﻧﮓ ﻟﻣزدن ،در ﻗﻧدھﺎر در ﺳﺎل  ١٨۵٧را
ﻧﻘل ﮐردﯾم ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ رﺿﺎﯾت
ﻗﻠﺑﯽ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﻣﯾر در آﻧﺟﺎ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،ھم ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾز و ھم ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺧواھد ﺑود .ﻻرد
ﻻرﻧس در  ١۵ﺟون  ،١٨٧٧ﺷرح زﯾر را از ﻣوﻗﻌﯾت ﺳرھﻧﮓ ﻟﻣزدن در ﻗﻧدھﺎر در
 ١٨۵٧اراﯾﮫ ﮐرد» :اﻣﯾر ﺳﺎﺑق ،دوﺳت ﻣﺣﻣد ،دو اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﭘذﯾرﻓت و ﺑﮫ آنھﺎ
اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑروﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آنھﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد،
در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدﻧد .اﻣﺎ ﺑزرﮔﺗر آنھﺎ ،ﺳر ھری ﻟﻣزدن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ او )ﻻرد ﻻرﻧس( اطﻣﯾﻧﺎن داد
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮐﮫ در ﻗﻧدھﺎر ﺑﺎﻻی او اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷد ،اطﻼﻋﺎت ﮐﻣﺗری در آﻧﺟﺎ ﺑدﺳت
890

ﻣﯽآورد ،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺷﮑل در ﭘﺷﺎور ﺑدﺳت ﻣﯽ آﻣد« و ھﯾﭻ ﻣردی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧدازه ﻻرد ﻻرﻧس از ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و ﻣوﻗﻌﯾت آن ﻣﺎﻣورﯾت آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
»ﺑﻧد  .۵ﺑﺎﯾد اظﮭﺎر ﮐرد ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻗﺎﻣت ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺧﺷﯽ از ﺷراﯾط ﻣواﻓﻘﮫ ﺷده
در  ١٨۵٧ﺑود ،اﯾن ﮔﺎم ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرداﺷﺗﮫ ﻧﺷد .دوﺳت ﻣﺣﻣد اﺻرار ﮐرد ﮐﮫ
ﻣردم اﻓﻐﺎن آن را ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﺧواھﻧد ﮐرد؛ اﻣﺎ ﺳر ﺟﺎن ﻻرﻧس ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺗﻣل ﻣﯽ
داﻧﺳت ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه واﻗﻌﯽ اﻣﯾر از اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ واﻻﺣﺿرت ﮐﺷف ﺿﻌف ﺣﺎﮐﻣﯾت
اﻣﯾر ﺗوﺳط اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﻣﺎس آنھﺎ ﺑﺎ روﺳﺎی ﻧﺎراض در ﭘﺎﯾﺗﺧت او ﺑود .ﻣواد ﻣﻌﺎھده
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﺑود ﮐﮫ ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ﻗطﻊ ﻣﯽﺷود و اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﮐﺷور اﻣﯾر ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷوﻧد ،ﯾﮏ وﮐﯾل ،ﻧﮫ اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﯾد از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد
و ﯾﮑﯽ در ﭘﺷﺎور از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل .ﺷرط ﻣورد ﺗواﻓق ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر راﺣﺗﯽ از آن روز ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺿﻣﻧﯽ رﻋﺎﯾت ﺷده اﺳت .اﻣﺎ
ارزش ﺗذﮐر را دارد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل وﮐﯾل ﺧود را در  ١٨۵٨از ﭘﺷﺎور ﺑﯾرون ﮐرد و
ھرﮔز ﺗوﺳط ﺷﺧص دﯾﮕری ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻧﮑرد .ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾن ﻣﺎده اﺧر ،ﻣﮑﻠﻔﯾتھﺎی ﻣﻌﺎھده
 ١٨۵٧ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺻد ﺧﺎص و ﻣﺣدودی ﻋﻘد ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣدتھﺎ ﻗﺑل ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺑﺎطل
ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﻌﺎھده ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و ﻣﮑﻠﻔﯾتھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل آنھﺎ را
ﺑرای دوران ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﺎرس ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐرد؛ و ھدف ﻣﺎ ﺣﺎﻻ در اﺷﺎره ﺑﮫ آن ﺑرای ﯾﺎدآوری
ﺣس ﺧوب ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎن و ﻣردم ان ﺣدود  ٢٠ﺳﺎل ﭘﯾش در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در ﻗﻠﻣرو آنھﺎ ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎﺑل اﺳت«.
ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﮔزارش داده ﺷده در اﯾن ﺑﻧد ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ  ١٨۵٧درﺳت ﺑﺎﺷد .ﺑﺧش ھﻔﺗم
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ زﯾر اﺳت ]ﻣﻘﺎﻻت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ص » :[٢ھروﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ﺗوﻗف ﻣﯽﮐﻧد،
اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد از ﮐﺷور اﻣﯾر ﺑﯾرون ﺷوﻧد؛ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﯾﮏ وﮐﯾل ،ﻧﮫ
اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ ،در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد« .اﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻣﻌﺎدل ﺗواﻓق از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت
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ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻓﺳران اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﭘس از ﻗطﻊ ﯾﺎراﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺷوﻧد ،ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺧﯽ ﺗرﺗﯾﺑﺎت آﯾﻧده ﺑﺎ اﻣﯾر.
»ﺑﻧد  .٧ﺑﺎ آنھم ﻣﻼﻗﺎت اﻣﺑﺎﻟﮫ در ﻣﺎرچ  ١٨۶٩ﺗوﺳط ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻻرد ﻻرﻧس ﺑﮫ ﺷﯾوهی اﻧﺟﺎم
ﺷد ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﯾن دو ﻗدرت ھﻣﺳﺎﯾﮫ را ﮔذاﺷت و ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺗﺣﮑﯾم اﻗﺗدار او در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺳﺎﺧت .اﻣﯾر در ﮐﻧﻔراﻧس ﺧود ﺑﺎ واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺗﻠﺧﯽ از
ﻣﺎھﯾت ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣوﺟود ﻣﻌﺎھدوی – آنھﺎی  – ١٨۵۵ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد
و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺧواﺳﺗﺎر اﺻﻼح آن ﺷد .ﺑﺎ آنھم ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎدات ﺧودش از ﭘذﯾرش درﺧواﺳتھﺎی واﻻﺣﺿرت ﻣﺎﻧﻊ ﺷد.
ﺳﯾﺎﺳت واﯾﺳرا ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺧودش ﻣﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﺳﺗﻌد ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم اﻗﺗدار اﻣﯾر و
اداﻣﮫ رﻓﺗﺎر ﺧوب واﻻﺣﺿرت در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود .ﺑﺎ آنھم ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﺑرآوردهﺳﺎزی ﺑرﺧﯽ درﺧواﺳتھﺎی اﻣﯾر و اﺛﺑﺎت دوﺳﺗﯽ ﻣﻠﻣوس ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﻻرد
ﻣﺎﯾو ﯾﮏ ھدﯾﮫ ﺑزرگ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑرﻋﻼوه ﭘول ﻗﺑﻼ داده ﺷده ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﻓزود .او
ﺑرﻋﻼوه ﺑرای اﻣﯾر ﯾﮏ ﺗﺿﻣﯾن ﻧوﺷﺗﺎری داد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﯾد واﻻﺣﺿرت را در
ﺗﻘوﯾﮫ ﺣﮑوﻣت او در ﺷراﯾط ﺿروری ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد و ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش
از ﺟﺎﻧب دﺷﻣﻧﺎن واﻻﺣﺿرت را ﺑرای ﻧﺎآرم ﺳﺎزی ﻣوﻗﻌﯾت او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﻧﮕﺎه
ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﻗوت ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده را ﻧداﺷت؛ اﯾن ﺑرای اﻣﯾر در
ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ واﻻﺣﺿرت داده ﺷد ﮐﮫ او ﺑدون ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔردد؛ و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اظﮭﺎر ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﻠزم ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻏﯾرﻣﺷروط اﻣﯾر ﯾﺎ ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رﻓﺗﺎر آﯾﻧده او در ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد«.
ﻧﺳﺧﮫ اراﯾﮫ ﺷده در اﯾن ﺑﻧد ﻣذاﮐرات در ﺑﯾن ﻻرد ﻣﺎﯾو و ﺷﯾرﻋﻠﯽ در اﻣﺑﺎﻟﮫ ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ اﯾن ﻣذاﮐرات را ﺣذف ﮐرد و آن اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ رﺿﺎﯾت از
ﺗﺿﻣﯾنھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﮐﻧﻔراﻧس رﻓت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺧود را ﺑﮫ دﺳت
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ﻧﯾﺎورد .ﺗﺻور ﻋﻣوﻣﯽ ﻣن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ھﻧد ﺑودم اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر در ﮐل ﺑﺎ اﺣﺳﺎس
رﺿﺎﯾت ﺑﺎزﮔﺷت .ﺳر ﺟﺎن ﺳﺗرﯾﭼﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﯾﺷﺗر از او از ﻧظرات ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺧﺑر
ﻧداﺷت ،ﺑﮫ وﺿوح اﯾن را در ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺧود ﺑﺎ اراﯾﮫ ﮔزارﺷﯽ از ﻣدﯾرﯾت ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﯾﺎن
ﮐرده اﺳت» :اﻣﯾر ﺑﮫ اﻣﯾد ﯾﮏ ﯾﺎراﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﺳﺎﻻﻧﮫ آﻣده ﺑود ،ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻﻼح ﺑداﻧد ﺗﺎ اﻋطﺎ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﮑر
ﮐﻧد ﮐﮫ درﺧواﺳت آن ﺿروری اﺳت و ﺑرای ﻣﻌﺎھدهی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻣﺗﻌﮭد ﮐﻧد
ﮐﮫ در ھر ﺷراﯾط اﺿطراری از ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺑﮫ
طور ﮐل ،ﺑﻠﮑﮫ آن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧود و ﻓرزﻧداﻧش واﮔذار ﻣﯽﺷود ،ﻧﮫ از دﯾﮕران .او
ﻣﺟﺑور ﺷد اﯾن اﻣﯾدھﺎ را رھﺎ ﮐﻧد؛ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل او راﺿﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت .زﯾرا او
ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎدی از ﺟﻧس ﭘول و اﺳﻠﺣﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ از
ﺗﺷوﯾق و ﺣﻣﺎﯾت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺣﺎﮐﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده ﻧﺷده ﺑود« .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳر
ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در ﻣذاﮐرات ﺧود ﺑﺎ ﺻدراﻋظم ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﭘﺷﺎور در ﻓﺑروری  ١٨٧٧ﺗﻼش
ﮐرد ﺗﺎ او را وادار ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑود ،در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ
ﮐﻠﯽ ﺷﮑﺳت ﺧورد و در ﺑﺣث طوﻻﻧﯽ در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ در  ۵ﻓﺑروری ﺻورت
ﮔرﻓت و در ﺻﻔﺣﮫ  ١٩٩ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺟﻠس آﻣده اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺻدراﻋظم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد:
"ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﻣﯾر ﺑدون ﻧﮕراﻧﯽ از اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎزﮔﺷت".
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑﻧد ھﻔﺗم آﻣده اﺳت ،ﺳﻧدی ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ داد ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ دارای
اھﻣﯾت ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﻧﺑود .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﭼﻧﯾن زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﺑﮫ وﯾژه
ﮐﮫ ﺗوﺳط زﺑﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ و ھداﯾت ﻻرد ﻟﯾﺗون در ﻧﺎﻣﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺻدراﻋظم اﻣﯾر در
 ١۵ﻣﺎرچ  ،١٨٧٧ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﺷود .در آن ﻧﺎﻣﮫ )در ﺻﻔﺣﮫ  ٢١٩ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺎرﻟﻣﺎن( ،ﭘس از ﻧﻘل
ﻗوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ اﻣﯾر دادم ،ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ از ﮐﻠﻣﺎت »ﺗﺿﻣﯾن ﺷﺧﺻﯽ« اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻣﮑن اﺳت از اﯾن ﻋﺑﺎرت اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ در ھﻧد اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺧواھد
ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺟدی ﯾﮏ واﯾﺳرا ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮭزاده ھﻧدی ﺑرای ﺟﺎﻧﺷﯾن او اﻟزام آور
ﻧﯾﺳت.
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»ﺑﻧد  .٨ﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗذﮐر ﺑدھﯾم ﮐﮫ زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﺑدون ﺗردﯾدی ﺑرای ﺗﻌﮭد اراﯾﮫ ﺷده ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ در ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺎ ،ﺷﻣﺎره  ٧ ،١٩ﺟون  ١٨٧۵وﺟود دارد – در اﻋﺗﻘﺎدی ﮐﮫ از آن
زﻣﺎن ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺗﻘوﯾت ﺷد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ در ﮐﻧﻔراﻧس
اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ و وزﯾر ﻣورد اﻋﺗﻣﺎدش ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽﮐردﻧد – ﯾﮏ آﻣﺎدﮔﯽ از ﺳوی
واﻻﺣﺿرت اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھر ﻧﻘطﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎﺑل
ﻣواﻓﻘﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺷروط ﺑﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﻧﯽ ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آنھﺎی ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎﯾل ﺑود در  ١٨۶٩ﺑرای او ﺑدھد«.
در اﯾن ﺑﻧد ﮐﮫ واژه »ﺗﻌﮭد« ﺑﯾﺎن ﺷده ،در ﻣراﺳﻠﮫ  ٧ﺟون  ١٨٧۵ﻣﺎ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ در
ﺻﻔﺣﮫ  ١٣١ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود .ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﺷواھد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ اﻣﯾر در ﮐﻧﻔراس اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺗﻣﺎﯾل
ﺧود ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھر ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎﺑل را اراﯾﮫ ﮐرده اﺳت ،ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔﯾری ﺧود را ﮔزارش دادﯾم ﮐﮫ »ﻣﺎ در ﮐل ﻓﮑر ﮐردﯾم ﮐﮫ اﻣﯾر ﯾﺎ وزﯾر او در ﮔﻔﺗﮕوھﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری )ﺗرﺟﻣﺎن( آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای ﭘذﯾرش ﺣﺿور ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
اﺑراز ﮐرده اﺳت« .اﻣﺎ ﻣن ﻣﺗﯾﻘﯾن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ دو ﮔﻔﺗﮕوی وزﯾر اﻣﯾر ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری
)ﺻﻔﺣﮫ  (١٧٣ﺣﺗﯽ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﭘس ﺑﮫ آن رﺳﯾدﯾم ،ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
زﯾرا ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﮔﻔﺗﮕوی اول ،ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ وزﯾر ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﯾر ﯾﮏ
ﻣﺎﻣور ﯾﺎ اﻧﺟﻧﯾر ﺳرﭘرﺳت را در ﺑﻠﺦ ،ھرات ﯾﺎ ھر ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟز ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺧواھد
دﯾد ،در ﮔﻔﺗﮕوی دوﻣﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﭘرﺳﯾدﯾم ،آﯾﺎ اﻣﯾر ﻣﺎﻣوران ﺑوﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺟﺎزه
ﻣﯽدھد ،او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﮐﻧد و ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﻣوران
اروﭘﺎﯾﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد .ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﮫ اﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ وزﯾر در
روز اول ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ در ﻧظر داﺷت ﯾﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺑﯾﺎن آن ﺑود ،ﮔﻔت و در روز ﺑﻌد اﺑراز
ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﻣود و از ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﺧود ﺻرف ﻧظر ﮐرد .ﯾﺎدداﺷتھﺎی ﺳرھﻧﮓ ﺑرن ،دﮐﺗر ﺑﯾﻠﯾو
و ﺧود ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد )ص  (173و ﺑرﺧﻼف ﯾﺎدداﺷﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
در آن زﻣﺎن ﺛﺑت ﺷده ،ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ھر ﭼﻧد ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ ﺷواھد ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
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اﺣﺳﺎس ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ،ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﺳت و
ھرﮔوﻧﮫ ارﺗﺑﺎط رﺳﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻧﺎدرﺳت اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع در ﺑﻧد ٢٠
ﻣراﺳﻠﮫ ﺧود در  ٧ﺟون ) ١٨٧۵ﺻﻔﺣﮫ  (١٣٢اﺷﺎره ﮐردﯾم .اﮔر در دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اراﯾﮫ
ﺷده ﺑﮫ ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻣطرح ﻧﻣﯽﺷد ،ﺑﺣث درﺑﺎره اﯾن ﺳوال ﻏﯾرﺿروری ﺑود .اﯾن
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ )ﺑﻧد  ،٧ﺻﻔﺣﮫ  (١٨٧ﺣﺎوی ارﺟﺎع ﻣﺷﺧص ﺑﮫ ﻓرض ﻧﺎدرﺳت آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﯾر
ﺑرای ﭘذﯾرش ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳﺎل  ١٨۶٩اﺳت و ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در واﻗﻌﯾت ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن آﻣﺎدﮔﯽ ادﻋﺎﯾﯽ در ﻣذاﮐره ﺧود ھداﯾت ﻣﯽﺷود .ﻣن از آن زﻣﺎن ﺑﮭﺗرﯾن
ﺷواھد ﻣﻣﮑن را از ﺣﻘﺎﯾق ﭘروﻧده درﯾﺎﻓت ﮐردم .آﻗﺎی ﺳﯾﺗونﮐر ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﺣﮑوﻣت
ھﻧد در ﺳﺎل  ،١٨۶٩در ﮐﻧﻔراﻧس اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑود .او ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ھر ارﺗﺑﺎط ﻣﺣرم ﺑﯾن
ﻻرد ﻣﺎﯾو و اﻣﯾر ﺑود و در ھر ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن آنھﺎ ﺣﺿور داﺷت .او در ﻧﺎﻣﮫی  ۵اﭘرﯾل ١٨۶٩
ﮔزارﺷﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده را ﺑﮫ ﻻرد ﻻرﻧس داد و او از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .اﯾن ﺑﻧد در آن
ﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت» :ﺑﮫ او )ﺷﯾرﻋﻠﯽ( ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم اﻓﺳران اﻧﮕﻠﯾس را در
ﮐﺎﺑل ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﻘﯾم ﮐﻧﯾم و او ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ در ﭼﺷم ﻣردﻣش ﺑﮫ او آﺳﯾب ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد«.
»ﺑﻧد  .١٢واﻻﺣﺿرت ﺑﺎ اﯾن اﻓﮑﺎر در ﻣﻐزش ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه را در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٨٧٣ﮐﮫ
ﻣﻧﺗظر ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﯾل در اﺧﺗﯾﺎر واﯾﺳرا ﻗرار دھد،
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻓرﺳﺗﺎد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ھدف ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﺳوی اﻣﯾر اﯾﺟﺎد اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﺑود
ﮐﮫ ﻻرد ﻻرﻧس و ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺑرای واﻻﺣﺿرت وﻋدهھﺎی ﻏﯾرﻣﺷروط ﮐﻣﮏ ﭘول و ﺳﻼح
دادهاﻧد – ﻓرﺿﯾﮫی ﮐﮫ ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ رد ﮐرد ،ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ داور ﺻﺣت ھر درﺧواﺳت ﮐﻣﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻗﺎﯾش ﺗرﺟﯾﺢ دھد .واﯾﺳرا
درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﺷﯾرﻋﻠﯽ دﺳﺗور دارد ﺗﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣوﺟود و آﯾﻧده از ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﺧواﺳت ﺑدھد – اوﻟﯽ ﺑرای ﺗﻘوﯾﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و دوﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑرآورده
ﺳﺎزی اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺟﺎوز واﻗﻌﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻗدرت ﺧﺎرﺟﯽ – و ﺑرﻋﻼوه آﻣوزش اﯾﻧﮑﮫ او ﺑﺎ
ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﮐﻠﯽ راﺿﯽ ﻧﺑوده ،ﺟﮭت ھداﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗﻠﮕراف دھد.
او ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اﯾنھﺎ ﺳﯾدﻧورﺣﻣد ﺷﺎه را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ اﻣﯾر اﺳت ،در ﺻورت
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ﺗﺟﺎوز واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﮭدﯾدی ﺑﺎﯾد ﻗﺿﯾﮫ را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ارﺟﺎع ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺗﻼش ﺧواھد ﮐرد
از طرﯾق ﻣذاﮐره و ﺗﻣﺎم اﺑزاری ﮐﮫ در ﻗدرت دارد ،ﻣوﺿوع را ﺣل ﮐﻧد و دﺷﻣﻧﯽ را
ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ اﮔر در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﻼشھﺎ ﺑﯽﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﻣﺎده
اﺳت اﻣﯾر را ﻣطﻣﯾن ﺳﺎزد ﮐﮫ او را ﺑﺎ ﮐﻣﮏھﺎی از ﺟﻧس ﭘول و ﺳﻼح و در ﺻورت ﻧﯾﺎز
ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد .ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﺑﺎ آنھم ﺻﻼح داﻧﺳت ﮐﮫ از دادن ﺗﻌﮭدات
ﻣﻌﯾن ﺑﯾﺷﺗر از آن ﺑﮫ ﺳﯾد ﻧورﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﺧودداری ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ درﺧواﺳتھﺎی او ﺑرای ﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣﺷﺧص ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧﮕﺎم ھر ﺗﺟﺎوز ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻣرو اﻣﯾر ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ،اﯾن
ﻣﺗﺟﺎوز را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣن ﺧود ﺑﺷﻧﺎﺳد«.
ﺗﺻور اراﯾﮫ ﺷده در اﯾن ﺑﻧد ھﻣراه ﺑﺎ ﻣورد ﻗﺑل ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣذاﮐرات ١٨٧٣ﺗوﺳط اﻣﯾر
آﻏﺎز ﺷد و ﺗﻧﮭﺎ ھدف ﺻدراﻋظم او در آﻣدن ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ در اﯾن ﺳﺎل ،ﻧﺷﺎن دادن ﺗرس
ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ﺣﻣﻠﮫ روﺳﯾﮫ و ﺗﻣﺎﯾل او ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺧﺎص ﺑود .ھﻣﺎن اﺷﺗﺑﺎه
ﺗوﺳط ﻻرد ﮐرﻧﺑروک ،در ﺑﻧد ھﺷﺗم ﻣراﺳﻠﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻻرد ﻟﯾﺗون در  ١٨ﻧواﻣﺑر ١٨٧٨
)ﺻﻔﺣﮫ  (٢۶٢ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت .واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای
ﭘذﯾرش ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫی در ﮐﺎﺑل ،رﺳﯾدﮔﯽ را آﻏﺎز ﮐردم .از ﺳوی دﯾﮕر او ﺗرﺟﯾﺢ داد
ﮐﮫ ﺻدراﻋظم او در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﯾﺎﯾد و ﻣن ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد او ﻣواﻓﻘت ﮐردم .ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارم ،ﺣﮑﻣﯾت ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﭘذﯾرش ﻣرز ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﺑود .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﻣﯾر ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺳت ﺻدراﻋظم او از ﺗرﺳش از ﺣﻣﻠﮫ روﺳﯾﮫ
ﺑﮑﻧد ،ھدف ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳﻔر او ﻧﺑود .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﻓرﺳﺗﺎدن ﻣﺎﻣورﯾت وﯾژه ﺗوﺳط اﻣﯾر
ﺑرای ﯾﮏ ھدف ﺧﺎص و اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن آن ھدف ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺣث آن ﺗوﺳط ﻣن
ﻣطرح ﺷده اﺳت ،ﺗﻔﺎوت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی وﺟود دارد .ﮔزارش ﺑﻧد دوازدھم ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﻣن
ﺑﮫ ﺻدراﻋظم دادم درﺳت اﺳت ،اﻣﺎ ﺑرداﺷﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻻرد ﮐرﻧﺑروک در
ﺑﻧد ﻧﮭم ﻣراﺳﻠﮫ او در ١٨ﻧواﻣﺑر )ﺻﻔﺣﮫ  (٢۶٢اراﯾﮫ ﮐرد ،ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد.
