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 ديباچه
 

که  هنگامی -1979جنگ افغانستان برای شوروی نه به سال 
، بل شصت سال ندگرديدرازير سسپاهيان شوروی به اين کشور 

  .بود دهشآغاز   1919در  -از آن پيش
 
و نيز [(»ليد آسيای ميانهک«اين کشور را  لنين ،هنگام آندر
و کمينرتن [ خواندمی  .]گ-)»به سوی هند کانال سويز انقالب«

بر آن بود ترتسکی  ..]گ-»انقالب جهانی آسيا جهبه خاوری« -هم
ی اروپا از افغانستان و هند می وبه س »ستوران سرخ«که راه 

 ؛از نيرو و نه از پول نه -از هيچ چيزیو استالين  ردذگ
 .در اين منطقه دريغ منی کرد برای پاسداری از منافع شوروی

 
ن آکه در  کبير پنهانی بود ستيز -پيکار بر سر افغانستان

در سراسر سده بيستم به اين نربد  پای آن که(افزون بر شوروی 
، بريتانيا، رايش سوم و امريکا دست )کشانيده شده بود
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کنون نيز نه تنها پايان پايان نيافته  اين جنگ تا. داشتند
 .است، بل با نيروی تازه يی ادامه دارد

 
و هرگاه ما خنواهيم بار ديگر در نربد بر سر آسيا ... 

که توانسته بود (ببازيم، چيزهايی است که بايد از استالين
مسلحانه گردد، نه تنها از  رو در روی درگيریبی آن که وارد 

گسرته منافع ملی «، بل آن را در اين تاثير روسيه دفاع کرد
 .، بياموزيم)حتکيم نيز خبشيد» ما
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 به يزدان اگر ما خرد داشتيم
 کجا اين سر اجنام بد داشتيم

 فردوسی                              
 سخن گزارنده

 
استاد تاريخ خاور در دانشگاه  -پروفيسور داکرت يوری تيخانف

نسل نو ) های»نيستافگا«(از افغانستان شناسان  -ليپيتسک
که بی گزافه می توان آن را  -روسيه، در کتاب دست داشته

در زمينه رخدادهای نيمه خنست سده » حرف آخر علم تاريخ«
بيستم افغانستان خواند، رازهای ناگفته پشت پرده بازی بزرگ 

. در اين گوشه آسيا در نيمه خنست سده بيستم را باز می گويد
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اش شده بايگانی های شوروی و او بر پايه اسناد تازه ف
بريتانيا، جهت و مراحل رويارويی قدرت های بزرگ و سازمان 

و کشورهای های اطالعاتی و ديپلماتيک آن ها در افغانستان 
 . پيگيری می کندمهسايه 

 
مهپا با آن، وی برای خنستين بار در تاريخ نويسی روسی به 

يل پشتون در گونه مفصل بر اوضاع انفجار آميز در گسرته قبا
 .سده گذشته روشنی می افگند 40-30دهه های سال های 

 
آن چه سزاوار ستايش و شايسته بزرگداری است، کار توانفرسا 

شوروی  و بزرگی است که  داکرت تيخانف در بايگانی های حمرم
و پشته بزرگی از اسناد سر به ُمهر  ه استاجنام داد پيشين

بردباری خوانده و بررسی را با شکيبايی و  همربوط اين دور
کرده و کتاب دست داشته را بر شالوده مهين اسناد و نيز با 

چه در  -هبره گيری از ده ها عنوان کتاب نگاشته شده در زمينه
روسيه و چه در ساير کشورها از مجله در باخرت زمين، بر پايه 
آخرين روش های علمی تاريخ نويسی به رشته نگارش در آورده 

داکرت يوری تيخانف در کتاب دست داشته ک سخن، در ي.  است
نيمه خنست سده بيستم » هنگاف تاريخ«را به » آخرين هاشور«

 .زده است ما کشور
 

بسياری از مطالبی که در اين کتاب می خوانيد، تازه و بکر 
به گونه يی که چنين مطالبی را در هيچ کتاب ديگری . هستند

اين کتاب هبرتين  ،ارندهاز ديدگاه نگ. خنوانده و نديده ايد
کتابی است که تا کنون در باره دوره های پادشاهی امان اهللا 

، نادر خان و دو دهه خنست )کلکانی(خان، امير حبيب اهللا خان 
 .پادشاهی چهل ساله حممد ظاهر شاه نوشته است

 
سياست «زير نام  2007 سالدر چهار سال پيش  خنستين چاپ کتاب

 » نستان، و قبايل پشتونقدرت های بزرگ در افغا
(POLITICS OF GREAT POWERS IN AFGHANISTAN AND PUKHTOON TRIBES) 

فرهنگستان علوم فدراسيون  پژوهشکده خاور شناسی از سوی
درست در مهان سال بود که پروفيسور داکرت . به چاپ رسيد روسيه

افغانستان شناس ديگر روسی اين کتاب را  -الکساندر کنيازيف
 . آوردکه به شهر آستانه داشت، برايم هديه  در سفری

 
با خواندن کتاب، از مهان آغاز بر آن شدم تا اين اثر بی 

مگر، دردمندانه در آن  .مانند را به پارسی دری برگردامن
چنين چيزی ميسر  ،ديوانی و دفرتیگرفتاری های هنگام به دليل 

يم فراهم که زمينه برا 2009 سال پسانرت در سه ماهه خنست. نبود
هنوز سه،  .بی درنگ کار برگردان کتاب را آغاز کردمگرديد، 

چهار خبش کتاب را ترمجه نکرده بودم که در سفری که به مسکو 
مهايش بين «و » حبران افغانستان« برای اشرتاک در ميز گرد

املللی امنيت در آسيای ميانه و صدور بی ثباتی از افغانستان 
 توت روابط بين املللی مسکو انستيکه از سوی  »به منطقه
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 ی شهراز يکی از کتابفروشی ها گرديده بود، داشتم؛برگزار 
» نربد افغانی استالين«به نام از يوری تيخانف کتابی را 

 . خريدم
 

مهو چاپ که ديدم  ،کردم هنگامی هم که آغاز به خواندن کتاب
، و قبايل سياست قدرت های بزرگ در افغانستان«تازه کتاب 

آن را  2008به سال » اکسمو«است که بنگاه انتشارات  »پشتون
به » نربد افغانی استالين«نام  زيربنا به مالحظات بازاری 

با مقايسه دو کتاب ديده شد که نويسنده در  .چاپ رسانده است
 .آورده است وارددر آن  یرايش هاييچاپ نو و

 
دا و به هر رو، پس از جستجوی بسيار مشاره داکرت تيخانف را پي

از قصد من مبنی بر برگردان کتاب به با ايشان متاس گرفتم که 
ابراز خرسندی منوده، وعده سپردند منت ويرايش شده  ،زبان دری

و بازنگری شده کتاب را که برای چاپ سوم در کامپيوتر خود 
آماده دارند، برايم ايميل منايند که چنين هم کردند و در 

 .است يافتهنت اجنام مواقع اين ترمجه بر اساس مهان 
 

کوشش فراوان به  ،با توجه به امهيت کتاب از ديدگاه تاريخی
با کمال امانت و  صفحه يی را 750م تا مهه اين کتابخرج داد

به پارسی دری  دقت بسيار باال بدون هرگونه فشرده سازی
تنها در خبش پيوست ها از ترمجه يک رشته اسناد . برگردان منايم

    .  صرف نظر منودم ندارند، چندان امهيتشور ما که برای تاريخ ک
 

با توجه به پيچيدگی و امهيت موضوع،  بايد نشاندهی منايم که
 نوشنتکه ناگزير به  ه استدر بسياری از جاها چنين پيش آمد

هم يکراست در خود منت  هاو در برخی از جا شده زير نويس ها
گردم که در  ن کلمه ها و حتا هم مجله های توضيحیدبه افزو

گزارنده به شکل –. افزوده هايم با حرف گ ،چنين موارد
 .برجسته شده است.] گ-[....

 
کتاب دست داشته، در واقع، تاريخ راستين ديپلماسی و 

. اطالعاتی کشور ما در يک برهه بسيار حساس و سرنوشت ساز است
هويداست که تاريخ ديپلماسی و تاريخ اطالعاتی يک کشور در 

سرتاتيژی سياست خارجی مبتنی بر منافع عليای آن نقش تدوين ا
با آن هم سخن گفنت از داشنت . بس ارزنده و به سزايی دارد

چنين اسرتاتيژی يی در کشورهای وابسته مانند کشور ما شايد 
چه، در چنين کشورها چهارچوب های . سخن گزافی بيش نباشد

ه منافع آن با توجه ب »مرتوپول«سياست خارجی در پايتخت کشور 
کشور ريخته شده و چنين سياستی چيزی جز دنباله روی از کشور 

از اين رو، تنها اميدواری ما اين است . نيست و خنواهد بود
که اين کتاب در آينده ها در تدوين اسرتاتيژی سياست خارجی 

   .مبتنی بر منافع ملی ما، سودمند واقع گردد
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و کشاکش های  و اما داستان پر آب چشم رقابت ها... 
ديپلماتيک و اطالعاتی قدرت های بزرگ بر سر منطقه و به 
ويژه افغانستان و گسرته قبايل مرزی پشتون در آستانه و در 
روند جنگ جهانی دوم که در کتاب دست داشته به آن پرداخته 

 ... شده است
 

در » مقدمه مرتجم«آقای آذرين در  سال ها پيش از امروز
» س و انگليس در ايران و افغانستانرقابت های رو«کتاب 

اگر تاريخ را ورق « :شته بودنوشته پيو کارلو ترنزيو نگا
بزنيم و به عقب برگرديم و علت تيره روزی و عقب افتادگی 

را جستجو کنيم، می بينيم قريب به ] و افغانستان[ايران 
و [دو قرن است که روس و انگليس به قدری به کشور ايران 

صدمه زده و زيان رسانده اند که قلم از  .]گ-افغانستان
گويی اين دو ابر قدرت در تعدی و جتاوز . شرح آن عاجز است

به ايران و افغانستان مسابقه داشتند و هر يک می کوشيد 
و زمانی که اين مسابقه به مصاحله ! از ديگری عقب مناند
به آن ها امکان داد که کرکس وار، 1907اجناميد، قرار داد 

 ».واه و با خيالی آسوده از شکار خود حصه بگيرندبه دخل
 

دردمندانه و سوگوارانه، امروز نيز با گذشت بيش از يک 
بر مهانيم که « چيزی عوض نشده است و کماکان 1907سده از 

کتاب دست داشته بار ديگر بر . »!بوديم و مهان خواهد بود
 .چنين برداشتی مهر صحت می گذارد

 
ب دست داشته اين است که کشاکش های يکی از ويژگی های کتا
زير  ،افغانستان و گسرته قبايل پشتونقدرت های بزرگ را در 

بررسی می منايد و اين بيخی به جا و » مساله پشتون« داربست
پيش از هر  ،برای پی بردن به مساله پشتونمگر،   .درست است

و نيز نيم چيزی بايسته است نگاهی به آناليز ساختاری منطقه 
اهی به تاريخچه کشاکش های جهانی در گسرته خاوری فالت نگ

 :بيفگنيمايران 
 

آناليز ساختاري جيوپوليتيکي، جيواسرتاتيژيکي و 
 ):پاکستان -افغانستان(»افپاک« اتنوپوليتيکي

رود سند، از ديدگاه جغرافيايي و تارخيي، در درازاي تاريخ، 
ار جداکننده مرز طبيعي ميان دو فالت هپناور هند و ايران و نو

هندي و  -دو فرهنگ و دو گسرته متدني بزرگ باستاني خاور زمني
چونان سرحد سياسي ميان  -ايراني و در بسياري از ازمنه ها

دو سرزمني به مشار بوده است که براي آخرين بار در ميانه هاي 
سده هفدهم، پس از فتح دهلي از سوي نادر افشار، در قرار 

ز سوي پادشاهان ايران و هند، رمسا به داد تارخيي امضاء شده ا
 . سياسي ميان دو کشور تسجيل گرديد» سرحد«عنوان 

 
پس از کشته شدن نادر افشار و فروپاشي امپراتوري ايران به 

، تا تسلط )پارس(و  باخرتي) امپراتوري دراني(دو خبش خاوري 
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کمپاني هند شرقي انگليس بر خبش بزرگ سرزمني هندوستان و 
اين گسرته مپراتوري دراني در اوايل سده نزدهم، فروپاشي ا

رود، سرحد طبيعي و سياسي هند و امپراتوري دراني مشرده مي 
 .شد
 

و جيو با سيطره يابي انگليسي ها بر هند، اوضاع جيوپوليتيک 
در منطقه از ريشه دگرگون گرديد و ديگر رود سند اسرتاتيژيک 

» هند بريتانيايي« مني توانست چونان مرز طبيعي و سياسي ميان
و امپراتوري دراني، منافع اسرتاتيژيک بريتانياي کبري را که 

رقيبان اروپايي » شر«حمور اصلي آن را مصوون ساخنت هند از 
امپراتوري  -مانند فرانسه و روسيه و نيز دولت هاي بومي

اين بود که در . دراني و ايران قاجاري بود، برآورده سازد
ي بازنگري در مرزها و دگرگون ساخنت اوايل سده نزدهم در پ

 .    جغرافياي سياسي منطقه شدند
 
انگليسي ها در آغاز بر آن شدند تا مرزهاي اسرتاتيژيک هند  

بريتانيايي را تا رود آمو و مرزهاي علمي آن را تا دامنه 
از اين رو، با راه اندازي  .هاي جنوبي هندوکش گسرتش دهند

با ترفندهاي گوناگون و رنگارنگ، » بازي بزرگ«کارزار گسرتده 
خنست امپراتوري دراني را از درون فروپاشاندند و سپس خبش هاي 
بود و باش پشتون هاي خاوري و بلوچ را با پشتيباني و حتريک 

به خان ها و مالهای  داد و دهش های دست و دلبازانه سک ها و
سردار «وانگهي با لشکرکشي هاي مستقيم به  و گرفتند بومی

از پيکر اين خان » ني هاي بازمانده از امپراتوري درانينش
که کنون در (نشني ها جدا ساختند و به گسرته هند بريتانيايي 

به هر رو، . ، ملحق گرداندند)گسرته کشور پاکستان قرار داد
مرز « ،)فارورد پاليسي(» سياست پيشروي«بر پايه دکرتين 

رود آمو مي گذشت هند بريتانيايي مي بايست روي » اسرتاتيژيک
 1.آن روي هندوکش»مرز علمي«و 
 

در اين پيوند، ليتون در آستانه جنگ افغان و انگليس به 
ما حاال «: سکرتر دوليت در امور هند نوشت -مارکيز سولسبريي

بايد مساله در باره آن را که به گونه واقعي مرز مشال باخرتي 
روي رود (خط کنوني . ما چه چيزي است، را بازنگري مناييم

مرز طبيعي عظيم . بيخي با نيازهاي ما مهخواني ندارد) سند
هند عبارت است از رشته کوه هاي هندوکش با شاخه هاي آن و 

به سخن ديگر، حکومت استعماري  2.»مي بايسيت مرز هنايي ما باشد
بريتانيا وظيفه تاخري ناپذير سياست پيشروي خود را اشغال 

 . گذاشته بودسرزمني هاي پشتون هاي خاوري 
 

از هند دستور العملي  -نائب السلطنه هند -ايلگني 1897به سال 
در برابر ما دو هدف قرار «: به دست آورد که در آن آمده بود

هر چه زود تر  قبايل مرزي و زير » رامسازي« -خنست: دارد
                                                 
1 . jansson E .India,Pakistan or Pakhtunistan.Uppsala, 1981.P .25  

 . 311. ، ص1990خالفني، شيپورهاي پريوزي ميوند، مسکو، .   2
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کنرتل آوردن آنان و برپايي روابط دوستانه با قبايل در آن 
دستيابي به گذر آزاد سپاهيان  -دوم سوي مرزهاي اداري ما؛

 ...براي دفاع از جتاوز خارجي »مرز علمي هند«ما به 
 

برد ما از ديدگاه تيوريک در آن خواهد بود که با اشغال …
بسيار به خوبي راه هاي کوهستاني  بتوانيمسرزمني هاي آنان 

 3».هند را با سپاهيان خود زير پوشش بياورمي.] گ-منتهي به[
 

 پاره های و، در سده نزدهم انگليسي ها موفق شدندبه هر ر
امپراتوري دراني را از  سرزمين های بازمانده از بزرگي از

گسرته سردار نشين های افغانی خبشی از در پيکر آن جدا منوده و 
را چونان  »افغانستان«و خان نشين ها و مير نشين های بومی، 

رفات آسياي ميان متصرفات هندي خود و متص حايل منطقهيک 
 . به ميان بياورندو ايران قاجاری ميانه يي روسيه تزاري 

 
در سده بيستم، پس از پايان جنگ جهاني دوم، انگليسي ها با 
ترک گفنت سرزمني هپناور هند، با توجه به منافع و مطامع دراز 
مدت اسرتاتيژيک خود، نيمقاره را به دو کشور باستاني هند و 

 .منودندتقسيم  4نوزاد پاکستان

                                                 
3 .Evolution of India and Pakistan.1858-1947.Selectet Documents L.,1962.P.4660 

به فلسفه وجودي ضرورت تارخيي اجياد و تشکيل  اين مساله بر مي گردد . 4
) بر شالوده دو اصل مذهب تندرو و سامانه نظاميگري(کشور پاکستان 

هدف بريتانياي . براي تامني منافع دراز مدت بريتانياي کبري در منطقه
 :کبري از جتزيه هند و به وجود آوردن کشور پاکستان چند چيز بود

نظامي براي جلوگريي از راهيابي  -يکيکشيدن يک سد استوار ايدئولوژ -1
روس (انديشه هاي مارکسيسيت به هند و در نتيجه رسيدن شوروي ها 

 به آب هاي گرم ) ها
جتزيه مسلمانان هند در آغاز به دو و سپس به سه خبش هند، پاکستان  -2

و بنگله ديش و اين گونه کوتاه ساخنت دست مسلمانان از  کشور 
 .هپناور هند

تبارز هند به عنوان يک ابر قدرت متام عيار، آن هم به جلوگريي از   -3
 رهربي مسلمانان و در صورت لزوم مهار آن کشور  

داشنت يک متحد مطمني در منطقه در برابر روسيه، چني و هند در سيماي  -4
 پاکستان 

با توجه به اين که پشتون ها و در کل مسلمانان در چهارچوب هند،   -5
پريوان ساير اديان در کشاکش بودند و پيوسته با هندوها، سک ها و 

خطر آن مي رفت که پس از برآمدن انگليس از نيمقاره هند، شوروي 
ها با مسلح ساخنت پشتون ها و مسلمانان هند در کل، قدرت کامل را 
در اين کشور به دست بگريند، انگليسي ها بر آن شدند با اجياد 

و به ويژه پشتون  پاکستان، حساب هندوها و سک ها را از مسلمانان
ها جدا منايند تا بتوانند در زير چرت اسالم آنان را به گونه غري 

با رام ساخنت پشتون هاي خاوري در چهارچوب . مستقيم رام منايند
پاکستان، مرحله خنست سياست پشتوني بريتانيا » مسلمان«دولت 

 . پايان يافت
اعراب و  در افغانستان با پول هاي نفيت» جهاد«با راه اندازي 

ايدئولوژي وهابيسم، مرحله دوم آوردن پشتون ها زير چرت اعراب، 
پاکستاني ها و انگليس و امريکا آغاز شد که هدف هنايي آن تسلط 
بر پشتون هاي افغانستان و رسانيدن و کشانيدن مرزهاي منافع 
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 اين بود که در سراجنام کار، در خبش خاوري فالت قاره ايران

، به جاي امپراتوري فروپاشيده دراني، پس از يک )ايرانستان(
سده و نيم بازي بزرگ، دو کشور افغانستان و پاکستان به 

روي نقشه سياسي جهان عنوان دو واحد سياسی جداگانه به 
 .  پديدار گرديد

 
سيه مي گردد، سياست روسيه در حمور جنوب را آنچه مربط به رو

خنستني مناينده تام االختيار روسيه  -هبرت از هر کسي، براوين
کميسار  -شوروي در کابل در يکي از نامه هاي خود به چيچرين

براوين در . خلق در امور خارجي روسيه شوروي توضيح داده است
: بوداوايل سده بيستم، در يکي از نامه هاي خود نوشته 

تاريخ روسيه ثبوت ترديد ناپذيري منيب بر متايل راسخ و از 
پيش تعيني شده روسيه به سوي خاور و به ويژه به سوي آسياي 

دست سرنوشت روسيه تزاري را . ميانه و هند در دست ما مي دهد
به سوي هند کشانيد و مهان دست امروز روسيه شوروي را بدان 

سايل جهاني فيصله شود و اين مهو در هند بايد م. سو مي کشاند
  5.»مسايل با برخورد روسيه با انگليس حل مي گردد

 
به هر رو، براي اين که از حبث اصلي دور نرومي، مي پردازمي به 

 :اصل مطلب
 

سرزمني افغانستان از ديدگاه جيوپوليتيک و جيواسرتاتيژيک 
ه افغانستان، به گون. مشايل و جنوبي: است) نوار( داراي دو خبش

شگفيت بر انگيزي، حتا از ديدگاه جيوتکتونيک، با شکستگي 
مشايل و ) نوار(به دو ساختار » پاروپاميزاد«بزرگ ) گسل(

 . جنوبي تقسيم مي شود
 

از ديدگاه اتنوپوليتيک، مشال افغانستان باشگاه تاجيک ها، 
ازبيک ها، ترکمن ها، هزاره ها، قزلباش ها و امياق ها 

در جنوب بيشرت پشتون ها و بلوچ ها بود  در حايل که. است....و
 .و باش دارند

                                                                                                                                                             
چونان هدف جيوپوليتيکي جيو  -اسرتاتيژيک غرب به کوه هاي هندوکش

جيو اکونوميکي در مرحله جديد و تازه بازي بزرگ  اسرتاتيژيکي و
 .بود

 
 -به مشال» مساله پشتون«مرحله سوم بازي با برگ پشتون، انتقال 

به نوار اسرتاتيژيک مشال، روي کار آوردن يک دولت دست نشانده و 
و تالش براي يافنت . آي. اس. وابسته در پاکستان با متالشي ساخنت آي

اي پاکستان و افغانستان، اجياد يک دولت زبان مشرتک با پشتون ه
پشتون در کابل و پشتونيزاسيون مشال براي ) توتاليرت(کليت گرا 

مرز «مبدل ساخنت (کشانيدن مرز علمي از هندوکش به رود آمو 
براي رخنه به آسياي ميانه است ) »مرز علمي«آمو به » اسرتاتيژيک

 . در نظر استکه در کنار آن، اهداف گسرتده ديگر اسرتاتيژيک 
، پرونده 19189، 071بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند .  5

 .53، برگ 4، پوشه 101، کارتن1ويژه 



 

 14

 
هرگاه قرار باشد، ساختار جيوپوليتک و جيو اسرتاتيژيک 
افغانستان را در چهارچوب اسرتاتيژي نو امريکا که گسرته 

در نظر مي ) AFPAK(» افپاک«افغانستان و پاکستان را زير چرت 
شور پاکستان را به مهني منوال مي توان کگريد، بررسي مناييم، 
اسرتاتيژيک » جنوبي«و » مشايل«به دو نوار 6نيز به گونه فرضي

نوار جنوبي مشتمل بر پنجاب و سند و نوار مشايل  : تقسيم کرد
 .»بلوچستان«و » پشتونستان«مشتمل بر 

 
در (اين گونه، ساختار جيوپوليتيک و جيو اسرتاتيژيک افپاک 

) ديدگاه گيتاشناسيواقع گسرته خاوري فالت قاره ايران از 
 . مشتمل بر چهار نوار مي باشد

 
 »جنوبي«در نوار خنست يا نوار به گونه يي که يادآور شدمي، 

تري «پاکستان اياالت پنجاب و سند قرار دارد که اين دو ايالت 
خبش اعظم . يا ستون فقرات کشور پاکستان را مي سازند» پشت

باش دارند و دولت باشندگان پاکستان در مهني دو ايالت بود و 
اعم از فوج و سازمان  -مرکزي پاکستان با مهه شاخ و برگش

در دست برخاستگان از . آي. اس. آي -اطالعات و امنيت آن کشور
پايگاه و خاستگاه . مهني دو ايالت، به ويژه پنجابي ها است

 .  احزاب بزرگ سياسي پاکستان نيز در مهني دو ايالت است
 

پاکستان، متشکل بر گسرته پشتون نشني و  »مشايل«نوار دوم يا 
بلوچ نشني است که مشار باشندگان آن در مقايسه با نوار جنوبي 
يا نوار يکم ناچيز است و پشتون ها و بلوچ ها در پاکستان 
اقليت هاي تباري به مشار مي روند که مشارکت چنداني در 

 روي هم رفته، اين دو منطقه زير تاثري. ساختار قدرت ندارند
. اس. آي. و نفوذ مستقيم حکومت مرکزي پاکستان بوده و فوج 

از مشخصات برجسته اين . بر آن کنرتل نريومندي دارند. آي
نوار، نقش نريومند مذهب و تندروي و نفوذ بسيار وهابيون عرب 
در ميان باشندگان آن و نيز  بيسوادي و ناداري و رشد 

 .       نيافتگي سراسري مي باشد
 

 -)افغانستان»جنوبي«نوار (» افپاک«اسرتاتيژيک  نوار سوم
و دامنه هاي جنوبي هندوکش است که » ديورند«گسرته ميان خط 

اين نوار . باشندگان آن را قبايل پشتون و بلوچ مي سازند
دردمندانه در اثر جنگ هاي سه دهه اخري به ميزان شايان 

گرفته توجهي زير تاثري و نفوذ پاکستان و تند روان عرب قرار 
است و تنها حضور امريکا و انگليس است که به گونه منايشي 
توانسته است پيوند اين نوار را با حکومت مرکزي در کابل 

مگر بسنده است نريوهاي خارجي از اين نوار . استوار نگهدارد
بريون بروند، آنگاه ديري خنواهد گذشت که سراسر اين نوار از 

                                                 
هرگاه به نقشه ديده شود، مي بينيم که پاکستان از مشال خاوري به .  6

از اين رو، تقسيم اين کشور به دو نوار . جنوب باخرتي افتاده است
 .ر اين نبشته فرضي استد» جنوبي«و » مشايل«
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. پاکستان فرو خواهد رفت جدا و به کام» افغانستان«پيکره 
مشخصه بارز اين نوار، بيسوادي، ناداري، تندروي مذهيب و 

 .بازرگاني گسرتده مواد خمدر و بي ثباتي است
 

برعکس سه نوار يکم، دوم و سوم، در نوار اسرتاتيژيک چهارم 
در گسرته ميان دامنه هاي مشايل هندوکش و کرانه  -يا نوار مشال

به گونه سنيت حجاب عاجز روسيه مشرده که (هاي جنوبي رود آمو 
، نفوذ و تاثري روسيه، کشورهاي آسياي ميانه و ايران )مي شود

 . بيشرت است
 

افغانستان به عنوان يک واحد سياسي، قرباني جغرافياي 
 :سياسي

افغانستان به دليل موقعيت  چناني که يادآور گرديدمي،
هاي نزدهم و  جيوپوليتيک و جيواسرتاتيژيک خود، در سراسر سده

بيستم، پس از راهيابي امپراتوري هاي بريتانياي کبري به 
هندوستان و لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، 

سخنور انگليسي آن را  –آنچه که راديار کيپلينگ(کارزار 
، رويارويي قدرت هاي بزرگ با هم )بازي بزرگ ناميده بود

کبري و سپس هم شوروي  در آغاز روسيه تزاري و بريتانياي(رقيب
جغرافيايي و ) دترمينيزم(و نيز قرباني اين جرب ) و امريکا

 . رويارويي ها بوده است
 

به اين . سخن گفت» بازي سرتگ«در سده بيست و يکم، مي شود از 
تفسري که ديگر ابعاد بازي بسيار گسرتده و چندهپلو شده است و 

زيگر افرايش مشار بازيگران از دو بازيگر سنيت به چند با
 . افغانستان ميدان مرکزي کارزار اين بازي است. يافته است

 
به هر رو، آن چه مربوط می گردد به بازی بزرگ، در سراسر آن 

هر يک از بازيگران در پی آن بوده  -يک چيز برجسته می باشد
اند تا از قبايل پشتون در برابر ديگری هبره گيری ابزاری 

ن آن به سود خود و به زيان ديگری منايند و از نيروی سهمگي
 .کار بگيرند

 
پروفيسور يوری تيخانف در کتاب دست داشته به تفصيل تاريخ 

به  »کارت پشتون«هبره برداری ابزاری قدرت های بزرگ را از 
 :برای منونه او می نويسد. پرده می کشاند

) برگ، ورق، کارت(که نبود که در سده بيستم نکوشيد با پر«
آملانی ها با سرويس ويژه خود مهراه با پان  !ی نکندپشتون باز

اسالميست های ترکی در دوره جنگ جهانی اول کوشيدند شورش های 
سپس، به . ضد انگليسی چندين ميليون پشتون را بر انگيزند

کمينرتن : های هندی آمدند جای آن ها بلشويک ها و ناسيوناليست
جهبه «تانه کوشيد زمان درازی سرسخ) انرتناسيونال کمونيستی(

 .را بگشايد انقالب جهانی آسيا» خاوری
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در آستان و در سال های جنگ جهانی دوم، رايش سوم و متحدان 
برنامه ريزی کردند به  -روم و توکيو -» حمور«کشورهای  –آن

ياری شورش نيرومند مسلحانه پشتون ها، ارتش بريتانيا را در 
اين طرح ها، نقش اصلی به در مهه . هند فلج و زمينگير منايند

افغانستان داده شده بود که مهه دمشنان انگليس می خواستندآن 
را به ختته خيزی برای پويايی های ويرانگرانه در برابر هند 

 . بريتانيايی مبدل گردانند
 

پادشاهان افغانستان نيز حسابات تسويه ناشده خود شان را 
ايل پشتون برای مگر، نيروی سهمگين قب. انگليسی ها داشتند

در پيوند با اين، حکومت . کابل نيز بس خطرناک بود
افغانستان هر گونه توطيه های کشورهای ديگر را در گسرته 
قبايل پشتون با پيش بری بازی سودمندانه برای خود با رقابت 

سياسی در دوره جنگ های جهانی  بر هم  -اردوگاه های نظامی
 .می زدند

 
نيرومند شورشی پشتونی به کارزار اين گونه، گسرته جنبش 

پويايی های بسياری از شبکه های استخباراتی خارجی که در 
وزارت خارجه (ميان آن ها کميساريای خلق در امور خارجی

، اداره استخبارات و ساختارهای ويژه کمينرتن نقش آخر )شوروی
 .را بازی منی کردند، مبدل گرديد

 
استخبارات ) انی دومجنگ جه(سر از آغاز جنگ کبير ميهنی

شوروی در افغانستان با سرويس های ويژه فاشيستی وارد نربد 
تا سرکوب . گرديدند و توانستند از آن پيروز به در شوند

به متحدان بريتانيايی خود » دست های مسکو«کامل رايش سوم، 
 .در دروازه های هند ياری می رسانيدند

 
از هند دستور  -نائب السلطنه هند -ايلگين 1897به سال 

در برابر ما دو «: العملی به دست آورد که در آن آمده بود
هر چه زود تر  قبايل مرزی » رامسازی« -خنست: هدف قرار دارد

و زير کنرتل آوردن آنان و برپايی روابط دوستانه با قبايل 
دستيابی به گذر آزاد  -در آن سوی مرزهای اداری ما؛ دوم

برای دفاع از .) گ-هندوکش(» دمرز علمی هن«سپاهيان ما به 
 ...جتاوز خارجی

 
اوضاع انفجار آميز در مرزهای هند و افغانستان، بی درنگ 
توجه آملان را که با مهه وسايل می کوشيد بريتانيا را تضعيف 

قيصر ويلهلم دوم در  1904هنوز در سال . کند، به خود جلب کرد
مرز هند «: تامپراتور روسيه نوش -نامه خصوصی به نيکوالی دوم

