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  ديباچه
  

ھنگامی که سپاھيان شوروی به اين کشور  - 1979جنگ افغانستان برای شوروی نه به سال 
  . بود دهشآغاز   1919در  -از آن ، بل شصت سال پيشندگرديدرازير س
  

به سوی  کانال سويز انقNب«و نيز [(»ليد آسيای ميانهک«اين کشور را  لنين ،ھنگام آندر
ترتسکی  ..]گ-»انقNب جھانی آسيا جھبه خاوری« -و کمينترن ھم [ خواندمی  .]گ-)»ھند

از و استالين  ردذی اروپا از افغانستان و ھند می گوبه س »ستوران سرخ«بر آن بود که راه 
در اين منطقه دريغ  برای پاسداری از منافع شوروی ؛ز نيرو و نه از پولنه ا -ھيچ چيزی

  .نمی کرد
  

در  پای آن که(ن افزون بر شوروی آکه در  کبير پنھانی بود ستيز -پيکار بر سر افغانستان
. ، بريتانيا، رايش سوم و امريکا دست داشتند)سراسر سده بيستم به اين نبرد کشانيده شده بود

  .نون نيز نه تنھا پايان پايان نيافته است، بل با نيروی تازه يی ادامه دارداين جنگ تا ک
  



  

و ھرگاه ما نخواھيم بار ديگر در نبرد بر سر آسيا ببازيم، چيزھايی است که بايد از ... 
مستقيم مسلحانه گردد، نه تنھا از تاثير روسيه  درگيریکه توانسته بود بی آن که وارد (استالين

  .، بياموزيم)تحکيم نيز بخشيد» گستره منافع ملی ما«آن را در اين ، بل دفاع کرد
    

  
  
  

 

 

 
 

 سخن گزارنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  سخن مولف
  

چنين » سرزمين جھاد« سھمگين و مرموزنام ديگری نباشد که  جایدر جھان، شايد 
کنون ( ھند بريتانيايیپشتون » آزاد«افغانستان و نوار قبايل  -بر آن چسپيده باشداستوارانه 

  . می نامند.] گ-)»قبايل آزاد«[(»ھم چنين  ھنوزرا  اين سرزمين. )پاکستان
  

در  خود آزادیبا پاسداری از زمين و  ، مردم آزادی دوست و قبايل اين منطقهآزگار سدهدو 
دردسر به  »مساله پشتون«، طی اين مدت .رزميدند» جانانه«انگليسبرابر استعمارگران 

پاشی امپراتوری وتنھا پس از فرتوانست اين کشور توانمند  وری انگليس مبدل گرديد کهامپرات
» انگشت افگار«اين دشمنان بريتانيای کبير  .بياسايد.] گ-»دردسر«[ اين »شر« از بريتانيا

و بارھا کوشيدند بر آنان در گستره قبايل پشتون ضربه  انگليسی ھا را خوب می شناختند
  .بزنند

  
  !پشتون بازی نکند) ورق، کارتبرگ، (در سده بيستم نکوشيد با پر کهنبود  هک
  

 در دوره جنگ جھانی اول با سرويس ويژه خود ھمراه با پان اسNميست ھای ترکی آلمانی ھا
به جای آن ھا  ،سپس .کوشيدند شورش ھای ضد انگليسی چندين ميليون پشتون را بر انگيزند

زمان درازی  )کمونيستی انترناسيونال( کمينترن :آمدند ھای ھندی و ناسيوناليستبلشويک ھا 
  .را بگشايد انقNب جھانی آسيا» جھبه خاوری«سرسختانه کوشيد 

     
 -» محور«کشورھای  –رايش سوم و متحدان آن ،در آستان و در سال ھای جنگ جھانی دوم

ارتش بريتانيا  ،ون ھاتنه پشحابرنامه ريزی کردند به ياری شورش نيرومند مسل -وکيوتروم و 
در ھمه اين طرح ھا، نقش اصلی به افغانستان داده شده بود  .د فلج و زمينگير نمايندنرا در ھ

که ھمه دشمنان انگليس می خواستندآن را به تخته خيزی برای پويايی ھای ويرانگرانه در 
  . برابر ھند بريتانيايی مبدل گردانند



  

  
، نيروی مگر .اشده خود شان را انگليسی ھا داشتندحسابات تسويه ننيز پادشاھان افغانستان 

افغانستان در پيوند با اين، حکومت  .قبايل پشتون برای کابل نيز بس خطرناک بودسھمگين 
ھای کشورھای ديگر را در گستره قبايل پشتون با پيش بری بازی سودمندانه توطيه ھر گونه 

ره جنگ ھای جھانی  بر ھم می سياسی در دو -میبرای خود با رقابت اردوگاه ھای نظا
  .زدند

  
شبکه  ھای بسياری از ايیويارزار پکگستره جنبش نيرومند شورشی پشتونی به اين گونه، 

وزارت خارجه (خلق در امور خارجیای يساريمخارجی که در ميان آن ھا ک یاستخبارات ھای
ی کردند، مبدل مارھای ويژه کمينترن نقش آخر را بازی نت، اداره استخبارات و ساخ)شوروی

  .گرديد
  

استخبارات شوروی در افغانستان با ) دوم جنگ جھانی(سر از آغاز جنگ کبير ميھنی
تا  .در شوند و توانستند از آن پيروز بهوارد نبرد گرديدند ی تسشييس ھای ويژه فاوسر

به متحدان بريتانيايی خود در دروازه ھای  »دست ھای مسکو« ،سرکوب کامل رايش سوم
  .يدندنری می رساھند يا

  
بر پايه . اين کتاب رخدادھای بازی بزرگ در آسيا در نيمه نخست سده بيستم را باز می گويد

اسناد فاش شده بايگانی ھای شوروی و بريتانيا جھت و مراحل رويارويی قدرت ھای بزرگ 
ر آثار ھمزمان با آن، برای نخستين بار د.  و استخبارات آن ھا در افغانستان پيگيری می شود

ميھنی به گونه مفصل بر اوضاع انفجار آميز در گستره قبايل پشتون در دھه ھای سال ھای 
  . سده گذشته روشنی افگنده می شود 30-40

  
  
  
  
  
  
  

  بخش يکم
  سيمای قبايل پشتون

  
که  پشتون ھا اند - افغانستانزديک به چھل درصد از باشندگان نبه گونه يی که روشن است، 

در نواحی جنوب باختری درانی ھا . گرد آمده اندرگ درانی و غلزايی در دو اتحاديه بز
کشور و غلزايی ھا در نواحی کابل و غزنی تا پاکستان کنونی يعنی تا ناحيه مرزی ھای 

   .افغانستان بود و باش دارند -پيشين ھند
مرز طبيعی ميان افغانستان  -ی پشتون ھای افغانی در مناطق جنوب ھندوکشصلا بخش
 ،افغانستانگردانندگان » ناقلی«تيجه سياست نمگر، در  .، بود و باش دارندی و جنوبیشمال



  

 در آستانه1.نده ابسياری از قبايل پشتون در شمال افغانستان نيز زمين و چراگاه به دست آورد
برخی از جزاير رود آمو جا به جا در پشتون ھا را حتا  ،ت افغانستانموکجنگ جھانی دوم ح

  .کرد
    

ترکيب  دردر اواخر سده نزدھم به گونه فرماليته  )پتان ھا( ھای پشتون ھای خاوری زمين
باش گل بود در نواحی کوھستانی  خاوری قبايل پشتون ھای. ھند  بريتانيايی شامل ساخته شد

و باش دارند که از روی آن مرز کنونی افغانستان با پاکستان می گذرد و پيش از آن، در سال 
در شمال و  .مرزھای شمال باختری ھند بريتانيايی و رود سند می گذشت 1947 -1893ھای

با افغانستان  مربع می رسد، ھزار کيلومتر 120بيش از به که گستره آن  اين سرزمين ،باختر
 بخش بزرگ 2.می باشدھم مرز است، و در جنوب با پنجاب و در خاور با کشمير ھم مرز 

ھندوکش پوشانيده است، که به رشته کوه ھای  رابود و باش پشتون ھای خاوری  گستره
ھای بلوچستان پھن می  بانبه سوی بياجنوب باختری،  در جھتدريج دامنه ھای خود را ت

 .نمايد
 

چند گذرگاه کوھستانی که با  راهاين سرزمين دشوار گذر کوھستانی را می توان تنھا از 
ذھاب بريده شده اند، پيمود و  ، گومل و)ُکُرم(رودخانه ھای کابل، سوات، توچی، کوروم 

گذرگاه خيبر است که آب ھای رود  -آسان ترين راه ھا از افغانستان به ھند. پشت سر گذاشت
از سر گذرگاه خيبر ھمچنان . کنده اند ،کابل آن را از � به �ی صخره ھای دسترسی ناپذير

دير، سوات، (الی پشتون به دو بخش شم خاوری مرزھای جداکننده گستره بود و باش قبايل
می ) »کاکرستان«تيرا، باجور، کرم؛ وزيرستان و (و جنوبی ) چترال و بخشی از ھزاره

جايی که تا ھمين اکنون بخش  - به سوی جنوب خيبر، کوه ھای سليمان واقع است . گذرد
  3.بزرگ قبايل خاوری پشتون ھا بود و باش دارند

  
له بزرگ پتان در ھند بريتانيايی نزديک به در آستانه جنگ جھانی دوم، نفوس چھل و ھفت قبي

، نزيک به ده ميليون در آن ھنگام، در افغانستان و ھند بريتانيايی 4.پنج ميليون نفر می رسيد
    .پشتون بود و باش داشتند

آن ھا  ،مگر، در لحظات خطر .و چه بسا که دشمنانهاسبات ميان قبايل بسيار پيچيده بود نم
سيک ھا، (از اين رو، اشغالگران . نه می رزميدندابرابر دشمن بيگدر  دوشادوش ھمھمواره 

ھميشه در برابر آن ھا ائتNف قبايل  .گيده اندنبه ندرت تنھا با يک قبيله می ج) انگليسی ھا
آن گاه تعامل زنجيره يی  .سر به شورش بردارديک قبيله  بسنده بود. پشتون شکل می گرفت

از خيبر تا  ،بود و باش پشتون ھا از چترال تا بلوچستان در سراسر  گستره -آغاز می گرديد
 . خوست

 

                                                
  .32-31. ، صص2000مسکو، ، افغانستان، پرسشنامه.  1
  .5، ص1984مسکو،  ،)اجتماعی - مشخصات تباری(پشتون ھای خاوری معاصر . تيمورخانف، ل.  2
  .15- 8. ، صص1977، مسکو، ايالت شمال باختری مرزی پاکستان،  .د .جبارف، ت.  3

4  .Gupta.A. North-West Frontier Prvince legins lature and  Freedom struggle 1932-
1947. New  Delhi 1976. P. 5. 



  

جورج مک  -کسی جنرال بريتانيايیھر دقيق تر از  ،چگونه اين کار رخ می داداين را که 
. وزيری ھا با اوروکزايی ھا. مسعودھا با وزيری ھا پيوند دارند«: مونی پرداز نموده است

باجوری ھا با . مومند ھا با قبايل باجور. ھا با مومندھاافريدی . اوروکزايی ھا با افريدی ھا
قبايل بونير با باشندگان دره سند و . سواتی ھا با بونيری ھا. ديری ھا با سواتی ھا. ديری ھا

  5.»...آن ھا با قبايل کوه ھای سياه
  

لشکرھای قبايل مرزی  شمار کلاد انگليسی، بيشتر از ھر چيزی ندر رابطه با اين، در اس
شمار ھمه در سمله در آستانه جنگ جھانی دوم، . دوھند آورده می شال باختری شم

رزمنده برآورد کردند که با تفنگ ھای مدرن چند تير مسلح  223168پشتون را  نجنگجويا
   6.بودند

  
آتشباری رزمجويان آن ھا را  بسياری از قبايل با تيربارھا که بيش از اين توان ،گذشته از آن

در ھند ھمواره ناگزير بود توان حکومت ھند بريتانيايی . شيد، مسلح بودندافزايش می بخ
  .رزمی پشتون ھای خاوری را در سنجش بگيرد

  
خاطر سياست  بهکه اوضاع در مرزھای ھند و افغانستان نه تنھا  شايان يادآوری است

بل  ،تکه روشن است برای پشتون ھا دشمن شماره يک به شمار می رف تجاوزگرانه انگليس
ھر . می گرديد ، پرتنشمت کابلوھای قبايل جنوب افغانستان با حک نيز به خاطر رويارويی
مقاومت سرسختانه  ،تحکيم کنترل خود بر قبايل مرزیافغان مبنی بر گونه تNش فرمانروايان 

به ياری  يايیندر بسا موارد، خود پتان ھای ھند بريتا. را بر می انگيختمسلحانه آنان 
ھمواره تNش می ، حکومات ھند و افغانستان پيونددر اين . می شتافتندخود  فغانیھمزادان ا

ورزيدند به ھر بھايی که شده از قيام مسلحانه سراسری در گستره قبايل پشتون که نيروھای 
ھزار ستيزه جوی مسلح می رسيد،  370خبارات شوروی به تا به اطNعات اسنحد آن ھا بتم

   7.جلوگيری نمايند
  

ھمتباری، : يکپارچگی پشتون ھا را در برابر دشمن خارجی تامين می نمودعامل سه 
  .و ھم آيينی »پشتونوالی«
، افزون بر ھمزبانی و ھمفرھنگی برای پشتون ھا شامل آن می گردد که ھمه عامل نخست 

     .ھستند 8)پتان(آن ھا از تبار قيس عبدالرشيد 

                                                
5. The Pakhtun question . Hove, 1951,  p3. 
6 . Hauner M. India in Axis Strategy . Germany, Japan and Indian nationalists in 
Second World War. Stuttgard, 1981, P. 83. 

بايگانی خدمات استخبارات //  1929شوروی مربوط سال  برگرفته از مدارک ستاد ارتش روسيه.   7
  .27، برگ »قبايل« ، 1225خارجی فدراسيون روسيه، پرونده شماره 

خاستگاه و منشای پشتون ھا اين است که در زبان عربی ھای مربوط به يکی از پارادکس ھای اسطوره .  8
که ( را »پتان«لقب زيره نمای عرب، در ج که چگونه قيس عبدالرشيدرو، اين از اين . نيست» پ«حرف 

آن ھم از سوی پيامبر اسNم گرفته است، ، )ير بادبان قايق آمده استتعنای مدر افسانه ھای پشتون ھا به 
 - . آنچه روشن است، اين است که در تاريخ رسمی اسNم چنين چيزی درج نگرديده است .باشد یروشن نم

   .گ



  

اين ھمريشگی به دست فراموشی سپرده می  ؛درونی یھر چند گاھی در کشاکش ھا ،ھرگاه
  .ی بازآرای می گردديگام دفع تجاوز از بيرون، دير يا زود پيوندھای خونی و تيره نشود، ھ

  
که  ی را در زندگی پشتون ھای خاوری سنت ھای پشتونوالی بازی می نمايدبزرگ تاھمي

ارزش متعالی در  ،ننگ و دفاع از آن. »بدل«و » ننگ« »مفاھيم اساسی آن عبارت است از
ارزش برابری قبيله  يک رزمجوی عادی برایننگ ننگ رھبر و  .است زندگی ھر پشتون

 .قبيله يی ھا شمرده می شود ت به ھمه ھمناھا ،شرف يک فرد قبيله تاخت و تاز بهچون  .دارد
قواعد نانوشته «: داده استتعريف دقيق اصل ننگ را  -ژوھشگر روسیپ -کاتکف. ای .ای

کنار در  .رسالت و شرف تثبيت شده است صور در بارهتيری رزمجويان که با شده دل
   9.»سرشت ننگ را می سازند -لرز و خيانت ،نکوھش خشن ھر گونه پديد آيی ترس

  
حال چه رسد تجاوز در برابر قبيله متحد،  ،دارايی و مينز، آزادیھر گونه دست اندازی بر 

افذ ن» بدل«آنگاه قانون . ننگ ارزيابی می گردد چونان نقض ،به کشتن يکی از خويشاوندان
   10.ام بياوردوکه می تواند سده ھا د نبا خو نقانون انتقام خو -می گردد

  
پايان يابد که ھرگاه يکی از جوانب سر تسليم فرو آرد و گاه  تنھا آن خونريزی می تواند

می گردد  نفوذ ممکگاھی به ياری يک ميانجی با ن. بخشايش جانب پيروزمند گرددخواستار 
مھم است در  .فرو خوابانيدبا پرداخت پول گزاف را  کشاکشريزی نکشانده و نکار را به خو

دولت  .ھای دولتی نيز نافذ استدر مناسبات ھر قبيله پشتون با ارگان  اصل بدلکه  نظرداشت
ر برای نمونه د( بيگانه» قبيله«در ديدگان پشتون ھا خان اعلی است و حتا چونان يک 

اوضاع در با توضيح  -سفير افغانستان در مسکو -سلطان احمد خان  1945فبروری سال 
د ونزديک به صد سال می ش«: سفير شوروی در کابل گفت -مرز افغانستان و ھند به باکولين

ھيچ چيزی برای آن  ،مگر. اداره می کنند »آزاد«وار نامنھاد نگليسی ھا قبايل ما را در انکه 
 ،باشندگان اين قبايل بيشتر. حتا نياموخته اند که انگلستان چگونه کشوری است .ھا نکرده اند

و آن  رش می آورندودارند که بر آنان ينيکی از قبايل مرزی می پافراد را چونان  ی ھاانگليس
بيشر آن ھا حتا نمی دانند . انگليسی ھا  را می کشند به نوبه خود نيزمی کشند و آن ھا  ھا را
  . 11)»کشور بزرگی است تانگلسنکه ا

  
استثتاء ھمه دون بو عزت برای پاسداری از شرف خودگردانی قبايل پشتون نظام سنتی  

ھمواره  ،»خيل«بوط به منافع دو يا چند رھمه مسايل م. اعضای آن در نظر گرفته شده است
م فقت کامل ھمه گرد ھاتنھا با مو ،فيصله. بررسی می گردد -جرگه - در جلسه عمومی قبايل
ھر گاه نتوانند به توافق ھمگانی دست يابند، موضوع را برای مدت  .آمدگان اتخاذ می گردد

چنين نظامی نفوذ نيروھای خارجی  .عينی تا برگزاری جرگه بعدی به تعويق می افگنندمنا

                                                
،صص 1989تاريخ، اقتصاد و فرھنگ، مسکو، : افغانستان// ساختار قبيله يی پشتون ھاجنبه ھای اجتماعی ، ای، کفا تک.  9

41-42.   
  . 68-67، صص 1989، مسکو، تاريخ، اقتصاد و فرھنگ: افغانستان// موازين شرف پشتون ھا، .ژيخاک، ل.  10
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به ميزان جدی يی با دشواری رو ) را...ساختارھای دولتی، احزاب و سرويس ھای ويژه و(
  .به رو می سازد

  
بخش بزرگ پشتون ھای خاوری پيرو اسNم سنی ھستند و تنھا قبيله توری و برخی از خيل 

   .12ھای اوروکزايی، بنگش و افريدی شيعه اند
  

از نفوذ و قدرت بزرگی در ميان قبايل مرزی شمال باختری ھند بريتانيايی  روحانيون مسلمان
ه پشتون ھا در برابر زارطی تاريخ چند سده يی مب. برخوردار اند) اکنون پاکستان(

 آدم«که پيرامون ھر آنچه که مقدس است، مانند  استدر نزد آنان سنتی پا گرفته  ،اشغالگران
ه سک ھا و نه نچون . گرد بيايند از ميان  روحانيون بومی...) پير، شيخ، فقير(» سمقد

مبدل می  )جھاد(بودند، جنگ در برابر آنان به جنگ مقدس نگليسی ھا ھيچکدام مسلمان نا
اجازه می داد تا دشمنی را کنار بگذارند و برای دفع اشغالگران به قبايل کوھی اسNم  .گرديد

  . متحد شوند
  

اوضاع طبيعی در  با آن که .پيشه اصلی پشتون ھای خاوری زمينداری و دامپروری است
ه يی باران کم و گرمای چھل درج -است گوارگستره بود و باش آنان برای کشاورزی بس نا

    .13اجازه نمی دھد حاصNت خوبی برداشت» ناسترون«تابستان ھا با زمين ھای 
. در بيشتر موارد حاصNت نابود می گردد ،مصنوعی و آبرسانی حتا در صورت آبياری

 و ، پايمردیسرسختیزنده ماند،  »یدوزخ« توانفرسای برای آن که در چنين شرايط
در بخش » پاده داری«رپايان شاخدار بزرگ پرورش چھا. تسمرادنگی بزرگی در کار ا

در . اه ھای خوب دارد، رواج داردگجايی که چرا -قبايل پشتونگستره بود و باش شمالی 
پشتون ھای خاوری . نواحی خشک و بی آب و گياه جنوب رمه داری و کوچروی رواج دارد

می  به افغانستان -ھر تابستان ناگزير به شمال ،برای رمه ھای خود» تريد«به دليل کمبود 
  .کوچند

 
 قاچاق به شکل به پيمانه بسيار -کا� تترانزي ،قلم مھم درآمد برای بسياری از پشتون ھا

پشتون ھای . به شغل اصلی مبدل شده است .]گ- مرزی[ برای بسياری از قبايل قاچاق  .است
برای خريد  .]گ-)کنون به پاکستان([به ھند  ھر زمستان با بازگشت از افغانستان ،کوچرو

ھمه  ،ھنگام کوچروی ھای تابستانی .رھسپار می گردند کا�ھای مورد نياز مردم افغانستان
بخش بزرگ سود ناشی از فروش . دوده می شرکا�ھای خريداری شده به جای مورد نظر آو

کا�ھا را رھبران قبايل به دست می آورند که در سده بيستم به بازرگانی عمده فروش مبدل 
  .نداه گرديد

  
بيستم  اين بازرگانی سر از نيمه دوم سده  ،افزون بر آن .استدرآمد پشتون ھای عادی ناچيز 

پيوسته کاھش می  ،به خاطر تمرکز رو به افزايش شرکت ھای انگليسی و بازرگانان افغانی
دوزندگی . استه وری ھای خانگی در نزد پشتون ھای خاوری خوب توسعه يافته شپي .يافت

                                                
شيعه مذھب )  پشتو زبان ھاشايد يا (ھا  ندر نواحی قتدھار افغانستان شمار بسياری از پشتوھمچنان .  12
    .گ-اند
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ساختن جنگ  -ترين پيشهشازمگر پر درآمد ترين و .... فرش بافی و مانند آن ،پارچه ھا
تنھا وزيری ھا و  مگر. ردرواج دا نکه در ھمه قبايل کوھنشي استافزارھای سرد و آتشبار 

در دوره . می بالند افريدی ھای خيبر به استادان خود در رشته ساختن تفنگ ھای چند تير
در ھند  از شرکت ھای سNح سازی ای اين تفنگ ھا پنھانیپيچيده ترين پرزه ھاستعمار، 
تا آغاز به ساختن توپ ھای سبک حوزيری ھا  ،سر از آغاز سده بيستم. می شد خريداری

استان مرزی  سه نمودند و در آستانه جنگ جھانی دوم بنا به مدارک استخبارات شوروی در
اه ساخت تفنگ ھای گکار 3000به  به گونه زير زمينی نزديک تری ھند بريتانيايیخشمال با

     14.انگليسی کار می کرد
که بل  ،قNل خود دفاع نمايندتاسلحه اکثر به پشتون ھای خاوری کمک می کرد نه تنھا از اس

آغاز می ھنگامی که حاصNت نابود می شد يا چرای ھمگانی رمه ھا ، يز در زمان دشوارن
به مناطق شبيخون ھای تاراجگرانه  ،نگیشيوه نجات از گرس يگانه .دن، نجات يابگرديد

برای بقای قبايل پشتون  ،در درازای سده ھا .استبود و  ی ھاوارمند واقع در ھمتنشيمنی ثرو
مشغله يی  ،تاراج باشندگان دره ھا ،در ذھنيت پشتون ھا. به اين شيوه رو می آوردندخود 

و ی به مناسبت بزرگداری قبايل افريدی حتا مراسم نيامدر . چون تجارت و دامداری بود
ھمواری ھای  چون .از کارروايی ھای دزدان جوان و نوجوان برگزار می گرديدستايش 

اجگرانه در برابر رھای تا شبيخون ،پيرامون رود سند باشندگان غير مسلمان داشت
برای به چنگ [(از سوی روحانيون مسلمان که در آن نوعی جھاد را می ديدند» کافران«

   . قرار می گرفت ستايشمورد  ،.]گ-)مآوردن غناي
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  بخش دوم

  مرزھای خونين
جايی که بيشترينه پشتون ھا بود و  -نواحی کوھستانی افغانستان و کرانه ھای راست رود سند

آسان ترين راه مگر، . باش دارند، جاھای دشوار گذار و از ديدگاه منابع طبيعی نادار است
ھمه از اين رو،  .می گذرد نوتباش قبايل پش وره بود تاز طريق گسندوستان ھای منتھی به ھ

 گرفته تا نادرشاه افشار ايرانی) الکساندر ماکدونی(از اسکندر مقدونی کشورگشايان ھند
  . ناگزير بودند از طريق تنگی ھای کوھستانی شاخه ھای ھندوکش بگذرند

  
 ،دريايی به ھند رخنه نمودند، مگر با اين ھم انگليسی ھا، ھر چند، با بھره گيری از راه ھای

در  .می دانستند نيکھمچنان اھميت استراتيژيک افغانستان و سرزمين ھای پيرامون آن را 
در . نمودند تکيه دھم در لندن به برپايی کنترل بريتانيا بر اين منطقهزدر سده ن ،رابطه با اين

جنگ پيوسته با قبايل پشتون گرديد که  يای کبير درگيرناتتقريبا طی يک سده بري ،نتيجه
  .وانست رام نمايدتبيشترينه آن ھا را ن

  
ھنگامی که روشن گرديد که ناپليون می  ،برای نخستين بار در اوايل سده نزدھمانگليسی ھا،  

دلچسپی پيدا به گستره بود و باش پشتون ھا کوشد به سوی ھند به کشورگشايی بپردازد، 
چندين ھيات  1812- 1802دولت انگليس در ھند در سال ھای  ين،با ا در رابطه .نموند

استخباراتی برای گرد آوری اطNعات در باره قبايل کوھنشين که گذرگاه ھای کوھی را از 
  15.اشتافغانستان به ھند کنترل می نمودند، گسيل د

انگليسی ھا و متحدان سک شان با  )1842- 1838(افغان و انگليس  اولدر روند جنگ 
  .اومت سرسختانه قبايل پشتون رو به رو شدندمق

ان سپاھيان بريتانيايی يراه ھای مواصNتی م ،غلزايی ھای به پا خاسته در روند اين جنگ ھا
گام عقب نھزار نفری انگليس را ھ تش بيستھمو، آن ھا بودند که ار. در کابل و ھند را بستند

به نام ويليام برايدن توانست از اين تنھا يک پزشک  .16شينی از افغانستان نابود ساختندن
تله «فرماندھی بريتانيايی برای نخستين بار با نيروی ترستاک . کازرار جان به در برد

. گرديدآشنا که برای آن نابودسازی ھر نيروی اروپايی تنھا به زمان نياز داشت، » افغانستان
زرگی دارند، برای چندی از چه نيروی بقبايل پشتون بريتانيای کبير با درک اين موضوع که 

  . دست برداشتند غال سراسر ھندشسرزمين ھای بود و باش آنان تا ا تصرف
  
بی درنگ پس از اشغال پنجاب به جنگ پر ھزينه و  پای انگليسی ھا ،1849به سال  

برای پاسبانی از مرزھا به خاطر شبيخون ھای آنان . سھمگين با قبايل کوھستانی کشانيده شد
اما اين سپاه که  17.سپاھی ايجاد گرديد 12000انان مرزبانی پنجاب با بيش از سپاه پاسب

ھيان انگليسی در ھند بود، نمی توانست به تنھايی مساله امنيت اجنگنده ترين سپاه در ميان سپ

                                                
ان در نيمه تخالفين نفت هللا، گستره جويی انگليس در افغانستان و مبارزه رھايی بخش مردم افغانس . 15
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بزرگ و  دژپانزده  از ھمين رو، در امتداد اين مرز. ل نمايدحمرزھای ھند و افغانستان را 
ھيان انگليسی اا گرديد که در ھر يک از آن ھا پادگان ھای نيرومند سپپمی برپاسگاه نظا پنجاه

تنھا در پيشاور پيوسته يک لشکر حضور داشت که با توپخانه تقويت  18.جا به جا گرديده بود
ساخت وصل گرديدند که نوھمه نقاط تحکيم شده ميان ھم با راه ھای  .19شده کوھی مجھز بود

مگر ساختن اين پاسگاه ھا . نيروھای نقويتی رسانيده می شدروی آن ھا در لحظات نياز 
چون اين استحکامات روی زمين  .گيختنبر می ا تازهبه يورش ھای مسلحانه پشتون ھا را 

: تانيا نوشتيکارمند مستعمراتی بر -تمپلاندرين باره . ھای قبايل پشتون ساخته شده بود
ديوار ستبری ھمانند  ،ان کوھنشين را نگھداشتکامN جنگاور سامانهبرای آن که تنھا با اين «

   20.»ميل با شمار کافی پاسداران مجھز نياز است ھشت صدديوار چين به درازی 
  

در برابر پشتون ھا فرماندھی انگليس  1857-1850ايدی، تنھا در سال ھای  جنرالاھی به گو
شکرکشی ھا تا در ھر يک از اين ل. شانزده بار لشکرکشی ھای سرکوبگرانه نموده بود

سرفرمانده ارتش . مگر ھمه آن ھا کمتر موثر بودند .سپاھی اشتراک ورزيده بود 5000
و ... نبودند دلبخواه رکشی ھای پيشين کنتايج لش«روز اعتراف می نمود که  -بريتانيا در ھند

  21.»ياب نگرديدبه وحشت انداختن و ترساندن قبايل کوھنشين دست -اھداف آن
از چنين تحول  جلوگيری برای. ديد خيزش سراسری پشتون ھا پديد آمده بودافزون بر آن، تھ

سی و پنج بار دست به  1878-1849رخدادھا، انگليسی ھا ناگزير گرديدند در سال ھای 
  22.ميليون روپيه ھزينه نمايند 58عمليات سرکوبگرانه بيازند و 

 
خاوری با امير دوست محمد  شتون ھایپحاد تحکومت مستعمراتی در ھند از ا ،بيشتر از ھمه

. می ترسيد ت،خان که زمان درازی اشغال پيشاور از سوی بريتانيا را به رسميت نمی شناخ
: در آينده به خاطر می آورد) ندھارکروبرتس آف (» دھارینق«فيلد مارشال روبرتس 

نده بود و اين حالت نگران کن رناآرامی ھای پيوسته در مرزھا عمدتا ناشی از خصومت امي«
  23».می کرد خامتتھديد به وھرگاه نمی توانستيم با دوست محمد خان به موافقت برسيم، 

  
کميسار انگليسی در پيشاور  -ادواردسبه  نائب السلطنه ھند -روی اين منظور، دالھوزی

حقوق انگليس را بر  گفتگو گردد و آن را وادار سازد تامت افغانی وارد حکوداد تا با  رھنمود
به سال  ،ھر چه بود .ه با شھر پيشاور به رسميت بشناسداراست رود سند ھمر کرانه ھای

ه ادوست محمد زير فشار انگليسی ھا موافقت نامه يی را به امضاء رسانيد که از ديدگ 1855

                                                
رگ، وب رتانگليس با قبايل مرزی افغان، سان پ برخوردھای ھند،  -انگليسی» قفقاز«، .ا.اريتسف، ن.  18

گليس  در پاسگاه ھای مرزی در امتداد مرزھای شمال باختری ھند بريتانيايی فرماندھی ان. 52.، ص1920
  . سپاھی را گماشته بود 46000در سه دھه اخير  سده نزدھم 

  .147. ، ص1887آماری ھند برينانيايی، سان پتربورگ،  - اوچرک نظامی. تيزين ھاوزن، آ.  19
، 1874سان پتربورگ، ،ھندی با ھمسايگان شمال باختری -ايدی جان، مناسبات متصرفات انگليسی. 20
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تسجيل می   ،را به ھند بريتانيايی -مرکز عمده قبايل پشتون -شھر پيشاورحقوقی پيوستن 
   24.نمود

ره قبايل تاق گسمبيشتری آغاز به پيشروی در اع بی باکیبا بريتانيای کبير ، پس از اين رخداد
گاه راشغال گذ ب السطنهئبه نا) وبکجا(جنرال يعقوب  1856ھنوز به سال . پشتون نمود

، برنامه ريزی می کرد م مرزی راحکه او پاسگاه مستکجايی  - ويتهکبو�ن و کشاندن مرز به 
گليس اجازه دھد راه از ھند به سوی شھر نی توانست به ام طرحتحقق اين  25.پيشنھاد کرد

برای اين کار بايسته بود زمين ھای قبيله کاکر را در  ،مگر .زير کنترل خود بگيرد دھار رانق
در ھند پياده  1859-1857خيزش ھای توده يی سال ھای  .بلوچستان شمالی اشغال نمود

قوب توانست به پياده ساختن انديشه عي 1859 الستنھا به . ساختن اين طرح را به تعويق افگند
با رو به شدن با مقاومت سرسختانه  ی بريتانيارستعمااحکومت  مگر 26.مايدنم اقداھای خود 

ترسانده  1863به ويژه انگليسی ھا را رويدادھای  .دگرديی نعقب نشيبه ناگزير  ،کوھنشين ھا
چيزی نمانده ندھی جنرال چمبرلين ھنگامی که اکسپديسيون بزرگ سرکوبگرانه به فرما -بود