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»ﺑﻧد  .١٣ﻣوﺿوع اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن در ﺟرﯾﺎن
ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻣﺎﻧﻧد  ١٨۶٩ﯾﮏ ﻋﻧوان ﺑﺣث ﮔردﯾد .ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﯾﮏ اﻓﺳر
ﺑرﺗﺎﻧوی ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮫ و ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را در درﺑﺎر اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن
ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺧطر ﻣورد ﻧﮕراﻧﯽ واﻻﺣﺿرت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد .اﯾن اﻓﺳر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ
در ﻣورد اوﺿﺎع را ﻣﺷوره دھد و اﻗداﻣﺎت در ﻣوارد ﻋﺎﺟل ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺿروری ﺑﺎﺷد
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐرد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن اﻗدام ﻧﯾﺎزی ﺑرای
اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران روﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﮭدات داده ﺷده ﺗوﺳط ﺷﮭزاده
ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت .ھدف اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،آﻗﺎی اﯾﺗﭼﯾﺳون ﻣﯽﮔوﯾد ،اوﻻ ﺑدﺳت آوردن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﯾل ﻣوﺛر ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﺣق ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ را
ﻧدارﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗواﻓق ﮐﻠﯽ ﺧود را در اﺻل ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اراﯾﮫ ﮐرد ،اﻣﺎ از
ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺧص ﺑرای اﺟرای آن را اﻧﮑﺎر ﮐرد ،ﺑراﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و درک ﻧﺎدرﺳت ﻣﯽﺷود .او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑدﯾل ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑرای ﻧظﺎرت از ﻣرزھﺎی ﻏرب و ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از
طرﯾق ﻗﻧدھﺎر وارد و از طرﯾق ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﻧد و دوﺑﺎره در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،و
اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد ،در دوران ﺑﻌدی .او ﮔﻔت ،ﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾری اﻣﯾر و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﮫ
ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده داﯾﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ آﺷﻧﺎ ﻧﻣوده و در ﻧﮭﺎﯾت ھدف ﻣطﻠوب را ﺑرآورده ﻣﯽﺳﺎزد«.
در اﯾﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ک ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎن از ﺗوﺻﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺧص ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرای
اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﮑﺎر ﮐرد .ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ او اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد» ،ﮔﻔﺗﮕو
ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ دوﺳت و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھر دو ﯾﻌﻧﯽ ھم ﺧودش و ھم ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺳت ،او ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ درﺧواﺳت ﻣﺷﺧص ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻣوران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯾن
ﺑدھد« .اﯾن ﯾﮏ ﻧظر ﻣﺷﺧص اراﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط او ﺑود و ﺑرای ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻی اﻣﯾر ﻓﺷﺎر آورد ﮐﮫ آن اﻓﺳران را ﺑﭘذﯾرد و آن ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد آن را
در ﺑﻧد  ٢٢ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺎ ٧ ،ﺟون ارﺟﺎع داده اﺳت )ص .(١٣٢
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»ﺑﻧد  .١۵ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﻣﻠﮫ را ﺑدون دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف ھﯾﺋت ﺧوﯾش ﺗرک ﮐرد .او در ﻣراﺳم
ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﺑﺎ اﻋﺿﺎ و اﻓﺳران ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ در ﺟرﯾﺎن آن ھﻣﮑﺎری داﺷت ،ﺳﯾد
در اﺑراز ﻗدرداﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑرای ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی آنھﺎ و ﻧزاﮐﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او رﻓﺗﺎر ﺷد،
ﺳرﺷﺎر ﺑود .اﻣﺎ ﮐﻣﯽ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت او ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑود و از آن زﻣﺎن ﻧﻔوذ او در درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ اﺳت ،در ھر ﻣوردی ﺑﺎ ﺗﻌﺻب در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر اﻋﻣﺎل ﺷد«.
ﺧط اول اﯾن ﺑﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑق ﺑرداﺷت ﻧﺎدرﺳت را اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺻدراﻋظم اﻣﯾر
در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺗﻧﮭﺎ اراﯾﮫ درﺧواﺳت اﻣﯾر ﺑرای ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑود .اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﮫ
ﺻدراﻋظم ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺷﺎن
داد و ﻧﻔوذ او در ھر ﻣورد ﺑرای ﺗﻌﺻب ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر اﻋﻣﺎل ﺷد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑر ﺑﻧﯾﺎد
اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳﺗوار اﺳت .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن از ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻣﻊ آوری ﮐرده ﻣﯽﺗواﻧم اﯾن
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕو در ﺳﯾﻣﻠﮫ در  ٢٧اﮐﺗوﺑر
 ١٨٧۶ﺛﺑت ﺷده اﺳت )ص  .(١٨١ﺗﻣﺎم ﺟرﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس در ﺑﯾن ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ و
ﺻدراﻋظم در  ١٨٧٧ﺑرای ﻣن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ او اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﺧواھﺎن ﺣﻔظ اﺗﺣﺎد
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑود .در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣذاﮐرات  ١٨٧٣ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ ﻗوﯾﺎ ﻓﺷﺎر داده
ﺷد ﺗﺎ اﻋﺗراف ﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣذاﮐرات ﻧﺎراض ﺑود ،ﺻدراﻋظم از اظﮭﺎر ﭼﻧﯾن
اﻋﺗراﻓﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﮑﺎر ﮐرد .او ﯾﮏ ﮔزارش ﻧﺳﺑﺗﺎ درﺳت از ﻣذاﮐرات اراﯾﮫ ﮐرد .او ﮔﻔت ﮐﮫ
در اول ،ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﮐﮫ ﻣن داده ﺑودم در ﻣورد ﻣﺎھﯾت ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻣﯾر داده ﻣﯽﺷد،
ﻣﺑﮭم ﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ ﭘس از ﭼﻧد ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﺎ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در آﺧر »ﺗﻣﺎم ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺣث
ﺷد و ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﺎدﯾده ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد« .او ﮔﻔت ،ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و اﻣﯾر ﺑدون ﺧدﺷﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،وﻗﺗﯽ ﻣن ھﻧد را در  ١٨٧۶ﺗرک ﮐردم .ﮔﻔﺗﮕوھﺎ را
ﻣﯽﺗوان در ﻣﻘﺎﻻت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾدا ﮐرد )ص .(۶ – ٢٠٣
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ب»ﻧد  .١۶در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس ﺳﯾﻣﻠﮫ ،واﯾﺳرا ﺑرای اﻣﯾر  ١٠٠ھزار ﭘوﻧد و  ٢٠ھزار ﺗﻔﻧﮓ
ھدﯾﮫ داد .اﻣﺎ ﺑدون درﻧظرداﺷت ھدﯾﮫھﺎ و ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﻧﮕرش اﻣﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﻓزاﯾﻧده ﺳرد ،ﻋﺑوس و ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﮫ ﺷد .واﻻﺣﺿرت ﻣﺎﯾوﺳﯽ ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﻔﺗﮕوھﺎی
ﻧﻣﺎﯾﻧده اش ﺑﺎ واﯾﺳرا آﺷﮑﺎر ﮐرد .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﻣﮑرر ﻣﺎ ﮐﮫ
از ﭘﯾﺷروی ﺳرﯾﻊ و ﮐﻧﺗرول ﻧﺷده روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳرﺣدات آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯽ
اﻋﺗﻣﺎد ﺑود ،او ﺑﺎ آنھم ﺧود را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ در ھر ﺷراﯾط اﺿطراری ،ﺣﮑوﻣت
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودش ﮐﻣﮏھﺎی ﻏﯾرﻣﺷروط ﺑﮫ او ﺧواھد ﮐرد .او ﺑﺎ اﯾن
ﺑرداﺷت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ در ﻋﯾن زﻣﺎن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺷورهھﺎی او را ﺑدون
ﻣﺟﺎزات ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺷروط او را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد«.
در دو ﺧط آﺧری ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﺎور دارد او ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون ﻣﺟﺎزات ﻣﺷورهھﺎی
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرد و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺷروط او را رد ﮐﻧد .اﯾن ﺣﺎﻟت ذھﻧﯽ
از ﺳوی ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾد از زﻣﺎن ﺗرک ﻣن از ھﻧد ﺑوﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد ،زﯾرا اﺛﺑﺎت ﮐﺎﻓﯽ در
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺎرﻟﻣﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻣﺷوره داده ﺷده ﺗوﺳط ﻣن در ﭼﻧدﯾن ﻣورد از زﻣﺎن
ﻣذاﮐرات  ١٨٧٣ﻋﻣل ﻧﻣوده اﺳت ،ﺑﮫ وﯾژه در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗش ﺑﺎ ﺗرﮐﻣن ھﺎ؛ ﻣن ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ از ﺟﺎﻧب او ﺑرای رد ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او داده ﺑودم ،درﯾﺎﻓت ﻧﮑردم.
»ﺑﻧد  .١٧اﺷﺗﺑﺎه اﯾن دﯾدﮔﺎهھﺎ در ﺑرآورد ﻧﺎدرﺳت آنھﺎ از ﺿرورتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن
ﺣﮑوﻣت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ارﺿﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳودﻣﻧد اﺳت ،ﺑﺎ ﮐﻧش
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻧﺗرول ﻧﺷده ھر ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎن ﻣﺧﺎﻟف اﺳت .ﺑﺎ آنھم ﻣﯽﺗوان اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ
اﻣﯾر در آن زﻣﺎن ،ﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽدﻟﯾل ،ﺑﮫ اﻣﯾد و ﺟﺳﺗﺟوی ﺷواھد ﻗطﻌﯽﺗر از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ھداﯾت ﻣﯽﺷد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ او ﺗﺎ ﮐﻧون از ﺗوﺟﮫ ظﺎھری آن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐرده
ﺑود .دادن ﺳﻼح و ﭘول ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آنھﺎ ﺷﺎﯾد ﮐﺷور او و ﺧود او را از
ﺟﻧﮓھﺎی طوﻻﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ داد ،اﻧﮑﺎر ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ در اﺧﺗﯾﺎر او ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد،
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز او ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم و دﻟﯾل او ﺑرای ﻗدرداﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ﮐوﭼﮏ ﺑود .اﻣﺎ ﺷﮑل
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وﯾژه ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻣﺳﺗﻘر و ﻣﺷروع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ او ﺳﭘس ﺑﺳﯾﺎر ﺿرورت
داﺷت ،دوﺑﺎره اﻧﮑﺎر ﺷد ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر داده ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﻣورد ﻗدرداﻧﯽ ﻗرار
ﻣﯽﮔرﻓت .او از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﭼﯾزی ﺟز اﺣﺗﯾﺎط ﺷدﯾد در ﻣﺗﻌﮭد ﺷدن ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت
ﺧود ﻧدﯾد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﯾﭻ ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از دوﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﺎ روﺳﯾﮫ و اﺗﮑﺎ ﺑﮫ
وﻋدهھﺎی او را از دﺳت ﻧداد .او از ﺳوی روﺳﯾﮫ ﭼﯾزی ﺟز ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ﻣرز ﺧود و ﺷﻣﺎری ﺗﻌﮭدات ﻧﺎاﺟرا ﺷده ﻧدﯾد .او ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو در  ١٨۶٩رﺳﻣﺎ اطﻼع
داده ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺗزار در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد و ﺗﻣﺎم ﻗﻠﻣروھﺎی ﺗﺣت اﺧﺗﯾﺎر
او را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺧواھد ﺷﻧﺎﺧت؛ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از آن ،او ﺑﺎ ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﮐﮫ
از طرف ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷد ،ﺑﮫ ﻧظر او ﺑﺎ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑود؛ و ﭘس از ﺣدود
 ٣ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷدﯾد ﺧود را ﺑﺎ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﻗﺗدار او ﺑر
ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻗﻠﻣروھﺎی او ﭘس ﮔرﻓت .ﺑﺎزھم وﻋده ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺳﻣرﻗﻧد ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﺑﮫ
اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺑﮫ او اﻋﻼن ﺷده ﺑود ،طﻔره رﻓﺗﮫ اﺳت؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او دﯾد ﮐﮫ
ﺗﻌﮭد ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑرای ﻋدم اﻟﺣﺎق ﺧﯾوه ﻋﻣﻼ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ﻧﯾروھﺎی روﺳﯾﮫ ﻣﺣﮑم
ﺑر آﻣو اﯾﺟﺎد ﺷده ﮐﮫ در ﺟوار ﺳرﺣدات او اﺳت«.
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾن ﺑﻧد ﮔزارش درﺳت ﻗﺿﯾﮫ را ﻧﻣﯽدھد .ﻣن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐردهام،
ﮔزارش ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن و ﺷﯾرﻋﻠﯽ .ﻣن درﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻋﺎدت ارﺳﺎل
ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر داﺷت و وﻗﺗﯽ ﻣن در ھﻧد ﺑودم ﭼﯾزی در اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻧظر ﻻرد ﻣﺎﯾو وﺟود ﻧداﺷت و آنھﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻋﺗراض ﺑودﻧد .ﻧﮫ او و ﻧﮫ ﻣن ﺗرس زﯾﺎدی
از روسھﺎ ﻧداﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن و اﻣﯾر ﻧﮕران ﺷوﯾم و آن را
ﻧﻘض ﮐﻠﯽ و ﻧﺎزﺳﺎﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣن در اﭘرﯾل
 ١٨٧۶ھﻧد را ﺗرک ﮐردم .اﯾن ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت روﺳﯾﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﻗﺗدار اﻣﯾر »ﺑر ﻣﮭمﺗرﯾن
ﺑﺧش ﻗﻠﻣروھﺎی او« در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ درﺳت ﻧﯾﺳت .در آن ﺟﺎ ﺷﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ در ﻣورد ﻣرز دﻗﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷﻣﺎل ﺷرق وﺟود داﺷت و ﻣن در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرم ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در اﺑراز ﺑﺣث ﺑﺎﻻی آن ﻧﻘطﮫ ﻣوﺟﮫ ﺑود .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣذاﮐرات
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رﺿﺎﯾت ﺧود را ﺑر ﭘذﯾرش ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ از ﻣرز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺗوﺳط آنھﺎ اﺑراز داﺷت.
ادﻋﺎی ﺗﻌﮭد ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم اﻟﺣﺎق ﺧﯾوه ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾق ﻗﺿﯾﮫ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺑود و ﺑﻧدر روﺳﯾﮫ در آﻣو ،ﭘﺗرواﻟﮑﺳﺎﻧدروﻓﺳﮏ ،ﻣﻘﺎﺑل ﺧﯾوه
ﺣداﻗل  ٣۵٠ﻣﯾل از ﻣرز اﻓﻐﺎن دور اﺳت .در واﻗﻌﯾت ،اﯾﺟﺎد آن ھﯾﭻ ارﺟﺎع ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑرای
طرح ﻣﻣﮑن آﯾﻧده ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد.
»ﺑﻧد  .١٨در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻻت ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﺗوان ﺗﻌﺟب ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾنھﺎی داده ﺷده ﺑﮫ
واﻻﺣﺿرت ﺗوﺳط ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک در  ١٨٧٣ﻧﺗواﻧﺳت اﻣﯾر را راﺿﯽ ﺳﺎزد ﯾﺎ آن اﻋﺗﻣﺎد
و اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ را اﻋﺎده ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش از اﯾن رو ﺑﮫ زوال ﺑود .ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ
ﻻرد ﻧﺎرﺗﺑروک ﮐﮫ از طرﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧده او ﺑراﯾش ﺗﺳﻠﯾم داده ﺷد ،ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ و ﮔرﯾزان ﺑود.
او ﯾﺎدداﺷت ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﺎره ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات واﯾﺳرا ﺑرای ارﺳﺎل ﯾﮏ اﻓﺳر ﺑرای ﻧظﺎرت ﺑر
ﻣرزھﺎی او ﺗواﻓق ﻧﮑرد ،ﺟز ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐوﺗﺎه اﯾﻧﮑﮫ او آنھﺎ را ﺧواﻧده و درک ﮐرده اﺳت؛ او
ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت اﺳﻠﺣﮫ ﻣردد ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﭘذﯾرش او ارﺳﺎل ﺷد؛ و ﯾﺎراﻧﮫ ده ﻟﮏ
روﭘﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر او در ﺧزاﻧﮫ ﮐوھﺎت رﯾﺧﺗﮫ ﺷد ،ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾزاﻧﮫ رد ﮐرد .ﺑرﻋﻼوه ،او از
ﻧظر ﻣﺛﺑت ﺗوھﯾن آﻣﯾز اﺟﺎزه ھر اﻓﺳر اﻧﮕﻠﯾس را ﮐﮫ وارد ﻗﻠﻣرو او ﺷود ،ﻧﭘذﯾرﻓت؛ و ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫ ﻗطﻌﯽ از ﻋﺑور ﺳر ﻓورﺳﺎﯾت از ﮐﺎﺑل در ﺑﺎزﮔﺷت آن اﻓﺳر و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﮐﺎﺷﻐر
ﺑﮫ ھﻧد ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐرد .ﻣوﻟﯽ در رواﯾت اﺧﯾر دﻟﭼﺳب ﺧود از ﺳﻔر ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﮫ روﺳﯾﮫ
از اﺛر ﻣﺧرب اﯾن ﻋﻣل ﻏﯾردوﺳﺗﺎﻧﮫ در ﻣورد ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در ﮐﺎﺷﻐر و اﻋﺗﺑﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﺎ در
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﮔزارش ﻣﯽدھد و ﺗﺑﺻره ﻣﯽﮐﻧد .ﮔزارشھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ
در ﮐﺎﺑل در ﻣورد ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎر از ﺟﺎﻧب اﻣﯾر ھﯾﭻ ﺗوﺿﯾﺢ ﻗﺎﺑل ﻓﮭﻣﯽ ﻧدارد .ﺳﭘس ﺣﮑوﻣت
ھﻧد از ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ اﻣور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،طرحھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﺣﺎﮐم آن ،ﻗوت ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
او ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺷﺎوران او و اوﺿﺎع اﺗﺑﺎع او ھﯾﭻ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﯾﺎ اﺑزار درﯾﺎﻓت
آن را ﻧداﺷت .ﺷواھد ﺗﺣرﯾﮏ ﺷدﯾد در ذھن اﻣﯾر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ
اﺷﮑﺎر ﺑود .اﻣﺎ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ دورﺳﺎزی ﻋﻠت واﻗﻌﯽ اﯾن ﺗﺣرﯾﮏ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﺷﺎن
دادن آن ﻧﺑود .اﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وﮐﯾل ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ھﯾﭻ ﻧﻔوذی
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ﺑﺎﻻی اﻣﯾر ﻧداﺷت ،اﻣﯾر ﻧﻔوذ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺎﻻی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮐرد؛ ﺟرﯾﺎن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت آن
ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑرداﺷﺗﯽ را ﺗﻠﻘﯾن ﻣﯽﮐرد )و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌدی ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ درﺳت ﺑوده
اﺳت( ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی او ،اﮔر ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد اﻣﯾر داده ﻧﻣﯽﺷد ،در ﮐل ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ
ﻣﯽﺷد ﮐﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﺧواھﺷﺎت واﻻﺣﺿرت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت؛ و آنھﺎ ھرﮔز ﺣﺎوی
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ اﺑراز ﻧظر ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت او را در ﻣﻌرض ﺧﺷم
اﻣﯾر ﻗرار دھد ،اﮔر اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ در دﺳت درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﻣﯽ اﻓﺗﯾد«.
ﺗﻣﺎم اﯾن ﺑﻧد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در ﻣﯽ  ١٨٧٧و ﺣوادث ﻣﺗذﮐره ﮐﮫ در  ١٨٧٣و  ١٨٧۴رخ داد،
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑودم ،اراﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﻧظر ﺣﮑوﻣت ھﻧد در آن زﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓﺗﺎر
ﯾﺎ ﻣﻧش اﻣﯾر ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺑدون ﺷﮏ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧظر ﻻرد ﻟﯾﺗون در ﻣﯽ  ١٨٧٧اﺳت ،اﻣﺎ ﺣد
اﻗل اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧظراﺗﯽ در آن زﻣﺎن ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﯾﺎن
ﺷده ﺑﯾﺷﺗر از آنھﺎی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در دوره ﺑﻌدی ﺗوﺳط ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎﻧش آنھﺎ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﯾﺎن
ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﺑدﯾن ﺑﺎور ﺷدﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻣﺗﻧﺎع اﻣﯾر از اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ﺳر
دوﮔﻼس ﻓورﺳﺎﯾت ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت از ﮐﺎﺷﻐر از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﺗراض ﮐﻧﯾم .ﺑﻧد ٢۵
ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺎ ﻣورخ  ٢٧ﺟون دﯾده ﺷود )ص  .(١٣٢ﻣﺎ ﻧظر ﺧود را در ﻣورد اﻧﮕﯾزهھﺎی
وﺿﻊ ذھﻧﯽ اﻣﯾر در ﻋﯾن ﻣراﺳﻠﮫ در ﺑﻧدھﺎی  ٣٣و ) ٣۴ص  (١٣۴و دوﺑﺎره در ﻣراﺳﻠﮫ
 ٢٨ﺟﻧوری  ١٨٧۶ﺑﯾﺎن ﮐردﯾم .ﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎور داﺷﺗﯾم ،اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از وﺿﻊ اﻣور
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘروژه ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ او ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺷﺎوراﻧش و
ﺷراﯾط رﻋﺎﯾﺎﯾش ﺑود .ﻧظر ﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ﺑﺎزھم در ﻣراﺳﻠﮫ  ٧ﺟون  ١٨٧۵ﻣﺎ )ص (١٣٠
در ﺑﻧدھﺎی  ١٠و ﺑﻌدی آن داده ﺷده اﺳت؛ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ درک ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧظر ﻣﺎ
ﻧداﺷت ،طوری ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ  ١٩ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۵او ،ﺑﻧد ) ٢ص  (١۴٧ﻧﺷﺎن داده ﺷد ،ﻣﺎ
ﺑﺎز ھم در ﻣراﺳﻠﮫ  ٢٨ﺟﻧوری  ١٨٧۶ﺧود ،ﺑﻧدھﺎی  ٣و  ۴ﺑﺎ دادن ارﺟﺎع در ﺣﺎﺷﯾﮫ
ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ اراﯾﮫ ﮐردﯾم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻗطﻌﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
ﮔزارشھﺎی او ﺗوﺳط اﻣﯾر دﯾده ﻧﺷده اﺳت .ﻣﺎﻣور ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺷواھدی ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون
ﺗوﻟﯾد ﺷده ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھرﮔز از دادن اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺣوادث ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رخ داده ﺑود ،ﺧودداری ﻧﮑرده اﺳت .اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطرات در ﻣراﺳﻠﮫ ﻧﺷرﺷده
در ﻣﻘﺎﻻت داده ﻧﺷده اﺳت )ص  ،١۵٠ﺑﻧد .(٢۴
»ﺑﻧد  ٢٠ ،١٩و  .٢١ﭼﻧﯾن ﺑود ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ
]ﺷﻣﺎره  ٢٣ ،٣ﺟﻧوری  [١٨٧۵را درﯾﺎﻓت ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺣﺎوی دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓرﺻت ﺑرای ﺑﮭﺑود آن ﺑود ،اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
رﺿﺎﯾت اﻣﯾر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھرات .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ اطﻼع دادﯾم ،در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻔﺎد ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده از ﭼﻧﯾن ﺗرﺗﯾﺑﺎت را ﻗدر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﯽ
اﺟرای اﯾن ﮐﺎر را از ﺧود ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﯾم؛ ﺑرای ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑرآن ،زﻣﺎن و ﺷراﯾط
ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد .در واﻗﻌﯾت ،واﯾﺳرای ﭘﯾﺷﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻧظر ﺑود ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت
اﺣﺗﯾﺎطﯽ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﻔﺗد ﺗﺎ ﺳرﺣد روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻣرو
ﺑرﺳد .ﺳﭘس ﺑﮫ ﻧظر آن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻻزم اﺳت ﺗﺿﻣﯾنھﺎی ﻣﻌﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺣﺎﮐم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
داده ﺷود و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧواﺳﺗﺎر اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ او و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﭘﯾﺎﻣد طﺑﯾﻌﯽ اﯾﺟﺎد
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﺳرﺣد او ﺷد.
ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ]ﺷﻣﺎره  ١٩ ،٣۴ﻧوﻣﺑر  [١٨٧۵ﺧود اطﻼع دادﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻧظر ﺗواﻓق ﮐﻧد .اﮔر روﺳﯾﮫ ﺳرﺣد ﺧود را ﺗﺎ ﻣرو
ﺑرﺳﺎﻧد ،ﺷﺎﯾد زﻣﺎن آن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺑﺗواﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻔﯾدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﯽ
ﻣﯾﻠﯽ ﮔزارش ﺷده و ﺑﺳﯾﺎر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻣﯾر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺷورش را ﻣﻣﮑن
اﺳت از ﺑﯾن ﺑرد ،اﮔر واﻻﺣﺿرت را ﺑﺗوان از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮑﯽ ﻗﻠﻣروھﺎﯾش ﺑدون اﯾن ﺷراﯾط ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧت .در ھر ﺻورت ،ﺑﮫ ﻧظر
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﯾن ﺗﻼش ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ارزش داﺷت ،زﯾرا ﭼﻧﯾن ﺗﺎﺧﯾری ﺑﺎ ھر ﭼﺷم
اﻧداز ﺗﻐﯾﯾر ﺧودﺑﺧودی ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﮭﺗر ﺷدن ﮔراﯾش ﻣﺷﺧص در اﻣور آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﯾﺎ ھر
اﺑﺗﮑﺎری از ﺳوی اﻣﯾر ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت او ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑود.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ دﺳﺗور ﻗﺑﻼ داده ﺷده در ﻣوﺿوع ﻣﺎﻣورﯾت ﺧﺎص ﺑﮫ ﮐﺎﺑل را ﺑرای
ﻣﻘﺻد ﻓوق ﺗﺟدﯾد ﮐردﯾد.
ﻣﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﺎوی اﯾن اظﮭﺎر ﻧظرھﺎی ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺧواﺳﺗﺎر ]ﺷﻣﺎره
 ٢٨ ،١٠ﺟﻧوری  [١٨٧۶دﺳﺗورات ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ﺷدﯾم ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھرﮔوﻧﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،از آن ﻧوع ﮐﮫ ﻣورد ﭘذﯾرش ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣوﺟب ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل واﻻﺣﺿرت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺟوز ﻗﺑﻠﯽ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرآورده
ﻧﻣﯽﺷود .ﺗﻣﺎم رﻓﺗﺎر و ﮔﻔﺗﺎر اﯾن ﺷﮭزاده ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﮫ او اﻧدک ﯾﺎ ھﯾﭻ
ﺗوﺟﮭﯽ ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾت واﻗﻌﯽ ﮐﺷورش ﻧدارد ،آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧودﻣﺎن ﻣﺎ
را در ھر ﺻورت در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻠزم ﻣﯽﮐﻧد؛ آﻧﭼﮫ او واﻗﻌﺎ ﺧواھﺎن ﺑدﺳت
آوردن آن از ﻣﺎ ﺑود ﺑرﺧﯽ ﺗﻌﮭدات ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻏﯾرﻣﺷروط ﺷﺧﺻﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑرای ﺧودش
و ﺧﺎﻧواده اش ﺑود .دراﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﺎ ﺧواھﺎن درﯾﺎﻓت ﻧظرات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﭘﯾش از
اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ھﺳﺗﯾم .آن ﻧظرات ]ﺷﻣﺎره  ٢٨ ،٣ﻓﺑروری  [١٨٧۶ﮐﮫ ﺗوﺳط واﯾﺳرای
ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺎ رﺳﯾد ،ﻓورا ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓت .اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ اطﻼع از آﻣﺎدﮔﯽ
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑرای اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ اﺗﺣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ﻣﺗﺳﺎویﺗر و ﻋﻣﻠﯽﺗر ﺑﺎ اﻣﯾر ،دﻟﯾل
اﺻﻠﯽ اﻋﺗراض ﻣﺎ ﺑﺎ ھر اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت رواﺑط اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را دﭼﺎر ﺑﺣران ﮐﻧد ،از ﺑﯾن رﻓت .درﻧظرداﺷت دﺳﺗورات ﻓوق ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ اﻧدازه
زﯾﺎدی ﺑﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ واﯾﺳرای ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺎ اﺑراز ﮐرد ،ﻣﺗﺎﺛر ﺷد ،ﭘس از ﮐﻧﻔراﻧس
ﺷﺧﺻﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ در اﻧﮕﻠﯾس در ﻣورد
اوﺿﺎع ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧﯾم .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻧوز ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت و ﺧطرات
ﺟداﻧﺷدﻧﯽ از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺑرﻗراری ﺗﻌﺎﻣل ﻧزدﯾﮏﺗر و ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫﺗر ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ وﺣﺷﯽ
و ﭼﻧﺎن ﻣﺷﮑوک ،ﻧﺎراض و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ،ﻣﺎ ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑدون ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻓزاﯾﻧده و ﺧطر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎھﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑﮭم و ﻧﺎﻣطﻣﯾن
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣوﺟود ﺑﺎ او ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم .ﻧﻣﯽﺗوان اﻧﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺻﺑر و ﺣوﺻﻠﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎ دﻧﺑﺎل ﺷد ،دور از ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش ﺑود«.
904

اﯾن ﺑﻧدھﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧظرات ﺣﮑوﻣت ھﻧد اﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ﻣﺎ در  ٧ﺟون
 ١٨٧۵و  ٢٠ﺟﻧوری  ١٨٧۶ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺧرد وارد ﺷدن ﺑﮫ ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧظراﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣورد اﯾن
ﻣوﺿوع داﺷﺗﯾم ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ وﯾژه ،زﺑﺎن ﺑﻧد  ٢١ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺗﺻور ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﺎدرﺳت از دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .از آن ﺑﻧد ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﯾم اﻣﯾر آﻣﺎده
ﭘذﯾرش اﻓﺳران ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،اﮔر در ازای آن ﺗﻌﮭد ﺑﯽﻗﯾد و ﺷرط ﺣﻣﺎﯾت
ﺷﺧﺻﯽ و ﺧﺎﻧداﻧﯽ از ﺧود و ﺧﺎﻧوادهاش درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﺑرﺧﻼﻓت ،ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر
ﻋﻘﯾده ﻗوی ﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان اﻣﯾر را ﺑﺎ ﻣﯾل ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وادار ﮐرد و ﻣﺎ
ﺧواﺳﺗﺎر دﺳﺗورات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﮭدات ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺷدﯾم ،ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل
ﮐﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐردﯾم ﺑﮫ آنھﺎ داده ﺷود و ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﯾم اﮔر ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺷود ،ﻣذاﮐرات ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺧواھد ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺑدون آن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم وارد ﻣذاﮐره ﺷوﯾم.
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳت اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐﻧﯾم ،آن طور ﮐﮫ در ﺑﻧد آﻣده اﺳت ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ارﺳﺎل ﺷده
ﺗوﺳط وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در  ٢٨ﻓﺑروری » ،١٨٧۶ﻣﺑﻧﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﺎ ﺑﺎ
ھر اﻗداﻣﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑﺣراﻧﯽ ﮐردن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﺣﺎﮐم ﮐﻧوﻧﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود ،از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑرد« .اﻟﺑﺗﮫ ﻣن ھﯾﭻ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻻرد ﻟﯾﺗون
ﻧدارم ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑدون ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗردﯾد ﺑﮕوﯾم اﻋﺗراﺿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آرا ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت
ھﻧد در ﺟون  ١٨٧۵و در ﺟﻧوری  ١٨٧۶ﻣطرح ﺷد ،اﯾراداﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻧﮑﺎت ﺟزﺋﯽ ﻧﺑود،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل اﻗداﻣﯽ ﺑر اﻣﯾر ﺑود ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻧظر ھر ﺷﺧص آﮔﺎه از
ﺷﺧﺻﯾت او و ﺷواھد ﭘﯾﺷﯾن داﺷت ،ﻣﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﺗوﺳط اﻣﯾر
درﯾﺎﻓت ﺷده و ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد رد ﺧواھد ﺷد.
ﻧﺎرﺗﺑروک
 ۵دﺳﻣﺑر ١٨٧٨
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ﮔزارش ﻧﺎرﺗﺑروک )ﭼﮑﯾده ارﺗﺑﺎطﺎت در ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در ﺑﺎره ﻗﺿﯾﮫ اﻓﻐﺎن(٧ ،
دﺳﻣﺑر
اﯾن ﭼﮑﯾده در ﻧظر دارد ﺗﺎ ﺻرف ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در
ﻣوﺿوع ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﯾن ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن و ﺷﯾرﻋﻠﯽ ،ﺗﺣرک ﺳرﺑﺎزان روﺳﯾﮫ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن و
اﻋزام ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﭘردازد.
اوراق ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﮔذارده ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت در اﺧﺗﯾﺎر ﺣﮑوﻣت
ﺑود ،وﻗﺗﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﭘرداﺧﺗﻧد.
در ﻣﺎﺧذ ﺣﺎﺷﯾﮫ واژه  Aﻧﺷﺎن دھﻧده ﮐﺗﺎب ﻧﺻواری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن F ،ﻧﺷﺎن دھﻧده ﮐﺗب ﺳﻔﯾد
دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ زﯾر ﻋﻧوان »آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﺷﻣﺎره  «(١٨٧٨) ١اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو واﯾﺳرا ﺑود ،او ھر ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت اﻧﺟﺎم داد ﺗﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ را اطﻣﯾﻧﺎن دھد
ﮐﮫ او ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﻧﺑﺎﯾد از ﺗﺟﺎوز روﺳﯾﮫ ﺑﺗرﺳد .ﺑﻧد زﯾر از ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺳر ﺟﺎن
ﺳﺗرﯾﭼﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش اداره ﻻرد ﻣﺎﯾو را ﭘس از ﻣرگ او ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﺳﯾﺎﺳت ﻻرد ﻣﺎﯾو ﭼﮫ ﺑود:
»ﭘذﯾراﯾﯽ اﻣﯾر در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎﻋث ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در روﺳﯾﮫ ﺷد .ﺷﺎﯾﻌﺎت اﻏراقآﻣﯾز
ﮔوﻧﺎﮔون در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺟرﯾﺎن داﺷت و در رﺳﺎﻧﮫھﺎی روﺳﯾﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓت .ﺷﻣﺎر
زﯾﺎدی ﭼﻧﯾن ﺑﺎور ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻗرارداد ﻣﺧﻔﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ روﺳﺎی
ﮐﺷورھﺎی ﻣرز آﻣو را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﯾﺷرویھﺎی روﺳﯾﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻣوده و آن
را دﻓﻊ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗرسھﺎی ﺑﯾﮭوده ھرﮔز ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷد،
ﺑرﺧﯽ ﻧﮕراﻧﯽھﺎ در ﻣواردی ﻧﺷﺎن داده ﺷد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﺑدﺳت آورد ﮐﮫ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
906

از ﻣزاﺣﻣت ﺑﮫ ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﺧودداری ﮐﻧد .ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺻرﯾﺢ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ در
ھﯾﺋت آﻗﺎی ﻓورﺳﺎﯾت ﺑﮫ روﺳﯾﮫ در ﺳﺎل اول واﯾﺳراﯾﯽ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻓراھم ﺷد .ﺷرح ﮐﺎﻣل
ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢآﻣﯾز ﺑﻌد از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ھﯾﭻ ﻗﺻدی
ﻧدارد ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو ﺧود را ﮔﺳﺗرش دھد؛ اﮔر اﯾده اﺷﻐﺎل از ذھن اﻣﯾر ﻣﺣو ﺷود ،ﺻﻠﺢ در
آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺑود؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺳن ﻧﯾت اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎﯾد اﻋﻣﺎل ﺷود ﺗﺎ اﻣﯾر
را از ﺗﺟﺎوز ﻣﻧﺻرف ﺳﺎزد ،روﺳﯾﮫ ﻧﯾز از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺧﺎرا را
از ﺗﺧﻠف ﺑﮫ ﻣﺣدوده ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﻣﻧﺻرف ﺳﺎزد.
ﺗﺑﺎدل دوﺳﺗﺎﻧﮫ اطﻣﯾﻧﺎنھﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ھر دو ﻣﻠت ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑرﻧد ﺗﺎ
ﺻﻠﺢ را در ﻣﻧﺎطق ﻧﺎآرام آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑرﻗرار ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ از آن زﻣﺎن در ﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت و وزرای روﺳﯾﮫ ﻣﮑررا ﺗﺟدﯾد ﺷده و ﺛﻣرات اﯾن ﺗﻔﺎھم ﻧﯾﮏ ﻏﺎﻟﺑﺎ
اﻋﻼم ﺷده اﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﺑر ﺑﺧﺎرا ﺧروج ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺑﺧﺎراﯾﯽ ﺻورت
ﮔرﻓت ﮐﮫ آﻣو را در زﻣﺳﺗﺎن  ١٨۶٩ﻋﺑور ﮐرده ﺑودﻧد .در ﺧودداری ﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻓﻐﺎن در
ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺗوان ﻧﺑود ﺗﻼش از ﺟﺎﻧب آنھﺎ ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف ﺗﺧت اﻣﯾر را ﯾﺎد
ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻣﮭﺎﺟرﯾن آﻧﺟﺎ ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ]ﺑرادرزاده ﺷﯾرﻋﻠﯽ و ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗرﯾن
ﻣدﻋﯽ ﺗﺧت در ھﻧﮕﺎم ﻣرگ او .او در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣﮭﺎﺟر اﺳت[ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آﺷﮑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ روﺳﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ او را در اﺷﻐﺎل ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ،ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن
ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎنﻧوازی ﺑرای او ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﺷراﯾط ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد/ﻣﺟﺑورﯾت او اﻋطﺎ ﺷده
و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺷﻣن اﻧﮕﻠﯾس و ﯾﺎ ادﻋﺎ ﮐﻧﻧده ﺗﺧت ﮐﺎﺑل .او ﮔﻔت ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ھﻣﮫ رﻓﺎه را
ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ آرزو دارد ﮐﮫ ھرﮔز ﺑرای او ﮐدام ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﮑرده اﺳت .ﺧود ﺟﻧرال
ﮐﺎﻓﻣﺎن در ﺑﮭﺎر  ١٨٧٠ﯾﮏ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﺗﺟدﯾد ﺷد و اطﻣﯾﻧﺎن
اﺣﺳﺎﺳﺎت ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯾﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺑﮫ اﻣﯾر رﺳﺎﻧده ﺷد .ﺗﻣﺎم دﻻﯾل
ﺑرای اﻣﯾدواری وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن داﯾﻣﯽ ﻣرزھﺎ ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺎرا ﻣدتھﺎ ﭘﯾش
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب ﺗﺣﻘق ﻣﯽﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻋﻼﻗﮫ ژرﻓﯽ ﺑﮫ آن داﺷت«.

907

وﻗﺗﯽ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن در  ١۵ﻣﯽ  ١٨٧٠را درﯾﺎﻓت ﮐرد ،ﺗﺷوﯾش زﯾﺎدی
داﺷت ،طوری ﮐﮫ از ﻧﺎﻣﮫ او ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﻣﻌﻠوم ﺑود .ﻻرد ﻣﺎﯾو در  ٢۴ﺟون ﺑﮫ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻧوﺷت و او را اطﻣﯾﻧﺎن داد:
»ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ،ﺣﺎوی اطﻣﯾﻧﺎنھﺎ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ
در ﻣورد ﻓﯾﺻﻠﮫ آنھﺎ ﺑرای ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢ اﺳت؛ اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑدون ﺷﮏ ،اﮔر
درﺳت ﻓﮭﻣﯾده ﺷود ،ﻣﻧﺑﻊ رﺿﺎﯾت و زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت اﺳت ،زﯾرا
آنھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ را از زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺗﺧﺎرآﻣﯾر ﻣﺎ در اﻣﺑﺎﻟﮫ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ اداﻣﮫ دھﯾد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﺣﺗﻣل اﺳت ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﺎ
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣزاﺣﻣت ﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗﺎﺛر از ﻧﻔوذ اﻓﺳران اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﺷد.
دوﺳت ﻣن ،اﯾن ﺗﺿﻣﯾنھﺎی داده ﺷده ﺗوﺳط ﺧود اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراﺗور – ﺗوﺳط وزرای
ﺣﮑوﻣت او – و ﺣﺎﻻ ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﺑرﺟﺳﺗﮫ او ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻋﻠﯾﺣﺿرت را در ﺗرﮐﺳﺗﺎن
روﺳﯽ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑرای ﻣن رﺿﺎﯾت واﻗﻌﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .زﯾرا ﻣن در اﯾنھﺎ
ﯾﮏ اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗر و اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﯽﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر آروز دارم ،ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺎﻧدﮔﺎری ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﻣﺎ،
اﯾﺟﺎد ﮐﺎﻣل ﻗدرت ﺷﻣﺎ و ﻧﮕﮭداری ﯾﮏ اداره ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﻋﺎﻗل و ﻣﮭرﺑﺎن در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت .ﺑرﻋﻼوه ،اﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗدرداﻧﯽ ﺑزرگ ﺑرای ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣﺗﮕﺎران ﻣﻠﮑﮫ ،ھم در
اﻧﮕﻠﯾس و ھم در ھﻧد ،ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎی ﮐﮫ آنھﺎ از ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗﺣد اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﮐردهاﻧد ﻗﺎدر ﺷدهاﻧد ﺗﺎ در اﯾن ﺳﮭمﮔﯾری ﻣﮭم ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﻣﺎ و ﺣﮑوﻣت ﺷﻣﺎ ﺳﮭﯾم ﺷوﻧد«.
و ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧظرات ﺧود را ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ در  ٢۴ﺟون  ١٨٧٠ﭼﻧﯾن اﺑراز داﺷﺗﻧد:
»ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺟﻧرال ﻓون ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ دﺳﺗوراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
طوری ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﺳﮑرﺗرﯾت ﺷﻣﺎ ﻣورخ  ۶ﻣﯽ  ١٨٧٠ﮔزارش ﺷده اﺳت ،درﺑﺎر
ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺑﻔرﺳﺗد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧرال ﻓون ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑرای
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ھﻣﮕﺎن در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺎھم ﮐﺎﻣل ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر و
روﺳﯾﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻣورات و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﮐﺷورھﺎ وﺟود دارد .در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾر ،ﻓرﺻت
را ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣردﯾم ﺗﺎ ﺑراﯾش ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﻣﮑرری ﻣﺎ از ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ
از ﺗﺻﻣﯾم آنھﺎ ﺑرای اداﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی اﺳت .ﻣﺎ ھم ﭼﻧﺎن ﺑراﯾش
اطﻼع دادﯾم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی واﺻﻠﮫ ﺑﮫ او از ﺟﻧرال ﻓون ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺣﺎوی اراﯾﮫ ﻣﺟدد ﺳﯾﺎﺳت آنھﺎ
ﺑرای ﺧود اﻣﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ درﺳت دﯾده ﺷود ،ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ رﺿﺎﯾت و
زﻣﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ واﻻﺣﺿرت اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او ﻣﺳﯾری را از زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
واﯾﺳرا در اﻣﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ دﻧﺑﺎل ﮐرده ،اداﻣﮫ دھد ،اﺣﺗﻣﺎل ﻧدارد ﮐﮫ ﻗﻠﻣروھﺎی او ﺗوﺳط
روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣزاﺣﻣت ﺷود ﮐﮫ زﯾر ﻧﻔوذ اﻓﺳران اﻣﭘراﺗور ﻗرار دارﻧد«.
ﺷﯾرﻋﻠﯽ در  ١۵ﺟوﻻی ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻓرﺳﺗﺎد ،ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣدﻧﯽ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ
ﻣﺷوره ﻻرد ﻣﺎﯾو ﮐﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن در  ٢٠دﺳﻣﺑر ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را در ٧
ﻣﺎرچ  ١٨٧١ﺑﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻓرﺳﺗﺎد و او در  ٩ﻣﯽ ﺑراﯾش ﻧوﺷت:
»اﯾن ﺑراﯾم ﻧﮭﺎﯾت ﻟذت ﺑﺧش اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧم ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﺑزرگ ﺗرﯾن رﺿﺎﯾت ﻓرﻣﺎﻧدار
ﮐل روﺳﯾﮫ و اظﮭﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺟدد ﺗﻣﺎﯾﻼت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺣﮑوﻣت او ﺷده اﺳت«.
و ﺑراﯾش ﻣﺷوره داد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﻔرﺳﺗد.
»اﺑراز ﺧرﺳﻧدی ﮐﻠﯽ از ﺗﺿﻣﯾنھﺎی دوﺳﺗﺎن او و ﻋزم ﺣﮑوﻣت او ﺑرای اﯾﺟﺎد رواﺑط
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﺧود«.
ﺷﯾرﻋﻠﯽ در دﺳﻣﺑر  ١٨٧١ﭘﺎﺳﺧﯽ از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ،ﻣورخ  ٢٨اﮐﺗوﺑر درﯾﺎﻓت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻧد
زﯾر در آن وﺟود دارد:
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»ھﻣﭼﻧﺎن از ﻓرﺳﺗﺎده ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﭘﺳر ﺷﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن در ﺟﺳﺗﺟوی
ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﺳت .اﮔر واﻗﻌﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ،ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎد اﯾن ﻣﺷﮑل دردﻧﺎک
ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽﮔوﯾم .ھﻣدردی ﻣن در ﺳراﺳر اﯾن اﻣور ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑوده اﺳت ،ﭼون ﺣق در ﺟﺎﻧب
ﺷﻣﺎ ﻗرار داﺷت؛ ﺑرای ﺧدا ،ھﯾﭻ ﭘﺳری در ﻣﻘﺎﺑل ﭘدر ﺧود ﺷورش ﻧﻣﯽﮐﻧد و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ
ﻧﻣﯽﺧواھد ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻣوﻓق ﺷود« ]از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺑﺧﺎرا[.
ﺳﺎزش ﺑﯾن ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن و ﭘدرش ،ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻋﻣدﺗﺎ در اﺛر ﻧﻔوذ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺻورت
ﮔرﻓت و ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﻣﻼﺣظﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن در ﻣوﺿوع ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣق دارﯾم اﺳﺗﺛﻧﺎ
ﺳﺎزﯾم .ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان واﯾﺳرا ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺷدم و در  ١ﻣﯽ  ١٨٧٢ﺑراﯾش ﻧوﺷﺗم:
»ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت از اﯾن ﺗرﺟﻣﮫھﺎ ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺣﺎوی اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﻣﺟدد
ﺑرای ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ و اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﺗﺎﯾﯾدی در ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ
واﯾﺳرای ﺳﺎﺑق ﺑﺎ ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت در ﻧﺎﻣﮫ  ٢۴ﺟون ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﮐرده اﺳت:
»اﯾن ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﻗدرداﻧﯽ ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺑرای ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت ﺑﮫ آدرس ﺟﻧرال
ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻧﺎن دوﺳﺗﺎﻧﮫ و رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﺷده اﺳت«.
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳب در  ١٩ﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ  ٢٨اﮐﺗوﺑر ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻓرﺳﺗﺎد.
ﺷﯾرﻋﻠﯽ در  ١٩ﻣﯽ  ١٨٧٢ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن را ﺑراﯾم ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺳت ﺳﮑﻧدرﺧﺎن
ﺑرادرزادهاش را ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ آرزوی ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷت .ﻣن ﻗﺑﻼ در ﺑﺎره اﯾن
ﺑرادرزادهاش ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑودم ﮐﮫ او ﻧﻣﯽﺧواﺳت او را ﺑﭘذﯾرد.
ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را در  ٢٠ﺟوﻻی ﭘﺎﺳﺦ داد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﮑﻧدرﺧﺎن ﻧﮑرد.
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در ﺟوﻻی  ١٨٧٢ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ  ١٩ﻣﯽ او
ﺑود ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﻣرزھﺎی ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺎرا اﺷﺎره ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺷوﯾش ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺷد؛ و او ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎرش ﺑرﺧﯽ ﻣﻼﺣظﺎت اراﯾﮫ ﮐرد ﮐﮫ او آن را در
 ١٨٧٠ﺑﮫ ﻻرد ﻣﺎﯾو ﻓرﺳﺗﺎد .در اﯾن زﻣﺎن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ در ﻧﻘطﮫ رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺎھم در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣرز ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻏﯾرﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺗر و ﻧﺎدرﺳت
ﺗر از اﯾن ﺑراﯾم ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﯾن ﻓرض ﺑدھم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ ﺣﺳن ﻧﯾﮏ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در اﯾن ﻣورد را اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ
دادم ﮐﮫ ﭘس از اظﮭﺎر ﻧظر ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن داده ﺷود.
»دوﺳت ﻣن! از زﻣﺎن ﻧﺎﻣﮫ دوﺳت ﻣرﺣوم ﻣن ﺑﮫ آدرس ﺷﻣﺎ در  ٢۴ﺟون  ،١٨٧٠ﻣن ھﯾﭻ
دﻟﯾﻠﯽ ﻧدارم ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐدام ﺗﻐﯾﯾری در ﻧظرات و ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ رخ داده
ﺑﺎﺷد .ﺑرﻋﮑس ،ﻣن ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎور دارم ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی داده ﺷده ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت در آن ﻧﺎﻣﮫ ﻣطﻠﻊ ﺷدﯾد ،اﮐﯾدا و ﻣطﻣﯾﻧﺎ ﭘﺎﺑﻧد ﺧواھد ﺑود«.
ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﻧوﺷت و اظﮭﺎر اﻣﯾدواری ﮐرد ﮐﮫ ﻣذاﮐرات ﺑﺎ
روﺳﯾﮫ در ﺑﺎره ﻣرزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ زودی ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑدھد.
در ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٢ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕری از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﯾن ﻣﺎھﯾت درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ در آن ﺑﮫ
ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل اطﻼع داده ﺷد:
»اﮔر اﻣﯾر ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﮕراﻧﯽھﺎی درﺑﺎرﯾﺎﻧش را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ھداﯾت داده ﺷود ﺗﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل در ﺷورا ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای
ﻧﮕراﻧﯽ در آنھﺎ ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد ،اﻣﺎ دﻟﯾل اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯾﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﻔظ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دﯾﮕری ،ﺟز دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧدارد«.