يگانه جايی در کره زمين است که مهه ناوگان  -با افغانستان
بريتانيا هيچ کاری منی تواند بکند و توپ های آن در می 

 ».مانند هتاجم خماصمان را دفع کنند
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انگليسی ها از جتربه تلخ خود دريافته بودند که جنگ تازه 
قبايل  افغانی را می توانند تنها در صورتی بربند که هرگاه

ديوار «بايسته بود تا افغانستان را از . مرزی بی طرف مبانند
 .»حمروم سازند.] گ-قبايل[» خار دار

 
شگفتی بر انگيز می منايد که چگونه ماموران انگليسی با 

خواندن قبايل خاوری، آنان را در بند اسارت و بردگی » آزاد«
که تا » قبايل آزاد«از اين رو، اصطالح . انداختند» جاودانه«

به امروز کار برد دارد، يک اصطالح شيادانه و زيرکانه 
استعماری و برای گمراه ساخنت و فريب اذهان باشندگان پشتون 

به » دربند«به جای آن قبايل  که پاکستان است و  هبرت می بود
از مهين رو است که پروفيسور يوری تيخانف  .کار برده می شد

پشتون و يا نوار آزاد مرزی  در هر جا که سخن از قبايل آزاد
» آزاد«و يا نوار » آزاد«در ميان است آن را به شکل قبايل 

 . می نويسد
 

بر گرديم به اسرتاتيژی روسيه در قبال مساله پشتون و 
 :افغانستان در کل

چنانی که براوين در يکی از نامه های خود به کميساريای خلق 
ومند مسلحانه ضد سازماندهی خيزش نير«: در امور خارجی نوشت

بلشويک ها در » آخرين تير در ترکش«بريتانيايی پشتون ها 
 .خاور خواهد بود

 
پالن براوين چنانی که پسان ها آن را در برخی از اسناد «

واقعا (کميساريای خلق در امور خارجی ناميدند، يگانه 
دستاويز برای بلشويک ها برای وارد آوردن زيان ) آخرين

 . ری بريتانيا با هزينه نسبتا کم بوداعظمی بر امپراتو
 

سياست روسيه در طول تاريخ در قبال مساله خاور با اين مهه، 
 چونان دستاويزی  يک سياست فرصت طلبانه بوده و پيوسته از آن

فشار قرار دادن آن در هپنه  زيربرای باجگيری از غرب و 
  .سياست جهانی سود برده است

 
از مجله در مساله افغانستان و  - »سياست خاوری«چيچيرين در 

در گام خنست ابزاری را برای عادی سازی روابط  »مساله پشتون«
با انگليس و درهم شکسنت انزوا و جتريد بين املللی شوروی می 

امکان دلفريب کاربست «از اين رو مايل بود از . نگريست
 .سود جبويد »ابزاری قبايل پشتون در برابر بريتانيا

 
توان آن را نداشتند  1921-1919شوروی در سال های  افغانستان و

از اين . که جنگ بزرگی را در برابر بريتانيا آغاز منايند
رو، تالش می ورزيدند پنهانی شورشيان پشتون را برای در هم 

، محايت .]گ-در يک جنگ فرسايشی در هند[کوبيدن انگليس 
مند پنهانی برای هر دو جانب سود» سياه«اين جنگ . منايند

در اين حال، برای امان اهللا خان و پيرامونيان او امهيت . بود
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حياتی داشت برای جلوگيری از کشاکش های نو با انگليسی ها 
هر آن چه را که ممکن بود، اجنام دهند تا منايندگان روسيه 

 .شوروی با رهربان قبايل مرزی پشتون متاس های مستقيم نگيرند
 

ی به افغانستان، می پنداشت که خنستين فرستاده شورو -براوين
را می توان نه در افغانستان، بل تنها در » گزينه خاور«

با تفنگ در دست برای خود «گسرته قبايل پشتون که می توانند 
وضعيتی کامال مستقل از انگليس و از افغان ها ايجاد منايند، 

او پيشنهاد کرد برای کار پوپا در ميان . »به بازی گرفت
، در کرملن بايد سر اجنام فيصله منايند »ار آزادنو«کوهيان 

که چه مقدار جنگ افزار به مشول هواپيماها و تيربارها الزم 
است بی درنگ به شورشيان در نواحی کوهی مشال باخرتی هند گسيل 

 ».دارند
 

سازماندهی خيزش نيرومند مسلحانه ضد به گفته براوين، 
بلشويک ها در » شآخرين تير در ترک«بريتانيايی پشتون ها 

برای دستيابی به اين هدف، بر روسيه « 7.خاور خواهد بود
 :شوروی بايسته بود

صدور انقالب به هند، مساله مشخص تری بود و اجازه می داد 
جايی که بريتانيای کبير  –منابع مالی و مادی را در منطقه

در گسرته قبايل پشتون در مرز  -آسيب پذيرتر از هرجايی بود
خيزش بزرگ اين قبايل، حال . فغانستان متمرکز ساختهند و ا

چه رسد به قيام مسلحانه در پنجاب و ديگر نواحی هندوستان، 
ضربه نيرومندی بر انگليس بود و می توانست منجر به لرزان 

 .شدن جدی مواضع آن در هپنه جهانی گردد
 

کمينرتن تالش می ورزيد از قبايل مرزی پشتون برای برهم زدن 
مگر در نظر داشت به . ريتانيا در هند هبره گيردسلطه ب

. به خاک آن کمک کند» آزاد«افغانستان در شامل ساخنت نوار 
اتصال زمين های پشتون ها زير حاکميت شاه افغانستان، حمسوس 
ترين ضربه بر اقتدار کليت امپراتوری در آسيای ميانه مشرده 

از شورش  مگر در مسکو در آن برهه ترجيح می دادند. می شد
) کپسول ديتاناتور(» چاشنی انفجاری«پشتون ها به عنوان 

 ».برای انقالب آينده در هند هبره گيری منايند
 

با توجه به اين که پشتون ها در چهارچوب هند پيوسته با 
هندو ها و سيک ها و پيروان ساير اديان در کشاکش بودند، 

ندوها و انگليسی ها بر آن شدند با ايجاد پاکستان حساب ه
سيک ها را از مسلمانان و به ويژه پشتون ها جدا منايند تا 
بتوانند در زير چرت اسالم آنان را به گونه غير مستيقم رام 

با رام ساخنت پشتون های خاوری در چهار چوب دولت . منايند

                                                 
رويدادهای روان کشور، نيک بر می آيد که روس ها سر اجنام به  از.  7

يکجا (انگليسی ها  -اين آرزوی تاريخی خود رسيده اند و دمشن ديرين شان
با پشتون » بی پايان«درگير يک جنگ فرسايشی ) با متحدان امريکايی خود

 .گ–.ها گرديده اند
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ياست پشتونی بريتانيا پايان مسلمان پاکستان مرحله خنست س
 يافت

 
ستم های نزدهم و نيمه خنست سده بي در سراسر سدهدر يک سخن، 

ايل پشتون هبره گيری ابزاری رويکرد انگليسی ها در قبال قب
 :هدف بوده است چهاراز آن ها برای 

وقايه هند از خطر يورش های بی پايان قبايل به آن  -1
 سرزمين وحتا افتادن هند به دست پشتون ها

در » گوشتیايدئولوژيک  -پدافندیديوار خار دار «آراسنت  -2
به سوی هند  کمونيستی برابر رخنه روسيه و سپس هم شوروی

  و آب های گرم
دستيابی ايران به بر خبش خاوری فالت و حماصره جلوگيری از  -3

آن کشور از خاور و روی کار آوردن يک دولت خماصم با 
 .ايران در اين خبش

هبره گيری ابزاری از جنگجويان قبايل پشتون برای  -4
 آسيای ميانه  راهيابی و پيشروی در

 
آن چه مربوط به روسيه تزاری و سپس هم شوروی می گردد، 

 :سياست اين کشور پيوسته دور سه حمور می چرخيده است
 راهيابی به سوی هند و آب های گرم  -1
 جلوگيری از پيشروی بريتانيا به سوی آسيای ميانه -2
و  يک دولت خماصم با آنحماصره ايران از جانب خاور با  -3

 افتادن افغانستان به دست ايرانجلوگيری از 
هبره گيری ابزاری از قبايل پشتون در برابر انگليس و  -4

 سپس هم امريکا، پاکستان و کشورهای عربی
چنانی که ديده می شود تنها در يک موضوع هر دو ابر قدرت 

موضوع ديگر منافع آن ها در  سهمهنگری و مهنوايی داشتند و در 
 .استتقابل و تضاد قرار می گرفته 

 
هبره گيری آملانی ها در انديشه  ،آستانه جنگ جهانی اولدر 

ابزاری از نيروی قبايل پشتون برای در تنگنا انداخنت 
انگليسی ها برآمدند و به رغم اين که نتوانستند به پيمانه 

انگليسی کامل امير حبيب اهللا خان را وادار به جنگ در برابر 
د سر بزرگی را برای آن توانستند در ،ها منايند، هر چه بود

کشور بيافرينند و خبش بزرگی از نيروهای آن را برای حفظ 
 .سازند» زمينگير«ماتقدم در اين منطقه از زمين 

 
مهين خط را پيگيری در جنگ جهانی دوم هم دقيقا سياست آملان 

می کرد که اين بار هم به رغم اين که نتوانستند هاشم خان و 
انگليس بشورانند، با آن هم موفق را در برابر مرزی قبايل 

درد سر درست  بريتانياگرديدند به پيمانه چشمگيری برای 
کنند و باز هم خبش بزرگی از نيروهای آن کشور را در نوار 

 .نگهدارندمرزی ميان هند بريتانيايی و افغانستان سرگرم 
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شوروی  ،اول و در فاصله ميان دو جنگپايان جنگ جهانی پس از 
بر اندن انگليسی ها از هند به مهين دستاويز ها برای ر

چسپيدند و انگيخنت قبايل جنگجوی مرزی در برابر بريتانيا 
انگليسی ها که توانايی ايستادن در برابر انقالب هند و 
نربدهای خونين با قبايل پشتون را نداشتند، ترجيح دادند، با 

ور را جتزيه هند به دو کشور هند و پاکستان اين نيمقاره هپنا
 . ترک گويند

 
داستان دنباله دار  ،با اين هم، با رفنت انگليس از نيمقاره

به  ابزاری از نيروی سهمگين جنگی قبايل پشتون گيریهبره 
امريکا که جانشين  ،اين بار در دوره جنگ سرد. پايان نرسيد

انگليس شده بود، به ميدان آمد و کشاکش بر سر قبايل پشتون 
با به ياری هند شوروی ها . ر گرفتبا نيروی تازه يی د
به ميدان آمدند و با پيش » پشتونيسم«ايدئولوژی نامنهاد 

باز پسگيری سرزمين های از دست «انداخنت داوود خان کارزار 
با فروپاشانی پاکستان، را » پشتونستان بزرگ«و ايجاد  »رفته

به اشغال منجر اين درامه  به راه انداختند که سر اجنام
   .گرديدن از سوی شوروی افغانستا

 
به ويژه پس از آغاز  -امريکايی ها و انگليسی ها در مقابل

خنست در ايران، خاور ميانه، هبره برداری از گنجينه های نفتی 
که معطوف به » پان آرياييسم«رضا شاه را با ايدئولوژی 

تشکيل کشور بزرگی متشکل بر ايران، افغانستان و پاکستان 
و پس از سرنگونی او، پيش کشيدند يکا بود، زير سرپرستی امر

و سرازير شدن سيلی از دالرهای باد آورده نفتی به دسرتس 
با چسپيدن به  به ياری شيوخ عرب رهربان عربی، کوشيدند

و سر دادن شعارهای » جهاد در برابر کفر و کمونيسم«دستاويز 
ا بشوروی ها را  »ملحدانی شريف از چنگ اآزادی مسرقند و خبار«

قبايل پشتون  باکشيدن پای آن ها به افغانستان در اين کشور 
  . را درگير يک جنگ فرسايشی بی پايان منايند

 
سر اجنام، شوروی ها که در دام سهمگينی افتاده بودند، 

به دشواری و پرداخنت پس از يک دهه آزگار جنگ و توانستند 
ند هبای بس گزافی خود را از اين دام برهانند و موفق شد

سايشی رف درببرعکس امريکا و انگليس را  به عين شکل در يک ن
تا ديده شود که سر  ،دراز مدت در افغانستان درگير منايند

 .؟اجنام ما به کجا خواهد کشد
 

اين چگونه می توان از اين  بن بست بيرون رفت؟  اما و...
راه حل تراژدی تا به کی ادامه خواهد پيدا کرد؟ و سر اجنام 

  کدام است؟ »مساله پشتون«مندانه شرافت
 

من . پيچيده ساده نيستروشن است دادن پاسخ به اين پرسش 
ابرهای آشفته و سياه بر فراز آمسان «کوشيده ام در کتاب 

نزديک می » پايان خط« :ديورند«و نيز در کتاب  »افغانستان
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بازی با «و هم مقاله مقاالت در باره خط ديورند  گزيده -»شود
نگاه شود ( »لبان و رهيافتی برای حبران افغانستانکارت طا

سايت کانون پژوهش ها و مطالعات افغانستان : به
www.arianfar.com (  بر پايه سال ها پژوهش پيگيرانه و جتزيه و

حتليل  و بررسی صدها عنوان کتاب و شرکت در صدها مهايش و 
 . به اين پرسش پاسخ بدهماملللی و ميهنی  کنفرانس بين 

 
ها تن از باشندگان  دهمشکل اصلی اين است که روزی نيست که 
نشوند و خانه ها و زمخی بينوای پشتون تبار نوار مرزی کشته 

هر چه است هر . گرددو کاشانه های شان با خاک و خون يکسان ن
طقه به گاه آمارگيری شود، از روزی که بازی بزرگ در اين من

راه افتاده است، شايد چند ميليون نفر در افغانستان و گسرته 
قبايل پشتون کشته و زمخی شده باشند و اين درامه را پايانی 

 . نيست
 

معتقد به جامعه جهانی  مادامیباور راسخ من اين است که 
تدوين يک کانسپت گلوبال برای امنيت جهانی نگردد و کشورهای 

با هم گرانه گسرته نفوذ و منابع انرژی بزرگ بر سر تقسيم داد
حبران های منطقه يی از مجله حبران افغانستان  به تفاهم نرسند؛

و تنها شکل آن تغيير  و حبران پشتون را پايانی خنواهد بود
 .خواهد کرد

 
منطقه يی هم دارد و آن عبارت  يافتبا اين مهه، حبران يک راه

کل بر کشورهای است از تشکيل يک احتاديه منطقه يی متش
افغانستان، پاکستان و ايران که من طرح آن را در مقاله 

 ) www.arianfar.com: به نگاه شود( »اروآسيای ميانه بزرگگسرته «
  .تيوريزه کرده ام

 
می توان به حل نوين تنها با ايجاد چنين ساختار منطقه يی 

نه  جتزيه . شرافتمندانه و دمکراتيک مساله پشتون دست يافت
» افغانستان بزرگ«و يا » پشتونستان بزرگ«اکستان و تشکيل پ

» اسالمستان«است و نه تشکيل کنفدراسيون و عملی  واقعبينانه
ان و گسرته پشتون متشکل بر پاکستان و افغانستان و يا پاکست

نشين افغانستان که در واقع به معنای سرتده شدن کشوری به 
  . د بودنام افغانستان از نقشه جغرافيايی خواه

 
. البته، ايجاد چنين احتاديه يی به سود کشورهای بزرگ نيست

از اين رو، مادامی که زمينه برای تشکيل چنين احتاديه يی 
احيای استاتوس بيطرفی فراهم شود، تنها راه باقی مانده 

 .افغانستان زير سر پرستی سازمان ملل می باشد
 

فراهم نگرديده به هر رو، هنوز شايد برای چنين امری زمينه 
حال هرگاه پيش از دستيابی به چنين کانسنسوسی، . باشد
ند، تقسيم موقت کشور يان امريکايی از افغانستان بر آيسپاه

به دو خبش پشتون نشين جنوبی و زير کنرتل پاکستان و  تاجيک 
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زير  نشين، هزاره نشين، ازبيک نشين و ترکمن نشين مشالی 
بی گسرتده و  فتادن جنگ هایو راه ا محايت روسيه و ايران 

مهانند سال های دهه نود  سده گذشته  پايان ميان تباری
 . ناگزير خواهد بود

 
کتاب دست داشته در روشن ساخنت گوشه های تاريک اميدوارم 

ريخ معاصر فالت ايران موثر تاريخ خونبار کشور و در کل تا
 .بيفتد

 
 

 سابا درود  و سپ
 عزيز آريانفر
 2010فرانکفورت جون 

   
 
 
 
 
 
 
 

 سخن مولف
 

 سهمگين و مرموزنام ديگری نباشد که  جایدر جهان، شايد 
 -بر آن چسپيده باشدچنين استوارانه » سرزمين جهاد«

 پشتون هند بريتانيايی» آزاد«افغانستان و نوار قبايل 
قبايل «[(»هم چنين  هنوزرا  اين سرزمين. )کنون پاکستان(

 . می نامند.] گ-)»آزاد
 

با  ، مردم آزادی دوست و قبايل اين منطقهآزگار دهسدو 
در برابر استعمارگران  خود آزادیپاسداری از زمين و 

به  »مساله پشتون«، طی اين مدت .رزميدند» جانانه«انگليس
اين کشور توامنند  امپراتوری انگليس مبدل گرديد کهدردسر 

 »شر« از پاشی امپراتوری بريتانياوتنها پس از فرتوانست 
اين دمشنان بريتانيای کبير  .بياسايد.] گ-»دردسر«[ اين

و بارها  انگليسی ها را خوب می شناختند» انگشت افگار«
 .کوشيدند بر آنان در گسرته قبايل پشتون ضربه بزنند

 
) ورق، کارتبرگ، (در سده بيستم نکوشيد با پر نبود که هک

 !پشتون بازی نکند
 

 ه با پان اسالميست های ترکیبا سرويس ويژه خود مهرا ی هاآملان
کوشيدند شورش های ضد انگليسی چندين  در دوره جنگ جهانی اول

به جای آن ها بلشويک ها  ،سپس .ميليون پشتون را بر انگيزند
 انرتناسيونال( کمينرتن :آمدند های هندی و ناسيوناليست
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انقالب » جهبه خاوری«زمان درازی سرسختانه کوشيد  )کمونيستی
 .را بگشايد »اجهانی آسي

    
رايش سوم و متحدان  ،در آستان و در سال های جنگ جهانی دوم

برنامه ريزی کردند به  -وکيوترم و  -» حمور«کشورهای  –آن
ارتش بريتانيا را در  ،ون هاتنه پشحاياری شورش نيرومند مسل

در مهه اين طرح ها، نقش اصلی به  .د فلج و زمينگير منايندنه
ده بود که مهه دمشنان انگليس می خواستندآن افغانستان داده ش

را به ختته خيزی برای پويايی های ويرانگرانه در برابر هند 
 . بريتانيايی مبدل گردانند

 
حسابات تسويه ناشده خود شان را نيز پادشاهان افغانستان 

قبايل پشتون برای ، نيروی سهمگين مگر .انگليسی ها داشتند
ر پيوند با اين، حکومت د .کابل نيز بس خطرناک بود

های کشورهای ديگر را در گسرته توطيه هر گونه افغانستان 
قبايل پشتون با پيش بری بازی سودمندانه برای خود با رقابت 

سياسی در دوره جنگ های جهانی  بر هم  -میاردوگاه های نظا
 .می زدند

 
ارزار کگسرته جنبش نيرومند شورشی پشتونی به اين گونه، 

خارجی که در  یاستخبارات شبکه های ی بسياری ازها ايیويپ
وزارت خارجه (خلق در امور خارجیای يساريمميان آن ها ک

ارهای ويژه کمينرتن نقش آخر ت، اداره استخبارات و ساخ)شوروی
 .ی کردند، مبدل گرديدرا بازی من

 
استخبارات ) دوم جنگ جهانی(سر از آغاز جنگ کبير ميهنی

وارد نربد ی تسشييس های ويژه فاوسر شوروی در افغانستان با
تا سرکوب  .در شوند و توانستند از آن پيروز بهگرديدند 

به متحدان بريتانيايی خود  »دست های مسکو« ،کامل رايش سوم
 .يدندندر دروازه های هند ياری می رسا

 
اين کتاب رخدادهای بازی بزرگ در آسيا در نيمه خنست سده 

پايه اسناد فاش شده بايگانی های بر . بيستم را باز می گويد
شوروی و بريتانيا جهت و مراحل رويارويی قدرت های بزرگ و 

مهزمان با .  استخبارات آن ها در افغانستان پيگيری می شود
آن، برای خنستين بار در آثار ميهنی به گونه مفصل بر اوضاع 

 40-30انفجار آميز در گسرته قبايل پشتون در دهه های سال های 
 . ه گذشته روشنی افگنده می شودسد
 
 
 
 
 
 
 



 

 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش يکم
 سيمای قبايل پشتون

 
زديک به چهل درصد از باشندگان نبه گونه يی که روشن است، 

که در دو احتاديه بزرگ درانی و  پشتون ها اند -افغانستان
در نواحی جنوب باخرتی کشور درانی ها . گرد آمده اندغلزايی 

نواحی کابل و غزنی تا پاکستان کنونی يعنی  و غلزايی ها در
  .افغانستان بود و باش دارند -تا ناحيه مرزی های پيشين هند

 
مرز  -ی پشتون های افغانی در مناطق جنوب هندوکشصلا خبش

 .، بود و باش دارندمشالی و جنوبیطبيعی ميان افغانستان 
 ،افغانستانگردانندگان » ناقلی«تيجه سياست نمگر، در 

ياری از قبايل پشتون در مشال افغانستان نيز زمين و بس
ت موکجنگ جهانی دوم ح در آستانه8.نده اچراگاه به دست آورد

برخی از جزاير رود آمو جا در پشتون ها را حتا  ،افغانستان
 .به جا کرد

  
در اواخر سده نزدهم  )پتان ها( زمين های پشتون های خاوری

بريتانيايی شامل ساخته  ترکيب هند  دربه گونه فرماليته 
باش گل بود در نواحی کوهستانی  خاوری قبايل پشتون های. شد

و باش دارند که از روی آن مرز کنونی افغانستان با پاکستان 
مرزهای مشال  1947 -1893می گذرد و پيش از آن، در سال های

 ،در مشال و باخرت .باخرتی هند بريتانيايی و رود سند می گذشت
مربع می  هزار کيلومرت 120بيش از به که گسرته آن  اين سرزمين

با افغانستان هم مرز است، و در جنوب با پنجاب و در  رسد،
بود و باش  گسرته خبش بزرگ 9.می باشدخاور با کشمير هم مرز 

هندوکش پوشانيده است، که را رشته کوه های پشتون های خاوری 

                                                 
 .32-31. ، صص2000، مسکو، مهافغانستان، پرسشنا.  8
 ،)اجتماعی -مشخصات تباری(پشتون های خاوری معاصر . تيمورخانف، ل.  9

 .5، ص1984مسکو، 
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به سوی ی، جنوب باخرت در جهتدريج دامنه های خود را تبه 
 .های بلوچستان هپن می منايد بانبيا

 
 راهاين سرزمين دشوار گذر کوهستانی را می توان تنها از 

چند گذرگاه کوهستانی که با رودخانه های کابل، سوات، توچی، 
، گومل و ذهاب بريده شده اند، پيمود و پشت سر )ُکُرم(کوروم 
گذرگاه خيرب  -آسان ترين راه ها از افغانستان به هند. گذاشت

است که آب های رود کابل آن را از ال به الی صخره های دسرتسی 
از سر گذرگاه خيرب مهچنان مرزهای . کنده اند ،ناپذير

پشتون به دو خبش مشالی  خاوری جداکننده گسرته بود و باش قبايل
تيرا، باجور، (و جنوبی ) دير، سوات، چرتال و خبشی از هزاره(

به سوی جنوب خيرب، . می گذرد) »کرستانکا«کرم؛ وزيرستان و 
جايی که تا مهين اکنون خبش بزرگ  -کوه های سليمان واقع است 

 10.قبايل خاوری پشتون ها بود و باش دارند
 

در آستانه جنگ جهانی دوم، نفوس چهل و هفت قبيله بزرگ پتان 
در  11.در هند بريتانيايی نزديک به پنج ميليون نفر می رسيد

، نزيک به ده افغانستان و هند بريتانيايی آن هنگام، در
   .ميليون پشتون بود و باش داشتند

 
 .و چه بسا که دمشنانهاسبات ميان قبايل بسيار پيچيده بود نم

در برابر دمشن  دوشادوش همآن ها مهواره  ،مگر، در حلظات خطر
سيک ها، (از اين رو، اشغالگران . نه می رزميدندابيگ

 .گيده اندنتنها با يک قبيله می ج به ندرت) انگليسی ها
. مهيشه در برابر آن ها ائتالف قبايل پشتون شکل می گرفت

آن گاه تعامل  .سر به شورش بردارديک قبيله  بسنده بود
در سراسر  گسرته بود و باش پشتون  -زجنيره يی آغاز می گرديد
 . از خيرب تا خوست ،ها از چرتال تا بلوچستان

 
کسی هر دقيق تر از  ،ن کار رخ می دادچگونه اياين را که 

مسعودها «: جورج مک مونی پرداز منوده است -جنرال بريتانيايی
. وزيری ها با اوروکزايی ها. با وزيری ها پيوند دارند
مومند . افريدی ها با مومندها. اوروکزايی ها با افريدی ها

ديری ها با . باجوری ها با ديری ها. ها با قبايل باجور
قبايل بونير با . سواتی ها با بونيری ها. هاسواتی 

 12.»...باشندگان دره سند و آن ها با قبايل کوه های سياه
 

مشار اد انگليسی، بيشرت از هر چيزی ندر رابطه با اين، در اس
در . دوهند آورده می شلشکرهای قبايل مرزی مشال باخرتی  کل

پشتون را  نمشار مهه جنگجويادر مسله آستانه جنگ جهانی دوم، 

                                                 
. ، صص1977، مسکو، ايالت مشال باخرتی مرزی پاکستان،  .د .جبارف، ت.  10
8-15. 

11  .Gupta.A. North-West Frontier Prvince legins lature and  Freedom struggle 1932-1947. New  
Delhi 1976. P. 5. 
12. The Pakhtun question . Hove, 1951,  p3. 
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رزمنده برآورد کردند که با تفنگ های مدرن چند تير   223168
  13.مسلح بودند

 
بسياری از قبايل با تيربارها که بيش از اين  ،آن گذشته از

آتشباری رزجمويان آن ها را افزايش می خبشيد، مسلح  توان
در هند مهواره ناگزير بود حکومت هند بريتانيايی . بودند

 .های خاوری را در سنجش بگيرد توان رزمی پشتون
 

که اوضاع در مرزهای هند و افغانستان نه  شايان يادآوری است
که روشن است برای  خاطر سياست جتاوزگرانه انگليس بهتنها 

، بل نيز به خاطر تپشتون ها دمشن مشاره يک به مشار می رف
 ، پرتنشمت کابلوهای قبايل جنوب افغانستان با حک رويارويی
حتکيم افغان مبنی بر هرگونه تالش فرمانروايان . دمی گردي

را مقاومت سرسختانه مسلحانه آنان  ،کنرتل خود بر قبايل مرزی
 يايیندر بسا موارد، خود پتان های هند بريتا. بر می انگيخت

، پيونددر اين . می شتافتندخود  به ياری مهزادان افغانی
ند به هر هبايی مهواره تالش می ورزيدحکومات هند و افغانستان 

که شده از قيام مسلحانه سراسری در گسرته قبايل پشتون که 
 370خبارات شوروی به تا به اطالعات اسنحد آن ها بتنيروهای م

  14.هزار ستيزه جوی مسلح می رسيد، جلوگيری منايند
 

يکپارچگی پشتون ها را در برابر دمشن خارجی تامين سه عامل 
 .و هم آيينی »یپشتونوال«مهتباری، : می منود

، افزون بر مهزبانی و مهفرهنگی برای پشتون ها شامل عامل خنست 
آن می گردد که مهه آن ها از تبار قيس عبدالرشيد 

 ؛درونی یهر چند گاهی در کشاکش ها ،هرگاه .هستند15)پتان(
گام دفع جتاوز ناين مهريشگی به دست فراموشی سپرده می شود، ه

ی بازآرای می يهای خونی و تيره از بيرون، دير يا زود پيوند
 .گردد

 
ی را در زندگی پشتون های خاوری سنت های بزرگ تامهي

 »که مفاهيم اساسی آن عبارت است از پشتونوالی بازی می منايد
ارزش متعالی در زندگی  ،ننگ و دفاع از آن. »بدل«و » ننگ«

قبيله  يک رزجموی عادی برایننگ ننگ رهرب و  .است هر پشتون
 ،شرف يک فرد قبيله تاخت و تاز بهچون  .برابری داردارزش 

                                                 
13 . Hauner M. India in Axis Strategy . Germany, Japan and Indian nationalists in Second World 
War. Stuttgard, 1981, P. 83. 

