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 11/05/2018        احسان هللا مایار

 نگاهی به گذشته

 خوانندگان گرامی! 

خودرا با مرور جلد اول اثر  ،امروز بین کار منزل با خبرگیری از گلدان های ُگل و صرف طعام چاشت ساعتی

 خویش "قیام ملت افغان" مشغول گردانیدم و با عالقه ترجمۀ روزنامۀ فرانکفورتر الگیمانی را از نظر گذشتاندم.

در ذهنم زمانی تداعی نمود که میهن عزیزم تحت اشغال اتحاد شوروی و گروه دلقک نما به نام حاکم کابل قرار 

ودرا ترک نموده مهاجر در پاکستان و یا ایران شده اند. مردم سلحشور افغان به داشته و ملیون ها افغان وطن خ

 نام واقعی مبارزین راه آزادی و اعالی کلمت هللا چنان می رزمیدند که دنیا را به حیرت آورده بود. 

دوستان سرگردان اروپا و یا آسیا با  این کمترین و خدمتگذار میهن عزیزم نمی دانم در آن برهۀ زمان در کدام شهر

بودم که این نوشتۀ روزنامه که بعداً ترجمۀ آن از نظر دوستان گزارش می باید و آنرا ثبت جلد اول "قیام ملت 

افغان" نموده ام، نشر گردیده و یکی از رویداد های مهم زمان را به دید خوانندگان رسانیده است. به یاد دارم 

تن یادداشت های خود گردیدم و امروز در قرن بیست یکم گزارش زمانیکه در امریکا متوطن شدم در صدد نوش

سال از آن سپری گردیده و مربوط به قرن بیستم میالدی می باشد بار دیگر موضوع را از  37تاریخیی را که 

 بیرون کشیده و نسبت به اهمیت آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرانم.البالی جلد اول اثر بنده 

 این است ترجمۀ راپور روزنامه و در اخیر آن تبصرۀ ازاین کمترین دوست تان: اینک شما و

 :لمان غربآ Frankfurter Allgemeine فرانكفورتر الگیماینى 1981 - 8 - 13

 ":انگشت افغانستانباالی "جنگ اتحاد شوروى و چین 

  Leo Wieland عقد معاهده بین ماسكو و كابل / اثر: لیوویالند

 .گست. اتحاد شوروى و چین در مورد تعیین سرحدات باهم جنجال دارندا 12 :ماسكو

"انگشت افغانستان" است، جائیكه كوه هاى پامیر سرحد بین افغانستان و چین را باالیاین بار نزاع هر دو كشور 

 .تثبیت میكند

امضاى قرارداد تعیین سرحدات چند ماه قبل افغانستان و اتحاد شوروى احتجاج كرده است.  ۀچین رسماً در بار

احتجاج چین را جداً رد كرده و در عین  پراودا ۀروز چهارشنبه گذشته، وزارت خارجه اتحاد شوروى در روزنام

 .طقه مطالبى بیان كرده استمتن قرارداد راجع به پیوندهاى تاریخى این من ۀبراى اولین بار در بار پراودازمان 

 Tabejew جون وزیرخارجه افغانستان، شاه محمد دوست، و سفیر اتحاد شوروى در كابل تابیوف 16بتاریخ 

تا قله كوه  Zorkul ن سرحدات دولتین از غرب ساحل دریاچه سركولآمعاهده ایرا در كابل امضاء كردند كه در 
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ربر میگیرد. این كوه سرحد مثلثى بین اتحاد شوروى، چین و را د Powalo Schweikowski پوالو شویكوفسكى

افغانستان را تعیین میكند. این قرارداد به تعبیر اتحاد شوروى "خطوط سرحدى بین افغانستان و شوروى را از 

نقطه نظر حقوق بین الدول تثبیت میكند" و به این ترتیب تنها و تنها بین اتحاد شوروى و جمهوریت دیموكراتیك 

 .غانستان صورت مى گیرد و بساف

باوجود این تصمیم و عقد قرارداد بین اتحاد شوروى و افغانستان، حكومت چین خود را مخاطب این بیانات دانسته 