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ﻣﺎ در ارﺳﺎل ﻧﻘلھﺎی اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐردﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎﻋث ﺑﻌﺿﯽ
ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرای اﻣﯾر ﺷد و دﯾوک ارﮔﺎﯾل ﺑﮫ ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻘلھﺎی اﯾن
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ و اﻣﺛﺎل آن ﺑﮫ ﺳﻔﯾر اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
در ﻧوﻣﺑر  ١٨٧٣ﯾﮏ ﻧﻘل ﻧﺎﻣﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ اول اﮔﺳت
 ) ١٨٧٣ﮐﮫ در اوراق ﺷﺎﻣل ﻧﺑود( ﺑراﯾم ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و در دﺳﻣﺑر  ١٨٧٣ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﯾﮏ
ﻧﺎﻣﮫ از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن از طرﯾق ﻣﺎﻣور او در ﺑﺧﺎرا درﯾﺎﻓت ﮐرد ﮐﮫ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرزار ﺧﯾوه
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯽ داد.
ﺧﻼﺻﮫ ،در اﭘرﯾل  ١٨٧۴ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ از دﻓﺗر ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ رﺳﯾد .در اﯾن
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧد زﯾر وﺟود داﺷت:
»ﺷﻣﺎ در ﻣراﺳﻠﮫ  ۶ذی اﻟﺣﺟﮫ ﺧود ﻣﻌﻠوﻣﺎت دادﯾد ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧود ،ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن را ﺑﮫ
ﻋﻧوان وﻟﯾﻌﮭد ﺧود ﻧﺎﻣزد ﮐرده اﯾد؛ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯽﮔوﯾم .ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣزدی
ﺑﺎﻋث آراﻣش و ﺗﻌﺎدل در ﺳﻠطﻧت ﻣﯽﺷود .ﻣن ﺧواھﺎن ﻣﺎﻟﮑﯾت داﯾﻣﯽ ﺳﻠطﻧت ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ
و وﻟﯾﻌﮭد ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم و اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ ﺷﻣﺎ ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﻣﺎ را
ﭘﯾروی ﮐﻧد و ﺧود را ﻣﺗﺣد و دوﺳت اﻣﭘراﺗور ﺳﺎزد .ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ
ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ وﺟود دارد آﮔﺎه ھﺳﺗﯾد ،اﻣﺎ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت در
اﯾن اواﺧر ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺑﯾن ﺣﺎﮐﻣﺎن اﯾن دو ﺳﻠطﻧت ﺗﺎﯾﯾد ﺷد .دﺧﺗر اﻣﭘراﺗور ﺑﺎ ﭘﺳر دوم
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﻠﮑﮫ ﻣﮭرﺑﺎن وﯾﮑﺗورﯾﺎ ازدواج ﮐرد .ﻣن اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧوش ﺣﺎل ﮐﻧﻧده را ﺑﮫ
ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در ﺑﺎره دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑﯾن ﺷﻣﺎ واﻻﺣﺿرت و ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎدم و
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت را ﺑرای دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺳودﻣﻧد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻣﺳﺎﻋدی دارد .ﺧداوﻧد در ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺣﺎﻓظ ﺷﻣﺎ ﺑوده و ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﮕﮫ دارد«.
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دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺣذف در اوراق ﻧﺷر ﺷده وﺟود دارد ،ﭼون ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ از دﻓﺗر
ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗﺎﺷﮑﻧد در  ١٨دﺳﻣﺑر  ١٨٧٣داده ﺷده ،راﺑطﮫ آن ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻗﺑﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﯾﺳت.
ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻟﺣن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را از ﺟﻧرال ﮐوﻟﭘﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﺑرای اﻣﯾر را درﺳت ﻧﻣﯽداﻧد و
ﺗوﺟﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ را ﺑﮫ آن ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد .آن ﺑﻧد ﻗرار زﯾر اﺳت:
»ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﮑوﻣت ﺗرﮐﺳﺗﺎن در ﺟرﯾﺎن ﻏﯾﺎﺑت ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ،ﻣن وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻣﯽداﻧم
ﺑرای ﺷﻣﺎ اظﮭﺎر ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ﺧود را در ﻣورد اﺣﺳﺎس دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ
در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ،اظﮭﺎر ﮐﻧم.
در ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺑرای ﻣﻼﺣظﮫ ﻣطﻠوب ﻣن اﻣﯾدوارم ﮐﮫ او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ
را رد ﻧﺧواھد ﮐرد و او ﺑرای اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراﺗور ﺷﯾوه ﻋﻣل وﺟداﻧﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﺧواھد ﮐرد و ﺗﻼش ﺷﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻻﯾق آﻗﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣن ﺷوﯾد«.
ﻣﺎ از ﻣﺎﻣور ﮐﺎﺑل ﻣﯽﺧواھﯾم از ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ﻣﺷﺧص ﮐﻧد و ﺧود را
ﺑﺎ ﻟﺣن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ھرﮔوﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﺷد آﺷﻧﺎ ﺳﺎزد ﮐﮫ »ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی
ﺟدﯾدی ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت داده اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ در ﻗﻠﻣرو
واﻻﺣﺿرت او ﻧدارﻧد«.
در اﮔﺳت  ١٨٧۵ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ را ﺑﮫ درﺑﺎر ﺧود ﻓراﺧواﻧد و ﺑراﯾش ﮔﻔت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺑﺎﺷﻧده ﺳﻣرﻗﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ آﻣو را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﻋﺑور ﮐرده اﺳت .ﮔزارش ﮐﺎﻣل
و ﭘذﯾراﯾﯽ او ﺗوﺳط ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داده ﺷد و اﻣﯾر ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﻣﺟرد درﯾﺎﻓت ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ
او داد .اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎوی اﻋﻼن ﺑﺎزﮔﺷت ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﭘس از ﻏﯾﺎﺑت ﯾﮑﻧﯾم ﺳﺎﻟﮫ
ﺑود و ﻗرار زﯾر اﺳت:

913

»ﻣن )ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل( ﺣدود ﯾﮑﻧﯾم ﺳﺎل در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﻣﺎﻧدم ﺗﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺳﺎﯾل را ﺣل
ﮐﻧم .دو ﻧﺎﻣﮫ از ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑراﯾم رﺳﯾد .در ﯾﮑﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﺎﻣزدی ﺳردار ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﺑﮫ
ﻋﻧوان وﻟﯾﻌﮭد ﺧود را اﻋﻼن ﮐردﯾد و ﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﯾم .دوﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﺑﯾن روﺳﯾﮫ
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت و در ﭘرﺗو اﺗﺣﺎد اﺧﯾر ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﺧواھد ﺷد و اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراﺗوری و اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﻣﻠﮑﮫ از ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﻟذت ﺑﺑرﻧد«.
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣدﻧﯽ از اﻣﯾر در  ٢٠ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺑﺎزﮔﺷت.
آﺧرﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن درﯾﺎﻓت ﮐرد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن واﯾﺳرا ﺑودم ،در ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣورخ  ٢٠ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑود و او را از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﻗوﻗﻧد ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧت .ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ
»ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا« ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و اﯾن ﺗوﺳط اﻣﯾر در  ٣ﻓﺑروری  ١٨٧۶ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷد.
ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯽ در ﻣورد اﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺗذﮐر ﺑدھم ﮐﮫ در ﻋدم ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ و روﺳﯾﮫ ھﯾﭻ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾن ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن و ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺻورت ﮔﯾرد ،ھﯾﭻ ﭼﯾزی
در ﻧﺎﻣﮫھﺎ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣورد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺗذﮐر دادم .ھﯾﭻ
ﻋﻼﻣﮫ وﺟود ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧواھﺎن ﺗﺷوﯾق آن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺎﺷد؛ ﺑرﺧﻼف ،او ﺑﯾش از
ﯾﮑﺑﺎر دﻟﺧوری ﺧود را از آنھﺎ اﺑراز داﺷت .در درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫھﺎ ھﯾﭻ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری وﺟود
ﻧداﺷت ،در ﺷﯾوهی ﮐﮫ آنھﺎ آورده ﻣﯽﺷد ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ داده ﻣﯽﺷد .در ﻣراﺳﻠﮫ
ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺑﮫ ﻻرد ﻟﯾﺗون ،ﻣورخ  ١٨ﻧوﻣﺑر  ١٨٧٨ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ )ﺑﻧد  ١٠ص
 (٢۶٢در ﮔﺎم اول ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻧﺎﻣﮫھﺎ را ﺑﮫ واﯾﺳرا ﻓرﺳﺗﺎد و در ﺑﺎره ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﺑﺎ او ﻣﺷوره
ﮐرد ،اﻣﺎ او اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﻗطﻊ ﮐرد و ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣﺎﯾل از ﺟﺎﻧب ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﭘﯾش از  ١٨٧۴ﺗوطﯾﮫ ﮐﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣوﺟود ﺑرﻗرار ﺷد .اﯾن
درﺳت اﺳت ﮐﮫ او در اول ﻧﺎﻣﮫھﺎ را ﺑﮫ واﯾﺳرا ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و ﭘس از آن ﭼﻧﺎن ﮐرد ،وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﮫ روﺳﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﺷورهھﺎی ﻻرد ﻣﺎﯾو و ﻣن در ﻣورد ﻣﺎھﯾت
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ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ارﺳﺎل ﺷود ،ھﯾﭻ ﻧﯾﺎزی ﺑرای اﺷﺎره ﺧﺎص در ھر
ﻣورد وﺟود ﻧداﺷت .ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺷﯾرﻋﻠﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ داده ﻣﯽﺷد .اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﻣﮫھﺎ را ﻣﯽآوردﻧد روﺳﯽ ﻧﺑودﻧد ،آنھﺎ ﺑوﻣﯾﺎن ﺳﻣرﻗﻧد ﯾﺎ ﺑﺧﺎرا ﺑودﻧد و آنھﺎ ﻗرار ﻣﻌﻠوم
ﻣدت زﯾﺎد در ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯽﻣﺎﻧدﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﯽﺑودﻧد .ﺧﻼﺻﮫ ،ﮐﻣﺗرﯾن
دﻟﯾل وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ از ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ھﻧد را در اﭘرﯾل  ١٨٧۶ﺗرک
ﮐردم ،ﮐدام ﺗوطﯾﮫ روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل در اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت وﻏﯾره وﺟود ﻣﯽداﺷت.
در ﻣﯽ  ١٨٧۵ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺗوﺳط ﮐوﻧت ﺷوواﻟوف ﺑﮫ ﻻرد درﺑﯽ در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت
اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺻورت ﮔرﻓت .اﯾن ﺑﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در  ٢۶ﻣﯽ
ارﺟﺎع ﺷد ،ﻧظر او در  ٢٢ﺟون ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺣﺎوی ﻧظرات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در  ٢۵اﮐﺗوﺑر ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد در  ١٩ﻧوﻣﺑر اطﻼع داده
ﺷد و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺧﺎص در ﻣراﺳﻠﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ  ٢٨ﺟﻧوری  ،١٨٧۶ﺑﻧد  ١٨ﺑﮫ آن اﺷﺎره
ﺷد .در اﯾن ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ھﯾﭻ اﺷﺎرهی ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻧﺷده ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﻋﺗراض ﺑﺎﺷد و اﮔر ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در آن زﻣﺎن
ﮐدام اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ آن ﻣﯽ داد ،او ﺑدون ﺷﮏ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻت ﺑرای ﻗطﻊ آنھﺎ اﻗدام ﻣﯽﮐرد.
در ﻓﺑروری  ١٨٧۶اﻣﭘراﺗور روﺳﯾﮫ ﻧظر اراﯾﮫﺷده ﺗوﺳط ﻻرد درﺑﯽ در ﺑﺎره ﻣوﻗﻌﯾت
اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﭘذﯾرﻓت .در  ١٢ﻣﯽ  ١٨٧۶ﻻرد ﻻﻓﺗوس از ﺳﻧت
ﭘﺗرزﺑورگ ﻧوﺷت ﮐﮫ:
»ﺳﺧن ﻧﺧﺳتوزﯾر در ﺑﺎره ﺣرﮐت آﻗﺎی ﺑﯾﻠﯽ ﮐوﭼران در ﻣﺟﻠس ﻋوام ﺑﺎﻋث رﺿﺎﯾت زﯾﺎد
در اﯾن ﺟﺎ ﺷده اﺳت ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯽ در ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت.
ﻣن اﻓﺗﺧﺎر آن را دارم ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻘﺎم ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﺷر ﺷده در ﺻﺑﺢﻧﺎﻣﮫ ژورﻧﺎل دی ﺳﻧت
ﭘﺗرزﺑورگ از ﮔزﯾﺗﮫ ﻣﺳﮑو )ارﮔﺎن ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ اﮐﻧون ﺷدﯾدا ﻣﺧﺎﻟف اﻧﮕﻠﯾس
در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻣورات آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑوده اﺳت( را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزم ﮐﮫ در آن ﭘس از ﺑﯾﺎن
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اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺻرﯾﺢ و ﻣﺣﮑم آﻗﺎی دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ ﮐﮫ دو ﮐﺷور را در ﻣوﻗﻌﯾت آﺳﺎﯾش ﺑرای
ﮐراﻣت ،ﺑزرﮔﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک آنھﺎ ﻗرار ﻣﯽدھد ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﻔﺎھم ﺧوب
ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ھرﮔز ﻣﺛل ﻟﺣظﺎت ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎﻣل ﻧﺑوده اﺳت.
ﺑﯾﺷﺗر اداﻣﮫ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣواﻓﻘﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل و اﻋﺗﻣﺎد ﻗدرتھﺎی ﺑزرگ ھرﮔز ﺑرای ﺻﻠﺢ اروﭘﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎطﻊ ﻧﺑوده اﺳت و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺗواﻓق ﮐﻠﯽ ،اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن
اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮭدارای ارزش ﻗﺎطﻊ ﺑود.
ﻣن دﯾروز ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن را در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم و او ﺑراﯾم از ﻟذت ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﺳﺧﻧﺎن آﻗﺎی دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ اظﮭﺎر داﺷت و اﻣﯾدواری ﮐرد ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﯾﮑﺟﺎﯾﯽ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣدﻧﯾت ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد«.
ﺑﻧد ژورﻧﺎل دی ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﭼﻧﯾن اﺳت] :ﻣﺗن ﺑﮫ ﻓراﻧﺳوی اﺳت[...
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺗﻔﺎھم دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن دادم ﺗﺎ ﭘس از آﻧﮑﮫ
ﻣن ھﻧد را در اﭘرﯾل  ١٨٧۶ﺗرک ﮐردم ،ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷد و ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی و روﺳﯾﮫ
در آﺳﯾﺎ ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻣﻔﯾد ﺑود ،ﺑﺎ ﺑرﮔﺷت در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳتھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ دﺷﻣﻧﺎﻧﮫ ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و
روﺳﯾﮫ ﺑر ﺳر ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗرﮐﯾﮫ در اروﭘﺎ ﻗطﻊ ﺷد.
ﻣن ﻗﺻد داﺧل ﺷدن ھرﮔوﻧﮫ ﺑﺣث در آن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻧدارم .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم
ﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﻧﺧﺳتوزﯾر دﯾﺳراﯾﯾﻠﯽ در ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۶در ﻧﺎن ﺷﺎم ﻻرد ﻣﺎﯾو ﺣﺎوی ﮐﻣﺗرﯾن
ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺑود ،و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﮐﻧﻔراﻧس ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ در زﻣﺳﺗﺎن ٧٧ – ١٨٧۶
ﻣوﺿﻊﮔﯾری ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗوﺳط ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری اﺗﺧﺎذ ﺷد ،ﺳﯾﺎﺳت ﻗﺑﻠﯽ ﺗوﺳط ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔﺷت از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و در ﺧزان  ١٨٧٧ﻓرض ﺷد ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾس در ﻧﻘطﮫ ﻣداﺧﻠﮫ
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﮫ طرﻓداری ﺗرﮐﯾﮫ اﺳت .ﺳراﻧﺟﺎم ،در ﺑﮭﺎر  ١٨٧٨ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ
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ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن ﻣواﻓﻘﮫ ﮐﻧد ،وﺿﻊ اﻣور ﭼﻧﺎن ﺑﺣراﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان ھﻧدی ﺑﮫ ﻣﺎﻟﺗﺎ ﻓرﺳﺗﺎده
ﺷد و اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﻗرار ﮔرﻓت.
ﺿرور اﺳت ﮐﮫ اﯾن وﺿﻊ اﻣور را در ذھن داﺷت ،ﺗﺎ ﻗطﻊ درﺳت ﺣوادث در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را در ﭘﺎﯾﺎن  ١٨٧۶ﺗﺻور ﮐرد.
در  ١٧ﺟوﻻی  ١٨٧۶ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻋﺎدی ﺑرای وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﮔزارﺷﯽ را ﻓرﺳﺗﺎد
ﮐﮫ آنھﺎ از ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎره ﻧﺎﻣﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﺟﻧرال
ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣوﺿوع اﺷﻐﺎل ﻗوﻗﻧد ﺑود .ﺑرداﺷت ﻣن از ﻣﺣﺗوای آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ اﺳت ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ
اﻓﺳران دﯾﮕر ،ﺑﮫ وﯾژه ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در ﻓﺑروری  ١٨٧۶ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ از اﺷﻐﺎل
ﻗوﻗﻧد ﺧﺑر داده ﺑود.
اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﺑدون ﺗذﮐر ﺗوﺳط ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ارﺳﺎل ﺷد و در  ۶ﺳﭘﺗﻣﺑر
ﺗوﺳط ﻻرد درﺑﯽ ﺑﮫ ﻻرد ﻻﻓﺗوس اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑدون ﺗذﮐر ﺑود.
اﻣﺎ در  ١۶ﺳﭘﺗﻣﺑر )دوﻣﺎه ﭘس از ﻧﺎﻣﮫ اوﻟﯽ آنھﺎ( ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺗﻠﮕراف
ﻧﻣود:
»ﻣﺎ در ﭘﺳت آﯾﻧده ﻣراﺳﻠﮫی ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ اراﯾﮫ ﻧظر ﻗﺎطﻊ در ﺑﺎره ﺿرورت
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣورد ﺳرزﻧش ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺑر ﺳر ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻣﮑرر ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﺎ اﻣﯾر
ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ ﮐﮫ دو ﻧﻔر آنھﺎ ﻓﻌﻼ در ﮐﺎﺑل اﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺣﮑوﻣت ھﻧد از ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ رﺳﻣﯽ در
ﻣورد اﯾن ﻧﻘض آﺷﮑﺎر ﺗﻌﮭدات ﻣﮑرر اﻋﺗراض ﮐﻧد ،ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻻزم ﻣﯽداﻧﯾم ﺗﺎ از ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ
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ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻧﯾد ،ﭼون ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻓوقاﻟﻌﺎده در ﮐﺎﺑل اﯾﺟﺎد ﮐرده و ﺑﻧﯾﺎد دﺳﯾﺳﮫھﺎی
را ﺷﮑل ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﯾر را ﺧدﺷﮫ دار ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻻزم ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﺻﻠﺣت ﻣﯽداﻧﯾد ﺗﺎ اﻣﯾر را ﻣﺗوﺟﮫ ﺧطری ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ او ﺑرای ﭘذﯾرﻓﺗن اﯾن ﻣﺎﻣوران دﺳﯾﺳﮫ
در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑدون اﻧﺗظﺎر درﯾﺎﻓت ﻣراﺳﻠﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﺎﻻی اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻋﻣل ﮐﻧﯾد،
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻣل را ﺗوﺳط ﺗﻠﮕراف ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣطﻠوب ﻣذاﮐره
ﻣﺗذﮐره در ﺗﻠﮕرام ﻣرا ﻣﺗﺎﺛر ﺳﺎزد«.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ اﯾن ﺗﻠﮕرام ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد:
اول ،اﯾن ﯾﮏ ﭼﯾز ﺟدﯾد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﻣور روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
دوم ،ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭻ ﻣوردی وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﻋﺗراض ﺷود ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﯾﮏ
ﻣورد ﮐﮫ ﻣن در ﺻﻔﺣﮫ  ٧اﯾن ﭼﮑﯾده ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردم.
ﺳوم ،ﺣﮑوﻣت ھﻧد در زﻣﺎن ﻻرد ﻣﺎﯾو ھرﮔز ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ را در ﻧظر ﻧﮕرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
»ﯾﮏ ﻧﻘص آﺷﮑﺎر ﺗﻌﮭدات ﻣﮑرر« ﺑوده و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﮐﺎﻣﻼ در ﺟرﯾﺎن
ﺑود ،ﭼﻧﯾن ﻧظری اراﯾﮫ ﻧﮑرد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ آنھﺎ ﺑﯾن ﻣﯽ و اﮐﺗوﺑر  ١٨٧۵ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺑﯾن روﺳﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم دادﻧد.
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ﭼﮭﺎرم ،ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﭘﻧﮭﺎنﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت – ﭘﯾﺎمرﺳﺎنھﺎی ﺣﺎﻣل
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧدﻧد و ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﻧظر ﻧﮕرﻓت و ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ
ﺑرای آن ﻧداﺷت ﮐﮫ »ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧطری ﺗوﺳط اﻣﯾر« ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
ﺑرﺧﻼف ،او ﺗوﺳط ﻻرد ﻣﺎﯾو اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺛﺎﺑت ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ھﯾﭻ اﻧدﯾﺷﮫ
ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد و ﻣن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣداوم ﻋﯾن اطﻣﯾﻧﺎنھﺎ را دادم ،ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺗﺎ  ١٩ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۵ﮐﮫ آنھﺎ ﺑدون ﻗﯾد
و ﺷرط آن اطﻣﯾﻧﺎنھﺎ را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد.
ﭘﻧﺟم ،اﻋﺗراض اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام دﯾﮕری دارد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ) ١۶ﺳﭘﺗﻣﺑر( ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت
»ﯾﮏ ﻣذاﮐره« اﺳت .اﯾن ﺗﻠﮕرام در اوراق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده ﻧﺷده اﺳت و اﺷﺎره ﺑﮫ آن ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﮔزارشھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد در ﮐﻧﺎر
آنھﺎی ﮐﮫ در اوراق ﻧﺷر ﺷده ،دادهاﻧد .از اوراق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ﺗوﺳط ﻻرد ﻟﯾﺗون ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ در  ٨ﺟوﻻی ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣن ﻧﻘطﮫ
ﻋطف ﻣذاﮐراتھﺎ ﺑﺎ او ﺑود .ﻧظر ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ و ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳر ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻣﺎﻣور
در  ٨ﺟوﻻی ﮐﮫ او ﻧﯾز ﺗوﺳط ﻻرد ﻟﯾﺗون ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود و ﺑﮫ ﻣﺎﻣور دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧد ،ﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﺷﺎور را ﺑدﯾن ﺑﺎور رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ او ﻗطﻊ ﮐﻧد .ﺟﻧرال
ﮐﺎﻓﻣﺎن از ﺳوی دﯾﮕر ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮕرش ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل روﺳﯾﮫ ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ھداﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او ﺿرورت ﻧدارد دﯾﮕر ﭘﺎﺑﻧد ﺗﻔﺎھﻣﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت در راﺑطﮫ
ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗوﺳط اﺧﺑﺎر درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺣﮑوﻣت ھﻧد از ﻣﺎﻣور ﺧود در ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎﯾﯾد
ﺷد ﮐﮫ در اﺧﺑﺎر او از ھﻔﺗﮫ  ٩اﮔﺳت و از ﻧﺎﻣﮫ ﻻرد درﺑﯽ ﺑﮫ ﻻرد ﻻﻓﺗوس ﻣورخ  ٢اﮐﺗوﺑر
ﮐﮫ در آن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﮔزارش داده ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل دﺳﺗور دارد ﮐﮫ
ﯾﮏ اﺗﺣﺎد ﺗﻌرﺿﯽ و ﺗداﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ اﻣﺿﺎ ﮐﻧد .ﮔزارش ﺗوﺳط ھﯾﭻ ﻣﻌﻠوﻣﺎت داده ﺷده
در اوراق ﻧﺷر ﺷده ،ﺗﺎﯾﯾد ﻧﺷد.