//  1929برگرفته از مدارک ستاد ارتش روسيه شوروی مربوط سال .   14
« ، 1225بايگانی خدمات استخبارات خارجی فدراسيون روسيه، پرونده مشاره 

 .27، برگ »قبايل
يکی از پارادکس های اسطوره های مربوط به خاستگاه و منشای پشتون .  15

از اين رو، اين که چگونه . نيست» پ«ها اين است که در زبان عربی حرف 
که در افسانه های (را » پتان«ب قيس عبدالرشيد در جزيره منای عرب، لق

، آن هم از سوی پيامرب )پشتون ها به معنای تير بادبان قايق آمده است
آنچه روشن است، اين است که در تاريخ . اسالم گرفته است، روشن منی باشد

 . گ -. رمسی اسالم چنين چيزی درج نگرديده است
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 -کاتکف. ای .ای .قبيله يی ها مشرده می شود ت به مهه همناها
قواعد «: داده استتعريف دقيق اصل ننگ را  -ژوهشگر روسیپ

رسالت و  صور در بارهتنانوشته شده دليری رزجمويان که با 
ه پديد آيی کنار نکوهش خشن هر گوندر  .شرف تثبيت شده است

  16.»سرشت ننگ را می سازند -لرز و خيانت ،ترس
 

جتاوز در  ،دارايی و مينز، آزادیهر گونه دست اندازی بر
 ،حال چه رسد به کشنت يکی از خويشاوندانبرابر قبيله متحد، 

افذ ن» بدل«آنگاه قانون . چونان نقض ننگ ارزيابی می گردد
تواند سده ها که می  نبا خو نقانون انتقام خو -می گردد

  17.ام بياوردود
 

پايان يابد که هرگاه يکی از گاه  تنها آن خونريزی می تواند
خبشايش جانب پيروزمند جوانب سر تسليم فرو آرد و خواستار 

می گردد کار را  نگاهی به ياری يک مياجنی با نفوذ ممک. گردد
فرو با پرداخت پول گزاف را  کشاکشريزی نکشانده و نبه خو

در مناسبات هر  اصل بدلکه  مهم است در نظرداشت .دخواباني
دولت در  .های دولتی نيز نافذ استقبيله پشتون با ارگان 

» قبيله«ديدگان پشتون ها خان اعلی است و حتا چونان يک 
سفير  -سلطان امحد خان 1945برای منونه در فربوری سال ( بيگانه

نستان و اوضاع در مرز افغابا توضيح  -افغانستان در مسکو
نزديک به صد «: سفير شوروی در کابل گفت -هند به باکولين

وار نامنهاد نگليسی ها قبايل ما را در اند که وسال می ش
هيچ چيزی برای آن ها نکرده  ،مگر. اداره می کنند »آزاد«

 بيشرت. حتا نياموخته اند که انگلستان چگونه کشوری است .اند
يکی از افراد ا چونان ر ی هاانگليس ،باشندگان اين قبايل

و آن ها  رش می آورندودارند که بر آنان ينقبايل مرزی می پ
انگليسی ها  را می  به نوبه خود نيزمی کشند و آن ها  را

کشور بزرگی  تانگلسنبيشر آن ها حتا منی دانند که ا. کشند
  18.)»است
 
و برای پاسداری از شرف خودگردانی قبايل پشتون نظام سنتی  

مهه . استثتاء مهه اعضای آن در نظر گرفته شده است دونبعزت 
مهواره در جلسه  ،»خيل«بوط به منافع دو يا چند رمسايل م

فقت اتنها با مو ،فيصله. بررسی می گردد -جرگه -عمومی قبايل
هر گاه نتوانند به  .کامل مهه گرد هم آمدگان اختاذ می گردد

عينی تا ماتوافق مهگانی دست يابند، موضوع را برای مدت ن

                                                 
// تون هاجنبه های اجتماعی ساختار قبيله يی پشکاتکف، ای، .  16

 . 42-41،صص 1989تاريخ، اقتصاد و فرهنگ، مسکو، : افغانستان
تاريخ، اقتصاد و : افغانستان// موازين شرف پشتون ها، .ژيخاک، ل.  17

 . 68-67، صص 1989، مسکو، فرهنگ
 -سفير شوروی در کابل با سلطان امحد خان -صورت جملس ديدار باکولين.  18

بايگانی سياست خارجی . // 8/2/1945يخ سفير افغانستان در مسکو، به تار
، 2، پوشه 208، پرونده 27، کارتن 1945، سال 071فدراسيون روسيه، فوند 
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چنين نظامی نفوذ  .برگزاری جرگه بعدی به تعويق می افگنند
ساختارهای دولتی، احزاب و سرويس های ويژه (نيروهای خارجی 

 .به ميزان جدی يی با دشواری رو به رو می سازد) را...و
 

خبش بزرگ پشتون های خاوری پيرو اسالم سنی هستند و تنها 
روکزايی، بنگش و افريدی قبيله توری و برخی از خيل های او

  19.شيعه اند
 

از نفوذ و قدرت بزرگی در ميان قبايل مرزی  روحانيون مسلمان
. برخوردار اند) اکنون پاکستان(مشال باخرتی هند بريتانيايی 
 ،ه پشتون ها در برابر اشغالگرانزطی تاريخ چند سده يی مبار

 که پيرامون هر آنچه که استدر نزد آنان سنتی پا گرفته 
از ميان  ...) پير، شيخ، فقير(» سمقد آدم«مقدس است، مانند 

گليسی ها نه سک ها و نه انچون . گرد بيايند روحانيون بومی
بودند، جنگ در برابر آنان به جنگ مقدس نهيچکدام مسلمان 

اجازه می داد به قبايل کوهی اسالم  .مبدل می گرديد) جهاد(
 . اشغالگران متحد شوندتا دمشنی را کنار بگذارند و برای دفع 

 
با  .پيشه اصلی پشتون های خاوری زمينداری و دامپروری است

اوضاع طبيعی در گسرته بود و باش آنان برای کشاورزی  آن که
باران کم و گرمای چهل درجه يی تابستان ها  -است گواربس نا

   20.اجازه منی دهد حاصالت خوبی برداشت» ناسرتون«با زمين های 
در بيشرت موارد  ،مصنوعی و آبرسانی ت آبياریحتا در صور

 توانفرسای برای آن که در چنين شرايط. حاصالت نابود می گردد
مرادنگی بزرگی در  و ، پايمردیسرسختیزنده ماند،  »یدوزخ«

در خبش » پاده داری«پرورش چهارپايان شاخدار بزرگ . تسکار ا
اه های خوب گجايی که چرا -قبايل پشتونگسرته بود و باش مشالی 

در نواحی خشک و بی آب و گياه جنوب رمه . دارد، رواج دارد
 به دليل کمبودپشتون های خاوری . داری و کوچروی رواج دارد

به  -هر تابستان ناگزير به مشال ،برای رمه های خود» تريد«
 .می کوچند افغانستان

 
به  -کاال تترانزي ،قلم مهم درآمد برای بسياری از پشتون ها

برای بسياری از  قاچاق  .است قاچاق به شکل نه بسيارپيما
پشتون های . به شغل اصلی مبدل شده است .]گ-مرزی[ قبايل
کنون ([به هند  هر زمستان با بازگشت از افغانستان ،کوچرو

برای خريد کاالهای مورد نياز مردم  .]گ-)به پاکستان
 ،هنگام کوچروی های تابستانی .رهسپار می گردند افغانستان

خبش . دوده می شرمهه کاالهای خريداری شده به جای مورد نظر آو
بزرگ سود ناشی از فروش کاالها را رهربان قبايل به دست می 
ه آورند که در سده بيستم به بازرگانی عمده فروش مبدل گرديد

 .ندا

                                                 
يا (دهار افغانستان مشار بسياری از پشتون ها نمهچنان در نواحی ق.  19

 .  گ-شيعه مذهب اند)  شايد پشتو زبان ها
 .13-11، صص .، د.جباروف، ت.  20
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اين  ،افزون بر آن .استدرآمد پشتون های عادی ناچيز 
به خاطر مترکز رو به يستم ب بازرگانی سر از نيمه دوم سده 

پيوسته کاهش  ،افزايش شرکت های انگليسی و بازرگانان افغانی
ه وری های خانگی در نزد پشتون های خاوری خوب شپي .می يافت

فرش بافی و مانند  ،دوزندگی پارچه ها. استتوسعه يافته 
ساخنت جنگ  -رين پيشهز تشامگر پر درآمد ترين و .... آن

رواج  نکه در مهه قبايل کوهنشي استتشبار افزارهای سرد و آ
تنها وزيری ها و افريدی های خيرب به استادان خود  مگر. رددا

در دوره . می بالند در رشته ساخنت تفنگ های چند تير
از  پيچيده ترين پرزه های اين تفنگ ها پنهانیاستعمار، 

سر از آغاز سده . می شد در هند خريداری شرکت های سالح سازی
تا آغاز به ساخنت توپ های سبک منودند و در حوزيری ها  ،تمبيس

 سه آستانه جنگ جهانی دوم بنا به مدارک استخبارات شوروی در
به گونه زير زمينی  رتی هند بريتانيايیخاستان مرزی مشال با

    21.اه ساخت تفنگ های انگليسی کار می کردگکار 3000نزديک به 
 

کمک می کرد نه تنها از  اسلحه اکثر به پشتون های خاوری
هنگامی ، يز در زمان دشوارکه نبل  ،قالل خود دفاع منايندتاس

آغاز می که حاصالت نابود می شد يا چرای مهگانی رمه ها 
شبيخون های  ،شيوه جنات از گرسنگی يگانه .دن، جنات يابگرديد

بود  ی هاوارند واقع در مهمتبه مناطق نشيمنی ثروتاراجگرانه 
به برای بقای خود قبايل پشتون  ،درازای سده هادر  .استو 

تاراج  ،در ذهنيت پشتون ها. اين شيوه رو می آوردند
در . مشغله يی چون جتارت و دامداری بود ،باشندگان دره ها

و ستايش قبايل افريدی حتا مرامسی به مناسبت بزرگداری  نيام
 ونچ .از کارروايی های دزدان جوان و نوجوان برگزار می گرديد

 ،مهواری های پيرامون رود سند باشندگان غير مسلمان داشت
از سوی روحانيون » کافران«اجگرانه در برابر رهای تا شبيخون

برای به چنگ [( مسلمان که در آن نوعی جهاد را می ديدند
  . قرار می گرفت ستايشمورد  ،.]گ-)آوردن غنايم

 
 
 

 خبش دوم
 مرزهای خونين

 
جايی  -ان و کرانه های راست رود سندنواحی کوهستانی افغانست

که بيشرتينه پشتون ها بود و باش دارند، جاهای دشوار گذار و 
آسان ترين راه های مگر، . از ديدگاه منابع طبيعی نادار است

می  نوتباش قبايل پش وه بود رتاز طريق گسمنتهی به هندوستان 
از اسکندر  مهه کشورگشايان هنداز اين رو،  .گذرد

 گرفته تا نادرشاه افشار ايرانی) الکساندر ماکدونی(مقدونی

                                                 
 .15برگ » قبيله« 1225پرونده  ستخبارات خارجی شوروی،بايگانی ا.  21
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ناگزير بودند از طريق تنگی های کوهستانی شاخه های هندوکش 
 . بگذرند

 
انگليسی ها، هر چند، با هبره گيری از راه های دريايی به 

مهچنان امهيت اسرتاتيژيک  ،هند رخنه منودند، مگر با اين هم
در  .می دانستند نيکن را افغانستان و سرزمين های پيرامون آ

دهم در لندن به برپايی کنرتل زدر سده ن ،رابطه با اين
تقريبا طی  ،در نتيجه. منودند تکيه بريتانيا بر اين منطقه

يای کبير درگير جنگ پيوسته با قبايل پشتون ناتيک سده بري
 .وانست رام منايدتگرديد که بيشرتينه آن ها را ن

 
هنگامی  ،بار در اوايل سده نزدهمبرای خنستين انگليسی ها،  

که روشن گرديد که ناپليون می کوشد به سوی هند به 
دلچسپی به گسرته بود و باش پشتون ها کشورگشايی بپردازد، 

دولت انگليس در هند در سال  با اين، در رابطه .پيدا منوند
چندين هيات استخباراتی برای گرد آوری اطالعات  1812-1802های 

يل کوهنشين که گذرگاه های کوهی را از در باره قبا
 22.اشتافغانستان به هند کنرتل می منودند، گسيل د

 
انگليسی ها و  )1842-1838(افغان و انگليس  اولدر روند جنگ 

متحدان سک شان با مقاومت سرسختانه قبايل پشتون رو به رو 
 .شدند

 
راه های  ،غلزايی های به پا خاسته در روند اين جنگ ها

. ان سپاهيان بريتانيايی در کابل و هند را بستنديتی ممواصال
گام نهزار نفری انگليس را ه تش بيستمهو، آن ها بودند که ار

تنها يک پزشک به  23.شينی از افغانستان نابود ساختندنعقب 
. نام ويليام برايدن توانست از اين کازرار جان به در برد

تله «يروی ترستاک فرماندهی بريتانيايی برای خنستين بار با ن
که برای آن نابودسازی هر نيروی اروپايی تنها » افغانستان

بريتانيای کبير با درک . گرديدآشنا به زمان نياز داشت، 
چه نيروی بزرگی دارند، برای قبايل پشتون اين موضوع که 

غال سراسر شسرزمين های بود و باش آنان تا ا تصرفچندی از 
 . دست برداشتند هند
 
بی درنگ پس از اشغال پنجاب  پای انگليسی ها ،1849ل به سا 

. به جنگ پر هزينه و سهمگين با قبايل کوهستانی کشانيده شد
برای پاسبانی از مرزها به خاطر شبيخون های آنان سپاه 

سپاهی ايجاد  12000پاسبانان مرزبانی پنجاب با بيش از 

                                                 
خالفين نفت اهللا، گسرته جويی انگليس در افغانستان و مبارزه رهايی .  22

افغانستان مستقل، مسکو،  // خبش مردم افغانستان در نيمه خنست سده نزدهم
 .188-183،  صص1958

 .152، ص1982تاريخ افغانستان، مسکو، .  23
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اما اين سپاه که جنگنده ترين سپاه در ميان  24.گرديد
هيان انگليسی در هند بود، منی توانست به تنهايی مساله اپس

از مهين رو، در . ل منايدحامنيت مرزهای هند و افغانستان را 
ا پپاسگاه نظامی بر پنجاهبزرگ و  دژپانزده  امتداد اين مرز

هيان اگرديد که در هر يک از آن ها پادگان های نيرومند سپ
 25.انگليسی جا به جا گرديده بود

 
در پيشاور پيوسته يک لشکر حضور داشت که با توپخانه  تنها

مهه نقاط حتکيم شده ميان هم با راه 26.تقويت شده کوهی جمهز بود
ساخت وصل گرديدند که روی آن ها در حلظات نياز نوهای 

مگر ساخنت اين پاسگاه ها . نيروهای نقويتی رسانيده می شد
چون  .گيختنابر می  تازهبه يورش های مسلحانه پشتون ها را 

. اين استحکامات روی زمين های قبايل پشتون ساخته شده بود
برای «: تانيا نوشتيکارمند مستعمراتی بر -متپلاندرين باره 

کامال جنگاوران کوهنشين را  سامانهآن که تنها با اين 
ميل  هشت صدديوار ستربی مهانند ديوار چين به درازی  ،نگهداشت

  27.»ز نياز استبا مشار کافی پاسداران جمه
 

فرماندهی  1857-1850ايدی، تنها در سال های  جنرالاهی به گو
شانزده بار لشکرکشی های در برابر پشتون ها انگليس 

 5000در هر يک از اين لشکرکشی ها تا . سرکوبگرانه منوده بود
. مگر مهه آن ها کمرت موثر بودند .سپاهی اشرتاک ورزيده بود
روز اعرتاف می منود که  -در هند سرفرمانده ارتش بريتانيا

 -و اهداف آن... نبودند دلبخواه رکشی های پيشين کنتايج لش«
 28.»ياب نگرديدبه وحشت انداخنت و ترساندن قبايل کوهنشين دست

 
. افزون بر آن، هتديد خيزش سراسری پشتون ها پديد آمده بود

از چنين حتول رخدادها، انگليسی ها ناگزير  جلوگيری برای
سی و پنج بار دست به عمليات  1878-1849يدند در سال های گرد

 29.ميليون روپيه هزينه منايند 58سرکوبگرانه بيازند و 
 

                                                 
-142. ، صص1901اوچرک های نظامی هند، سان پرت بورگ، . نوويتسکی و.  24

444. 
هند،  برخوردهای انگليس با  -انگليسی» قفقاز«، .ا .اريتسف، ن.  25

در پاسگاه های مرزی در . 52.، ص1920قبايل مرزی افغان، سان پرت بورگ، 
امتداد مرزهای مشال باخرتی هند بريتانيايی فرماندهی انگليس  در سه 
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 .147. ، ص1887پرتبورگ، 
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شتون های پاد حتحکومت مستعمراتی در هند از ا ،بيشرت از مهه
خاوری با امير دوست حممد خان که زمان درازی اشغال پيشاور 

فيلد . ی ترسيدم ت،از سوی بريتانيا را به رمسيت منی شناخ
در آينده به ) ندهارکروبرتس آف (» دهارینق«مارشال روبرتس 
ناآرامی های پيوسته در مرزها عمدتا ناشی «: خاطر می آورد
هرگاه منی بود و اين حالت نگران کننده  راز خصومت امي

 خامتهتديد به وتوانستيم با دوست حممد خان به موافقت برسيم، 
 30».می کرد

 
 -ادواردسبه  نائب السلطنه هند -، داهلوزیروی اين منظور

مت افغانی حکوداد تا با  کميسار انگليسی در پيشاور رهنمود
حقوق انگليس را بر  گفتگو گردد و آن را وادار سازد تاوارد 

ه با شهر پيشاور به رمسيت اکرانه های راست رود سند مهر
ليسی دوست حممد زير فشار انگ 1855به سال  ،هر چه بود .بشناسد

ه حقوقی اها موافقت نامه يی را به امضاء رسانيد که از ديدگ
را به هند  -مرکز عمده قبايل پشتون -شهر پيشاورپيوسنت 

  31.تسجيل می منود  ،بريتانيايی
 

بيشرتی آغاز  بی باکیبا ، بريتانيای کبير پس از اين رخداد
هنوز به سال . ه قبايل پشتون منودرتاق گسمبه پيشروی در اع

گاه راشغال گذ ب السطنهئبه نا) وبکجا(جنرال يعقوب  1856
م حکه او پاسگاه مستکجايی  -ويتهکبوالن و کشاندن مرز به 

می  طرححتقق اين 32.، پيشنهاد کردبرنامه ريزی می کرد مرزی را
دهار نگليس اجازه دهد راه از هند به سوی شهر قنتوانست به ا

کار بايسته بود برای اين  ،مگر .زير کنرتل خود بگيرد را
خيزش  .زمين های قبيله کاکر را در بلوچستان مشالی اشغال منود

در هند پياده ساخنت اين طرح  1859-1857های توده يی سال های 
قوب توانست به عي 1859ال ستنها به . را به تعويق افگند

حکومت  مگر 33.ايدمنم اقداپياده ساخنت انديشه های خود 
به شدن با مقاومت سرسختانه  با رو ی بريتانيارستعماا

به ويژه انگليسی  .دگرديی نعقب نشيبه ناگزير  ،کوهنشين ها
هنگامی که اکسپديسيون  -ترسانده بود 1863ها را رويدادهای 

چيزی منانده بود بزرگ سرکوبگرانه به فرماندهی جنرال مچربلين 
 34.که از سوی نيروی مشرتک قبايل بونيز و سوات نابود شود

 
دستور داد به عمليات  1864به سال ريتانيا بحکومت 

آرامش در . سرکوبگرانه در برابر پشتون ها پايان داده شود

                                                 
روبرتس آف کندهار، چهل و يک سال در هند، ترمجه به روسی، سان .  30

 .33، ص1903پرتبورگ، 
 .154، ص1928تاريخ افغانستان، مسکو، .  31
 .88،ص1959خالفين، شکست جتاوز بريتانيا در افغانستان، مسکو، .  32
، 1957فين سياست استعماری انگليس در خاور ميانه، تاشکنت، خال.  33
 .84-83.صص
 .58-55.صص. آ. ارستيف، ن.  34
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کومت ححتا . ادامه داشت 1876تا  ستانافغان و مرزهای هند
) فارورد پاليسی(» سياست پيشروی« 1874دزراييلی که در سال 

ز ا هی مياناايران، و آسي ،که مقصد آن اشغال افغانستان(را 
ريسک نکرد بی درنگ بود،  هاعالم منود ،)سوی بريتانيا بود

 .اقدامات نظامی را در برابر قبايل پشتون از سر گيرد
  

د ليتون به مست نائب السلطنه نو هند گماشته رل 1876به سال 
ليس گشد که بی درنگ آغاز به آماده سازی جنگ دوم افغان و ان

افسانه  ،نه انگليسبرای توجيه سياست جتاوزکارا او، .منود
به کار بست که گويا در نتيجه را » هتديد روسيه برای هند«

برای   .ه به دست روس ها پديد آمده بودنسيای مياآافتادن 
 های »افغانستان«دفاع در برابر اين هتديد، در نظر بود 

  35».ايجاد گردد »قندهار«و  »هرات« يی در» وسالی«
 

مرز «) فارورد پاليسی(» سياست پيشروی« دکرتين بر پايه
هند بريتانيايی می بايست روی رود آمو می گذشت » اسرتاتيژيک

ليتون در آستانه جنگ افغان و  36.آن روی هندوکش»مرز علمی«و 
سکرتر دولتی در امور هند  -به مارکيز سولسبيریانگليس 

ما حاال بايد مساله در باره آن را که به گونه واقعی «: نوشت
خط . ما چه چيزی است، را بازنگری مناييم مرز مشال باخرتی

 .ندارد مهخوانی ما نيازهایبيخی با ) روی رود سند(کنونی 
بارت است از رشته کوه های هندوکش با عمرز طبيعی عظيم هند 

به سخن ديگر، 37.»شاخه های آن و می بايستی مرز هنايی ما باشد
شروی حکومت استعماری بريتانيا وظيفه تاخير ناپذير سياست پي
 . خود را اشغال سرزمين های پشتون های خاوری گذاشته بود

 
به تلخ خود دريافته بودند که جنگ تازه راز جتانگليسی ها 

افغانی را می توانند تنها در صورتی بربند که هرگاه قبايل 
ديوار «افغانستان را از  تا بايسته بود. مرزی بی طرف مبانند

حکومت  ،در اين رابطه. دنحمروم ساز.] گ-قبايل[» خار دار
سياسی و  -بريتانيا يک رشته کامل تدبيرهای دارای بار نظامی

ن خود از اآزاد برای سپاهي رااقتصادی را به مقصد تامين گذ
 ،خنست در گام .روی دست گرفت سرته قبايل آزاد پشتونگطريق 

ی از پشتون های رباز گيرماليات بر زمين کاهش داده شد و س
ها لغو گرديد و نيز مهه وام های پرداخته شده اری وباشنده مه
مبلغ مستمری پرداخت شونده به قبايل در ازای  .خبشوده شد

زايش داده فبه حکومت انگليس به گونه چشمگيری ا» ورزیمهر«
 .شد
  

                                                 
آغاز سده  -، افغانستان در نيمه دوم سده نزدهم.آ.رومودين و.  35

 .76-74. ، صص1990بيستم، مسکو، 
36 . jansson E .India,Pakistan or Pakhtunistan.Uppsala, 1981.P .25  

 . 311. ، ص1990الفين، شيپورهای پيروزی ميوند، مسکو، خ.   37
رال گل آقا به دری برگردان و در ناين اثر به قلم ج: يادداشت گزارنده

 .سال های دهه هشتاد سده بيستم در کابل به چاپ رسيده است
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 »سياست روپيه«ی خاوری از سوی انگليسی ها خريد پشتون ها
ی مان روبرت ساند -پوياترين گرداننده اين روش. ام گرفتن

در کرسی افسر سياسی در مرز با بلوچستان  1866بود که از 
خدمت می کرد و کار بسياری برای حتکيم استواری مواضع 

ساندی مان به پيمانه . بريتانيا در ناحيه گذرگاه بوالن کرد
پاسداری از آن دسته  وگسرتده يی برای کشيدن راه های نظامی 

در عمل اين . جلب کرد می راوهای متشکل از جنگاوران قبايل ب
دد بود که با آن عی از شگردهای دادن سوبسايدی های متککار ي

    .ون را می خريدندتها انگليسی ها قبايل پش
 
در بلوچستان مشالی به منابع بزرگی نياز » سياست روپيه«

پيروزی بزرگ را برای اداره ليتين به مهراه  نستيمگر خن .داشت
زاد کاروان آومی پشتون به عبور قبايل ب 1876ال سبه . آورد

در مهان سال . موافقت کردند های انگليس از راه گذرگاه بوالن
الت موافقتنامه اسارت باری را با انگليسی ها امضاء کخان 

پيه وهزار ر صدافت ساالنه يای آن او با دربنکرد که بر م
اجازه ساخت راه آهن وتلگراف يه شهر  مری به انگليسی ها تمس

 38.را دادکويته 
 

فقت ااندی مان به ياری مستمری اضافی موفق شد موسبه زودی 
خان کالت را به اشغال راه های منتهی به گذرگاه بوالن از سوی 

بی طرفی  ستبامهين شيوه توان. ندکگليسی جلب نسپاهيان ا
اين گونه راه . يداگاه های خيرب و کرم را تامين منربايل گذق

 . به سوی کابل گشوده شد
 
ايان يادآوری است که اين رخدادها در گسرته قبايل پشتون ش

بار ديگر تاييد کردند که خطرناک ترين جنگ افزار انگليسی 
قبايل  .تبوده اس» زر«، بل که »زور«ه نها بر ضد افغانستان 

آن ها از اميران افغان  .پشتون خاوری  مردم ناداری اند
خاوری را اتباع که آنان پشتون های  ايند با نفرمان منی برد
از اين رو اجنت های بريتانيايی موفق شدند  .خود می مشردند

 .ل به بيطرفی مناينديرا متما 39»آزاد«قبايل 
 

. انگليس آغاز به جنگ با افغانستان کرد 1878در ماه نوامرب 
بدون ياری قبايل .] گ-شير علی خان[سپاهيان امير روشن است 

انگليسی را در گذرگاه های منی توانستند جلو پيشروی سپاهيان 
ه مربوط به گذرگاه بوالن می گردد، چ آن .خيرب و کرم بگيرند

. آن را پشت سر گذاشتندهم  انگليسی ها حتا بدون يک شليک 

                                                 
 .65ارستيف ص.  38
 .آزاد«که چگونه ماموران انگليسی با  می منايد شگفتی بر انگيز« 

 »جاودانه«و بردگی ت آنان را در بند اسار ،قبايل خاوریخواندن 
که تا به امروز کار برد  »قبايل آزاد«صطالح ا ،از اين رو .انداختند

و برای گمراه ساخنت و  استعماریشيادانه و زيرکانه دارد، يک اصطالح 
به جای آن  می بودهبرت  و   فريب اذهان باشندگان پشتون پاکستان است

  .گ-.شدمی به کار برده  »دندرب«قبايل 
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شسته بود، کابل نب خان که پس از پدر بر ختت وامير حممد يعق
يای کبير قرار داد نت از مقاومت برداشت و با بريتاسد

 . بسترا » دمگگن«نابرابر صلح 
 

داره نواحی سيبی، ايعقوب خان  ،بر اساس مفاد اين قرار داد
 ،پيشينه و کرم را زير اداره بريتانيا سپرد و اين گونه

گذرگاه های کوهستانی خيرب و ميچنين زير کنرتل انگليسی ها در 
خبش ديگر قبايل  انگلستان ،در نتيجه اين قرار داد 40.آمد

با آن که . وصل کرد ی خودبه متصرفات هند پشتون را
 1880-1878جنگ دوم افغان و انگليس سال های بريتانيای کبير 

را باخت، با آن هم توانست قرار داد گندمک را مهچنان نافذ 
ر ترکيب هند د نشين نگهدارد و مهه زمين های اشغال شده پشتون

   .بريتانيايی ماندند
 

بس ستين رامت استعماری وظيفه وکنون ديگر در برابر حک
نه به روی کاغذ اين  ،راستیبه بايد  -دشواری قرار داشت

در گام خنست، انگليسی ها . آوردمی ن ها را به تصرف در يسرزم
آن ها با درک  1881به سال . کيم يابندتالش ورزيدند در خيرب حت

به اين که ناممکن است به سرعت کوهنشينان را سرکوب منود، 
ايل خيرب دست يازيدند و با کرنش های بزرگی در برابر قب

افريدی ها موافقت نامه يی را امضاء منودند که برای تدوين 
گليسی ها و قبايل پشتون خاوری نميان ا بعدیقرار دادهای 

 : ای اين موافقتنامهنبرمب. چونان منونه گرديد
کوهی را به رمسيت »آزاد«قبايل  »استقالل«حکومت بريتانيا  -1

های ه از دژ های مهم در گذرگان خود را اياخت و سپاهنش
 . علی جميدی و لندی کتل بيرون برد

 آن را افريدی ها راهپاسداری از خيرب و آمد و شد از   -2
 .به دوش گرفتند در ازای به دست آوردن مستمری بزرگ، 

 .مهه تکس های بازرگانی را حکومت بريتانيا می گرفت -3
خيل (مسووليت صلح و نظم در گذرگاه ها را  مهه تيره ها  -4

 .افريدی به دوش گرفتند) ها
دسته ويژه يی به نام  ،برای پاسبانی از گذرگاه ها -5

از مجع جنگجويان ) نشانزنان خيرب( »گداران خيربنتف«
 41.ايجاد گرديد افريدی ها

 
انگليسی ها مهچنان برای افريدی ها درست مانند ديگر قبايل 

 و آنان را از نگهداشتندخود گردانی کامل را کوهنشين 
بسيار مهم است خاطر نشان . پرداخت ماليات معاف ساختند

ساخت که در اين قرار داد هيچ چيزی در باره به رمسيت 
. شناخنت قيموميت انگليسی ها بر افريدی ها گفته نشده بود

هر چند هم که پسان ها در انگليس مهانا مهين گونه آغاز به 

                                                 
 .69رومودين، ص.  40
 .31.، ص1901گذرگاه خيرب، سان پرتبورگ، . مورفی ای.  41
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ه های فقت نامه و بسياری از موافقت ناماتعبير  اين مو
 42.ديگر با قبايل پشتون خاوری منودند

 
خبش های گسرته قبايل پشتون، بريتانيای کبير در ديگر 

ناگزير گرديد دست به لشکرکشی های سرکوبگرانه در برابر 
جايی که مواضع  -حتا در بلوچستان .قبايل کوهنشين بيازد

کاکرها و ترين ها کنرتل  ،بريتانيا حمکم تر از هر جايی بود
ن های خود را تنها پس از چهار سال ييا بر سرزمنابريت

مهو، اين رخدادها نشان . دنآزگار جنگ های سخت پذيرفت
دادند که با آن که ساندی مان به گفته معاصران وی بر دو 
سوی کرانه های هند و قندهار پلی برپا کرد و راه را با 

سخاورزانه روپيه ها مهوار کرد، حکومت هند های داد و دهش 
ر بلوچستان بس ضعيف و ناپايدار بود و تنها به زور د

  43.سرنيزه ها استوار بود
 

ت به تصميم گرفت دس بريتانياين، حکومت در پيوند با ا
ساخنت پست ها و پاسگاه های نو در مهم ترين نواحی 

و مطمين بر بوالن کنرتل با برقرار منودن  .کوهستانی بيازد
يسی ها به زودی آغاز به گلنا ،ی قبايل خيربنمهربا جلببا 

سرکوب قبايل ديگر پشتون که گسرته آنان بر اساس قرار داد 
وظيفه عمده  .کردند ،ی گرديدمنشامل کنرتل آن کشور » گندمگ«

ان خان محرت از امير عبدالرشيپکه  ودکبير اين ب یيانتايبر
که در نظر نداشت به راحتی سرزمين های پشتون های خاوری 

ره خود طاين قبايل را زير سي ،دهدب را به انگليسی ها
 .بياورد

 
ديپلماسی «با هبره گيری از مهه شگردهای  بريتانيايی ها

توانستند نفوذ و تاثير خود را در چرتال، باجور، و » خاوری
جايی که بسياری از قبايل و خيل ها  -دنوزيرستان تقويت خبش

  44.افزار به دست می آوردند گو جن پولآنان از 
 

زير اسپاهيان افغانی به چرتال و وزيرستان سر 1892 در سال
شدند و باشندگان بومی آغاز به پذيرش تابعيت افغانستان 

  .کردند
 

منی توانست اجازه بدهد که وزيرستان به بريتانيای کبير 
ه اکنرتل بر گذرگ ،چون در اين صورت .ترکيب افغانستان برود

اين رو، النس از . مهم اسرتاتيژيک کرم را از دست می داد
به امير عبدالرمحان خان  1892نايب السلطنه هند اکترب  -دون

م وماتتاولي تانساز وزير شبا تقاضای برون بردن سپاهيان
 ،به دليل  هتديد جنگ نو با انگليسعبدالرمحان خان . داد

                                                 
42  .Razwak R. An Article on Pukhtunistan . N. Y.,1960. P.14. 