  27.بود که از سوی نيروی مشترک قبايل بونيز و سوات نابود شود
  

دستور داد به عمليات سرکوبگرانه در برابر پشتون ھا پايان  1864به سال بريتانيا حکومت 
کومت دزراييلی ححتا . ادامه داشت 1876تا  ستانافغانو آرامش در مرزھای ھند. داده شود

 ،که مقصد آن اشغال افغانستان(را ) فارورد پاليسی(» سياست پيشروی« 1874سال  که در
ريسک نکرد بی درنگ بود،  هاعNم نمود ،)از سوی بريتانيا بود هی مياناايران، و آسي

  .اقدامات نظامی را در برابر قبايل پشتون از سر گيرد
ه شد که بی درنگ آغاز به آماده د ليتون به سمت نائب السلطنه نو ھند گماشترل 1876به سال  

افسانه  ،برای توجيه سياست تجاوزکارانه انگليس او، .ليس نمودگسازی جنگ دوم افغان و ان
ه به دست روس نسيای مياآبه کار بست که گويا در نتيجه افتادن را » تھديد روسيه برای ھند«

يی » وسالی« ھای »افغانستان«برای دفاع در برابر اين تھديد، در نظر بود   .ھا پديد آمده بود
   28».ايجاد گردد »قندھار«و  »ھرات« در
  

ھند بريتانيايی می » مرز استراتيژيک«) فارورد پاليسی(» سياست پيشروی« دکترين بر پايه
ليتون در آستانه جنگ  29.آن روی ھندوکش»مرز علمی«بايست روی رود آمو می گذشت و 

ما حا� بايد «: رتر دولتی در امور ھند نوشتسک -به مارکيز سولسبيریافغان و انگليس 
مساله در باره آن را که به گونه واقعی مرز شمال باختری ما چه چيزی است، را بازنگری 

مرز طبيعی عظيم  .ندارد ھمخوانی ما نيازھایبيخی با ) روی رود سند(خط کنونی . نماييم
می بايستی مرز نھايی ما بارت است از رشته کوه ھای ھندوکش با شاخه ھای آن و عھند 
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به سخن ديگر، حکومت استعماری بريتانيا وظيفه تاخير ناپذير سياست پيشروی  30.»باشد
  . خود را اشغال سرزمين ھای پشتون ھای خاوری گذاشته بود

  
به تلخ خود دريافته بودند که جنگ تازه افغانی را می توانند تنھا در راز تجانگليسی ھا 

ديوار «افغانستان را از  تا بايسته بود. قبايل مرزی بی طرف بمانند صورتی ببرند که ھرگاه
حکومت بريتانيا يک رشته کامل  ،در اين رابطه. دنمحروم ساز.] گ-قبايل[ » خار دار

ن اآزاد برای سپاھي راسياسی و اقتصادی را به مقصد تامين گذ -تدبيرھای دارای بار نظامی
ماليات بر زمين  ،نخست در گام .روی دست گرفت ستره قبايل آزاد پشتونگخود از طريق 

اری ھا لغو گرديد و نيز ھمه وام وی از پشتون ھای باشنده ھمرباز گيرکاھش داده شد و س
» ورزیمھر«مبلغ مستمری پرداخت شونده به قبايل در ازای  .ھای پرداخته شده بخشوده شد

  .زايش داده شدفبه حکومت انگليس به گونه چشمگيری ا
   

پوياترين گرداننده . ام گرفتن »سياست روپيه«ی خاوری از سوی انگليسی ھا پشتون ھا خريد
در کرسی افسر سياسی در مرز با بلوچستان  1866روبرت ساندی مان بود که از  -اين روش

خدمت می کرد و کار بسياری برای تحکيم استواری مواضع بريتانيا در ناحيه گذرگاه بو�ن 
پاسداری از آن دسته  ومانه گسترده يی برای کشيدن راه ھای نظامی ساندی مان به پي. کرد

ی از شگردھای دادن کدر عمل اين کار ي. می را جلب کردوھای متشکل از جنگاوران قبايل ب
     .ون را می خريدندتدد بود که با آن ھا انگليسی ھا قبايل پشعسوبسايدی ھای مت

پيروزی  نستيخمگر ن .بزرگی نياز داشت در بلوچستان شمالی به منابع» سياست روپيه«
زاد آقبايل بومی پشتون به عبور  1876ال سبه . بزرگ را برای اداره ليتين به ھمراه آورد
Nت موافقتنامه کدر ھمان سال خان . موافقت کردند کاروان ھای انگليس از راه گذرگاه بو�ن

ھزار  صدافت سا�نه يو با درای آن ابناسارت باری را با انگليسی ھا امضاء کرد که بر م
  31.اجازه ساخت راه آھن وتلگراف يه شھر کويته را داد مری به انگليسی ھا تپيه مسور

فقت خان کNت را به اشغال راه ااندی مان به ياری مستمری اضافی موفق شد موسبه زودی 
بی  ستنباھمين شيوه توا. ندکگليسی جلب نھای منتھی به گذرگاه بو�ن از سوی سپاھيان ا

  . اين گونه راه به سوی کابل گشوده شد. يداگاه ھای خيبر و کرم را تامين نمربايل گذقطرفی 
  

شايان يادآوری است که اين رخدادھا در گستره قبايل پشتون بار ديگر تاييد کردند که 
بوده » زر«، بل که »زور«ه نخطرناک ترين جنگ افزار انگليسی ھا بر ضد افغانستان 

 ايند با نآن ھا از اميران افغان فرمان نمی برد .پشتون خاوری  مردم ناداری اند قبايل .تاس
از اين رو اجنت ھای بريتانيايی موفق  .که آنان پشتون ھای خاوری را اتباع خود می شمردند

  .ل به بيطرفی نماينديرا متما 32»آزاد«شدند قبايل 

                                                
  . 311. ، ص1990خالفين، شيپورھای پيروزی ميوند، مسکو، .   30

اين اثر به قلم جترال گل آقا به دری برگردان و در سال ھای دھه ھشتاد سده بيستم در : يادداشت گزارنده
  .کابل به چاپ رسيده است
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که تا به امروز کار برد دارد،  »قبايل آزاد«صطNح ا ،از اين رو .انداختند »جاودانه«و بردگی ت بند اسار



  

شير [سپاھيان امير روشن است . کرد انگليس آغاز به جنگ با افغانستان 1878در ماه نوامبر 
بدون ياری قبايل نمی توانستند جلو پيشروی سپاھيان انگليسی را در گذرگاه .] گ-علی خان

آنجه مربوط به گذرگاه بو�ن می گردد، انگليسی ھا حتا بدون يک  .ھای خيبر و کرم بگيرند
کابل پدر بر تخت ب خان که پس از وامير محمد يعق. آن را پشت سر گذاشتندھم  شليک 

» گندمگ«يای کبير قرار داد نابرابر صلح نت از مقاومت برداشت و با بريتاسشسته بود، دن
داره نواحی سيبی، پيشينه و کرم را زير ايعقوب خان  ،بر اساس مفاد اين قرار داد. بسترا 

انگليسی ھا گذرگاه ھای کوھستانی خيبر و ميچنين زير کنترل  ،اداره بريتانيا سپرد و اين گونه
ی به متصرفات ھند بخش ديگر قبايل پشتون را انگلستان ،در نتيجه اين قرار داد 33.در آمد

 1880-1878جنگ دوم افغان و انگليس سال ھای بريتانيای کبير با آن که . وصل کرد خود
را باخت، با آن ھم توانست قرار داد گندمک را ھمچنان نافذ نگھدارد و ھمه زمين ھای اشغال 

    .ر ترکيب ھند بريتانيايی ماندندد نشين ه پشتونشد
  

به بايد  -بس دشواری قرار داشتراستين مت استعماری وظيفه وکنون ديگر در برابر حک
در گام نخست، انگليسی . آوردمی ن ھا را به تصرف در ينه به روی کاغذ اين سرزم ،راستی

ھا با درک اين که ناممکن است به آن  1881به سال . کيم يابندحھا تNش ورزيدند در خيبر ت
به کرنش ھای بزرگی در برابر قبايل خيبر دست سرعت کوھنشينان را سرکوب نمود، 

 بعدیيازيدند و با افريدی ھا موافقت نامه يی را امضاء نمودند که برای تدوين قرار دادھای 
  : وافقتنامهای اين منبرمب. گليسی ھا و قبايل پشتون خاوری چونان نمونه گرديدنميان ا
ان خود ياخت و سپاھنکوھی را به رسميت ش»آزاد«قبايل  »استقNل«حکومت بريتانيا  - 1

 . علی مجيدی و لندی کتل بيرون بردھای ه ارا از دژ ھای مھم در گذرگ
در ازای به دست آوردن  آن را افريدی ھا راهپاسداری از خيبر و آمد و شد از   - 2

 .به دوش گرفتند مستمری بزرگ، 
 .کس ھای بازرگانی را حکومت بريتانيا می گرفتھمه ت - 3
افريدی به دوش ) خيل ھا(مسووليت صلح و نظم در گذرگاه ھا را  ھمه تيره ھا  - 4

 .گرفتند
) نشانزنان خيبر( »گداران خيبرنتف«دسته ويژه يی به نام  ،برای پاسبانی از گذرگاه ھا - 5

 34.ايجاد گرديد از جمع جنگجويان افريدی ھا
  

خود گردانی کامل نان برای افريدی ھا درست مانند ديگر قبايل کوھنشين انگليسی ھا ھمچ
بسيار مھم است خاطر نشان . و آنان را از پرداخت ماليات معاف ساختند نگھداشتندرا 

ساخت که در اين قرار داد ھيچ چيزی در باره به رسميت شناختن قيموميت انگليسی ھا بر 
که پسان ھا در انگليس ھمانا ھمين گونه آغاز به ھر چند ھم . افريدی ھا گفته نشده بود

فقت نامه و بسياری از موافقت نامه ھای ديگر با قبايل پشتون خاوری اتعبير  اين مو
 35.نمودند

                                                                                                                                                       
پاکستان و برای گمراه ساختن و فريب اذھان باشندگان پشتون  استعماریزيرکانه  شيادانه ويک اصطNح 

   .گ-.شدمی به کار برده  »دندرب«ای آن قبايل به ج می بودبھتر  و   است
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بخش ھای گستره قبايل پشتون، بريتانيای کبير ناگزير گرديد دست به لشکرکشی در ديگر 

جايی که مواضع  - تا در بلوچستانح .ھای سرکوبگرانه در برابر قبايل کوھنشين بيازد
ن ھای خود ييا بر سرزمنکاکرھا و ترين ھا کنترل بريتا ،بريتانيا محکم تر از ھر جايی بود

ھمو، اين رخدادھا نشان دادند . دنرا تنھا پس از چھار سال آزگار جنگ ھای سخت پذيرفت
و قندھار پلی  که با آن که ساندی مان به گفته معاصران وی بر دو سوی کرانه ھای ھند

سخاورزانه روپيه ھا ھموار کرد، حکومت ھند در ھای برپا کرد و راه را با داد و دھش 
   .36بلوچستان بس ضعيف و ناپايدار بود و تنھا به زور سرنيزه ھا استوار بود

  
ت به ساختن پست ھا و پاسگاه ھای نو ين، حکومت بريتاتيا تصميم گرفت دسدر پيوند با ا

 جلبو با مطمين بر بو�ن کنترل با برقرار نمودن  .احی کوھستانی بيازددر مھم ترين نو
گليسی ھا به زودی آغاز به سرکوب قبايل ديگر پشتون که گستره نا ،ی قبايل خيبرنمھربا

وظيفه عمده  .کردند ،می گرديدنشامل کنترل آن کشور » گندمگ«آنان بر اساس قرار داد 
ان خان که در نظر نداشت به راحتی حمز امير عبدالرتر اشيپکه  ودکبير اين ب یيانتايبر

ره خود طاين قبايل را زير سي ،دھدسرزمين ھای پشتون ھای خاوری را به انگليسی ھا ب
  .بياورد

توانستند نفوذ و تاثير » ديپلماسی خاوری«با بھره گيری از ھمه شگردھای  بريتانيايی ھا
جايی که بسياری از قبايل و خيل  -دنشخود را در چترال، باجور، و وزيرستان تقويت بخ

   .37افزار به دست می آوردند گو جن پولآنان ھا از 
  

زير شدند و باشندگان بومی اسپاھيان افغانی به چترال و وزيرستان سر 1892در سال 
  .آغاز به پذيرش تابعيت افغانستان کردند

 
چون در  .افغانستان برودنمی توانست اجازه بدھد که وزيرستان به ترکيب بريتانيای کبير 

از اين رو، . ه مھم استراتيژيک کرم را از دست می داداکنترل بر گذرگ ،اين صورت
به امير عبدالرحمان خان با تقاضای برون  1892نايب السلطنه ھند اکتبر  -�نس دون

به دليل  تھديد جنگ نو با عبدالرحمان خان . م دادوماتتاولي تانساز وزير شبردن سپاھيان
موفق نگرديد چترال و  وبه ھمين دليل ا. ناگزير گرديد فرمان برداری نمايد ،نگليسا

  . باجور را به افغانستان وصل نمايد
پس از اين رخدادھا در لندن تصميم گرفتند عبدالرحمان خان را وادار سازند به گونه 

اين  برای . دست بردارد و منصرف شودپشتون ھای خاوری نھايی از ھمه سرزمين ھای 
بريتانيای کبير در  ،موافقت نامه ننگينی را به امضاء برساندتا که امير را وادار سازند 

مرکز ساخت و محاصره ھيان را متاگروھبندی بزرگ سپمرزھای ھند و افغانستان 
   38.ستان را اعNم کرداقتصادی افغان
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سکرتر  -ديورند اين تدبيرھای فشاری عبدالرحمان خان را ناگزير ساخت به آمدن مارتيمر
دولتی ھند بريتانيايی به کابل موافقت نمايد که می بايست امير افغان را ناگزير سازد از 
تNش ھای مبنی بر تابع ساختن قبايل کوھنشين وزيری افريدی و مومند به خودش پايان 

لمات انگليسی می پدر عوض دي. بخشد و پيشروی به سوی چترال را متوقف سازد
ميليون روپيه و پايان دادن  1.8الرحمان خان پرداخت مستمری به ميزات توانست به عبد

  . به محاصره اقتصادی را وعده دھد
  
پيش از رفتن  –يک برگ برنده ديگر ھم در دست نماينده انگليس بوددر گفتگوھای کابل  

رھبران برخی از قبايل را که در گذشته از امير مستمری  او موفق شده بود به کابل
ان چندين بار نسبت به کابل  بيشتر نمتعھد گرديد به آ سانگلي. د، بخردشتنت می دادرياف

با درک اين موضوع عبدالرحمان خان . بپردازد و با اين کار آنان را به جانب خود بکشاند
اعتمادی  درخورآماده نيست، و قبايل کوھی متحدان  با انگليس که افغانستان برای جنگ

پيروزی بزرگ  1893موافقت نامه . با ديورند امضاء کرد ار موافقت نامه ،دنيستن
ان ھند و افغانستان مرز تعيين يرند که بر اساس آن موط ديخمطابق . ديپلماسی انگليس بود

سوات، چترال، باجور و بخشی از ) ديره جات(ھای دير  نخان نشي ،احيه خيبرنشد، 
پتان خNف اراده خود  ميليون 1.5نزديک به  .ترل انگليس قرار گرفتندنزير ک وزيرستان

     39.مبدل شدند» بريتانيا«به گونه فرموليته به اتباع 
  

ستره قبايل پشتون که گانگليسی ھا آغاز به اشغال نقاط استراتيژيک در  سال 1893سر از 
حکومت ھند  .ادگی می نمودند، کردندتھيان بريتانيايی سرسختانه ايسادر برابر سپ

ود ھمه ساله عمليات گسترده رزمی را برای سرکوب پشتون ھا راه بريتانيايی ناگزير ب
بھای ميانگين ھر يک از اين عمليات ھا ارقام نجومی يی را در مقياس سده نزدھم . بيندازد

تھديد «با ترس از  مگر حکومت انگليس 40.سه ميليون پوند استرلينگ -می ساخت
ه شده با دژھای خود ھمه راه ھای Nش به ھر بھايی کتاين ھزينه ھنگفت را با  »روسيه

از ھند  -ب السلطنه ھندئنا - ايلگين 1897به سال . گرديدمی ، متقبل منتھی به ھند را ببندد
: در برابر ما دو ھدف قرار دارد« : که در آن آمده بود دستور العملی به دست آورد

برپايی  ھر چه زود تر  قبايل مرزی و زير کنترل آوردن آنان و »رامسازی« -نخست
دستيابی به گذر آزاد  -دوم ؛روابط دوستانه با قبايل در آن سوی مرزھای اداری ما

  ...برای دفاع از تجاوز خارجی .)گ- ھندوکش(» مرز علمی ھند«ن ما به اھياسپ
  

ھرگاه به کمک پاسگاه ھای نظامی به مصالحه موفق شويم و اين قبايل را الحاق کنيم، 
، آن گاه بيندازيمرا بيشتر ميان ھم ھا ھرگاه ما آن . د بوددستاورد بزرگی برای ما خواھ

برد ما از ديدگاه تيوريک در آن خواھد بود که با اشغال سرزمين ھای آنان خواھيم 
ھند را با سپاھيان خود زير .] گ-منتھی به[توانست بسيار به خوبی راه ھای کوھستانی 

پشتون ھای خاوری به سال  ،انيابريتبه سياست اشغالگرانه در پاسخ 41».پوشش بياوريم
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ن قبايل مرزی از سوات تا وزيرستان آبه خيزش سرتاسری دست يازيدند که در  1897
رگاه ذگليسی در گنا و پاسگاه ھای ھمه دژھا. آغاز قيام پيروزمندانه بود .اشتراک ورزيدند

مھمات گ با نھزار ميل تف ھشتادامير به شورشيان . خيبر از سوی افريدی ھا گرفته شد
   42.داد
  

قبN اشغال نموده زير ضربات پتان ھا ناگزير بودند از ھمه نقاطی که سپاھيان بريتانيايی 
انگليس با  مرکز نمودن ارتش ھشتاد ھزار نفریتبا م اھتن. بودند، عقب نشينی نمايند

   .43را در ھم بکوبد مقيا ندشواری ھای فراوان ھر چه بود توانست اي
ابعاد و نيروی قيام . ظامی به مرز ورشکستگی قرار گرفتن نگيرج سنابه دليل مخھند 

ب کوقبايل مرزی پشتون چنان حکومت انگليس را ترسانيد ه بود که تصميم گرفت که سر
را در سرزمين ھای پشتون ھای خاوری  تآنان را به تعويق بيفگند و اعمار استحکاما

  . پايان ببخشد
که اين  چون. ح سراسری پشتون ھا دست بردارداز خلع سNبريتانيا ناگزير بود ھمچنان 

   44.ميليون پوند استرلينگ می زد 15به  سر به دو سال وقت نياز داشت و ھزينه آن کار 
  

ھای خاوری ماليات گرفته نمی شد و در مسايل درونی خود خودگردانی کامل  از پشتون
بود و باش داشتند، نافذ جايی که قبايل پشتون  - قوانين بريتانيا بر مناطق کوھی. داشتند

پشتون ھا از سوی انگليسی ھا با شکست » رامسازی«Nش ھای مبنی بر اشغال و ت . بودن
 »خط ديورند« ديده بود ونگرنشانه گذاری ھند و افغانستان نيز  نومرز . رو به رو شدند

می  خوانده 45.)گ-سرحد(» خط جبھی«بل » مرز«نه  1947حتا در اسناد انگليس تا سال 
  .46دش
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  - سرحد. ھمتا نمی باشنداز ھم بيخی تفاوت داشته و » مرز«و » سرحد«بايد توجه داشت که .  45
frontier )boundary(   به گستره  سرزمينی  يی که در گذشته، زمانی  که ميان  کشورھا خط مرزی بين

) border(برعکس، مرز . المللی وجود نداشت، به عنوان يک ساحه حايل ميان دو کشور اطNق می گرديد
يعنی . می گردد که دقيقا  دارای يک بعد استبه خط فاصل شناخته شده بين المللی ميان دو کشور اطNق 

خطی است که ساحۀ حاکميت دولت  -مرز. از ديدگاه ھندسی تنھا دارای طول است و عرض و پھنا ندارد
ھا را از ھم جدا می سازد که نه تنھا شامل روی زمين می شود، بلکه به صورت عمودی ھم فضای با�ی 

می گيرد که ھم قلمرو ھوايی و ھم عمق زير زمينی کشور تراز زمين و ھم عمق زير زمين را در بر 
از ھمين رو، کلمه سرحد تقريبا امروزه متروک شده است و کاربرد آن از . شامل حاکميت ملی می شود

نادرست  سرحد ميان افغانستان و ايرانبرای مثال، ھرگاه بگوييم . ديدگاه حقوق بين الدول درست نيست
ه سرحد در و مانندآن و از اين رو، بايد از کاربرد کلم يان افغانستان و ايرانمرز ماست و بايد گفته شود 

 .ھمچو موارد پرھيز شود
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 .فريب داده بود ،عبدالرحمان خان را در گفتگوھای کابل ،سخن بر سر آن است که ديورند
خط «چنين می پنداشت که مرز روی  ،امير به دليل اين که نمی توانست نقشه را بخواند

ديپلمات انگليسی  .ھمه زمين ھای مومندھا را در گستره افغانستان نگه می دارد »ديورند
ين اشتباه امير، لب فرو بست و موافقت نامه به واريانت انگليسی امضا با پی بردن به ا

اعتراض  1893امه سال نعبدالرحمان خان به نقشه پيوست موافقت 1896به سال  .گرديد
زمين ھای مومندھا  از  ساخت تا د او را وادار به عقب نشينیننه ھسطب الئر، ناگم. کرد

     47.دست برداردرسما 
  

ی و انگليسی نافغاراه کار کميسيون  انت شده دست به سنگ اندازی بر سرآن گاه امير اھ
» ط ديورندخ«در زمينه نشانه گذاری مرز يازيد و به گذاشتن نشانه ھای مرزی در امتداد 

به  یخود به ارايه کمک ھای پنھان یاو ھمچنان از طريق فرستادگان پنھان. کرد مزاحمت
  . يايی آنان ادامه دادنابريت دپشتون ھای خاوری در مبارزه ض

  
ل استقرار سپاھيان انگليسی در مسياستمداران بريتانيايی ناممکن بودن کا 1897قيام سال 

در لندن درک کردند که سرکوب قبايل مرزی ھنوز  .ستره قبايل پشتون را ثابت ساختگ
از . ناممکن است و نياز به مشی نو و نرم تری نسبت به مشی حکومت انگليس و ھند دارد

رون بدر پی گرفتن موافقت لندن مبنی بر  نو ھند نائب السلطنه  -لرد کُرُ◌ُزن ھمين خاطر
بايل پشتون و تشکيل استان نو مرزی شمال قبری ھمه سپاھيان انگليسی از گستره 

 احی اداری ھزاره، پيشاور، کوھات، بنو، ديرهودر ترکيب اين استان ن. باختری گرديد
  48.پشتون شامل گرديد» آزاد«ر قبايل سماعيل خان و نواا )دره(
  

مرکز  -بود ع، واق)که استان را اداره می کرد(که در آن مقر کميسار ارشد  شھر پيشاور
اون کميسار اداره می عنواحی اداری از سوی م. گرديد اداری استان مرزی شمال باختری

پشتون  به دست سر شناسان نيايیھمه کرسی ھای رسمی در اداره بومی بريتا. شدند
  . ندبودجمع آوری ماليات و نظم مسوول تامين سپرده شده بود که 

  
ماله کند، : ج اجنسینسياسی بود که پ نوھی زير کنترل افسراکامور مربوط به قبايل 

در سراسر . را رھبری می کردند )شمالی و جنوبی(خيبر، کرم، و دو وزيرستان 
ای جمع آوری اطNعات در گستره شبکه ھای دفترھای استخباراتی بر ،مرزھای اداری

  49.دنقبايل و نواحی مرزی افغانستان ايجاد گرديد
  

ايجاد استان مرزی شمال باختری به بريتانيا امکان داد مواضع خود را در نواحی ھم مرز 
با افغانستان با ايجاد سيستم نسبتا موثر اداره در نواحی بود و باش پشتون ھا استحکام 

سبانی از انگليسی کشيده شده از گستره قبايل پشتون و نيز برای پا پاھيانسبه جای  .بخشد
از جنگجويان  هھای گزيده شد) مليشه( واحدھای شبه نظامی ،شينکوھن رش ھای قبايلوي
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اين دسته ھا با اسلحه تيربار انگليسی  50.ايجاد گرديدند دير، چترال، کرم و وزيرستان
قبيله يی مرز نمونه ترين دسته جنگجويان . ودندمسلح و زير فرماندھی افسران بريتانيايی ب

بودند که مھم ترين گذرگاه از افغانستان به سوی ھند » تفنگداران خيبر«ری ختشمال با
بار افزايش  1.5ار اين دسته ھا به مش  1899به سال .  بريتانيايی را پاسبانی می کردند

نگليسی در گذرگاه دو شمار سپاھيان ا ،ھمزمان با آن. نفر رسيد 1200يافت و به 
و ھمه دژھا و پاسگاه متمرکز شده بودند در دھانه خيبر ھا  ر آنگحا� دي. بارکاھش يافت

قبيله يی با واحدھای  شبه نظاميانتعامل  يوهاين ش 51.ھا را به تفنگداران خيبر سپرده بودند
يند، رتش منظم که آماده بودند در صورت بروز خطر به يگان ھای غير منظم کمک نماا

ادی عپديده  کدر نوار قبايل آزاد پشتون برای مرز شمال باختری ھند بريتانيايی به ي
  .مبدل گرديد

  
گاه سازی به مقصد گسترش و تقويت سروی مرز اداری کارھای بزرگ سنگرسازی و پا

در اين حال به ايجاد شبکه ھای جای به خصوص مھمی  .از گرديدغدژھای قديم مرزی آ
اده شد که می بايست گسيل سريع سپاھيان را به ھر ناحيه دخط آھن راه ھای مدرن و 

راه آن به سوی  1902-1901اين گونه که به سال ھای . دلخواه مرزی تامين می کردند
  .ساخته شد )دار کرم(گذرگاه ماله کند و قلعه تل 

پيھم قبايل  شبيخون ھاین چونان يک سياستمدار دور انديش نيک می دانست که رزُ کُ 
از اين رو، يک . وھنشين به پيمانه بسياری برخاسته از ناداری وحشتناک آن ھا استک

در  .دبيرھايی را برای بھبود وضع مادی پشتون ھای خاوری روی دست گرفتترشته 
برای . افزايش داده شد چند بار ،قبايل پرداخت می گرديدبه که يی مستمری ميزان  ،آغاز

اری ھا تخصيص وخش در ميان خيل ھای باشنده در ھمبرای پ یھنگفت غنخستين بار مبال
در استان مرزی شمال وضع خوار بار بھبود بخشيدن به  برای ،حکومت استعماری. يافت

اری يزير آبدر ابعاد گسترده يی وادی ھای خشک کرانه ھای راست رود سند را  باختری،
نو به مدار کشاورزی و کشانيدن زمين ھای  و آبرسانی آبياریکانال ھای کشيدن  52.گرفت

جايی که اعاشه  -اجازه دادند آغاز به اسکان دادن بسياری از قبايل در ھمواری ھا کرد
با توزيع بھترين زمين ھا در اداره بريتانيايی توانست گذشته از آن، . آنان آسان تر بود

از  که بسياریمستحکم تر سازدخان ھای قبايل را  اد باتحھا بيش از پيش ا لاامتداد کان
  . ن نوکران گوش به فرمان امپراتوری بريتانيا گرديدندناآ

  
واحی کوھستانی گستره نبه ياری خود داری از اشغال در اوايل سده بيستم بريتانيای کبير 

حاد با سرشناسان قبايل موفق شد قبايل خاوری پشتون را که عمN تقبايل پشتون و ا
برای بريتانيا نيم سده نياز بود  .رام سازد ندیرای چتوانستند از استقNل خود دفاع کنند، ب

ھند را  –مرواريد تاج شھرياری بريتانيا«که گذرگاه ھای کوھستانی از افغانستان به سوی 
مگر در آستانه جنگ جھانی اول اوضاع در مرزھای ھند و افغانستان بار . اشغال نمايد
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يکی در پی  1913-1904خيزش پشتون ھای خاوری در سال ھای . ديگر پر تنش گرديد
 –تاريخ نويس نظامی انگليس. کابل به ارايه کمک به آن ھا ادامه داد. ديگری آغاز گرديد

ليسی در برابر قبايل کوھستانی در گان نليات رزمی سپاھيامايليوت ارزيابی دقيقی از ع
ھمه مردم دشمن ما . ه بودبرده نشددر مرز جنگ با ارتش دشمن « :اين سال ھا داد

   53».بودند
  

- ھاميلتون گرانتبه بيان دقيق » نوار آزاد« ،به خاطر خيزش ھای پيوسته پشتون ھا
 ديگر. ھند بريتانيايی مبدل گرديد »ناحيه مرزی«کميسار استان مرزی شمال باختری به 

در بريتانيا  حکومت. Nش می ورزيد اين انگشت افگار آن را بفشاردت ھر دشمن انگليس
 یسه لشکر را با تمرکز در مرزھا 1914ست و ديگر در سپتامبر ھند اين را نيک می دان

رخدادھای بعدی نشان دادند که اين  54.تان به حال آماده باش کامل جنگی در آوردسافغان
  .مدلل بودند.] گ-به چه  پيمانه[احتياط ورزی ھا 

  
  
  
  
  

  بخش سوم
  ھنتيگ - ميسيون نيدرماير

  تره قبايلنخستين موفقيت ھای استخبارات آلمان در گس
  

بی درنگ توجه آلمان را که با ھمه  ،اوضاع انفجار آميز در مرزھای ھند و افغانستان 
قيصر  1904ھنوز در سال  .به خود جلب کرد ،عيف کندضوسايل می کوشيد بريتانيا را ت

مرز ھند با « :امپراتور روسيه نوشت -نيکو�ی دومويلھلم دوم در نامه خصوصی به 
اند وجايی در کره زمين است که ھمه ناوگان بريتانيا ھيچ کاری نمی تيگانه  - افغانستان

  55.»ھاجم مخاصمان را دفع کنندتد و توپ ھای آن در می مانند نبک
  

که به يی ھای ممکنه  یستاد کل ارتش آلمان و وزارت خارجه با ارزيابی درست سودمند
پس از آغاز جنگ  راستی می توانستند، با بر انگيختن خيزش قبايل پشتون بی درنگ

تصميم گرفتند به افغانستان ھيات ديپلماتيکی را به مقصد  به دست بياورند، جھانی اول
  56گسيل دارند  کشانيدن اين کشور در جنگ در برابر انگليس
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با دادن ( يای کبيرنر حبيب هللا را به اتحاد در برابر بريتايودند امبدر برلين اميدوار 
ردانيدن ھمه سرزمين ھای پشتونی که قبN از سوی انگليسی ھا تضمين به او مبنی بر بازگ

شايد رھبری آلمان می سنجيد که ھرگاه به اتحاد  .تمايل سازندم، )اشغال گرديده بود
گيری از خاک افغانستان برای راه اندازی  هنظامی با کابل دست نيابد، دست کم اجازه بھر

آلمانی ھا  .را به به دست خواھد آورد ریخاو ین ھاپويايی ھای ويرانگرانه در ميان پتا
خيزش نيرومند ضد  ،به کمک سکه ھای زرين و نامه سلطان ترک  اميدوار بودند

  .راه بيندازند با فراخوان به جھاد بريتانيايی قبايل پشتون را
  
ل ارتش آلمان داشت که کتان ستاد سرا در سازماندھی گسيل ھيات به افغان تجای نخس 

برای آن که از نيروی آنان در . که قبايل پشتون چه نيروی مھيبی دارندنيک می دانست 
ستاد کل فرماندھی تصميم گرفت گسيل ھيات ويژه يی  ،گرفت هيای کبير بھرنبرابر بريتا

آنان آماده  )»ريوليوسيونيزاسيون«( »انقNبی سازی«را به ايران و افغانستان به مقصد 
از بخش  لمانیآظاميان نگروھی از  1915ايل حمايت حکومت ترکيه در او با .بسازد

در گروه اعزامی   1914-1912 دراستخبارات به رھبری اسکار فن نيدر ماير که 
   .به راه افتاد به سوی خاور ميانه ،دوورزيده بشرکت ايران  به )مونيخ( دانشگاه مونشن

  
نه به تنيدن �فعا ه پس از آن آلمانی ھاکوه نيدرماير به تھران رسيد رگ 1915ل ياپر  25

نيدر ماير نيک می دانست که . تخريبی خود در اين کشور آغاز کردند –وسیسشبکه جا
. ن ميان کشور و ترکيه دستياب نخواھد گرديدئمطم »دھليز«موفقيت در افغانستان بدون 

پول برای ايجاد شبکه جاسوسی  بادکردناز  لمانآن نظامی ورييس ميسي ،در اين رابطه
در شھر  ،برای نمونه. ارزشمندی داشتند ھایداعی او دستاورسم. اکی نداشتدر ايران ب

با ميسيون نظامی  ینئرديد که ارتباط مطمگصب نيک ايستگاه راديويی نيرومند اصفھان 
  57.در استانبول تامين نموده بود

  
ھی اقدامات دعمال و زير دستان خود را به مقصد پيشبرد استخبارات و سازمان ،نيدرماير

 .فرستاد به بسياری از شھرھای ايران، روسی و بريتانيايی رانگرانه در برابر سپاھيانوي
برای آن که شکست اين د راو پيشنھاد ک ،وازه ھای افغانستانراوضاع در د با بررسی