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واﯾﺳرا در  ١۶ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ﭘذﯾرش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد او ﺗوﺳط ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ در ﺳﯾﻣﻠﮫ ﺑﺎ واﯾﺳرا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد ﺧﺑر داد و اﯾن ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن »ﻣذاﮐره« ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
در »ﺗﻠﮕرام ھﻣراه« ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت .واﯾﺳرا ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺷﯾطﻧت
ھﺎی واﻗﻌﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑل ﮔﯾری اﺳت و ﺑﺎﯾد اﺧطﺎری در ﻣورد آن داده ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
اﻗداﻣﺎﺗﯽ از ﺟﺎﻧب اﻧﮕﻠﯾس ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در  ٢٢ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻧوﺷت ﮐﮫ او در ﻧظرات اراﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط
واﯾﺳرا ﻣواﻓق ﺑوده و ﺑدﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ »اﻋﺗراﺿﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻗداﻣﺎت ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ آدرس
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ارﺳﺎل ﺷود«.
ﻻرد درﺑﯽ ﻣطﺎﺑق آن در  ١٠اﮐﺗوﺑر ﺑﺎ ﺷوواﻟوف ارﺗﺑﺎط ﮔرﻓت و او در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢از ﻣﻘﺎم
ﺷﮭزاده ﮐورﺗﭼﺎﮐوف ﺧواﺳت ﺗﺎ اﻧﮑﺎر ﻗطﻌﯽ ﺑدھد ﮐﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻣﺻروف دﺳﯾﺳﮫ در
ﮐﺎﺑل اﺳت.
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫی ﻧﯾز در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺻورت ﮔرﻓت .دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در  ٢اﮐﺗوﺑر ﺑﮫ
ﻻرد ﻻﻓﺗوس ﻧﺎﻣﮫ زﯾر را ﻧوﺷت:
»در ﻣراﺳﻠﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﻣﺎه اﺧر ،ﻣن ﻧﻘل ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﮐﺎﺑل درﯾﺎﻓت
ﺷده از ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐردم.
ﺷﻣﺎ در ﺻﻔﺣﮫ  ١٠آن ﺧﺎطرات ﺑﮫ آدرس ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم
ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺧود ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺎﻣور آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در ﮐﺎﺑل
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده و از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر ﮔزارش ﺷده ﮐﮫ دﺳﺗورات او ﺑرای ﺗﺣرﯾﮏ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﯾﺎ وادار
ﮐردن ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای اﻣﺿﺎی اﺗﺣﺎد ﺗﻌرﺿﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ و ھم ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده
ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺳت.
920

ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از ﻟﺣن و ﺗﻠﻘﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﻧﺎﻣطﻠوب اﺳت ،ﺧود ﻧﺎﻣﮫ ھﯾﭻ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺷﺧص و دارای ﻣﺎھﯾت ﻗﺎﺑل اﻋﺗراض ﻧدارد .ﺷﻣﺎ
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ارﺳﺎل ﺧواھﯾد ﮐرد و آنھﺎ را از اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﻣﮑرر
ﺷﺎن ﯾﺎدآوری ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج از ﺣوزه ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﻗرار دارد« و
ﺷﻣﺎ ﺗﻼش ﺧواھﯾد ﮐرد اﮔر ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد از ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺳﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧوﺷﺗﺎری از
ﺟﺎﻧب آنھﺎ ﺑرای ﻣذاﮐره ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑدﺳت
آورد«.
ﻻرد ﻻﻓﺗوس اﻋﺗراض ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ را در  ١٢اﮐﺗوﺑر اﻧﺟﺎم
داد.
او در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣ﮔزارش داد ﮐﮫ ﺑﺎ دی ﮔﯾرز در ﺑﺎره ﻣوﺿوع ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺗﮫ و ﺑراﯾش
اطﻼع داده اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن در ھﻧﮕﺎم ﻧوﺷﺗن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗذﮐره در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﺑوده
اﺳت ،اﻣﺎ از او ﺧواﺳﺗﺎر ﺗوﺿﯾﺢ در ﻣوﺿوع ﺷده اﺳت.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻣراﺳﻠﮫ از ﺣﮑوﻣت ھﻧد درﯾﺎﻓت ﺷد و ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ارﺳﺎل ﺷد،
اﻋﺗراﺿﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل در ﺑﺎره ھﯾﺋتھﺎی زﯾﺎد ﻣﺎﻣوران روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل اﻋﻼم
ﮐرد.
اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﺗوﺳط وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎ دﺳﺗورات زﯾر ﺑﮫ ﻻرد ﻻﻓﺗوس ارﺳﺎل ﺷد:
»ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﺻت ،ﻧﻘل ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﯾﺷﺗر دﻓﺗر ھﻧد را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ
ﺷﺎﻣل ﻧﻘل ﻣراﺳﻠﮫھﺎی ھﻧد اﺳت و ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن در ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ،
ﻋﺎدت ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر داﺷﺗﮫ اﺳت ،اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻔﺎھم
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ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺑوده و ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد«.
ﻻرد ﻻﻓﺗوس در  ١۵ﻧوﻣﺑر ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف را ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺣوﻟﮫ را اﻧﺟﺎم
داد.
»ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﭘﺎﺳﺦ داد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﻣﯽداﻧد ھﯾﭻ ﻣﺎﻣور روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل وﺟود
ﻧداﺷت و ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺻرف ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺑﮫ اﻣﯾر را ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧود
اﻧﺟﺎم داده اﺳت.
ﺟﻧﺎب اﻓزودﻧد» ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻧﮭﻧﮕﯽ در دﺳت دارﯾم ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﻣﺎھﯽھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣراﻗﺑت
ﮐﻧﯾم««.
ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در  ۴ﻧوﻣﺑر ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در ﺑﺎره ﻣﺗن ﻣﺧﺎﺑره ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﯾن
ﺷﯾرﻋﻠﯽ و ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن در  ۶ﺟوﻻی و  ٢٧اﮔﺳت  ١٨٧۶ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ
ﻧﺎﻣﮫھﺎی رﺳﻣﯽ ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺑودﻧد.
ﻻرد ﻻﻓﺗوس در  ١٧ﻧوﻣﺑر از ﮔﻔﺗﮕوی ﺧود ﺑﺎ آﻗﺎی دی ﮔﯾرز در ﺑﺎره ﻣوﺿوع ﮔزارش
داد ﮐﮫ ﮔﯾرز ﮔﻔت:
»ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ در ﻣورد ارﺗﺑﺎط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﺎ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧداﺷت و
دورﺗرﯾن اﻧدﯾﺷﮫ در ﻣورد ھرﮔوﻧﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻌﺎھده در ﻣﯾﺎن ﻧﺑود .وظﯾﻔﮫ ﻣﺎﻣور ﺻرف
ﺗﺣوﯾل ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﺎرﻓﯽ از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑود ﮐﮫ رﺳم ﻣﻌﻣول ﺑرﮔﺷت او ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ
ﺧودش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺣﮑوﻣتھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑود.
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ﻣن ﭘﺎﺳﺦ دادم ﮐﮫ او ﺣﺎﮐم ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧﯾﺳت ،ﭼون ﺧﺎﻧﺎت ﺑﺧﺎرا ھﻧوز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘل در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣن ﻻزم ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن
ﺑﺎﯾد دﺳﺗورات ﻓوری از ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ﮐﮫ در آﯾﻧده از ارﺳﺎل ﻣﺎﻣوران ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل و ارﺗﺑﺎط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت ﺑﮑﺷد.
دی ﮔﯾرز ﺑراﯾم اطﻼع داد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری اطﻼع ﺣﺎﺻل ﮐرد ،ھم از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن
و ھم از طرﯾق ﺳﻔﯾر اﻣﭘراﺗوری در ﺗﮭران ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن در ﺣﺎل آﻣﺎدﮔﯽھﺎی ﺑزرگ
ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت .او اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ  ١٠ھزار ﻧﻔر در ھرات ﺑﺎ  ١۶٠٠ﺳوار آﻣﺎده ﺷده ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺧوب ﻣﺳﻠﺢ و ﻣﺟﮭز اﻧد؛ آنھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دواﻣدار در ﺣﺎل ﺗﻣرﯾن و ﻣﺷق ﻧظﺎﻣﯽ اﻧد و
ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ رﯾﺧﺗﮫ ﮔری ﺗوپ در ھرات ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻗدرت ﺗوﻟﯾد ﯾﮏ ﺗوپ در
روز را دارد .از ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ،اﯾن ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑرای
ﺗﮭﺎﺟم ﻋﻠﯾﮫ ﺗرﮐﻣنھﺎ و ﻣرو ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
از ﮔزارش ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ او ﺗﺎ اﻧدازهی از ﺗﮭﺎﺟم ﮔزارش ﺷده ﻧﮕران
ﺷده اﺳت«.
دی ﮔﯾرز در  ١ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت ﻻرد ﻻﻓﺗوس در اﯾن ﻣوﺿوع ارﺳﺎل داﺷت .او
در آن اﻧﮑﺎر ﻗطﻌﯽ درﺳت ﺑودن آن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را ﺗﮑرار ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور روﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ارﺳﺎل ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﻣذاﮐره ﺗﻌرﺿﯽ و دﻓﺎﻋﯽ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او
ﮔﻔت ﮐﮫ:
»ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺣﺎوی ﭼﯾزی ﻓراﺗر از ﭘﯾﺎم ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﻧﺑود و ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻣدرﮐﯽ دال ﺑر
وﺟود ھرﮔوﻧﮫ ﻣذاﮐره ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣورد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﺑل ﻧﺑود«.
او اﻓزود:
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»ﻣﺎ در ﻋﯾن زﻣﺎن آﻣوﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در ھرات در ﺣﺎل ﺟرﯾﺎن اﺳت ،ﺑﺎ ﻧظر
ﺗﮭﺎﺟم ﻋﻠﯾﮫ ﺗرﮐﻣنھﺎی ﻣرو.
اﮔر اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار ﮔﯾرد ،ﯾﮏ ﺗﺧﻠف ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺗﻔﺎھم  ١٨٧٢اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط
آن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﮐﺑﯾر ﺗﻌﮭد ﮐرده ﮐﮫ اﻣﯾر را از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﻓراﺗر از ﺳﺎﺣﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده زﯾر
ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ﻣﻧﻊ ﻣﯽﮐﻧد.
ﺳﻔﯾر اﻣﭘراﺗوری ﺷﮏ ﻧدارد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺗﻣﺎم ﻧﻔوذ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻧﯾن ﺗﺟﺎوزات ﮐﺎﺑل ﺷود«.
دی ﮔﯾرز در  ١۵دﺳﻣﺑر ﻧﺎﻣﮫی از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑﮫ ﻻرد ﻻﻓﺗوس ﻓرﺳﺗﺎد:
»ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﮭرﺑﺎن ﺑودﯾد ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ  ٨اﮐﺗوﺑر ﺧود ﺗرﺟﻣﮫ ﯾﺎدداﺷت ﺳﻔﯾر اﻧﮕﻠﯾس در
درﺑﺎر اﻣﭘراﺗوری در ﻣورد ﯾﮏ ﻣﺎﻣور ﻓرﺿﯽ ارﺳﺎل ﮐردﯾد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﻣن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
اﻋزام ﮐردم ،ﻣطﺎﺑق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﻣﻌﺎھده اﺗﺣﺎد
ﺗﻌرﺿﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و ھم ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻋﻘد ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣن وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻣﯽداﻧم ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزم ﮐﮫ از زﻣﺎن ورود ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﺧود
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗرﮐﺳﺗﺎن ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﺑﺎدل ﻣدﻧﯽ ﺑوده
و ھرﮔز ﻣﺎﻣوران ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﯾﮕﯾت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ارﺳﺎل ﻧﮑردهام.
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺎل ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر از طرﯾق اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽدھد ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺟﯾﮕﯾت ﺳﻣرﻗﻧد ﺑﮫ آدرس رﺋﯾس ﺑﻠﺦ ﮐﮫ او آنھﺎ را ﺑﮫ اﻣﯾر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﻓرﺳﺗد.
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اﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ھرﮔز ﻣﺎھﯾت دﯾﮕری ﺟز ﺗﻌﺎرف ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﮫ ﻧدارد ،ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﺧود را از ﻧﻘلھﺎی ﻧﮕﮭداری ﺷده در دﻓﺗر آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻓﺗﺧﺎر دارم ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺧواھش ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﻣﻧدرج در ﯾﺎدداﺷت
ﺳﻔﯾر اﻧﮕﻠﯾس رﺳﻣﺎ اﻋﺗراض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳت.
ﻣن اﻧﮑﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧم ،ﻣﻧﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺗﺑﺎه از آن اﺳﺗﺧراج ﺷده
اﺳت ،ﻣﺎھﯾت ﻣﻌﺗﺑری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد«.
از ﻣراﺳﻠﮫ  ٨دﺳﻣﺑر  ١٨٧۶ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در  ١٩اﮐﺗوﺑر  ١٨٧۶ﯾﮏ
ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑود ﮐﮫ طﯽ ﻣراﺳم ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ھداﯾﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ را از ﻣﺎﻣور ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
درﯾﺎﻓت ﮐرد؛ او در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ھﻧوز آﻧﺟﺎ ﺑود و ﻣﺎﻣور دﯾﮕر روﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧوﻣﺑر
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد.
ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در  ٢٧ﺟﻧوری  ١٨٧٧ﭘﺎﺳﺦ دی ﮔﯾرز در ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽﺑﯾﻧد:
»ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری از اﯾن اوراق اظﮭﺎر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫی ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﻣذاﮐره ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ اﻣﯾر ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ و ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن اﻧﮑﺎر
ﺷده اﺳت و ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺟﻧرال ﺻرﻓﺎ ﻣﺎھﯾت ﺗﻌﺎرﻓﯽ داﺷﺗﮫ و از طرﯾق
اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ارﺳﺎل ﺷده اﺳت.
ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری اطﻣﯾﻧﺎن در ﻧﮑﺗﮫ اول را ﺑﺎ رﺿﺎﯾت درﯾﺎﻓت ﮐرد ،اﻣﺎ او ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧظر ﮐﻠﯽ
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑدون اﺷﺎره ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﻗﺑﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان درﺳت ﺑﭘذﯾرد .ﻧﺎﻣﻣﮑن
اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻓﺑروری ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن را ﺻرﻓﺎ ﺗﻌﺎرﻓﯽ در ﻧظر ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺣﺎوی
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ﮔزارش ﻣوﺟز اﺷﻐﺎل ﻗوﻗﻧد ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﻼﺣظﺎت دارای ﻣﺎھﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﺳت.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﻣورد اﺗﮭﺎم اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﻣﻼن ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻣوران روﺳﯽ ﻧﺑودﻧد ،اﻣﺎ
ﭘﯾﺎمرﺳﺎﻧﺎن اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ﺑودﻧد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳت اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ آنھﺎ در ﮐﺎﺑل
ﺑﮫ ﻋﻧوان روﺳﯽ در ﻧظرﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻣطﺎﺑق آن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷدﻧد .واﻗﻌﯾت اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎھﯾت ھر دو
ﻧﺎﻣﮫ و ﺣﺎﻣﻼن آنھﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺳﺎﺧت اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎز اﺳت ،دﻟﯾل ﮐﺎﻓﯽ
ﺑرای ﺻدور ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻗطﻊ ﮐﺎﻣل ارﺗﺑﺎطﺎت ﺧود ﺑﺎ اﻣﯾر
اﺳت«.
و در ﻣوﺿوع ﮔزارشھﺎی اﻧدﯾﺷﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎﯾش ﮔﻔت:
»ھﯾﭻ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن دﻓﺗر ﻧرﺳﯾده اﺳت و ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺑﺎور وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ
ﻓﮑر ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ درواز ﺑﺎﺷد ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺗوﺳﻌﮫ ھرات ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗرﮐﻣن
ھﺎی ﻣرو ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ آن ھم از ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷد«.
ﺳﮑرﺗر ﺧﺎرﺟﮫ در  ٧ﻓﺑروری ﺑﮫ ﻻرد ﻻﻓﺗوس ﻧوﺷت و ﯾﺎدداﺷت رﺳﻣﯽ ﺑﮫ دی ﮔﯾرز ﺑﺎ
ﻋﯾن ﺷراﯾط در  ٢٢ﻓﺑروری ارﺳﺎل ﺷد.
ﮔﯾرزی ﻗﺑﻼ ) ١۴ﻓﺑروری( ﺑﮫ ﻻرد ﻻﻓﺗوس ﮔﻔت ﮐﮫ:
»ﻧﺎم داده ﺷده در ﺧﺎطرات روزاﻧﮫ ﮐﺎﺑل از ﻣﺎﻣور ﻧﺎﻣﺑرده روﺳﯾﮫ ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ذﮐر ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﮔﻔت ﮐﮫ او ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن اﺳﺗﺧدام
ﻧﺷده اﺳت و ﻧﮫ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد .ﻧﺎﻣﮫی ﮐﮫ او ﺣﺎﻣل آن ﺑود ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ اﻣﯾر
ﺑﺧﺎرا ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺑﻠﺦ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت.
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ﻣﺎﻣور ﻣورد ﺳوال ﺻرﻓﺎ ﺣﺎﻣل ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑود و ﻧﮫ ﺗوﺳط ﺟﻧرال
ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷد و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎھﯾت ﻣﺎﻣور روﺳﯾﮫ ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده در
ﮐﺎﺑل را ﻧداﺷت.
دی ﮔﯾزر ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ او ﯾﮏ ﻧﻘل ﺧﻼﺻﮫھﺎی ﺧﺎطرات روازﻧﮫ ﮐﺎﺑل را ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ
ﻣن ﺑﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣن دادهام و ﺑرای او ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﻓرض ﻣﺎھﯾت ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ در
ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط اﯾن ﭘﯾﺎمرﺳﺎن ﻧﺎدرﺳت و ﺗﺻور ﻏﻠط اﺳت و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﺎﯾد در آﯾﻧده از آن ﺧودداری
ﺷود«.
ﭘﺎﺳﺦ رﺳﻣﯽ دی ﮔﯾزر در  ۵ﻣﺎرچ  ١٨٧٧ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت ﻻرد ﻻﻓﺗوس اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ:
»اﺣﺳﺎس آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﮐﮫ در ﯾﺎدداﺷتھﺎی  ١٠ﻧوﻣﺑر –  ١٣دﺳﻣﺑر و  ١۵ – ٣دﺳﻣﺑر
اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﺗﻼش ﻧﮑرد ھرﮔوﻧﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻣﻧﻌﻘد ﮐﻧد
و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧﺎﻟص ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ھرﮔز ﻣﺎھﯾت دﯾﮕری ﺑﮫ ﺟز
از ﺗﻌﺎرف ﺧﺎﻟص ﻧداﺷﺗﮫ و در ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﮐﺎرﺑرد ﻣﻌﻣوﻟﯽ در ﺷرق اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﺎﻻ
اﯾن اطﻣﯾﻧﺎنھﺎ ﺗﺟدﯾد ﻣﯽﺷود ،ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری اﻣﯾدوار اﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ درک
ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﻣﻼ ھرﮔز از آنھﺎ اﻧﺣراف ﻧﮑردهاﯾم ،ﺟدا از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻔﺳﯾر اﺷﺗﺑﺎه آﻣﯾز
ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺑوﻣﯽ آﺳﯾﺎﯾﯽ در ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﭼﮫ ﺑوده ﺑﺎﺷد و ﺟدا از اﯾﻧﮑﮫ
اھﻣﯾت ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ ﺷﯾوه اﻧﺗﻘﺎل ﺗوﺳط آنھﺎ داده ﺷده اﺳت.ﺳوی ﺗﻔﺎھم در اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﻘرﯾﺑﺎ
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺑوده ،ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﻣﺎھﯾت ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﻣردم ﺑوﻣﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﺗﻣﺎﯾل ﻧﺎﭘﯾدای
آنھﺎ ﺑرای دﺳﯾﺳﮫ؛ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﯾوه ﻣوﺛر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺗﮕو در ﺑﺎره اﯾن دروغھﺎی
ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎ ﺣﺳن ﻧﯾت و وﻓﺎداری اﺳت و ﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯾم ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﺎﻋث ﺗوﻗف
ﻧﻔوذ در ھر ﺟﺎﻧب و ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﺑﯾن ﻣﺎ و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺧواھد ﺷد«.
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ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ از ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺷﺎﺟره ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس اﻧﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرﺧﻼف ﺗﻔﺎھم ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑوده و از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﻧﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ دﺳﺗورات ﻻزم ﺑرای ﻗطﻊ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﮫ
ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن داده ﺷود.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ھﯾﭻ ھﺷداری از اﯾن اﻣﺗﻧﺎع ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت.
ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در  ١٢ﺟون  ١٨٧٧ﺑﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﯾﮏ ﻣراﺳﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻣورخ  ٣ﻣﯽ
را ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ در آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد:
»ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن و ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎی ﺻرﻓﺎ ﺗﺑﺎدل
ﺗﻌﺎرﻓﺎﺗﯽ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت؛ و ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﺗوﺳط اﺷﺧﺎص
ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﻓرﺳﺗد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭘﯾﺎمھﺎی ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯾر ارﺳﺎل
ﺷد ،طورﯾﮑﮫ ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﮔﻔﺗﮫ ﺷد )در ﻧﺎﻣﮫ  ٩ﻧوﻣﺑر  ١٨٧۶او ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ روﺳﯾﮫ(،
ﺻرف »ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺑﺎر در ﺳﺎل« ﻧﺑود .در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آنھﺎ ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﺑوده اﺳت.
ﺣﺎﻣﻼن آنھﺎ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻣوران ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺷده اﺳت و در ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﯾﺎ دﯾﮕری ﺑرﺧﯽ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻣور روﺳﯾﮫ
ﺣﺎﻻ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺛﺎﺑت در ﮐﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﮫ ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرﺳﺎﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑرﺧورد ﻣﺎ ﺗوﺳط ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﺑﺎ ھﻣﯾن
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾده ﺷود ،اﮔر ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﭼﻧﺎن رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﺎنھﺎی ﺧﯾوه و ﺑﺧﺎرا را
ﺑﺎز ﮐﻧد؛ اﮔر ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺑدون درﺧواﺳت اﺗﺣﺎد ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﮫ آن ﺷﮭزادﮔﺎن ﻧﺎﻣﮫھﺎی زﯾﺎد ﺣﺎوی
اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی دوﺳﺗﯽ ﺑﻔرﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗوﺿﯾﺢ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎ در ﻣورد ﺣﮑوﻣتھﺎی در
ﺳرﺣدات ﻣﺎ ﺑﺎﺷد«.
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ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﮑرد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ در اﯾن ﻣورد از ھﻧد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺻورت
ﮔﯾرد.
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در  ١٢ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٨٧٧از ﻋﺑور ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﻠطﺎن ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ از ھﻧد ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﮐرد.
دی ﮔﯾرز ﺑﮫ ﻻرد ﻻﻓﺗوس ﺑﯾﺎن ﮐرد:
»ھدف اﯾن ھﯾﺋت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣذھﺑﯽ ﺻﻠﯾﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺳﻠﻣﺎن آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و از طرﯾق
اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺗﺣرﯾﮏ اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا ﺑرای ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﻣردم آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﺷورش
ﻋﻠﯾﮫ روسھﺎ ﺑود.
اﻣﯾر ﺑﺧﺎرا اظﮭﺎر داﺷت و اﺛﺑﺎت ﮐرده ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺣد وﻓﺎدار روﺳﯾﮫ اﺳت و ﺣﮑوﻣت
اﻣﭘراﺗوری اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎﻣل ﺑر او دارد .اﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻣذھﺑﯽ
ﺑﯾن ﺑﺧﺎرا و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﺟود آﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن آن ﺣﺎﮐﻣﺎن را ﺧدﺷﮫ
دار ﺳﺎزد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﮭم ﺑود ﮐﮫ ﻣﺷورهھﺎی ﻣﻌﻘول ﺑﮫ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﮭت ﺧودداری از
ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﺑرای ﺑﮫ ﺧطر اﻧدازی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت داده ﺷود.
دی ﮔﯾرز اﻓزود ﮐﮫ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن دﺳﺗور ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑزرگ و روﺳﯾﮫ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﺷود و ﻗوﯾﺎ در داﺧل ﻣﺣدوده آن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧد«.
ﻻرد درﺑﯽ در  ١٧اﮐﺗوﺑر ﺑﮫ ﻻﻓﺗوس ﭘﺎﺳﺦ داد:
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»ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣراﺳﻠﮫ  ١٢ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺷﻣﺎ و ﮔﻔﺗﮕوی ﮐﮫ ﺑﺎ دی ﮔﯾرز در ﻣوﺿوع ھﯾﺋت اﺧﯾر
ﺗرﮐﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋﺑور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از طرﯾق ھﻧد داﺷﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘورﺗﯽ/ﺑﻧدر ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗرﮐﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺟﺎزه داده ﺷد ﺗﺎ از طرﯾق ﻗﻠﻣرو
ھﻧد ﻋﺑور ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﻧداﺷت ﮐﮫ ھدف اﯾن ھﯾﺋت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺟﻧﮓ
ﺻﻠﯾﺑﯽ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑوده اﺳت.