 .67اريستف، ص.  43
، »مسايل اساسی تاريح نو: پشتون های خاوری«، .تيمور خانف، ل.  44

 .68-67. ، صص1987مسکو، 
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موفق  وبه مهين دليل ا. ناگزير گرديد فرمان برداری منايد
 . فغانستان وصل منايدنگرديد چرتال و باجور را به ا

 
پس از اين رخدادها در لندن تصميم گرفتند عبدالرمحان خان 

پشتون را وادار سازند به گونه هنايی از مهه سرزمين های 
برای اين که امير  . دست بردارد و منصرف شودهای خاوری 

موافقت نامه ننگينی را به امضاء تا را وادار سازند 
مرزهای هند و افغانستان بريتانيای کبير در  ،برساند

مرکز ساخت و حماصره اقتصادی هيان را متاگروهبندی بزرگ سپ
  45.ستان را اعالم کردافغان

 
اين تدبيرهای فشاری عبدالرمحان خان را ناگزير ساخت به 

سکرتر دولتی هند بريتانيايی به  -آمدن مارتيمر ديورند
ر کابل موافقت منايد که می بايست امير افغان را ناگزي

سازد از تالش های مبنی بر تابع ساخنت قبايل کوهنشين وزيری 
افريدی و مومند به خودش پايان خبشد و پيشروی به سوی چرتال 

لمات انگليسی می توانست به پدر عوض دي. را متوقف سازد
ميليون روپيه  1.8عبدالرمحان خان پرداخت مستمری به ميزات 

 . ده دهدو پايان دادن به حماصره اقتصادی را وع
 
يک برگ برنده ديگر هم در دست مناينده در گفتگوهای کابل  

رهربان  او موفق شده بود پيش از رفنت به کابل –انگليس بود
برخی از قبايل را که در گذشته از امير مستمری دريافت می 

ان چندين بار نمتعهد گرديد به آ سانگلي. د، خبردشتندا
اين کار آنان را به  نسبت به کابل  بيشرت بپردازد و با

با درک اين موضوع که عبدالرمحان خان . جانب خود بکشاند
آماده نيست، و قبايل کوهی  با انگليس افغانستان برای جنگ

با ديورند  را موافقت نامه ،داعتمادی نيستن درخورمتحدان 
پيروزی بزرگ ديپلماسی  1893موافقت نامه . امضاء کرد
ان هند و يکه بر اساس آن م رندوط ديخمطابق . انگليس بود

های دير  نخان نشي ،احيه خيربنافغانستان مرز تعيين شد، 
زير  سوات، چرتال، باجور و خبشی از وزيرستان) ديره جات(
پتان خالف  ميليون 5/1نزديک به  .رتل انگليس قرار گرفتندنک

مبدل » بريتانيا«به گونه فرموليته به اتباع اراده خود 
    46.شدند

 
انگليسی ها آغاز به اشغال نقاط اسرتاتيژيک  سال 1893 سر از
هيان بريتانيايی اسرته قبايل پشتون که در برابر سپگدر 

حکومت هند  .ادگی می منودند، کردندتسرسختانه ايس
بريتانيايی ناگزير بود مهه ساله عمليات گسرتده رزمی را 

 هبای ميانگين هر يک از. برای سرکوب پشتون ها راه بيندازد

                                                 
 .مهان جا.  45
گسرته جويی مستعمراتی بريتانيای کبير در سه دهه ، .د. پرفينف، ای.  46

 .90.، مسکو، صاخير سده نزدهم
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اين عمليات ها ارقام جنومی يی را در مقياس سده نزدهم می 
با  مگر حکومت انگليس 47.سه ميليون پوند اسرتلينگ -ساخت

الش به هر تاين هزينه هنگفت را با  »هتديد روسيه«ترس از 
هبايی که شده با دژهای خود مهه راه های منتهی به هند را 

 . گرديدمی ، متقبل ببندد
 

از هند دستور  -ب السلطنه هندئنا -ينايلگ 1897به سال 
در برابر ما دو «: که در آن آمده بود العملی به دست آورد

هر چه زود تر  قبايل  »رامسازی« -خنست: هدف قرار دارد
مرزی و زير کنرتل آوردن آنان و برپايی روابط دوستانه با 

دستيابی به گذر  -دوم ؛قبايل در آن سوی مرزهای اداری ما
برای  .)گ-هندوکش(» مرز علمی هند«ن ما به ايهاآزاد سپ

 ...دفاع از جتاوز خارجی
 

هرگاه به کمک پاسگاه های نظامی به مصاحله موفق شويم و 
اين قبايل را احلاق کنيم، دستاورد بزرگی برای ما خواهد 

، آن گاه بيندازيمرا بيشرت ميان هم ها هرگاه ما آن . بود
واهد بود که با اشغال برد ما از ديدگاه تيوريک در آن خ

سرزمين های آنان خواهيم توانست بسيار به خوبی راه های 
هند را با سپاهيان خود زير پوشش .] گ-منتهی به[کوهستانی 

پشتون  ،بريتانيابه سياست اشغالگرانه در پاسخ 48».بياوريم
به خيزش سرتاسری دست يازيدند که  1897های خاوری به سال 

 .ات تا وزيرستان اشرتاک ورزيدندن قبايل مرزی از سوآدر 
 و پاسگاه های مهه دژها. آغاز قيام پيروزمندانه بود

امير . رگاه خيرب از سوی افريدی ها گرفته شدذگليسی در گنا
  49.گ با مهمات دادنهزار ميل تف هشتادبه شورشيان 

 
زير ضربات پتان ها ناگزير بودند از سپاهيان بريتانيايی 

. غال منوده بودند، عقب نشينی منايندقبال اشمهه نقاطی که 
انگليس با  مرکز منودن ارتش هشتاد هزار نفریتبا م اهتن

را در هم  مقيا ندشواری های فراوان هر چه بود توانست اي
  .50بکوبد
ظامی به مرز ورشکستگی قرار ن نرج سنگيابه دليل خمهند 
ابعاد و نيروی قيام قبايل مرزی پشتون چنان حکومت . گرفت
ب آنان کوليس را ترسانيد ه بود که تصميم گرفت که سرانگ

را در سرزمين های  ترا به تعويق بيفگند و اعمار استحکاما
 . پشتون های خاوری پايان ببخشد

 

                                                 
 .215گروليف، ص.  47

48 .Evolution of India and Pakistan.1858-1947.Selectet Documents L.,1962.P.4660 
رزهای مشال باخرتی امهيت نيروهای اعزامی کوهی انگليس در مشيمانسکی، .  49

 .63، ص1911،  تاشکنت، 2آسيای ميانه، جلد // هند
، مسکو، 2، جلد تاريخ افغانستان، .آ. رومودين و. م. ماسون، و.  50

 .307. ، ص1965
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از خلع سالح سراسری پشتون ها بريتانيا ناگزير بود مهچنان 
به دو سال وقت نياز داشت و که اين کار  چون. دست بردارد
  51.ميليون پوند اسرتلينگ می زد 15ه ب سر هزينه آن 

 
های خاوری ماليات گرفته منی شد و در مسايل  از پشتون

قوانين بريتانيا بر . داشتنددرونی خود خودگردانی کامل 
جايی که قبايل پشتون بود و باش داشتند،  -مناطق کوهی

پشتون » رامسازی«الش های مبنی بر اشغال و ت . بودننافذ 
 نومرز . سی ها با شکست رو به رو شدندها از سوی انگلي

خط « ديده بود ونگرنشانه گذاری هند و افغانستان نيز 
بل » مرز«نه  1947حتا در اسناد انگليس تا سال  »ديورند

 .53می شد خوانده 52.)گ-سرحد(» خط جبهی«
 

عبدالرمحان خان را در  ،سخن بر سر آن است که ديورند
ير به دليل اين که منی ام .فريب داده بود ،گفتگوهای کابل

خط «چنين می پنداشت که مرز روی  ،توانست نقشه را خبواند
مهه زمين های مومندها را در گسرته افغانستان نگه  »ديورند

با پی بردن به اين اشتباه ديپلمات انگليسی  .می دارد
امير، لب فرو بست و موافقت نامه به واريانت انگليسی 

دالرمحان خان به نقشه پيوست عب 1896به سال  .امضا گرديد
د او ننه هسطب الئر، ناگم. اعرتاض کرد 1893امه سال نموافقت

زمين های مومندها  از  ساخت تا را وادار به عقب نشينی
    54.دست برداردرمسا 

 
راه کار  آن گاه امير اهانت شده دست به سنگ اندازی بر سر

مرز ی و انگليسی در زمينه نشانه گذاری نافغاکميسيون 
» ط ديورندخ«يازيد و به گذاشنت نشانه های مرزی در امتداد 

                                                 
 .216-215. ، ص.و. گروليف م.  51
 

از هم بيخی تفاوت داشته و مهتا » مرز«و » سرحد«بايد توجه داشت که .  52
به گسرته  سرزمينی  يی که در   )frontier )boundary  -سرحد. منی باشند

گذشته، زمانی  که ميان  کشورها خط مرزی بين املللی وجود نداشت، به 
) border(برعکس، مرز . عنوان يک ساحه حايل ميان دو کشور اطالق می گرديد

به خط فاصل شناخته شده بين املللی ميان دو کشور اطالق می گردد که 
 . يک بعد است دقيقا  دارای

 -مرز. يعنی از ديدگاه هندسی تنها دارای طول است و عرض و هپنا ندارد
حاکميت دولت ها را از هم جدا می سازد که نه تنها  ۀخطی است که ساح

شامل روی زمين می شود، بلکه به صورت عمودی هم فضای باالی تراز زمين 
ايی و هم عمق و هم عمق زير زمين را در بر می گيرد که هم قلمرو هو

از مهين رو، کلمه سرحد . زير زمينی کشور شامل حاکميت ملی می شود
تقريبا امروزه مرتوک شده است و کاربرد آن از ديدگاه حقوق بين الدول 

 سرحد ميان افغانستان و ايرانبرای مثال، هرگاه بگوييم . درست نيست
و مانندآن  مرز ميان افغانستان و ايراننادرست است و بايد گفته شود 

 .و از اين رو، بايد از کاربرد کلمه سرحد در مهچو موارد پرهيز شود
53 . Adamec L.W. Afghanistan`s Foreingn Affairs to he Mid-Twentieth Century Tucson 
(Arisona), 1974.P.187 
54 .Ademec L. W. Afghanistan 1919-1923. A Diplomatic History. Berkeley,1967. P.79. 
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خود به  یاو مهچنان از طريق فرستادگان پنهان. کرد مزامحت
 دبه پشتون های خاوری در مبارزه ض یارايه کمک های پنهان

 . يايی آنان ادامه دادنبريتا
 

ل مسياستمداران بريتانيايی ناممکن بودن کا 1897قيام سال 
سرته قبايل پشتون را ثابت گسپاهيان انگليسی در  استقرار

در لندن درک کردند که سرکوب قبايل مرزی هنوز  .ساخت
ناممکن است و نياز به مشی نو و نرم تری نسبت به مشی 

نائب   -لرد کرُُُزن از مهين خاطر. حکومت انگليس و هند دارد
رون بدر پی گرفنت موافقت لندن مبنی بر  نو هند السلطنه

بايل پشتون و تشکيل قی مهه سپاهيان انگليسی از گسرته بر
در ترکيب اين استان . استان نو مرزی مشال باخرتی گرديد

 )دره( احی اداری هزاره، پيشاور، کوهات، بنو، ديرهون
 55.پشتون شامل گرديد» آزاد«مساعيل خان و نوار قبايل ا
 

که استان را (که در آن مقر کميسار ارشد  شهر پيشاور
مرکز اداری استان مرزی مشال  -بود ع، واق)اره می کرداد

اون کميسار اداره می عنواحی اداری از سوی م. گرديد باخرتی
به دست  نيايیمهه کرسی های رمسی در اداره بومی بريتا. شدند

مجع و نظم مسوول تامين سر شناسان پشتون سپرده شده بود که 
 . ندبودآوری ماليات 

 
سياسی بود که  نوهی زير کنرتل افسراک امور مربوط به قبايل

مشالی و (ماله کند، خيرب، کرم، و دو وزيرستان : ج اجنسینپ
شبکه  ،در سراسر مرزهای اداری. را رهربی می کردند )جنوبی

های دفرتهای استخباراتی برای مجع آوری اطالعات در گسرته 
 56.دنقبايل و نواحی مرزی افغانستان ايجاد گرديد

 
مرزی مشال باخرتی به بريتانيا امکان داد  ايجاد استان

مواضع خود را در نواحی هم مرز با افغانستان با ايجاد 
سيستم نسبتا موثر اداره در نواحی بود و باش پشتون ها 

پاهيان انگليسی کشيده شده از گسرته سبه جای  .استحکام خبشد
 رش های قبايلوسبانی از يقبايل پشتون و نيز برای پا

از  ههای گزيده شد) مليشه( واحدهای شبه نظامی ،شينکوهن
 57.ايجاد گرديدند جنگجويان دير، چرتال، کرم و وزيرستان

اين دسته ها با اسلحه تيربار انگليسی مسلح و زير 
 . فرماندهی افسران بريتانيايی بودند

 
ی خرتقبيله يی مرز مشال بامنونه ترين دسته جنگجويان 

م ترين گذرگاه از افغانستان بودند که مه» تفنگداران خيرب«
به سال .  به سوی هند بريتانيايی را پاسبانی می کردند

 1200بار افزايش يافت و به  1.5ار اين دسته ها به مش  1899
                                                 

 .144.تيمورخانف، ص.  55
56 Elliot J. .The Frontier 1839-1947. The Story of NWF of  India. London.1968.P.144 

 .145تيمورخانف، ص .  57
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مشار سپاهيان انگليسی در گذرگاه  ،مهزمان با آن. نفر رسيد
متمرکز در دهانه خيرب ها  ر آنگحاال دي. دو بارکاهش يافت

ه دژها و پاسگاه ها را به تفنگداران خيرب و مهشده بودند 
قبيله يی با  شبه نظاميانتعامل  يوهاين ش 58.سپرده بودند

رتش منظم که آماده بودند در صورت بروز خطر به اواحدهای 
يگان های غير منظم کمک منايند، در نوار قبايل آزاد پشتون 

ادی عپديده  کبرای مرز مشال باخرتی هند بريتانيايی به ي
 .بدل گرديدم
 

گاه سازی به سروی مرز اداری کارهای بزرگ سنگرسازی و پا
جای به  .از گرديدغمقصد گسرتش و تقويت دژهای قديم مرزی آ

در اين حال به ايجاد شبکه های راه های مدرن و خصوص مهمی 
اده شد که می بايست گسيل سريع سپاهيان را به هر دخط آهن 

اين گونه که به سال . ندناحيه دخلواه مرزی تامين می کرد
راه آن به سوی گذرگاه ماله کند و قلعه تل  1902-1901های 

 .ساخته شد )دار کرم(
 
ن چونان يک سياستمدار دور انديش نيک می دانست که ِرُزک

پيهم قبايل کوهنشين به پيمانه بسياری  شبيخون های
از اين رو، يک . برخاسته از ناداری وحشتناک آن ها است

يرهايی را برای هببود وضع مادی پشتون های خاوری دبترشته 
قبايل به که يی مستمری ميزان  ،در آغاز .روی دست گرفت

برای خنستين . افزايش داده شد چند بار ،پرداخت می گرديد
برای پخش در ميان خيل های باشنده در  یهنگفت غبار مبال

 . اری ها ختصيص يافتومه
 

در وضع خوار بار يدن به هببود خبش برای ،حکومت استعماری
وادی های خشک کرانه های راست رود  استان مرزی مشال باخرتی،

کشيدن  59.اری گرفتيزير آبدر ابعاد گسرتده يی سند را 
و کشانيدن زمين های نو به  و آبرسانی آبياریکانال های 

مدار کشاورزی اجازه دادند آغاز به اسکان دادن بسياری از 
جايی که اعاشه آنان آسان تر  -دقبايل در مهواری ها کر

با توزيع اداره بريتانيايی توانست گذشته از آن، . بود
 اد باحتها بيش از پيش ا لاهبرتين زمين ها در امتداد کان

ن ناکه بسياری از آمستحکم تر سازدخان های قبايل را 
 . نوکران گوش به فرمان امپراتوری بريتانيا گرديدند

 
به ياری خود داری از ل سده بيستم در اوايبريتانيای کبير 

اد با حتواحی کوهستانی گسرته قبايل پشتون و اناشغال 
سرشناسان قبايل موفق شد قبايل خاوری پشتون را که عمال 

 .رام سازد رای چندیتوانستند از استقالل خود دفاع کنند، ب
برای بريتانيا نيم سده نياز بود که گذرگاه های کوهستانی 

                                                 
 .221گروليف، ص .  58

59 . Rittenberg S. A. Ethicity Nationalism and the Pathan : the Indipendence Movement in 
India`s North-West Frontier  Province Croline, 1988.Page 52-53 
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 –مرواريد تاج شهرياری بريتانيا«به سوی از افغانستان 
در آستانه جنگ جهانی اول  با اين هم،. هند را اشغال منايد

اوضاع در مرزهای هند و افغانستان بار ديگر پر تنش 
يکی  1913-1904خيزش پشتون های خاوری در سال های . گرديد

کابل به ارايه کمک به آن ها . در پی ديگری آغاز گرديد
ايليوت ارزيابی  –تاريخ نويس نظامی انگليس. ادامه داد

ليسی در برابر قبايل گان نليات رزمی سپاهيامدقيقی از ع
در مرز جنگ با ارتش دمشن « :کوهستانی در اين سال ها داد

  60».مهه مردم دمشن ما بودند. ه بودبرده نشد
 

به بيان » نوار آزاد« ،به خاطر خيزش های پيوسته پشتون ها
کميسار استان مرزی مشال باخرتی به -گرانتهاميلتون دقيق 

هر دمشن  ديگر. هند بريتانيايی مبدل گرديد »ناحيه مرزی«
. الش می ورزيد اين انگشت افگار آن را بفشاردت انگليس
در هند اين را نيک می دانست و ديگر در بريتانيا  حکومت

تان به سافغان یسه لشکر را با مترکز در مرزها 1914سپتامرب 
رخدادهای بعدی نشان  61.ماده باش کامل جنگی در آوردحال آ

مدلل .] گ-به چه  پيمانه[دادند که اين احتياط ورزی ها 
 .بودند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش سوم
 هنتيگ -ميسيون نيدرماير

در گسرته  آملانخنستين موفقيت های استخبارات 
 قبايل

 
بی درنگ  ،اوضاع انفجار آميز در مرزهای هند و افغانستان 

را که با مهه وسايل می کوشيد بريتانيا را  آملانتوجه 
قيصر  1904هنوز در سال  .به خود جلب کرد ،عيف کندضت

امپراتور  -نيکوالی دومويلهلم دوم در نامه خصوصی به 
يگانه جايی در کره  -مرز هند با افغانستان« :روسيه نوشت

                                                 
60 .Elliot J. Op. P.115. 

، اختالفات روس و انگليس در مساله افغانستان و .و. سيمونف ک. 61
خاور // 1915رخنه عمال آملانی و ترکی در افغانستان در تابستان 

جمموع مقاالت کنفرانس علمی ميان : آسيايی در عصر نو و نوين
 .2004پيتسک، منطقه، يی لي
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د ناند بکوزمين است که مهه ناوگان بريتانيا هيچ کاری منی ت
 62.»اجم خماصمان را دفع کنندهتتوپ های آن در می مانند و 
 

و وزارت خارجه با ارزيابی درست  آملانستاد کل ارتش 
که به راستی می توانستند، با بر يی های ممکنه  یسودمند

انگيخنت خيزش قبايل پشتون بی درنگ پس از آغاز جنگ جهانی 
ات تصميم گرفتند به افغانستان هي به دست بياورند، اول

ديپلماتيکی را به مقصد کشانيدن اين کشور در جنگ در 
 63 .گسيل دارند برابر انگليس

 
ر حبيب اهللا را به احتاد در يودند امبدر برلين اميدوار 

با دادن تضمين به او مبنی بر ( يای کبيرنبرابر بريتا
بازگردانيدن مهه سرزمين های پشتونی که قبال از سوی 

شايد رهربی  .تمايل سازندم، )بودانگليسی ها اشغال گرديده 
می سنجيد که هرگاه به احتاد نظامی با کابل دست  آملان

گيری از خاک افغانستان برای  هنيابد، دست کم اجازه هبر
 ین هاراه اندازی پويايی های ويرانگرانه در ميان پتا

 ی ها اميدوار بودندآملان .را به به دست خواهد آورد خاوری
خيزش نيرومند ضد  ،ين و نامه سلطان ترکبه کمک سکه های زر

راه  با فراخوان به جهاد بريتانيايی قبايل پشتون را
 .بيندازند

 
تان ستاد سرا در سازماندهی گسيل هيات به افغان تجای خنس 
داشت که نيک می دانست که قبايل پشتون چه  آملانل ارتش ک

از  هبره برداری برای ستاد کل فرماندهی. نيروی مهيبی دارند
تصميم گرفت گسيل  نيروی آنان در برابر بريتانيای کبير، 

انقالبی «هيات ويژه يی را به ايران و افغانستان به مقصد 
محايت  با .آنان آماده بسازد )»ريوليوسيونيزاسيون«( »سازی

از خبش  یآملانظاميان نگروهی از  1915حکومت ترکيه در اوايل 
  1914-1912 درماير که استخبارات به رهربی اسکار فن نيدر 

شرکت ايران  به )مونيخ( در گروه اعزامی دانشگاه مونشن
  .به راه افتاد به سوی خاور ميانه ،دوورزيده ب

 
وه نيدرماير به هتران رگ 1915ل ياپربه تاريخ بيست و پنجم 

به تنيدن شبکه  پرشورانهی ها آملانه پس از آن کرسيد 
نيدر ماير . غاز کردندختريبی خود در اين کشور آ –وسیسجا

 »دهليز«نيک می دانست که موفقيت در افغانستان بدون 
در اين . ن ميان کشور و ترکيه دستياب خنواهد گرديدئمطم

پول برای  بادکردناز  آملانن نظامی ورييس ميسي ،رابطه
اعی او سم. ايجاد شبکه جاسوسی در ايران باکی نداشت

در شهر اصفهان  ،ونهبرای من. ارزمشندی داشتند هایددستاور

                                                 
 .79، ص 1923، مسکو، مکاتبه ويلهلم دوم با نيکوالی دوم.  62
 .22، ص 1985، مسکو، سپيده دم آزادی بر فراز کابلخالفين، ن، .  63
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رديد که ارتباط گصب نيک ايستگاه راديويی نيرومند 
 64.با ميسيون نظامی در استانبول تامين منوده بود پايداری

 
عمال و زير دستان خود را به مقصد پيشربد  ،نيدرماير

هی اقدامات ويرانگرانه در برابر داستخبارات و سازمان
 از شهرهای ايران،به بسياری  روسی و بريتانيايی سپاهيان
او  ،وازه های افغانستانراوضاع در د با بررسی .فرستاد

برای آن که شکست اين عمليات خطرناک را به د رپيشنهاد ک
سرزمين «به وه رن گيدر چند -در دسته ها ،حد اقل برسانند

رقابت ميان ستاد کل و وزارت خارجه  .خنه کنندر» جهاد
ی در افغانستان در انآملمتجر به آن گرديد که هيات  آملان

به رهربی نيدر ماير » نظامی«خبش : عمل به دو خبش تقسيم گردد
 1914-1913تيگ که در نبه رهربی ورنر فن ه »يکديپلمات«خبش و 

 65.در هتران بود آملانسکرتر سفارت 
 

ی ها حممد برکت اهللا آملانافزون بر  در ترکيب گروه هنتيگ
راجا کمار مهندرا  ،)مناينده خاص امير افغان در اروپا(

شامل ساخنت . افريدی شامل بودند تن و نيز شش پپراتا
 آن بود ناسيوناليست های هندی و پشتون ها آشکارا گواه بر

، در کدام راستا ن که به کابل برسندآها پس از  یآملانکه 
 .عمل خواهند کرد

 
نيدر ماير آغاز به گسيل گروه های کوچک  1915در ماه جون 
اين گونه او توانست حريفان را . گوناگون کرد در مسيرهای

کاروان اصلی به سوی  بود که تنها پس از اين. گم سازد راه
که از حريف هنتيگ آن قدر خرد داشت . افغانستان رهسپار شد

دربست  ،ت های بومی را بسيار خوب می دانستنخود که س
انی عضو آيين نافزون بر آن، نيدر ماير هپ. متابعت کند

 »راهپيمايی«گام نی ها در هآملانه هبايی بود که به ممنوع
 . شان کمک بزرگی منودند

 
-و آشفته در آن اوضاع و احوال بسيار دشوار[ ،در يک سخن

با آدم می توانست  نظامی جمرب بسيار جاسوسيک تنها .] گ
 .]گ-کمين گرفته[ های خود با پشت سر گذاشنت مهه دسته های

رخنه به افغانستان  ندانهپيروزم ،روسی و بريتانيايی
به خوبی می دانست که روسيه و   رنيدر ماي .ايدمن

يای کبير تالش خواهند ورزيد کاروان او را در هنگام نبريتا
از اين رو، مسير خود را از راه دشت . راهپيمايی بزنند

اشرتها و نفرات دل بی آن که به تلفات  او، .کوير برگزيد
به سوی مرز مرت در شب کيلو  50-40با سرعت ،بسوزاند

 ندرجه سلزيوس اي  50با گرمای  66.راه می پيمودافغانستان 
                                                 
64 . Seidt H. Berlin; Kabul; Moskau; Oskar Ritter von Niedermayer und Deutschlands 
Geopolitik. Munchen; 2002 S.70. 

 .23ص خالفين،  . 65
66 .Seidt H.Op.cit. S. 81 
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ی ها آملان ،مهو به ياری آن کهآهنگ بسيار بزرگ پيشروی بود 
 . افتادن به دام اسارت روس ها بگريزند زتوانستند ا

 
مهه تالش های بريتانيا و روسيه مبنی بر به دام اندازی 

از کار ها از طريق ايران ناکام  ی ها هنگام عبور آنآملان
از ی کدسته کوچ 1915جوالی  30به تاريخ هر چند، . آمدبر

ی ها به رهربی واگنر آملاننستند گروه کوچکی از قزاق ها توا
يک روز آزگار ميان دو . ه کنندردر قائن حماصو پاشن را 

هنگام شب ی آملاندسته  مگر،. طرف خماصم تير اندازی شد
قزاق ها توانستند خبشی از سالح ها  ،راستش .توانست بگريزد

و صندوق های پر از سکه های طال را که برای قبايل پشتون 
 67.در نظر گرفته شده بود، بگيرند

 
دسته سواره روسی رد پای کاروان نيدر  اگست 15به تاريخ  

ی ها مقارن آملان. گرد او کرديماير را رديابی و آغاز به پ
فته رو اندی از قزاق ها پيش تر اين زمان يک شبانه روز 

ه رغم ب. بودند و ديگر ممکن نبود آن ها را گير انداخت
ديگر هنتيگ چندين روز  -هيات نيدر ماير ،اين، ردگيری

کيلومرتی مرز افغانستان پايان  50ت و تنها درفادامه يا
 68.گرفت

 
ی به افغانستان آملانهيات  1915اگست  21بر  20شب هنگام 

هند  »آزاد«در کشور و نوار قبايل اوضاع . رسيد
عالم جهاد ا. د بودعی ها بسيار مساآملانايی برای يبريتان

حممود  -رکتيا و متحدان آن از سوی سلطان ندر برابر بريتا
ليفه مهه مسلمانان سنی جهان به مشار می رفت، از خپنجم که 

يايی با نتايسوی باشندگان افغانستان و پشتون های هند بر
 .بود گرديده وبه ر وتاييد ر

 
در يکی از آثار خود در باره  تاريخ نويس امريکايی، -آدمک

اطر نشان می سازد که تبليغات ترکيه در ختاريخ افغانستان 
بسيار موثر  ميل در رابطه با هتديد خالفت و اسالميان قبا

يايی که در نئه ضد بريتاطتصادفی نيست که خنستين تو 69.بود
بروز کرد، به گونه يی که مسلمان  در ميان روحانيونهند 

. ف خود را دفاع از خليفه و خالفت می خواندداعالم گرديد، ه
هوری بود که در الوطئه مولوی عبدالرحيم تسازمانده اين 

جا به کمک  ناز هند به مکه رهسپار گرديد و از آ 1914
. ش قبايل پشتون منودزهواداران خود آغاز به آماده سازی خي

رک توالی  -غالب بای نامه پشتون هادر ميان  هواداران وی
 70.اب پخش منودندنجيورش به پبه مکه را با فراخوان 

                                                 
 .34خالفين ص  .  67
 .59-58. صص. و .سيمونف گ.  68

69 .Ademec L. W. Afghanistan 1919-1923.  A Diplomatic History. Berkelely,1967. P. 181 
70  .Sykes P.A.History of Afghanistan. Vol.2., L.,1940P.259 
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مومند ها  1915 لهنور در ماه اپري ،در نتيجه اين تبليغات

 امل برجسته آغاز بهع -به رهربی حاجی صاحب تورنگزايی
 انگليسی در نزديکیاقدامات رزمی در برابر سپاهيان 

لشکر چهار هزار نفری تورنگزايی مومندها . پيشاور منودند
رشته  ،با به دست آوردن اسلحه و مهمات از امير افغانستان

ها و پاسگاه های انگليسی ها اجنام ژيورش هايی بر د
   71.دادند

 
وزيری  در پی آنانيوسفزايی های بونر و سوات و  ،به زودی

ها انگليسی . پيوستند به مومندها های وادی رودخانه توچی
ناگزير گرديدند به استان مرزی مشال باخرتی يگان های اضافی 

 72.سپاهيان کانادايی را گسيل دارند
 

بر دژها و پاسگاه  در امتداد سراسر مرز هند و افغانستان
محله ، بسا چه .شبيخون هايی زده می شد های انگليسی
ر سرزمين دسپاهيان بريتانيايی پيگرد ترس کنندگان از 

فرماندهی  ،در اين رابطه. هان می گرديدندتان پنسافغان
مبنی لطنه ساجازه نائب الدر پی به دست آوردن  بريتانيا

به نواحی  اآن که در صورت لزوم سرکوبگران بتوانند پ بر
مگر پاسخ رد جدی . دست يابد ،مرزی افغانستان بگذارند

هنگامی نيست  1905-1901حاال روزهای آرام سال های « :گرفتند
. ی زخم افغانستان پا بگذاريموی توانستيم رکه ما م
ارگونه افغان ها امروزه يک فاکتور سياست ميبحساسيت 

به افغانستان  ما جهانی شده است و هرگاه سپاهيان منظم
 73.»در کشور شورش رخ خواهد داد ،جتاوز منايند

در مرزهای مشال باخرتی هند آن  1915 سال در باره اوضاع 
آماده بود  حکومت مستعمراتیی دهد که ارا گواهی مکآش تفاک

از نواحی مرزی  سپاهيان آغاز به برون بری ،در صورت لزوم
 74.منايد

 
 1915از پيروزی های خنستين، در ماه اگست سرمست  ،عبدالرحيم

آماده سازی خيزش سراسری پشتون های هند بريتانيايی  برای
  .ددر سال آينده  به کابل آمترک ها و افغان ها  ياریبه 
 

به کابل   هنتيگ –هيات نيدر ماير 1915اکترب  2به تاريخ 
گليس را در نبا اآمدن او موقف هواداران جنگ . رسيد

مگر امير جبيب اهللا با مهه شيوه ها . افغانستان نقويت خبشيد
                                                 

، 1987يل اساسی تاريخ نو، مسکو، مسا» پشتون های خاوریتيمورخانف، .  71
 .177-176ص

 //گزارش نيدر ماير به ستاد کل ارتش آملان.   72
 Adamec L.W. Afghanistan 1900-1923 Appendixes 1. Dok. N.9. P.181. 
73 . Adamec L.W. Afghanistan 1900-1923. p.97 

 -یبايگانی تاريخ اجتماع// بريتانيايی -تبصره های مطبوعات هندی.  74
 96، برگ 1025، پرونده 3، پرونده ويژه 544سياسی دولتی روسيه، فوند 
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يه رخدادها در تی ها را به انتظار حتول آآملانگفتگوها با 
عقب نشينی در  مهزمان بااو، . اروپا به تعويق می افگند

برابر هواداران جنگ با انگليسی ها به رهربی برادرش سردار 
ی ها را اجنام می آملان دستورهایه کبه ترک ها  ،نصر اهللا خان

اجازه داد به نواحی بود و باش مومندها، افريدی  ،دادند
  75.ها و وزيری ها بروند

 
ه ک سامير مهچنان از بازگشت پتان های گريزی از ارتش انگلي

در  .مزامحت منی کرد به ميهن بسر می بردند، فرانسهدر 
برلين درست می پنداشتند که بازگشت آنان اوضاع را بيش از 
اين هم در نوار قبايل آزاد هند بريتانيايی پرتنش می 

به شدت از حکومت بريتانيا  1915در از اين رو،  .سازد
در پديدار شدن گريزيان افريدی که با داشنت جتربه جنگی 
در اروپا بی درنگ در برابر انگليس وارد جنگ می شدند، 

سربازگيری از پشتون ها در ارتش انگليس . نا آرام بودخيرب 
 76.مگر ديگر دير شده بود. بی درنگ متوقف گرديد

 
حبيب اهللا خان با در نظر داشت متايالت ضد  1916در جنوری 

به  قرار دادی را آملانانگليسی باشندگان افغانستان با 
ن يافته بود که ياين قرار داد چنين تدو. امضاء رسانيد

مضای آن به امير مزامحت منی کرد سياست بيطرفی را ادامه ا
در ميان پشتون های نواحی  آملانمگر قرار داد با . دهد