ن قرارداد متذكره را آشتى فرستاده كه در دان بعنوان اتحاد شوروى یادآجوالى وزارت خارجه  22و بتاریخ 

 .اعالم كرده است"غیر قانونى" و مغایر نورم حقوقى 

در این یادداشت حكومت چین سبب اصلى اختالفات بین دو كشور را تعیین سرحدات "چین و شوروى در پامیر" 

 .وانمود كرده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انگشت افغانستان" نزاع بین چین و شوروى"

داخلى دیگر كشورها تلقى نرا مداخله در امور آنظریات چین دانسته و  بافتۀاتحاد شوروى این ادعا را ساخته و 

 .نموده و رد كرده است

از مدتهاست كه چینى ها سعى میكنند طورى نشان دهند كه در پامیر شوروى به اساس یك قرارداد مستند سهم 

ین باره سندى وجود ندارد. تعیین سرحدات در این منطقه پس منظر ا دارند، اما واقعیت امر این است كه در

ن تعیین شده آعالیم و خطوط که مشخص شده  1894در سال  شتىدایاد ۀن در اثر تبادلآتاریخى داشته و مسیر 

 .هاى جغرافیایى شوروى و چین نشان داده شده است در اطلس و

بین روسیه تزارى و چین تبادله شده است. این  1894تش بس در سال آاین یادداشت طورى مینماید كه بعد از 

نها آحدات شده بتواند، در این مورد خاص حكومت چین شك دارد و از طرف یاد داشت اگر تعبیر به تعیین سر

 و همچنان قابل قبول بوده نمیتواند. معلومات منابع غربى در رابطه به نزاع این دو كشور كه "انگشت افغانستان" 

مده و این آ" كوریدور، یاداالن، واخان" در اثر توافقات بین قدرت انگلیس استعمارى و روسیه تزارى بوجود 

رویت اسناد ه تزارى قبول شده است. ب ۀیى و روسنوتابرحایل بین دو قدرت استعمارى براى امنیت هند  ۀمنطق

 .هاى این دو كشور موجود است رشیفآ"داالن واخان" در  نامه بتاریخى تعیین سرحدات این منطقه، دو سند 
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مو آدریاى  ۀ، سرچشمZorkul  سوركل ۀاز دریاچن مسیر سرحد را آمده و در آبوجود  1873سند اولى در سال 

 كند.  در كجى سمت جنوبى تعیین مي

سوركل را طرف شرق تا قله  ۀدریاچ ۀمده متباقى منطقآن موافقه بعمل آبه  1895ماه مارچ  سند دومى كه در

نصب پیلرها نشانى شده است.  با 1895گرداند. این خطوط سرحدى در تابستان  پوفالو شویكوفسكى مشخص مي

نزمان كوشش انگلیسها جهت آنها چین شامل و حاضر نبود. در آدر مذاكرات تعیین سرحدات و هنگام بحث بر 

چین عدم حضور چین را در مذاكرات  ۀشمول چین در مذاكرات مذكور ناكام و عقیم ماند. امروز وزارت خارج

 .رسمیت نمى شناسده نرا بآدانسته و  نروزه، دلیل كافى براى رد معاهدهآو توافقات 

 باالینرا دوباره آسوال در اینجاست كه اتحاد شوروى بعد از چندین دهه چه ضرورت به این قضیه داشته كه 

 میز مباحثه بگذارد؟ 

 .مى كند بصحه گذاشتن كابل به این قرارداد نظریات مختلف را در تحلیل اوضاع ایجا

نرا ثبت و آورده آبازى سیاسى در نظر دارد تا سرحدات خود را دوباره به خاطر اول اینكه اتحاد شوروى با این 

شوروى را به الحاق دو گذرگاه افغانى به خاك خودش متهم نموده  ،ىمحكم كند عالوه بر این چون كشورهاى غرب

تحاد شوروى با قراردادهاى قدیم دوباره تمسك گرفته و گذرگاه هاى ابه اند، وى میخواهد براى رفع این اتهام 

ن صورت پاكستان و شوروى در هندوكش با یكدیگر هم آقلمرو خود بگرداند كه در  وچین و پاكستان را جز