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻔوذ ﺧود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد ،او را وادار ﺳﺎزد
ﮐﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺑﺧﺎرا را ﻧﮕﮫ دارد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون اداﻣﮫ داده اﺳت«.
ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در  ٨ﻣﺎرچ  ١٨٧٨ﻣراﺳﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﺣﮑوﻣت ھﻧد را ﺑﮫ ﻻرد درﺑﯽ ﻓرﺳﺗﺎد
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ ھﻧوز در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
از اﯾن ﭼﮑﯾده ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﯾﮫ ﺷده ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ
در ﻣورد آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی از اﮐﺗوﺑر  ١٨٧۶ﺗﻧشزا ﺷده اﺳت .از ﯾﮑﺳو ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس
درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده
اﺳت؛ آنھﺎ از ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ آن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻗف ﺷود؛ ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ از رﻋﺎﯾت آن ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﮐرد و ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﺎﻻی آن ﻓﺷﺎر ﻧﯾﺎورد .از ﺳوی
دﯾﮕر ،ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ از ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣﺷوره دھد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﻣواﻓﻘﮫ ﻧﮑﻧد ﮐﮫ آنھﺎ ﻓرض ﮐردﻧد ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﻠطﺎن ﺑرای اﺗﺣﺎد در ﺟﻧﮓ
ﻣذھﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ وارد ﺷده اﺳت و ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﺻرف ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از »ﻧﻔوذ ﺧود ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد« ﺷﯾرﻋﻠﯽ را وادار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺻﻠﺢ در ﺑﺧﺎرا را
ﻧﮕﮫ دارد.اﯾن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ آﺷﮑﺎر ھدف ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﻧﺑود و ﻋﻣﻼ اﻣﺗﻧﺎع از رﻋﺎﯾت درﺧواﺳت
آنھﺎ ﺑود ،ﭼون در ﻣورد ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﻓﺷﺎر آورده ﻧﺷده ﺑود .در واﻗﻌﯾت ،ﺗﻔﺎھم دوﺳﺗﺎﻧﮫ
 ١٨٧۵ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﻋﻣﻼ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﺳﯾر ﺣوادث اروﭘﺎ ،اﻧﮕﻠﯾس را در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﻧﮓ
ﺑﺎ روﺳﯾﮫ آورده ﺑود.
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ﻣﮭم اﺳت ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ در اوراق ﻧﺷر ﺷده ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ
ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﻣورد ﭘﯾﺷرویھﺎی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳت ﺑرای او ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن داده
ﺷده ﭘﺎﺳﺦ ﻧداده اﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ واﯾﺳرا ﺑﺎ او در ﻣﺎرچ  ١٨٧٧ﻗطﻊ راﺑطﮫ ﮐرد .در اﮐﺗوﺑر
 ١٨٧۶ﻣﺎﻣور ﺑوﻣﯽ ﺑرﺗﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺳﯾﻣﻠﮫ ﻓراﺧواﻧده ﺷد .او ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل
ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑرای اﻣﺗﻧﺎع از ﭘذﯾرش ﺳر ﻟﯾوﯾس ﭘﯾﻠﯽ در ﮐﺎﺑل اﯾن ﺑود ﮐﮫ:
»ﯾﮏ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑرای روسھﺎ ﺑرای اﻋزام ھﯾﺋت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﭘﯾدا ﻣﯽﺷود؛ ﺷراﯾط
اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی دادهﺷده ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ ﻧﻣﯽﺗوان آنھﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﺷد؛ روسھﺎ ﻣﻌﺎھدات را ﺑﺎ ﻟذت
ﻧﻘض ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ﺳﯾﺎﺳت ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﻟﺟوج اﻧد و از ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﻧد .ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﺧﯾر اروﭘﺎ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾسھﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧدارﻧد ﮐﮫ روسھﺎ را ﻣﺟﺑور ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ
ﭘﺎﺑﻧد ﻣﻌﺎھدات ﺑﺎﺷﻧد و در دﻓﻊ ﺗﺟﺎوزات روسھﺎ ﻧﺎﺗوان اﻧد .اﻣﯾر ﺧوب ﺧﺑر داﺷت ﮐﮫ دﯾر
ﯾﺎ زود روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﺧواھد ﮐرد و اﯾن اھداف ﺑﺎطﻧﯽ آﻧﮭﺎ اﺳت؛ اﻣﺎ واﻻﺣﺿرت
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺑﺣراﻧﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ او را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
واﻻﺣﺿرت در ﻣورد ﻣﺎ ﺷﮏ ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺑرای دوری او دﺳﯾﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم؛ او ﺷﮏ
ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ طﻣﻊ ﮐدام ﺑﺧش ﻗﻠﻣرو او را دارد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای آنھﺎ
ﻣﻘدار ﭘول ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ارزش آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرای آنھﺎ ده ﭼﻧد
ھزﯾﻧﮫ ﻧﮕﮭداری آن ﻣﻧطﻘﮫ را دارد .در ﻣورد ﻣﺎﻣوران روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﻣﺎﻣور ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در اﯾن اواﺧر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣده ﺑود و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو روﺳﯾﮫ ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت .دو ﻣﺎﻣور
روﺳﯽ ھﻧوز در ﮐﺎﺑل اﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎﻣور ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣردان دارای ﻣوﺛرﯾت ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﮐﺛرا در
ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ اﻣﯾر ﻣورد ﺗﻘدﯾر ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد«.
و اﻣﯾر »ﻣﺎﻣوران روﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ ﺷرمﺳﺎری« ﻣﯽ داﻧﺳت.
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ﻣﺎﻣور در ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﮔری ﮔﻔت» :اﻣﯾر ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺳت ﺻﺎﺣب ﻣﻠﮑﯾﺗﯽ
در ﻗﻠﻣروی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺧﺎﻧواده و داراﯾﯽ ﺧود را ھﻧﮕﺎم ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ آن ﺟﺎ
ﺑﻔرﺳﺗد«.
ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣوادث اﺧﯾر ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
 ٢٢ﻣﯽ  ٢٧) ١٨٧٨درﯾﺎﻓت ﺷد( .ﻻرد ﻻﻓﺗوس اﯾﺟﺎد  ٨ﮔردان ﺳواره ذﺧﯾره ﺑرای ﺗﻘوﯾﮫ
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗرﮐﺳﺗﺎن را ﮔزارش ﻣﯽدھد.
 ٧ﺟون .واﯾﺳرا ﮔزارش ﺗﻌوﯾق دﯾدار ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل را ﺗﻠﮕراف ﻣﯽدھد.
 ١٩ﺟون .واﯾﺳرا ﺗﺎﯾﯾد ﺗﺣرﮐﺎت ﻧﯾروھﺎی روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﺑﺎز ﮐردن راه ﺑﮫ ﺳوی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻓﺷﺎر ﺑﺎﻻی اﻣﯾر ﺑرای ﭘذﯾرش ﺳﻔﺎرت روﺳﯾﮫ را ﮔزارش ﻣﯽدھد .ﮔزارشھﺎ
اﺛﺑﺎت ﮐﺎﻣل ﻧداﺷت.
 ١٨ﺟون ) ٢۶اﺧذ ﺷد( .ﻻرد ﻻﻓﺗوس ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﺣرﮐﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎزه را از  ٢٢ﻣﯽ ﻧﺷﻧﯾده
اﺳت .ﻧﯾروی ﮐراﺳﻧوودﺳﮏ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ
ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎد.
 ٢۴ﺟون .ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺑرای ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ،ﺗﻠﮕرام  ٧ﺟون واﯾﺳرا را ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑدون ﻣﻼﺣظﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧد و ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری در  ٢۶ﺑرای ﻻرد ﻻﻓﺗوس ﯾﮏ ﻧﻘل آن را
ﻓرﺳﺗﺎده و ھداﯾت ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ﮔزارش وﺟود دارد.
 ١ﺟوﻻی .واﯾﺳرا ﮔزارش رﺳﯾدن ﻧﯾروی روﺳﯽ  ٣٠ھزار ﻧﻔری در ﻗرﺷﯽ را ﺗﻠﮕراف
ﻣﯽﮐﻧد؛ در  ١٣ﺟون ﯾﮏ ﻣﺎﻣور روﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﯽرﺳد و ﺑرای اﻣﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯽدھد ﮐﮫ
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روسھﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد ﻗرارﮔﺎهھﺎی در آﻣو اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آنھﺎ را در ﺗﻣﺎس ﻓوری ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد؛ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻌداد آنھﺎ اﺷﮑﺎرا ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ اﻣﯾز اﺳت ،ﻣﻘدار و ھﻣزﻣﺎﻧﯽ ﺷواھد ﮔزارش
ھﺎ در ﻣورد ﺗﺣرﮐﺎت روﺳﯾﮫ ﭼﻧﺎن ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗﻣﺎم آنھﺎ را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎرﯾم.
)ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد اﯾن ﻣراﺳﻠﮫ ﺗوﺳط ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ارﺳﺎل ﻧﺷده اﺳت(.
 ٣ﺟوﻻی ) ١١اﺧذ ﺷد( .ﻻرد ﻻﻓﺗوس ﮔﻔﺗﮕو در دوم ﺑﺎ دی ﮔﯾرز را ﮔزارش ﻣﯽدھد:
»ﻣن دﯾروز ﮔﻔﺗﮕوﯾﯽ ﺑﺎ دی ﮔﯾرز داﺷﺗم و از اﯾﺷﺎن ﭘرﺳﯾدم آﯾﺎ ﺑﮫ ﮐدام ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ روﺳﯾﮫ
ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗرﮐﺳﺗﺎن ھداﯾت داده ﺷده
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد.
دی ﮔﯾرز ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ھﯾﺋﺗﯽ ﺑرای ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری ﯾﺎ ﺟﻧرال
ﮐﺎﻓﻣﺎن در ﻧظر ﻧﯾﺳت و ﻧﺑود.
ﻣن ﺑرای ﺟﻧﺎب اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﭼﻧدی ﭘﯾش ﯾﮏ ﻣﺎﻣور روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل اﻗﺎﻣت داﺷت و دﺳﯾﺳﮫ
ھﺎ ظﺎھرا در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﺗﺎ اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺑﯾن اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ھﻧد را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﻣن ﮔﻔﺗم ،اﯾن ﻣﺳﯾر در ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت وارده ﺑﯾن ﺣﮑوﻣتھﺎی اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﯾﺳت و اﮔر اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دوری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧوب ﺑﯾن ھر دو ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﺷود.
دی ﮔﯾرز ﭘﺎﺳﺦ داد زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻗرﯾب اﻟوﻗوع اﺳت و ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط ﺷﮏ
وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ وظﯾﻔﮫ ﺧود ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﺎن ﺗداﺑﯾری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای
ﺧدﻣت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺷﺎن ﺿروری ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ آنھم او ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺧﺑر داﺷت اﻧﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ
دﺳﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل دارای ﻣﺎھﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن اﺷﺎره ﮐردم .او ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ﮐﮫ اﮐوﻻﯾن ﻗوﻧﺳل
روﺳﯽ در اﺳﺗراﺑﺎد را ﺑﮫ ﻣﺷﮭد ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣرﮐﺎت ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺗﻠر و ﻧﭘﯾر را ﻧظﺎرت
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ﮐﻧد ﮐﮫ ﮔزارش داده ﺷده ﻣﺻروف ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻗﺑﺎﯾل ﺗرﮐﻣن ﺑرای دﺷﻣﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ اﻧد.
اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗدﺑﯾر دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑود ﮐﮫ اﺗﺧﺎذ ﺷده اﺳت.
ﻣن ﺑﮫ دی ﮔﯾرز اظﮭﺎر ﮐردم ﮐﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺗﻠر ﺻرف ﯾﮏ ﮔردﺷﮕر اﺳت و ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﮔزاش
ﺧود او ﻣﺎﻣور ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﯾﺳت و دﺳﺎﺗﯾر ﻓوری ﺗوﺳط ﺳﺗﺎد ارﺗش ھﻧد ﺑﮫ او
ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﺑرﮔردد.
دی ﮔﯾرز ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد در ﻣورد ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺗﻠر و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﻧﭘﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارد
اظﮭﺎر داﺷت ،او ﺑﺎ ﺧﺑر اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺗﻠر ﻓراﺧواﻧده ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ او ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از اطﺎﻋت
دﺳﺗور ﺳر ﺑﺎز زده اﺳت و در ﻗﺻد ﺧود ﺑرای دﯾدار ﻗﺑﺎﯾل اﺧﺎل اﺻرار دارد .او ﺣﺗﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮫ ای اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺗﻠر ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ روﺳﺎی ﺗرﮐﻣن روان ﮐرده ﮐﮫ ﻋﺎﻟﺟﻧﺎب ظﺎھرا
ﻧﻘلھﺎی آن را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد ]ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺑرﺧﯽ ﻣذاﮐرات ﺑﯾن ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﺑﺗﻠر و
ﺗرﮐﻣنھﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت[.
از دی ﮔﯾرز ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗﺻد ھرﮔوﻧﮫ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ وﺟود دارد ﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﺗوﺳط ﺟﻧرال
ﻻﻣﺎﮐﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﺗرﮐﻣنھﺎ در ﻧظر اﺳت.
ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب از ھرﮔوﻧﮫ ﻗﺻدی اظﮭﺎر ﺑﯽاطﻼﻋﯽ ﮐرد و اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ
ﺣﻣﻼت اﯾن ﻗﺑﺎﯾل را ﺑﺎﯾد دﻓﻊ ﮐرد ﯾﺎ آنھﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت ﺑﺎﻻی ﺗﺟﺎرت روﺳﯾﮫ
ﻣﺟﺎزات ﮐرد.
ﻣن در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب اظﮭﺎر ﮐردم در ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ اروﭘﺎ ﻣﻧﺗظر ﮐﺎﻧﮕرس ﺑرای ﻧﮕﮭداری
ﺻﻠﺢ ﺑود ،ﺑﺎﯾد از ھرﮐﺎری ﮐﮫ ﻣزاﺣم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺗﻔﺎھم ﻧﯾﮏ ﺑﯾن اﻧﮕﻠﯾس و روﺳﯾﮫ )دو
ﻗدرت آﺳﯾﺎﯾﯽ( در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽﺷود ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﻧﯾﮏ ﻣﺗﻘﺎﺑل و
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎﻋث اراﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑرای ﻣﺳﺎﯾل اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﻣدﻧﯾت ﺷود«.
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 ١٠ﺟوﻻی ) ١۶اﺧذ ﺷد(.ﻻرد ﻻﻓﺗوس ﺟزﺋﯾﺎت در ﻣورد اﯾﺟﺎد دﺳﺗﮫھﺎی روﺳﯽ در ﻣﺎه
ﻣﯽ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی را ﻓرﺳﺗﺎد.
 ١٧ﺟوﻻی ) ٢٢اﺧذ ﺷد( .ﻻرد ﻻﻓﺗون ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧد.
 ٢۶ﺟوﻻی ) ٢۶اﺧذ ﺷد( .ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺑﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﯾﺎﻓﺗﯽ از
ھﻧد را ﻣﯽﻓرﺳﺗد.
 ٣١ﺟوﻻی ) ۵اﮔﺳت اﺧذ ﺷد( .آﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت )ﺷﺎرژداﻓﯾر در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ( ﺟزﺋﯾﺎت
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﻓرﺳﺗد.
 ٣٠ﺟوﻻی ) ۵اﮔﺳت اﺧذ ﺷد( .واﯾﺳرا ﮔزارش زﯾرا را ﺗﻠﮕرام ﻣﯽﮐﻧد:
»ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ ﮐرﮐﯽ )ﻗرﺷﯽ( رﺳﯾد و ﻣﯽﺧواھد ﺷﺧﺻﺎ اﻣﯾر را ﺑﺑﯾﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻓﻐﺎن در آﻣو ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ او را ﺗﺎ رﺳﯾدن دﺳﺗور اﻣﯾر ﻣﻌطل ﮐﻧﻧد؛ اﻣﺎ او از آنھﺎ اطﺎﻋت
ﻧﮑرد .اﻣﯾر ﭘس از آن دﺳﺗور ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﻓﺳران روﺳﯾﮫ ﺧودداری ﺷود .داﮐﺗر
ﺑوﻣﯽ ﺷﻧﯾد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ وزﯾر ﺧود در درﺑﺎر ٧ ،ﺟوﻻی ،ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻓﻣﺎن ﯾﺎ اﻓﺳر
ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ ﺗﺎﺷﮑﻧد آﻣو را ﺑﮫ ﻗﺻد ﮐﺎﺑل ﻋﺑور ﮐرد و اﻣر ﺗوﻗف را رﻋﺎﯾت ﻧﮑرد .ﻣن از
دادن ﺗﻠﮕرام اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺧودداری ﮐردم و ﻣﻧﺗظر ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺎﻧدم .ﺣﺎل از ﭘﺷﺎور
ﮔزارش رﺳﯾدن اﻓﺳر روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل را ﺑﺎ ﺑدرﻗﮫ ﺑزرگ ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﻧﯾدم .اﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﺎﺷد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑوﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ در ﺧدﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﮔزارﺷﺎت
ﺑﮫ اﻓﺳر اروﭘﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﭼﻧﯾن ھﯾﺋﺗﯽ ﺗﺻدﯾق ﺷود ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻠﮕراف ﺧواھم ﮐرد.
ﻣﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ اﻗدام ﮐرد ﯾﺎ اﻓﺳران ﺳرﺣد را ﺑدون ﻧﺷﺎن دادن ﻧظر ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ در ﭼﻧﯾن ﺑرﺧورد
از ﺟﺎﻧب روﺳﯾﮫ و اﻣﯾر ھداﯾت داد ،ﺑﺎ ﻧظرداﺷت وﻋدهھﺎی رﺳﻣﯽ روﺳﯾﮫ و اﻣﺗﻧﺎع اﻣﯾر از
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ﭘذﯾرش ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽﺧواھم ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر ﺑداﻧم آﯾﺎ اﯾن ﺗوﺳط
ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ اﻣﭘراﺗوری ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧواھد ﺷد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ واﮔذار
ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﯾن اﻣﯾر و ﺣﮑوﻣت ھﻧد ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾم .در ﻣورد دوم،
ﻣن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﭘذﯾرش ﻓوری و ﻣﻧﺎﺳب ھﯾﺋت ﺑرﺗﺎﻧوی اروﭘﺎﯾﯽ
اﺻرار ﺷود .ﻣن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر روی ﺗداﺑﯾر ﺿروری در ﭼﻧﯾن ﻣوارد ﺑرای اﻣﻧﯾت در ﻣورد
ﺑرﺗری داﯾﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺗﺑﺎط ﺧواھم ﮔرﻓت .ﮔزﯾﻧﮫ ﺑدﯾل ،اداﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣل
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻧﮕﮭداری آن ﻣﺷﮑل و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺿر ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎ در ھﻧد اﺳت«.
 ٣١ﺟوﻻی .واﯾﺳرا ﮔزارﺷﯽ را ﺗﻠﮕرام ﮐرد ﮐﮫ ﺳﮫ روﺳﯽ در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺳواران ﻗزاق و
اوزﺑﮏ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾدﻧد.
 ١اﮔﺳت .ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺑﮫ واﯾﺳرا ﺗﻠﮕرام داد:
»ﺧود را از درﺳت ﺑودن ﺣﻘﺎﯾق ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺳﺎزﯾد ﭘﯾش از آن ﮐﮫ در ﻣورد ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ اﺻرار ﮐﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺑوﻣﯽ را ﺑرای ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺳﺎزی ﺑﻔرﺳﺗﯾد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ
روسھﺎ در آﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد و وﻗﺗﯽ ﺣﻘﺎﯾق داﻧﺳﺗﮫ ﺷد ،ﺑراﯾم ﺗﻠﮕرام ﮐﻧﯾد«.
 ٢اﮔﺳت .واﯾﺳرا دوﺑﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻠﮕراﻓﯽ ﻣﯽدھد .دوﻣﯽ ﺣﺎوی ﮔزارش ﮐﺎﻣل اﺳت:
»ﺗﺎﯾﯾد ﺑﯾﺷﺗر از ﻣوﺟودﯾت ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻧرال اﺑراﻣوف ﻓرﻣﺎﻧدار
ﺳﻣرﻗﻧد درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ذﮐر ﺷده اﺳت.
در اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام ﻣورخ  ٣٠ﻣن ،ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم ﺗذﮐر ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺧواھﺎن
اﺻﻼح ﻓوری اﺳت .ﺑﮫ زودی در ﺳراﺳر ھﻧد ﻣﻌﻠوم ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﻓﺳران و ﺳرﺑﺎزان
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روﺳﯽ ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد و در ﮐﺎﺑل در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ از ﺳرﺣدات ﻣﺎ و ﺑزرگ ﺗرﯾن
ﭘﺎدﮔﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎ اﻗﺎﻣت دارﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻓﺳران ﻣﺎ از اﺟﺎزه ﻋﺑور ﺑﮫ آﻧﺟﺎ اﻣﺗﻧﺎع ﮔردﯾد.
ﻣﺎ ﮔزارشھﺎی ﺑﯾﺷﺗر دارﯾم ﮐﮫ اﻓﺳران روﺳﯽ از ﻣﯾﻣﻧﮫ دﯾدار ﮐرده و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ
ﺷدهاﻧد«.
ﺑﺎﯾد ﺗذﮐر داد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻠﮕرام ﺑﺎ واژه »ﺧﻼﺻﮫ« ﻋﻼﻣﮫ ﮔذاری ﺷده و ﺗﻣﺎم آن داده ﻧﺷده
اﺳت.
 ٨آﮔﺳت .ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﭘس از ﻗراﯾت اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی داده ﺷده ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﮐﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد ،ﺑﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب در ﺟرﯾﺎن ده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕرش ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﻣطﻠق
در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﻌﮭد ﺑود .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد ﺣﮑوﻣت
در ھﻣﯾن دوران در ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت ﺷﮑل ﮔرﻓت .در واﻗﻌﯾت ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﻔوذ
ﻣﻧﺎﺳب و ﻣﺷروع در ﮐﺎﺑل ﺗﻣرﯾن ﻣﯽﺷد ﺗﺎ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎی ﺧود
ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﺷد؛ ﺗﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را اﺣﺗرام ﻣﯽﮐرد و در ﺣﺎل ﻋدم ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗر
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻋﻣل او ﺑﮫ ﻋوش ﻓﺷﺎر ﺑﺎﻻی او ،در ﺻورت ﺿرورت ،ﻣﺷورهھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ
از ﻣداﺧﻠﮫ و ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﺷد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎره دﯾﮕر ،وﻗﺗﯽ روﺳﯾﮫ از ﺗﻣرﯾن ھرﮔوﻧﮫ
ﻧﻔوذ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧودداری ﮐرد ،ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺻﻠﺢ ﺑرای
ﺗﻣرﯾن ﻧﻔوذی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑدون ﭼﺎﻟش و ﺑرﺗرﯾن ﻣﯽ ﺑود.
اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ از واﻗﻌﯾت ھرﮔوﻧﮫ اﻗداﻣﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧود اﻧﮑﺎر ﮐرد
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺣﺎﻻ ﮔزارش داده ﺷد .دی ﮔﯾرز رﺳﻣﺎ ﺑﯾﺎن داﺷت ،در واﻗﻌﯾت ،ﺑﮫ ﺳﻔﯾر اﻋﻠﯾﺣﺿرت
در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ھﯾﺋﺗﯽ طوری ﮐﮫ ﻻرد ﻟﯾﺗون ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرده اﺳت ،ﺗوﺳط
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ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری ﯾﺎ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﻧﺷده و ﻧﻣﯽﺷود .او ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗﺎﮐﯾد
ﻣوﺟودﯾت دﺳﯾﺳﮫ ﺑﯾن ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن و ﺷﯾرﻋﻠﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐرد .اﻣﺎ در ﭘرﺗو ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺣﺎﻻ از ھﻧد درﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت ،ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت ﮐﮫ آنھﺎ از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕری اﻧد ،وﯾﺳﮑوﻧت
ﮐراﻧﺑروک ﻧﻣﯽﺗواﻧد واﻧﻣود ﺳﺎزد ﮐﮫ اﯾن اﻧﮑﺎرھﺎ ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش اﻧد.