جنوب افغانستان و نوار قبايل آزاد هند اميدواری برای 
پشتون  قبايل . اعالم هر چه سريع تر جهاد را پديد آورد

 . تنها منتظر اشاره در جنگ در برابر انگليس بودند
 

در  ،قيام می کردند »آزاد«نوار هرگاه کوهنشينان 
برای  حبيب اهللا. افغانستان نيز جهاد آغاز می گرديد

ترين رهربان  نفوذ جرگه با ،جلوگيری از اين خطر عينی
فراخواند که در آن به اطالع آنان در کابل قبايل پشتون را 

امير به 77.رسانيد که مشی بيطرفی را ادامه خواهدا داد
پس از پايان اين جرگه پيامی قبايل پشتون هند بريتانيايی 

فرستاد که در آن آنان را به خويشتنداری فرا خواند و 
: در باره آغاز جهاد چنين نوشت وا. وعده کمک و اسلحه داد

ی جهاد ما بسيار از مشا خشنود هستيم و از آمادگی مشا برا«
که هرگاه خواست خدا باشد، تابستان آينده آغاز خواهد شد، 

 78.»آگاه هستيم
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نها ت«حبيب اهللا در پايان پيام خود به قبايل افزود که 
اقدام خواهد کرد که کشتی های  بر ضد بريتانيا هنگامی

 شرط گذاشنت و اين مقيد کردن .»ی به سواحل هند برسندآملان
ی بر حفظ نمبوی  استوار آرزومندیامير افغانستان گواه بر 

بازی  بهنيدرماير و هنتيگ هنوز  . بودصلح با بريتانيا 
و می پنداشتند که مهه اظهارات گمان منی بردند دوگانه امير 

تنها پرده يی است بر  آماده گيری  ،او در باره بيطرفی
دست کم زمينه سازی برای راه برای جنگ با انگليس يا 

  . »خط ديورند«.] گ-دو سوی[  ل پشتونقيام قباي انداخنت
 

خود منايش می داد که چنين آمادگی هايی  تامير با اقداما
ی ها برخی از آملانبه ياری  1916اوايل  رداو، . می گيرد

ی مرزی را حتکيم خبشيد و آغاز به اصالحات و پاسگاه ها دژها
 ماير ی به رهربی نيدرآملانافسران . ارتش افغانستان منوددر 

چندين مکتب نظامی برای آماده سازی بورد  طی دوره کوتاهی
و خط دفاعی يی  افسری سپاهيان امير سازماندهی کردند

مطابق پالن تدوين شده پس از اين، . پيرامون کابل آراستند
ارتش افغانستان مانورهايی به مقصد دفع ی ها آملاناز سوی 

   79. هتاجم حمتمل سپاهيان بريتانيايی اجنام می داد
 

پويايی های ضد دست به  از کابل ی ها توانستندآملان
نيدر  . ندبيازبريتانيايی در ميان قبايل مرزی پشتون 

از  شکست رايش سوم در جنگ جهانی دوم به  سه پکماير 
اسارت شوروی ها در آمده بود، در باره پويايی های خود در 

ما «: در سال های جنگ جهانی اول چنين گفتافغانستان 
انستيم جنبش شورشی برخی از قبايل را در برابر انگليسی تو

ی آملاندر ميان قبايل شبکه خرب چينی . ميها سازماندهی کن
زمينه دامن زدن تنفر  رد ايده شده بود که کار بزرگی رنت

 .  در اين قبايل نسبت به انگليسی ها پيش برده بود
 

هنگام . تطميع می منوديمرا هربان قبايل مرزی رمعموال ما 
رهربان قبايل هدايايی گرانبهايی می  اجير سازی برای

کار می در ميان قبايل  آوازه ها  پخش ما از. پرداختيم
مهچنان پنهانی به قبايل خماصم با انگليس اسلحه  .گرفتيم

غير  من ،طی مدت بود و باش در افغانستان. رسانيده می شد
هند رخنه منوده که در خبش های باخرتی  یبا رهربان قبايل  رمسی

 80. »ديدار کردم ،بودند
 

کميته «ی ها توانستند مهچنان قرار دادی با وهابيون آملان
تعهد سپرد به  آملانکه بر اساس آن ببندند  »پيروان جهاد

خيزش  تااين سازمان مبالغ هنگفت و پارتی های اسلحه بدهد 
 .های ضد بريتانيايی را در گسرته قبايل پشتون بر انگيزند
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ر ماير که از پيروزی های خنستين شادمان شده بود، نيد
 طرحيادداشت گزارشی يی به برلين تدوين منود که در آن 

هند » آزاد«را در نوار قبايل  آملانکه اجنتوری باقدامات ش
به ايران ها ی ها و ترک آملاندر آستانه هتاجم  ايیيبريتان

 :او در برنامه داشت .رايه کردا د  در هبار آينده
جنام کارهای بيشرت سنگرسازی و پاسگاه سازی در مرزهای ا -1

 هند و افغانستان
سازماندهی شبيخون ها بر دژها و پاسگاه ها و کاروان  -2

 های انگليسی 
 پخش تبليغات ضد بريتانيايی در هند -3

نيدر ماير برای پياده سازی پيروزمندانه انديشه های خود 
دو فروند  ،ميليون پوند اسرتلينگ يکاز ستاد کل خواست 

ابره هواپيما و يک دستگاه نو و نيرومند راديويی برای خم
 81.رتس او بگذارندسبا ترکيه به د

 
خيزش پشتون ها را بر ی ها بسيار شتاب داشتند آملان

به مهين خاطر حتا آغاز به آماده ساخنت توطئه به . انگيزند
زش غاين کار ل روشن است. مقصد سرنگونی حبيب اهللا کردند

موضوع  و از آن هبره گيری کردندها بود که انگليسی بزرگی 
بی درنگ هر گونه هم و او  دندرا به آگاهی امير رساني

 82.بر هم زدرا ی آملانبات با هيات سانم
 

وعده مستمری انگليسی ها به نوبه خود به امير افغانستان 
ميليون روپيه را  60 پرداختميليون روپيه و  4/2ساالنه تا 

ی ها و طالی انگليس حبيب آملانمکارگی . ندداد پس از جنگ را
در  .راج آن ها تصميم بگيردخدر باره اواداشت تا اهللا را 

ر گرديدند افغانستان را ترک يی ها ناگزآملان 1916ماه می 
  83.گويند

 
شکار به سازماندهی و روسيه بی درنگ  استخبارات بريتانيا
وانستند از آن ها ت ،مگر .پرداختند نيدر ماير و هنتيگ 

آن ها را اين کار جنات داد که . خطر دو گانه بگريزند
نيدر ماير . افغانستان را از راه های گوناگون ترک گفتند

در . هتران را برگزيد -مشهد -هرات -فيمزارشر -مسير کابل
خود سنجش دادشته » دوستان«ايران او می توانست به کمک 

 .باشد
 

مه يک بازرگان به ترکيه جا در نيدر ماير: چنين هم رخ داد
در باره خطرات . رسيد و سپس به آرامی به ميهن بازگشت

او آن فاکت گواهی می دهد که از نزديک به سی افسر » سفر«
 1917در ماه مارس .بازگشتند آملانبه  تنها چند تنمهراه او 
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نزد خود برای ارائه نيدر ماير را  ،قيصر ويلهلم دوم
 برايش  خدماتش در خاور ميانهفرا خواند و به پاس گرارش 

 84.نشان اهدا کرد
 
از  -هنتيگ راه دور و دراز تر مگر ايمن تری را برگزيد 

ه از آن جا با پاسپورت ک -دوکش و چين به امريکانراه ه
ن بر می آيد که او يچن. رسيد آملانيک به آرامی به تديپلما

 که از طريق بانک آن مين ارتباط با چين داشت طيک کانال م
کشور برای پويايی هايش در افغانستان پول به دست می 

در آن هنگام دالر امريکايی برای آسيای ميانه  يک . آورد
و آدم طرف اعتماد هنتيگ در ارز نادر و کمياب مشرده می شد 

دالر امريکايی داشت و به  بههنگفت پول را مهو  غکابل مبل
خود  )رييس( »شف«ان وزيرستان حتا پس از رفنت نيشکوهن

در آتيه منابع باقی مانده از کابل به . اسلحه می رسانيد
 . چين انتقال داده شد

  
در افغانستان ديگر منی  هنتيگ-هيات نيدر ماير ناکامی

متوقف  »دینلشکرکشی کبير ه«را برای  آملانتوانست آمادگی 
 آملانرييس ستاد کل  -ليودن دورف ،اين لشکرکشی طراح. سازد

ه تگرف یمسلمانان و هنداسيران  منود ازبود که پيشنهاد 
برای محله به  یويژه ي سپاه ،ی شرقی و غربیبهه هاجشده در 

ليودن دورف را پذيرفتند و در پيشنهاد . تشکيل داد هند
که مقارن  ه يی ايجاد کردندنزديکی برلين اردوگاه های ويژ

عرب و چهل هزار  و پنجاه هزار هندی، پشتون 1916با پايان 
 . از ترکستان روسيه گرد آورده بودندن مسلما

 
در نظر داشت از اين اسيران جنگی سپاه چهل  آملانفرماندهی 

را برای هتاجم از طريق گسرته ماورای قفقاز و يی هزار نفری 
برنامه ريزی  آملان. خبارا و افغانستان ايجاد منايد ،خيوه

قيموميت خود را بر  ،پس از اشغال اين دولت هاکرده بود 
در  .منايدبی درنگ آغاز به هتاجم به هند و آنان تثبيت 

هزار اسير آملانی  يک صد و دهخيزش برلين می پنداشتند که 
کمک موثری به سپاهيان مهاجم و اتريشی در ترکستان روسيه 

 85.ی خواهد بودآملان
 

حکومت استعماری انگليس در هند و  ،ی هاآملانپس از رفنت 
 خيزشرا برای جلوگيری از  امير افغانستان مساعی خود

اين يک امر بسيار . سراسری قبايل مرزی پشتون مهاهنگ منودند
دشوار بود چون آوازه ها در باره آغاز جهاد در برابر 
بريتانيای کبير در سراسر نوار مرزی هند و افغانستان پخش 

حبيب اهللا منی توانست آن را با ترس از بر . گرديده بود
به مهين دليل،  .تکذيب منايد اها آشکارانگيخنت تنفر افغان 
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يايی های پرشور و پر هنگامه برادر ورد جلو پکاو خطر ن
نصر اهللا خان و عمال ترک ها را در ميان قبايل در  –خود

  .بگيرد 1916تابستان 
 

 که مشار چشمگير آنان در افغانستان مانده بودند، ترک ها
ميان پشتون ، موفقانه در پس از رفنت نيدر ماير و هنتيگ

کارزار تبليغی گسرتده يی های افغانستان و هند بريتانيايی 
. را در دفاع از خالفت به راه انداخته و پيش می برند را

کميسار ارشد استان مرزی مشال -روس کيپل 1916در ماه جوالی 
به اقامتگاه نائب ( باخرتی و اگنت سياسی در خيرب به مسله

ها در باجور و  کای تردر باره پويايی ه )السطنه هند
در مهين ماه ترک ها به  86.گزارش داد) تيراخ(تيراه 

پويايی های  87.و ناحيه نزديک به مچن آمدند وزيرستان جنوبی
در : عودها و وزيری ها موفقيت آميز بودسآنان در ميان م

هر آن می توانست خيزش های ضد بريتانيايی آغاز وزيرستان 
 .گردد

 
ين گونه اوضاع انفجار آميز پديد ب افغانستان مهندر جا

. آغاز جهاد گرفتندبه تصميم  ردهانروحانيون ق: آمده بود
حملی افغانی در نواحی مرزی از اين فراخوان  های حکومت

برای منونه، سرپرست واليت  88.نددهار پشتيبانی کردنعلمای ق
بر حفظ  یپا گذاشنت فرمان امير مبن شاه بزرگ با زير -خوست

سرته گهتاجم لشکر بزرگی را در 1916ا در اگست صلح در مرزه
در خود وزيرستان در  89.يايی سازماندهی کردنهند بريتا

. خيزش بزرگ وزيری ها به رهربی فضل الدين در گرفت 1915اکترب
فرماندهی بريتانيايی ناکامانه می کوشيد خيزش  1916سراسر 
ن به ديگر نواحی نوار قبايل پشتوبيم آن می رفت که را که 

 90.، سرکوب  منايدپخش گردد
 

تنها مشی هوادار انگليس امير افغان به حکومت بريتانيا 
خان  حبيب اهللا .اجازه داد خيزش مسعودی ها به تعويق بيفتد

به شتابزده منايندگان خود را نزد قبايل مرزی گسيل داشت و 
اعالم خودسرانه جهاد در برابر «آن ها اعالم داشت که 

 91.»ه او مردود استانگليس بدون اجاز
 

ی خاوری او را پيشوای روحانی امير که پشتون هااين هشدار 
خود می مشردند، قبايل وزيرستان را از آغاز جهاد باز 

ليسی ها اوضاع بس گبرای ان 1916تابستان سال . داشت
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 ،در مرز منطقه پيشاور. خطرناکی در ناحيه خيرب بروز منود
ومندی های کوهستانی به نزديک به يک سال می شد که شورش م

ادامه داشت که با آن که فرماندهی  تورنگزايیرهربی 
ان منی توانست به کماکسپاهی را گماشته بود،  9000انگليس

  92.پيروزی دست يابد
 

يجه تانگليس در ن ،حماصره مومندی های کوهستانیبرای تقويت 
معامله با خان های مومند باشنده مهواری ها به مهکاری آن 

اين تدبير  .اد منودجمومندی را اي) شبه نظاميان(ایشليها م
يورش در برابر پيشاور از امکان داد کومت بريتانيا حبه 

حکومت بريتانيا با . دفاع منايد تورنگزايی یهای دسته ها
پيروزمندانه پويايی های ترک ها در ميان افريدی ها 

 . مقابله کرد
 

راهی گريزيان مه هفرستادگان ترکی ب 1916در ماه جوالی 
ترک ها به افريدی ها  93.آمدند نيز نزد اين قبيله افريدی

که تابعيت عثمانی را بپذيرند و بی درنگ پيشنهاد منودند 
انه ممگر حمرت. جهاد عليه بريتانيای کبير را آغاز کنند

شرط دريافت  هب تنهاافريدی ها . پاسخ رد دريافت داشتند
غاز آيتانيايی را کمک راستين آماده بودند قيام ضد بر

ا شتابزده دژ مجرود در هاز مهين خاطر انگليسی  .نندک
 . کيم خبشيدندگذرگاه خيرب را حت

 
سپاهيان انگليسی هنوز هم نتوانسته  1917مقارن با هبار 

بودند خيزش مومندها و وزيری ها را سرکوب منايند و در ماه 
ريخ به تا. مارچ ديگر مسعودها نيز دست به شورش زده بودند

ا کاول ماه مارچ لشکر سه هزار نفری آنان پست نظامی سروي
فرماندهی انگليسی ها برای جنات دژها . را به حماصره کشيدند
تيپ ديره جات را از تنک به گومل گسيل  و پاسگاه های خود

چنانی . که موفق گرديد حماصره سرويکای را بشکناند داشتند
 .ها موقت بودندکه رخدادهای بعدی نشان دادند، پيروزی 

می مسعودها بار ديگر  9چون پس از بازگشت تيپ به تاريخ 
 . ردندکاين پست نظامی را حماصره 

 
شورش در وزيرستان می  -در وضع دشواری قرار گرفت امير

توانست به شورش مهه قبايل پشتون در برابر انگليس و خود 
ر کومت بريتانيا دحاز مهين رو، بی درنگ به  .او مبدل گردد

هند نامه يی فرستاد با خواهش اين که در برابر مسعودها 
اين «چون . دست به لشکرکشی های بزرگ سرکوبگرانه نيازند

يزش سراسری قبايل خکار می تواند به او مزامحت کند از 

                                                 
92 .  Elliot j. Op. cit. P. 176. 
93 . Adamec L.W. Afghanistan 1900-1923.  P. 98. 
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جلوگيری  ،مرزی که می تواند هر دو کشور را به جنگ بکشاند
 94.»منايد

 
اک بود که انگليسی اوضاع در وزيرستان به آن پيمانه خطرن

 1917ها با آن هم ناگزير گرديدند خطر کنند و تابستان 
هرگاه اين . منايند يورش بزرگی را در وادی هايسورا آغاز 

واقعی  1897هتديد تکرار رخدادهای سال  ،کار  را منی کردند
دو  سپاهيان انگليسی زير فرماندهی جنرال بينون. می گرديد

در گير جنگ يی در برابر مسعودها با محايت نيرومند هوا ماه
تنها به تاريخ ده اگست جرگه مسعود ها فيصله کرد . بودند

دست از مقاومت بردارند و با بريتانيا موافقتنامه صلح را 
 95.دنامضاء مناي

 
انگليسی ها به ياری نيروی هوايی موفق  1917به سال 

گرديدند خيزش مومندها را که هواپيماهای انگليسی را 
 سر از اين حلظه. می خواندند، سرکوب منايند» گان مرگفرشت«

تا پايان جنگ جهانی  باخرتی هند بريتانيايی -در مرز مشال
 96.استبرخن خيزش های بزرگاول 

 
در مرزهای  1917 -1914با بررسی نتايج رخدادهای سال های 

تالش می ورزيد از  آملانشن می گردد که وهند و افغانستان ر
 هبره ش پشتون ها به مقصد تضعيف بريتانيامبارزات رهايی خب

با ترس انگليس : وفق هم گرديدمتا جايی که  يدامن برداری
نه تنها يک  ،از هتديد شورش قبايل در مرز هند و افغانستان

بل نيز ناگزير گرديد سپاهيانی را  ،هم بر نداشت اهنگ ر
 .ردگسيل دابداجنا هم که بايد به جبهه اروپا می فرستاد، 

 
 

 خبش چهارم
 :جنگ سوم افغان و انگليس

 شکست سنگين انگليسی ها از پشتون ها 
 

بی درنگ پس از پايان مناسبات ميان بريتانيا و افغانستان 
دليل آن مهان شد که . جنگ جهانی اول سر از نو تيره گرديد

امير حبيب اهللا خان در . پشتون» آزاد«نوار قبايل  -بود
از  1918-1914در سال های  ازای مشی هواداری از انگليس

خواسنت اين کرد که به افغانستان استقالل به لندن آغاز 
 97.بدهد و زمين هايی پشتون های خاوری را باز گرداند

 

                                                 
94Ibid. P.99.  
95 . Watteville H.Op.cit.P.38-42. 
96. Elliot j. Op.cit.P. 176, Sykes P. Op.cit. P.263 
97 .Adamec L.W. Afghanistan 1900-1923 P.104-105. 
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ان اهللا بر مپسرش ا و بيب اهللا خان کشته شدح ،از اين سچندی پ
که بی درنگ استقالل کشور  شستاورنگ پادشاهی افغانستان ن

اين بود که جنگ سوم افغان و . عالم کردا خود را از انگليس
سپاهيان  1919ماه می  سومتاريخ  هو ب يددانگليس ناگزير گر

آغاز به هتاجم به سوی پيشاور خيرب  از طريق گذرگاه افغانی
بريتانيا در برابر افغانستان اعالم جنگ  ديگر روز98 .منودند

 . کرد
 

د گرديد برای خيزش تازه ضآژيری ،آغاز اقدامات جنگی
 -فيرز  تيتلر .یپتان های مرزی هند بريتانياي انگليسی

 در خاطرات خود در کابل،بريتانيای کبير سفير پيشين 
پشتون پس » آزاد«قيقی از اوضاع در نوار قبايل دارزيابی 

کنرتل بريتانيا بر نوار «: داد از آغاز جنگ با افغانستان
 نهزمي بود که اين99.»گرديد» ناپديد«مرزی طی چند روز 

به هند  یمساعدی برای آغاز هتاجم سپاهيان افغان
هدف اصلی فرماندهی  ،تصرف پيشاور. اهم آمدربريتانيايی ف

رهای قبايل مرزی که مشار کبا کمک لشکه تنها  افغان بود
هشتاد و از مجع آنان  هزار ستيزه جو می رسيد 200شان به 

 .بودعملی  چند تير جمهز بودند، نهزار تن با تفنگ های مدر
اين کامال بسنده بود تا بر ارتش بريتانيا يک رشته ضربات 

 100.جدی زد
 

نائب السلطنه هند بی درنگ  -از اين رو، لرد چلمسفورد
 .کرد اقدامات رزمی در مرزهای هند و افغانستانبه  آغاز

کميسار ارشد استان مرزی مشال باخرتی  -يپلکاو به روس 
حمض برای اين که جلو . از پخش پول صرفه نکنيد«فرمان داد 

  101»شورش قبايل گرفته شود
 
تفنگداران «ر پی آن گريز گروهی پشتون ها از دسته های د
افريدی ها منی خواستند در برابر هم . آغاز گرديد» يربخ

سرباز تنها  1200پس از چندی از . قبيله يی های خود جبنگند
تن نزد انگليسی ها ماندند که هر آن آماده  200کمرت از 

شورشيان  به گريز بودند تا با تفنگ در دست 
افغانی با مهکاری افريدی ها بدون  سپاهيان102.بپيوندند

مانع به نزديک دژ بريتانيايی لندی کتل رسيدند و استيشن 
پادگان انگليسی در خيرب آب آبرسانی را که به  پمپ

 103.تسخير کردند د،آشاميدنی کوهی می دا
 

                                                 
 .ترمجه روسی ،1987، مسکو، افغانستان در مسير تاريخغبار، .  98

99 .Fraser- Tytler W.K. A Afghanistan A Study of Political Developments in Central and 
Souther Asia L., 1975 P.191. 
 100. Heathcote T. A. The Afghan s War 1839-1919.  L., 1980. P. 177.   

 .185، ص1985، مسکو، سپيده آزادی بر فراز آمسان کابلخالفين، .  101
 مهان جا، .  102

103 . Heathcote T. A. Op. cit. P. 172. 
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در  ،شاميدنیآنبود آب  يی و به دليلدرجه  60در گرمای
فرماندهی . ير شدگميان سپاهيان انگليسی بيماری کولرا وا

ست که بايسته است هر چه سريع تر افغان نبريتانيا می دا
مگر هيچ کاری از دستش بر منی . را از خيرب بيرون راندها 
چون سپاهيان را به گونه عاجل برای سرکوب شورش که . آمد

 . پيشاور نياز داشتبه پختگی رسيده بود، در 
 

 -ل باخرتی به رهربی آمر پست خانهادر پايتخت استان مرزی مش
امه بود تا نزش آماده می شد که در آن در بريحيدر خان خ

 هن،راه آ ايستگاههفت هزار پشتون مسلح برای تصرف 
. ايستگاه راديو و ديگر تاسيسات مهم نظامی اشرتاک ورزند

ا روشن نيبريتا تحکومبه  پيشاور »توطئه« گامی کهنه
و در خود  حماصره کشيد خود بهرا با سپاهيان ، شهر گرديد

در هم برای انگليسی ها . رديدگحالت نظامی مقرر  شهر
به شکستاندن اراده باشندگان شهر به مقاومت، مهچنان آب را 

اقدامات قاطعانه روس کيپل توانست به 104.روی آنان بستند
 .گرداند سرعت اوضاع را در شهر با ثبات

 
توانست در برابر  ماه می 11تنها به تاريخ  ارتش بريتانيا

انگليسی ها به  .بيازد دست به پاتک سپاهيان افغان در خيرب
تر ش سرعت افغان ها را از آن جا راندند مگر نتوانستند پي

چون هنوز در آغاز نربدها فرماندهی بريتانيا  .از آن بروند
سپاهيان خويش را در برابر  ناگزير گرديده بود نيمی از از

برای روشن گرديد که . قبايل شورشی به کارزار بياورند
رگاه بايسته است تا يک لشکر کامل را در ذبر اين گکنرتل 

مهچنان هتديد محله قبايل مرزی بر پيشاور . آن جا گذاشت
کماکان به قوت خود مانده بود که به آن از سوی مشال آن 

 ،روان بوند و در يک سخن ند لشکر بزرک کوهنشينانچ
 ،افغانستان الزم بودند درون خاکاهيانی که برای محله به پس

 . ده بودندشت و پا گير با پتان ها سد چريکیدرگير جنگ 
 

اوضاع بيشرت حبرانی برای انگليسی ها در خبش جبهه جنوبی 
خبش  ،خاسته و مسعودها اوزيری ها به پ: مده بودآپديد 

در آستانه لشکرکشی ارتش  زوبزرگ وزيرستان را هن
. افغانستان از سپاهيان بريتانيايی پاکسازی منوده بودند

از سوی انگليسی ها  زته های شبه نظاميان قبيله يی که اسد
اد گرديده بود، با سالح در دست به جايمردان قبايل بومی 
برای آن که پادگان فرماندهی انگليسی  .افغان ها پيوستند

از آتشباری و پاسگاه های جداگانه را  های مستقر در دژها
دستور عقب نشينی داد که به زودی به گريز  د،هجنات د

بل  ،نه تنها پاسگاه های کوچک. سراسيمه وار مبدل گرديد

                                                 
104 . Ibid. 
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انه از سوی قبايل ونيز چنين دژهای بزرگ انگليسی مانند 
  105.شورشی اشغال گرديد

 
ن تنها سپاهيان افغانی به فرماندهی جنرال نادر خابرای 
از سوی [ت آمده سار ماند ه بود که موفقيت به دکاين 
را توسعه خبشند و ضربه نوی بر مهمرتين دژ انگليسی ] قبايل

حماصره تل  1919ماه می  27به تاريخ . تل وارد بياورند –ها
تاريخ نويس  –خالفين. از سوی ارتش نادر خان آغاز گرديد

رتش افغانستان و رخنه ناگهانی ا« :می نويسد سرشناس شوروی
چريک های قبايل از طريق کوه های سليمان مهه سيستم نقاط 
اتکايی بريتانيای را در مشال باخرتی هند به مرز شکست 

اه به شرانيکرم و تورغای، سپين وام و م. رسانيده بود
منبع آبرسانی آن قطع شده  تل که. افغان ها تسليم شدند

 106.»بود، در آستانه سقوط قرار گرفته بود
 

 يکم فرماندهی انگليس به بسيار دشواری توانست به تاريخ
در روز بعد انگليس و . هم بشکند حماصره تل را در 1919جوالی 

 ،ونهگاين  .افغانستان آتش بس کردند و مصاحله امضاء منودند
اين کار به . سومين جنگ افغان و انگليس به پايان رسيد

يل عقب ماندگی خود افغانستان به دل . سود هر دو جانب بود
در اين منی توانست به جنگ ادامه بدهد و انگليس منی توانست 

 . نگ به پيروزی برسدج
 

 شچون در پشت جبهه ارتش بريتانيا هتديد درگرفنت خيز
. نيرومند باشندگان استان مرزی مشال باخرتی و پنجاب می رفت

افغانستان توانست در اين کشاکش با بريتانيای کبير به 
اهيان سپ لشکرهای قبيله يی .قبايل مرزی بييستد ياری

بريتانيايی را درگير ساختند و به آنان امکان ندادند در 
 و )در واريانت خيرب( برابر افغانستان دست به هتاجم بزند

با تصرف مهم ترين دژهای انگليسی راه را برای پيشروی 
 -ی افغانی در اعماق هند بريتانيايی مهوار ساختندهانيرو

 . ه گونه يی که در وزيرستان چنين رخ دادب
 

در  1919اگست  هشتمبر اساس قرار داد صلحی که به تاريخ 
راولپندی بسته شد، انگليس با اکراه استقالل افغانستان را 

خاوری بر اساس  ین های پشتون هايمگر سرزم. به رمسيت شناخت
از مهين رو،  .يايی ماندنتايقرار داد در هند بر  ناي

مرکز . زه ضد بريتانيايی پشتون ها ادامه پيدا منودمبار
ها وزيری . اصلی قيام پتان ها کماکان وزيرستان مانده بود

کيه به کمک افغان ها اسلحه و مهمات و مسعودها با ت

                                                 
جنگ افغانستان به خاطر استقالل و  ،.ار. گوردون، پولونسکايا ل.  105

افغانستان مستقل، مسکو، )// 1921-1919(اشرتاک قبايل مرزی پشتون در آن 
 .258-256، صص 1958

 .189خالفين، ص .  106
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نيروهای . رش می بردندوليسی يگن اناهياپيوسته بر سپ
رزمنده می رسيد، تا  55000متحده آن ها که مشار شان به 

به فرماندهی بريتانيا جمال ندادند دست به هتاجم  1919 نوامرب
 107.بزند

 
 نفری با 62000انگليسی ها تنها با ايجاد گروهبندی 

نوامرب آغاز به  17فروند هواپيما به تاريخ  52پشتيبانی 
و خبش جنوبی دره توچی را  دنهتاجم به وزيرستان مشالی منود

ی در وزيرستان تقريبا مهزمان با آن اقدامات رزم. گرفتند
  .جنوبی درگرفت

 
زيرستان بر آن وتعماری هند در آغاز کارزار در سحکومت ا

بود که اين بار به استقالل وزيری ها و مسعودها برای مهيشه 
در پی آن، برنامه ريزی شده بود که  .پايان خواهد داد

سراسر نوار قبايل آزاد را در ترکيب حوزه های اداری 
سرسختانه قبايل وزيرستان انگليسی  مگر مقاومت108.بياورند

تنها . ها را وادار ساخت از اين طرح ها صرف نظر منايند
ليسی بيست گسپاهيان ان ،روز خنست هتاجم بريتانيايی ها 30طی

 آن ها جمبور بودند .ربد گرديدندنينان درگير شبار با کوهن
به هر دره و هر گردنه با کاربرد هواپيماهای جنگی و 

تنها کوه سيدان را در دسامرب . ين يورش بربندتوپخانه سنگ
 109.توانستند پس از بيست و پنج پرواز رزمی بگيرند 1919

 
. وضعيت سپاهيان بريتانيايی بسيار پيچيده و خطرناک بود

از هر سو روز و شب مورد  و نداشتند »پشت جبهه« چون
 611پشتون ها  1920تنها طی سال. شبيخون ها قرار می گرفتند

سلحانه در برابر يگان های انگليسی اجنام داده يورش م
 باتی بر دمشنراکثر لشکرهای وزيری ها و مسعودها ض. بودند
ک افغانستان وارد می کردند و سپس به سرعت پشت سر ااز خ
. پنهان می شدند نان غير منظم قبيله يی افغايسپاه
حتا پس از قرار ان افغانستان به فرماندهی شاه دوله يسپاه

لح راولپندی از دژ وزيرستان وانه دفاع می کردند و داد ص
از . مشارکت پويايی در  نربدها در برابر سرکوبگران داشتند

اين رو، اين دژ آخرين جايی بود که سپاهيان انگليسی در 
 110.آن را گرفتند 1920دسامرب

  
داشتند  وزيری ها و مسعودها دست از مقاومت بر ،پس از اين

موافقت  نامه يی را به امضا  و با حکومت استعماری
های به دست آورده از  حرسانيدند که بر اساس آن ، مهه سال

                                                 
107 .Watteville H. Waziristan 1919- 1920 . Campaigns and their Lesson. L., 1925. P. 25,66. 