سرزمين «به وه رن گيدر چند -در دسته ھا ،عمليات خطرناک را به حد اقل برسانند
  .خنه کنندر» جھاد

  
ستاد کل و وزارت خارجه آلمان متجر به آن گرديد که ھيات آلمانی در رقابت ميان 

بخش به رھبری نيدر ماير و » نظامی«بخش : افغانستان در عمل به دو بخش تقسيم گردد
سکرتر سفارت آلمان در  1914-1913تيگ که در نبه رھبری ورنر فن ھ »يکديپلمات«

  58.تھران بود
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نماينده خاص امير افغان در (انی ھا محمد برکت هللا آلمافزون بر  در ترکيب گروه ھنتيگ
شامل ساختن . افريدی شامل بودند تن و نيز شش پراجا کمار مھندرا پراتا ،)اروپا

ن که به آھا پس از  یلمانآکه  آن بود ناسيوناليست ھای ھندی و پشتون ھا آشکارا گواه بر
 .، در کدام راستا عمل خواھند کردکابل برسند

 
نيدر ماير آغاز به گسيل گروه ھای کوچک در مسيرھای گوناگون  1915ون در ماه ج

کاروان اصلی  بود که تنھا پس از اين. گم سازد اين گونه او توانست حريفان را راه. کرد
ت نکه از حريف خود که سھنتيگ آن قدر خرد داشت . به سوی افغانستان رھسپار شد

افزون بر آن، نيدر ماير . تابعت کندمدربست  ،ھای بومی را بسيار خوب می دانست
شان کمک  »راھپيمايی«گام نانی ھا در ھمانی عضو آيين ممنوعه بھايی بود که به آلنپھ

  . بزرگی نمودند
  

 جاسوسيک تنھا .] گ-و آشفته در آن اوضاع و احوال بسيار دشوار[ ،در يک سخن
 ھمه دسته ھای با آدم ھای خود با پشت سر گذاشتنمی توانست  نظامی مجرب بسيار

به   رنيدر ماي .مايدنرخنه موفقانه به افغانستان  ،روسی و بريتانيايی .]گ-کمين گرفته[
يای کبير تNش خواھند ورزيد کاروان او را در ھنگام نخوبی می دانست که روسيه و بريتا

بی آن که به  او، .از اين رو، مسير خود را از راه دشت کوير برگزيد. راھپيمايی بزنند
به سوی مرز کيلو متر در شب  50-40با سرعت  ،اشترھا و نفرات دل بسوزاندتلفات 

آھنگ بسيار بزرگ  ندرجه سلزيوس اي  50با گرمای  59.راه می پيمودافغانستان 
افتادن به دام اسارت روس ھا  زآلمانی ھا توانستند ا ،پيشروی بود مگر ھمو به ياری آن

  . بگريزند
  

و روسيه مبنی بر به دام اندازی آلمانی ھا ھنگام عبور آن ھا از ھمه تNش ھای بريتانيا 
قزاق از ی کدسته کوچ 1915جو�ی  30به تاريخ ھر چند، . طريق ايران ناکام به در آمد

ه ردر قائن محاصی ھا را به رھبری واگنر و پاشن را نستند گروه کوچکی از آلمانھا توا
شب دسته آلمانی  مگر،. ر اندازی شديک روز آزگار ميان دو طرف مخاصم تي. کنند

قزاق ھا توانستند بخشی از سNح ھا و صندوق ھای پر از سکه  ،راستش. توانست بگريزد
  60.ھای طN را که برای قبايل پشتون در نظر گرفته شده بود، بگيرند

  
دسته سواره روسی رد پای کاروان نيدر ماير را رديابی و آغاز به  اگست 15به تاريخ  
فته رآلمانی ھا مقارن اين زمان يک شبانه روز و اندی از قزاق ھا پيش تر . او کرد گرديپ

 -ھيات نيدر ماير ،ه رغم اين، ردگيریب. بودند و ديگر ممکن نبود آن ھا را گير انداخت
کيلومتری مرز افغانستان پايان  50ت و تنھا در فادامه ياديگر ھنتيگ چندين روز 

  61.گرفت
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اوضاع در کشور و . ھيات آلمانی به افغانستان رسيد 1915اگست  21بر  20شب ھنگام 
عNم جھاد در برابر ا. د بودعايی برای آلمانی ھا بسيار مسايھند بريتان »آزاد«نوار قبايل 

ليفه ھمه مسلمانان سنی خمحمود پنجم که  - رکتيا و متحدان آن از سوی سلطان نبريتا
يايی با تاييد نتايافغانستان و پشتون ھای ھند برجھان به شمار می رفت، از سوی باشندگان 

  .بود گرديده وبه ر ور
  

اطر نشان خدر يکی از آثار خود در باره تاريخ افغانستان  تاريخ نويس امريکايی، -آدمک
بسيار موثر  ميل در رابطه با تھديد خNفت و اسNمی سازد که تبليغات ترکيه در ميان قبا

در ميان روحانيون يايی که در ھند نئه ضد بريتاطن توتصادفی نيست که نخستي 62.بود
ف خود را دفاع از خليفه و خNفت می دبروز کرد، به گونه يی که اعNم گرديد، ھمسلمان 

از ھند به مکه  1914ھوری بود که در �وطئه مولوی عبدالرحيم تسازمانده اين . خواند
ش قبايل زبه آماده سازی خيجا به کمک ھواداران خود آغاز  نرھسپار گرديد و از آ

رک مکه را با توالی  -غالب بای نامه پشتون ھاھواداران وی در ميان . پشتون نمود
  63.اب پخش نمودندنجيورش به پبه فراخوان 

  
مومند ھا به رھبری حاجی صاحب  1915 لھنور در ماه اپري ،در نتيجه اين تبليغات

 انگليسی در نزديکیدر برابر سپاھيان اقدامات رزمی  الم برجسته آغاز بهع -تورنگزايی
لشکر چھار ھزار نفری تورنگزايی مومندھا با به دست آوردن اسلحه و . پيشاور نمودند

ھا و پاسگاه ھای انگليسی ھا انجام ژرشته يورش ھايی بر د ،مھمات از امير افغانستان
    .64دادند

  
 ی وادی رودخانه توچیوزيری ھا در پی آنانيوسفزايی ھای بونر و سوات و  ،به زودی

انگليسی ھا ناگزير گرديدند به استان مرزی شمال باختری يگان ھای . پيوستند به مومندھا
  65.اضافی سپاھيان کانادايی را گسيل دارند

  
شبيخون ھايی زده  بر دژھا و پاسگاه ھای انگليسی در امتداد سراسر مرز ھند و افغانستان

تان سر سرزمين افغاندسپاھيان بريتانيايی پيگرد  ترسحمله کنندگان از ، بسا چه .می شد
اجازه نائب در پی به دست آوردن  فرماندھی بريتانيا ،در اين رابطه. پنھان می گرديدند

به نواحی مرزی افغانستان  اآن که در صورت لزوم سرکوبگران بتوانند پ مبنی برلطنه سال
-1901وزھای آرام سال ھای حا� ر« :مگر پاسخ رد جدی گرفتند. دست يابد ،بگذارند
حساسيت . ی زخم افغانستان پا بگذاريموھنگامی که ما می توانستيم رنيست  1905
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 ارگونه افغان ھا امروزه يک فاکتور سياست جھانی شده است و ھرگاه سپاھيان منظمميب
  66.»در کشور شورش رخ خواھد داد ،به افغانستان تجاوز نمايند ما
ارا گواھی می کآش تدر مرزھای شمال باختری  ھند آن فاک 1915 سال در باره اوضاع 

از  سپاھيان آماده بود در صورت لزوم آغاز به برون بری حکومت مستعمراتیدھد که 
  67.نواحی مرزی نمايد

آماده سازی  برای 1915از پيروزی ھای نخستين، در ماه اگست سرمست  ،عبدالرحيم
در سال آينده  به ترک ھا و افغان ھا  ياریبه خيزش سراسری پشتون ھای ھند بريتانيايی 

   .کابل آمد
  

آمدن او موقف ھواداران . به کابل رسيد  ھنتيگ –ھيات نيدر ماير 1915اکتبر  2به تاريخ 
مگر امير جبيب هللا با ھمه شيوه ھا . گليس را در افغانستان نقويت بخشيدنبا اجنگ 

او، . دادھا در اروپا به تعويق می افگنديه رختگفتگوھا با آلمانی ھا را به انتظار تحول آ
ھمزمان با عقب نشينی در برابر ھواداران جنگ با انگليسی ھا به رھبری برادرش 

اجازه داد به  ،وظايف آلمانی ھا را انجام می دادنده کبه ترک ھا  ،سردار نصر هللا خان
   68.نواحی بود و باش مومندھا، افريدی ھا و وزيری ھا بروند

  
بسر می  فرانسهکه در  سان از بازگشت پتان ھای گريزی از ارتش انگليامير ھمچن

در برلين درست می پنداشتند که بازگشت آنان اوضاع  .مزاحمت نمی کرد به ميھن بردند،
در از اين رو،  .را بيش از اين ھم در نوار قبايل آزاد ھند بريتانيايی پرتنش می سازد

ر شدن گريزيان افريدی که با داشتن تجربه جنگی به شدت از پديداحکومت بريتانيا  1915
. نا آرام بوددر خيبر در اروپا بی درنگ در برابر انگليس وارد جنگ می شدند، 

مگر ديگر دير شده . سربازگيری از پشتون ھا در ارتش انگليس بی درنگ متوقف گرديد
  69.بود

  
يسی باشندگان حبيب هللا خان با در نظر داشت تمايNت ضد انگل 1916در جنوری 

ن يافته بود که ياين قرار داد چنين تدو. افغانستان با آلمان قرار دادی را به امضاء رسانيد
مگر قرار داد با . مضای آن به امير مزاحمت نمی کرد سياست بيطرفی را ادامه دھدا

آلمان در ميان پشتون ھای نواحی جنوب افغانستان و نوار قبايل آزاد ھند اميدواری برای 
قبايل پشتون تنھا منتظر اشاره در جنگ در  . عNم ھر چه سريع تر جھاد را پديد آوردا

  . برابر انگليس بودند
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. در افغانستان نيز جھاد آغاز می گرديد ،قيام می کردند »آزاد«نوار ھرگاه کوھنشينان 
را  ترين رھبران قبايل پشتون نفوذ جرگه با ،برای جلوگيری از اين خطر عينی حبيب هللا
 70.فراخواند که در آن به اطNع آنان رسانيد که مشی بيطرفی را ادامه خواھدا داددر کابل 

پس از پايان اين جرگه پيامی فرستاد که در آن آنان را امير به قبايل پشتون ھند بريتانيايی 
امير در باره آغاز جھاد چنين . به خويشتنداری فرا خواند و وعده کمک و اسلحه داد

ما بسيار از شما خشنود ھستيم و از آمادگی شما برای جھاد که ھرگاه خواست «: نوشت
  .71»خدا باشد، تابستان آينده آغاز خواھد شد، آگاه ھستيم

اقدام خواھد  بر ضد بريتانيا نھا ھنگامیت«حبيب هللا در پايان پيام خود به قبايل افزود که 
امير  شرط گذاشتن و مقيد کردناين  .»لمانی به سواحل ھند برسندآکرد که کشتی ھای 

نيدرماير و . بودی بر حفظ صلح با بريتانيا نمبوی  استوار افغانستان گواه بر آرزومندی
و می پنداشتند که ھمه اظھارات او در گمان نمی بردند بازی دوگانه امير  بهھنتيگ ھنوز  

دست کم زمينه ا تنھا پرده يی است بر  آماده گيری برای جنگ با انگليس ي ،باره بيطرفی
   . »خط ديورند«.] گ- دو سوی[  قيام قبايل پشتون سازی برای راه انداختن

  
 1916اوايل  رداو، . خود نمايش می داد که چنين آمادگی ھايی می گيرد تامير با اقداما

ی مرزی را تحکيم بخشيد و آغاز به و پاسگاه ھا به ياری آلمانی ھا برخی از دژھا
طی دوره  ماير افسران آلمانی به رھبری نيدر. انستان نمودارتش افغدر اصNحات 

چندين مکتب نظامی برای آماده سازی بورد افسری سپاھيان امير سازماندھی  کوتاھی
از مطابق پNن تدوين شده پس از اين، . و خط دفاعی يی پيرامون کابل آراستند کردند

تھاجم محتمل سپاھيان بريتانيايی ارتش افغانستان مانورھايی به مقصد دفع سوی آلمانی ھا 
    72. انجام می داد

پويايی ھای ضد بريتانيايی در ميان قبايل مرزی دست به  از کابل آلمانی ھا توانستند
از  شکست رايش سوم در جنگ جھانی دوم به اسارت  سه پکنيدر ماير  . ندبيازپشتون 

در سال ھای جنگ جھانی تان شوروی ھا در آمده بود، در باره پويايی ھای خود در افغانس
ما توانستيم جنبش شورشی برخی از قبايل را در برابر انگليسی ھا «: اول چنين گفت
 ايده شده بود که کار بزرگی رندر ميان قبايل شبکه خبر چينی آلمانی ت. ميسازماندھی کن

 ما معمو�.  زمينه دامن زدن تنفر در اين قبايل نسبت به انگليسی ھا پيش برده بود رد
رھبران قبايل ھدايايی  ھنگام اجير سازی برای. تطميع می نموديمرا ھبران قبايل مرزی ر

ھمچنان  .کار می گرفتيمدر ميان قبايل  آوازه ھا  پخش ما از. گرانبھايی می پرداختيم
طی مدت بود و باش در . پنھانی به قبايل مخاصم با انگليس اسلحه رسانيده می شد

که در بخش ھای باختری ھند رخنه نموده  یبا رھبران قبايل  سمیغير ر من ،افغانستان
  73. »ديدار کردم ،بودند
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که بر ببندند  »کميته پيروان جھاد«آلمانی ھا توانستند ھمچنان قرار دادی با وھابيون 
خيزش  تاتعھد سپرد به اين سازمان مبالغ ھنگفت و پارتی ھای اسلحه بدھد اساس آن آلمان 
نيدر ماير که از پيروزی ھای  .ايی را در گستره قبايل پشتون بر انگيزندھای ضد بريتاني

نخستين شادمان شده بود، يادداشت گزارشی يی به برلين تدوين نمود که در آن پNن 
در آستانه تھاجم  ايیيھند بريتان» آزاد«که اجنتوری آلمان را در نوار قبايل باقدامات ش

  :او در برنامه داشت .رايه کردا ر بھار آيندهبه ايران د  دھا آلمانی ھا و ترک 
 انجام کارھای بيشتر سنگرسازی و پاسگاه سازی در مرزھای ھند و افغانستان - 1
 سازماندھی شبيخون ھا بر دژھا و پاسگاه ھا و کاروان ھای انگليسی  - 2
 پخش تبليغات ضد بريتانيايی در ھند - 3

ميليون  يکود از ستاد کل خواست نيدر ماير برای پياده سازی پيروزمندانه انديشه ھای خ
ابره با خدو فروند ھواپيما و يک دستگاه نو و نيرومند راديويی برای م ،پوند استرلينگ

  74. ترس او بگذارندسترکيه به د
  

به ھمين خاطر حتا آغاز به . خيزش پشتون ھا را بر انگيزندآلمانی ھا بسيار شتاب داشتند 
زش غاين کار ل روشن است. حبيب هللا کردندآماده ساختن توطئه به مقصد سرنگونی 

 دندموضوع را به آگاھی امير رساني و از آن بھره گيری کردندھا بزرگی بود که انگليسی 
  .75بر ھم زدرا بات با ھيات آلمانی سانبی درنگ ھر گونه مھم و او 

  
وپيه و ميليون ر 2.4وعده مستمری سا�نه تا انگليسی ھا به نوبه خود به امير افغانستان 

مکارگی آلمانی ھا و طNی انگليس . ندميليون روپيه را پس از جنگ را داد 60 پرداخت
آلمانی ھا  1916در ماه می  .راج آن ھا تصميم بگيردخدر باره اواداشت تا حبيب هللا را 

   76.ر گرديدند افغانستان را ترک گوينديناگز
  

 کار نيدر ماير و ھنتيگ شبه سازماندھی و روسيه بی درنگ  استخبارات بريتانيا
آن ھا را اين کار نجات داد که . آن ھا توانستند از خطر دو گانه بگريزند ،مگر .پرداختند

 -ھرات -فيمزارشر -نيدر ماير مسير کابل. افغانستان را از راه ھای گوناگون ترک گفتند
دادشته خود سنجش » دوستان«در ايران او می توانست به کمک . تھران را برگزيد - مشھد
جامه يک بازرگان به ترکيه رسيد و سپس به آرامی  در نيدر ماير: چنين ھم رخ داد. باشد

او آن فاکت گواھی می دھد که از نزديک به » سفر«در باره خطرات . به ميھن بازگشت
 ،قيصر ويلھلم دوم 1917در ماه مارس  .بازگشتند به آلمان تنھا چند تنسی افسر ھمراه او 

 فرا خواند و به پاس خدماتش در خاور ميانهنزد خود برای ارائه گرارش  نيدر ماير را
  77.نشان اھدا کرد برايش 

  
 -دوکش و چين به امريکاناز راه ھ -ھنتيگ راه دور و دراز تر مگر ايمن تری را برگزيد 
ن بر می آيد که او يک يچن. يک به آرامی به آلمان رسيدته از آن جا با پاسپورت ديپلماک
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که از طريق بانک آن کشور برای پويايی ھايش در  مين ارتباط با چين داشت طم کانال
در آن ھنگام دالر امريکايی برای آسيای ميانه  يک ارز . افغانستان پول به دست می آورد

و آدم طرف اعتماد ھنتيگ در کابل مبلع ھنگفت پول را ھمو نادر و کمياب شمرده می شد 
 )رييس( »شف«ان وزيرستان حتا پس از رفتن نيشکوھن در دالر امريکايی داشت و به

  . در آتيه منابع باقی مانده از کابل به چين انتقال داده شد. خود اسلحه می رسانيد
در افغانستان ديگر نمی توانست آمادگی آلمان را برای  ھنتيگ-ھيات نيدر ماير ناکامی 
 - ی رييس ستاد کل آلمانپNن اين لشکرکش طراح. متوقف سازد »دینلشکرکشی کبير ھ«

ی بھه ھاجه شده در تگرف یمسلمانان و ھنداسيران  ليودن دورف بود که پيشنھاد نمود از
ليودن دورف را پيشنھاد . تشکيل داد برای حمله به ھند یويژه ي سپاه ،شرقی و غربی

 1916با پايان که مقارن  ه يی ايجاد کردندپذيرفتند و در نزديکی برلين اردوگاه ھای ويژ
از ترکستان روسيه گرد آورده عرب و چھل ھزار مسلمان  و پنجاه ھزار ھندی، پشتون

  . بودند
را برای يی فرماندھی آلمان در نظر داشت از اين اسيران جنگی سپاه چھل ھزار نفری 

آلمان برنامه . بخارا و افغانستان ايجاد نمايد ،تھاجم از طريق گستره ماورای قفقاز و خيوه
بی درنگ و  قيموميت خود را بر آنان تثبيت  ،پس از اشغال اين دولت ھابود ريزی کرده 

   .نمايدآغاز به تھاجم به ھند 
ھزار اسير  110لمانی خيزش آدر برلين می پنداشتند که کمک موثری به سپاھيان مھاجم  
  78.لمانی و اتريشی در ترکستان روسيه خواھد بودآ

انگليس در ھند و امير افغانستان مساعی خود  پس از رفتن آلمانی ھا حکومت استعماری
اين يک امر . سراسری قبايل مرزی پشتون ھماھنگ نمودند خيزشرا برای جلوگيری از 

بسيار دشوار بود چون آوازه ھا در باره آغاز جھاد در برابر بريتانيای کبير در سراسر 
ست آن را با ترس از بر حبيب هللا نمی توان. نوار مرزی ھند و افغانستان پخش گرديده بود

يايی ھای ورد جلو پکبه ھمين دليل، او خطر ن .تکذيب نمايد اانگيختن تنفر افغان ھا آشکار
نصر هللا خان و عمال ترک ھا را در ميان قبايل در  –پرشور و پر ھنگامه برادر خود

   .بگيرد 1916تابستان 
  

پس از رفتن نيدر ماير و  که شمار چشمگير آنان در افغانستان مانده بودند، ترک ھا
کارزار تبليغی گسترده يی ، موفقانه در ميان پشتون ھای افغانستان و ھند بريتانيايی ھنتيگ

روس  1916در ماه جو�ی . را در دفاع از خNفت به راه انداخته و پيش می برند را
به ( کميسار ارشد استان مرزی شمال باختری و اگنت سياسی در خيبر به سمله-کيپل

) تيراخ(ھا در باجور و تيراه  کدر باره پويايی ھای تر )قامتگاه نائب السطنه ھندا
و ناحيه نزديک به چمن  در ھمين ماه ترک ھا به وزيرستان جنوبی .79گزارش داد

در وزيرستان : پويايی ھای آنان در ميان ميعودھا و وزيری ھا موفقيت آميز بود 80.آمدند
  .يتانيايی آغاز گرددھر آن می توانست خيزش ھای ضد بر
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دھار در نروحانيون ق: ب افغانستان ھمين گونه اوضاع انفجار آميز پديد آمده بودندر جا
محلی افغانی در نواحی مرزی از اين  ھای حکومت. باره آغاز جھاد تصميم گرفتند

شاه  -برای نمونه، سرپرست و�يت خوست .81نددھار پشتيبانی کردنفراخوان علمای ق
 1916بر حفظ صلح در مرزھا در اگست  یر پا گذاشتن فرمان امير مبنبزرگ با زي

در خود وزيرستان  82.يايی سازماندھی کردنستره ھند بريتاگتھاجم لشکر بزرگی را در 
سراسر سال . خيزش بزرگ وزيری ھا به رھبری فضل الدين در گرفت 1915در اکتبر

به ديگر بيم آن می رفت که ا که فرماندھی بريتانيايی ناکامانه می کوشيد خيزش ر 1916
  .83، سرکوب  نمايدنواحی نوار قبايل پشتون پخش گردد

  
تنھا مشی ھوادار انگليس امير افغان به حکومت بريتانيا اجازه داد خيزش مسعودی ھا به 

به شتابزده نمايندگان خود را نزد قبايل مرزی گسيل داشت و خان  حبيب هللا .تعويق بيفتد
اعNم خودسرانه جھاد در برابر انگليس بدون اجازه او مردود «ت که آن ھا اعNم داش

  84.»است
  

ی خاوری او را پيشوای روحانی خود می شمردند، قبايل امير که پشتون ھااين ھشدار 
ليسی ھا اوضاع بس گبرای ان 1916تابستان سال . وزيرستان را از آغاز جھاد باز داشت

نزديک به يک سال می شد  ،ر مرز منطقه پيشاورد. خطرناکی در ناحيه خيبر بروز نمود
ادامه داشت که با آن که  تورنگزايیکه شورش مومندی ھای کوھستانی به رھبری 

سپاھی را گماشته بود، مگر گماگان نمی توانست به پيروزی  9000فرماندھی انگليس 
   85.دست يابد

  
امله با خان ھای يجه معتانگليس در ن ،محاصره مومندی ھای کوھستانیبرای تقويت 

 .اد نمودجمومندی را اي) شبه نظاميان(ایشمومند باشنده ھمواری ھا به ھمکاری آن ھا ملي
 تورنگزايی یپيشاور را از يورش ھای دسته ھاامکان داد کومت بريتانيا حاين تدبير به 

ابله حکومت بريتانيا پيروزمندانه با پويايی ھای ترک ھا در ميان افريدی ھا مق. دفاع نمايد
نيز نزد اين  ھمراھی گريزيان افريدی هفرستادگان ترکی ب 1916در ماه جو�ی . کرد
 86.آمدند قبيله

  
که تابعيت عثمانی را بپذيرند و بی درنگ جھاد عليه پيشنھاد نمودند ترک ھا به افريدی ھا 

 هب اتنھافريدی ھا . انه پاسخ رد دريافت داشتندممگر محتر. بريتانيای کبير را آغاز کنند
از ھمين خاطر  .نندکغاز آشرط دريافت کمک راستين آماده بودند قيام ضد بريتانيايی را 

  . کيم بخشيدندحا شتابزده دژ جمرود در گذرگاه خيبر را تھانگليسی 

                                                
81 Ibid.P.100. 
82 .  . Adamec  L: W: historical and political Who of Afghanistan. Graz 1975. P.232 
83 . Watteville H.Waziristan1919-1920. Campaigns and their Lessons. L., 1925.p.35. 
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سپاھيان انگليسی ھنوز ھم نتوانسته بودند خيزش مومندھا و وزيری  1917مقارن با بھار 

به . ارچ ديگر مسعودھا نيز دست به شورش زده بودندھا را سرکوب نمايند و در ماه م
ا را به محاصره کتاريخ اول ماه مارچ لشکر سه ھزار نفری آنان پست نظامی سروي

تيپ ديره جات را از  فرماندھی انگليسی ھا برای نجات دژھا و پاسگاه ھای خود. کشيدند
چنانی که . شکناندکه موفق گرديد محاصره سرويکای را ب تنک  به گومل گسيل داشتند

چون پس از بازگشت تيپ به تاريخ  .رخدادھای بعدی نشان دادند، پيروزی ھا موقت بودند
امير افغان در وضع . ردندکمی مسعودھا بار ديگر اين پست نظامی را محاصره  9

شورش در وزيرستان می توانست به شورش ھمه قبايل پشتون در  - دشواری قرار گرفت
کومت بريتانيا حاز ھمين رو، حبيب هللا بی درنگ به  .او مبدل گردد برابر انگليس و خود

در ھند نامه يی فرستاد با خواھش اين که در برابر مسعودھا دست به لشکرکشی ھای 
يزش خاين کار می تواند به او مزاحمت کند از «چون . بزرگ سرکوبگرانه نيازند

  87.»جلوگيری نمايد ،نگ بکشاندسراسری قبايل مرزی که می تواند ھر دو کشور را به ج
  

اوضاع در وزيرستان به آن پيمانه خطرناک بود که انگليسی ھا با آن ھم ناگزير گرديدند 
ھرگاه اين . نمايند يورش بزرگی را در وادی ھايسورا آغاز  1917خطر کنند و تابستان 
يان سپاھ. واقعی می گرديد 1897تھديد تکرار رخدادھای سال  ،کار  را نمی کردند

با حمايت نيرومند ھوايی در برابر مسعودھا  دو ماه انگليسی زير فرماندھی جنرال بينون
تنھا به تاريخ ده اگست جرگه مسعود ھا فيصله کرد دست از مقاومت . در گير جنگ بودند

 88.دنبردارند و با بريتانيا موافقتنامه صلح را امضاء نماي
  

وايی موفق گرديدند خيزش مومندھا را که انگليسی ھا به ياری نيروی ھ 1917به سال 
 سر از اين لحظه. می خواندند، سرکوب نمايند» فرشتگان مرگ«ھواپيماھای انگليسی را 

 خيزش ھای بزرگتا پايان جنگ جھانی اول  باختری ھند بريتانيايی - در مرز شمال
  89.استخبرن

  
شن وافغانستان ردر مرزھای ھند و  1917 -1914با بررسی نتايج رخدادھای سال ھای 

می گردد که آلمان تNش می ورزيد از مبارزات رھايی بخش پشتون ھا به مقصد تضعيف 
با ترس از تھديد شورش انگليس : وفق ھم گرديدمتا جايی که  يدانم برداری بھره بريتانيا

بل نيز ناگزير گرديد  ،ھم بر نداشت انه تنھا يک ھنگ ر ،قبايل در مرز ھند و افغانستان
  .ردگسيل دابدانجا يانی را ھم که بايد به جبھه اروپا می فرستاد، سپاھ

  
  
 
 
 

                                                
87Ibid. P.99.  
88 . Watteville H.Op.cit.P.38-42. 
89. Elliot j. Op.cit.P. 176, Sykes P. Op.cit. P.263 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  بخش چھارم
  شکست سنگين انگليسی ھا از پشتون ھا: جنگ سوم افغان و انگليس

  
بی درنگ پس از پايان جنگ جھانی اول سر از نو تيره مناسبات ميان بريتانيا و افغانستان 

امير حبيب هللا خان در ازای . پشتون» آزاد«نوار قبايل  - بود دليل آن ھمان شد که. گرديد
خواستن اين کرد به از لندن آغاز  1918-1914مشی ھواداری از انگليس در سال ھای 

  90.که به افغانستان استقNل بدھد و زمين ھايی پشتون ھای خاوری را باز گرداند
  

هللا بر اورنگ پادشاھی ان مپسرش ا و بيب هللا خان کشته شدح ،از اين سچندی پ
اين بود که . اعNم کرد که بی درنگ استقNل کشور خود را از انگليس شستافغانستان ن

 سپاھيان افغانی 1919ماه می  سومتاريخ  هو ب يددجنگ سوم افغان و انگليس ناگزير گر
بريتانيا در  ديگر روز91 .نمودندآغاز به تھاجم به سوی پيشاور خيبر  از طريق گذرگاه

  . برابر افغانستان اعNم جنگ کرد
  

پتان ھای مرزی ھند  انگليسیگرديد برای خيزش تازه ضد آژيری ،آغاز اقدامات جنگی
ارزيابی  در خاطرات خود در کابل،بريتانيای کبير سفير پيشين  -فيرز  تيتلر .یبريتانياي

: داد انپشتون پس از آغاز جنگ با افغانست» آزاد«قيقی از اوضاع در نوار قبايل د
 زمينه بود که اين92.»گرديد» ناپديد«کنترل بريتانيا بر نوار مرزی طی چند روز «

 ،تصرف پيشاور. اھم آمدربه ھند بريتانيايی ف یمساعدی برای آغاز تھاجم سپاھيان افغان
رھای قبايل مرزی که شمار شان به کبا کمک لشکه تنھا  ھدف اصلی فرماندھی افغان بود

چند تير  نھزار تن با تفنگ ھای مدر 80و از جمع آنان  می رسيد ھزار ستيزه جو 200

                                                
90 .Adamec L.W. Afghanistan 1900-1923 P.104-105. 

  .ترجمه روسی 1987، وافغانستان در مسير تاريخ، مسک ،غبار.  91
92 .Fraser- Tytler W.K. A Afghanistan A Study of Political Developments in 
Central and Souther Asia L., 1975 P.191. 