 .شوند سرحد مي

"انگشت افغانستان" مستقر گردیده  ۀواصله از منابع غربى دو گارنیزون عسكرى شوروى در منطق قرار راپور

مواد لوژستیكى براى مبارزین افغانى میگردد این مطلب چنان  عالوه بر حراست منطقه مانع ترانسپورتکه 

گرداند كه در این منطقه مسایل  ورى این ناحیه چینیها را متوجه ميآتوجیه شده میتواند كه اتحاد شوروى با یاد

 .نرا ختم شده بداندآسرحدى خاتمه یافته و باید حكومت چین 

تزارى و انگلیستان در قرن نزدهم  ۀتوافقات روسی یدائتواقع  قرارداد امضاء شده بین اتحاد شوروى و كابل در

پروتست چین را  اپراودنام اصالحات در تعیین سرحدات صورت نگرفته است. ه باشد اتهامات مغرضانه ب مي

 ختم ترجمه .با كلمات "بى اهمیت و غیر عملى" دانسته و رد كرده است

دست ه بار دیگر ثابت میشود كه در گذشته صالحیت اصلى بخوانندگان گرامى! ضمن ترجمه و ثبت این خبر 

تعیین و ساختمان سرحدات افغانستان با در نظر گرفتن منافع  ۀافغانها نبوده بلكه كشورهاى استعمارى وقت در بار

 .نرا عمالً تحمیل میكردندآخود، تصمیم گرفته و 

مى از افغانستان برده نشده، بلكه روس تزارى و ن وقت، ناآطوریكه در راپور باال مطالعه كردیم بین متعاقدین 

اینكه مسیر سرحدات شمال شرقى افغانستان چه ساختمانى داشته باشد، ۀ انگلستان و اگر هم میخواستند چین در بار

تصمیم گرفتند و بین خود معامله كردند. احتمال دارد كه در این داد و گرفت بین دو ابرقدرت وقت، حكومت 

پادشاه افغانستان است(، اصالً از جریان  1895ن )زمانیست كه امیر عبدالرحمن خان، در سال اتمركزى افغانس

 .بى خبر بوده باشد

خواهم طور  چندى قبل كتابى را مطالعه كردم كه در رابطه با این مطلب خاص گفتنى هاى دلچسپ دارد كه مي

 :نرا از نظر خوانندگان گرامى بگذرانمآ ۀخالصه ترجم
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اثر خویش  468- 465اشتعال در ارتفاعات پامیر" در صفحات  ۀتحت عنوان "نقط Peter Hopkirk كپیترهاپكیر

 :مینگارد "The Great Game   "بازى بزرگ زیر عنوان

صاحب منصبان انگلیس  Macartney و مك ارتنى husband Young ، زمانیكه ینگ هزبند1891ى ئدر ماه جوال

صوب ه لندن میرسید كه روسها پالن تسخیر پامیر را تصمیم گرفته و قشونى بدر كاشغر بودند، راپورهایى در 

روسیه این خبر را جداً  ۀت روسیه، وزارت خارجاها با مقام ن منطقه در حركت است. در اثر تماس انگلیسآ

 ۀقطعانگلستان اطالع دادند كه یك  ۀوزارت خارجه تكذیب كرد. لیكن یك هفته بعد از تكذیب این خبر روسها ب

فعالیتهاى چین و افغانستان راپورى تهیه  ۀن منطقه فرستاده شده تا در بارآه عساكر روسى بو محدود كوچك 

 .دنمای

بعد از چند روز گزارش این گفت و شنود به سمع ینگ هزبند و مك ارتنى در كاشغر رسید. انگلیسها چون از 

اعتماد نداشتند، ینگ هزبند تصمیم گرفت تا مناطق  Petorvsky ابتدا به روسها و اظهارات نیكوالى پتروفسكى

پامیر را از نزدیك ببیند مك ارتنى را در كاشغر گذاشته و خودش به معیت چند عسكر جانب پامیر حركت كرد. 