 .267-259. پولونسکايا، صص -گوردون.   108
109.  Watteville H. Op. cit. P. 112-1123.  
110  . Miler C. Khyber: British Indians North- West Frontier. N. Y., 1977.P.331 

 .266ص . را. و نيز گوردون پولونسکايا ل
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دوباره باز گردانيدند و جريمه بزرگی  را انگليسی ها
به نوبه خود انگليسی ها تعهد سپردند کاری به . پرداختند

خودگردانی قبايل نداشته باشند و در نوار قبايل آزاد 
 111.دنماليه وضع ننماي

 
بار ين گونه، کوهنشينان به ياری مبارزه قهرمانانه خود ا

اقدام «. ديگر استقالل خود از انگليس را پاسداری کردند
-1919به گونه يی که کارزار سال های  -»پليسی در وزيرستان

ها و رمسا چنين خوانده می شد، در برابر وزيری  1921
ميليون روپيه هزينه  110عودها برای خزانه انگليسسم
کشته  2000هنگام اجرای آن، سپاهيان بريتانيايی 112.داشترب

زيان بزرگی را به انگليسی ها مهچنان  113.و زمخی دادند
ا به شدت هايپيدمی کولرا رسانيد که به خاطر آن تلفات آن 

 . افزايش يافته بود
 

قبايل پشتون ثابت  و خيزش 1919جنگ سوم افغان و انگليس 
کی بر حفظ مرز هند ته آن مگردانيد که مشی کرزن که شالود

با شکست رو به  و افغان به کمک شبه نظاميان قبايلی بود،
پشتون های خاوری بار ديگر ثابت ساختند که . رو گرديد

 .در دست های آنان است» دروازه های هندوستان«کليد 
خاطر نشان ساخت که پيروزی سپاهيان بايسته است مهچنان 

ياری توپخانه کروپ که در  به هبهنادر خان در خبش جنوبی ج
خريداری  آملانآستانه جنگ جهانی اول امير حبيب اهللا خان از 

ی و آملانبر اين، افسران افزون . منوده بود، ممکن گرديد
 ،هنگامی که ضد محله سپاهيان بريتانيا آغاز گرديد ،ريشیات

 114.اع در جالل آباد با ثبات گرددضکمک منودند تا او
 

روی  ،ليسگدر روند جنگ سوم افغان و ان، آملاناين گونه، 
بر (يا نهم رفته توانست ضربه هر چند هم ضعيفی به بريتا

                                                 
 .267. مهان جا، ص.   111
بايگانی دولتی تاريخ سياسی و // هی به مطبوعات انگليسی و هندنگا.  112

 .102کارتن  ،3، پرونده ويژه 544اجتماعی روسيه، فوند 
113 .Miller C. Op.cit.P.332. 

. ن .تين ميسيون شوروی در افغانستان بسنظامی خن) آتشه(گزارش رايزن.  114
، 495وند بايگانی دولتی تاريخ سياسی و اجتماعی روسيه، ف// ايوانف

 .153، برگ 26، کارتن 154پرونده ويژه 
ريشی را به تدر سال های جنگ جهانی اول حکومت روسيه اسيران آملانی و ا

. هزار نفر رسيده بود 110ترکستان فرستاد که در آن جا  مشار آنان به 
برخی از آنان به افغانستان گريختند و به خدمت امير درآمدند که با 

اين . نظامی اروپايی را  به ارتش خود می پذيرفت گرجموشی کارشناسان
.  هنگری بودند -در کابل صدها سرباز و افسر اتريشی  1915گونه، در سال 

  87، ص 1935، مسکو، در مهمانی امير افغانستانرئبيچکا، : نگاه شود به
 :و مهچنان

Seidt H. Berlin, Kabul, Moskau. Oskar Ritter von Niedermayer und Deuschlands Geopolitik. 
Munchen, 2002. S. 88. 
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هم با  دهر چن(ی آملانتوپخانه . بزند )انگشت افگار آن
 . ش گشودتز هند و افغان آرگليسی در منبر دژهای ا )تاخير

 
 

 
 خبش پنجم

 هتديد نو هند بريتانيايی
 

ينه وارد آوردن ضربه بر هند ی ها در زمآملانبرنامه های 
به هر  می خواست از راه افغانستان عمال به روسيه شوروی که

يای کبير را تضعيف نبريتا -هبايی که شده دمشن خونی خود
ارتباط ميان  1919به حمضی که در جنوری . ارث رسيد به ،منايد

با مجهوری ترکستان مجهوری سوسياليستی فدراتيف روسيه شوروی 
 پيمان به بسنت ا گرديد، رهربی بلشويکی تصميمحيشوروی ا

  .گرفتهتامجی با افغانستان در برابر انگليس 
 

اورنگ  ردر باره جلوس وی ب در مسکو، امان اهللا خان که
نيز به يک  زمان مديدی هيچ چيزی روشن نبود، ،شهرياری

از اين رو، امير نو . متحد در برابر بريتانيا نياز داشت
مولوی برکت  ياستستين هيات افغانی را به رخن 1919در آغاز 

 -کالی براوينين مهچنان. گسيل داشتبه مسکو  .]گ-هندی[اهللا 
 .خنستين فرستاده شوروی به کابل، به تاشکنت رسيد

 
که زمان درازی در ايران کار ديپلمات پيشين روسيه تزاری 

اوضاع  چندين زبان خاوری را می دانست و در کرده بود،
او نيک می دانست که . اور ميانه خوب وارد بودسياسی در خ

ايمن ساخنت تسلط و  -هدف اصلی سياست انگليس در اين منطقه
شايد،  .است خصمانهات اقدامگونه سيطره اش در هند از هر 

در آغاز سده بيستم ناگزيری مانند مهه آدم های خردمند  او
ينی ب شرا پي» احتاد سه گانه«و » انتانت«درگرفنت جنگ ميان 

ايد که منبرای او دشوار نبود مهچنان پيش بينی  .می کرد
دست به کدامين اقدامات در ايران و افغانستان خواهد  آملان

، جاه طلبانهدليل انگيزه های به از اين رو، او . يازيد
گری در قنسولچند سال به حيث معاون  ،خواهان تقرر خود

 .بوداستان سيستان ايران در نزديکی مرز افغانستان 
 

هر چه بود، براوين بر آن سنجش داشت تا باالروی خود را از 
ی به کابل آملاننردبان مدارج کاری در شکار هيات پنهانی 

اسکار فن  1915هنگامی که در ماه اگست مگر، . تسريع خبشد
نيدرماير و هنتيگ توانستند به افغانستان رخنه منايند، 

ود را از دست دلچسپی پيشين خ و کار در سيستان جذابيت
 . داد
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براوين يگانه ديپلمات تزاری در ايران  1917 پس از اکترب
او را به مسکو  .بود که حاکميت شوروی را به رمسيت شناخت

 1918به سال . مست مناينده تام االختيار خود در هتران گماشت
او درفش سرخ را بر ساختمان سفارت روسيه در پايتخت ايران 

انرتيگ های انگليس  لودی به دليزمگر به . بر افراشت
هنگامی که موضوع [وانگهی،  115.ناگزير گرديد به مسکو برود

کميسار -چيچيرين ،.]گ-گماشنت مناينده در کابل مطرح گرديد
نامزدی براوين در مست خنستين مناينده  ،خلق در امور خارجی

 . تام االختيار شوروی در افغانستان را تاييد منود
 

پيشين تزاری از سوی حکومت  ديپلوماتدر تاشکنت آمدن 
روشن . مجهوری ترکستان شوروی بسيار منفی ارزيابی گرديد

ديپلمات حرفه يی و  –که براوين اين رااست کسی منی توانست 
به باور  ،مگر او. زير سوال بربد را است یخاورشناس بزرگ
در . عنصر بيگانه از ديدگاه عقيدتی بود ،رهربی ترکستان
ين، در تاشکنت تصميم گرفتند برای کنرتل بر رابطه با ا

رف طسفارت چند نفر حزبی  در ترکيب ،تام االختيار مناينده
. و آ زيبارف، جنابی. کوليکف، م. ک: باور و اعتماد

رييس ستاد کل مجهوری ترکستان  -بوريس ايوانف علويانی و
موافقت امير را ايوانف وظيفه گرفت . را شامل سازندشوروی 

تدافعی در برابر انگليسی ها به  -د پيمان هتامجیبرای عق
افزون بر اين، به ايوانف فرمان داده بودند  116.دست آورد

 .ايين از کار برآيد، او را بکشدخهرگاه براوين 
 

ديپلماتيک شوروی از  -هيات نظامی 1919جوالی  يکمبه تاريخ 
هنگامی که امان  ،مگر، در ماه اگست .مرز افغانستان گذشت

 ،عقد کرده بود خان ديگر قرار داد صلح را با انگليس اهللا
 ،به کابل -در راه رسيدن به پايتخت .به کابل رسيد

ی هايی که افغانستان آملانمنايندگان روسيه شوروی با آخرين 
آنچه را که : ديدار بس منادينی داشتندرا ترک می گفتند، 

 ،بکنندآن ها نتوانسته بودند طی ساليان جنگ جهانی اول 
. اجنام دهندکنون ديگر بلشويک ها تالش می ورزيدند آن را 

سفارت شوروی به کابل رسيد و بی  1919ست گا 21به تاريخ 
ديد حکومت افغانستان که می خواست به ش نظارت زيردرنگ 

 . ، قرار گرفتامير را جتريد منايد »مهمانان نو«گونه اعظمی 

                                                 
 :برای آشنايی بيشرت با  کارنامه براوين، نگاه شود به.  115
ماموريت در پارس و خان نشين ودينسکی، . معاون قنسول و. گينس، و 

 ؛83 -71، صص2003، مسکو، )1920-1906( خبارا 
يستی روسيه  گزارش رفيق ايوانف در باره خنستين سفارت فدراسيون سوسيال

بايگانی نظامی دولتی // 1919شوروی و مجهوری ترکستان در  افغانستان در 
 .1، برگ110، کارتن2، پرونده ويژه25859روسيه، فوند 

شوروی ها و مهسايگان جنوبی شان ايران و  ،.و نيز ولودارسکی م... 
 .عزيز آريانفر:  ، ترمجهافغانستان

، 2پرونده ويژه  ،25859د بايگانی دولتی نظامی روسيه، فون. 116
 .2برگ ،110کارتن
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 دوبارهاز وخامت  می کوشيدنداو  »حواريون«امان اهللا خان و 

چون افغانستان برای . نديمناسبات با بريتانيا جلوگيری منا
افزون بر آن، جانب افغانستان  .يک جنگ ديگر آماده نبود

به گونه مدلل هراس داشت که اعضای سفارت روسيه شوروی تالش 
استخباراتی بپردازند و  خواهند ورزيد به گرد آوری مدارک

بيداری افغان ها . را پيش بربندمهچنان تبليغات کمونيستی 
ده تن از  ،ن هيات شورویراادچون در مجع پاس. مدلل بود

در ميان افغان  برای کار سياسی«کمونيست های ترکستانی 
 117.»حضور داشتند »ها
 

به رغم مهه دشواری ها  ،به نوبه خودآتشه نظامی،  -ايوانف
در : تبا پويايی به مجع آوری اطالعات بايسته در کابل پرداخ

. بود هطال و نقره گذاشته شد ،دسرتس او مبلغ هنگفت پول
به من  ،چنين پول هنگفت«: پسان ها او به خاطر می آورد

اين امکان را می داد که به رغم تدبيرهای ويژه گرفته شده 
  .به اکتشاف بپردازم ،ما برای جتريد

 
ند نمرا مهراهی ک ی از آنانانسربازان بر سر اين که چه کس

هر کدام از من  چون .د، با هم گالويز می شدندنا من بروو ب
پنج سکه خبششی می گرفتند و از مهين خاطر بود که ما را می 

من به گونه غير . که خبواهيم، بکنيمگذاشتند هر آنچه 
پاسگاه های آنان سرکشی  به. قانونی نزد ترک ها می رفتم

 118.»می کردم و با افسران شان به گفتگو می پرداختم
 

به گونه يی که ايوانف  ،، مهه چيز به اين سادگیبا اين هم
ه او تا برد کاو سه بار از امير تقاضا . ، نبودشته استون

مگر، هر بار پاسخ . سرته قبايل پشتون برودگاجازه دهد به 
مستشاران نظامی به رهربی  1919در ماه اکترب . رد دريافت کرد

وانسته نتچون  .يندايوانف ناگزير گرديدند کابل را ترک گو
پيمان نظامی با امير در  بسنت -بودند مهم ترين وظيفه خود

  119.را اجنام دهند -برابر انگليس
 

پويايی براوين پيروزمندانه تر بود و منجر به برپايی 
در مهين  .ان مسکو و کابل گرديده بوديمتاسبات ديپلماتيک م

                                                 
بايگانی دولتی تاريخ // به کميسيون ترکستان. گزارش ايوانف، ب.  117

، برگ 26،کارتن 1547، پرونده ويژه 495سياسی و اجتماعی روسيه، فوند 
148. 
در باره خنستين سفارت شوروی در افغانستان به . گزارش ايوانف، ب.  118
، پرونده ويژه 25859می دولتی روسيه، فوند بايگانی نظا// 1919سال

 .8، برگ 110،کارتن 2
در باره خنستين متاس های ديپلماتيک ميان افغانستان و شوروی نگاه .  119

، تاريخ مناسبات افغانستان و شوروی، مسکو، .ب .تيپلينسکی ل: شود به 
-1919، روسيه شوروی و افغانستان .ب .، و نيز  پانين س42-33، ص 1988
 .32-14، ص1988، مسکو، 1929
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مولوی . ددر مسکو، مناينده امان اهللا خان عمل می کر راستا،
ی به کابل آمده بود آملانبا هيات  1915سال  بهبرکت اهللا که 

حکومت موقت «ی ها دست به پی ريزی آملانو در آن جا با کمک 
به  1919يازيده بود، به خواهش امان اهللا در اپريل » هند

برای آن که در باره کمک حکومت شوروی . پايتخت روسيه رسيد
يی در آسيای ايند بريتابه افغانستان و مهه نيروهای ض

 .توافق برسد بهميانه 
ت گزارشی شخنستين ياددا 1919اپريل  22به تاريخ برکت اهللا 
به «گسيل داشت که در آن پيشنهاد کرد به  لنين خود را 

حکومت بلشويکی تسهيالت ارزمشندی در مبارزه با دمشن مشرتک 
  120.»منايدمی انگليس ارايه  -بلشويسم و اسالم

 
در افغانستان به گونه «: ند مهچنان گفته شده بوددر اين س

 چشمگير گسرتشبه د اوضاع نشگفتی بر انگيزی روند خوشاي
افغان ها هيچگاهی انگليس را . ساعدت می منايدمبلشويسم 

ها از راه محايت پولی  یمگر انگليس .نده ادوست نداشت
اندهان افغانی حفظ منوده مسخاورزانه تاثير خود را بر فر

اما . هوادار انگليس بودحبيب اهللا خان  -امير پيشين .اند
نقش دوگانه  ،با اين آرزومندی که در ميان مردم حمبوب باشد

  .يی را بازی می کرد
 

او  .ان به انگليسی ستيزی به نام استان اهللا خما -امير نو
زير هيچ عنوانی با انگليس وارد تعامل خنواهد شد هرگاه 

دوست نزديک و بی آاليش ما است و  او. چنين کاری ممکن باشد
حکومت  ه رویروازه های هند بدمعنا است که اين بدان 

هرگاه تنها حکومت روسيه بتواند بی . روسيه کامال باز است
   .»برداری منايد هدرنگ از حتول اوضاع مساعد هبر

 
تا با امير مولوی برکت اهللا به حکومت شوروی پيشنهاد منود 

 پيمان نظامی ببندد» لط انگليس بر هندتس«نو افغان بر ضد 
جنگ  ]گ-مقاديری[ و و خواهش کرد يک ميليون پوند اسرتلينگ

برای آماده سازی جنگ با انگليس به دسرتس کابل  افزار
به  بی چون و چرا به باور او، قبايل مرزی پشتون. بگذارد

آنگاه انقالب در هند ناگزير «افغانستان خواهند پيوست و 
  .»دخواهد گردي

 
-بايد[که روسيه شوروی فرستاده امان اهللا خان می پنداشت 

در مهه جبهه ها دست به پدافند بيازد و هم به اقدامات .] گ
ادامه بدهد و سر اجنام دست به  در ترکستان پويای نظامی

ال، مولوی برکت اهللا به ويژه حدر اين . زندمداخله ب
ان با ياهه افغانستان بايد سپب«خاطرنشان می ساخت که 

                                                 
در باره اهداف و » به حکومت مرکزی روسيه«برکت اهللا  1يادداشت مشاره .  120

بايگانی سياست خارجی //  4/1919/ 22وظايف هيات افغانی تاريخی 
، 1، پوشه 1، کارتن مشاره 2، پرونده ويژه 090فدراسيون روسيه، فوند 

 .9-7برگ های 
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ان های گشاهنگ آن می توانند ييشوند که پانظباط گسيل 
 .»تشکيل شده از مسلمانان باشند

 
باشندگان ترکستان، افغانستان برای آماده سازی  برکت اهللا،

و گسرته قبايل پشتون در مبارزه در برابر انگليس از 
حروف انگليسی  ،چاپی دستگاه هایخواهش منود تا بلشويک ها 
اب ها و کتابواره ها کتذ برای چاپ غو نيز کاو پارسی 

سياسی برای جلب باشندگان مسلمان به  -ذهبیمدارای بار 
ان سجاسوو سوی ترقی و برای مبارزه با مالهای تنگ نگر 

مهه  طرحبه لنين  ،در يک سخن .بگذارند به دسرتس خودکامه
 جانبه متحدساخنت مسلمانان آسيای ميانه در برابر انگليس

می بايستی  پيمانشالوده و هتداب اين  .نهاد منودرا پيش
 -اد روسيه شوروی با افغانستان می گرديد و هدف اصلی آنحتا

 .می شد راندن انگليسی ها از هند
 

اين گونه طرح های ناسيوناليست های هندی مهواره در 
. ها بودند ايی پشتونيبردارنده سازماندهی خيزش ضد بريتان

و  انغفجنگ ا زود رس ی از آغازاما برکت اهللا با آگاه
تدوين خنستين يادداشت خود به حکومت شوروی در  انگليس

در آن به مساله قبايل  و از مهين رو، بسيار شتاب داشت
 برای زدايش .ه بودنمودنمانه بايسته بذل توجه يمرزی به پ

 1913او مهچنان مقاله خود را که هنوز در سال  ،اين نارسايی
  .رسيده بود، به  کاخ کرملن فرستاددر توکيو به چاپ 

 
: نوشته بود پتان ها چنيندر اين مقاله، برکت اهللا در باره 

دورنگری  با هرگاه نيرو و دليری يی را که آنان دارند،«
در  !جهان بسنده خواهد بود گرفنتآميخت، برای بزرگ دولتی 

مگر بايسته است . روا داشتمداخله نبايد  امور داخلی آنان
نان را در عشق به دولت افغانستان با رشته های آای قلب ه

برادری اسالمی حمکم بست و مهان گونه که پيامرب مبلغان و 
نزد قبايل عرب گسيل می داشت، مهين گونه بر ماست  یواعظان

    121.»تا مبلغان  خود را به مهه قبايل مرزی بفرستيم
 

غير رمسی  مناينده -برکت اهللا،  1919ماه می  7لنين، به تاريخ 
صورت جملس گفتگوهای رهرب بلشويک ها . پذيرفت  امان اهللا را

مگر دشوار نيست . سی يادداشت نکردکبا مولوی برکت اهللا را 
بررسی گرفته  همسايلی در آن گفتگوها بچه  گمان برد که

در اوضاع جنگ داخلی منی  لنين روشن است که .شده بودند
در  را یکمک راستين توانست به برکت اهللا هندی هيچ گونه

بايسته است خاطر نشان بسازيم . دهدبده عبرابر انگليس و
گليس نکه هر دو طرف گفتگو در باره آغاز جنگ افغان و ا

در اين باره حتا در تاشکنت چيزی منی . آگاهی نداشتند

                                                 
 .22. مهان جا، ص.  121
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تا   انتسنخربها در باره رخدادهای در افغا. دانستند
   !کوسال چه رسد به مح ،ترکستان با تاخير بسيار می رسيدند

 
برکت اهللا و براوين کمبود اطالعات و نبود دستورهای مشخص و 

زدن  -دقيق را با درک مهانند هدف اصلی خود جربان می کردند
 .ضربه خرد کننده به انگليس نيرومند در هند

 
بات سانگان مناين پيشاه ،آرشيوی اسناد به گواهی

در تاشکنت  1919ارچ شوروی موفق شدند در ماه م ستان وافغان
الب آن ها  مهم ترين مسايل را به غبه گمان . ديدار منايند

قرار داد  بسنتروشن است، برکت اهللا و براوين . بررسی گرفتند
افغانستان و شوروی را چونان صحنه تازه ميان آينده نظامی 

 .سيای ميانه ارزيابی می کردندآدر  »بازی بزرگ«يی از 
کی از نامه های خود به کميساريای چنانی که براوين در ي

تاريخ روسيه ثبوت ترديد «: خلق در امور خارجی نوشت
ناپذيری منبی بر متايل راسخ و از پيش تعيين شده روسيه به 

در دست ما  آسيای ميانه و هندخاور و به ويژه به سوی  سوی
دست سرنوشت روسيه تزاری را به سوی هند کشانيد و  .می دهد
مهو در . ز روسيه شوروی را بدان سو می کشاندامرو دستمهان 

هند بايد مسايل جهانی فيصله شود و اين مسايل با برخورد 
   122.»ا انگليس حل می گرددبروسيه 

 
برپايی مناسبات ديپلماتيک ميان مجهوری سوسياليستی 

ربه حمسوسی بر مواضع ضفدراتيف روسيه شوروی و افغانستان 
اد حتا ،از مهان آغاز. رد آوردوا »ستانه هندآ«يا در نبريتا

 .گرديد ی برپازستياينبر شالوده بريتا کشوردو ان اين يم
می کوشيد  يینياترين دمشن هند بريتا کخطرنا -روسيه شوروی

 .!به دروازه های هند نزديک شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، پرونده 19189، 071يگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند با.  122

 .53، برگ 4، پوشه 101، کارتن1ويژه 
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 خبش ششم
 »انقالب جهانی«افغانستان و جبهه خاوری 

 
و  لنينگ افغان و انگليس، خربها در باره آغاز جن

را وادار گردانيد با برپايی مناسبات  شپيرامونيان
 .يک با افغانستان جدی تر برخورد منايندتديپلما

 
حتکيم بلشويک ها منی توانستند حلظه مناسب و مساعد برای  

احتاد با  .را فرو گذارند» چهار راه آسيا«موقف خود در 
ای دارای مقياس جهانی ستان برای روسيه شوروی دورمننافغا

بسنت پيمان احتاد با [(چنين وظيفه بس مسووالنه . را می گشود
را لنين می توانست تنها به کس مورد .] گ-)افغانستان

براوين چنين  .بسپارد به يک حزبی آزموده شده -اعتمادش
از  از اين رو، در کرملن تصميم گرفتند او را. کسی نبود

به تاريخ  .تبديل منايند در کابلکرسی مناينده تام االختيار 
 -با استاژ پيش از انقالب يک بلشويکی قديمی 1919جون  23

 .گماشته شد سوريتس) يعقوب(ياکف 
 

لنين خود ويرايش و ا   او را )اعتماد نامه(استوار نامه 
. معاون کميساريای خلق در امور خارجی ل نيز مضاء کرد و

بر آن که در  اين سند برهان قاطعی است دال123قره خان
افغانستان چونان  از لنين انديشه هبره برداری 1919تابستان 

را ] .گ-دو هن[ ختته خيز برای صدور انقالب به آسيای ميانه 
از « :در اعتمادنامه سوريتس آمده بود .در سر می پرورانيد
مجهوری سوسياليستی فدراتيف دهقانی  -نام حکومت کارگری

رفيق  کميسارياهای توده يی، از سوی شورای روسيه شوروی
به عنوان سفير فوق العاده و مناينده تام ... سوريتس

االختيار روسيه شوروی در آسيای ميانه گماشته می شود و 
مناسبات .] گ-تامين[وظايفی که به وی سپرده می شود، 

ديپلماتيک با خلق های مستقل بلوچستان، خيوه و خبارا و 
 ه خاطر آزادی می رزمند،خلق های هند، کشمير و تبت که ب

 . است
 

دهقانی صالحيت داده  -به رفيق سوريتس از سوی حکومت کارگری
مناسبات مستقيمی  با کشورهای موجود و حکومات رو می شود 

                                                 
، 1988 ، مسکو،تاريخ مناسبات افغانستان و شوروی، .ب. تپلينسکی ل.  123
 .42.ص
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هدف رهايی خلق  دارایبه تشکل و مهه سازمان های انقالبی 
او صالحيت . برپا منايند ؛های آسيای ميانه از تصاحب خارجی

وارد گفتگوهای . ويش را خود بگماردخدگان دارد مناين
مستقيم و يا غير مستقيم از طريق منايندگان خود شود و 

 -از نام حکومت کارگریرا موافقت نامه ها و اسنادی 
دهقانی با تاييد حکومت  مرکزی در مسکو با آن ها امضاء 

   124.»منايد
 

اين سند بيشرت با اعتبار نامه يک  ،از ديدگاه حمتوای خود
ه مو استوارنا کيتند ديپلماسکميسار مهخوانی دارد تا يک 

و چنين به چشم می خورد که در اعتماد نامه سخن  سفير کي
در حالی که در باره  .بر سر توده های يک منطقه بزرگ است

مهه چيز در . !ان اهللا يک کلمه هم نيستمکومت اعليحضرت اح
يم که جای خود قرار می گيرد هرگاه در سنجش داشته باش

کمونيستی سوم  سوريتس مهزمان به عنوان مناينده انرتناسيونال
در افغانستان و کشورهای مهسايه آن گماشته شده ) کمينرتن(

شهريار از سوی رهربی بلشويکی يادآوری در باره يک . بود
. ير منتظره بودغدر چنين اوضاعی دست کم  خاور زمين

سفيران بعدی  طر نشان ساخت که مههابايسته است مهچنان خ
يا آن پيمانه مکلفيت  نبه اي 1943شوروی در کابل تا سال 

های ديپلماتيک خود را با کار غير قانونی بنا به دستور 
 . کمينرتن يکجا پيش می بردند

 
طرح های بزرگ برکت اهللا و ديگر ناسيوناليست های روشن است، 

کميسيار خلق نيروی دريايی که  -لو ترتسکی بر ،هندی
انقالب جهانی را در آسيا » جبهه«اد کرده بود پيشنه

 .تاثير بزرگی می گذاشتند ،بگشايند
 

 1919اگست  5شويک ها در نامه تاريخی منرهرب هر چه بود، 
) شاخه بلشويکی(خود به کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه 

راه به سوی هند برای ما در حلظه کنونی، «: کرد اکيدچنين ت
ار تر و وبيشرت مه» ارستان شورویجم«نسبت به  می تواند

راه به سوی پاريس و لندن، «به باور او، 125».کوتاهرت باشد
. »از طريق شهرهای افغانستان، پنجاب و بنگال می گذرد

 پايگاهمی پنداشت  بايسته ترتسکی برای رسيدن به اين هدف،
در ترکستان برای آماده سازی  وانقالبی يی در ارال  های

 .، ايجاد شودفغانستان به هندهتاجم از طريق ا
 

با پافشاری هرچه بيشرت از کميته ترتسکی  1919در سپتامرب 
خواستار صدور  )شاخه بلشويکی(مرکزی حزب کمونيست روسيه 

هتاجم ممکنه «برای  »پايگاه جدی نظامی«فيصله برای ايجاد 
                                                 

 .14-13.، صص1971 ، مسکو،1969 -1919مناسبات افغانستان و شوروی، .  124
) شاخه بلشويکی(زی حزب کمونيست روسيه نامه ترتسکی به کميته مرک.  125

// ، 5/8/1919تاريخی » آسيايی«در باره آماده سازی عناصر مست گيری 
 .149-145.، صص1988کمينرتن و ايده انقالب جهانی، اسناد، مسکو، 
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گواهی می  بر آن اسناد آرشيوی126.رديدگ »نوبجما به سوی 
و نيروی  کميسار خلق در امور نظامیدهند که اين بار 

، از کميته مرکزی اجازه برای گسيل مقادير بزرگ دريايی
در ماه  .به آسيای ميانه را به دست آورد نگ افزارج

برای ... تفنگ ميل هزار 25به دستور ترتسکی   1919سپتامرب 
گسيل به ترکستان واگذاری بی درنگ به حکومت افغانستان 

 127.گرديد
 

در مسکو ديگر مدت ها بود که می دانستند  زمان،آن  نمقار
 با اين هم،. ايان رسيده استپکه جنگ افغان و انگليس به 

 بتوانند در کرملن اميدواری را از دست نداده بودند که
يا نبا بريتادرگيری بار ديگر پای افغانستان را در 

به تاشکت رهنمودی  1919اکترب  16به تاريخ لنين، . بکشانند
شوروی هدايت  تانکه در آن به رهربی مجهوری ترکس داشتگسيل 

مگر  کدست کم يک پايگاه کوچ بی درنگداده شده بود که 
گلوله  ايجاد کرد که در آن بتواندر ترکستان  مستقل را
، )دستگاه های توليد آن را گسيل می داريم( ردتوليد ک
 ،السنگغبه استخراج زو ترميم کرد  را ساز و برگاسلحه و 

  128.»ت و آهن پرداختنف
 

عضو شورای نظامی انقالبی  -ايلياوی. ش افزون بر اين، به
جبهه ترکستان و صدر کميسيون ترکی دستور داده شد 

از «را با کشورهای جنوب » يی پنهانی به شدت«پيوندهای 
 لنينبرای اجنام دستورهای آخری  .برپا منايد» طريق هند

با هند را ايجاد بايسته بود کانال های مطمئن ارتباط 
از  و تنها  بعد شبکه غير قانونی تنيد در اين کشور. کرد
نواحی دورتر جهان  بهد شبکه های جاسوسی را يتالش ورز آن

پيشوای پرولتاريای «در يک سخن، اجنام دستور  .گسيل داشت
امری بسيار دشوار و  له آماده سازیححتا در مر »جهان

دشواری اين » يز افغانیدهل«ر، با باز شدن گم. خطرناک بود
 . اهش يافتندکبه پيمانه چشمگيری  ها
 

هنگامی که حکومت شوروی در مسکو، به رغم  1919در ماه اکترب 
صدور انقالب آغاز نگ داخلی هر چه بود، آماده جدشواری های 

از رهربی مجهوری ترکستان شوروی ، می شدبه آسيای ميانه 
به افغانستان از جنگ افزار  دستور کرملن مبنی بر دادن
که ترتسکی فرستاده  یگ هاينذخاير ناچيز خود و نيز تف

خود برای  ،تشکنتاحکومت شوروی در . سر باز زد ،بود
                                                 

، )شاخه بلشويکی(نامه ترتسکی به کميته مرکزی حزب کمونيست .  126
 .149مهان جا، ص// ، 20/09/1919تاريخی 

بايگانی سياست //  26.05.1920نامه برکت اهللا به امان اهللا خان، تاريخی  . 127
 .11، برگ13، پوشه1، کارتن3، پرونده ويژه 090خارجی فدراسيون روسيه، 

شاخه (دفرت سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه : به نقل از . 128
اسناد  ،1943-1919حزب سراسری کمونيستی  بلشويکی و کمينرتن  -)بلشويکی
 .31.، ص2004مسکو، 
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ن وافز. داشت نياز مربمبه اسلحه ها  یمبارزه با بامساچ
برآن، بلشويک های ترکستان به امير افغان اعتماد 

ز انگليسی آنان حتا امان اهللا خان متنفر ا برای .دنداشتن
العات استخبارات طکه باشندگان آن بنا به ا(در ترکستان ها 

، با هرگاه او با ارتش خود بدان جا محله می کرد ،شوروی
 .القوه بودا، يک دمشن ب)می کردند پشتيبانیآمادگی از وی 

 
مت و حزبی های وکحخاطر نشان ساخت که نزد  بايسته است

بود تا به دولت يی ی داليل جددر آسيای ميانه شوروی 
افغانستان در آماده سازی اقدامات ضد شوروی در ترکستان 

ايی خود آرزو داشت مانرورفامان اهللا در آغاز . مشکوک باشند
ز قلمرو يبل ن ،های خاوری نوترزمين های پشسنه تنها 

به  انه و واحه پنج را با دژ کوشکاغخبارا، خيوه، فر
آن در اسناد دولتی ن امان اهللا خا. احلاق منايد افغانستان

پسان ها او را . ياد می شد» سلطان«با لقب  ،هنگام
    129»دندنخوا »پادشاه«
 

رهربی مجهوری ترکستان شوروی به ديده » خودسری«به در مسکو، 
هواداران گرايش  ،به گفته ترتسکی .خشم می نگريستند