  

اين کامN بسنده بود تا بر ارتش بريتانيا يک رشته ضربات جدی  .عملی بود مجھز بودند،
  93.زد

اقدامات رزمی در به  نائب السلطنه ھند بی درنگ پس از آغاز -از اين رو، لرد چلمسفورد
کميسار ارشد استان مرزی شمال  -يپلکه روس او ب .کرد مرزھای ھند و افغانستان

محض برای اين که جلو شورش قبايل . از پخش پول صرفه نکنيد«باختری فرمان داد 
   94»گرفته شود

  
افريدی . آغاز گرديد» يبرختفنگداران «ر پی آن گريز گروھی پشتون ھا از دسته ھای د

سرباز  1200س از چندی از پ. ھا نمی خواستند در برابر ھم قبيله يی ھای خود بجنگند
تن نزد انگليسی ھا ماندند که ھر آن آماده گريز بودند تا با تفنگ در  200تنھا کمتر از 

افغانی با ھمکاری افريدی ھا بدون مانع به نزديک  سپاھيان95.شورشيان  بپيوندندبه دست 
ليسی در خيبر پادگان انگآبرسانی را که به  دژ بريتانيايی لندی کتل رسيدند و استيشن پمپ

يی و به دليل نبود آب درجه  60در گرمای  96.تسخير کردند د،آب آشاميدنی کوھی می دا
فرماندھی بريتانيا می . ير شدگدر ميان سپاھيان انگليسی بيماری کولرا وا ،شاميدنیآ

مگر ھيچ کاری . را از خيبر بيرون راندست که بايسته است ھر چه سريع تر افغان ھا ندا
چون سپاھيان را به گونه عاجل برای سر کوب شورش که به . ر نمی آمداز دستش ب

  . پختگی رسيده بود، در پيشاور نياز داشت
  

زش آماده يحيدر خان خ -ل باختری به رھبری آمر پست خانهادر پايتخت استان مرزی شم
 ھن،راه آ ايستگاهامه بود تا ھفت ھزار پشتون مسلح برای تصرف نمی شد که در آن در بر

 پيشاور »توطئه« گامی کهنھ. ايستگاه راديو و ديگر تاسيسات مھم نظامی اشتراک ورزند
و در خود  محاصره کشيد خود بهرا با سپاھيان ، شھر ا روشن گرديدنيبريتا تبه حکوم

در ھم شکستاندن اراده باشندگان شھر برای انگليسی ھا . رديدگحالت نظامی مقرر  شھر
اقدامات قاطعانه روس کيپل توانست به  97.به روی آنان بستند به مقاومت، ھمچنان آب را 

  .سرعت اوضاع را در شھر با ثبات گرداند
  

دست به  توانست در برابر سپاھيان افغان در خيبر ماه می 11تنھا به تاريخ  ارتش بريتانيا
از  ترش انگليسی ھا به سرعت افغان ھا را از آن جا راندند مگر نتوانستند پي .بيازد پاتک

چون ھنوز در آغاز نبردھا فرماندھی بريتانيا ناگزير گرديده بود نيمی از از  .آن بروند
برای روشن گرديد که . سپاھيان خويش را در برابر قبايل شورشی به کارزار بياورند

ھمچنان تھديد . رگاه بايسته است تا يک لشکر کامل را در آن جا گذاشتذبر اين گکنترل 
ر پيشاور کماکان به قوت خود مانده بود که به آن از سوی شمال آن حمله قبايل مرزی ب

اھيانی که برای حمله به پس ،ند لشکر بزرک کوھنشينان روان بوند و در يک سخنچ

                                                
 93. Heathcote T. A. The Afghan s War 1839-1919.  L., 1980. P. 177.   
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ده شت و پا گير با پتان ھا سد چريکیدرگير جنگ  ،افغانستان �زم بودند درون خاک
  . بودند

 
وزيری ھا : مده بودآخش جبھه جنوبی پديد اوضاع بيشتر بحرانی برای انگليسی ھا در ب

در آستانه لشکرکشی ارتش  زبخش بزرگ وزيرستان را ھنو ،خاسته و مسعودھا ابه پ
ته ھای شبه نظاميان قبيله يی که سد. افغانستان از سپاھيان بريتانيايی پاکسازی نموده بودند

Nح در دست به افغان ھا اد گرديده بود، با سجاياز مردان قبايل بومی سوی انگليسی ھا  زا
برای آن که پادگان ھای مستقر در دژھا و پاسگاه ھای فرماندھی انگليسی  .پيوستند

دستور عقب نشينی داد که به زودی به گريز سراسيمه  د،ھنجات داز آتشباری جداگانه را 
بل نيز چنين دژھای بزرگ انگليسی مانند  ،نه تنھا پاسگاه ھای کوچک. وار مبدل گرديد

   98.انه از سوی قبايل شوروشی اشغال گرديدو
  

ار ماند ه بود که موفقيت به کسپاھيان افغانی به فرماندھی جنرال نادر خان تنھا اين برای 
 –را توسعه بخشند و ضربه نوی بر مھمترين دژ انگليسی ھا] از سوی قبايل[ت آمده سد

ی ارتش نادر خان آغاز محاصره تل از سو 1919ماه می  27به تاريخ . تل وارد بياورند
رخنه ناگھانی ارتش « :می نويسد تاريخ نويس سرشناس شوروی –خالفين. گرديد

افغانستان و چريک ھای قبايل از طريق کوه ھای سليمان ھمه سيستم نقاط اتکايی 
کرم و تورغای، سپين وام . بريتانيای را در شمال باختری ھند به مرز شکست رسانيده بود

منبع آبرسانی آن قطع شده بود، در آستانه سقوط  تل که. فغان ھا تسليم شدنداه به اشرانيو م
  .99»قرار گرفته بود

محاصره تل را  1919جو�ی  يکم فرماندھی انگليس به بسيار دشواری توانست به تاريخ
 .در روز بعد انگليس و افغانستان آتش بس کردند و مصالحه امضاء نمودند. ھم بشکند در

 . اين کار به سود ھر دو جانب بود. ين جنگ افغان و انگليس به پايان رسيدسوم ،ونهگاين 
افغانستان به دليل عقب ماندگی خود نمی توانست به جنگ ادامه بدھد و انگليس نمی 

چون در پشت جبھه ارتش بريتانيا تھديد درگرفتن . نگ به پيروزی برسدجدر اين توانست 
افغانستان . مال باختری و پنجاب می رفتنيرومند باشندگان استان مرزی ش شخيز

 لشکرھای قبيله يی .توانست در اين کشاکش با بريتانيای کبير به ياری قبايل مرزی بييستد
اھيان بريتانيايی را درگير ساختند و به آنان امکان ندادند در برابر افغانستان دست به سپ

انگليسی راه را برای  با تصرف مھم ترين دژھای و )در واريانت خيبر( تھاجم بزند
به گونه يی که در  -ی افغانی در اعماق ھند بريتانيايی ھموار ساختندھاپيشروی نيرو

  . وزيرستان چنين رخ داد
  

در راولپندی بسته شد، انگليس  1919اگست  ھشتمبر اساس قرار داد صلحی که به تاريخ 
خاوری  یھای پشتون ھان يمگر سرزم. با اکراه استقNل افغانستان را به رسميت شناخت

از ھمين رو، مبارزه ضد بريتانيايی پشتون  .يايی ماندنتايقرار داد در ھند بر  نبر اساس اي
ھا و وزيری . مرکز اصلی قيام پتان ھا کماکان وزيرستان مانده بود. ھا ادامه پيدا نمود

                                                
به خاطر استقNل و اشتراک قبايل مرزی پشتون در آن جنگ افغانستان . ار .گوردون، پولونسکايا ل.  98
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رش وی يليسگن اناھياکيه به کمک افغان ھا اسلحه و مھمات پيوسته بر سپمسعودھا با ت
رزمنده می رسيد، تا نوامبر  55000نيروھای متحده آن ھا که شمار شان به  . می بردند

  100.به فرماندھی بريتانيا مجال ندادند دست به تھاجم بزند 1919
  

فروند ھواپيما به تاريخ  52پشتيبانی  نفری با 62000انگليسی ھا تنھا با ايجاد گروھبندی 
و بخش جنوبی دره توچی را  دنيرستان شمالی نمودنوامبر آغاز به تھاجم به وز 17

   .تقريبا ھمزمان با آن اقدامات رزمی در وزيرستان جنوبی درگرفت. گرفتند
  

زيرستان بر آن بودند که اين بار به استقNل وتعماری ھند در آغاز کارزار در سحکومت ا
ه ريزی شده بود که در پی آن، برنام .وزيری ھا و مسعودھا برای ھميشه پايان خواھند داد

مگر مقاومت  101.سراسر نوار قبايل آزاد را در ترکيب حوزه ھای اداری بياورند
سرسختانه قبايل وزيرستان انگليسی ھا را وادار ساخت از اين طرح ھا صرف نظر 

ليسی بيست بار با گسپاھيان ان ،روز نخست تھاجم بريتانيايی ھا 30تنھا طی . نمايند
به ھر دره و ھر گردنه با کاربرد  آن ھا مجبور بودند .گرديدند بردنينان درگير شکوھن

 1919تنھا کوه سيدان را در دسامبر . ھواپيماھای جنگی و توپخانه سنگين يورش ببرند
  102.توانستند پس از بيست و پنج پرواز رزمی بگيرند

  
 و دنداشتن »پشت جبھه« چون. وضعيت سپاھيان بريتانيايی بسيار پيچيده و خطرناک بود
پشتون ھا   1920تنھا طی سال . از ھر سو روز و شب مورد شبيخون ھا قرار می گرفتند

اکثر لشکرھای . يورش مسلحانه در برابر يگان ھای انگليسی انجام داده بودند 611
ک افغانستان وارد می کردند و سپس به ااز خ باتی بر دشمنروزيری ھا و مسعودھا ض

ان افغانستان به يسپاھ. پنھان می شدند نقبيله يی افغا ان غير منظميسرعت پشت سر سپاھ
حتا پس از قرار داد صلح راولپندی از دژ وزيرستان وانه دفاع می فرماندھی شاه دوله 

  .کردند و مشارکت پويايی در  نبردھا در برابر سرکوبگران داشتند
آن را     1920از اين رو، اين دژ آخرين جايی بود که سپاھيان انگليسی در دسامبر   

  103.گرفتند
   

داشتند و با حکومت استعماری  وزيری ھا و مسعودھا دست از مقاومت بر ،پس از اين
Nھای به دست آورده از  حموافقت  نامه يی را به امضا رسانيدند که بر اساس آن ، ھمه س

ھا  به نوبه خود انگليسی. دوباره باز گردانيدند و جريمه بزرگی پرداختند را انگليسی ھا
تعھد سپردند کاری به خودگردانی قبايل نداشته باشند و در نوار قبايل آزاد ماليه وضع 

  104.دنننماي

                                                
100 .Watteville H. Waziristan 1919- 1920 . Campaigns and their Lesson. L., 1925. 
P. 25,66. 
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بار ديگر استقNل خود از انگليس را اين گونه، کوھنشينان به ياری مبارزه قھرمانانه خود 

-1919به گونه يی که کارزار سال ھای  -»اقدام پليسی در وزيرستان«. پاسداری کردند
عودھا برای خزانه انگليس سھا و مرسما چنين خوانده می شد، در برابر وزيری  1921

کشته و  2000ھنگام اجرای آن، سپاھيان بريتانيايی 105.داشتبرميليون روپيه ھزينه  110
زيان بزرگی را به انگليسی ھا ھمچنان ايپيدمی کولرا رسانيد که به خاطر  106.زخمی دادند
  . ايش يافته بودا به شدت افزھآن تلفات آن 

قبايل پشتون ثابت گردانيد که مشی کرزن که  و خيزش 1919جنگ سوم افغان و انگليس 
با شکست رو  کی بر حفظ مرز ھند و افغان به کمک شبه نظاميان قبايلی بود،تشالوده آن م

دروازه ھای «پشتون ھای خاوری بار ديگر ثابت ساختند که کليد . به رو گرديد
خاطر نشان ساخت که پيروزی بايسته است ھمچنان  .ت ھای آنان استدر دس» ھندوستان

به ياری توپخانه کروپ که در آستانه جنگ  هبھسپاھيان نادر خان در بخش جنوبی ج
بر اين، افزون . جھانی اول امير حبيب هللا خان از آلمان خريداری نموده بود، ممکن گرديد

کمک  ،سپاھيان بريتانيا آغاز گرديد ھنگامی که ضد حمله ،ريشیافسران آلمانی و ات
  107.اع در جNل آباد با ثبات گرددضنمودند تا او

  
روی ھم رفته توانست ضربه ھر  ،ليسگدر روند جنگ سوم افغان و انآلمان، اين گونه، 

ھم با  دھر چن(توپخانه آلمانی . بزند )بر انگشت افگار آن(يا نچند ھم ضعيفی به بريتا
  . ش گشودتز ھند و افغان آرسی در مگلينبر دژھای ا )تاخير

  
  
  
  
  
  

  
  بخش پنجم

  تھديد نو ھند بريتانيايی
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برنامه ھای آلمانی ھا در زمينه وارد آوردن ضربه بر ھند از راه افغانستان عمN به 
يای کبير را نبريتا -به ھر بھايی که شده دشمن خونی خود می خواست روسيه شوروی که

ارتباط ميان جمھوری  1919محضی که در جنوری به . ارث رسيد به ،تضعيف نمايد
ا گرديد، رھبری حيبا جمھوری ترکستان شوروی اسوسياليستی فدراتيف روسيه شوروی 

امان هللا  .گرفتتھاجمی با افغانستان در برابر انگليس  پيمان به بستن بلشويکی تصميم
يچ چيزی زمان مديدی ھ ،شھرياریاورنگ  ردر باره جلوس وی ب در مسکو، خان که

از اين رو، امير نو در آغاز . نيز به يک متحد در برابر بريتانيا نياز داشت روشن نبود،
گسيل به مسکو  .]گ-ھندی[مولوی برکت هللا  ياستنخستين ھيات افغانی را به ر 1919
  .نخستين فرستاده شوروی به کابل، به تاشکنت رسيد -کNی براوينين ھمچنان. داشت

  
چندين زبان  که زمان درازی در ايران کار کرده بود،سيه تزاری ديپلمات پيشين رو

او نيک می . اوضاع سياسی در خاور ميانه خوب وارد بود خاوری را می دانست و در
ايمن ساختن تسلط و سيطره اش در  -دانست که ھدف اصلی سياست انگليس در اين منطقه

در آغاز سده ھمه آدم ھای خردمند  مانند شايد، او .است خصمانه ات اقدامگونه ھند از ھر 
 .بينی می کرد شرا پي» اتحاد سه گانه«و » انتانت«بيستم ناگزيری درگرفتن جنگ ميان 

ايد که آلمان دست به کدامين اقدامات در ايران و نمبرای او دشوار نبود ھمچنان پيش بينی 
خواھان تقرر خود ، انهجاه طلبدليل انگيزه ھای به از اين رو، او . افغانستان خواھد يازيد

چند سال به حيث معاون قونسلگری در استان سيستان ايران در نزديکی مرز افغانستان 
ھر چه بود، براوين بر آن سنجش داشت تا با�روی خود را از نردبان مدارج کاری  .بود

ھنگامی که در ماه اگست مگر، . در شکار ھيات پنھانی آلمانی به کابل تسريع بخشد
کار فن نيدرماير و ھنتيگ توانستند به افغانستان رخنه نمايند، کار در سيستان اس 1915

  . جذابيت دلچسپی پيشين خود را از دست داد
  

براوين يگانه ديپلمات تزاری در ايران بود که حاکميت شوروی را به  1917 پس از اکتبر
به سال . ماشترسميت شناخت که او را به سمت نماينده تام ا�ختيار خود در تھران گ

مگر . او درفش سرخ را بر ساختمان سفارت روسيه در پايتخت ايران بر افراشت 1918
وانگھی،  108.انتريگ ھای انگليس ناگزير گرديد به مسکو برود لودی به دليزبه 

کميسار خلق -چيچيرين ،.]گ-ھنگامی که موضوع گماشتن نماينده در کابل مطرح گرديد[
اوين در سمت نخستين نماينده تام ا�ختيار شوروی در نامزدی بر ،در امور خارجی

  . افغانستان را تاييد نمود
  

                                                
  :براوين، نگاه شود به کارنامه برای آشنايی بيشتر با  . 108

، مسکو، )1920-1906( ماموريت در پارس و خان نشين بخارا ودينسکی، . معاون قنسول و. و گينس، 
  ؛83 -71، صص2003

و جمھوری دراسيون سوسياليستی روسيه  شوروی گزارش رفيق ايوانف در باره نخستين سفارت ف
، 2، پرونده ويژه25859بايگانی نظامی دولتی روسيه، فوند // 1919ترکستان در  افغانستان در 

  .1برگ ،110کارتن
  .عزيز آريانفر  :، ترجمهشوروی ھا و ھمسايگان جنوبی شان ايران و افغانستان، .و نيز ولودارسکی م... 



  

پيشين تزاری از سوی حکومت جمھوری ترکستان شوروی  در تاشکنت آمدن ديپلومات
ديپلمات  –که براوين اين راروشن است کسی نمی توانست . بسيار منفی ارزيابی گرديد

رھبری به باور  ،مگر او. ر سوال ببردزي را است یحرفه يی و خاورشناس بزرگ
در رابطه با اين، در تاشکنت تصميم . عنصر بيگانه از ديدگاه عقيدتی بود ،ترکستان

رف باور و طسفارت چند نفر حزبی  تام ا�ختيار در ترکيب گرفتند برای کنترل بر نماينده
رييس ستاد کل  - بوريس ايوانف علويانی و. و آ زيبارف، جنابی. کوليکف، م. ک: اعتماد

موافقت امير را برای ايوانف وظيفه گرفت . را شامل سازندجمھوری ترکستان شوروی 
افزون بر اين، به  109.تدافعی در برابر انگليسی ھا به دست آورد - عقد پيمان تھاجمی

  .ايين از کار برآيد، او را بکشدخايوانف فرمان داده بودند ھرگاه براوين 
 .ديپلماتيک شوروی از مرز افغانستان گذشت -ھيات نظامی 1919جو�ی  يکمبه تاريخ 

عقد کرده  ھنگامی که امان هللا خان ديگر قرار داد صلح را با انگليس ،مگر، در ماه اگست
نمايندگان روسيه شوروی با  ،به کابل -در راه رسيدن به پايتخت  .به کابل رسيد ،بود

آنچه را که : ديدار بس نمادينی داشتندند، آخرين آلمانی ھايی که افغانستان را ترک می گفت
کنون ديگر بلشويک ھا تNش  ،بکنندآن ھا نتوانسته بودند طی ساليان جنگ جھانی اول 

سفارت شوروی به کابل رسيد  1919ست گا 21به تاريخ . انجام دھندمی ورزيدند آن را 
ظمی ديد حکومت افغانستان که می خواست به گونه اعش نظارت زيرو بی درنگ 

می او  »حواريون«امان هللا خان و . ، قرار گرفتامير را تجريد نمايد »مھمانان نو«
چون افغانستان برای يک . نديمناسبات با بريتانيا جلوگيری نما دوبارهاز وخامت  کوشيدند

افزون بر آن، جانب افغانستان به گونه مدلل ھراس داشت که  .جنگ ديگر آماده نبود
استخباراتی  شوروی تNش خواھند ورزيد به گرد آوری مدارکاعضای سفارت روسيه 

چون در . بيداری افغان ھا مدلل بود. بپردازند و ھمچنان تبليغات کمونيستی را پيش ببرند
در  برای کار سياسی«ده تن از کمونيست ھای ترکستانی  ،ن ھيات شورویراادجمع پاس

  .110»حضور داشتند »ميان افغان ھا
  

به رغم ھمه دشواری ھا با پويايی به جمع آوری  ،به نوبه خودمی، آتشه نظا -ايوانف
طN و نقره گذاشته  ،در دسترس او مبلغ ھنگفت پول: اطNعات بايسته در کابل پرداخت

به من اين امکان را می داد  ،چنين پول ھنگفت«: پسان ھا او به خاطر می آورد. بود هشد
سربازان بر  .به اکتشاف بپردازم ،ما تجريدکه به رغم تدبيرھای ويژه گرفته شده برای 

 .د، با ھم گNويز می شدندنند و با من برونمرا ھمراھی ک ی از آنانانسر اين که چه کس
پنج سکه بخششی می گرفتند و از ھمين خاطر بود که ما را می ھر کدام از من  چون

 به. ک ھا می رفتممن به گونه غير قانونی نزد تر. که بخواھيم، بکنيمگذاشتند ھر آنچه 
  .111»پاسگاه ھای آنان سرکشی می کردم و با افسران شان به گفتگو می پرداختم

او سه بار از . ، نبودشته استوبه گونه يی که ايوانف ن ،مگر، ھمه چيز به اين سادگی
مگر، ھر بار پاسخ رد . ستره قبايل پشتون برودگه او اجازه دھد به تا برد کامير تقاضا 
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مستشاران نظامی به رھبری ايوانف ناگزير گرديدند  1919در ماه اکتبر  .دريافت کرد
پيمان نظامی با امير  بستن -وانسته بودند مھم ترين وظيفه خودنتچون  .کابل را ترک گويند

   112.را انجام دھند -در برابر انگليس
سکو و ان ميپويايی براوين پيروزمندانه تر بود و منجر به برپايی متاسبات ديپلماتيک م

  .کابل گرديده بود
 بهمولوی برکت هللا که . در مسکو، نماينده امان هللا خان عمل می کرد در ھمين راستا، 

با ھيات آلمانی به کابل آمده بود و در آن جا با کمک آلمانی ھا دست به پی  1915سال 
تخت به پاي 1919يازيده بود، به خواھش امان هللا در اپريل » حکومت موقت ھند«ريزی 

برای آن که در باره کمک حکومت شوروی به افغانستان و ھمه نيروھای . روسيه رسيد
  .توافق برسد بهيی در آسيای ميانه اينضد بريتا

  
گسيل به  لنين نخستين يادداست گزارشی خود را برکت هللا  1919اپريل  22به تاريخ 

ندی در مبارزه با به حکومت بلشويکی تسھيNت ارزشم«داشت که در آن پيشنھاد کرد 
   113.»نمايدمی انگليس ارايه  - دشمن مشترک بلشويسم و اسNم

  
در افغانستان به گونه شگفتی بر انگيزی روند «: در اين سند ھمچنان گفته شده بود

افغان ھا ھيچگاھی . ساعدت می نمايدمبلشويسم  چشمگير گسترشبه د اوضاع نخوشاي
ھا از راه حمايت پولی سخاورزانه تاثير خود  یمگر انگليس .نده اانگليس را دوست نداشت

اما . ھوادار انگليس بودحبيب هللا خان  -امير پيشين .اندھان افغانی حفظ نموده اندمرا بر فر
امير  .نقش دوگانه يی را بازی می کرد ،با اين آرزومندی که در ميان مردم محبوب باشد

او زير ھيچ عنوانی با انگليس وارد  .ان به انگليسی ستيزی به نام استان هللا خما -نو
او دوست نزديک و بی آ�يش ما است و . تعامل نخواھد شد ھرگاه چنين کاری ممکن باشد

ھرگاه . حکومت روسيه کامN باز است ه رویروازه ھای ھند بدمعنا است که اين بدان 
    .»برداری نمايد هتنھا حکومت روسيه بتواند بی درنگ از تحول اوضاع مساعد بھر

  
تسلط «تا با امير نو افغان بر ضد مولوی برکت هللا به حکومت شوروی پيشنھاد نمود 

 و و خواھش کرد يک ميليون پوند استرلينگ پيمان نظامی ببندد» انگليس بر ھند
به . برای آماده سازی جنگ با انگليس به دسترس کابل بگذارد جنگ افزار ]گ-مقاديری[

آنگاه انقNب «به افغانستان خواھند پيوست و  ی چون و چراب باور او، قبايل مرزی پشتون
که روسيه شوروی فرستاده امان هللا خان می پنداشت  .»در ھند ناگزير خواھد گرديد

در  در ھمه جبھه ھا دست به پدافند بيازد و ھم به اقدامات پويای نظامی.] گ-بايد[
ال، مولوی برکت هللا به حر اين د. زندادامه بدھد و سر انجام دست به مداخله ب ترکستان
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شوند که ان با انظباط گسيل يه افغانستان بايد سپاھب«ويژه خاطرنشان می ساخت که 
  .»ان ھای تشکيل شده از مسلمانان باشندگشاھنگ آن می توانند ييپ
  

باشندگان ترکستان، افغانستان و گستره قبايل پشتون در برای آماده سازی  برکت هللا،
حروف  ،چاپی دستگاه ھایخواھش نمود تا ابر انگليس از بلشويک ھا مبارزه در بر

 - ذھبیماب ھا و کتابواره ھا دارای بار کتذ برای چاپ غانگليسی و پارسی و نيز کا
و سياسی برای جلب باشندگان مسلمان به سوی ترقی و برای مبارزه با مNھای تنگ نگر 

ھمه جانبه  طرحبه لنين  ،در يک سخن .بگذارند به دسترس ان خودکامهسجاسو
شالوده و تھداب اين  .را پيشنھاد نمود متحدساختن مسلمانان آسيای ميانه در برابر انگليس

راندن  -حاد روسيه شوروی با افغانستان می گرديد و ھدف اصلی آنتمی بايستی ا پيمان
  .می شد انگليسی ھا از ھند

  
بردارنده سازماندھی خيزش ضد  اين گونه طرح ھای ناسيوناليست ھای ھندی ھمواره در

 و انگليس انغفجنگ ا زود رس اما برکت هللا با آگاھی از آغاز. ھا بودند ايی پشتونيبريتان
 و از ھمين رو، بسيار شتاب داشتتدوين نخستين يادداشت خود به حکومت شوروی در 

اين  ايشبرای زد .ه بودنمودنمانه بايسته بذل توجه يدر آن به مساله قبايل مرزی به پ
در توکيو به چاپ رسيده بود،  1913او ھمچنان مقاله خود را که ھنوز در سال  ،نارسايی

ھرگاه «: نوشته بود پتان ھا چنيندر اين مقاله، برکت هللا در باره  .به  کاخ کرملن فرستاد
جھان  گرفتنآميخت، برای دورنگری بزرگ دولتی  با نيرو و دليری يی را که آنان دارند،

مگر بايسته است قلب ھای . روا داشتمداخله نبايد  در امور داخلی آنان !خواھد بود بسنده
نان را در عشق به دولت افغانستان با رشته ھای برادری اسNمی محکم بست و ھمان آ

نزد قبايل عرب گسيل می داشت، ھمين گونه بر ماست  یگونه که پيامبر مبلغان و واعظان
     114.»بايل مرزی بفرستيمتا مبلغان  خود را به ھمه ق

  
. پذيرفت  نماينده غير رسمی امان هللا را -برکت هللا،  1919ماه می  7لنين، به تاريخ 

. سی يادداشت نکردکصورت مجلس گفتگوھای رھبر بلشويک ھا با مولوی برکت هللا را 
 .بررسی گرفته شده بودند همسايلی در آن گفتگوھا بچه  مگر دشوار نيست گمان برد که

در اوضاع جنگ داخلی نمی توانست به برکت هللا ھندی ھيچ گونه  لنين روشن است که
بايسته است خاطر نشان بسازيم که ھر دو . دھدبده عدر برابر انگليس و را یکمک راستين

در اين باره حتا در . گليس آگاھی نداشتندنطرف گفتگو در باره آغاز جنگ افغان و ا
تا ترکستان با تاخير   انتسنبرھا در باره رخدادھای در افغاخ. تاشکنت چيزی نمی دانستند

    !کوسحال چه رسد به م ،بسيار می رسيدند
  

برکت هللا و براوين کمبود اطNعات و نبود دستورھای مشخص و دقيق را با درک ھمانند 
  .زدن ضربه خرد کننده به انگليس نيرومند در ھند -ھدف اصلی خود جبران می کردند
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شوروی موفق شدند در ماه  ستان وبات افغانسانگان مناين پيشاھ ،آرشيوی اسناد یبه گواھ
الب آن ھا  مھم ترين مسايل را به غبه گمان . در تاشکنت ديدار نمايند 1919مارچ 

ميان قرار داد آينده نظامی  بستنروشن است، برکت هللا و براوين . بررسی گرفتند
سيای ميانه ارزيابی آدر  »بازی بزرگ«زه يی از افغانستان و شوروی را چونان صحنه تا

چنانی که براوين در يکی از نامه ھای خود به کميساريای خلق در امور  .می کردند
تاريخ روسيه ثبوت ترديد ناپذيری منبی بر تمايل راسخ و از پيش تعيين «: خارجی نوشت

 .دست ما می دھددر  آسيای ميانه و ھندخاور و به ويژه به سوی  شده روسيه به سوی
امروز روسيه  دستدست سرنوشت روسيه تزاری را به سوی ھند کشانيد و ھمان 

ھمو در ھند بايد مسايل جھانی فيصله شود و اين مسايل با . شوروی را بدان سو می کشاند
    .115»ا انگليس حل می گرددببرخورد روسيه 

  
ف روسيه شوروی و برپايی مناسبات ديپلماتيک ميان جمھوری سوسياليستی فدراتي

از ھمان . وارد آورد »ستانه ھندآ«ربه محسوسی بر مواضع بريتاييا در ضافغانستان 
 -روسيه شوروی .گرديد ی برپازستياينبر شالوده بريتا کشوردو ان اين يحاد متا ،آغاز

  .!می کوشيد به دروازه ھای ھند نزديک شود يینياترين دشمن ھند بريتا کخطرنا
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  بخش ششم
  »انقqب جھانی«افغانستان و جبھه خاوری 

را وادار گردانيد با  شو پيرامونيان لنينخبرھا در باره آغاز جنگ افغان و انگليس، 
  .يک با افغانستان جدی تر برخورد نمايندتبرپايی مناسبات ديپلما

  
چھار راه «ر موقف خود دتحکيم بلشويک ھا نمی توانستند لحظه مناسب و مساعد برای  

ستان برای روسيه شوروی دورنمای دارای مقياس ناتحاد با افغا .را فرو گذارند»  آسيا
را .] گ-)بستن پيمان اتحاد با افغانستان[(چنين وظيفه بس مسوو�نه . جھانی را می گشود

براوين  .بسپارد به يک حزبی آزموده شده - لنين می توانست تنھا به کس مورد اعتمادش
از کرسی نماينده تام ا�ختيار  از اين رو، در کرملن تصميم گرفتند او را. نبود چنين کسی

با استاژ پيش از  يک بلشويکی قديمی 1919جون  23به تاريخ  .تبديل نمايند در کابل
  .گماشته شد سوريتس) يعقوب(ياکف  -انقNب

  
ای خلق در امور معاون کميسارينيز اعتماد نامه او را لنين خود ويرايش و ا مضاء کرد و

   116قره خان. خارجی ل
لنين انديشه بھره برداری  1919اين سند برھان قاطعی است دال بر آن که در تابستان 

را در سر ] .گ-دو ھن[ افغانستان چونان تخته خيز برای صدور انقNب به آسيای ميانه 
ھقانی د - از نام حکومت کارگری« :در اعتمادنامه سوريتس آمده بود .می پرورانيد

 ، از سوی شورای کميساريا ھای توده يیجمھوری سوسياليستی فدراتيف روسيه شوروی
به عنوان سفير فوق العاده و نماينده تام ا�ختيار روسيه شوروی در ... رفيق سوريتس

مناسبات .] گ-تامين[آسيای ميانه گماشته می شود و وظايفی که به وی سپرده می شود، 
ستقل بلوچستان، خيوه و بخارا و خلق ھای ھند، کشمير و تبت که ديپلماتيک با خلق ھای م

  . است به خاطر آزادی می رزمند،
  

مناسبات دھقانی صNحيت داده می شود  - به رفيق سوريتس از سوی حکومت کارگری
مستقيمی  با کشورھای موجود و حکومات رو به تشکل و ھمه سازمان ھای انقNبی 

او صNحيت . برپا نمايند ؛يای ميانه از تصاحب خارجیھدف رھايی خلق ھای آس دارای
وارد گفتگوھای مستقيم و يا غير مستقيم از طريق . ويش را خود بگماردخدارد نمايندگان 

دھقانی با  -از نام حکومت کارگریرا نمايندگان خود شود و موافقت نامه ھا و اسنادی 
    .117»تاييد حکومت  مرکزی در مسکو با آن ھا امضاء نمايد

  
اين سند بيشتر با اعتبار نامه يک کميسار ھمخوانی دارد تا يک  ،از ديدگاه محتوای خود

و چنين به چشم می خورد که در اعتماد نامه سخن  سفير که يمو استوارنا کيتند ديپلماس
ان مکومت اعليحضرت احدر حالی که در باره  .بر سر توده ھای يک منطقه بزرگ است

ھمه چيز در جای خود قرار می گيرد ھرگاه در سنجش داشته . !تهللا يک کلمه ھم نيس
در ) کمينترن(باشيم که سوريتس ھمزمان به عنوان نماينده انترناسيونال کمونيستی سوم 
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از سوی رھبری بلشويکی يادآوری در . افغانستان و کشورھای ھمسايه آن گماشته شده بود
بايسته است . ير منتظره بودغکم  در چنين اوضاعی دست شھريار خاور زمينباره يک 
 نبه اي 1943طر نشان ساخت که ھمه سفيران بعدی شوروی در کابل تا سال اھمچنان خ

يا آن پيمانه مکلفيت ھای ديپلماتيک خود را با کار غير قانونی بنا به دستور کمينترن يکجا 
  . پيش می بردند

  
لو  بر ،ت ھای ھندیطرح ھای بزرگ برکت هللا و ديگر ناسيوناليسروشن است، 

انقNب جھانی را » جبھه«کميسيار خلق نيروی دريايی که پيشنھاد کرده بود  - ترتسکسی
  .تاثير بزرگی می گذاشتند ،در آسيا بگشايند

  
خود به کميته مرکزی  1919اگست  5شويک ھا در نامه تاريخی منرھبر ھر چه بود، 

راه به در لحظه کنونی، «: چنين تصويب کرد) شاخه بلشويکی(حزب کمونيست روسيه 
ار تر و کوتاھتر وبيشتر ھم» مجارستان شوروی«نسبت به  سوی ھند برای ما می تواند

    118».باشد
راه به سوی پاريس و لندن، از طريق شھرھای افغانستان، پنجاب و بنگال «به باور او، 

انقNبی يی  ھای پايگاهمی پنداشت  بايسته ترتسکی برای رسيدن به اين ھدف،. »می گذرد
  .، ايجاد شوددر ترکستان برای آماده سازی تھاجم از طريق افغانستان به ھند ودر ارال 

  
با پافشاری ھرچه بيشتر از کميته مرکزی حزب کمونيست ترتسکی  1919در سپتامبر 

برای  »پايگاه جدی نظامی«خواستار صدور فيصله برای ايجاد  )شاخه بلشويکی(روسيه 
گواھی می دھند که اين  بر آن اسناد آرشيوی119.رديدگ »ه سوی حنوبتھاجم ممکنه ما ب«

، از کميته مرکزی اجازه برای گسيل و نيروی دريايی بار کميسار خلق در امور نظامی
به   1919در ماه سپتامبر  .به آسيای ميانه را به دست آورد نگ افزارجمقادير بزرگ 

ری بی درنگ به حکومت افغانستان برای واگذا... تفنگ  ميل ھزار 25دستور ترتسکی 
  .120گسيل گرديدبه ترکستان 

  
در مسکو ديگر مدت ھا بود که می دانستند که جنگ افغان و انگليس به  آن زمان، نمقار

بار ديگر  بتوانند مگر در کرملن اميدواری را از دست نداده بودند که. ايان رسيده استپ
 1919اکتبر  16به تاريخ لنين، . اننديا بکشنبا بريتادرگيری پای افغانستان را در 

شوروی ھدايت  تانکه در آن به رھبری جمھوری ترکس به تاشکت گسيل داشترھنمودی 
ايجاد در ترکستان  مگر مستقل را کدست کم يک پايگاه کوچ بی درنگداده شده بود که 
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، اسلحه و )دستگاه ھای توليد آن را گسيل می داريم( ردگلوله توليد ک کرد که در آن بتوان
   121.»نفت و آھن پرداخت ،السنگغبه استخراج زو ترميم کرد  تجھيزات را

عضو شورای نظامی انقNبی جبھه ترکستان و صدر  -ايلياوی. ش افزون بر اين، به
از «را با کشورھای جنوب » يی پنھانیشديدا «کميسيون ترکی دستور داده شد پيوندھای 

بايسته بود کانال ھای مطمئن  لنيندستورھای آخری برای انجام  .برپا نمايد» طريق ھند
تNش  از آن و تنھا  بعد شبکه غير قانونی تنيد در اين کشور. ارتباط با ھند را ايجاد کرد