نفرى قزاقها را به منطقه رسانیده و در شمال پامیر  400ها به منطقه برسند یك قواى  نكه چینيآها قبل از  روس

 .را برافراشته بودندبیرق تزارى 

 :مینگاردچنین تاریخ سیزدهم اگست ینگ هزبند واقعیت را دریافته و در یادداشت خود ه ب

حینیكه از خیمه خود به بیرون نظر انداختم دیدم كه در فاصله نزدیك تقریباً بیست نفر قزاق و شش افسر روسى "

شت به سوارى اسب در حركت بوده و در فاصله س این جوقه كه یكى از ایشان بیرق روسیه را در دست داأدر ر

مایل در جنوب سرحد روسیه  150اى نه چندان دور خیمه هاى خود را برافراشتند. این منطقه خالى از سكنه 

یاد میشود كه از دید انگلیسها مربوط به قلمرو افغانستان  Bozai Gumbas نام منطقه بوزاى گمبازه قرار داشته و ب

 ".میباشد

افسر انگلیس بدون تعلل یكى از عساكر  روسها تقریباً نیم مایل از محل توقف ینگ هزبند فاصله داشته وكمپ 

نها انتظار چنین دعوتى آخود را با كارت دعوت و مالقات با ایشان نزد روسها فرستاد. طورى معلوم مى شد كه 

 .St ا یونیفورم كه نشان سان جورجن یك كرنیل روسى ملبس بآس أتى كه در ریئرا داشتند، زیرا كمى بعد ه

Georg انگلیسى( كه در یخن كرتى اش الحاق شده بود به خیمه محقر  ی)تقریباً معادل با نشان صلیب ویكتوریا

انگلیس حاضر شدند. مذاكرات دوستانه بوده و افسر انگلیس ودكایى با خود نداشت كه به مهمان خود تعارف كند، 

غاز آمذاكره ه الس واین در دست بیورده بود و با گآواین، شراب روسى با خود لیكن وى از كاشغر چند بوتل 

 .كردند

ال كرد افواهى به سمعش رسیده كه روسها در نظر دارند ؤ، سYanov  ینگ هزبند از كرنیل روسى، به نام یانوف

كلكته و لندن شده  ورند، و اضافه كرد نشر این خبر باعث نگرانىآپامیر را تحت تصرف خود در ۀتا تمام منطق

و از این سبب است كه وى در منطقه سفر كرده تا اوضاع را از نزدیك مطالعه نموده و راپور مطالعات خود را 

 .به مقامات مربوط تقدیم كند

ن مستور نبود. كرنیل یانوف از بین اوراق خود نقشه اى را بیرون كشیده آجواب روسها واضح و غلط فهمى در 

نرا به آو بگردان هند را احتواء میكرد آى به رنگ سبز عالمه گذارى شده بود كه تا منطقه ن منطقه اآكه در 

مقابل ینگ هزبند گذاشت. در نقشه مناطقى از افغانستان و چین عالمه گذارى شده بود كه روسها در صدد تصرف 



  
 

 

 6از 5

تزار روسى ملكیت روسیه  ن مناطق اقدامات فعلى خود را رویدست گرفته بودند اما این مناطق تا حال از طرفآ

 .اعالم نشده است

         ن اشاره نموده اظهار داشت كه وى معتقد استآمیز به آكرنیل روسى، ینگ هزبند كنایه  ۀبا نظر اندازى نقش

انگلیس، كرنیل روسى خندیده و گفت نه  این گفتۀبا استماع  ."روسها دهان خود را از اندازه بیشتر باز كرده اند"

غاز كار است". مذاكرات حدود یك ساعت را دربر گرفته و كرنیل روسى از مهماندار آخیر"این صرف سر 

كمپ خود برگردد و افسر انگیس را براى صرف طعام شب به كمپ روسى دعوت ه انگلیس اجازه خواست تا ب

 .كرد

غاز گردید ولى منجر به جدیت گردید ... ینگ هزبند آفضاى صمیمیت مجهز كرنیل روسى در  ۀمذاكرات در خیم

ورده و عالوه آ كامالً تحت تصرف خود در پامیر را ۀكه روسها منطقنمود در اثر صحبت با رقیب خود دریافت 