آمر خبش خاور نزديک  -نريمانف. ، نبرای منونه ،»آسيايی«
» مساله افغانستان« ،يساريای خلق در امور خارجیمسلمان کم

را عمده ترين مساله در رويارويی روسيه شوروی با 
می خواست  لنيناو از . ای کبير در آسيا می مشردنيبريتا

به تاريخ اول ماه  .مشی پويا تری را در منطقه پيش گيرد
در باره مساله «در يادداشت مفصل گزارشی خود  1919نوامرب 
تا  کههرگاه يک هشتم آن چه « :نوشت لنينبه » انافغانست

ه شده است، برای مهين نهزي به مقصد تبليغاتباخرت کنون در 
خاور ] گ-آن گاه[مقصد در خاور به مصرف رسيده بود، 
ار گما دو سال آز. مسلمان ديگر زير نفوذ بالفصل ما می بود

است تنها سرگرم آن هستيم که از راه راديو اذهان عامه 
ما  خواندنبه » اذهان عامه«مگر اين . ب را آماده سازيمرغ

خاور از ما  ،برعکس .ادامه می دهند» رهزنان«به نام 
و به آن  خواهش می کند، متنا می کند تا با آن متحد شويم

بل نيز حتا  ،کنيم یوجه منتما نه تنها به آن . کمک مناييم
می  »پان اسالميزم«در اين کار ضد انقالب را زير درفش 

    130.»بينيم
 
که تنفر توده های خاور به ويژه افغان ريمانف می پنداشت ن

است و دمشنان روسيه  تکيه گاهها از انگليس، برای ما هبرتين 
خنواهند توانست مردم افغانستان را وادار «شوروی هيچگاهی 

                                                 
يادداشت گزارشی مناينده با صالحيت کميساريای خلق در امور خارجی در . 129

، 18/10/1920تاريخی » وظايف بعدی در آسيای ميانه«گوپنر، . د. ترکستان
 .2، برگ55030، پوشه 327، کارتن51پرونده ويژه

پرونده  ،2بايگانی دولتی تاريخ سياسی و اجتماعی روسيه، فوند .  130
 .7، برگ210، پوشه2ويژه
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او در اين پيوند، 131»ما منايند در برابربه اقدامات پويا 
ميان مسکو » بات عادیسرپايی مناروند بتا پيشنهاد کرد 

وکابل را حتا به هبای واگذاری پاره هايی از خاک کشور به 
  .سرعت خبشيد افغانستان

 
به پيشنهاد ترتسکی، نريمانف و ديگران دوگانه  لنينواکنش 

در نظر نداشت بدون  »پيشوای پرولتاريای جهانی« .بود
روسيه را ک امپراتوری اپاره هايی از خ ،ضرورت بسيار شديد

امکان کارگيری مگر، در عين حال منی خواست  .قربانی منايد
از نيروی ضد بريتانيايی در خاور را بر ضد انگليس از دست 

يد که اين تصورات يکی از داليلی گرديد آچنين بر می  .بدهد
در مسکو   1919که رهربی بلشويکی را بر انگيخت در نوامرب 

ونيستی خلق های خاور کنگره دوم سراسری سازمان های کم
ايجاد ارتش سرخ «که در آن در باره  گزار منايدا برر روسيه

» بين املللی سرخ شانرتناسيوناليستی به مثابه خبشی از ارت
 132.فيصله  اختاذ گرديد

 
بنا به  ،و کمينرتن رويکرد روسيه شوروی 1919در اواخر 

جبهه «به گونه هنايی به گزينه گشايش  ،ات تاکتيکیظمالح
ضربه ارتش سرخ بر متصرفات  .انقالب جهانی گرديد» اوریخ

يکی از خبش های اصلی اين پالن ها را  ،بريتانيايی در هند
 . می ساخت

 
 
 

 خبش هفتم
شوروی برای سراسر » فراتام االختيار«مناينده 

 آسيا در کابل
 

تام االختيار نو  مناينده -سوريتس، 1919دسامرب  14به تاريخ  
ن نزديک او و نيز چندين تن از رهربان و مهکارا شوروی

مهراه با ميسيون  .ندهای هندی به کابل رسيد تسيوناليسان
عبدالرب  با مهاندار پراتاب -»حکومت موقت هند«رييس  ،شوروی

وظيفه اصلی آن ها . آمدندبه پايتخت افغانستان  و آچاريا
کنند  یتان سازماندهسن هندی را در افغانوبود که انقالبي اين

برای اجنام پويايی های ويرانگرانه در ميان قبايل پشتون  و
 133.گرد هم بياورند رييای کبندر برابر بريتا

                                                 
 .5مهان جا، برگ.  131
دفرت سياسی کميته مرکزی حزب سراسری کمونيست : بر گرفته از اسناد .  132

، اسناد، مسکو،  943-1919و کمينرتن، سال های  ) شاخه بلشويکی(روسيه 
 . 31، ص2004

» اجنمن  انقالبيون هندی«يا » اجنمن انقالبی هند«يادداشت گزارشی .  133
، سال 090بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند) // بدون امضا(

 . 9، برگ 4، پوشه 2، کارتن 4، پرونده ويژه 1921
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آماده سازی ضربه بر مواضع انگليسی ها در هند، وظيفه اصلی 

ص در افغانستان وديپلماسی شوروی در خاور ميانه علی اخلص
 مهه گام های برداشته شده از سوی ،در رابطه با اين. بود

تنها وسيله  1921-1919ن و سوريتس در کابل در سال های يبراو
 بيی برای مبدل ساخنت افغانستان به ختته خيز برای صدور انقال

حتا قرار دادی که به  .به هند و کشورهای مهسايه آن بود
بسيار دشواری ميان روسيه شوروی و افغانستان در باره دوستی 

از ابزارهای تامين به امضاء رسيده بود، صرف تنها يکی 
به سوی مرزهای هند بود و هدف اصلی » ريدور افغانیوک«

  134.بلشويک ها در آسيای ميانه نبود
 

توان آن را نداشتند  1921-1919ال های سافغانستان و شوروی در 
 يناز ا. از منايندغکه جنگ بزرگی را در برابر بريتانيا آ

در هم برای  ارشيان پشتون روتالش می ورزيدند پنهانی ش ،رو
محايت  ،.]گ-در يک جنگ فرسايشی در هند[يس گلکوبيدن ان

پنهانی برای هر دو جانب سودمند » سياه«اين جنگ . منايند
برای امان اهللا خان و پيرامونيان او امهيت  ال،حدر اين . بود

 برای جلوگيری از کشاکش های نو با انگليسی ها حياتی داشت
منايندگان روسيه تا ام دهند اجن ،هر آن چه را که ممکن بود

 .نگيرند متاس های مستقيم رهربان قبايل مرزی پشتون باشوروی 
 
شوروی در کابل عمال در  -گفتگوهای افغان در اين پيوند، 

که افغانستان می خواست در  يی قدار طال و اسلحهمجتارت بر سر 
» آزاد«ی به نوار غازای ترانزيت اسلحه شوروری و آثار تبلي

تصادفی  .تبديل گرديدندبه دست بياورد،  ،ايیيبريتانهند 
براوين که سرسختانه منی که نامهنگری ميان سوريتس و نبود 

فرستاده و زير کنرتل  را از دست بدهد قالل عمل خودتخواست اس
لنين برود، به کشاکش شديد بر سر گام های آتيه ديپلماسی 

ايی يريتانشوروی در افغانستان و کمک به کوهنشينان هند ب
  .کشيد

 
رفتارهای ماجراجويی و  ،دادگرانهاما  ،باکانهبی براوين 

می را در اين کشور نقد رهربان مسکو و تاشکنت  غير اصولی
اور خخبش  ييسر -زنيسينسکیودر نامه خود به او، . کرد

روسيه شوروی تابستان « :کميساريای خلق در امور خارجی نوشت
بل هنوز هم نبايد  ،نها منی تواندمنی توانست و کنون نه ت 1919

. کمک نظامی بدهد هرگاه از ما خواهش کند، -به افغانستان
به معنای راه اندازی کارزار دارای  –چون کمک به افغانستان

 -امهيت بزرگ جهانی است که بيخی از توان ما بيرون است
 Casus belli جاد وضعيتيا ايعنی آشکار .»لشکرکشی به سوی هند«

                                                 
در کابل در  در باره شگردها، نيرنگ ها و توطئه های ديپلماتيک.  134

، روسيه شوروی و .ب. پانين، س:  گاه شود بهبه تفصيل ن 1919-1920
 .43-34.، صص1998مسکو، ، 1929-1919افغانستان 
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ه نو و مرگبار ترين هگشودن جب ،و در نتيجهگليس برای ان
   135.»برای ما

 
را می توان نه در » گزينه خاور«براوين می پنداشت که 

با «افغانستان، بل تنها در گسرته قبايل پشتون که می توانند 
تفنگ در دست برای خود وضعيتی کامال مستقل از انگليس و از 

او پيشنهاد کرد  .»اد منايند، به بازی گرفتجافغان ها اي
بايد در کرملن  ،»نوار آزاد«در ميان کوهيان برای کار پوپا 

سر اجنام فيصله منايند که چه مقدار جنگ افزار به مشول 
هواپيماها و تيربارها الزم است بی درنگ به شورشيان در 

 .نواحی کوهی مشال باخرتی هند گسيل دارند
 

مسلحانه ضد  سازماندهی خيزش نيرومندبه گفته براوين، 
بلشويک ها در  »تير در ترکشآخرين «بريتانيايی پشتون ها 

برای دستيابی به اين هدف، بر روسيه شوروی 136.خاور خواهد بود
 :بايسته بود

برای ترانزيت آزاد اسلحه و امان اهللا خان گرفنت اجازه  -1
 ی پشتونمهمات به قبايل رزجمو

مرز با هند در  های شوروی در امتداد» قونسولگری«گشايش  -2
 جالل آباد، قتدهار، غزنی و کانی گورام؟

های  پويايیبايد برای  ،منايندگی خمتار شوروی در کابل
از مسکو يک ميليون روبل طاليی  ،خرابکارانه در برابر انگليس

مبارزه  رهربیبرای  »آگاه، زرنگ و جدی«رفيق  15-10و مهچنان 
پالن براوين  .وردگری ها به دست می آقنسولقبايل پشتون از 

چنانی که پسان ها آن را در برخی از اسناد کميساريای خلق 
برای  دستاويز) واقعا آخرين(يگانه  ،ناميدند در امور خارجی

زيان اعظمی بر امپراتوری بلشويک ها برای وارد آوردن 
 . بودم بتا کسبريتانيا با هزينه ن

 
ت پياده نسمی توابا مهکاری جانب افغانستان پروژه براوين، 

مگر حکومت افغانستان می ترسيد که قبايل با در دست  .شود
داشنت اسلحه شوروی در آينده می توانند نه تنها در برابر 

در . امير اقدام منايندخود بل نيز در برابر  ،انگليسی ها
هر گونه استخبارات انگليس مهچنان نيک آگاه بودند که  ،کابل

خواهد  زی را بی درنگ کشفبه قبايل مرکمک يک کشور خارجی 
رهای متقابل يبه بر انگيخنت تدب رجنمسر اجنام اين کار و  کرد

افزون بر اين، خنبگان حاکم  .کبير می گردديای ناز سوی بريتا
سرتش بلشويسم در ميان باشندگان گافغانستان را خطر راستين 

 . کشور خود شان می ترسانيد

                                                 
، 1920-1919، سال های 071سياست خارجی روسيه، فوند  بايگانی . 135

 .56برگ ،4پوشه ،101کارتن ،1يژهوپرونده 
رويدادهای روان کشور، نيک بر می آيد که روس ها سر اجنام به  از.  136

يکجا (يسی ها لانگ -و دمشن ديرين شان خود رسيده اند تاريخی اين آرزوی
با پشتون » بی پايان«درگير يک جنگ فرسايشی  )امريکايی خوددان حتبا م
 .گ–.گرديده اندها 
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ت سدر اين اوضاع می توانامان اهللا خان به هر رو، هر چه بود، 

لحه ستنها از روسيه شوروی آن هم با دشواری اندکی پول و ا
به مهين دليل و  . به دست بياوردکشورش برای حتکيم استقالل 

امير جوان با آمادگی با  ،انگليس ازنيز با انگيزه تنفر 
سوريتس در باره اقدامات ممکنه بامهی در برابر هند وارد 

گيری  هانب گفتگو کننده می کوشيدند با هبرهر دو ج. گفتگو شد
  .بازی منايند» برگ پشتون«اعظمی برای خود با 

 
در ميان بسياری از از وظايف دارای اولويت که می بايستی 
سوريتس به عنوان مناينده تام االختيار روسيه شوروی در کابل 

با فرستادگان  ها ، يکی هم برپايی متاساجنام می دادآن را 
خبش چشمگير کار را در اين راستا قبال . مرزی بودقبايل 

  .براوين اجنام داده بود
 

بايسته بود تا دو ديپلمات شوروی باهم  ،برای هببود کار
انه دل براوين که در هناخن. چنين نشد ،مگر. دوشادوش کار کنند

آرزده شده و » فرستاده تام االختيار«ود از مست خاز برکناری 
در کرسی معاونت سوريتس که او را بسيار  رجنيده بود، از کار

 »سياآمناينده فرا تام االختيار برای سراسر «با کنايه  به جا
سر باز زد و از کميسياريای خلق در امور خارجی  ،می خواند

را برکنار منايد او  در امور خاور» بی کفايت«ار کخواست تا مه
مگر، مهه  .ند نسازد و خراب نکندمنزيا ،تا کار را برهم نزند

از  همساعی او مبنی بر راندن سوريتس از افغانستان بيهود
 . کار برآمدند و نقش برآب شدند

 
ال از حکناره گيری کرد و در اين  1920براوين، در ماه جنوری 

بازگشت به ميهن خود داری ورزيد و پس از چندی به گونه 
 در مرگ او به پيمانه برابری هم افغانستان. مرموزی کشته شد

چون خنستين سفير شوروی . و هم سفارت شوروی ذينفع بودند
رمانه ميان کابل و مسکو چيزهايی بسياری را از گفتگوهای حم

 137.تسمی دان

                                                 
در زمينه کشته شدن براوين چند روايت هست که هرکدام جوانب قوی و .  137

؛  32 -31، ص.ب. پانين س: برای منونه نگاه شود به. ضعيف خود را دارند
. 67-66.صص ،2004، مسکو، »تاريخ افغانستان در سده بيستم«. گارگون و

بايسته است خاطر نشان ساخت که بسياری از شاهدان رخدادها از جانب 
آتشه  -برای مثال، ايوانف. شوروی براوين را متهم به خيانت منی کردند

پيشين نظامی خنستين ميسيون شوروی در کابل که مناسبات سرد و تيره يی 
س از کشته شدن او حتا سال ها پ. با اين ديپلمات پيشين تزاری داشت

در اين . بود» کار سياهی«براوين می گفت که سر به نيست کردن براوين
به گونه يی که اين کار در ميان (حال، او می توانست به ديپلمات فقيد 

به مهه گناهان  مانند جاسوسی ) کمونيست های ترکستانی رواج بسيار داشت
 .به سود انگليس، اهتام ببندد

گفته کاتب هزاره، براوين می خواست از راه غزنی به : يادداشت گزارنده
به هند بريتانيايی برود، مگر، به دستور تيلفونی امان اهللا خان در آن 

 . شهر کشته شد
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به گمان بسيار  ،براوين به مهکاری با سوريتسآرزومندی نا 

تام االختيار با منايندگان قبايل  ابرپايی متاس های مناينده فر
 .مزامحت کند به آن ر نتوانستمگ ،مرزی را به تاخير افگند

   
به تاشکنت برای تلگرام حمرمی سوريتس  1919دسامرب  27به تاريخ 

: امور خارجی فرستاد گسيل بعدی به کميساريای خلق در
قبايل مرزی افريدی و ) سرداران(توانستيم با منايندگان«

ارتش  دين سو بااين قبايل از ماه می ب. متاس بگيريم وزيری
افغانستان با . مبارزه می منايندپيروزمندانه هندی  -یانگليس

ترس انگليس پشتيبانی  زکشانيدن پای آن ها به جنگ از آنان ا
 -اميدوارند ياری ما تنها به نونک منايندگان قبايل .کند منی

احتاد نظامی  نپيشنهاد می منايند به گونه بالفصل با آنا
. بی سابقه باال استخبت مجهوری روسيه شوروی به گونه  .ببنديم

به گفته آنان رسيدن پيک احتاد روحيه قهرمانانه قبايل را 
 138.»تقويت می کند

 
فرستادگان شورشيان کوهی با آمادگی موافقت کردند منايندگان 

مگر، در ازای اين . گسيل دارند »آزاد«شوروی را به نوار 
خواهش کردند به آن ها سی هزار ميل تفنگ، تيربار،  ،کار

روشن است  .نه کوهی و مشاری مربی نظامی داده شودتوپخا
به کمک پولی نياز داشتند و چون  پشتون شورشيان
ها را منی پذيرفتند، سخن بر سر مقادير ) بانکنوت(اسکناس

که شرايط ريتس می پنداشت وس .شمگير سکه های طاليی بودچ
افريدی ها و وزيری ها پذيرا اند و آماده بود با آنان 

او را  .دياای مقدماتی را در برابر انگليس عقد منسازشنامه ه
کومت افغانستان مبنی بر نگذاشنت کاروان ححتا خود داری ممکنه 

در . ها با اسلحه شوروی به مرز هند بريتانيايی منی ترسانيد
االختيار پيشنهاد منود با قبايل  ممناينده تا ،اين اوضاع

    . برپا منايدرابطه  پشتون از راه پامير
  

ن شد که رهربی ئسوريتس به گونه هنايی مطم ،پس از چندی
 .افغانستان با روسيه شوروی پيمان احتاد نظامی خنواهد بست

مگر رهربی افغانستان آماده است بی درنگ قرار داد دوستی و 
در جريان  1920جنوری  13به تاريخ  .امضاء منايدرا  بی طرفی

نستان به افغاگان منايند وشوروری  هفت ساعت ميان ديپلمات
رايط قرار داد شمشول خود امير گفتگوهايی در باره خصلت و 

 .روان بود شوروی -آينده افغانستان
  

 ،در برابر انگليس در ازای وارد شدن به جنگامان اهللا خان 
 60هزار ميل تفنگ،  100: هبای بسيار گزاف جنومی می خواست

                                                 
-1919، سال های 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند . 138

 .17، برگ 2، پوشه102، کارتن2، پرونده ويژه 1920
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 50زار تيربار، و ه 1.5دستگاه توپ،  250گلوله برای هر تفنگ، 
  139»!ميليون روبل طاليی

 
آماده  جانب افغانی با درک غير واقعی بودن خواست های خود

که  نددببدوستی  »ساده تر«بود با روسيه شوروی قرار داد 
 :عنوان کمک رايگان و به مطابق با آن شهرهای ترمز و کرکی

انه توليد خبرای کار ساز و برگ ،ده ميليون روبل طاليی
دو فروند  ،تفنگميل ده هزار  ،روند هواپيمافازده ود ،دبارو

 .را به دست بياورد ....شتی زرهی در رود آمو وک
 

مده بود، ناگزير که از اين مهه خواهش ها به تنگ آسوريتس 
 هر چه بود،. گرديد رفتارهای کجدار و مريز داشته باشد

ه به تعويق افگند مساله ارضی افغان ها برای زمان نامعلومی
طال  با پشتوانه لسايدی به يک ميليون روببميزان سو. شد

پنج هزار وعده  –به جای ده هزار ميل تفنگ. پايين آورده شد
آن هم تنها به شرطی که افغانستان به رسانيدن ده هزار .(شد

) امحت نکندزا انگليسی ها مبقبايل مرزی درگير  هب نگميل تف
   ...و
 

جنگ  اوضاعبه افغانستان در  سوريتسکمک حتا اين وعده های 
مت شوروی وکحبار سنگينی برای  ،داخلی و ويرانی در روسيه

ميسيون کدر تلگرام بعدی خود به  او در اين رابطه،. بود
به گونه مفصل عللی را توضيح داد که وی را بر  ترکستان

های افعان ها را خواست  تا جايید که دست کم تنانگيخ
    .رده سازدآوبر
 

افغانستان هيچ «: االختيار در گزارش خود نوشت متا مناينده
از سوی ديگر، . کنوانسيون جنگی را امضاء منی کند ونهگ

رو به باالگيری در هند و  شجنب ،قبايل مبارزه پايان ناپذير
ش خبشيدن گسرتدورمنای رو به گشوده شدن از افغانستان مبنی بر 

ت به قربانی سددند تا يمرا ناگزير گردان ،تاثير ما در هند
ه از طريق قرار داد دوستی و بی کدادن بيازم برای اين 

بات ما را با افغانستان حتکيم ببخشيم و در اين سمنا ،طرفی
بدون کمک بی درنگ . بريزيم ضد انگليسی را استوارجا شالوده 

 هما مهه جنبش ضد انگليسی را زير ضرب ،اسلحه به قبايل
مهه مطبوعات مرتوپل  الی کهآن هم در ح .رار می دهيمق مرگبار

انگليس در هند نگرانی ها در باره رخنه بلشويسم به خاور و 
  140».متايل شوروی ها به برد در بازی خاور را دامن می زنند

 
يکی از حادترين  ،ويلدهی های نظامی به قبايل پشتونموضوع حت
. دوروند گفتگوهای افغانستان و شوروی در کابل ب رمسايل د

سوريتس . ب به داليلی به يک ديگر اعتماد نداشتندهر دو جان
                                                 

خلق در امور  یميسيون ترکستان و کميسارياتلگرام سوريتس به ک.   139
 .18مهان جا برگ // 17/1/1920تاريخی  ،خارجی
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به روسيه (!) بر آن پا می فشرد، که امير به گونه حتريری
مهه آن چه که برای قبايل ختصيص داده «تضمين بدهد که  شوروی

ونه تاخيری به منايندگان آنان رسانيده گشده، است بدون هيچ 
 141.»خواهد شد

 
ی اين چنين سند حمرمانه افغان ها قاطعانه از تدوين و امضا

سوريتس به نوبه خود منی خواست به قول شرف . سر باز می زدند
ه باقی حبور اسلعد و بر موضع خود مبنی بر  نامير باور ک

  .ی فشردمون پا تسرته قبايل پشگمانده به 
 

افغانستان وعده سپرد رهربان کوهنشينان هند  ،افزون بر اين
به تاشکنت اجازه ردن اسلحه برای به دست آويی را اينبريتا

چنين بر می آمد که سوريتس توانست به هدف اصلی  .گذشنت بدهد
دادهای خمگر ر. را بگشايد» ريدور افغانستانک«: خود برسد

 . يگری پياده شدنددبعدی بيخی با سناريوی 
 

در کابل گفتگوهای دشوار در زمينه احتاد نظامی با ی که ممادا
ی اداره سياست خارجی شوروی به افغانستان روان بود، رهرب

. ر داديتغي یاگهاننرا  تظره مشی پيشين خودنگونه غير م
رهرب کميساريای خلق در امور خارجی با ارزيابی  -چيچيرين

املللی در جهان و وضعيت  نرانه اوضاع بياآگاهانه و بيد
لی عاه برای روسيه شوروی امکانات ک ستناروسيه شوروی می د
مواضع خود را حتکيم » گرهگاه هند«که در  يی پيدا شده است

که که اهرم کارايی برای وارد آوردن فشار بر  ينبرای ا. خبشد
 .ا داشته باشدنياتبري

   
در گام خنست ابزاری را برای » یسياست خاور«مگر چيچيرين در 

عادی سازی روابط با انگليس و درهم شکسنت انزوا و جتريد بين 
در اين رابطه، او خمالف بسنت يپمان  .املللی شوروی می نگريست

ر می توانست منجر به اچون اين ک .دفاعی با افغانستان بود
 .ی کبير گرددبريتانياجنگ متام عيار ميان روسيه شوروی و 

 -ايلياویدر يکی از نامه های خود به  1920در ماه جنوری او، 
متهم ساخنت به آن لغزش ها که در  ضمن ،ستانکصدر کميسيون تر

رفقای تاشکنت  ،رهربان بلشويکی در کرملن منوده بودند گام خنست
به تازيانه های آنان در قبال کابل » خودسری«را به خاطر 
  .بست نکوهش و سرزنش

 
ما هيچگاهی در باره احتاد «: کميسار خلق در امور خارجی نوشت

هرگاه با انگليس  ،دفاعی احتاد. سخن نگفته ايمبا افغانستان 
. ما را در وضع بس بی چاره يی قرار می دهدهم  ،يمآشتی مناي

به  انگليس اين احتاد بدين معنا خواهد بود که هرگاه
. اعالم جنگ مناييم آن کشور، ما بايد با کندافغانستان محله 
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پس گرفنت و سپس اد حتبا سخن راندن در باره ا ،در اين ميان
ضع بس مشا ما را در و. کشاندمی به رسوايی   کار ،حرف خود

به . بايد اين امهال را ويرايش کرد. ناگواری قرار داده ايد
 »ر باره کمک های متقابلدموافقتنامه « -»احتاد«جای کلمه 
چيچيرين بر آن پا می فشرد که خنستين  اين گونه،142.گفته شود

برگيرنده ماده پابندی  قرار داد افغانستان و شوروی در
انب داری از افغانستان نباشد که روسيه شوروی را متعهد به ج

 . منايد در صورت جتاوز بريتانيای کبير
 

اين رهنمود را از مسکو  1920ماه مارچ  25تاريخ  بهسوريتس 
ه های ماحتاد نظامی با افغانستان ديگر در برنا143.دريافت داشت
کان دلفريب ام مگر در کرملن از. نبود جا نداشتبلشويک ها 

 رابر بريتانيا دست بردارکاربست ابزاری قبايل پشتون در ب
به سوی دهليز افغانستان «به خاطر روسيه شوروی  .ندنبود
. هنوز آماده نبود سخاومتندانه به امان اهللا پاداش دهد ،هند

با فرا  .از اين رو، گفتگوهای حمرم در کابل ادامه يافت
در امتداد مرزهای  -در کوه هاانتظار می رفت رسيدن هبار، 

 سرکوبگران انگليس ميان قبايل مرزی و نربد ،هند و افغانستان
تصادفی نبود که مهو در اين . دوشاز سر گرفته  با نيروی نوی

حممد  -وزير حربيه ،قهرمان جنگ سوم افغان و انگليس ،هنگام
گسرته جنوب  و بررسی اوضاع دربازديد  سرگرمنادر خان 
باشندگان : در آن جا بس خطرناک بود اوضاع. بودافغانستان 

هند » آزاد«فغانستان آماده بودند از مهتباران خود در نوار ا
 .بريتانيايی پشتيبانی منايند

 
ان اهللا و پيرامونيان نزديک او ناگزير بودند مروشن است که ا

نادر . متايالت پشتون های ستيزه جوی را در نظر داشته باشند
ه جمهز می خان پنهانی وزيری ها را با اسلحه به چنگ آورد

اعماق وزيرستان می  بهو خبشی از ارتش افغانستان را ساخت 
مگر اين بسنده نبود برای آن که جنگ چريکی را در . فرستاد

افغانستان . کوه ها به يک جنگ فرسايشی دراز مدت مبدل ساخت
ادامه  به پارتی های بزرگ اسلحه برای به شدت مرزی قبايل و 

 .نياز داشتند مبارزه در برابر انگليس
 

درست در اواخر ماه مارچ  رهربی افغانستان بطه با اين،در را
. پيشنهاد منودبه سوريتس به هند را مشرتک هتاجم  طرح 1920

به  در اين گونه پروژه های افغانی نقش اصلی ،مانند مهيشه
 سوريتس ، مارچ 27به تاريخ  امير،. داده می شد قبايل پشتون

جانب افغانی عمال کرد که در آن را به نشست حمرمانه يی دعوت 
کمک : می خواست اصلی ترين موضوع برای خود را روشن سازد

 نظامی شوروری به چه پيمانه و چگونه خواهد بود؟ 

                                                 
، پرونده 5بايگانی دولتی تاريخ سياسی و اجتماعی روسيه، فوند .  142

 .4، برگ2116، کارتن 1ويژه 
 37. ص. ب. پانين س.  143



 

 77

 
حممد نادر خان بر پايه اطالعات به دست آورده در هنگام سفر 

جنگ نو با انگليس  می پنداشت که ،به گسرته قبايل پشتون
يسته است دست به از اين رو، با. اجتناب ناپذير است

برای زدن  موقعاو بر آن بود که 144.يازيد» اقدامات بی درنگ«
مهه قبايل «چون . ضربه به هند بريتانيايی بسيار مناسب است

پيشنهاد  نادر خاندر رابطه با اين، . »رهسپار جنگ شده اند
) ايران(کرد که ارتش سرخ آغاز به هتاجم از طريق خراسان 

از ارتش سرخ در سيستان پشتيبانی  ینسپاهيان افغا منايد و
نادر خان به . را برپا منايند» قيام سراسری قبايل«منايند و 

سوريتس اعالم داشت که به زودی هيات پنهانی يی برای 
پيشربد اکتشاف و  ،پشتيبانی از سازمان های ضد بريتانيايی

اهيان په سهآماده سازی اقدامات ويرانگرانه در پشت جب
 .گسيل خواهد گرديد به هندانگليسی 

 
خالف .] گ-)نادر خان -[(امان اهللا خان زير فشار سپهساالر  

خود بار ديگر موافقت منود که سران قبايل مرزی را خواست 
ارند برای اجنام گفتگوها با جانب شوروی به تاشکنت ذبگ

ه تا کاين يک عقب نشينی جدی از سوی افغانستان بود  .دنبرو
از برپايی متاس های  تاری می زد اين زمان دست به هر کا

 . مستقيم بلشويک ها با شورشيان پشتون جلوگيری منايد
 

به  ،سوريتس با توضيح اين چنين چرخش ناگهانی در سياست امير
جنبش رو به باالگيری هند، ترس از  ،فشار قبايل«: مسکو نگاشت

 ،ناکامی در گفتگوها با انگليس و دست دادن اورنگ شهرياری
گروه انگليس  .می کشانندجنگ  ناهوادار اردوگاه به  امير را

، يگانه راه برونرفت از پاسداری از ستيز به رهربی امير
با آن، او زمان مه145.احتاد با ما می بينددر استقالل را 

آگاهانه و بيدارانه خاطرنشان ساخت که بدون کمک بی درنگ 
در  افغانستان درگير شدنچشمداشت به  ،نظامی به امان اهللا

 .برابر بريتانيا بيهوده است
 

به رهربان افغانستان و شوروی روشن بود چنين بر می آيد که 
اين کمک سر وقت خنواهد رسيد و به آن پيمانه خنواهد بود که 

اين بدان معنا بود که اين . که افغان ها خواستار آن هستند
انتظار که در نزديکی ها جنگ نوی ميان افغانستان و انگليس 

دست به تا بر ديپلماسی شوروی بود  .بگيرد، بيهوده بوددر 
اقدامات قاطعانه يی بيازد برای آن که مواضع خود را در 

را » انقالبی«از دست ندهد و کار » ستانندهليز افغا«و  کابل
مگر، از . هپن منايد ايیيدر ميان قبايل پشتون هند بريتان

                                                 
 13/3/1920تلگرام سوريتس به کميساريای خلق در امور خارجی تاريخی .  144
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کمک نظامی  در باره ارائه خصرهنمودهای مش از ديرگاهمسکو 
  .بل منی رسيدابه ک

 
ناگزير بود  1920امان اهللا خان در اپريل  ،در اين اوضاع

قرار داد «عقد  دکبير به مقصگفتگوها را با بريتانيای 
به امير  ،آن بامان زمه. ادامه بدهد» روابط حسن مهجواری

 افغانستان ميدان کشاکش«اعالم داشت که برای آن که سوريتس 
، به گونه جدی مشی بی طرفی روسيه شوروی نگرددانگليس و  های

 146.»را پيش خواهد گرفت
 

در ماه اپريل امان اهللا خان با قاطعيت به ناسيوناليست های 
اعالم  ،هندی که با سفارت شوروی در کابل مهکاری می کردند