در يک سخن، انجام  .نواحی دورتر جھان گسيل داشت بهد شبکه ھای جاسوسی را يورز
امری بسيار دشوار و  یله آماده سازححتا در مر »پيشوای پرولتاريای جھان«دستور 

به پيمانه چشمگيری  دشواری ھااين » دھليز افغانی«ر، با باز شدن گم. خطرناک بود
  . اھش يافتندک
  

نگ جھنگامی که حکومت شوروی در مسکو، به رغم دشواری ھای  1919در ماه اکتبر 
 رھبری جمھوری، می شدصدور انقNب به آسيای ميانه آغاز داخلی ھر چه بود، آماده 

به افغانستان از ذخاير جنگ افزار  از دستور کرملن مبنی بر دادنترکستان شوروی 
حکومت شوروی در . سر باز زد ،که ترتسکی فرستاده بود یگ ھاينناچيز خود و نيز تف

ن برآن، وافز. داشت نياز مبرمبه اسلحه ھا  یخود برای مبارزه با باسماچ ،تشکنتا
آنان حتا امان هللا خان متنفر از  برای .دن اعتماد نداشتنبلشويک ھای ترکستان به امير افغا

ھرگاه او  ،Nعات استخبارات شورویطکه باشندگان آن بنا به ا(در ترکستان انگليسی ھا 
، يک دشمن )می کردند پشتيبانی، با آمادگی از وی با ارتش خود بدان جا حمله می کرد

  .القوه بوداب
  

در آسيای ميانه مت و حزبی ھای شوروی وکحد خاطر نشان ساخت که نز بايسته است
يی بود تا به دولت افغانستان در آماده سازی اقدامات ضد شوروی در ترکستان ی د�يل جد

رزمين ھای سنه تنھا ايی خود آرزو داشت مانرورفامان هللا در آغاز . مشکوک باشند
به  را با دژ کوشکاانه و واحه پنج غز قلمرو بخارا، خيوه، فريبل ن ،ھای خاوری نوتپش

ياد می » سلطان«با لقب  ،آن ھنگامدر اسناد دولتی امان هللا خان . الحاق نمايد افغانستان
     122»دندنخوا »پادشاه«پسان ھا او را . شد
  

رھبری جمھوری ترکستان شوروی به ديده خشم می » خودسری«به در مسکو، 
آمر  - نريمانف. ، نبرای نمونه ،»آسيايی«ھواداران گرايش  ،به گفته ترتسکی .نگريستند

را » مساله افغانستان« ،بخش خاور نزديک مسلمان کميساريای خلق در امور خارجی
او از . ای کبير در آسيا می شمردنيعمده ترين مساله در رويارويی روسيه شوروی با بريتا

 1919به تاريخ اول ماه نوامبر  .مشی پويا تری را در منطقه پيش گيردمی خواست  لنين
ھرگاه يک « :نوشت لنينبه » در باره مساله افغانستان«در يادداشت مفصل گزارشی خود 
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ه شده است، برای ھمين مقصد نھزي به مقصد تبليغاتباختر تا کنون در  کهھشتم آن چه 
خاور مسلمان ديگر زير نفوذ بNفصل ما ] گ-آن گاه[در خاور به مصرف رسيده بود، 

رب غاست تنھا سرگرم آن ھستيم که از راه راديو اذھان عامه ار گما دو سال آز. می بود
 .ادامه می دھند» رھزنان«ما به نام  خواندنبه » اذھان عامه«مگر اين . را آماده سازيم

و به آن کمک  خاور از ما خواھش می کند، تمنا می کند تا با آن متحد شويم ،برعکس
ز حتا در اين کار ضد انقNب را زير درفش بل ني ،کنيم یوجه نمتما نه تنھا به آن . نماييم

     123.»می بينيم» پان اسNميزم«
که تنفر توده ھای خاور به ويژه افغان ھا از انگليس، برای ما ريمانف می پنداشت ن

نخواھند توانست مردم «است و دشمنان روسيه شوروی ھيچگاھی  تکيه گاهبھترين 
تا او پيشنھاد کرد ر اين پيوند، د124»ما نمايند بردر براافغانستان را وادار به اقدامات پويا 

ميان مسکو وکابل را حتا به بھای واگذاری پاره ھايی از » بات عادیسروند برپايی منا
   .سرعت بخشيد خاک کشور به افغانستان

  
پيشوای پرولتاريای « .به پيشنھاد ترتسکی، نريمانف و ديگران دوگانه بود لنينواکنش 
ک امپراتوری روسيه ات بدون ضرورت بسيار شديد پاره ھايی از خدر نظر نداش »جھانی

امکان کارگيری از نيروی ضد مگر، در عين حال نمی خواست  .را قربانی نمايد
يد که اين تصورات آچنين بر می  .بريتانيايی در خاور را بر ضد انگليس از دست بدھد

در مسکو   1919نوامبر يکی از د�يلی گرديد که رھبری بلشويکی را بر انگيخت در 
که  گزار نمايدا برر کنگره دوم سراسری سازمان ھای کمونيستی خلق ھای خاور روسيه

بين المللی  شايجاد ارتش سرخ انترناسيوناليستی به مثابه بخشی از ارت«در آن در باره 
  125.فيصله  اتخاذ گرديد» سرخ

  
به گونه  ،ات تاکتيکیظحبنا به مN ،و کمينترن رويکرد روسيه شوروی 1919در اواخر 

ضربه ارتش سرخ بر  .انقNب جھانی گرديد» جبھه خاوری«نھايی به گزينه گشايش 
  . يکی از بخش ھای اصلی اين پNن ھا را می ساخت ،متصرفات بريتانيايی در ھند

  
  
  

  بخش ھفتم
  شوروی برای سراسر آسيا در کابل» فراتام اsختيار«نماينده 

  
و ھمکاران نزديک  تام ا�ختيار نو شوروی نماينده -سوريتس،  1919دسامبر  14به تاريخ  

ھمراه با ميسيون  .ندھای ھندی به کابل رسيد تسيوناليسااو و نيز چندين تن از رھبران ن
به پايتخت   عبدالرب و آچاريا با مھاندار پراتاب -»حکومت موقت ھند«رييس  ،شوروی
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 یتان سازماندھسن ھندی را در افغانوود که انقNبيب اينوظيفه اصلی آن ھا . آمدندافغانستان 
گرد  رييای کبنکنند و برای انجام پويايی ھای ويرانگرانه در ميان قبايل پشتون در برابر بريتا

  126.ھم بياورند
  

 
آماده سازی ضربه بر مواضع انگليسی ھا در ھند، وظيفه اصلی ديپلماسی شوروی در خاور 

ھمه گام ھای برداشته شده از سوی  ،در رابطه با اين. ن بودص در افغانستاوميانه علی الخص
تنھا وسيله يی برای مبدل ساختن  1921-1919ن و سوريتس در کابل در سال ھای يبراو

Nحتا قرار  .به ھند و کشورھای ھمسايه آن بود بافغانستان به تخته خيز برای صدور انق
انستان در باره دوستی به امضاء رسيده دادی که به بسيار دشواری ميان روسيه شوروی و افغ

به سوی مرزھای ھند بود و » ريدور افغانیوک«بود، صرف تنھا يکی از ابزارھای تامين 
   127.ھدف اصلی بلشويک ھا در آسيای ميانه نبود

  
توان آن را نداشتند که جنگ بزرگ مقياسی  1921-1919ال ھای سافغانستان و شوروی در 

 رشيان پشتون راوتNش می ورزيدند پنھانی ش ،رو يناز ا. از نمايندغرا در برابر بريتانيا آ
اين جنگ . حمايت نمايند ،.]گ-در يک جنگ فرسايشی در ھند[يس گلدر ھم کوبيدن انبرای 

برای امان هللا خان و پيرامونيان  ال،حدر اين . پنھانی برای ھر دو جانب سودمند بود» سياه«
ھر آن چه را که  ری از کشاکش ھای نو با انگليسی ھابرای جلوگي او اھميت حياتی داشت

تماس ھای  رھبران قبايل مرزی پشتون بانمايندگان روسيه شوروی تا انجام دھند  ،ممکن بود
  .نگيرند مستقيم

  
 قدار طN و اسلحهمشوروی در کابل عمN در تجارت بر سر  -گفتگوھای افغان در اين پيوند، 

» آزاد«ی به نوار غازای ترانزيت اسلحه شوروری و آثار تبلي که افغانستان می خواست در يی
که ناھمنگری ميان سوريتس و تصادفی نبود  .تبديل گرديدندبه دست بياورد،  ،ايیيھند بريتان

فرستاده و زير کنترل  را از دست بدھد براوين که سرسختانه نمی خواست اسنقNل عمل خود
ای آتيه ديپلماسی شوروی در افغانستان و کمک به لنين برود، به کشاکش شديد بر سر گام ھ

   .ايی کشيديکوھنشينان ھند بريتان
  

رھبران مسکو و  رفتارھای غير اصولیماجراجويی و  ،اما به گونه عاد�نه ،براوين به شدت
اور خبخش  ييسر -زنيسينسکیدر نامه خود به او، . کردمی را در اين کشور نقد تاشکنت 

نمی توانست و  1919روسيه شوروی تابستان « :ور خارجی نوشتکميساريای خلق در ام
کمک  ھرگاه از ما خواھش کند، - بل ھنوز ھم نبايد به افغانستان ،کنون نه تنھا نمی تواند

به معنای راه اندازی کارزار دارای اھميت بزرگ  –چون کمک به افغانستان. نظامی بدھد
جاد يا ايعنی آشکار .»شکرکشی به سوی ھندل« -جھانی است که بيخی از توان ما بيرون است
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ه نو و مرگبار ترين برای ھگشودن جب ،و در نتيجهبرای انگليس  Casus belli وضعيت
    128.»ما
  

را می توان نه در افغانستان، بل تنھا در گستره قبايل » گزينه خاور«براوين می پنداشت که 
کامN مستقل از انگليس و از  با تفنگ در دست برای خود وضعيتی«پشتون که می توانند 

نوار «در ميان کوھيان برای کار پوپا او پيشنھاد کرد  .»اد نمايند، به بازی گرفتجافغان ھا اي
سر انجام فيصله نمايند که چه مقدار جنگ افزار به شمول ھواپيماھا و بايد در کرملن  ،»آزاد

  . باختری ھند گسيل دارند تيربارھا �زم است بی درنگ به شورشيان در نواحی کوھی شمال
تير آخرين «سازماندھی خيزش نيرومند مسلحانه ضد بريتانيايی پشتون ھا به گفته براوين، 

برای دستيابی به اين ھدف، بر روسيه 129.بلشويک ھا در خاور خواھد بود »در ترکش
  :شوروی بايسته بود

  ی پشتونبه قبايل رزمجو برای ترانزيت آزاد اسلحه و مھماتامان هللا خان گرفتن اجازه  - 1
ھای شوروی در امتداد مرز با ھند در جNل آباد، قتدھار، غزنی » قونسولگری«گشايش  - 2

  و کانی گورام؟
از  ،ھای خرابکارانه در برابر انگليس پويايیبايد برای  ،نمايندگی مختار شوروی در کابل

برای  »و جدیآگاه، زرنگ «رفيق  15- 10مسکو يک ميليون روبل طNيی و ھمچنان 
پNن براوين چنانی که پسان  .مبارزه قبايل پشتون از قونسلگری ھا به دست می آورد رھبری

) واقعا آخرين(يگانه  ،ناميدند ھا آن را در برخی از اسناد کميساريای خلق در امور خارجی
ه زيان اعظمی بر امپراتوری بريتانيا با ھزينبرای بلشويک ھا برای وارد آوردن  دستاويز

  . بودم بتا کسن
  

مگر حکومت افغانستان  .ت پياده شودنسمی توابا ھمکاری جانب افغانستان پروژه براوين، 
می ترسيد که قبايل با در دست داشتن اسلحه شوروی در آينده می توانند نه تنھا در برابر 

بودند که ھمچنان نيک آگاه  ،در کابل. امير اقدام نمايندخود بل نيز در برابر  ،انگليسی ھا
 به قبايل مرزی را بی درنگ کشفھر گونه کمک يک کشور خارجی استخبارات انگليس 

کبير يای نرھای متقابل از سوی بريتايبه بر انگيختن تدب رجنمسر انجام اين کار و  خواھد کرد
سترش بلشويسم در ميان گافزون بر اين، نخبگان حاکم افغانستان را خطر راستين  .می گردد
  . کشور خود شان می ترسانيد باشندگان

  
ت تنھا از روسيه شوروی آن سامان هللا خان در اين اوضاع می توانبه ھر رو، ھر چه بود، 

به ھمين  . به دست بياوردکشورش لحه برای تحکيم استقNل سھم با دشواری اندکی پول و ا
در باره اقدامات ممکنه امير جوان با آمادگی با سوريتس  ،انگليس ازدليل و نيز با انگيزه تنفر 

گيری  هھر دو جانب گفتگو کننده می کوشيدند با بھر. باھمی در برابر ھند وارد گفتگو شد
در ميان بسياری از از وظايف دارای  .بازی نمايند» برگ پشتون«اعظمی برای خود با 
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آن را اولويت که می بايستی سوريتس به عنوان نماينده تام ا�ختيار روسيه شوروی در کابل 
بخش چشمگير کار را . با فرستادگان قبايل مرزی بود ھا ، يکی ھم برپايی تماسانجام می داد

بايسته بود تا دو ديپلمات شوروی  ،برای بھبود کار .در اين راستا قبN براوين انجام داده بود
ز ود اخانه دل از برکناری خبراوين که در نھان. چنين نشد ،مگر. باھم دوشادوش کار کنند

آرزده شده و رنجيده بود، از کار در کرسی معاونت سوريتس » فرستاده تام ا�ختيار«سمت 
سر باز  ،می خواند »سياآنماينده فرا تام ا�ختيار برای سراسر «با کنايه  به جاکه او را بسيار 

او  در امور خاور» بی کفايت«ار کزد و از کميسياريای خلق در امور خارجی خواست تا ھم
مگر، ھمه مساعی او مبنی  .مند نسازد و خراب نکندنزيا ،کنار نمايد تا کار را برھم نزندرا بر

  . بر راندن سوريتس از افغانستان بيھودن از کار برآمدند و نقش برآب شدند
  

ال از بازگشت به ميھن خود حکناره گيری کرد و در اين  1920براوين، در ماه جنوری 
در مرگ او به پيمانه برابری ھم . ونه مرموزی کشته شدداری ورزيد و پس از چندی به گ

چون نخستين سفير شوروی چيزھايی بسياری را . افغانستان و ھم سفارت شوروی ذينفع بودند
  130.تسرمانه ميان کابل و مسکو می دانحاز گفتگوھای م

  
تام  افر به گمان بسيار برپايی تماس ھای نماينده ،براوين به ھمکاری با سوريتسآرزومندی نا 

  .مزاحمت کند به آن ر نتوانستمگ ،ا�ختيار با نمايندگان قبايل مرزی را به تاخير افگند
    

به تاشکنت برای گسيل بعدی به تلگرام محرمی سوريتس  1919دسامبر  27به تاريخ 
قبايل مرزی ) سرداران(توانستيم با نمايندگان«: امور خارجی فرستاد کميساريای خلق در

ھندی  -ارتش انگليسی دين سو بااين قبايل از ماه می ب. تماس بگيريم يریافريدی و وز
ترس  زافغانستان با کشانيدن پای آن ھا به جنگ از آنان ا. مبارزه می نمايندپيروزمندانه 

پيشنھاد می نمايند  -اميدوارند تنھا به ياری ما کنوننمايندگان قبايل  .انگليس پشتيبانی نمی کند
بخت جمھوری روسيه شوروی به گونه بی سابقه  .اتحاد نظامی ببنديم نبا آنابه گونه بNفصل 

  .131»به گفته آنان رسيدن پيک اتحاد روحيه قھرمانانه قبايل را تقويت می کند. با� است
  

 »آزاد«فرستادگان شورشيان کوھی با آمادگی موافقت کردند نمايندگان شوروی را به نوار 
خواھش کردند به آن ھا سی ھزار ميل تفنگ، تيربار،  ،ن کارمگر، در ازای اي. گسيل دارند

                                                
برای . ند روايت ھست که ھرکدام جوانب قوی و ضعيف خود را دارندچدر زمينه کشته شدن براوين .  130

سکو، م ،»يستمتاريخ افغانستان در سده ب« .و گارگون ؛ 32 -31ص ،.ب .پانين س :نمونه نگاه شود به
اخت که بسياری از شاھدان رخدادھا از جانب شوروی سبايسته است خاطر نشان . 67-66.،صص2004

شه پيشين نظامی نخستين ميسيون شوروی در تآ -ايوانف برای مثال،. براوين را متھم به خيانت نمی کردند
حتا سال ھا پس از کشته شدن او  .که مناسبات سرد و تيره يی با اين ديپلمات پيشين تزاری داشت کابل

او می توانست به ديپلمات در اين حال، . بود» کار سياھی«نيست کردن براوين هی گفت که سر ببراوين م
به ھمه گناھان  مانند ) داشت بسيار به گونه يی که اين کار در ميان کمونيست ھای ترکستانی رواج(فقيد 

  .اتھام ببندد ،جاسوسی به سود انگليس
به  مگر، به گفته کاتب ھزاره، براوين می خواست از راه غزنی به ھند بريتانيايی برود،: گزارندهيادداشت 

   .دستور تيلفونی امان هللا خان در آن شھر کشته شد
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به کمک پولی  پشتون روشن است شورشيان .توپخانه کوھی و شماری مربی نظامی داده شود
شمگير سکه چھا را نمی پذيرفتند، سخن بر سر مقادير ) بانکنوت(نياز داشتند و چون اسکناس

ريدی ھا و وزيری ھا پذيرا اند و آماده بود که شرايط افريتس می پنداشت وس .ھای طNيی بود
او را حتا خود داری ممکنه  .دابا آنان سازشنامه ھای مقدماتی را در برابر انگليس عقد نم

کومت افغانستان مبنی بر نگذاشتن کاروان ھا با اسلحه شوروی به مرز ھند بريتانيايی نمی ح
رابطه  اد نمود با قبايل پشتون از راه پاميرا�ختيار پيشنھ منماينده تا ،در اين اوضاع. ترسانيد

     . برپا نمايد
   

ن شد که رھبری افغانستان با روسيه شوروی ئسوريتس به گونه نھايی مطم ،پس از چندی
مگر رھبری افغانستان آماده است بی درنگ قرار داد  .پيمان اتحاد نظامی نخواھد بست

در جريان ھفت ساعت ميان  1920جنوری  13به تاريخ  .امضاء نمايدرا  دوستی و بی طرفی
نستان به شمول خود امير گفتگوھايی در باره خصلت و افغانمايندگان  وشوروری  ديپلمات

  . روان بود شوروی -رايط قرار داد آينده افغانستانش
بھای بسيار گزاف نجومی می در برابر انگليس  در ازای وارد شدن به جنگامان هللا خان 

ھزار  1.5دستگاه توپ،  250گلوله برای ھر تفنگ،  60ر ميل تفنگ، ھزا 100: خواست
   132»!ميليون روبل طNيی 50تيربار، و 

  
آماده بود با روسيه شوروی قرار  جانب افغانی با درک غير واقعی بودن خواست ھای خود

عنوان کمک  و به که مطابق با آن شھرھای ترمز و کرکی بندددوستی  »ساده تر«داد 
 ،روند ھواپيمافازده ود ،انه توليد بارودختجھيزات برای کار ،ده ميليون روبل طNيی :رايگان

  .را به دست بياورد ....شتی زرھی در رود آمو وکدو فروند  ،تفنگميل ده ھزار 
  

مده بود، ناگزير گرديد رفتارھای کجدار و مريز که از اين ھمه خواھش ھا به تنگ آسوريتس 
. به تعويق افگنده شد مساله ارضی افغان ھا برای زمان نامعلومی ھر چه بود،. داشته باشد
به جای ده ھزار ميل . طN پايين آورده شد با پشتوانه لسايدی به يک ميليون روببميزان سو

آن ھم تنھا به شرطی که افغانستان به رسانيدن ده ھزار ميل .(پنج ھزار وعده شد –تفنگ
    ...و) احمت نکندزی ھا ما انگليسبقبايل مرزی درگير  هب نگتف
  

 ،جنگ داخلی و ويرانی در روسيه اوضاعبه افغانستان در  سوريتسکمک حتا اين وعده ھای 
ميسيون کدر تلگرام بعدی خود به  او در اين رابطه،. مت شوروی بودوکحبار سنگينی برای 

 ا جايیتد که دست کم تنبه گونه مفصل عللی را توضيح داد که وی را بر انگيخ ترکستان
     .رده سازدآوھای افعان ھا را برخواست 

  
کنوانسيون جنگی را امضاء  ونهگافغانستان ھيچ «: ا�ختيار در گزارش خود نوشت منماينده تا
رو به با�گيری در ھند و دورنمای  شجنب ،قبايل از سوی ديگر، مبارزه پايان ناپذير. نمی کند

مرا ناگزير  ،ش بخشيدن تاثير ما در ھندرتگسرو به گشوده شدن از افغانستان مبنی بر 
 ،ه از طريق قرار داد دوستی و بی طرفیکست به قربانی دادن بيازم برای اين ددند تا يگردان
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. بريزيم ضد انگليسی را استواربات ما را با افغانستان تحکيم ببخشيم و در اين جا شالوده سمنا
 مرگبار هضد انگليسی را زير ضربما ھمه جنبش  ،بدون کمک بی درنگ اسلحه به قبايل

ھمه مطبوعات متروپل انگليس در ھند نگرانی ھا در باره  آن ھم در حالی که .رار می دھيمق
   133».رخنه بلشويسم به خاور و تمايل شوروی ھا به برد در بازی خاور را دامن می زنند

  
روند گفتگوھای  ريکی از حادترين مسايل د ،ويلدھی ھای نظامی به قبايل پشتونحموضوع ت

. ھر دو جانب به د�يلی به يک ديگر اعتماد نداشتند. دوافغانستان و شوروی در کابل ب
تضمين بدھد که  به روسيه شوروی(!) سوريتس بر آن پا می فشرد، که امير به گونه تحريری

ونه تاخيری به نمايندگان گھمه آن چه که برای قبايل تخصيص داده شده، است بدون ھيچ «
  134.»رسانيده خواھد شد آنان

  
سوريتس به . افغان ھا قاطعانه از تدوين و امضای اين چنين سند محرمانه سر باز می زدند

ه حبور اسلعد و بر موضع خود مبنی بر  ننوبه خود نمی خواست به قول شرف امير باور ک
   .ی فشردمون پا تستره قبايل پشگباقی مانده به 

  
برای به دست يی را اينسپرد رھبران کوھنشينان ھند بريتاافغانستان وعده  ،افزون بر اين
چنين بر می آمد که سوريتس توانست به ھدف  .به تاشکنت اجازه گذشتن بدھدآوردن اسلحه 

دادھای بعدی بيخی با سناريوی خمگر ر. را بگشايد» ريدور افغانستانک«: اصلی خود برسد
  . يگری پياده شدندد
  

دشوار در زمينه اتحاد نظامی با افغانستان روان بود، رھبری  در کابل گفتگوھایی که ممادا
. ر داديتغي یاگھاننرا  تظره مشی پيشين خودناداره سياست خارجی شوروی به گونه غير م

 نرانه اوضاع بيارھبر کميساريای خلق در امور خارجی با ارزيابی آگاھانه و بيد -چيچيرين
ه برای روسيه شوروی امکانات ک ستنادالمللی در جھان و وضعيت روسيه شوروی می 

که که  ينبرای ا. مواضع خود را تحکيم بخشد» گرھگاه ھند«لی يی پيدا شده است که در عا
   . ا داشته باشدنياتاھرم کارايی برای وارد آوردن فشار بر بري

در گام نخست ابزاری را برای عادی سازی روابط با » یسياست خاور«مگر چيچيرين در 
در اين رابطه، او  .درھم شکستن انزوا و تجريد بين المللی شوروی می نگريست انگليس و

ر می توانست منجر به جنگ تمام اچون اين ک .مخالف بستن يپمان دفاعی با افغانستان بود
  .عيار ميان روسيه شوروی و بريتاتيای کبير گردد

  
 ،ستانکر کميسيون ترصد -ايلياویدر يکی از نامه ھای خود به  1920در ماه جنوری او، 

رھبران بلشويکی در کرملن نموده  متھم ساختن به آن لغزش ھا که در گام نخست ضمن
 .به تازيانه انتقاد بستھای آنان در قبال کابل » خودسری«رفقای تاشکنت را به خاطر  ،بودند

منجر  چون اين کار می توانست. او مخالف بستن پيمان دفاعی با افغانستان بوددر اين رابطه 
     .به جنگ تمام عيار ميان روسيه شوروی و بريتانيا گردد
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سخن نگفته با افغانستان ما ھيچگاھی در باره اتحاد «: کميسار خلق در امور خارجی نوشت

ما را در وضع بس بی چاره يی قرار می ھم  ،ھرگاه با انگليس آشتی نماييم ،دفاعی اتحاد. ايم
آن ، ما بايد با کندبه افغانستان حمله  انگليس د بود که ھرگاهاين اتحاد بدين معنا خواھ.  دھد

پس گرفتن و سپس اد حتبا سخن راندن در باره ا ،در اين ميان. اعNم جنگ نماييم کشور
بايد . شما ما را در وضع بس ناگواری قرار داده ايد. کشاندمی به رسوايی   کار ،حرف خود

 »ر باره کمک ھای متقابلدموافقتنامه « -»اتحاد«به جای کلمه . اين اھمال را ويرايش کرد
  135.گفته شود

  
چيچيرين بر آن پا می فشرد که نخستين قرار داد افغانستان و شوروری در بر  اين گونه،

گيرنده ماده پابندی نباشد که روسيه شوروی را متعھد به جانب داری از افغانستان در صورت 
  . نمايد تجاوز بريتانيای کبير

اتحاد  136.اين رھنمود را از مسکو دريافت داشت 1920ماه مارچ  25تاريخ  هبسوريتس 
 مگر در کرملن از. نبود جا نداشته ھای بلشويک ھا منظامی با افغانستان ديگر در برنا

روسيه  .ندنبود کان دلفريب کاربست ابزاری قبايل پشتون در برابر بريتانيا دست بردارام
ھنوز آماده نبود سخاوتمندانه به امان هللا  ،به سوی ھندن دھليز افغانستا«به خاطر شوروی 

انتظار می با فرا رسيدن بھار،  .از اين رو، گفتگوھای محرم در کابل ادامه يافت. پاداش دھد
سرکوبگران  ميان قبايل مرزی و نبرد ،در امتداد مرزھای ھند و افغانستان -در کوه ھارفت 

قھرمان جنگ  ،تصادفی نبود که ھمو در اين ھنگام. دوشاز سر گرفته  با نيروی نوی انگليس
 و بررسی اوضاع دربازديد  سرگرممحمد نادر خان  - وزير حربيه ،سوم افغان و انگليس

باشندگان افغانستان آماده : در آن جا بس خطرناک بود اوضاع. بودگستره جنوب افغانستان 
  .پشتيبانی نمايندھند بريتانيايی » آزاد«بودند از ھمتباران خود در نوار 

  
ان هللا خان و پيرامونيان نزديک او ناگزير بودند تمايNت پشتون ھای ستيزه مروشن است که ا

ه مجھز نادر خان پنھانی وزيری ھا را با اسلحه به چنگ آورد. جوی را در نظر داشته باشند
ن بسنده مگر اي. اعماق وزيرستان می فرستاد بهمی ساخت و بخشی از ارتش افغانستان را 

. نبود برای آن که جنگ چريکی را در کوه ھا به يک جنگ فرسايشی دراز مدت مبدل ساخت
ادامه مبارزه در برابر  به پارتی ھای بزرگ اسلحه برای به شدت مرزی قبايل افغانستان و 

  .نياز داشتند انگليس
  

مشترک جم تھا طرح 1920درست در اواخر ماه مارچ  رھبری افغانستان در رابطه با اين،
 در اين گونه پروژه ھای افغانی نقش اصلی ،مانند ھميشه. پيشنھاد نمودبه سوريتس به ھند را 

را به نشست محرمانه يی  سوريتس ، مارچ 27به تاريخ  امير،. داده می شد به قبايل پشتون
کرد که در آن جانب افغانی عمN می خواست اصلی ترين موضوع برای خود را دعوت 

  کمک نظامی شوروری به چه پيمانه و چگونه خواھد بود؟ : روشن سازد
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می  ،محمد نادر خان بر پايه اطNعات به دست آورده در ھنگام سفر به گستره قبايل پشتون
اقدامات «از اين رو، بايسته است دست به . جنگ نو با انگليس اجتناب ناپذير است پنداشت که
برای زدن ضربه به ھند بريتانيايی بسيار مناسب  موقعاو بر آن بود که  137.يازيد» بی درنگ

پيشنھاد کرد که  نادر خاندر رابطه با اين، . »ھمه قبايل رھسپار جنگ شده اند«چون . است
ی از ارتش سرخ نسپاھيان افغا نمايد و) ايران(ارتش سرخ آغاز به تھاجم از طريق خراسان 

نادر خان به سوريتس . ا برپا نمايندر» قيام سراسری قبايل«در سيستان پشتيبانی نمايند و 
 ،اعNم داشت که به زودی ھيات پنھانی يی برای پشتيبانی از سازمان ھای ضد بريتانيايی

به ھند اھيان انگليسی په سھپيشبرد اکتشاف و آماده سازی اقدامات ويرانگرانه در پشت جب
  .گسيل خواھد گرديد

  
خود بار ديگر موافقت خواست خNف .] گ-)خاننادر  -[(امان هللا خان زير فشار سپھسا�ر  

ارند برای انجام گفتگوھا با جانب شوروی به تاشکنت ذنمود که سران قبايل مرزی را بگ
ه تا اين زمان دست به ھر کاری کاين يک عقب نشينی جدی از سوی افغانستان بود  .دنبرو

  . ون جلوگيری نمايداز برپايی تماس ھای مستقيم بلشويک ھا با شورشيان پشت تامی زد 
  

فشار «: به مسکو نگاشت ،سوريتس با توضيح اين چنين چرخش ناگھانی در سياست امير
ناکامی در  و جنبش رو به با�گيری ھند، ترس از دست دادن اورنگ شھرياری ،قبايل

گروه انگليس ستيز به  .می کشانندجنگ  ھوادارن اردوگاه امير را به  ،گفتگوھا با انگليس
اتحاد با ما می در ، يگانه راه برونرفت از پاسداری از استقNل را اميررھبری 

با آن، او آگاھانه و بيدارانه خاطرنشان ساخت که بدون کمک بی درنگ مزمان ھ138.بيند
  .افغانستان در برابر بريتانيا بيھوده است درگير شدنچشمداشت به  ،نظامی به امان هللا

  
اين کمک سر وقت نخواھد انستان و شوروی روشن بود که به رھبران افغچنين بر می آيد که 

اين بدان معنا بود که اين . رسيد و به آن پيمانه نخواھد بود که افغان ھا خواستار آن ھستند
بر  .انتظار که در نزديکی ھا جنگ نوی ميان افغانستان و انگليس در بگيرد، بيھوده بود

 يی بيازد برای آن که مواضع خود را در کابل ديپلماسی شوروی بود دست به اقدامات قاطعانه
 ايیيرا در ميان قبايل پشتون ھند بريتان» انقNبی«از دست ندھد و کار » دھليز افغاستان«و 

بل ادر باره ارائه کمک نظامی به ک خصرھنمودھای مش از ديرگاهمگر، از مسکو . پھن نمايد
   .نمی رسيد

  
کبير به ناگزير بود گفتگوھا را با بريتانيای  1920 امان هللا خان در اپريل ،در اين اوضاع

به سوريتس امير  ،آن بامان زھم. ادامه بدھد» قرار داد روابط حسن ھمجواری«عقد  دمقص
، انگليس و روسيه شوروی نگردد ھای افغانستان ميدان کشاکش«اعNم داشت که برای آن که 

  139.»به گونه جدی مشی بی طرفی را پيش خواھد گرفت
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ماه اپريل امان هللا خان با قاطعيت به ناسيوناليست ھای ھندی که با سفارت شوروی در  در

که ھرگونه روابط آن ھا را با قبايل مرزی ممنوع اعNم داشت  ،کابل ھمکاری می کردند
   .قرار داده است

  
تضعيف مواضع شوروی در پايتخت و تھديد فرضی انصراف افغان ھا از استقNل در ازای 

پيرامون صله يف ساخترملن را ناگزير ک ،ھا یانگليس »فراسخاورزانه«يدی ھای سوبسا
مدير بخش  -، وزنيسنسکی1920ماه می  25به تاريخ  .تصريح نمايدرا » مساله افغانستان«

به کميته مرکزی حزب ، يادداشت گزارشی يی يساريای خلق در امور خارجیمخاور ک
که در آن لزوم ارايه بی درنگ کمک ھای مالی و فرستاد ) شاخه بلشويکی(کمونيست روسيه 

   140.گردانيدمستدل را  نظامی برای افغانستان و قبايل پشتون ھند
  

مناسبات ديپلماتيک با افغانستان می خواھد وی خاطرنشان ساخت که انگليس از حکومت 
ن گفتگوھا در ميسوری در ھمي«: در اين حال نشاندھی کرداو،  .دنزببرھم  بلشويک ھا را

در رسانه ھای انگليس کارزاری  .قطع شده اند بايل مرزی افغان به ھندقروزھا به دليل تھاجم 
در باره سرکوب نھايی قبايل مرزی افغانستان در مرز شمال باختری ھند و وصل کردن اين 