  .ن در مناطق فوق العاده حساس هند برطانوى نیز داخل شده اندآبر از تصاحب 

در دره  Darkot نگ هزبند خط سفر خود را از طریق كوتل دار كوتبه ی ای كرنیل یانوف روى نقشه

 .گیلگت وصل است، نشان داد اكه مستقیماً ب   Yassinیاسین

هاى این سفر وى اطالع  ینگ هزبند تصور كرده میتوانست، كه اگر جنرالهاى انگلیسى مقیم هند از صحبت

 ... حاصل كنند، خون در بدن شان خشك خواهد شد

حركت افتادند. ینگ هزبند در كمپ خود به انتظار یك افسر ه ها كمپ خود را جمع كرده  ب شب روس آنفرداى 

انگلیس كه بایست از كاشغر میرسید، در محل باقى ماند ... سه شب بعد از دعوت شبانه، ینگ هزبند در بستر 

وقف كردند. ینگ هزبند از نى را شنید كه در مقابل خیمه وى تاخود هنوز نخوابیده بود كه صداى اسب سوار

 30مد و كرنیل یانوف را با تقریباً آجایش پریده و با عجله لباس افسرى خود را به تن كرده از خیمه بیرون بر

بدون صحبت مقدماتى رك و راست افسر استخبارات یانوف سوار كار قزاق در مقابل خود منتظر یافت. كرنیل 

شود كه شما مجبورید خاك روسیه را  سف به اطالع شما رسانیده ميبا تا:" انگلیس را مخاطب قرار داده گفت

 ".ترك كنید

مربوط قلمرو افغانستان بوده  Bozai Gumbaz داد كه این منطقه بوزاى گمباز ینگ هزبند پروتست كنان جواب

شدت جواب داد "شما میتوانید هر اسمى  و شما صالحیت اخراج مرا از این ناحیه ندارید. كرنیل یانوف برایش با

دانیم و شما باید این جا را ترك  ن بگذارید، لیكن ما این منطقه را مربوط به خاك روسیه ميآكه خواسته باشید بر 

 ".كنید

شوم و از  "تنها با پروتست شدید از این منطقه بیرون مي :ینگ هزبند، افسر انگلیس، با مالحظه قزاق ها گفت

 "... به حكومت خود راپور میدهماین حادثه 

ها  تش دشمنى شان با روسآمده و بار دیگر آرسانه هاى انگلیس، پارلمان و مردم باشنیدن این اخبار به هیجان 

ستون قدرت حزب لیبرال، كه بعداً به سمت وزیر خارجه تعیین  Lord Rosebery گردید. الرد روزبرى شعله ور

را، جبل الطارق در هندوكش نامید. در هند قوماندان اعلى انگلیسى جنرال  Bozai Gumbaz گردید، بوزاى گمباز

مادگى ندارند آها  روبرت به ینگ هزبند گفت كه وى عقیده دارد كه باید با روسها داخل جنگ شوند، زیرا روس

د و امر ن صادر كرآماده باش یك فرقه عسكر را با تجهیزات آو احضارات ما تكمیل است و در عین روز فرمان 

 ...نها حمله كنندآداد در صورت اعالن رسمى اشغال پامیر توسط روسها، باالى 
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سفیر برطانیه  Robert Morier موریرها در پامیر توسط روبرت  پروتست شدیدى از حركت تجاوز كارانه روس

)صدراعظم( به وزارت خارجه در سن پیترسبورگ تسلیم داده شد  Lord Salisbury امر الرد سالیسبرىضم با 

خاك روسیه چلینج به جنگ داده و همچنان تقاضا ه ها را در صورت دوام ادعاى ارتباط پامیر ب ن روسآو در 

 .... كرد تا از ینگ هزبند، نسبت اخراج وى از "بوزاى گمباز" رسماً معذرت بخواهند

از چگونگی در رسانه ها کمتر شنیده ن زمان كه امروز آبطه با پامیر افغانستان از گزارشات در را ۀاین بود شم

 می شود. ختم

 

 

  

 
 