ﺑﺎ ﻓرض ﺣﻘﯾﻘت واﻗﻌﯾت ﮔزارش ﺷده ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﺗﻣﺎم ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس،
ﯾﮏ ھﯾﺋت روﺳﯾﮫ راه ﺧود را ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﺑﺎز ﻧﻣوده و او آن را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺟدا از
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اراده ﯾﺎ زﯾر ﻓﺷﺎر و ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ھﯾﺋت
ﺗوﺳط ﭼﮭﺎر دﺳﺗﮫ روﺳﯾﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ  ١۵ھزار ﻧﻔر ﺑوده ،از ﮐﺷور
ﺗرﮐﻣنھﺎﻋﺑور ﮐرده ،در ﺧط آﻣو و در ھﻣﮕراﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎطﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﺗﮭدﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺑرای اﻣﻧﯾت و ﺗﻣﺎﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺷﮑل ،واﯾﺳرا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗداﺑﯾر ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑر ﭘذﯾرش
ﯾﮏ ھﯾﺋت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل اﺻرار ﺷود ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای ھﻧد
اﺟرای آن را ﻣﺻﻠﺣت ﻣﯽداﻧد.
اﻣﺎ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک اﯾن ﮔﺎم را ﺑﮫ ذات ﺧود در اﯾن ﻣورد ﮐﺎﻓﯽ ﻧداﻧﺳﺗﮫ و ﻗوﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧظر
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﯾر اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ دﺳﺗور داده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ روﺳﯾﮫ در ﻣورد اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯾﮫ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺧطﺎب ﮐﻧد.
اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ روﺳﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﻣﺎﻣوران ﺧود اﺳت و اﯾن ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روﺳﯾﮫ
در ﺗرﮐﺳﺗﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﯾﺎ ﺑدون آن در اﯾن ﻟﺣظﮫ
ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﺛر آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی اذھﺎن اﺗﺑﺎع اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺳراﺳر ھﻧد
را آزار و آﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽﺳﺎزد.
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وزن و ﺟﺎذﺑﮫ اوﺿﺎع ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای ھﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﻧزد
ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺑرود ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل از ﻗﺿﯾﮫ دارد و اﺗﺧﺎذ ﭼﻧﯾن زﺑﺎﻧﯽ در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ
طورﯾﮑﮫ او درﺳت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرده اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ از ﻣﺎ
ﻣﺗوﻗﻊ اﺳت«.
 ٩اﮔﺳت .واﯾﺳرا ﮔزارش ﮐﺎﺑل ﻣورخ  ٣٠ﺟوﻻی را ﺗﻠﮕراف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧده روﺳﯾﮫ
را در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۶ﺑﮫ درﺑﺎر ﭘذﯾرﻓت و او دو ﻧﺎﻣﮫ اھدا ﮐرد ،ﯾﮑﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗرﮐﺳﺗﺎن
و دﯾﮕری از ﺗزار.
 ٩اﮔﺳت .ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺗﻠﮕراف ﺑﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﻣﯽﻓرﺳﺗد
 ١٣اﮔﺳت .ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺑﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»ﮔزارشھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺑﮭﺎر اﻣﺳﺎل رﺳﯾد ،اﻋﻼم ﮐﻧﻧده آﻣﺎدﮔﯽھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ ﮔﺳﺗرده در ﺗرﮐﺳﺗﺎن روﺳﯽ ﺑرای ﺑرﺧﯽ اھداف رﺳﻣﺎ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﺑوده و ﺗﺎﯾﯾد ﻋﻣﻠﯽ
در دﺳﺗورات ﮐﻠﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روﺳﯾﮫ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن در  ١۴ﻣﯽ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .دﺳﺗور ﮐﻠﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺑر ﺑﻧﯾﺎد دﺳﺗورات رﺳﯾده از وزﯾر ﺟﻧﮓ روﺳﯾﮫ
اﺳت ،ھداﯾت ﺑر اﯾﺟﺎد ﺗداﺑﯾر اوﻟﯾﮫ ﺳﮫ دﺳﺗﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﺣدود  ١۵ھزار ﻧﻔر اﺳت.
دﺳﺗﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺗﺷﮑل از  ١٢ھزار ﺟﻧﮕﺟو ﺑﺎ ﻗوت ﮐﺎﻣل زﯾر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳرﻟﺷﮑر ﺗروﻓﺳﮑﯽ
دﺳﺗور داده ﺷد ﮐﮫ در ﺳﻣرﻗﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﺷود ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺑﮫ اﻧدﯾﺟﺎن ﭘﯾﺷروی ﮐﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﻣطﺎﺑق
ھداﯾﺎت ،دﺳﺗﮫ دوم در ﻣﺎرﻏﯾﻼن ﺗﻧظﯾم ﺷده ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﺣدود  ١٧٠٠ﻣرد ﮐﮫ زﯾر ﻓرﻣﺎن
ﺳرﻟﺷﮑر اﺑراﻣوف ﺑﮫ وادی ﻗزل ﺳو ﺑرود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻓرﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد .دﺳﺗﮫ ﺳوم
ﯾﺎ آﻣودرﯾﺎ در ﭘﯾﺗرواﻟﮑﺳﺎﻧدروﻓﺳﮏ زﯾر ﻓرﻣﺎن ﺳرھﻧﮓ ﮔروﺗﯾﻧﮭﯾﻠم ﺗﺷﮑﯾل و ﺣدود ١٧٠٠
ﻣرد ﺑﺎﺷد و در ﮐﻧﺎر آﻣو ﺗﺎ ﭼﺎرﺟوی ﺑرود و ﺳﭘس ﻣﻧﺗظر ﻓرﻣﺎن ﺑﺎﺷد .اﻓزود ﺑر اﯾن ﺳﮫ
دﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﺳﺗون ،ﯾﮏ ﻧﯾروی دارای ﭘﻧﺞ ﮔردان ﭘﯾﺎده و ﺑرﺧﯽ ﺗوپھﺎ در ﮐﻧﺎر  ١٠٠٠ﻗزاق
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ﯾﺎ ﺣدود  ۴ھزار ﻣرد در ﻣﺟﻣوع ﻣطﺎﺑق ﮔزارشھﺎی رﺳﯾده از ﺷﺎرژداﻓﯾر اﻋﻠﯾﺣﺿرت در
ﺗﮭران ﺑرای اﺷﻐﺎل ﮐﺷور اﺧﺎل در ﭼﯾﮑﯾﺷﻠر در ﮐﺳﭘﯾن ﺗﻧظﯾم ﺷده ،ﺗدﺑﯾری ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧرﯾن
اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ از دﻓﺗر ﺧود ﺑﺎ رﺿﺎﯾت و ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت ﭘﺎرس در ﺣﺎل اﺟرا اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮔزارش ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﺣرﮐت در ﻧواﺣﯽ ﻓراﮐﺳﭘﯾن و آﻣو ،ﭼﮭﺎر ﻟﺷﮑر ﻧظﺎﻣﯽ
روﺳﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﺣدود  ٢٠ھزار ﻧﻔر ﯾﮑﺟﺎ ﺷوﻧده در ﻧﻘﺎطﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺎطق ﻣرو
و اﺧﺎل ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ دارﻧد و ﺗﮭدﯾدی ﺑﮫ ﺳرﺣدات ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
در ﻧﺑود ﺗوﺿﯾﺣﺎت از ﻣﻧﺎﺑﻊ رﺳﻣﯽ روﺳﯽ ﻣﯽﺗوان ﺣدس زد ﮐﮫ ھدف ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در
اﺟرای اﯾن ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻣورد ﺳوال ،ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺧطری ﺑﮫ
ﺗرﮐﺳﺗﺎن روﺳﯽ ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﺳﺗراﺗژﯾﮏ در آﻣو و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺑود .ﻣطﺑوﻋﺎت
روﺳﯽ ﭼﻧﺎن در اﯾن ﻣﺳﺎﯾل آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣطﻠﻊ اﻧد ﮐﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص ﻻرد
ﺳﺎﻟزﺑری را دﻋوت ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ]روﺳﮑﯽ ﻣﯾر ١٧ ،ﻣﯽ و ﮔزﯾﺗﮫ ﻣﺳﮑو  ٧ﺟوﻻی[
اﺷﺎره ﺷده ﮐﮫ ﻗوﯾﺎ ﻧظر اراﯾﮫ ﺷده ﻓوق را ﺗﻘوﯾﮫ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن در ﺣﺎﻓظﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ در ﺑﮭﺎر  ١٨٧۵ﺳﻔﯾر روﺳﯾﮫ در
درﺑﺎر ﺳﻧت ﺟﯾﻣز ﺗوﺳط اﯾرل درﺑﯽ ﻓراﺧواﻧده ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ دﻗﯾق ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون
اﻧﺟﺎم داده »ﻧظرات ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺑﺎره ﻗﺿﯾﮫ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی« را ﻣﺗﯾﻘﯾن ﺳﺎزد
او را از ھﺷداری ﯾﺎدآوری ﮐرد ﮐﮫ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﻗﺑﻼ ﺑﮫ او در ﺑﺎره اھﻣﯾت ﺑزرﮔﯽ داده ﺑود
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ھﻧد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣرو اﺳت و از ﺧطرات ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت در ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر
ﻻرد درﺑﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دارد ،اﮔر در آن ﻣﺣل دﺧﺎﻟت ﺻورت ﮔﯾرد .ﺗﺑﺎدل ﺷﺧﺻﯽ ﻧظرات ﮐﮫ
در آن زﻣﺎن ﺻورت ﮔرﻓت ،طورﯾﮑﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﻣﯽﮔوﯾد ،ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﮭﻣﯽ ﺷد،
ﻣورخ  ۵اﭘرﯾل آن ﺳﺎل ﺗوﺳط ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﺑﮫ ﮐوﻧت ﺷوواﻟوف در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧزدﯾﮏ
ﺷدن ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋت ﺑررﺳﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗﺑﺎﺗﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت از  ١٨۶۴ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .آن ﯾﺎدداﺷت ﺗﺻﻣﯾم ﺗزار در ﻣورد ﻋدم ﮔﺳﺗرش ﺳرﺣد روﺳﯾﮫ ﻓراﺗر از ﻣرزھﺎی
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ﻣﺣدوده ﻣوﺟود ﺷد ،ﭼﮫ در ﺳﻣت ﺑﺧﺎرا ،ﮐراﺳﻧوودﺳﮏ ﯾﺎ اﺗرﯾﮏ و ﺗﮑرار در زﺑﺎن
ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺷﺗﺑﺎه ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯾﮫ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﯾرون از ﺣوزه ﻋﻣل روﺳﯾﮫ ﻗرار دارد ،اﻣﺎ در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺑﺎ ادﻋﺎی آزادی ﮐﺎﻣل ﻋﻣل در
ﮐﺷورھﺎی ﺑﯾن ﻣﺎﻟﮑﯾتھﺎی روﺳﯾﮫ و ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺷد.
اﯾن ادﻋﺎ ﭼﻧﺎن وزﻧﮫ در اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش در ﺑﻧدھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ارﺗﺑﺎط ﺷﮭزاده
ﮔورﺗﭼﺎﮐوف داده ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ اﻧﮕﻠﯾس در زﺑﺎﻧﯽ ﺷﮑل ﺑﻧدی ﺷد ﮐﮫ اھﻣﯾت آن را
ﻧﻣﯽﺗوان اﺷﺗﺑﺎه ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭘذﯾرش اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﺻرﯾﺢ داده ﺷده ﺗوﺳط ﺻدراﻋظم
روﺳﯾﮫ ﺑﺎﯾد ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾﺷروی ﺑﯾﺷﺗر روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻗوﯾﺎ ﻣﻧﺳوخ ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ
درﺑرﮔﯾرﻧده ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎی ﺷد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟدی ﺑﮫ
ﺧطر اﻧدازد ﮐﮫ »ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت آزادی ﮐﺎﻣل ﻋﻣل در ﺗﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت آﯾﻧده را ﻧﮕﮫ
ﻣﯽ دارد«.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺑﺎدل ﻧظرات اﻧﺟﺎم ﺷده در ﺑﯾن دو ﺣﮑوﻣت در  ١٨٧۵در ﯾﮏ ﺷﯾوه آﺷﺗﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ
ﺗوﺳط ھر دو ﺟﺎﻧب درک و اﺟرا ﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻧداﺷت .ﺑﺎ وﺟود ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺛﺑت ﺷده در ﯾﺎدداﺷت ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف در ﻣورد ﻋدم ﮔﺳﺗرش ﻗﻠﻣرو روﺳﯾﮫ ،ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود را در ﮐﺷور ﺗرﮐﻣن و آﻣو آرام ﺳﺎزد ،اﻓزاﯾش داد.
در ﻣورد ﻗوت ﺣﻘوق ﺗﺎﻣﯾن ﺷده در  ١٨٧٣ﺗوﺳط ﻣﻌﺎھدات ﺑﺎ ﺧﯾوه و ﺑﺧﺎرا ،ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل
ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﺑﺧﺎر را در آن رودﺧﺎﻧﮫ ﻗرار داد و دﺳﺗﮫھﺎی ﮐﺎوﺷﮕر ﺑﮫ ﺣﺻﺎر،
ﮐوﻻب ،ﺷﯾراﺑﺎد و ﻏﯾره ﺟﺎھﺎ در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺧود اﻋزام ﮐرد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺗﺧﻠف ﻣﺳﺗﻘﯾم
از ﻓرﻣﺎنھﺎی ﺻﺎدرﺷده ﺗوﺳط اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﭘراﺗور ،ﻓرﻣﺎﻧده روﺳﯾﮫ ﻣﺎورای ﻧواﺣﯽ
ﮐﺳﭘﯾن ﮐﺷوری در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ اﺗرﯾﮏ را ﺑﺎ ﻧﯾروی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺷﻐﺎل ﮐرد .در ﺟوار اﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺟدد ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺳﺎزی ﻗوﻗﻧد را دﻧﺑﺎل ﮐرد و ھم ﭼﻧﺎن اﻓزاﯾش ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ )اﻧﺟﺎم ﺷده
ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوران روﺳﯽ( ﺑﯾن ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل روﺳﯽ ﺗﺎﺷﮑﻧد و اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﯾﮏ ﻟﺣن ،از
ﺟﺎﻧب ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻋﺗراض ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﺷد.
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ﺧﻼﺻﮫ ،ﺟدا از ﭘﺎﺑﻧدی ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود در  ،١٨٧۵ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷﺎن
دھﻧده اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻗﻠﻣرو ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت در ﮐﺷور اﺧﺎل ،ھﯾﺋتھﺎی ﻣﺧﻔﯽ ﻣﺎﻣوران
روﺳﯾﮫ در ﮐﺷور ﺗرﮐﻣنھﺎ ،در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ و ﺳراﻧﺟﺎم ﺗﺣرﮐﺎت ﮐﻧوﻧﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوده
اﺳت.
ﻻرد ﮐراﻧﺑروک در اﯾن ﻟﺣظﮫ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر او ﭼﮫ ﮔﺎمھﺎی ﻣوﺛری
ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ھﻧد در وﺿﻌﯾت ﻣﺗﻐﯾﯾر اﯾﺟﺎدﺷده ﺗوﺳط اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯾﮫ در ﺗرﮐﺳﺗﺎن
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ،اﻣﺎ از ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﺗداﺑﯾری ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺣﮑوﻣت
روﺳﯾﮫ و ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑدﺳت آورد ﺗﺎ او را ﻣطﻠﻊ ﻧﮕﮫ دارد«.
 ١۴اﮔﺳت ) ١٩اﺧذ ﺷد( .آﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت ﮔﻔﺗﮕوی زﯾر ﺑﺎ دی ﮔﯾرز را ﮔزارش ﻣﯽدھد:
»ﺑﺎ ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻻرد ﻻﻓﺗوس داد ﮐﮫ در ﺻورت اﺣﺗﻣﺎل ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
ﺑزرگ ،ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎ در آﻣﺎدﮔﯽ ﭼﻧﯾن ﺗداﺑﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ اﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
آنھﺎ ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ را وادار ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺳﺎزﻧد ،ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﺷده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﺳﺎرت ﻣﯽﮐﻧم ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗداﺑﯾری ﺑرای ﺗوﻗف
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺳﺗونھﺎی روﺳﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺗﺎﺷﮑﻧد و ﮐراﺳﻧوودﺳﮏ را ﺗرک ﮐرده و آﯾﺎ
درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﺎ ﻣﺎﻣور روﺳﯾﮫ ھﻧوز در ﮐﺎﺑل اﻗﺎﻣت دارد.
ﻋﺎﻟﺟﻧﺎب ﭘس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﺳﺧﻧﺎن او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧم ﮐﮫ در ﻣورد ﺳواﻻت
ﺗﺣرﮐﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ،او طﺑﯾﻌﺗﺎ آﺷﻧﺎ ﻧﯾﺳت؛ او ﺻرف ﻣﯽﺗواﻧد اﺻوﻟﯽ را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑرای
ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ﻣطرح ﺷده اﺳت .او ﺳﭘس اطﻣﯾﻧﺎن داد اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻣوران
ﺳری روﺳﯽ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫ از اﻣﭘراﺗور ﺑﮫ اﻣﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺎﻣﮫی
از ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد .ﻓرﻣﺂنھﺎ داده ﺷده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﺳﺗون ھﺎی ﺷود
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ﮐﮫ در ﺣرﮐت از ﺗﺎﺷﮑﻧد اﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺑرداﺷت او اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ او
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻣن ﺑﮕوﯾد ،رﺳﻣﯽ ﯾﺎ واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺳرﺑﺎزان ھم اﮐﻧون ﺑﮫ ﻗرارﮔﺎھﮭﺎی ﺳﺎﺑق
ﺧود ﺑﺎز ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣن ﺳﭘس ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﺗوﻧﯽ ﮐﮫ ﮐراﺳﻧوودﺳﮏ را زﯾر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺟﻧرال ﻻﻣﺎﮐﯾن ﺗرک
ﮐرده ،ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ در اﯾن ﻧﻘطﮫ از درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺷﺧص ﻋﺎﺟز ﻣﺎﻧدم.
ﺑﺎ آنھم ﻣن اطﻣﯾﻧﺎﻧﯽ از دی ﮔﯾرز ﺑدﺳت آوردم ﮐﮫ او ﺑراﯾم دوﺑﺎر ﺗﮑرار ﮐرد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗداﺑﯾر
ﺧﺎص ﮐﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ دی ﮔﯾرز ﮔﻔت ،روﺳﯾﮫ ھﻣﺎن
ﺣق را دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﺑودن ﺧطر ﺟﻧﮓ ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ
ﺳرﺑﺎزان ھﻧدی را ﺑﮫ ﻣﺎﻟﺗﺎ ﺑﯾﺎورد ،ﺑﺎﯾد ﺗوﻗف ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺑت ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ در ﻟﺣظﮫ
ﮐﻧوﻧﯽ ھﯾﭻ ﺗداﺑﯾر ﻧظﺎﻣﯽﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣزاﺣﻣت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺷود.
ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھم ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اطﻣﯾﻧﺎنھﺎ را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺣرﮐﺎت ﻧظﺎﻣﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧم .آﯾﺎ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﻣﯽﺗواﻧد اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی رﺿﺎﯾتﺑﺧش ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط آن ﮔﺎمھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎ ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ آﻏﺎز ﺷده اﺳت؟
دی ﮔﯾرز ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗوﻗف ﺷده اﺳت .ﻣوارد اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ھم
ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧود را در اﺗﺧﺎذ آن ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽﮐردﯾم – ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗوﻗف ﺷده اﺳت«.
ﻣن ﺑﺎور ﮐﺎﻣل دارم ﮐﮫ در اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی دی ﮔﯾرز ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ درﺳت ﺑﮫ ﻣن اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت،
ﻣواد ﻓرﻣﺎنھﺎ از اﯾن ﺟﺎ ﺗﺎ دورﺗرﯾن ﻧﻘﺎط ارﺳﺎل ﺷده و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ آنھﺎ را ﻣﯽداﻧد .اﻣﺎ او ﺑراﯾم
ھﺷدار داد ﮐﮫ ﺿرورﺗﺎ از ﺟزﺋﯾﺎت زﯾﺎد ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻣﯽداﻧد و ﺗﺟرﺑﮫ ھم اﮐﻧون ﻧﺷﺎن داده اﺳت
ﮐﮫ ﻓرﻣﺎنھﺎی ﮐﺷﺷﯽ/راﺑری اﻣﭘراﺗوری ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﺎﺷﮑﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺷود«.
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 ١۴اﮔﺳت ) ١٩اﺧذ ﺷد( .آﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره ﺗﺣرﮐﺎت روﺳﯾﮫ ﻣﯽﻓرﺳﺗد:
»اﯾن ﻣﻘﺎﻻت در زﻣﺎن ﮐﻧوﻧﯽ از دﯾدﮔﺎه ﻧظری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳب اﺳت.
ﻧظر در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯽ در ﻣﺣﺎﻓل آﮔﺎه ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود و ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی رﺳﻣﯽ ﮔزارش
ﺷده در ﻣراﺳﻠﮫ ﻣن در اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﮐﮫ ﺣرﮐﺎت ﺗﺎﻣﻠﯽ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی از زﻣﺎن
اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻠﺢ ﺑرﻟﯾن ﻣﺗوﻗف ﺷده اﺳت«.
 ١٩اﮔﺳت .ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺑرای آﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
» ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﺟرﯾﺎن ده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﮕرش ﻋدم ﻣداﺧﻠﮫ ﻣطﻠق در اﻣور
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﻌﮭد اﯾﺳﺗﺎده ﺷد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﻣورد آن ﺣﮑوﻣت
ﻣﻌﺗرف ﺑوده و ﺑﺎ ﺗواﻓق و ﺗﺻوﯾب روﺳﯾﮫ در ﺟرﯾﺎن ھﻣﯾن دوران در ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺧﺎﻟف ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؛ اﯾن در واﻗﻌﯾت ﺗﻣرﯾن ﻧﻔوذ ﻣﻧﺎﺳب و ﻣﺷروع در ﮐﺎﺑل ﺑوده اﺳت؛
ﺑرای ﺗﺷوﯾق ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺑﮫ ﺳوی ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎی او ﺑوده اﺳت؛ اﺣﺗرام
ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﺧودش و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗری را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺷﺎر
ﺑﺎﻻی او ﻧﻣﯽﭘذﯾرد ،وﻗﺗﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﻣﺷوره دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت او از ﻣداﺧﻠﮫ و ﺗﺟﺎوز
ﺧﺎرﺟﯽ .ﺑﮫ ﻋﺑﺎره دﯾﮕر ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ روﺳﯾﮫ ﺧود را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮐﻧﺎرهﮔﯾری از اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽداﻧد ،ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت در ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺻﻠﺢ ،ﺑﺎﯾد اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﺑدون
ﭼﺎﻟش و ﻣﮭم ﺑوده ﺑﺎﺷد.
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺑرای اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﯾن ﻓرض ﻧداده ﮐﮫ آنھﺎ از ﺧط ﺳﯾﺎﺳت
ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺟدا ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرﺧﻼف ،وﻗﺗﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در اﯾن اواﺧر ﺗوﺳط ﻻرد ﻻﻓﺗوس
ﺻورت ﮔرﻓت ،طوری ﮐﮫ در ﻣراﺳﻠﮫ ﻣورخ  ٣ﻣﺎه اﺧر دی ﮔﯾرز ﮔزارش ﺷد ﻣوﮐدا ﺗوﺳط
ﺣﮑوﻣت اﻣﭘراﺗوری ﯾﺎ ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن اﻧﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ھﯾﺋت ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﯾﺎ در ﻧظر اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
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اﻣﺎ ﮔزارشھﺎی ﺿﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ از ھﻧد رﺳﯾده ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ آنھﺎ از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر و دارای
وﯾژﮔﯽھﺎی اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﺎدﯾده ﮔﯾری ﯾﺎ ﺳطﺣﯽ ﻧﮕری آن ﻧﺎﻣﻣﮑن
اﺳت.
ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘت واﻗﻌﯾت ﮔزارش داده ﺷد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﯾﮏ ھﯾﺋت روﺳﯽ راه
ﺧود را ﺑﮫ اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﭘﯾدا ﮐرده و او آن را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﯾل ﯾﺎ زﯾر ﻓﺷﺎر .اﯾن ھﯾﺋت
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭼﮭﺎر ﺳﺗون روﺳﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ  ١۵ھزار ﻧﻔر ﺑوده،
از طرﯾق ﮐﺷور ﺗرﮐﻣن در ﺧط آﻣو ﺣرﮐت ﮐرده و ﭼﻧﺎن ھداﯾت داده ﺷده ﮐﮫ اﻣﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ آنھﺎ را ﺗﮭدﯾدی ﺑرای اﻣﻧﯾت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮑﯽ ﻗﻠﻣرو ﺧود در ﻧظر ﻧﮕﯾرد.
ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﻣن ﺑﺎﯾد از ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﮔزارشھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭزاده ﮔورﺗﭼﺎﮐوف ﺗذﮐر داده ﺷود
و ﺗﺣﻘﯾق ﺷود ﮐﮫ اﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎدی ﺑرای آنھﺎ وﺟود دارد .ﺷﻣﺎ از واﻻﺣﺿرت ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺧواھﯾد ﮐرد
ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺑﺎﻋث ﻧﺎاراﻣﯽ در ھﻧد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ در اﯾن ﮐﺷور
ﻣﯽﺷود و اﯾن ﺛﺎﺑت ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ھﯾﺋت روﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
آﻣده و ﺷﻣﺎ از ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﻣﯾدوارﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺑﯾرون ﺑرود ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ
اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﻏﺎﻟﺑﺎ درﯾﺎﻓﺗﯽ از واﻻﺣﺿرت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت«.
 ١۶اﮔﺳت ) ٢١اﺧذ ﺷد( .آﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﻓرﺳﺗد ﮐﮫ ﺗﺣرﮐﺎت ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﯽ از
زﻣﺎن ﮐﺎﻧﮕرﯾس ﺑرﻟﯾن ﻣﺗوﻗف ﺷده و اﻓزوده اﺳت:
»ﻣﯽﺧواھم ﯾﮏ ﺗرﺟﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از »اﺟﻧﺳﯽ روﺳﯾﮫ« را ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﮐﻧم ،ﯾﮏ
ﻣﻘﺎﻟﮫی از »ﮔوﻟوس« ﮐﮫ ﺗﻼش دارد اﺛﺑﺎت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺣرﮐﺎت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﭘﺎﺳﺦ
اﯾن اﻣﭘراﺗوری ﺑﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون اﻧﮕﻠﯾس-ﺗرک  ۴ﺟون اﺳت .اﻣﺎ ﻣن ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت ﺗذﮐر ﻣﯽدھم
ﮐﮫ ﭼون ﺟﻧرال ﺳﺗوﻟﯾﺗوف اﯾن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ را ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣدت زﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
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ھﯾﺋت ﺧود اﻋزام ﺷده ﯾﻌﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎرچ ﯾﺎ اﻏﺎز اﭘرﯾل؛ ﺗﺎرﯾﺦ ھر دو ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
اﺷﮑﺎر اﺛﺑﺎت ﻣﺎھﯾت ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﭘﯾﺷﮑشﺷده ﺗوﺳط »ﮔوﻟس« اﺳت«.
 ٢٧اﮔﺳت ) ٢اﺧذ ﺷذ( .آﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت درﯾﺎﻓت ﻣراﺳﻠﮫ  ١٩را در  ٢۶ﮔزارش ﻣﯽدھد .او
در ﺑدﺳت آوری ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ دی ﮔﯾرز ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﺷود و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ او را در  ٢۶ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷت
ﻣراﺳﻠﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﻣﺧﺎطب ﻣﯽﮐﻧد.
 ٢٨اﮔﺳت ) ٢اﺧذ ﺷد(.
 ۴ﺳﭘﺗﻣﺑر ) ١٠اﺧذ ﺷد(.
آﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت ﮔزارشھﺎی در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺣرﮐﺎت ﺳرﺑﺎزان روﺳﯽ را ﮔزارش ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﺑﺧش اﺧری ﻧﯾروھﺎی راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺗﺎ  ٣٠اﮔﺳت ﺑﮫ ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﻧد.
 ١٠ﺳﭘﺗﻣﺑر .ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری از ھﻧد را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗداﻣﺎت ﻣﺎﻣوران
روﺳﯽ در ﮐﺎﺑل در ﻣﯽ و ﺟون  ١٨٧٨ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧد )اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ھﯾﺋت ﺟﻧرال
ﺳﺗوﻟﯾﺗوف رﺑط ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎﻻت ﻗﺑﻠﯽ اﺳت(.
 ١٠ﺳﭘﺗﻣﺑر ) ١۶اﺧذ ﺷد( .آﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت ﮔزارش ﻣﯽدھد ،در  ۶ﺑدﺳت آورد ﮐﮫ »ﭼرا او
ﺗﺎ ھﻧوز ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ﮐﮫ ھﯾﺋت روﺳﯽ ﺑﺎﯾد از ﮐﺎﺑل
ﮐﺷﯾده ﺷود« ،او اداﻣﮫ ﻣﯽدھد:
»ﻣن ﺑراﯾش ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐردم ﮐﮫ در در »ژورﻧﺎل دی ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ« روز ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﻌﺿﯽ ﮔزارشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت ھﯾﺋت ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎﺑل ﺑود .ﭘس از اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﻣﮑرر داده ﺷده
ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺷﮑل ﺑود ﮐﮫ اﯾن ھﯾﺋت ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣﺗﯽ اﮔر
ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺣﺎل ﺗﻼش ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮔﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻋﻣل ﻣﺷروع در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ ﺑود ،دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺑرای ﭼﻧﯾن ﯾﮏ اﻗداﻣﯽ ﭘس
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از اﻣﺿﺎی ﺻﻠﺢ ﺑرﻟﯾن ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﻣن اﻓزودم ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﯾﺎدداﺷت ﻣن وﺟود
داﺷت ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ ﻣﺗﺎﺛر ﺷده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن از او اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ دی
ﮔﯾرز را ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺷﺎر دھد.
دی ﻣﯾﻠﻧﯾﮑوف وﻋده داد ﮐﮫ او ﻓورا دی ﮔﯾرز را از ﺧواھﺷﺎت ﻣن اطﻼع ﻣﯽدھد .ﭘس از
اﻋﺗراض ﻣن در ﻣورد ﻧﻘل ﻗول ﺧﻼﺻﮫی از ﺑرﺧﯽ ﻏﯾررﺳﻣﯽ »ژورﻧﺎل دی ﺳﻧت
ﭘﺗرزﺑورگ« ﻣﯾﻠﻧﯾﮑوف ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ از ﻣراﺳﻠﮫ اﯾن ھﯾﺋت اطﻼع ﻧدارد .اﯾن
ﺗوﺳط ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ،در ﺣدود اﺧﺗﯾﺎر ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﺳت و دﻓﺗر
ﺧﺎرﺟﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻧﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ھﯾﺋت دﻗﯾﻘﺎ در ﮐﺟﺎ اﺳت ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾﻧﮑﮫ از طرﯾق وزرات ﺟﻧﮓ
ﺑداﻧد.
در اﯾن ﻣورد ﭘﺎﺳﺦ دادم ﮐﮫ اﻣور آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺟزﺋﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺣت ﻧظر
ﻣﺳﺗﻘﯾم دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻗرار دارد و ﻣن اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت را ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﭘذﯾرم ،ﭼون ﺣﺗﯽ اﮔر
ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺧودش اﯾن اﻗدام )اﻋزام ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺑزرگ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( را ﺑدون اﺟﺎزه اﻧﺟﺎم
داده ﺑﺎﺷد ،دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺳﺋول اﻋﻣﺎل ﻣﺎﻣوران ﺧود اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻣدتھﺎ ﭘﯾش دﺳﺗور
ﻓراﺧوان او داده ﻣﯽﺷد«.
 ١٣ﺳﭘﺗﻣﺑر )  ١٨اﺧذ ﺷد( .اﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت ﭘﺎﺳﺦ دی ﮔﯾرز را ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷت ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری
ﻣﯽﻓرﺳﺗد ﮐﮫ آن را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻘل ﻣﯽﮐﻧم] :ﻣﺗن ﻓراﻧﺳوی[...
 ٢٠ﺳﭘﺗﻣﺑر .ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﻧﻘل آن را ﺑﮫ ﻻرد ﮐراﻧﺑروک ﻣﯽﻓرﺳﺗد ،ﺑﺎ اظﮭﺎر اﯾﻧﮑﮫ:
»ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری از ﯾﺎدداﺷت دی ﮔﯾرز ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﺳﺎﺑق ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﺗﺑﺎر ﺧود را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت«.
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و در ھﻣﯾن روز ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺑﮫ آﻗﺎی ﭘﻼﻧﮑﯾت ﻣراﺳﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھد:
»در ﯾﺎدداﺷت دی ﮔﯾرز از  ٢٧اﮔﺳت  ٨ /ﺳﭘﺗﻣﺑر ﮐﮫ ﻧﻘل آن ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت در ﻣراﺳﻠﮫ ١٣
ﻣﺎه ﺟﺎری ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎرژداﻓﯾر روﺳﯾﮫ در ﻟﻧدن ھداﯾت داده ﺷده
ﮐﮫ در ﻣورد اﻗداﻣﺎت اﺧﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدھد.
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗوﺳط ﺑﺎرﺗوﻟوﻣﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫي ﺑود ﮐﮫ ﺗوﺳط دی ﮔﯾرز اراﯾﮫ ﺷده اﺳت.
او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗداﺑﯾر ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷده در ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی اوﺿﺎع اﯾﺟﺎد
ﺷده در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﺷده و ﺑﺎ ﻧﮕرش ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑزرگ در ﻣﻘﺎﺑل روﺳﯾﮫ اﺗﺧﺎذ ﺷده
اﺳت .او ﮔﻔت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻗداﻣﺎت ﺟﻧرال ﮐﺎﻓﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺎﻣد ﻣﺳﯾر ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻی او
ﺗوﺳط اوﺿﺎع و اﺣوال ﭘﯾراﻣون او در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
طوری ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ ﺑﺎرﺗوﻟوﻣﯽ در ﺑﺎره ﻧﺎﻣﮫ اﻣﭘراﺗور ﺻﺣﺑت ﮐردم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺷﯾرﻋﻠﯽ
ﺧﺎن اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯽﺷد ،او از ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره آن ﺷد و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ
ﮔﻔت ﮐﮫ او اﺧﺗﯾﺎر دارد ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ھرﮔز ﺳواﻟﯽ در ﻣورد ارﺳﺎل ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت«.
دﯾده ﺧواھد ﺷد ،اول ،ﮐﮫ دی ﮔﯾرز در ﮐل از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ از او ﮐﮫ ھﯾﺋت ﮐﺎﺑل
ﺑﺎﯾد ﻓراﺧواﻧده ﺷود ،طﻔره رﻓت؛ دوم ،ﺗﺎﯾﯾدی ﮐﮫ ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﻓرض ﻣﯽﮐﻧد ﺗوﺳط دی
ﮔﯾرز داده ﺷده ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اطﻣﯾﻧﺎنھﺎی ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺧود را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺻورت و اﺷﮑﺎر در ﯾﺎدداﺷت  ٨ﺳﭘﺗﻣﺑر دی ﮔﯾرز اﻧﺗﻘﺎل ﻧﺷده اﺳت؛ ﺳوم ،ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﺗوﺳط
ﻻرد ﺳﺎﻟزﺑری ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت روﺳﯾﮫ داده ﻧﺷده اﺳت .ﻣﺳﺎﯾل اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت ،ﺑرﺧﯽ اﻓﺳران
روﺳﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس اﺧرﯾن ﺗﻠﮕرامھﺎ ھﻧوز در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻗﯽ اﻧد.
ﻧﺎرﺗﺑروک ٧ ،دﺳﻣﺑر ١٨٧٨
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ﺧطﺎﺑﮫ ﺳرﻟﺷﮑر راﺑرﺗس ﺑﮫ َﻣِﻠﮏھﺎی ﺟﺎﺟﯽ و ﺗوری ٢۶ ،دﺳﻣﺑر
ﺧﺎن ھﺎ و ﻣﻠﮏ ھﺎ  -از زﻣﺎن ورود ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ دره ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧدﻣﺎت
اراﺋﮫﺷده ﭘﺎداش درﯾﺎﻓت ﮐردﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،آرزو داﺷﺗم ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﮐرم را ﺑﮫ ﻣﻘﺻد
ﺧوﺳت ﺗرک ﮐﻧم ،دوﺑﺎره ﺷﻣﺎ را ﺑﺑﯾﻧم ﺗﺎ آن ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ طور ﻋﻣوﻣﯽ در درﺑﺎر/ﻣﺟﻠس
ﯾﺎدآوری ﮐﻧم.
ﺑﮫ طور ﮐل ،ﻣن از اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﯽ ﮐﮫ در دره داﺷﺗم ،راﺿﯽ ھﺳﺗم .طﺑﯾﻌﯽ ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎور
ﺗردﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺻد دارﯾم از ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت داﯾﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺛری از
اﺧﺗﯾﺎرات اﻣﯾر در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ دﯾدﯾد ﮐﮫ آﺧرﯾن اﺛرات آن ﻗدرت از ﺑﯾن
رﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣن اﻣروز ﺷﻣﺎ را اﯾﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﮐردم ﺗﺎ ﺑرایﺗﺎن ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن و
ﻧﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﻣﯾران ﮐﺎﺑل دﯾﮕر ھرﮔز اﺟﺎزه ﻧﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ ﺑر ﮐرم ﺳﻠطﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ارﺗﺑﺎط ،ھرﮔز دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ از ﺗﺑدﯾل ﺣﺎﮐﻣﯾت دراﻧﯽ ﺑﮫ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺧواھﯾد
داﺷت .ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ واﯾﺳرا و ﻓرﻣﺎﻧدار ﮐل ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ از ﺣﮑوﻣت
را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﺑﺎ ﻋﺎدات و آداب و رﺳوم ﺷﻣﺎ
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد اﻧﺗظﺎر ﺣﻣﺎﯾت از ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺻﻠﺢ و رﻓﺎه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﺗراف ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺷﺎﻧس ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺑﮭرهﻣﻧدی از اﯾن ﻣزﯾتھﺎ
در زﻣﺎن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوران دراﻧﯽ ھﺎ دارﯾد.
دوﻟت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ازای اﯾن ﻣزاﯾﺎ ،از ﺷﻣﺎ اطﺎﻋت ﺿﻣﻧﯽ از ھﻣﮫ دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺻﺎدر ﮐﻧد ،ﺧواھد ﺧواﺳت .از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺻﻠﺢ و آراﻣش زﻧدﮔﯽ
ﮐﻧﯾد ،در ﻋﯾن ﺣﺎل وﯾژﮔﯽھﺎی ﻗوﻣﯽ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد و ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧﺎﻧﮫ
و اﻣوال ﺧود در ﺑراﺑر ﻗﺑﺎﯾل ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﻣﺗﻣدن اﻧد ،ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .روﺳﺎی روﺳﺗﺎھﺎ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑزرﮔﯽ دارﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای رﻓﺎه ﻣردم و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دوﻟت ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ،ﻣورد
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ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت و ﺑرای اﻓزاﯾش ﻧﻔوذ و ﻗدرت آنھﺎ ھر ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.
از آﻧﮭﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﺷﺧﺎص ﺑد روﺳﺗﺎھﺎ را ﮐﻧﺗرول ﮐﻧﻧد و از ﻓرار ﻣﺟرﻣﺎن ﺟﻠوﮔﯾری
ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﮔر آنھﺎ ﻧﺗواﻧﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد ،وظﯾﻔﮫ آنھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣﻌرﻓﯽ
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﻣﮏھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺷود .آﻧﮭﺎ ﺑرای وﺻول ﻋواﯾد دوﻟت در دﺳﺗرس ﺧواھﻧد
ﺑود و در ازای ﺧدﻣﺎت ﺧود ﭘﺎداش درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.
Translation is too long to be sd
ﻣﺎﯾﻠم ﺑرای ﺷﻣﺎ و ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧوب ﻋﺎدت ﻧدارﻧد ﻣﺗذﮐر ﺷوم ﮐﮫ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻓﻘط دﺳﺗوراﺗﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آﻧﮭﺎ اطﺎﻋت ﺷود .ھرﮔز در
دﯾن ﺷﻣﺎ دﺧﺎﻟت ﻧﺧواھد ﮐرد .ﺑﮫ ﺗﻌﺻﺑﺎت ﺷﻣﺎ اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه
داده ﻣﯽﺷود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظم ﺧوب ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد؛ راهھﺎی ﺟدﯾد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ،ﺟﺎدهھﺎی
ﻣوﺟود ﺑﮭﺑود ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت ،ﺑﺎزارھﺎی ﺑرای ﻓروش ﻣﺣﺻوﻻت ﻏﻠﮫ و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد
اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد و ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ﺑﮭرهﺑرداری ﻧﯾروھﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﯾد ،ﻗﯾﻣت آن ﺑﮫ ﺻورت
آزاداﻧﮫ ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﻣﺎ ﺣﺎﻻ از ﻣزاﯾﺎی ﺣﺿور ﻣﺎ ﺑﮭره ﻣﯽﺑرﯾد .در
ﮐوﺗل ﭘﯾوار ،ﺣﺑﯾب ﻗﻠﻌﮫ و اﯾن ﺟﺎ در ﮐرم ،روزاﻧﮫ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺳﺗﻣزد ﮐﺎر
ﯾﺎ ﺧرﯾد ﭼوب ،ﺣﺻﯾر وﻏﯾره ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .از ھﯾﭻ ﺣﮑوﻣت دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻧﺗظﺎر
ﭼﻧﯾن ﺑرﺧورد ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ داﺷت .طﯽ ﭼﻧد روزی ﮐﮫ ﺑﯾن ﻓرار ﺣﮑوﻣت دراﻧﯽ و ورود
ﻧﯾروھﺎی ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت ،ﺗوریھﺎ و ﺑﻧﮕشھﺎ ﻗﻠﻌﮫھﺎی ﮐرم و ﺗﺎ ﺣدی ﮐﻠﺑﮫھﺎی ﻗرارﮔﺎه
ﭘﯾوار را ﻏﺎرت و ﻣﻧﮭدم ﮐردهاﻧد .ﻣن ھر ﺑﺎر ﮐﮫ وارد ﻗﻠﻌﮫھﺎ ﻣﯽ ﺷوم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری
ﻧﮑردن از ﺗﺧرﯾب ﺑﯽروﯾﮫ اﻣوال ،از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوم و ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺟﺎزات ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن
آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﺑرای آنھﺎ ﺟﮭت ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﻠﻌﮫھﺎی ﮐرم ﭘول ﻣﯽدھم.
ﻣﻠﮑﺎن ﺟﺎﺟﯽ ﻟﮭواﻧﯽ رﻓﺗﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﻧد و از آن ﺳود ﺑردهاﻧد .ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣن ﺑﮫ
آنھﺎ ﭘﯾش از ﺗﺳﺧﯾر ﮐوﺗل ﮔﻔﺗم ،آنھﺎ اﻧﺑﺎرھﺎی ﺟﻣﻊآوری ﺷده ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺑرای ارﺗش ﺧود
را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎ ﺣﻔظ ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧدﻣﺎتﺷﺎن ﭘﺎداش ﺧوﺑﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد و ﻣن
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﮐﺎرھﺎی ﺧوﺑﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دادهاﻧد را ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣﻠﮑﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﯾل ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﻋﻣل ﻧﮑردﻧد ﯾﺎ در روﺳﺗﺎھﺎی ﺧود ﻧﻔوذ واﻗﻌﯽ ﻧداﺷﺗﻧد و ﯾﺎ اﮔر از ﻏﺎرت ﻏﻠﮫ اﻣﯾر
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ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﭘﺎداش ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .ﻣردم ﻋﻠﯽ ﺧﯾل و ﺷوﻣﮫ ﺧﯾل از ﮐرم
دورﺗر ھﺳﺗﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻣﺗر از ﺳﺎﯾر ﺟﺎﺟﯽھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس اﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺷﺎﯾد
ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﺎﺟﯽھﺎی ﻟﮭواﻧﯽ و ﺗوریھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﯾﻧده ﺧود ﻧﺎﻣطﻣﯾن اﻧد .ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧم
ﺑرای آنھﺎ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ را ﮐﮫ ﻗﺑﻼ دادهام ﺗﮑرار ﮐﻧم ﮐﮫ از ﺗل ﺗﺎ ﺷﺗرﮔردن ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﻗرﯾﮫ و ﻧﮫ
ﯾﮏ ﻣﺗر زﻣﯾن اﺟﺎزه داده ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول اﻣﯾر ﮐﺎﺑل ﻗرار ﮔﯾرد .ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
دﯾﮕر ھرﮔز ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل اﺟﺎزه ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺳﺗﻘل ھمﻣرز ﺑﺎ ﻗﻠﻣرو ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
را ﻧﺧواھد داد.
Translation is too long to be saved
ﻣن اﻣﯾدوارم ﺷﻣﺎ را در ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ دﯾﮕر ﺑﺎز ھم ﺑﺑﯾﻧم .در طول ﻏﯾﺎﺑت ﻣن ،اﻣﯾدوارم ﺗﻣﺎم
ﺗوان ﺧود را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از اﻓﺳران ﻣﺳﺗﻘر در ﮐوﺗل ،ﺣﺑﯾب ﻗﻠﻌﮫ و ﮐرم اﻧﺟﺎم دھﯾد و
اراده ﺧوب ﺣﮑوﻣت را ﺑرای ﺧود ﺟﻠب ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﺷدار ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ
ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣن ﻧدارﻧد ،ﻣﺟﺎزاﺗﯽ را ﮐﮫ اﺧﯾرا ﺑر دو روﺳﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ
از ﮐرم وارد ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ آنھﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧم .ورود ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ دره ﻟزوﻣﺎ
ﺳرﯾﻊ ﺑود و ﺑﮫ دﻟﯾل راﺣتﺗر ،ﮐﻧﺎر راﺳت رودﺧﺎﻧﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﭼﻧد روﺳﺗﺎ در ﮐﻧﺎر
ﭼپ ﮐرم ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻣﺎ ھﻧوز ﺑﺎزدﯾد ﻧﺷده اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﻣﻠﮑﺎن ﺳده و اﺑراھﯾمزی
ظﺎھرا ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ طور دﻗﯾق از ﻗدرت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و اﺟﺎزه
دادﻧد ﮐﮫ ﺧط ﺗﻠﮕراف ﮐﮫ از زﻣﯾنھﺎی آنھﺎ ﻣﯽ ﮔذرد ،ﻣﮑررا در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻣردم
اﺑراھﯾمزی ﺣﺗﯽ اﺟﺎزه دادﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺳواره ﻧظﺎم در ﺧود ﻗرﯾﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ
اﺳب و ﯾﮏ ﺷﺗر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ اطﻼﻋﯽ ﻧدادﻧد و ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ﻧﮑردﻧد .ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻻزم
ﺑود و ﺟرﯾﻣﮫ وارد ﺷد ۴٠٠ .روﭘﯾﮫ ﺑر اﺑراھﯾمزی و  ۵٠٠روﭘﯾﮫ ﺑر ﺳده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘرداﺧت
اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ،روﺳﺎی آنھﺎ در ﺣﺑس ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد .اﯾن ھﺷدار را ھﻣﮫ درک ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﻣﺟﺎزات اﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺧﻠف و ﺑﯽﺗوﺟﮭﯽ در ﭘﯽ ﺧواھد ﺑود.
آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗم ﺣﮑوﻣت اﻧﮕﻠﯾس در ﻣذھب ھﯾﭻ ﯾﮏ از رﻋﺎﯾﺎی ﺧود دﺧﺎﻟت ﻧﻣﯽﮐﻧد،
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﻼ و ﻣﺑﻠﻐﺎن دﯾﻧﯽ دﯾن را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﯽﭘردازﻧد و ﺑﺎ ﻗدرت
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ﺣﺎﮐم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﯾد ﻣداﺧﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣوده و از ﮔﻣراھﯽ ﺟﺎھﻼن ﺟﻠوﮔﯾری
ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻼھﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻠﮏ ﺑوده اﺳت ،اﮐﻧون در ﺣﺑس اﺳت ﺗﺎ از آﺳﯾب
رﺳﺎﻧﯽ او ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود و ﻣﻼی دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑدﺧواه ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑدﻧﺎم ﺑوده
اﺳت و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از او ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اطﺎﻋت و اﺣﺗرام ﮐﻧد ،ﺧﺎﻧﮫاش را ﺗرک ﮐرده اﺳت
و ﺧﺎﻧﮫاش را ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﺷداری ﺑرای دﯾﮕران ﺳوزاﻧدهاﻧد.
ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺎﺳﻔم ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺷدم در ﻣورد ھر ﯾﮏ از اﯾن اﻓراد ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﻧم و اﻣﯾدوارم
دﯾﮕر ھرﮔز ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻗدرت ﺧود ﺑﮫ روﺷﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﺷوم .ﻣﻼھﺎی ﮐﮫ از ﺣﮑوﻣت
اﻧﮕﻠﯾس ﻧﺎراض اﻧد ﺑﺎﯾد ﮐﺷور را ﺗرک ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﻣﺎ رﯾش ﺧﺎﮐﺳﺗری دارﯾد و دارای
ﺗﺟرﺑﮫ و ﺧرد ھﺳﺗﯾد .ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧﭼﮫ ﻣن ﻣﯽﮔوﯾم آن ﭼﯾزھﺎی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﯽﮔوﯾﯾد.
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