رفيق سوريتس بر . سرزمين به متصرفات ھندی به ھر بھايی که شده باشد، به راه افتاده است
سپس . »تاکيد می ورزد) مسعودھا و وزيری ھا(بی درنگ به اين قبايل مرزی  لزوم کمک

در  يادداشت وزنيسنسکی فھرست آن چه که روسيه شوروری آماد ه بود در ازای آزادی 
  . آورده شده بود ،به  افغانستان بدھدستره قبايل پشتون گعمل در 

  :داده بود نکرملن به امان هللا تضمي 
  ن روبل با پشتوانه طNدادن يک ميليو - 1
  دادن دوازده فروند ھواپيمای جنگی - 2
  يشن راديويی و راه اندازی آن در کابلدادن است- 3
  کابل در سه سال - ھاردقن -ھرات - تجھيز و راه اندازی خط تلفن کوشکا- 4
  .ه توليد بارود بدون دودناخسان و مواد به کابل برای ايجاد کاردمھن ،گسيل تجھيزات- 5
  ارشناسان نظامی به افغانستانگسيل ک- 6
 ميل تفنگ برای قبايل پشتون 10000ميل تفنگ به حکومت افغانستان و  5000اھدای - 7
 .در نظر گرفتن منافع افغانستان ھنگام حل مساله خط آھن ترمز- 8
  

  :و می خواست به دست بياوردکمس مقابل،در 
  يیانيھند بريتا »زادآ«ترانزيت آزاد و مواد تبليغاتی و ديگر مواد به  نوار - 1
به پارس از راه ھرات ) آمده است 1الب آن چه در بند غبه گمان ( ...مانعبN اشتنمجوز گذ - 2

  .دھارقنو به بلوچستان از راه 
باد و آدر قندھار، جNل » در راه ھای منتھی به ھند«اجازه داشتن نمايندگی ھای قنسولی - 3

  داکه؟
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  . انقNبی برای ھند راثبرای چاپ آ آنتفاده از سبا حق ا چاپخانه در کابل گشايشموافقت با - 4
ی افغانستان بل رمستقيم اسلحه برای قبايل مرزی نه از طريق ميانجيگ رسانيدنحق «ب - 5

  .»ت ھای مانگااز طريق 
ه در کدامين زد و بند دارای جھت کدادن تضمين رسمی از سوی افغانستان مبنی بر اين - 6

 141»رابر ما  مشارکت نخواھد کردسياسی در ب -گيری نظامی
  

کمک  اداتی را در باره ابعع، سفارت شوروی در کابل از مسکو اط1920Nبه تاريخ ده جون 
شوروی از سر  –گفتگوھای افغانستان. شونده شوروی برای افغانستان به دست آورد پيشنھاد

د، وقت ووری بميس .]گ- گفتگوھای[تظار پيک از انشم چمگر جانب افغانی که . گرفته شدند
  . س از آن بس ناخشنود بودتچيزی که سوري -گذرانی می کرد

 
به گونه ھمه جانبه آماده گيری برای  انون در ترکستچ سوريتس می بايست شتاب می ورزيد،

بات ميان مسکو و کابل را تيره می سروان بود که ناگزير منا »ساختگی«راه اندازی انقNب 
تبليغات آزاد « بارهی در بند ،شاری می خواست در قرار داداز ھمين رو، با پاف 142.»ساخت

   .افزود گردد »در قبال ھند و گسيل مستقيم اسلحه به قبايل پشتون
  

بر  1920شوروی را در سپتامبر  –امضای نخستين قرار داد افغانستان ،سرنگونی امير بخارا
در سند ھيچ : ی بسته شدبه روی بلشويک ھا به گونه نھاي» دھليز افغانستان«مگر  .ھم نزد

بند مربوط به ترانزيت اسلحه به . يی گفته نشده بودانيچيزی در باره پيشبرد تبليغات ضد بريتا
پسان ھا ھنگام تصويب قرار داد  .ه بودھند بريتانيايی نيز برداشته شد» زادآ«قبايل نوار

. بردارند ناگزير گرديدند از گشايش قونسولگری ھای شوروی در خاور افغانستان دست
خرابکاری به تخته خيز افغانستان را  ،داد ميان دولتی ربر شالوده قرا بلشويک ھا نتوانستند

  .مبدل سازنددر ميان قبايل مرزی ھند بريتانيايی 
  
روسيه شوروی در صدور  ست برنامه ھای ابتدايی و خود داری امان هللا از کمک بهکش

ست موقت ارزيابی می کاشکنت چونان شانقNب به ھند از سوی بسياری در مسکو و ت
گوپتر در ماه . سيای ميانه وآنماينده کميساريای خلق در امور خارجی در  ،برای نمونه .گرديد
تبارز داده شده از سوی افغان  نگژپرآبه رغم برخورد « :به چيچيرين نگاست 1920اکتبر 

 ز دست رفتن بند مربوط بهھا در پيوند با ھمه رخدادھای اخير در آسيای ميانه و به رغم ا
با پيشگيری مشی دورنگری پيگيرانه  ما می توانيم  ،قرار داد در دست امضاء تبليغات در
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کار در ھند را در افغانستان به دست  بازيابی امکان عملی ،آگاھانه و سنجيده در بخارا
    143.»آوريم

رد پويايی ھای غير به راستی به گونه يی که اسناد آرشيوی گواھی می دھند، امکان پيشب
 . قانونی ضد بريتانيای ی در افغانستان برای روسيه شوروی ھنوز ھم محفوظ بود

 
 
 
  
  

  بخش ھشتم
  اجنت شوروی در کابل -»شير اسqم«

  
  

وضعيت سوريتس در کابل ھر چه  ،»دھليز افغانستان«در آستانه بسته شدن  ،1920تابستان 
ت با قواعد ديپلماسی ستوانن ،سو، او ھر چه بود از يک .لرزان تر می گرديد ،ترشبيشتر و بي

بر نتايج پويای روشن است اين کار که ) شايد آگاھانه نمی خواست( خاوری بازی نمايد
داشتن رھنمودھای دقيق از نبا در دست  ،از سوی ديگر. تاثير منفی برجا می گذاشت ،ھايش
 کجو رنج آور و دردنا. دبيشتر با ريسک خود و بنا به صوابديد خود عمل می کر ،مسکو

سردرگمی و فريب کاری دو جانبه سوريتس را که پيگيرانه خواھش می کرد او را از کابل 
  .خسته کرده بود ،فراخوانند

  
پشتيبانی کرد،  بی درنگحکومت شوروی با درک اين که سوريتس را ھر گونه يی که شده، 

اسی ترک را که به سال ھای سي -شخصيت برجسته نظامی -جمال پاشا 1920در ماه جو�ی 
به  رحاض ،سيای ميانهآبه خاطر پياده سازی برنامه ھای ماجراجويانه اش در  1920- 1919

  .؛ به کابل گسيل داشتھمکاری با حکومت شوروی گرديده بود
  

او در ھمه کشورھای اسNمی چونان دشمن آشتی ناپذير انگليسی ھا شھرت گسترده يی داشت 
وزير نيروی دريايی  ،جمال در سال ھای جنگ جھانی اول .جربی بودمو سپاھدار 

او به خاطر رھبری نبردھا  .امپراتوری عثمانی و فرمانده ارتش چھارم ترک در سوريه بود
به . گرفته بود» شير اسNم«لقب  ،پاھيان بريتانيای کبير در کشورھای مسلمانسدر برابر 

منی ھا در امپراتوری عثمانی شمرده يکی از سازماندھندگان کشتار گروھی ار 1915سال 
از سوی  1919به سال . به آلمان گريخت ،پس از تسليم شدن ترکيه 1918به سال  . می شد

   .کوم به اعدام گرديدحفرماندھی نيروھای اشغالگر انگليس در ترکيه غيابی م
کست آلمان ش زبا ترس از اين که بريتانيای کبير ا ون سکتف -رييس ستاد کل ارتش آلمان

پيشين  انخورده تقاضای سپردن متحدان پيشين ترکی آن کشور را خواھد نمود، پنھانی وزير
  144.انور پاشا و جمال پاشا را به روسيه شوروی فرستاد - حرب ترکيه
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  : را زدھمزمان با يک پيکان سه نشان  ،فون سکيت با اين کار

  داد، خود را نجات متحدان پيشين  -
را با برنامه ھای آلمانی لشکرکشی به ھند به دست بلشويک رھبران پان اسNميسم  -

ر درا برای آن که بار ديگر تNش گردد با دست ديگران مواضع انگليسی  ،ھا سپرد
  .آسيا تضعيف نمايد

کاری ھای محرمانه ميان شوروی و آلمان در مو نخستين گام را در راستای ھ  -
  .افغانستان برداشت

  
بود که  مگر سرنوشت چنين. اسی  به انور داده می شدسنقش ادر برنامه ھای فون سکيت 

شوروی و آماده سازی خيزش ضد  -ھمو جمال نقش چشمگيری در تحکيم مناسبات افغانستان
   .بريتانيايی قبايل پشتون بازی کند

  
و او آمادگی جمال مبنی بر ھمکاری تنگاتنگ با بلشويک ھا، پروفيسوناليسم و ديپلماتيسم 

که در آن برھه ( رھبران شوروی آن ھا را چيزھايی بودند که ،به انگليسی ھا نسبت شتنفر
متحد نيرومندی را در برابر امپراتوری  ،در جنبش پان اسNميسم ھر چند ھم برای موقت

  .به گونه بايسته و شايسته ارزيابی نمودند بی درنگ) ندبريتانيا می ديد
  
تا چند «: راديوتلگرام عاجلی گسيل داشت قره خان به سوريتس 1920جو�ی  4يخ ربه تا 

وزير پيشين نيروی دريايی و سپس فرمانده ارتش  -ت نامدار ترکيشخص -روز، جمال پاشا
او را ده افسر گزيده ترکی ھمراھی می . ريه در برابر انگليس را به افغانستان می فرستيموس

از روی اين . در نظر داريم ارکومت ترکيه به رھبری کمال پاشا حما اقدامات باھمی با . کنند
متيقن  ما به جھان مسلمان در برابر انگليسی ھا راستينحکومت افغانستان بايد در کمک  ،ھمه

مطبوعات . چيزی که به ھيچ رو يه گفتگوھای کاراسين در لندن مزاحمت نمی کند -گردد
. دننماي یبی مانگليس رخدادھای پارس را چونان مقدمه آتش سوزی در بلوچستان و ھند ارزيا

بسيار مھم است . خرابکاری مقتضی افغان ھا می تواند تکانه يی به خيزش جدی در ھند بدھد
   145»روشن ساخت که حکومت افغانستان به ھمه اين رخدادھا چگونه می بيند

  
تضعيف مواضع  .را به فال نيک گرفتنددر کابل اين گونه سناريوی تحول رخدادھا 

يک فشار اين ھمسايه ترسناک را بر تگونه اتوما به ،کشورھای خاورامپراتوری بريتانيا در 
افزون بر . کاھش می بخشيد و با اين کار، امنيت افغانستان را با� می برد ان مستقلوکشور ج

اره آن ھا را به وبه رغم منافع پول پرستانه، ھم ،آن، تنفر سده يی افغان ھا از انگليسی ھا
، امان پيوند در اين. ی کشانيدم و خونخوار شان زيخونرشمن ددر برابر  رنگارنگ ماتاقدا

ال پاشا که با تجربه و انرژی او می توانست به پيمانه چشمگيری روند مهللا خان به آمدن ج
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نھا ارتش افغانستان، بل نيز ھمه سامانه دولتی را تسريع نمايد، موافقت تمدرنيزاسيون نه 
  .ورزيد

  
مبارزه  ،برخاسته از اين تمايل بود که به کمک شوروی ،کوآمادگی جمال به ھمکاری با مس

او که . زدافغانستان و ھند را در برابر انگليس برانگي ،ترکستان شوروی نمسلحانه مسلمانا
ارتش شورشيان ترک « ،يک پان ترکسيت سرسخت بود، اميدوار بود به ھمکاری بلشويک ھا

به تاشکنت،  1920جو�ی  28به تاريخ مگر، با رسيدن  146.اد نمايدجا ايرخود  »ترکستان
  .ناگزير بود به غير واقعی بودن تحقق برنامه ھای خود اعتراف نمايد

  
 ،»لشکرکشی به ھند«مبنی بر کشانيدن باسماچيان فرغانه به ھا، با انجام نخستين تNش 

شورشيان ترکستان از اشتراک در ماجراجويی : سياستمدار ترک ميان دو آتش قرار گرفت
نھادشده خودداری ورزيدند و حکومت شوروی ترکستان با سوء ظن بزرگی به تماس ھای پيش

که يی يگانه نيروی واقعی از اين رو،  .مال نزد رھبران باسماچيان می ديدجفرستادگان 
 -سنجش نمايد يسلسياستمدار ترک در آن ھنگام می توانست بر آن ، در مبارزه با انگ

  .می ماند بريتانيايیافغانستان و قبايل مرزی ھند 
  
اليست ھای ترک در کابل برای چندی ھمسو نمنافع روسيه شوروی و ناسيو 1920به سال  

يای کبير و مبدل ساختن افغانستان به تخته خيز برای نھمه در تضعيف بريتا: گرديده بود
با  صرف ال پاشا آماده بودمج ،به خاطر اين ھدف. بر ھند ذينفع بودندااقدامات جنگی در بر

دست  مبانی ايدئولوژيک پان ترکيسم، درنظرداشت اوضاع راستين نظامی در ترکستان، نه با
فرمانده جبھه  -اين گونه، جنرال ترک آشکارا به فرونزه .به قاطعانه ترين اقدامات بيازد

کار بخارا را يا با وارد آوردن ضربه قاطعانه به پايان رسانيد يا در «: اعNم نمود ترکستان
ری که شده، بايسته است کامN ور آن در امتداد ھمه خط ھا عقب نشينی کرد مگر، ھر طبراب

   147.»آن را به دنبال خود کشانيد
  

گر آماده بود امارت م. کدام واريانت را بر می گزينند بلشويک ھا جمال نيک می دانست
به قبايل  آن افغانستان و رسانيدن بعدی بهحه لزاد کاروان ھا با اسآبخارا را برای گذر 

کان رسانيدن اسلحه از راه بخارای ماو به عنوان واريانت ذخيره ا. قربانی نمايد ،پشتون
ھمان کوھنشينان در مرزھای ھند و افغانستان را برنامه ريزی کرده  به ياری خاوری به ھند

   .بود
  

رويارويی تقدير بود جمال پاشا در آغاز گرديد که  »بازی بزرگ«مرحله نو  ،در آسيای ميانه
جمال به  1920در اکتبر . يکی از مھره ھای کليدی گرددسنتی روسيه و انگليس در آن، 

ار آمدن او، خبه افت .شھريان کابل به پيشواز او برآمدند. ھمراھی افسران ترکی به کابل رسيد
در  را »شير اسNم«. سپاھيان پادگان کابل رژه رفتند و توپ ھای تشريفاتی به غرش درآمدند

ر پايه رھنمود ب148.با خوشرويی استقبال کردند نار سرشناسان افغان، رھبران مذھبی کشورک
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 او گرديدند، »ملتزمان رکاب«در کابل که بعدھا بخشی از  مسکو، کارمندان سفارت شوروی
 . نيز در ميان کسانی بودند که به پيشواز مھمان ترکی شتافته بودند

دخورده امپراتوری انگليس که اين ھمه نزد نگوسکه آمدن چنين دشمن به ھمه روشن بود 
ومت استعماری کھيچ چيز خوب و نويد بخشی را برای ح ،انستانافغان ھا گرامی بود، به افغ
  . در ھند به ارمغان نمی آورد

  
. توجه بزرگی را به آمدن يکی از رھبران ترک ھا به کابل معطوف داشتمطبوعات انگليس  

در اين ) پيشاھنگ( »پيونر«روزنامه ز مرز افغامستان گذشت، به محض اين که کاروان او ا
سفر جمال ] گ-زمينه[«:  باره مقاله يی را چاپ کرد که در آن خاطر نشان ساخته  شده بود

برای آن که در افغانستان  .به افغانستان را به گمان غالب بلشويک ھا فراھم آورده بودند
در ھمه جبھات داخلی و شان شوروی ھا آخرين ھاشور را به ھنگاف پيروزی ھای درخ

ارتش سرخ تصرف  ،انتظار می رود که مقارن با آمدن جمال پاشا به کابل. خارجی بزنند
نيروھای مصطفی کمال  هپيوستن ب ،لمان در غربآسرکوب ورانگل و برپايی تماس با  ،پولند

رساند و می تواند پايان می به اشغال شمال پارس و تجريد بخارا را  ،ق قفقازيپاشا از طر
  . فشار �زم را بر افغانستان وارد آورد

  
می تواند چونان آخرين  ،آمدن وزير نامدار امپراتوری عثمانی به کابل ،در چنين اوضاعی 

تکانه يی باشد که حکومت افغانستان را ناگزير گرداند به کارزار عظيم بريتانياستيزی 
   149.»وندديبپ
  

با خشنودی استقبال از سوی امان هللا خان  می جھان اسNمسياسی و نظاآمدن رجل نامدار 
جمال پاشا  1920در ماه نوامبر . بی درنگ او را به عنوان مشاور خود گماشت شاه. گرديد

امان هللا و . بر انگليس آشنا ساختاافغانستان را با برنامه ھای مبارزه خود در بررھبر 
در صورت  اتدبيرھ ،پشت پرده بسيار محرم گفتگوھایدر پيھم چندين روز  ،سياستمدار ترک

در باره نتايج » مطلقا محرمانه«نخستين گزارش . را ارزيابی کردند ياندرگرفتن جنگ با بريتا
. به کميساريای خلق در امور خارجی فرستادبا رمز بدون شماره سوريتس  را اين گفتگوھا

پياده ساختن ھمه برنامه ھای امکانات «در باره  پاشا جمال تاطNعا ،در ابن گزارش رمزی
  . بازتاب يافته بود ،که کرملن از دير باز چشم به راه آن بود 150»تدوين شده در مسکو

  
از موافقت جانب افغانی را مبنی بر سپردن رھبری دفاع  سياستمدار ترک توانسته بود

ماس ھای به او ھمچنان اجازه داده شده بود ت. مرزھای ھند و افغانستان به دست او بياورد
مستقيمی با قبايل پشتون مرزی که در آن برھه با سپاھيان بريتانيايی می رزميدند، داشته 

امان اله خان با پيشنھاد جمال مبنی بر  ،برای سازماندھی کار نظامی در ميان قبايل. باشد
س با لبا ه شودنمايندگان شوروی اجازه دادبه حتا که در آن معتمدانه  »کميسيون ويژه«ايجاد 
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ن بودند که در کابل به وزير آگواه بر  ،اين ھمه 151.موافقت کرد، گردندافسران ترک شامل 
يکی از اين گونه نشانه ھای اعتماد . ماد داشتندتحربيه امپراتوری فروپاشيده عثمانی سخت اع

آن بود که به وی اجازه داده شد در پايتخت افغانستان يک تيپ امان هللا خان به جمال، 
  .ايجاد نمايند» ضربتی«
  

با زبان ھای  آشناافسران ترک از  بزرگ گماشته مسکو، با داشتن ستاد به اندازه کافی -جمال
پياده و يک  )گردان(کندک پول ھنگفت، توانست بی درنگ به آموزش سه و داشتن  بومی و 

و  با شورجنگجويان قبايل مرزی را در اين يگان ھا  .سواره نظام بپردازد) اسکادرون(ھنگ 
ربتی جمال به سه ضشمار يگان ھای  1921مقارن با ماه فبروری . وجد فراوان می پذيرفتند

شکل از ترک ھا بود که ھزينه آن ھا از تبورد افسران بيشتر يگان ھا م. ھزار نفر رسيده بود
 20نو ماھانه سر به  یھزينه سپاھيان يگان ھا.  فوند شخصی رھبر ترکی پرداخته می شد

سوريتس اين ھزينه ھا را 152.سوی شوروی پرداخت می گرديد زمی زد که اھزار روپيه 
رد که به احيثيت پلی را د) قطعه نمونه(ھنگ نمونه «چون به گفته او  .کامN به جا می دانست

  153.»سان می سازدآپيمانه چشمگيری رخنه ما را به ديگر يگان ھای ارتش افغانستان 
  

را برای يک جنگ فرسايشی با انگليسی ھا آموزش  جمال پنھان نمی کرد که يگان ھای خود
او خردورزانه می پنداشت که انگليس مبدل شدن افغانستان به تخته خيز برای راه . می دھد
تاکيد می کرد که نمايندگان شوروی او پيوسته به  .را تحمل نخواھد کرد» انقNب ھند«اندازی 

 154.»قاطعانه سودمند باشد پيکاری ما در دوره افغانستان را بايد چنان با� برد که بتواند برا«
جمال خواستار تصويب ھر چه سريعتر قرار داد افغانستان و شوروی امضاء  به سخن ديگر،

     . به افغانستان بود ھر چه بيشترشده از سوی سوريتس و کمک نظامی 
  

 و د افغانستانمی کوشيد قرار دا هيا را کنھمزمان با آن، جمال به گونه موثر اقدامات بريتا
مناسبات ميان  ،و در صورت به دست آوردن امکان مساعد ديپلماتيمکتصويب را  يسانگل

به ياری اطNعات داده شده از سوی او، . افغانستان و شوروی را برھم بزند، بلوکه کرد
سوريتس در روشنی خطرناک ترين دسيسه ھای انگليس در کابل قرار می گرفت و فرصت 

ھيات بريتانيايی در کابل  1921برای نمونه، مقارن با جنوری  . نمايدرا خنثی می يافت آن ھا 
ترس جانب افغانی گذاشت که در ساری شده و تحريف يافته سوريتس را به دستکيک تلگرام د

   155.»افغانستان تحت الحمايه ما در می آيد« ...ن هللا خان اقرار داد با ام ان آمده بود که بآ
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 .اری و تقلب ديپلماتيک بسيار خشمگين شده بودندکمونيان وی از اين دستامان هللا و پيرا
اصل سند رمزی که از سوی انگليسی ھا سوريتس به کمک جمال توانست با به دست آوردن 

اری شده بود، کتحريف و دست آن کشور و امنيت از سوی سازمان اطNعاتضبط و آگاھانه 
اکتبر  20عنوانی فرمانده دژ کوشکا تاريخی  اين سند، تلگرام رمزی سوريتس .آشنا شود

تحت الحمايه «تلگرام اصلی ديپلمات شوروی، عبارت  متن درعمدا انگليسی ھا . بود 1920
ترديد و تکذيب اين گونه تحريف ماھرانه و زير دستانه که  .بودندگنجانيده  را »ما در می آيد

پس از يک موعد بسيار دراز معمو�  بر اساس يک سند محرم واقعی صورت گرفته باشد،
: مگر درآن برھه، در کابل برای ھر چيزی طN آماده داد و دھش بود. ممکن می باشد

بر ديگری پيشی بگيرند و افغانستان  یانگليس با شتاب می کوشيدند يک وديپلماسی شوروی 
  . را به سوی خود متمايل بسازند

  
را  کابل و مسکوبحران اعتماد ميان توانست با سربلندی جمال  ھمکاریبا سفارت شوروی 

با داوری از روی اسناد  .، بزدايدانگيخته شده بود که از سوی سرويس ھای ويژه بريتانيا بر
يه به استخبارات تسوريتس در آ »پيام«ال در باره ماطNعات ج می توان گفت که آرشيوی
افشا سازد  تانرکسشبکه جاسوسی بسيار نيرومند زير زمينی دشمن در ت کمک کردند شوروی

تعويض بی  ،نخستين گام در اين راستا. تيک را بگيرداو جلو درز کردن اطNعات محرم ديپلم
بود که از سوی سفارت شوروی برای ارتباط با کميساريای خلق » دژ«درنگ رمز سيستم 

  . ار گرفته می شدکدر امور خارجی 
   

به سود  ضد بريتانيايی پويای وی ویسياستمدار ترک بر امان هللا خان و تکاپ شگرف تاثير
تNش . ن او را به دشمن شماره يک برای انگليس مبدل گردانيدروسيه شوروی در افغانستا

از اين رو، شبکه . ھای انگليسی ھا مبنی بر خريداری جمال پاشا با شکست رو به رو گرديد
نجام زودرس مبنی بر ا یدست به پخش آوازه ھاي جادر ھمه  در کابل جاسوسی انگليس

جمال پاشا ) قطعه نمونه(که نيروی اصلی آن گويا ھنگ نمونه  کودتای ھوادار بلشويکی
بزرگ   در ميان رھبری افغان به پيمانه يی» شير اسNم«اتوريته مگر، . ، يازيدندخواھد بود

جاسوس انگليس که به  -حتا عبدالحق. ن باور نمی کرديبه اين تبليغات زھر آگ کسی بود که
ی آيد مکه گويا در تاشکنت به چشم سر سندی را ديده است که از آن بر  ه بودر گزارش دادامي

ه آماده سازی آن به دوش جمال پاشا ککودتايی در کابل روی دست است  ،در بھار«که 
  .زير پشين امپراتوری عثمانی را بی اعتبار بسازدو، نتوانست 156»گذاشته شده است

  
وا شد و جايگاه جمال پاشا در دربار از اين سجاسوس انگليس رعبدالحق به عنوان  ،به زودی

 حريف خطرناک نتوانستسازمان اطNعات بريتانيا  در يک سخن، .دھم بيشتر استوار گردي
     .دور بيندازداز سر راه بردارد و » به دست افغان ھا«را  خود

  
بل کار می کرد، و به عنوان جاسوس شوروی در کا 1920ترکيه که سر از سال وزير پيشين 

انقNب «ترين وظيفه خود را سازماندھی مبود، مھ ھم در عين حال مشاور نظامی امير افغان
وزير  –ھمراه با نادر خان 1921 چدر اوايل ماراو  ،در اين پيوند. می پنداشت »در ھند
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برای  با او ھمنگر بود،انگليسی ھا  برابردر موضوع کاربرد قبايل پشتون در  که حربيه
 »شير اسNم«آمدن . ر مرزی گرديدابا ھند بريتايتايی رھسپار نوافغانستان  یھابازديد از مرز

اسلحه  پول و یوری وی از شورگن پشتون که اميدوار بودند با ميانجيياز سوی قبايل مرزنش
جمال پاشا شتابان نمايندگان خود را نزد . ، با شور و ھنگامه استقبال گرديدبه دست بياورند

استان مرزی شمال باختری  »آزاد«بلوچستان و نوار قبايل  ،ان قبايل جنوب افغانستانرھبر
 در برابر را  »جھاد«به سود  ی را يھنگامه کارزار پر نمايندگان او . فرستاد اينھند بريتا

  .ی کبير به راه انداختنداينبريتا
   

آن ھم . ل پاشا می شتافتندن مذھبی پشتون با دلگرمی به ھمکاری با جمااقبايل و پيشواي سران
تماس ھای  »بلشويک ھای کافر«شوار حاضر می شدند با ده به کی نيااوحتا آن رھبران و پيش

و اسحله  پول .ميانجيگری ترک ھا اين مشکل را از سر راه برداشته بود! برپا نمايندمستقيم 
دفاع از  -ق تخصيص يابدحگرفته شده از دست آن ھا می توانست تنھا برای يک کار بر

که  رھبر روحانی قبايل وزيری-برای نمونه، عبدالرزاق. فرامومنان در برابر انگليسی ھای ک
ھيان انگليسی ادوازده ھزار نفر وزيری و مسعود زير فرماندھی او با پايمردی در برابر سپ

عبدالرزاق . ھمکاری نمايد پاشا جمال طرح ھای ساختنمی رزميدند، موافقت کرد در عملی 
توزيع در ميان  سر می برد، شتابان خواھش کرد به او برایه در وضع دشواری بکه 

او در يکی از نامه ھای خود به سياستمدار . ندھھزار روپيه کابلی و اسلحه بد 800 سپاھيانش
نگ ھا و ديگر انواع فمرمی ھا، ت ،جنگی تمھمابه ما بايسته است بی درنگ « :ترک نوشت

جمھوری روسيه به مرز که ھرگونه اسلحه يی را  کان کاملی دارمام نم. فزار برسانيداجنگ 
   157.»...برسانم وستاندچستان و ھنوبل ،به مرز افغانستان از راه باجور ھمه را ،پامير برساند

  
وابسته به  ،المسراسری مسلمانان ھند برنامه ريزی شده از سوی ج خيزشاين گونه، موفقيت 

جمال با  ،ابطهردر اين  .بود جنگ افزارای بزرگ و پارتی ھپول داشتن مبالغ ھنگفت 
پافشاری پيگيرانه از مسکو رسانيدن مبالغ ھنگفت ديگر به طN و پارتی ھای بزرگ اسلحه 

را به مگر جانب شوروی نمی توانست اين چنين مصارف بزرگ . تسمی خوابه کابل را 
  .گردن بگيرد

  
به چيچيرين تلگرامی  1921ماه مارچ  3حل مساله، به تاريخ سرعت بخشيدن به برای جمال، 

طی دو ماه اخير «خاطر نشان ساخت که  او. فرستادخود از سکوت مسکو  با ابراز شگفتی
. جاد نموده است و کار را در ميان قبايل مرزی به راه انداخته استيا يیيگان ھای ضربتی 

ميل تفنگ  2000از حکومت شوروی مبالغ چشمگيری پول و دست کم در رابطه با اين او، 
    158. »تقاضا نمود

  
برنامه ھای او از ديگر روز  15 تابرای نخستين بار شوروی را تھديد کرد که ھرگاه جمال 

  . سوی کرملين تاييد نشود، کابل را ترک خواھد گفت
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 1921ماه مارچ  16به تاريخ  گانی شوروی و انگليسرسازشنامه بازبا امضای در اين ميان، 

ادامه پويايی ھای پيشين سوريتس اين گونه، . کو مناسبات پايداری آغاز گرديدميان لندن و مس
 ،در رابطه با اين .و جمال در افغانستان به ويژه در ميان قبايل مرزی پشتون ناممکن گرديد

بازگشت از مبنی بر به کميساريای خلق در امور خارجی خواھشی  1921سوريتس در سال 
برای به دست  لنينخواست شخصا با  یه با او، جمال پاشا که مھمرا . افغانستان گسيل داشت

نيز آھنگ  ،ديدار نمايد موافقت او در تحقق طرح ھای خود در رابطه با ھند بريتانيايیآوردن 
  . رفتن به مسکو کرد

  
تNش   او بر می آيد کهبه مسکو فرستاده بود،  1921که بھار سال » اسNم شير«ھای  پياماز 

بريتانيای  برابرستره قبايل پشتون اقدامات خرابکارانه در گدر  بھايی که شدهبه ھر  داشت
فرستاد مبنی بر اين که ده  یدرخواست 1921در ماه اپريل برای نمونه، . آغاز نمايد را کبير

 ،پارتی شمشيرھای تشريفاتی ،يک ھزار دينامت با فشنگ ،ھزار نارنجک دستی انگليسی
جمال . به دسترس او گذارده شوددر کابل  فجار دھنده ھای برقیھا و انمقدار �زمی کپسول 

يک کارشناس  ،بر آن پا می فشرد که با نخستين پارتی ھای نارنجک و مواد منفجره
تجربه کار با نارنجک ھای انواع مختلف و مواد با شوروری در مسايل اقدامات ويرانگرانه 

افزون بر اين، اين کارشناس می بايستی  . گسيل گرددبه کابل  ،منفجره سيستم ھای گوناگون
  . را داشته باشد.... ھا و و پلتوانايی منفجر ساختن راه ھای آھن، راه ھای مواصNنی 

  
به نارنجک ھا، مواد منفجره و ساز و برگ رزمی برای آماده سازی به گونه عاجل جمال 

ه آن اين فراز از چيزی که در بار. عمليات خرابکارانه در ھند بريتانيايی نياز داشت
برای  ھزاران نارنجک را بايسته است بی درنگ« :درخواستی او از مسکو گواھی می دھد

من بر نمونه ھای انگليسی نارنجک ھا تاکيد . برآورده ساختن نيازھای مبرم ما گسيل داشت
منبع گسيل آن  ،کاربردبرای آن که ھنگام  .ارجحيت دارند عمی ورزم که نسبت به ساير انوا

  .»فاش نشود
  

از . ت ھای ديگر بی پاسخ ماندساين درخواست را مانند بسياری از درخوارھبری شوروی 
  . به روسيه شوروی بازگشت 1921تابستان جمال پاشا اين رو، 

  
چون . بايسته است خاطرنشان ساخت که سوريتس مخالف رفتن سياستمدار ترک از کابل بود

ترکی توانايی آن را دارند موثرتر از ھرکسی در برابر می پنداشت که تنھا ناسيوناليست ھای 
دمندانه می پنداشت رديپلمات شوروی خ. تندسيبيتوطئه ھای بريتانيا در دربار شاه افغانستان 

بات ما را با دربار کابل تحکيم سمنا چون و چرابی  ،جمال در افغانستانپيوسته که حضور 
ار ترک را داھميت ادامه کار سياستم علی الخصوص سوريتسدر اين حال،  159.»می بخشد

چون جمال پاشا يی کارشناس بزرگ نظامی « :شتون خاطرنشان می ساختپدر ميان قبايل 
–برآن است تااو، [. ا استکوش.] گ-نظام[بی ترديد در امر آغاز سازماندھی طراز اروپايی 

گرداند و مناسبات قبايل را منظم با روابط  ،را سازماندھی نموده معين اکتشاف برنامه.] گ
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 جنگی دستگاهھمه از تر پويادريک سخن، ناگزير می سازد  -سترش بخشدگرا  دموجود با ھن
ته اطNعاتی سھمزمان با آن، به او پيو. افغانستان را در مرز شمال باختری ھند به کار بيندازد

اجتماعی و طرز زيست  و هوتمايNت و ترکيب قبايل و شي ،سپاھيان انگليسی تحرکاتدر باره 
دير يا زود ما خود ناگزير خواھيم گرديد عين کار را و ھمه آن چيزی . حقوقی آنان می رسد

شمگيری آن را آسان تر ساخته چو به پيمانه  انجام دھيم ،را در راستا ترک ھا انجام می دھند
  160.»و تسريع نماييم

  
يای خلق در امور در يادداشت گزارشی خود به کميسارھر چه بود، سوريتس با اين ھم، 

 را قربانی بزرگی مادیمنابع  »اسNم شير«توصيه ننمود برای تحقق برنامه ھای  ،خارجی
 161.»دننماي

 
مت شوروی در واين ھزينه ھا به کدام پيمانه بزرگ بودند، گفتگوھای جمال با حکاين که 

 به ھنگامی نا بيخی برای چيچيرين امرآمدن جمال به مسکو . نشان دادند 1921مسکو به سال 
به تاريخ او . برجسته جھان اسNم کمک نمايد هنمايند هتا ب بر آن شد ،به رغم اين، ومگر ا. بود
را  کمھربانانه سياستمدار تر تادر آن خواھش کرد  ونوشت  لنينبه اکتبر  نامه يی  14

  162».پاسخ رد دريافت داشت ،رگم. بپذيرد
  

را بر آن داشت تا با پويايی بيشتری دست به  جمال پاشا ،در پايتخت روسيه نخستين ناکامی
گسيل داشت که در آن  به چيچيرين او يادداشت مفصلی 1921اکتبر  18به تاريخ : کار شود

به گونه قانع کننده يی لزوم پشتيبانی آتيه شوروی را از کارکردھای خود در افغانستان در 
در اين سند به مساله کاربست  جای مھمی. ساخت مدلل »انقNب در ھند«زمينه آماده سازی 

جمال پاشا برآن بود که . گرديده بود بريتانيای کبير مبذولبرابر جنبش مقاومت پشتون ھا در 
جنبش «به قبايل در مرزھای ھند و افغانستان  ارزشمندترين ابزار برای سازماندھی کمک 

جدی به اين قبايل  بسگونه ما بايست به « :او نوشت. واھد بودخدر ھند » مسلخانه انقNبی
 200ھزار تا  150به ميزان  یمرزی که می توانند در صورت لزوم نيروھای انقNبی مسلح

من . مھم ما شمرده می شوداين وظيفه . ، بپردازيمبه دسترس ما بگذارندرا ھزار نفر 
به دسترس  ،اجی عبدالرزاق به دست آورده امحاز که را  گوناگونیرونوشت ھای نامه ھای 

کميساريای خلق در امور خارجی دسترس او بايست طبعا آن ھا را به . تس گذاشته امسوري
می  ،از سران قبايل افريدی و مومند آمدهاز اين نامه ھا و نيز نامه ھای به دست . گذاشته باشد

سانی بازيافت که ھمان روزی که من به آن ھا آژير بدھم؛ در برابر بريتانيا به پا آتوان به 
  .رساندن منابع �زمبرای  به شرط آمادگی البته،  -ستخواھند خا
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. 16-15مسکو، ص ) 1922-1920 در سال ھای  (بات روسيه و ترکيه، س، اسناد جديد در باره منا»جوان
 400000اسلحه و  به دست آوردن ارتجمال،  خواس« : چيچيرين در پايان نامه خود خاطر نشان می سازد

 700000و ) ز قطعه نمونه استاور ظمن(در افغانستان  پشتوانه طNيی برای لشکر نمونه خود روبل با
  .»د ساختينبايد او را خيلی نوم.  است دنروبل با پشتوانه طN برای  کار تبليغاتی در ميان  قبايل مرزی ھ



  

چيز ديگری جز پول و گلوله ھا برای تفنگ  ھيم،دنان تخصيص بآاين منابع که ما بايد برای 
را خاطر نشان  مبلغ اين پول ،در پيوست اين يادداشت. ھای انگليسی و چند افسر ترک نيست

ھرگاه بسنجيم که به چه پيمانه اين  .برشمرده امو شمار گلوله ھای مورد نياز آنان را  شده ام
می تواند در آينده موجب  آنمطالبات ناچيز ھستند، می توان درک کرد که پاسخ رد دادن به 

    163.»افسوس خوردن عميق گردد
  

مت شوروی خواست برای عبدالرزاق دو واز حک يادداشت خود،» A«جمال، در پيوست 
ساخت  کپنج ھزار نارنج ،)ر روبل با پشتوانه طNھزا 700نزديک به (ميليون روپيه 

ای ساير قبايل پشتون و رب. شود هميليون کارتوس تفنگ ھای بريتانيايی داد 20بريتانيا و 
 گلوله 500000يسی و گلتفنگچه ان 5000ترکی او به گونه اضافی  -ناسيوناليست ھای ھندی

وروی ماھيانه برای کار او در روسيه ش تاافزون بر آن، بايسته می پنداشت . می خواست
ال پاشا بر آن پا مج. پشتوانه طN به دسترس بگذاردبا ميان قبايل نزديک به ده ھزار روبل 

بر اساس «يه آن تمی فشرد که اسلحه و پول به افغانستان به دسترس شخص او برای توزيع آ
  164.»اشته شودذتفاھم با سفير شوروی گ

  
و ترتسکی گسيل  لنينال پاشا را به مين رونوشت يادداشت جچيچير 1920اکتبر  20به تاريخ 

چنين بر می آيد که د�يل و . آشنا شدندبا اين سند به زودی اعضای رھبری بلشويکی. داشت
قانع  یانقNب جھان» خاوری جبھه«برای ترتسکی و ساير ھمکاران سازمان  جمالبراھين 

، راستش .جمال پاشا در افغانستان و ھند بودتحقق برنامه ھای  داراستالين ھوا. کننده نمودند
ال را تا نيم و تقاضاھای شورشيان پشتون را ممطالبات جبايسته است پيشنھاد می نمود که او 

     165.»تا ھشتاد درصد پايين آورد
  

برای من روشن است که در سيمای قبايل مسلمان «: استالين در نامه خود به ترتسکی نوشت
از نفوذ بزرگی در ميان آن ھا جمال  و دارنداکثريت در ناحيه پنجاب که در وادی رود سند و 

زيان جدی يی بر انگليس وارد  يمبرخوردار است، ما پايگاھی داريم که از آن می توان
بر اين مناطق يورش  1922کشور بخواھد بھار يا تابستان سال  نھرگاه آ -بياوريم
  166.»بياورد

 
به  روبل با پشتوانه طN برای پيشکش برای سران قبايل ھزار 100استالين ممکن می پنداشت 

چندين ميليون  ،ھزار تفنگ ششافزون بر آن، او به گسيل  .دبگذارن دسترس سياستمدار ترک
به  توپ و يک دستگاه چاپ 12تا  8، »ماکسيم«دستگاه تيربار  12 ،)گلوله(کارتوس 

در نظر ) قطعه نمونه(ه نر نموبخش بزرگ اين تسليحات برای لشک.  بود افغانستان موافق
. ستان نموده بودنيجاد آن در ارتش افغااآغاز به  1920سال  در جمال پاشا بود که گرفته شده
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اين گونه، اين لشکر . سپاھيان بسياری از قبايل مرزی پشتون بودند ،در ميان نفرات اين قطعه
ده سازی رزمی ھبری مربيان ترک و شوروی می توانست مرکز آمارو ساختار آن به 

  .با جنگ افزارھا انشورشيان ھند بريتانيايی گردد و نيز پايگاھی برای تجھيز آن
  
 )شاخه بلشويکی(نشست دفتر سياسی حزب کمونيست روسيه  1921نوامبر 3به تاريخ   

به  ھزار روبل با پشتوانه طN دو صدبه گونه اضافی  شدکه در آن فيصله  گرديدبرگزار 
  167.گرددگسيل نزد او » دو ھمکار بسيار مورد اعتماد«و  گذاشته شدهجمال پاشا دسترس 

 
 ،جمال پاشا ھر چه بود توانست برای پويايی ھای خود در افغانستانچنانی که می بينيم، 

با آن که مبلغ به دست آورده چندين بار کمتر از آنچه بود که او پيش . به دست بياورد وجوھی
ھرچه بود، منابع . فته نشدپذير ،او مبنی بر گسيل اسلحهمگر تقاضای  .از آن خواسته بود

واگذاری شده برای رجل ترک می بايستی در بار نخست برای تمويل مبارزه قبايل مرزی 
با اين ھم، جمال نتوانست از اين . پشتون و پيشبرد استخبارات در ھند بسنده بوده باشد

به دست انتقامگيران ارمنی در  1922جو�ی  21تاريخ  هچون ب. بھره مند گردد» طNھا«
  . ليس کشته شدفت
  
که جمال پاشا را سرويس ھای ويژه شوروی  بر آن است ،مريکايینويس اخ تاري -اسپين. د

سناد دست داشته در ا168.چون ديگر ھيچ ارزشی برای بلشويک ھا نداشت .نابود کردند
در » Nمسشير ا«ادامه پويايی مسکو به . بايگانی ھای شوروی اين انديشه را تاييد نمی نمايند

اين چنين ) او .پ .گ(آوندی در دست نبود که اداره کل سياسی . افغانستان بس ذينفع بود
اجنت بس ارزنده در کابل را که دفتر سياسی بی چون و چرا آن ھمه منابع مالی چشمگير را 

بلشويک ھا به . ھدت بدسکار وی در برابر ھند بريتانيايی تخصيص داده بود، از دادامه برای 
مرگ او زيان جدی . نياز داشتندکه صادقانه برای شان خدمت می کرد، جمال پاشای وفادار 

  .ديی بر پويايی استخبارات شوروی در آسيا ز
  

از آن که برای پياده ساختن طرح ھای ضد بريتانيايی خود  سپدرست  ،جمالشته شدن ک نفس
می اندازد به ميان را اين انديشه  ،ر گام نخستد به دست آورد، طNاز کرملن  در افغانستان

سازی اين سر به نيست می توانستند . وا. پ .سرويس ھای ويژه بريتانيا و نه گ ھموکه 
نابودی جمال در ھر صورت ھر چه بود، . ندندشمن خطرناک انگليس را سازماندھی ک

ھم زيرا او . امگيران ارمنیيا به دست عمال بريتانيا و يا از دست انتق. ناگزير و محتوم بود
شونتباری در برابر توده ھای امپراتوری عثمانی در سال ھای جنگ جھانی خمرتکب جنايت 
که بيخی محتمل است  .به شمار می رفتبزرگی تھديد برای بريتانيای کبير ھم اول شده بود و 

بسيج » Nمشير اس«انداختن  متند مساعی خود را برای شکار و به داسدشمنان وی می توان
  .نمايند
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کار  که وی نمود ذعانبايسته است ا ،مت شوروی با جمالوبا نتيجه گيری از ھمکاری حک
کيم مواضع شوروی در افغانستان و نيز تنيدن شبکه استخباراتی حبسيار بزرگی را برای ت

  . م داداشوروی در اين کشور و ھند انج
  

شانس معينی برای  ،ون در برابر انگليسکارگيری ابزاری از قبايل پشت تNش او مبنی بر
. ای ميانه روی ھم رفته غير عملی بوديسآمگر تحقق ھمه پNن ھای او در . پيروزی داشت

چون در آن ھنگام روسيه شوروی نمی توانست به خود اجازه بدھد ھزينه ھنگفتی را به 
 . خاطر حتا انقNب ھند به دوش بگيرد

 
  
  
 
 

  بخش نھم
 می آيد» بازی بزرگ«کمينترن به ميدان 

 
 

يپلماسی شوروی در دگواه بر آن اند که موفقيت  اسناد فاش شده بايگانی ھای مرکزی روسيه
ازدھی پويايی ھای جمال پاشا در افغانستان بارھا بيشتر می بود ببه ويژه  و آسيای ميانه

کميساريای و ساختارھای آن در ترکستان به امور ) انترناسيونال کمونيستی(ھرگاه کمينترن 
اين سازمان بين المللی ستاد به  1920به سال . خلق در امور خارجی مداخله نمی کردند

بود و در نتيحه از استقNل نسبتا بزرگی برخوردار بود » انقNب جھانی«رسميت شناخته شده 
  . و نيز منابع چشمگيری در اختيار داشت

  
د، از ونال کمونيستی بوس انترناسيی که در دستريروشن است طN، برليان و جنگ افزارھا

تقسيم مخصوص به خود کار  ،در آن ھنگام .ه شده بوددادمت شوروی به آن وکحسوی 
می رزميدند   گارنگ ضد انقNب در روسيهنھای ر طيف با بلشويک ھا: صورت گرفته بود

  . می کرد راه اندازیرناسيونال سوم نتستی ايو انقNب جھانی را رسما می با
  

که سرمست از باده امکان برباد دادن منابع عظيم و به  ی ھای بيمارگونه کمينترنی ھا پوياي
داشتند، بيکران روسيه در پيکار با سرمايه جھانی بودند، برای نگونه يی که آن ھا می پ

با ھمه  .نی درد سر آفريده بودانمايندگان ديپلماتيک شوروی در کشورھای خاور  جھ
مونيستی از کرملن، اين سازمان با آمادگی منافع ملی روسيه را به انترناسيونال کوابستگی 

چنين  1921-1920در يک سخن، به سال ھای . قربانی می کرد» مصالح انقNبی«خاطر 
دم روباه به زيان «شده بود  برخNف آن چه که در يکی از مثل ھای خاوری گفته می شود، 

  169»!او شھادت می داد
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در . پيوند داشت با يک رشته دشواری ھای جدی» کريدور افغانی«در آغاز پويايی کمينترن 
ت نگام نخست، اوضاع در ترکستان روسی به آن پيمانه انفجار آميز و پيچيده بود که از تاشک

مان درازی زشورھای ھمسايه کر انقNب به وبرداستن کدامين گام دارای بار عملی برای  صد
ليل عقب دھای مارکسيستی در کشورھای خاور به افزون بر اين، طرح  .بس دشوار بود

 ،با ھمه آرزومندیکمونيست ھای ترکستانی، . ماندگی کشورھای خاور کاراآيی نداشتند
 »کمونيست ھای ھندی«يا » بلشويک ھای افغانی« برای خود تند برای کار انقNبیسنتوان

افغانستان ديده نمی  در نواحی ھم مرز با» نترناسيونالنا«کمبود عنصر . دست و پا کنند
اين ھا آدم ھايی  ،ر بافتار خودظمگر از ن ....)ايغورھا ،ايرانی ھا ،ھا یافغان ،ھندی ھا(شد

 ،گانانزربيشتر با: گونه انقNبی از ديدگاه خاستگاه اجتماعی بيگانه بودندربودند که برای ھ
  ...کارگران موسمی و  ،قاچاقبران

 
ه به ک) پروپ سوف اينتر(» در خاور ترناسيوناليستیشورای تبليغات ان«وضعيت ناپايدار 

ات حکومت افغانستان که مبه دليل اقدا ،تحول يافت »دفتر ترکستان کمينترن«به  1920سال 
، ھر داشت دپيگيرزير بل نيز در ترکستان بيدارانه  ،ھمه خارجيان را نه تنھا در خاک خود

مينترنی ھا از واقعيت ھای خاور را به ھرگاه شناخت خراب ک .گرديدمی چه بيشتر ناپايدار 
کان واقعی مدر اين اوضاع، يگانه ا. منظره بس تيره و تاری پرداز می گردد اين بيفزاييم،

از نمايندگی : برای کمينترن اين بود که پويايی ھای خود را در کشورھای آسيايی پھن نمايد
بھره بگيرد و ساختارھای به عنوان تکيه گاه ھای اصلی ھای ديپلماتيک شوروی در خارج 

شی وکمينترنی را در ترکستان زير نام نھادھای شوروی و يگان ھای جبھه ترکستان پرده پ
   .نمايد

  
ميان ارتش سرخ و  نيروھای مسلح روسيه شوروی به ھمکاریکميته انقNبی ستاد کل 

قNب نا«ھای بلشويک ھا می بايستی به  هکه بر پايه انديشکمينترن در اوضاع جنگ داخلی 
طالبات خشن نبرد متحول می يافت، با پيروی از آرزوھای انقNبی کمينترنی ھا با » جھانی

   .پرولتاريا با بورژوازی با آمادگی می شتافت
  

بی آ�يشانه تر از ھر جايی و با  ،؛کميته انقNبی ارتش سرخ تمايNت حاکم بر فرماندھی
اکادمی ستاد کل ) يکوبلش(ت روسيه زب کمونيسحروحيه نظامی در اعNميه فراکسيون 

  :به نمايندگان دومين کنگره کميننترن بازتاب يافته است خطاب
  

  !رفقای گرامی
می انقNبی ستاد جھانی کل  شکوھنده پيروزیبه پيشواز در سيمای شما  شور وشيدايیما با 
رتش سرخ ما زيرا ا. پيشوا و رھبر خود را می بينيم یسيونال کمونيستاما در انترن. شتابيم

- پيکره[يی ھستيم از  تهخاست و ما تنھا يا» رخ انترناسيوناليستیسارتش «دسته پيشاھنگ 
 به ما سوگند ياد می کنيم تا. است »ل کمونيستیاانترناسيون«ستاد کل کبير که نام آن  .]گ

و و دانش  ساز و برگبا ھمه  .نخواھيم کرد دريغمبارزه بپردازيم و از نيرو و زندگانی خود 
    170».کمونيسم جھانی سNح در دست خواھيم شتافت.] گ-پيروزی[تجربه خود به خاطر 
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آشکارا وظايف حزب کمونيست را در  ،ه انقNبی ارتش سرختميکستاد کل  ،در اين سند

پويايی ھای  ،به باور آن ھا. فرمول بندی نموده است »انقNب جھانی«مبارزه در راه پيروزی 
گرد آوری اطNعات در باره شمار، تسليحات و محل استقرار  ،سرخ اطNعاتی به سود ارتش

کشف برنامه ھای ستاد کل  ،تشکيNت ارتشی ،نظارت بر تحرکات ،پليسو  يگان ھای رزمی
بايست مھم ترين محور فعاليت ھای زير  ،و ادارات سياست خارجی کشورھای خارجی
   .زمينی ھمه سازمان ھای کمونيستی خارجی شود

  
 بھيننقش به  1920نه، فرماندھی ارتش سرخ و رھبری ارگان ھای شوروی در اين گو

ھمزمان با آن، چنين سنتی نھادينه  .داشتند ذعانرجی ااحل ھمه مسايل سياست خ درکمينترن 
به گونه تنگاتنگی  ،به شمول آسيای ميانه در ھمه نقاط جھان ساختارھای کمينترنی: شده بود

نمايندگی ھای سياسی  ،در نتيجه .اطNعات شوروی نمودندآغاز به ھمکاری با سازمان 
تمويل و تسليح عناصر ضد دولتی مبدل  ،ی  در زمينه رھبریيشوروی در خارج به ستادھا

يگان ھای انترناسيوناليستی و شبکه ، در درون ساختار کميته انقNبی ارتش سرخ .گرديدند
عمN نقش اصلی در پيروزی اين حال، در . تشکيل شدند .......ھای اطNعات برای کارھای 

ی يگان ھای ارتش سرخ در کشورھای ھمسايه با مانقNب جھانی به عمليات پيروزمند تھاج
  . می شد هروسيه شوروی داد

  
آن چه مربوط می گردد به خاور، تشکيNت انترناسيوناليستی در ترکيب کميته انقNبی ارتش 

بل نيز ھسته يی برای  ،ارتش سرخ می گرديدند نگانھسرخ آن ھا می بايستی نه تنھا پيشا
  .در کشورھای خود می شدند) ايجاد تشکيNت نيرومند شورشيارتش ھا

 آرايشدر آسيای ميانه، رھبران کمينترن ناگزير گرديدند ميان اين طرح ھا  در آغاز تحقق
س، در برابر انگلي» جبھه ھندی« در کشورھای خاور و سازماندھی» جبھه ضد بريتانيا«

از اين دو واريانت فعاليت کمينترن در آسيا  ،اھداف مشترکبه رغم  داشتن  .يکی را برگزينند
ھدف بزرگتر ی  -در خاور» جبھه ضد بريتانيا«يش اگش. از يک ديگر تفاوت داشتند ريشه

نيا تاروھای ضد برييبود که از کمينترن نه تنھا ھزينه ھای گزاف، بل نيز اتحاد محکم با ھمه ن
  . در جھان اسNم را مطالبه می کرد ،گام نخست و در

  
دشمن مشترک ھم نمی توانست اسNم و داشتن حتا  .]گ- دشواری کار در اين بود که[

کمونيسم، بلشويک ھا و متعصبان مذھبی و انديشه انقNب جھانی با تعاليم جھاد را  با ھم متحد 
ن دشمنان امپراتوری بريتانيا ايم در يک سخن، به خاطر تضادھای حاد ايدئولوژيک .سازد

کومت حموقت ميان  گوناگونNت ممعابا اين ھم، . اد درازمدت آن ھا ناممکن بودحات
 ،شوروی ھمکاری نمايندنو دند با حکومت وده باکه آم(شوروی و ناسيوناليست ھای اسNمی 

  .بود، منتفی ن)مگر سرسختانه از تماس  با کمينترن سر باز می زدند
  

Nمساله مشخص تری بود و اجازه می داد منابع مالی و مادی را در  ،ب به ھندصدور انق
در گستره قبايل پشتون در  -يب پذيرتر از ھرجايی بودسجايی که بريتانيای کبير آ –منطقه

حال چه رسد به قيام مسلحانه خيزش بزرگ اين قبايل،  .متمرکز ساخت مرز ھند و افغانستان
منجر به  بود و می توانست ضربه نيرومندی بر انگليس ،ستاننجاب و ديگر نواحی ھندوپدر 



  

رھبری بلشويکی و  ،ر اين رابطهد .جھانی گردد پھنهر دجدی مواضع آن لرزان شدن 
 1920اين گونه، به سال . انقNب جھانی را برگزيدند» جبه ھندی«آرايش طرح کمينترن 

قبايل پشتون که در دو سوی بنا به خواھش او گزارشی تدوين يافت در باره  لنينبرای 
باش داشتنند با نقشه ويژه افغانستان جنوبی و ھند شمال  مرزھای ھند و افغانستان بود و

     171.باختری
    

در . دآغاز گردي »اه انقNبی ھندگپاي«در ترکستان و کابل کار در عرصه ايجاد  1919سر از 
استا براوين برداشت که به نخستين گام ھا را در اين ر ،ابل بنا به دستور کمينترنک

پرد در مبارزه سوعده ) »انقNبيون مرزی«( ناسيوناليست ھای ھندی و نمايندگان قبايل پشتون
 172.دادت نبرای رفتن به تاشک ..... و برای شماری از آنان کمک نمايد با در برابر انگليس

 
 ،در افغانستان و ھند کار گسترده در زمينه برپايی ھمکاری کمينترن با عناصر ضد بريتانيايی

به ) دای ميانه شمرده می شيکه رسما نماينده کمينترن در کشورھای آس(با رسيدن سوريتس 
ھمو در دوره سفارت سوريتس در ميان ديپلمات ھای شوروی تقسيم کار  .کابل، آغاز گرديد

ا کو رسمناسبات بين الحکومتی را ميان کابل و م: نسبتا بسيار منطقی يی بر قرار بود
با عناصر ضد بريتانيا را  پنھانیکميساريای خلق در امور خارجی پيش می برد و روابط 

ھمه در دو نقش  کابل،سفيران شوروی در  1943مگر تا فروپاشی کمينترن در . کمينترن
خود را با کار غير قانونی در زمينه ايجاد  اصلیوظايف  ،به گونه پنھانی -بازی می کردند

روشن است که در چنين اوضاعی سفارت شوروی در  .می کردند فيقلانترناسيونال سوم ت
يت خود به مرکز پويايی ھای خرابکارانه ضد بريتانيا مبدل دموجو یکابل از نخستين روزھا

  . گرديده بود
  

» انجمن انقNبی ھند« پی ريزی -کمينترن نماينده عنواننخستين پيروزی بزرگ سوريتس به 
 1920در ماه فبروری  )را متحد می گردانيد یدنت ھای ھسالينيوف ناسلھای مخت که  گروه(

به انجمن  پيوستناز به رھبری مھندرا پراتاب » حکومت موقت ھند«تنھا  .در کابل گرديد
می تقاضا برای خود ان مھاجران ھندی يچون کرسی رھبری را در م .خود داری ورزيد

 173. کرد
  

اين  پی ريزی .وان رييس انجمن برگزيده شدبا تاييد حکومت افغانستان، عبدالرب به عن
  :زير ممکن گرديد به دو دليلتنھا  ،سازمان زير کنترل کمينترن

 توان مالی سفارت شوروی - 1
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. تلف سياسی شامل در انجمنی کامل برای ھر يک از گروه ھای مختضمين خودگردان - 2
اتوری امپر -در گام نخست تنفر از دشمن مشترک ،مھاجران ھندی را در افغانستان

 .بريتانيا با ھم متحد می گردانيد
انترناسيونال سوم را تحميل نکرده  باوریبر انجمن ارزش ھای  خردورزانه سوريتس - 3

در يکی . بر شالوده صرفا عملی استوار گرديده بود ،ھمکاری با عناصر ضد بريتانيا .بود
فقت نمود در انجمن موا«: از اسناد کميساريای خلق در امور خارجی خاطرنشان شده بود

برای آن کار نمايد که به آن رفت و آمد به آن ساحات و  تنھا مرز ھند» ميان قبايل آزاد
  174.»آوردن  اسناد محرم از آن اجازه داده شود

  
شمار اعضای  ،مشترکروشن  ھدف نو داشت و نرمرفتاری به ياری اين چنين سازمانگری

پيام  .درگستره قبايل پشتون آغاز نمايد نفر رسيد و توانست کار را 150انجمن به سرعت به 
به دست نمايندگان  و آثار کمونيستی» انجمن انقNبی ھند«عنوانی  لنيننامه  ،ھای سوريتس

اين کاغذ ھا و بخشی . شدمی فرستاده  اين سازمان به کوھنشينان شورشی شمال باختری ھند،
ه چنگ آوردند که به نخستين از کتابواره ھا و برگه ھا را ماموران اطNعاتی بريتانيا ب

   175.انجاميدبازداشت ھای اجنت ھای کمينترن در ھند 
  
از سوی کمينترن و نمايندگان حکومت  ،یزھسته ريپس از  بی درنگ» انجمن انقNبی ھند«

کنگره دوم کمينترن در پس از چندی  ،نمايندگان اين انجمن. شوروی به رسميت شناخته شد
در اين . شتراک ورزيدندا ،در مسکو برگزار گرديد 1920گست ا 7 - جو�ی 19که به تاريخ 

بندی را شامل گردانيدند که پراتيک به ميان آمده  نمايندگان در آيين نامه کمينترن ،کنگره
در آيين نامه اين سازمان . ساختمی نھادينه را تعامل ساختارھای انقNبی در خارج 

 »شوروی«پارد با ھمه نيرو از ھر جمھوری ستعھد می «للی آمده بود که مال نبيکمونيستی 
  176.»به ميان بيايد، پشتيبانی نمايد گيتیای جدر ھر که 

  
در برابر آن ھا  گسترده يیات نکاما هدرک کردند که چ زودت ھای خاور بسيار سناسيونالي 

مينترن  برای کھرگاه با بازی با سخن پراگنی کمونيستی از اين وضعيت  ،گشوده می شود
برای  » رفقا«سنده بود ب: بسيار ساده بود .N و اسلحه برای مقاصد خود بھره بگيرندگرفتن ط

در کدام  آيندهند که در ودنممی برنامه خود را اعNم  ،پشتيبانی مادی کمينترنن به دست آورد
  .خواھد شد ايجاد » جمھوری شوروی«کشور 

 -1920در سال ھای » افغانستان دھليز«رخدادھا در ترکستان و  ،تقريبا با ھمين گونه سناريو
معاون  :»کومت موقت ھندح«نمايندگان  1920ماه مارچ  31به تاريخ  .به راه افتادند 1920

در  کمک حکومت شورویبرای به دست آوردن مد شفيق حمحمد علی و م -امور داخله
بل انسته بود در کاوحکومت موقت ھند که نت. تاشکنت آمدند بهمبارزه در برابر انگليس 

شناسايی سوريتس را مبنی بر پيشتاز بودن خود در ميان سازمان ھا و گروه ھای بريتانيا 
استاتوس برابری با : ستيز به دست بياورد، تNش ورزيد به اھداف محقرتری دست يابد
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به خود   1920مد علی ھدف سفر بھار حسال ھا بعد، م. پيدا نمايد» انجمن انقNبی ھند«
ت مرا چونان نماينده تام ا�ختيار برای برپايی قکومت موح«: دخوان اين گونه را تاشکنت

که گروه عبدالرب  يی ابط با حکومت شوروی و به مقصد به دست آوردن ھمان نعم مادیور
  177.»گسيل داشت.] گ-به تاشکنت[  ،از آن برخودرا گرديده بود

  
در ماه مارچ او . شتمحمد علی تجربه معين پيشبرد اين گونه گفتگوھا در تاشکنت را دا

تزار را به پايان بخشيدن به در آن که (يکNی دوم پراتاپ عنوانی ن »نامه زرکوب«با  1916
فرا خواھده  )خوارجھان«بريتانيای  در ھم کوبيدن جنگ در اروپا و متحد شدن با آلمان برای

اعد سازد که راتاپ تNش ورزيده بود امپراتور روسيه را متقپ. آمده بودبه ترکستان ، )بود
  . به روسيه خيانت خواھد ورزيد سر انجام ر پيمان آنتانتدمتحد بريتانيايی او 

  
دريابند که  وضعيت می خواستند موقف روسيه را در قبال آن» حکومت موقت«فرستادگان 

روشن است در سال ھای جنگ جھانی . ھرگاه در ھند خيزش ھای ضد بريتانيايی آغاز گردد
غم ھمه رمگر، به . رو به رو گرديده بودبا شکست علی به تاشکنت  ماموريت محمد ،اول

مت روسيه در و، حک.]گ- به ھند[ «توطئه گران« اندنانگليس مبنی بر بازگشت تقاضاھای
پس از سرنگونی . محمد علی و ھمراھان او را دوباره واپس به افغانستان فرستاد ،ترکستان

 برنامهحکومت موقت ھند تNش ورزيد  ،يهتزاريسم و روی کار آمدن بلشويک ھا در روس
تنھا يک چيز بNتغيير  .متحدان نو تحقق بخشد.] گ- ھمکاری[ با ھای خود را در اوضاع نو

چنگ انگليس به  ست ھای ھندی در کابل می خواستند ميھن خود را ازيناسيونال: مانده بود
 . آزاد سازند ه افغانستاناز را) در اين مورد روسيه(ياری مداخله مسلحانه سپاھيان خارجی 

 
اميدوار است با » حکومت موقت ھند«: در رابطه با اين، به جانب شوروی اطNع داده شد 

کومات کولچاک و دينيکين حباتی را برپا نمايد که ميان انتانت و سروسيه شوروی چنان منا
ک که روسيه شوروی به آن کم تساحکومت موقت اميدوار  ،به سخن ديگر. موجود است

  178.»ببرد شنمايد تا در برابر انگليس در ھندوستان جنگ را پي
  

بايد به دور انديشی و زرنگی محمد علی ارج گذاشت که زود باريکی اوضاع را درک کرد و 
شورای «در چھارچوب  1920ھنوز در اپريل . با پويايی به ھمکاری با کمينترن شتافت

ه کستی ھندی وجود داشت يشعبه کمون» خاور ات توده ھایمتبليغات انترناسيوناليستی و اقدا
برپايی جمھوری شوروی در «ه خود لزوم سرنگونی حاکميت مستعمراتی انگليس و مدر برنا

  179.ه بوداعNم کرد را» ھند
سر از . نام گرفته شده بود ،»جمھوری شوروی«-رمز �زمی برای بلشويک ھا و کمينترن

دھليز « ی توطئه ھای کمينترن در دليمحمد علی به يکی از مھره ھای ک ،اين لحظه
  .مبدل می گردد» افغانستان
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رسشی که مطرح می گردد اين است که آيا کارمندان کمينترن می دانستند که ھندی ھا بازی پ
بتا با توانمندی با اوضاع مشخص خود را عيار می سدو گانه يی را پيش می بردند و ن

دان روشن بين شورای تبليغات انترناسيوناليستی شماری از کارمن. تندسمی دان! ساختند؟ آری
. مد علی و شفيق استحافی جھان بينی منارا خاطر نشان می ساختند که اصول کمونيسم مکآش

بت به انگليس و به تمايل  به اين که به ھر بھايی که شده به خاطر نسمگر به تنفر آن ھا 
برای آغاز کار . داده می شددر کمينترن ارزيابی عالی يی  برزمند، آزادی ميھن خود

  . اين بيخی بستده بود ،مشترک
  

به خوبی درک می کردند که با ناسيوناليست ھای تيپيک در مسکو و تاشکنت کمينترنی ھا 
. خاوری سر و کار دارند که در بھترين مورد الفبای ترمينولوژی کمونيستی را پذيرفته باشند

بر  ،زش مسلخانه ضد بريتانيايی در ھندسترده يی چون آماده سازی خيعمليات گبرای 
ن ھندی را که دست کم با وانقNبي –ھای سنگين وزن تر و شايسته تری را  مکمينترن بود تا آد

و نيز با انرژی و از  یاصول عمومی مارکسيسم آشنا باشند، و دارای تجربه کار زير زمين
  .نندند، دست و پا کباشنانه گروحيه ماجراجويی بي

  
بود که دشوار  پيمانه آنبه  ،ھمه شايستگی ھای برشمردهآميزه برخوردار از کمياب م يافتن آد

. رھبر آينده انقNب ھند را ناگزير گرديدند از مسکسيکو ی دور دست به مسکو دعوت نمايند
در اروپا، حال چه رسد به خاور، اجنت ھای کمينترن ھيچ کسی شايسته يی را نتوانستند 

موفق گرديد در مکسيکو با نامزد درخور و فرستاده لنين  -بورودين. م 1919تنھا در  .دبنبيا
که تجربه ( مھاندارا نات روی ھندی تبار  -زب سوسياليست اين کشورحبير کل د -مناسب

ايی را چه در ھند و چه در برون از مرزھای آن يبزرگ پويايی ھای خرابکارانه ضد بريتان
   . ، تماس برپا نمايد)داشت

  
روی ناکامانه می کوشيد با پول ھای آلمان اسلحه بخرد و آن . م ،جنگ جھانی اول در روند

برای دستيابی به اين . برساند انگليسرا قاچاقی به ھند برای سازماندھی خيزش در برابر 
مکسيکو و حتا در بسياری از  ،چين ،در امريکا »ديپلمات ھای آلمانی«مقصد او پيوسته با 

ھنگامی که امريکا به طرفداری از  1917به سال  .سيا بازديد کردکشورھای جنوب خاوری آ
ی که از آلمانی ھا يجا -روی از ترس بازداشت به مکسيکو گريخت. انتانت وارد جنگ شد، م

اين پول برای کمک به  .با پشتوانه طN به دست آورد) واحد پول مکسيکو(ھزار پيسو  50
ی بخش بزرگ آن را در راه پويايی ھايی مگر رو ،ی تخصيص يافته بوددانقNبيون ھن

حزب کمونيست مکسيکو با  1919در نوامبر . سياسی خود در مکسيکو ھزينه کرده بود
به سال . Nم داشتعپيوستن خود را به کمينترن ا بی درنگ مشارکت او ايجاد گرديد که

ه دومين بو کروی به نمايندگی از حزب کمونيست مکسيکو به عنوان نماينده  به مس 1920
ی از روی با�روی وی ربا او ديدار کرد که با داولنين . ای. و. گسيل گرديدکنگره کمينترن 

می توان گمان برد که از تجربه و پويايی او ارزيابی با�يی نموده  ،کمينترن از نردبان مدارج
   . باشد

  



  

نترن برای روی به عنوان يکی از رھبران دفتر ترکستان کمي 1920به تاريخ ھشتم اگوست 
او صNحيت ھای بزرگ و منابع  هب با اين کار،180.»کار در کشورھای خاور گماشته شد

بدون  اين کار. ھنگفت برای سازماندھی صدور انقNب  از طريق افغانستان به ھند داده شد
در کرملن  شيوی گواه بر آن اند کهراد آناس.  پشتون ممکن نبود یمشارکت پويای قبايل مرز

در اين پيوند، به گمان بسيار در مسکو بی . در اين باره به خوبی آگاھی داشتند و کمينترن
   .صادر شد مبنی بر برپايی ھمکاری با پشتون ھای ھند بريتانيايی يی درنگ فيصله

  
ميسيون نظامی بزرگی را به گسيل پويای بلشويک ھا کمينترن با پشتيبانی ، 1920تابستان 

در گام نخست در نظر بود به دسترس  .نستان آماده ساختبورودين و روی به افغا ھبریر
 ھزار دانه مرمی، 500ميل تيربار با  50 گلوله، دانه ميليون 1.5 با ھزار ميل تفنگ 15آنان 
تگاه راديويی سپنج اي ،زار دانه نارنجکھجھار ھزار دانه گلوله،   50 با قبضه تفنگچه 500

ھيات کمينترن تنھا تجھيزات  1920ماه اگست مگر در  .ه شودگذاشت و دو فروند ھواپيما
نارنجک و سه فروند دانه ، چھار ھزار گلولهھزار دانه  30قبضه تفنگچه با  300چاپی، 

بورودين يا اصN برآورده ھای به گونه يی که می بينيم، تقريبا تقاضای . ھواپيما به دست آورد
  . ات را دادندوند ارتش سرخ تنھا بخشی از تسليحفيا اين که از  ندنشد

به ) با ساختن فرودگاه ھای ديگر ميان اين دو فرودگاه(ا کبرپايی پل ھوايی ميان کابل و کوش
  181.بود« مھمترين وظيفه ھيات« گفته بورودين 

  
در نظر بود پنج فروند ھواپيمای ديگر را  ،ستره قبايل پشتونگپس از آغاز عمليات رزمی در 

را قائم می  و ميسيون» ارتش انقNبی«تنھا ارتباط ميان ندازند که می بايستی نه يبه کار ب
. شوروی را به مرزھای ھند می رسانيدند جنگ افزارھایبل نيز پارتی ھای کوچک  ساختند،

تدوين شده از »طرح عمليات نظامی در مرزھای ھند«اين آماده سازی گسترده در چھارچوب 
می بايستی به گستره قبايل پشتون  مطابق اين طرح، کمنيترن. پياده می گرديد ،سوی روی

فزار و مواد منفجره را برای واگذاری به گروه ھای  انقNبيون بومی به امقادير بزرگ جنگ 
که با آن ... اف و تيلفون، انفجار دادن پل ھا ورابود ساختن راه ھای آھن، خطوط تلگن«مقصد 
  182.، می رسانيد»روھای رزمی انگليس را فلج ساختيبسيج ن

  
پشت جبھه سپاھيان انگليسی در ھند، ھمچنان در نظر بود اعتصاب  درھم کوبيدن برای

  .سراسری و خيزش يگان ھای رزمی ارتش بريتانيا را سازماندھی نمايند
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با پياده ساختن تدبيرھای برشمرده شده، بر آن سنجش داشت تا از افغانستان به روی، . م
عمدتا  از جمع پشتون ھای مسلح با جنگ نفری که  25000پنجاب به فرماندھی يک ارتش 

  .افزارھای مدرن، توپخانه و تيربارھا برگزيده شده باشد، يورش ببرد
 

به افغانستان به خاطر اقدامات  ھيات به تاشکنت، گسيل روی - ھيات بورودين پس از رسيدن
 اين، افزون بر .ناھماھنگ کمينترن و کميساريای خلق در امور خارجی به تاخير افتاد

کومت افغانستان شتاب نداشت به ھيات حق برپايی تماس ھای مستقيم با قبايل مرزی را ح
معاون کميسياريای خلق  - قره خان. بورودين به گونه دور انديشانه به لدر اين رابطه . بدھد

را » ھيات افغانی«پيشنھاد کرد که کميساريای خلق در امور خارجی در امور خارجی 
  183.است، زير سرپرستی خود بگيرد مادامی که در تاشکنت

 
سر از . رھبری شوروی در مسکو موافقت خود را به اين خواھش بورودين ابراز داشت

گونه فرماليته زير روی بود، به . در واقع، رھبری آن به دست م که ھيات 1920سپتامبر 
را در » امور ھند« تا ت در آمدنکنترل نمايندگی کميساريای خلق در امور خارجی در تاشک

  . انحصار خود داشته باشد
  

» دھليز افغانستان«ت زيان جبران ناپذيری به کار کمينترن در نروی در تاشک. پويايی م
انيايی را اد با نيروھای ضد بريتحچون  او با رفتارھا و اظھارات چپ روانه خود ات .رسانيد

انجمن «او عمN  م نخست،در گا .شتون ناممکن گردانيدپستره قبايل گھم در تاشکنت و ھم در 
 با گروه بزرگ ھم 1920ماه می  30که به تاريخ (به رھبری عبدالرب را » انقNبی ھند

، در ھم )از افغانستان رانده شد و از ھمان ھنگام به بعد در تاشکنت بسر می برد انششاندي
 . کوبيد

  
پنداشت که ھرگونه  او می. عبدالرب اوضاع در افغانستان و ھند را آگاھانه ازيابی می کرد

تبليغات کمونيستی در ميان مسلمانان اين کشورھا زيان بزرگی به مبارزه در برابر انگليس 
ميان انجمن انقNبی » جنگ«. لقوه را به دشمنان مبدل می گردانداچون متحدان با .می رساند

اشکنت را ھند و کميته موقت انقNبی ھند بر انگيخته شده از سوی روی، ھندی ھای باشنده ت
. بخش بزرگ ھندی ھای باشنده تاشکنت از عبدالرب پشتيبانی می کردند. ساخته بود دنومي
ھای مواد خوراکی را  کوپون ديگر روی منابع پولی و ساختمان انجمن را گرفت و. م مگر
روی به  »ھم انديشان»شمار . اين تدبير بسيار کارساز برآمد .برای ھمدستان خود می داد تنھا

  . رو به افزايش گذاشت و پيرامون عبدالرب تنھا چند نفر ماندندسرعت 
  
به کميته فوق العاده  سراسری روسيه در تاشکنت بر عليه يک ديگر  درگيرھر دو جانب  

بستن اتھامات متقابل در جاسوسی به سود انگليس در ميان . گزارش ھايی می دادند
ه بود و چکيست ھای بومی ديگر به آن پناھگزينان ھندی به رايج ترين اتھام مبدل گرديد

  . توجھی نمی کردند
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يک عامل مھم ديگر را نيز در سنجش گرفت که در مسکو به آن اھميت ندادند و  بايسته است 
روی در يک خانواده برھمن پا : لغزش نابخشودنی يی را در خاور مرتکب شدند با اين کار

اين موضوع برای . شمرده می شد» کافر«ه ھای مسلمانان دبه گيتی گذاشته بود و در دي
در افغانستان و شمال » شالوده انقNبی«مگر برای ريختن . يت نداشتمرھبری کمينترن اھ

دشمنی ھندوھا  .باختری ھند وابستگی مذھبی رھبر بالقوه خيزش ضد بريتاينيايی بس مھم بود
جايی که مبارزه در  –و مسلمانان در درازای سده ھا مھم ترين عامل سياسی در اين منطقه

  .برابر انگليسی ھا به گونه سنتی زير شعارھای جھاد پيش برده شد،  بوده است
  

با ابزارھای  روی و کمينترن نتوانستندشوروی سھم مسووليت خود را به خاطر آن که روسيه 
در تاشکنت  او .را بر ای صدور انقNب به ھند بگشايند، دارد» دھليز افغانستان«ديپلماتيک 

ھادی خان داشته  –سول افغانینبنا به مسووليت کاری، ناگزير بود گفتگوھای درازی با ق
او ستاد پر شاخ و برگی تنيد و در  :روی به سرعت در نقش يک ديپلمات بلندپايه درآمد. باشد

   . مقر خود پذيرايی ھای پرشکوھی به افتخار ھادی خان برگزار می نمود
  

روی به  1920نوامبر  19به تاريخ . فقثانه پيش می رفتگفتگوھای تاشکنت مو ،در آغاز
در او  وعده سپرد ه است که کومت خودحمسکو گزارش داد که ھادی خان به نمايندگی از 

رفتن زودرس خود به  تدارکروی آغاز به  184.بودخواھد برخوردار  آزادی عملاز کابل 
. هللا خان و ھمسرش نمود ت خز برای امانسکابل و گسيل به موقع يک پارتی ھديه از پو

چون در يکی از گفتگوھا به قنسول  .مگر، او ھر چه بود، نتوانست به افغانستان برود
در  پايگاه و تکيه گاه کيبه  ،در ھند» انقNب کمونيستی«سازماندھی  برایافغانستان گفت که 

مت وکما در افغانستان دست به ايجاد ح«نياز دارد و سپس افزود که پس از آن  کابل
   185.»خواھيم يازيد» شوروی

بی «مگر، اين گونه اظھارات . تر از اين را بازيافتدب» حماقت انقNبی«به دشوار بتوان 
ھا روی نبود که سخن ندر آن برھه در ميان کمينترنی ھا يک امر عادی بود و اين ت »انهشآ�ي
  .بر زبان می آورد» جمھوری شوروی افغانستان«از 
  
نزد بسياری از کارکنان کمينترن اين توھم را زاييده بود که بر  رد 1920ر د» قNب بخارانا«

 .کومت ھای قانونی بيشتر کشورھای خاور را سرنگون کردحپايه سناريوی بخارا می توان 
ايستگاه تجربی «آشکارا گفته می شد که بخارا » شورای تبليغات انترناسيوناليستی«در اسناد 

در ترکستان با ھمکاری دفتر  1920از اين رو، در اکتبر  186.»تسانقNب در خاور زمين ا
آزاد «را به مقصد  »کميته انقNبی افغانستان«اتباع افغانستان  جمع ترکستان کمينترن از

  187.اد کردندجاي» سازی توده ھای ستمديده افغانستان
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نداشت رھبر اين سازمان فرد ماجراجويی به نام محمد يعقوب بود که با ھمنگران خود می پ
که بايسته است به ياری شوروی امان هللا خان را سرنگون و در افغانستان تحو�ت 

  . به ميان آورد اسوسياليستی ر
  

نابودسازی ساختمان « :به گونه زير تدوين يافته بود کميته انقNبی مرکزی افغانستاناھداف 
ا داشتن حق انتخاب بری شوروی بر شالوده اصول انترناسيونال سوم ومھجاستبدادی، ايجاد 

ری زمين به پرولتاريا، نابودسازی ااگذوسراسری و از ميان برداشتن اختNفات طبقاتی، 
 به دشوار بتوان گفت که188.»گانی و صنايعرحفظ سرمايه و توسعه باز سرمايه داران با

در پيرامون خود به گمان غالب او  تنھا . يعقوب خود چنين برنامه يی را تدوين نموده باشد
بگريزند،  به بخارا کومت افغانستانحگروھی از افغان ھا را که ناگزير بودند از ترس پيگرد 

  .ه باشدگرد آورده و سپس به کمينترنی ھا خدمات خود را پيشنھاد کرد
  

آن ھا را پذيرفته و آغاز به تمويل  و گشاده رويی در آغاز، دفتر ترکستان کمينترن با شادمانی
حکومت افغانستان بی درنگ در باره اين سازمان  .کرد» افغانستانکميته انقNبی مرکزی «

 بااين کار به معنای پيچيده شدن مناسبات آن کشور دست نشانده و مزدور آگاھی يافت که 
ان هللا ماھانت مرگباری به شخص ا، نخستين برگ پخش شده از سوی کميتهدر . دشوروی بو

يعقوب و ھوادارانش . بودصورت گرفته د، خان که پدرش به گونه مرموزی  کشته شده بو
حکومت «مگر با آن ھم در اثر آفريدگی خود جمله  .تندساين موضوع را نيک می دان

کان بدھد مينداران و نظاميان امز» انپدرکش«ست که يه يک مشت اافغانستان تنھا برای آن 
   189.»ندواز کيسه مردم فربه تر ش

  
بی درنگ دست از تمويل  ،يشتر روابط با افغانستانبرای جلوگيری از تيره شدن بکمينترن 

تان ديگر به واقعی بودن تھديدات سجانب افغان. مگر ديگر دير شده بود .سازمان برداشت
امان هللا خان ھمه آوندھا را در دست داشت به خاطر دولت خود . کمونيستی پی برده بود

فغانستان به پيمانه گسترده پھن می ھراس داشته باشد ھرگاه کمينترن پويايی ھای خود را در ا
سياسی کمينترن به رھبری روی محکوم به شکست  - در رابطه با اين، ھيات نظامی. نمود
امير با ھمه تنفری که از انگليس داشت، به نمايندگان کمنيترن اجازه نمی داد آماده سازی  .بود
رزومندی حکومت آنھا ت. يزش ضد بريتانيايی را در ھند از خاک افغانستان آغاز نمايدخ

ھادی خان را ناگزير می  ،یوو طNی شور جنگ افزارافغانستان مبنی بر به دست آوردن 
  . نمايد خوش و بشکجدار و مريز  ،گان کمينترنندساخت در تاشکنت به ھمکاری با نماي

  
  بخش ھای زير ترجمه

  
  بخش دھم

  »تاندھليز افغانس«نخستين کاميابی ھا و ناکامی ھای کمينترن در 
  

  بخش يازدھم
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   کارروايی ھای مرکز زير زمينی کابل
  

  بخش دوازدھم
  دژ پامير

  
  بخش سيزدھم  

  ضد حمله امپراتوری بريتانيا:  اولتيماتم کرزن  
   

  بخش چھاردھم
  تازه) فارود پاليسی(سياست پيشروی 

  
  بخش پانزدھم

  امان هللا پشتون ھا در برابر اصqحات: شورش در خوست
  

  بخش شانزدھم
  لوسيف  اطqعاتی جراھایما

  
  بخش ھفدھم

  »کريدور افغانستان«انتقام نافرجام کمينترن در 
  

  بخش ھژدھم
  سرنگونی امان هللا خان

  
  بخش نزدھم

   پادشاھی اورنگکشاکش تازه بر سر 
  

  بخش بيستم
  امان هللا خان در برابر حبيب هللا خان: نبرد دو امير

  
  بخش بيست و يکم

   مرزی ھند بريتانيايی و  به پادشاھی رسيدن نادر اشغال کابل به دست قبايل
  

  بخش بيست و دوم
  »آزاد«خون ھای تازه بر زمين نوار قبايل 

  
  بخش  بيست و سوم

  توطئه نبی خان
  

  بخش بيست و چھارم



  

  واپسين پيروزی نادر خان
  

  بخش بيست و پنجم
  درد سر افغانستان و شوروی

  
  بخش بيست و ششم
  اوج شکوه فقير ايپی

  
  مبيست و ھفتبخش 

گستره قبايل  رنخسيت عمليات سرويس ھاس اطqعاتی رايش سوم د: ماجراجويی پير شامی
  پشتون

  
  بخش بيست و ھشتم

  »تبت«و » امان هللا«عمليات با رمز 
  

  بيست و نھم بخش 
  سيای ميانهآدر  1941-1940 سال ھای بحران اعتماد

  
  

  بخش سيم
  سال ھای پر دلھره

  
  بخش سی و يکم

  ناخوانده در کابلمھانان 
  

  بخش سی و دوم
  ھند بريتانيايی در تير رس شبکه اطqعاتی کشورھای محور

  
  بخش سی و سوم

  »خوارآتش«شکت عمليات 
  
  

  بخش سی و چھارم
  )ھنيتگ مهتماد ناعا(درد سر اگريمان 

  
  بخش سی و پنجم

  ببر برای پرش آماده می شود
  

  بخش سی و ششم



  

  ر در افغانستانوکشورھای مح ضربه درھم کوبنده بر شبکه جاسوسی
  

  بخش سی و ھفتم
   ميان باکو و وزيرستان در برپايی پل ھوايی  ارتش آلمانناکامی 

  
  بخش سی و ھشتم

  بازی در دو جبھه ،42 -کابل
  

  بخش سی و نھم
  نافرجام به بخارالشکر کشی 

  
  بخش چھلم

  در جنگ پنھانی در کابل چيان اتت ھا و اطqعاحاد ديپلمتا
  

  و يکمبخش چھل 
  و ناکامی رايش سوم در بھره برداری از آنخيزش قبايل پشتون 

  
  بخش چھل و دوم

  مسکو )پايان سخن(  اپی لوگ
  

  بخش چھل و سوم
  آخر مولف نسخ

  
  اتظمqح

  
  پيوست ھا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
  
  
  



  

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  گزارنده  زندگی نامه 

 
 

آموزش ھای . شھر مزارشريف پا به گيتی نھاد در.) خ.ه 1338( 1959عزيز آريانفر در اکتبر سال 
آموزشگاه فنی تخنيکم نفت و گاز مزارشريف  1987به سال . نخستين را در شھر زادگاھش فرا گرفت

 .را به پايان رسانيد



  

 
 1985در تابستان . شامل دانشکده زمين شناسی دانشگاه دولتی مسکو شد 1979آريانفر به سال 

 .پايان برد دانشگاه را به درجه ماستری
  

سرپرست مديريت روابط فرھنگی و ارتباط خارجه کميته  1986تا ماه می  1985از ماه اگوست 
او در ھمين سال به عضويت انجمن نويسندگان افغانستان . طبع و نشر افغانستان بود) وزارت(دولتی

  . پذيرفته شد
  

» پروگرس«و » رادوگاه«، »مير«در بنگاه ھای نشراتی  1989تا ماه فبروری  1986از ماه جون 
مسکو به عنوان سر ويراستار کار کرد و در ويرايش بيش از  بيست اثر در زمينه ھای تاريخ، 

در ھمين سال ھا بود که . اقتصاد، گيتاشناسی، فلسفه، مسايل سياسی و علوم طبيعی و فنی سھم گرفت
  . انی ھمکار شدبه مسايل اقتصادی دلچسپی گرفت و با شماری از شرکت ھای خصوصی افغ

  
به آموزش  1990تا پايان  1989از سال . در شھر فرانکفورت آلمان پناھگزين شد 1989او به سال 

در انستيتوت اقتصاد  1992دو باره به روسيه برگشت و تا پايان  1991زبان آلمانی پرداخت و به سال 
تصاد بازار آزاد  در اوضاع اق«جھانی وابسته به اکادمی علوم سيبريا روی رساله دکترا در زمينه 

از خاستگاه ھای نفت و  معاصر و نقش آن در آينده آسيای ميانه و افغانستان در پيوند با بھره برداری
زير نظر پروفيسور  »گاز در جمھوری ھای  تازه به استقNل رسيده و گرايش ھای نوين اقتصادی

شدن اوضاع سياسی در آسيای ميانه آن را فريدمان کار کرد مگر شوربختانه نتوانست به دليل دگرگون 
  . به پايان برد

  
  

مدت چھار سال در يک شرکت مشورتی آلمانی در فرانکفورت کار  1995تا پايان  1992از اواخر 
ھمچنان در کار . کرد و در شماری از سيمينارھای اقتصادی در باره شوروی پيشين اشتراک ورزيد

  . ه سھم گرفتچند پروژه بازسازی و نوسازی در روسي
  

به اين سو، سرگرم پژوھش در زمينه تاريخ ديپلماسی افغانستان، ايران، آسيای ميانه  1996آريانفر از 
او تا کنون ده اثر در زمينه تاريخ افغانستان، سه اثر در باره تاريخ ايران، سه اثر در . و روسيه است

ترجمه و چاپ نموده ) صفحه 5000در اثر  18جمعا (زمينه ادبيات و دو اثر در زمينه زمين شناسی
  . است

  
او ھمچنان در سال ھای دھه ھشاد سده بيستم در چند پروژه تدوين فرھنگ روسی به دری از جمله 

  . فرھنگ واژه ھای فنی روسی به دری سھم گرفته است
  

و  صفحه تاليف نموده است 1000در » مجموعه مقا�ت«از اين ھا، وی پنج اثر را در سيمای  گذشته
  .صفحه گرد آوری و نشر نموده است 3500ھفت اثر ديگر را  در 

  
در سمت رييس مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت  2006تا ماه اکتبر  2003آريانفر از ماه جون 

طی اين مدت، وی انستيتوت ديپلوماسی وزارت خارجه را بازسازی و . امور خارجه کار کرده است
در ھمين مدت، او ده اثر را در زمينه . يژيک را پی ريزی نمودنوسازی و مرکز مطالعات استرات

در دوازده » فصلنامه مطالعات استراتيژيک«مسايل سياسی ويرايش و چاپ نمود و مجله يی را به نام 
  . صفحه به چاپ رسانيد 1500شماره، در 

  
طقه در تامين نقش کشورھای من« در ھمين سال ھا، پروژه ھای تحقيقی يی زير نظر او به نام ھای

نقش کشورھای اروپايی در تامين امنيت، ثبات و بازسازی در «، »امنيت، ثبات و بازسازی افغانستان



  

ھانس «به کمک بنياد» نقش افغانستان در سازمان ھای ھمکاری اقتصادی منطقه يی«و » افغانستان
ھا سيمينار و کنفرانس جمھوری فدرال آلمان پيش برده شد که در چھارچوب اين پروژه ھا، ده » زايدل
اشتراک دانشمندان داخلی و  اکادميک در مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت امور خارجه با -علمی

  . خارجی سازماندھی و برگزار گرديد
  

به ابتکار او کنفرانس بين المللی يی در تا�ر  2006ھمچنان در ھمين چھارچوب، در ماه اپريل 
  . کشور منطقه برگزار گرديد 15امور خارجه با اشتراک دانشمندانکنفرانس ھای بين المللی وزارت 

      
آريانفر تا کنون سخنرانی ھای بسياری در زمينه ھای مسايل افغانستان و منطقه در شھرھای مسکو، 

، آستانه و )در قرقيزستان(، بشکيک )در ازبيکستان(، تاشکنت )در روسيه(نوواسيبيرسک و کيميرووا 
، )جمھوری فدرال آلمان(در فرانکفورت » خانه فرھنگ روسيه«و ھمچنان در ) انقزاقست(آلماآتی 

ايراد نموده و در بسياری از کنفرانس ) در امريکا(و برکلی) در انگلستان(و نيز لندن ) ترکيه(استانبول 
به  ترکيه و روسيه آلمان،ھای ملی و بين المللی به ويژه در ايران، قزاقستان، ازبيکستان، قرغيزستان،

نمايندگی از افغانستان اشتراک و سخنرانی نموده و رياست بسياری از ھيات ھای علمی و رسمی 
  . کشور را به عھده داشته است

  
. آريانفر از ديدگاه سياسی ھوادار انديشه ھای دمکرات است و به ھيچ حزب و گروه سياسی پيوند ندارد

  .در قزاقستان کار می کرد. ا.ا.وق العاده جبه سمت سفير کبير و نماينده ف 2009تا  2006وی از 
  

در  پژوھشکده خاور شناسی فر ھنگستان علوم جمھوری قزاقستان در شھر آلماآتی   2006در سال 
رييس پژوھشکده آغاز به کار روی  - ثبت نام و زير نظر بانو پروفيسور داکتر مرواريد ابو سعيدووا

که به (نمود » است ھای جھانی در سده ھای نزدھم و بيستمافغانستان در پھنه سي«رساله دکترا زير نام 
  ).  رغم نافرجام ماندن آن به شکل رسمی، کار روی آن تا کنون ادامه دارد

     
  آثار

  :ترجمه ھا
  1980، مسکو، »مير«، گروھی از دانشمندان روسی، بنگاه انتشارات زمين شناسی برای ھمه - 1
 1984، مسکو، »مير«دان روسی، انتشارات ، گروھی از دانشمنخاستگاه ھای نفت و گاز - 2
رنگين (، »رادوگا«، يفريم لويتان، بنگاه انتشارات)برای کودکان و نوجوانان(، آسمان پر ستاره - 3

  1985، مسکو، )کمان
 1986، )رنگين کمان(» رادوگا«، مسکو، انتشارات )داستانی برای نوجوانان( مرغزار پاک، - 4
فرمانده ارتش سرخ در افغانستان و بعدھا معاون وزير  -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان - 5

وزارت امور خارجه  دفاع روسيه و کنون استاندار مسکو، چاپ دفتر مطالعات سياسی و بين المللی
  1996ايران، تھران، 

مشاور ارشد نظامی داکتر  - ارتشبد محمود قارييف افغانستان پس از بازگشت سپاھيان شوروی، - 6
 1997اکادمی علوم نظامی روسيه،کلن،  نجيب، و بعدھا رييس

 1998، الکساندر لياخفسکی، فرانکفورت، )در دو جلد( توفان در افغانستان - 7
، نوشته گروھی از دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی افغانستان مسايل جنگ و صلح - 8

 1378، تھران، »نشرانديشه«فرھنگستان علوم روسيه، زير نظر پروفيسور داويدف، چاپ 
جنگ در افغانستان،نوشته گروھی از استادان دانشسرای تاريخ نظامی روسيه،زير نظر پيکف،  - 9

 2000، پيشاور ، »ميوند«انتشارات 
مجموعه مقا�ت ادبی، نوشته گروھی از دانشمندان روسی از دانشسرای (خاور و باختر، - 10

 2000پيشاور، » ميوند«خاورشناسی فرھنگستان علوم روسيه، انتشارات 
مشاور ارشد نظامی رييس  -، نوشته الکساندر مايوروفشت پرده ھای جنگ افغانستاندر پ - 11

 2001، دھلی نو، »پامير«جمھور ببرک کارمل، انتشارات 



  

) 193 9- 1917در سال ھای ( ايران و افغانستان:شوروی ھا و ھمسايه ھای جنوبی شان - 12
 2001، ، دھلی نو»پامير«نوشته پروفيسور ميخاييل ولودارسکی، انتشارات 

، »ميوند«اندريانف،  انتشارات . پNستون،  و . و افغانستان در منگنه جيوپوليتيک،  - 13
 2001پيشاور، 

، پروفيسور دکتر موسی )پيرامون تجاوز شوروی بر ايران و بخارا(تجاوز بی آزرمانه؛  - 14
گاه مسکو، استاد بازنشسته تاريخ در دانشکده کشورھای آسيا و افريقا وابسته به دانش -پارسيدس
  2000، پيشاور، »ميوند«انتشارت 

روسيه و خاور، نوشته گروھی از دانشمندان روسی از دانشکده مطالعات آسيايی دانشگاه سان  - 15
 2003، کابل،  »ميوند«پتربورگ، انتشارات 

« ، نوشته مN فيض محمد کاتب ھزاره، انتشارات »تذکر ا�نقNب«ناگفته ھايی در باره کتاب  - 16
 2006، کابل، »ميوند

در  رازھای سر به مھر تاريخ ديپلماسی افغانستان، نوشته گروھی از دانشمندان روسی، زير چاپ  - 17
 .2009کلن، » کاوه«انتشارات 

، نوشته پروفيسور )سياست قدرت ھای بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون(نبرد افغانی استالين   - 18
 اده چاپاستاد دانشگاه ليپيتسک، آم -داکتر يوری تيخانف

  
 صفحه  5000ھژده اثر در بيش از 

 
 :نوشته ھا 

   2006، کابل، »ميوند«گزيده داستان ھای کوتاه، انتشارات  - 1
   2003کابل،  ،)مجموعه سخنرانی ھا در اروپا و امريکا(افغانستان به کجا می رود؟  - 2
   2005، کابل، افغانستان بر سر دو راھی، مجموعه سخنرانی ھا - 3
  2006کابل،   تان در چنبر گردباد سھمگين تاريخ،افغانس  - 4
 ابر ھای آشفته و سياه بر فراز آسمان افغانستان، مجموعه سخنرانی ھا، آماده چاپ - 5
  

  صفحه  1000پنج اثر در بيش از 
 

  :  آثار گردآوری و تدوين شده
ابل، ، ک)مجموعه مقا�ت(نقش کشورھای منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازی افغانستان -1

2006  
 2005، کابل، )مجموعه مقا�ت اطNعاتی(افغانستان و جھان -2
 گزيده مقا�ت گرد آوری شده از شبکه ھای انترنتی، نزديک می شود،» پايان خط«: »ديورند« -3

 .2009، کلن، »کاوه«انتشارات 
 

  صفحه 1000سه اثر در بيش از 
  

  :کتاب ھا و کتابواره ھای آگاھی بخش انترنتی
  2006ھر  شبستان، گزيده مقا�ت گرد آوری شده از شبکه ھای انترنتی،  آذرخشی در سپ -1
   2008چراغی فرا راه آيندگان، گزيده مقا�ت گرد آوری شده از شبکه ھای انترنتی،    -2
ناتو ( سياھچاله ناشناخته جيوپوليتيک در کھکشان ناپيدای  سياست ھای جھانی -افغانستان -3

 )درگورستان ابر قدرت ھا
 نويد بھروزی يا پيک سيه روزی؟ :نوکاخ سفيد راھبرد  -4
 

  صفحه 2500چھار اثر در 
 



  

 
 :ويرايش آثار

در بنگاه ھای پروگرس، مير و  از جمله بيست اثر صفحه،  10000سی عنوان کتاب در بيش از 
رادوگا در مسکو و ده اثر در بنگاه انتشارات مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت خارجه افغانستان 

  در کابل
  
 

 :اھتمام در چاپ آثار
اثر به زبان انگليسی و سه اثر مھم در تاريخ ديپلماسی  دو اھتمام در چاپ پنج عنوان کتاب، از جمله

 :کشور
کشور شاھی افغانستان و ايا�ت متحده، ليون و ليN پو�دا، ترجمه استاد داکتر پنجشيری، کابل،  - 1

2005  
نخست، لودويک آدمک، ترجمه استاد زھما، انتشارات تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد  - 2

  2005پاييز،پاريس، 
تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد دوم، لودويک آدمک، ترجمه استاد صاحب زاده، انتشارات  - 3

    2005پاييز، پاريس، 
  

   صفحه 1000در بيش از 
  

  : نگارش و ويرايش  مقا�ت در  مجNت
  )امه مطالعات استراتيژيکفصلن( چاپ دوارده شماره مجله

 
  صفحه  1500در   
  

  :چاپ مقا�ت در نشريات پريوديک مختلف
از جمله در افغانستان در  شھرھای کابل و مزارشريف،  ايران، روسيه، قزاقستان، قرغيزستان، 

  .امريکا، انگلستان و آلمان
 

  صفحه 500در 
  
 

صفحه و پنج  21000پ شده در بيش از اثر چا 76از جمله (صفحه  23500جمعا ھشتاد و يک اثر در 
  )صفحه 2500اثر چاپ ناشده در

 
آثار آقای آريانفر از نگاه حجم کار در افغانستان ريکورد به شمار می رود و در تراز گستره زبان پارسی 

  .  دری از اين نگاه ايشان را می توان با بزرگانی چون داکتر باستانی پاريزی مقايسه نمود
  