که هرگونه روابط آن ها را با قبايل مرزی ممنوع قرار داشت 
  .داده است

 
روی در پايتخت و هتديد فرضی انصراف افغان ها تضعيف مواضع شو

 یانگليس »سخاورزانه فرا«از استقالل در ازای سوبسايدی های 
مساله «پيرامون صله يف ساخترملن را ناگزير ک ،ها

، 1920ماه می  25به تاريخ  .تصريح منايدرا » افغانستان
، يساريای خلق در امور خارجیممدير خبش خاور ک -وزنيسنسکی

به کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه شت گزارشی يی ياددا
فرستاد که در آن لزوم ارايه بی درنگ کمک ) شاخه بلشويکی(

را  های مالی و نظامی برای افغانستان و قبايل پشتون هند
  147.گردانيدمستدل 

 
افغانستان می خواهد وی خاطرنشان ساخت که انگليس از حکومت 

در اين او،  .دنزببرهم  را مناسبات ديپلماتيک با بلشويک ها
گفتگوها در ميسوری در مهين روزها به «: حال نشاندهی کرد

در  .اند برهم خورده بايل مرزی افغان به هندقدليل هتاجم 
رسانه های انگليس کارزاری در باره سرکوب هنايی قبايل مرزی 
افغانستان در مرز مشال باخرتی هند و وصل کردن اين سرزمين به 

. ندی به هر هبايی که شده باشد، به راه افتاده استمتصرفات ه
رفيق سوريتس بر لزوم کمک بی درنگ به اين قبايل مرزی 

سپس در يادداشت . »تاکيد می ورزد) مسعودها و وزيری ها(
وزنيسنسکی فهرست آن چه که روسيه شوروری آماده بود در ازای 

آورده  ،به افغانستان بدهدسرته قبايل پشتون گآزادی عمل در 
 . شده بود

                                                 
-1919پانين، مبارزه ديپلماتيک قدرت ها در افغانستان در سال های .  146

برگ های تاريخ و تاريخگاری هند و افغانستان، به مناسبت // 1921
 . 301. ، ص2000ريسنر، مسکو، . ام. صدسالگی زاد روز ای

رازهای «مجه  پارسی  دری اين مقاله  را در کتاب تر: يادداشت گزارنده
قلم برگردان شده است،   بهکه » سر به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان

 . مطالعه فرماييد   www.arianfar.com:در سايت انرتنتی
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 :داده بود نکرملن به امان اهللا تضمي 
 دادن يک ميليون روبل با پشتوانه طال -1
 دادن دوازده فروند هواپيمای جنگی -2
 يشن راديويی و راه اندازی آن در کابلدادن است-3
کابل  -هاردقن -هرات -جتهيز و راه اندازی خط تلفن کوشکا-4

 در سه سال
سان و مواد به کابل برای ايجاد دنمه ،ساز و برگگسيل -5

 .ه توليد بارود بدون دودناخکار
 گسيل کارشناسان نظامی به افغانستان-6
ميل تفنگ  10000ميل تفنگ به حکومت افغانستان و  5000اهدای -7

 برای قبايل پشتون
در نظر گرفنت منافع افغانستان هنگام حل مساله خط آهن -8

 .ترمز
 

 :به دست بياورد و می خواستکمس مقابل،در 
ترانزيت آزاد و مواد تبليغاتی و ديگر مواد به  نوار -1
 يیانيهند بريتا »آزاد«
به ) آمده است 1آن چه در بند  شايد( ...مانعبال اشنتجموز گذ -2

 .دهارقنپارس از راه هرات و به بلوچستان از راه 
در راه های منتهی به «اجازه داشنت منايندگی های قنسولی -3

 باد و داکه؟آدر قندهار، جالل » هند
 آنتفاده از سچاپخانه در کابل با حق ا گشايشموافقت با -4

 . انقالبی برای هند راثبرای چاپ آ
مستقيم اسلحه برای قبايل مرزی نه از طريق  رسانيدنحق «ب -5

 .»ت های مانگای افغانستان بل از طريق رمياجنيگ
ه در کبر اين  دادن تضمين رمسی از سوی افغانستان مبنی-6

سياسی در برابر ما   -کدامين زد و بند دارای جهت گيری نظامی
 148»مشارکت خنواهد کرد

 
، سفارت شوروی در کابل از مسکو 1920به تاريخ ده جون 

شونده شوروی برای  کمک پيشنهاد اداتی را در باره ابععاطال
شوروی از سر  –گفتگوهای افغانستان. افغانستان به دست آورد

تظار پيک از انشم چمگر جانب افغانی که . ه شدندگرفت
چيزی که  -د، وقت گذرانی می کردوميسوری ب .]گ-گفتگوهای[

  . س از آن بس ناخشنود بودتسوري
 

به گونه  انون در ترکستچ سوريتس می بايست شتاب می ورزيد،
روان  »ساختگی«مهه جانبه آماده گيری برای راه اندازی انقالب 

بات ميان مسکو و کابل را تيره می سمنابود که ناگزير 

                                                 
» طرح براوين«دشوار نيست ديد که نکات اساسی مطالبات شوروی با .  148

در رابطه با اين، می توان با قاطعيت انگاشت که کشته . مطابقت دارند
شدن اين ديپلمات جمرب، پياده سازی طرح های ضد بريتانيايی شوروی را 

 . در افغانستان و هند به پيمانه چشمگيری کند ساخت
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 ،از مهين رو، با پافشاری می خواست در قرار داد 149.»ساخت
تبليغات آزاد در قبال هند و گسيل مستقيم « بارهی در بند

  .افزود گردد »اسلحه به قبايل پشتون
 

 –امضای خنستين قرار داد افغانستان ،سرنگونی امير خبارا
» دهليز افغانستان«مگر  .رهم نزدب 1920شوروی را در سپتامرب

در سند چيزی در : به روی بلشويک ها به گونه هنايی بسته شد
بند . يی گفته نشده بودانيباره پيشربد تبليغات ضد بريتا

هند » زادآ«مربوط به ترانزيت اسلحه به قبايل نوار
پسان ها هنگام تصويب  .ه بودبريتانيايی نيز برداشته شد

رديدند از گشايش قونسولگری های شوروی ناگزير گ ،قرار داد
بر  بلشويک ها نتوانستند. در خاور افغانستان دست بردارند

به ختته خيز افغانستان را  ،داد مياندولتی رشالوده قرا
 .مبدل سازندخرابکاری در ميان قبايل مرزی هند بريتانيايی 

 
 ست برنامه های ابتدايی و خود داری امان اهللا از کمک بهکش

يه شوروی در صدور انقالب به هند از سوی بسياری در مسکو روس
 ،برای منونه .ست موقت ارزيابی می گرديدکو تاشکنت چونان ش

. سيای ميانه وآمناينده کميساريای خلق در امور خارجی در 
به رغم برخورد « :تشبه چيچيرين نگا 1920گوپرت در ماه اکترب 

در پيوند با مهه  تبارز داده شده از سوی افغان ها نگژپرآ
رخدادهای اخير در آسيای ميانه و به رغم از دست رفنت بند 

ما می توانيم  ،قرار داد در دست امضاء تبليغات در مربوط به
با پيشگيری مشی دورنگری آگاهانه و سنجيده در پيگيرانه 

کار در هند را در افغانستان به  بازيابی امکان عملی ،خبارا
به گونه يی که اسناد آرشيوی گواهی به راستی 150.»دست آوريم

می دهند، امکان پيشربد پويايی های غير قانونی ضد 
بريتانيايی در افغانستان برای روسيه شوروی هنوز هم حمفوظ 

 . بود
 
 
 

 خبش هشتم
 اجنت شوروی در کابل -»شير اسالم«

 
 وضع ،»دهليز افغانستان«در آستانه بسته شدن  ،1920تابستان

از  .لرزانرت می گرديد ،رتشهر چه بيشرت و بيسوريتس در کابل 
ت با قواعد ديپلماسی خاوری ستوانن ،يک سو، او هر چه بود

                                                 
، »...کار خبارا را بايد پايان خبشيد«. و نيس،گي :نگاه شود به . 149

 ».12001مسکو،  ،پيرامون تاريخ انقالب ساختگی
وظايف پيش روی «: گزارش گوپنر به کميساريای خلق در امور خارجی.  150

بايگانی سياست خارجی // ، 18/10/1920ما در آسيای ميانه، تاريخی 
، 55030، پوشه 327تن، کار51، پرونده ويژه 1920، سال 04روسيه، فوند 

 .8برگ
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بر ست اين کار هويداکه ) شايد آگاهانه منی خواست( بازی منايد
از سوی . تاثير منفی برجا می گذاشت ،ی هايشينتايج پويا

سک خود بيشرت با ري ،داشنت رهنمودهای دقيق از مسکونبا  ،ديگر
 کجو رنج آور و دردنا. و بنا به صوابديد خود عمل می کرد

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

 
حکومت شوروی با درک اين که سوريتس را هر گونه يی که شده، 

شخصيت  -مجال پاشا 1920پشتيبانی کرد، در ماه جوالی  بی درنگ
به  1920-1919سياسی ترک را که به سال های  -برجسته نظامی

سيای آخاطر پياده سازی برنامه های ماجراجويانه اش در 
؛ به کابل به مهکاری با حکومت شوروی گرديده بود رحاض ،ميانه

 .گسيل داشت
 

او در مهه کشورهای اسالمی چونان دمشن آشتی ناپذير انگليس 
مجال در سال های جنگ  .ربی بودجمسرتده داشت و سپاهدار شهرت گ

وزير نيروی دريايی امپراتوری عثمانی و فرمانده  ،جهانی اول
او به خاطر رهربی نربدها در  .ارتش چهارم ترک در سوريه بود

لقب  ،پاهيان بريتانيای کبير در کشورهای مسلمانسبرابر 
ز سازماندهندگان يکی ا 1915به سال . گرفته بود» شير اسالم«

به . کشتار گروهی ارمنی ها در امپراتوری عثمانی مشرده می شد
به سال . گريخت آملانبه  ،پس از تسليم شدن ترکيه 1918سال 

از سوی فرماندهی نيروهای اشغالگر انگليس در ترکيه  1919
  .کوم به اعدام گرديدغيابی حم

 
ن که با ترس از اي ون سکتف -آملانرييس ستاد کل ارتش 

شکست خورده تقاضای سپردن متحدان  آملان زبريتانيای کبير ا
پيشين  انپيشين ترکی آن کشور را خواهد منود، پنهانی وزير

انور پاشا و مجال پاشا را به روسيه شوروی  -حرب ترکيه
مهزمان با يک پيکان سه نشان  ،فون سکيت با اين کار151.فرستاد
 : را زد
 داد، خود را جنات متحدان پيشين  -
ی لشکرکشی آملانرهربان پان اسالميسم را با برنامه های  -

برای آن که بار ديگر  ،به هند به دست بلشويک ها سپرد
ر آسيا درا تالش گردد با دست ديگران مواضع انگليسی 

 .تضعيف منايد
کاری های حمرمانه ميان و خنستين گام را در راستای مه  -

 .شتدر افغانستان بردا آملانشوروی و 
 

. اسی به انور داده می شدسدر برنامه های فون سکيت نقش ا
بود که مهو مجال نقش چشمگيری در حتکيم  مگر سرنوشت چنين

                                                 
راز های سر «: برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت نگاه شود به .  151

، نوشته گروهی از دانشمندان روسی، »به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان
 ترمجه  آريانفر
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شوروی و آماده سازی خيزش ضد  -مناسبات افغانستان
  .بريتانيايی قبايل پشتون بازی کند

 
آمادگی مجال مبنی بر مهکاری تنگاتنگ با بلشويک ها، 

نسبت به انگليسی  شو تنفراو ديپلماتيسم  پروفيسوناليسم و
که در آن ( رهربان شوروی آن ها را چيزهايی بودند که ،ها

متحد  ،برهه در جنبش پان اسالميسم هر چند هم برای موقت
بی ) ندنيرومندی را در برابر امپراتوری بريتانيا می ديد

 .به گونه بايسته و شايسته ارزيابی منودند درنگ
 
قره خان به سوريتس راديوتلگرام  1920والی ج 4يخ ربه تا 

ت نامدار يشخص -تا چند روز، مجال پاشا«: عاجلی گسيل داشت
ريه ووزير پيشين نيروی دريايی و سپس فرمانده ارتش س -ترک

او را ده . در برابر انگليس را به افغانستان می فرستيم
ت کومحما اقدامات بامهی با . افسر گزيده ترکی مهراهی می کنند

 ،از روی اين مهه. در نظر داريم اترکيه به رهربی کمال پاشا ر
ما به جهان مسلمان در  راستينحکومت افغانستان بايد در کمک 

چيزی که به هيچ رو يه  -متيقن گردد برابر انگليسی ها
مطبوعات انگليس . گفتگوهای کاراسين در لندن مزامحت منی کند

وزی در بلوچستان و هند رخدادهای پارس را چونان مقدمه آتش س
خرابکاری مقتضی افغان ها می تواند . دنمناي یارزيابی م

بسيار مهم است روشن . تکانه يی به خيزش جدی در هند بدهد
ساخت که حکومت افغانستان به مهه اين رخدادها چگونه می 

  152»بيند
  

را به فال نيک در کابل اين گونه سناريوی حتول رخدادها 
 ،واضع امپراتوری بريتانيا در کشورهای خاورتضعيف م .گرفتند

ان ويک فشار اين مهسايه ترسناک را بر کشور جتگونه اتوما به
کاهش می خبشيد و با اين کار، امنيت افغانستان را باال  مستقل

افزون بر آن، تنفر سده يی افغان ها از انگليسی . می برد
 ماتاقدا اره آن ها را بهوبه رغم منافع پول پرستانه، مه ،ها

در . ی کشانيدم و خوخنوار شان زيخونردمشن در برابر  رنگارنگ
ال پاشا که با جتربه و ، امان اهللا خان به آمدن مجپيوند اين

انرژی او می توانست به پيمانه چشمگيری روند مدرنيزاسيون 
نها ارتش افغانستان، بل نيز مهه سامانه دولتی را تسريع تنه 

 .منايد، موافقت ورزيد
 

برخاسته از اين متايل بود که  ،آمادگی مجال به مهکاری با مسکو
 ،ترکستان شوروی نمبارزه مسلحانه مسلمانا ،به کمک شوروی

او که يک . زدافغانستان و هند را در برابر انگليس برانگي
 ،پان ترکسيت سرسخت بود، اميدوار بود به مهکاری بلشويک ها

مگر، با  153.اد منايدجيا ارخود  »ارتش شورشيان ترک ترکستان«
                                                 

، پرونده 1920، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  152
 .18، برگ5رونده، پ101، کارتن 4ويژه 

 298. ص ،1997، خاطرات، مسکو، )امحد زکی وليدف( زکی وليدی طوغان .  153
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به تاشکنت، ناگزير بود به غير  1920جوالی  28رسيدن به تاريخ 
 .واقعی بودن حتقق برنامه های خود اعرتاف منايد

 
مبنی بر کشانيدن بامساچيان فرغانه ها، با اجنام خنستين تالش 

سياستمدار ترک ميان دو آتش قرار  ،»لشکرکشی به هند«به 
شده  از اشرتاک در ماجراجويی پيشنهاد شورشيان ترکستان: گرفت

خودداری ورزيدند و حکومت شوروی ترکستان با سوء ظن بزرگی 
از  .ال نزد رهربان بامساچيان می ديدمجبه متاس های فرستادگان 

که سياستمدار ترک در آن يی يگانه نيروی واقعی اين رو، 
 -سنجش منايد يسلهنگام می توانست بر آن، در مبارزه با انگ

 .می ماند افغانستان و قبايل مرزی هند بريتانيايی
 
اليست های ترک در نمنافع روسيه شوروی و ناسيو 1920به سال 

يای نمهه در تضعيف بريتا: کابل برای چندی مهسو گرديده بود
کبير و مبدل ساخنت افغانستان به ختته خيز برای اقدامات جنگی 

ال پاشا مج ،فبه خاطر اين هد. بر هند ذينفع بودندادر بر
صرف با درنظرداشت اوضاع راستين نظامی در  آماده بود

دست به  مبانی ايدئولوژيک پان ترکيسم، ترکستان، نه با
اين گونه، جنرال ترک آشکارا  .قاطعانه ترين اقدامات بيازد

کار خبارا را «: اعالم منود فرمانده جبهه ترکستان -به فرونزه
به پايان رسانيد يا در يا با وارد آوردن ضربه قاطعانه 

ری وبرابر آن در امتداد مهه خط ها عقب نشينی کرد مگر، هر ط
  154.»که شده، بايسته است کامال آن را به دنبال خود کشانيد

 
کدام واريانت را بر می  بلشويک ها مجال نيک می دانست

زاد آگر آماده بود امارت خبارا را برای گذر م. گزينند
به  آن افغانستان و رسانيدن بعدی بهحه لکاروان ها با اس

او به عنوان واريانت ذخيره . قربانی منايد ،قبايل پشتون
 به ياری کان رسانيدن اسلحه از راه خبارای خاوری به هندما

مهان کوهنشينان در مرزهای هند و افغانستان را برنامه ريزی 
  .کرده بود

 
که آغاز گرديد  »بازی بزرگ«مرحله نو  ،در آسيای ميانه

تقدير بود مجال پاشا در رويارويی سنتی روسيه و انگليس در 
مجال به  1920در اکترب . يکی از مهره های کليدی گرددآن، 

شهريان کابل به پيشواز . مهراهی افسران ترکی به کابل رسيد
ار آمدن او، سپاهيان پادگان کابل رژه خبه افت .او برآمدند

 را »شير اسالم«. آمدندرفتند و توپ های تشريفاتی به غرش در
با خوشرويی  در کنار سرشناسان افغان، رهربان مذهبی کشور

بر پايه رهنمود مسکو، کارمندان سفارت 155.استقبال کردند
او  »ملتزمان رکاب«در کابل که بعدها خبشی از  شوروی

                                                 
کار خبارا را بايد به پايان «، .برگرفته از کتاب گينيس و.  154

 .34.، ص2001، مسکو، »...رسانيد
 .274، ص 1960راويچ،  جوانی قرن، مسکو، .  155
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نيز در ميان کسانی بودند که به پيشواز مهمان  گرديدند،
 . ترکی شتافته بودند

 
خورده امپراتوری  دنگسوکه آمدن چنين دمشن وشن بود به مهه ر

 ،انستانانگليس که اين مهه نزد افغان ها گرامی بود، به افغ
ومت استعماری در هند به کهيچ چيز خوب و نويد خبشی را برای ح

 . ارمغان منی آورد
 
توجه بزرگی را به آمدن يکی از رهربان ترک مطبوعات انگليس  

ض اين که کاروان او از مرز به حم. تها به کابل معطوف داش
در اين باره ) پيشاهنگ( »پيونر«روزنامه ستان گذشت، افغان

:  مقاله يی را چاپ کرد که در آن خاطر نشان ساخته  شده بود
سفر مجال به افغانستان را به گمان غالب بلشويک ] گ-زمينه[«

برای آن که در افغانستان آخرين هاشور  .نداها فراهم آورده 
در مهه جبهات را به هنگاف پيروزی های درخشان شوروی ها 

 . داخلی و خارجی بزنند
 

ارتش  ،انتظار می رود که مقارن با آمدن مجال پاشا به کابل
سرکوب ورانگل و برپايی متاس با  ،)پولند(هلستان سرخ تصرف 

ق ينيروهای مصطفی کمال پاشا از طر هپيوسنت ب ،در غرب آملان
پايان می رساند به ال پارس و جتريد خبارا را اشغال مش ،قفقاز

در . را بر افغانستان وارد آوردبايسته و می تواند فشار 
 ،آمدن وزير نامدار امپراتوری عثمانی به کابل ،چنين اوضاعی

می تواند چونان آخرين تکانه يی باشد که حکومت افغانستان 
را ناگزير گرداند به کارزار عظيم بريتانياستيزی 

  156.»نددويبپ
 

سياسی و نظامی آمدن رجل نامدار با گرجموشی از  شاهامان اهللا 
بی درنگ او را به عنوان مشاور و  کرد استقبال  جهان اسالم
افغانستان را رهرب مجال پاشا  1920در ماه نوامرب . خود گماشت

. بر انگليس آشنا ساختابا برنامه های مبارزه خود در بر
 گفتگوهایدر پيهم چندين روز  ،کامان اهللا و سياستمدار تر

در صورت درگرفنت جنگ با  اتدبيره ،پشت پرده بسيار حمرم
در » حمرمانه بيخی«خنستين گزارش . را ارزيابی کردند يانبريتا

به با رمز بدون مشاره سوريتس  را باره نتايج اين گفتگوها
 ،در ابن گزارش رمزی. کميساريای خلق در امور خارجی فرستاد

امکانات پياده ساخنت مهه برنامه «در باره  پاشا مجال تاطالعا
که کرملن از دير باز چشم به راه  157»های تدوين شده در مسکو

 . بازتاب يافته بود ،آن بود
 

                                                 
// شا در روسيه شورویبرگرفته از کتاب گينيس انور پاشا و مجال پا.  156
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، 2، کارتن 1920 سال ،071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 .221، برگ  2، پرونده 102پوشه 



 

 85

موافقت جانب افغانی را مبنی بر  سياستمدار ترک توانسته بود
مرزهای هند و افغانستان به دست او از سپردن رهربی دفاع 

 يکراستیمهچنان اجازه داده شده بود متاس های  به او. بياورد
با قبايل پشتون مرزی که در آن برهه با سپاهيان بريتانيايی 

برای سازماندهی کار نظامی در . می رزميدند، داشته باشد
امان اله خان با پيشنهاد مجال مبنی بر ايجاد  ،ميان قبايل

شوروی  منايندگانبه حتا که در آن معتمدانه  »کميسيون ويژه«
موافقت ، گردندبا لباس افسران ترک شامل  ه شوداجازه داد

ن بودند که در کابل به وزير حربيه آگواه بر  ،اين مهه 158.کرد
يکی از . ماد داشتندتامپراتوری فروپاشيده عثمانی سخت اع

آن بود که اين گونه نشانه های اعتماد امان اهللا خان به مجال، 
» ضربتی«خت افغانستان يک تيپ به وی اجازه داده شد در پايت

 .ايجاد منايند
 

از  بزرگ گماشته مسکو، با داشنت ستاد به اندازه کافی -مجال
پول هنگفت، داشنت  با زبان های بومی و  آشناافسران ترک 

پياده و يک هنگ  )گردان(کندک توانست بی درنگ به آموزش سه 
جويان جنگدر اين يگان ها  .سواره نظام بپردازد) اسکادرون(

مقارن با . با شور و وجد فراوان می پذيرفتندقبايل مرزی را 
ربتی مجال به سه هزار نفر ضمشار يگان های  1921ماه فربوری 
شکل از ترک ها بود تبورد افسران بيشرت يگان ها م. رسيده بود

. که هزينه آن ها از فوند شخصی رهرب ترکی پرداخته می شد
هزار روپيه می  20هانه سر به نو ما یهزينه سپاهيان يگان ها

سوريتس اين هزينه ها 159.سوی شوروی پرداخت می گرديد ززد که ا
قطعه (هنگ منونه «چون به گفته او  .را کامال به جا می دانست

رد که به پيمانه چشمگيری رخنه ما را احيثيت پلی را د) منونه
 160.»سان می سازدآبه ديگر يگان های ارتش افغانستان 

 
ن منی کرد که يگان های خود را برای يک جنگ فرسايشی مجال پنها

او خردورزانه می پنداشت که . با انگليسی ها آموزش می دهد
انگليس مبدل شدن افغانستان به ختته خيز برای راه اندازی 

منايندگان او پيوسته به  .را حتمل خنواهد کرد» انقالب هند«
ان باال برد افغانستان را بايد چن«تاکيد می کرد که شوروی 

قاطعانه سودمند  پيکارکه بتواند برای ما در دوره 
مجال خواستار تصويب هر چه سريعرت قرار  به سخن ديگر،161.»باشد

                                                 
ارجی، تاريخی سوريتس به کميساريای خلق در امور خ 252تلگرام مشاره .  158
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داد افغانستان و شوروی امضاء شده از سوی سوريتس و کمک 
    . به افغانستان بود هر چه بيشرتنظامی 

 
می  هرا کيا نبا آن، مجال به گونه موثر اقدامات بريتاپا مه

و در صورت به تصويب را  يسانگل و کوشيد قرار داد افغانستان
مناسبات ميان  ،دست آوردن امکان مساعد ديپلماتيمک

به ياری . افغانستان و شوروی را برهم بزند، بلوکه کرد
اطالعات داده شده از سوی او، سوريتس در روشنی خطرناک ترين 

و فرصت می يافت آن  دسيسه های انگليس در کابل قرار می گرفت
هيات  1921برای منونه، مقارن با جنوری  . منايدها را خنثی 

اری شده و حتريف يافته ستکبريتانيايی در کابل يک تلگرام د
ن آمده بود آرتس جانب افغانی گذاشت که در سسوريتس را به د

افغانستان حتت احلمايه « ...ن اهللا خان اقرار داد با ام اکه ب
  162.»ما در می آيد

 
اری و تقلب ديپلماتيک کامان اهللا و پيرامونيان وی از اين دست

سوريتس به کمک مجال توانست با به  .بسيار خشمگين شده بودند
اصل سند رمزی که از سوی انگليسی ها ضبط و دست آوردن 

حتريف و  آن کشور و امنيت از سوی سازمان اطالعاتآگاهانه 
ند، تلگرام رمزی سوريتس اين س .اری شده بود، آشنا شودکدست

انگليسی . بود 1920اکترب  20شکا تاريخی عنوانی فرمانده دژ ُک
حتت «تلگرام اصلی ديپلمات شوروی، عبارت  منت درعمدا ها 

ترديد و تکذيب  .بودندگنجانيده  را »احلمايه ما در می آيد
ر دستانه که بر اساس يک سند باين گونه حتريف ماهرانه و ز

معموال پس از يک موعد بسيار  رت گرفته باشد،حمرم واقعی صو
مگر درآن برهه، در کابل برای هر چيزی . دراز ممکن می باشد

انگليس با شتاب  وديپلماسی شوروی : طال آماده داد و دهش بود
بر ديگری پيشی بگيرند و افغانستان را به  یمی کوشيدند يک

 . سوی خود متمايل بسازند
 

توانست با سربلندی حبران اعتماد ال مج مهکاریبا سفارت شوروی 
را که از سوی سرويس های ويژه بريتانيا  کابل و مسکوميان 

با داوری از روی اسناد  .، بزدايدانگيخته شده بود بر
سوريتس  »پيام«ال در باره اطالعات مج می توان گفت که آرشيوی
شبکه جاسوسی بسيار  کمک کردند يه به استخبارات شورویتدر آ
و جلو درز افشا سازد را  تانند زير زمينی دمشن در ترکسنيروم

خنستين گام در اين . تيک را بگيرداکردن اطالعات حمرم ديپلم
بود که از سوی سفارت » دژ«تعويض بی درنگ رمز سيستم  ،راستا

ار کشوروی برای ارتباط با کميساريای خلق در امور خارجی 
 . گرفته می شد
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ضد  ک بر امان اهللا خان و تکاپویسياستمدار تر شگرف تاثير
ن او به سود روسيه شوروی در افغانستا بريتانيايی پويای وی

تالش های . را به دمشن مشاره يک برای انگليس مبدل گردانيد
انگليسی ها مبنی بر خريداری مجال پاشا با شکست رو به رو 

 جادر مهه  در کابل از اين رو، شبکه جاسوسی انگليس. گرديد
مبنی بر اجنام زودرس کودتای هوادار  یپخش آوازه هاي دست به
مجال ) قطعه منونه(که نيروی اصلی آن گويا هنگ منونه  بلشويکی

در » شير اسالم«اتوريته مگر، . ، يازيدندپاشا خواهد بود
به اين  کسی بزرگ  بود که ميان رهربی افغان به پيمانه يی

جاسوس انگليس  -قحتا عبداحل. ن باور منی کرديتبليغات زهر آگ
که گويا در تاشکنت به چشم سر  ه بودکه به امير گزارش داد

کودتايی  ،در هبار«ی آيد که مسندی را ديده است که از آن بر 
ه آماده سازی آن به دوش مجال پاشا کدر کابل روی دست است 

زير پشين امپراتوری عثمانی را ونتوانست 163،»گذاشته شده است
 .بی اعتبار بسازد

 
وا شد و جايگاه سعبداحلق به عنوان جاسوس انگليس ر ،زودی به

در يک  .دمجال پاشا در دربار از اين هم بيشرت استوار گردي
را  خود حريف خطرناک نتوانستسازمان اطالعات بريتانيا  سخن،

    .دور بيندازداز سر راه بردارد و » به دست افغان ها«
 

عنوان جاسوس شوروی  به 1920ترکيه که سر از سال وزير پيشين 
 در کابل کار می کرد، و در عين حال مشاور نظامی امير افغان

می  »انقالب در هند«رتين وظيفه خود را سازماندهی مبود، مه هم
مهراه با نادر  1921 چدر اوايل ماراو  ،در اين پيوند. پنداشت

 برابردر موضوع کاربرد قبايل پشتون در  که وزير حربيه –خان
 یهابرای بازديد از مرز با او مهنگر بود،ا انگليسی ه
. ر مرزی گرديدابا هند بريتايتايی رهسپار نوافغانستان 

ن پشتون که اميدوار ياز سوی قبايل مرزنش »شير اسالم«آمدن 
اسلحه به دست  پول و یوری وی از شورگبودند با مياجني

مجال پاشا شتابان . ، با شور و هنگامه استقبال گرديدبياورند
 ،ايندگان خود را نزد رهربان قبايل جنوب افغانستانمن

استان مرزی مشال باخرتی هند  »آزاد«بلوچستان و نوار قبايل 
به ی را يهنگامه کارزار پر منايندگان او . فرستاد اينبريتا
 .ی کبير به راه انداختنداينبريتا در برابر را  »جهاد«سود 

  
دلگرمی به مهکاری با ن مذهبی پشتون با اقبايل و پيشواي سران

ه کی نيااوآن هم حتا آن رهربان و پيش. مجال پاشا می شتافتند
متاس های  »بلشويک های کافر«شوار حاضر می شدند با دبه 

مياجنيگری ترک ها اين مشکل را از سر ! برپا منايندمستقيم 
حه گرفته شده از دست آن ها می لو اس پول .راه برداشته بود
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دفاع از مومنان  -ق ختصيص يابدحيک کار برتوانست تنها برای 
رهرب -برای منونه، عبدالرزاق. فرادر برابر انگليسی های ک

که دوازده هزار نفر وزيری و مسعود زير  روحانی قبايل وزيری
هيان انگليسی می افرماندهی او با پايمردی در برابر سپ

ری مهکا پاشا مجال طرح های ساخنترزميدند، موافقت کرد در عملی 
 . منايد

 
سر می برد، شتابان خواهش ه عبدالرزاق که در وضع دشواری ب

هزار روپيه  800 توزيع در ميان سپاهيانش کرد به او برای
او در يکی از نامه های خود به . ندهکابلی و اسلحه بد

 تمهمابه ما بايسته است بی درنگ « :سياستمدار ترک نوشت
. فزار برسانيداجنگ  نگ ها و ديگر انواعفمرمی ها، ت ،جنگی

مجهوری روسيه که هرگونه اسلحه يی را  امکان کاملی دارم نم
به مرز  از راه باجور مهه را ،به مرز پامير برساند

  164.»...برسامن وستاندچستان و هنوبل ،افغانستان
 

سراسری مسلمانان هند برنامه ريزی  خيزشاين گونه، موفقيت 
و پارتی پول مبالغ هنگفت وابسته به داشنت  ،الشده از سوی مج

مجال با پافشاری  ،ابطهردر اين  .بود جنگ افزارهای بزرگ 
پيگيرانه از مسکو رسانيدن مبالغ هنگفت ديگر به طال و پارتی 

مگر جانب شوروی منی . تسمی خوابه کابل را های بزرگ اسلحه 
 .را به گردن بگيردتوانست اين چنين مصارف بزرگ 

 
ماه مارچ  سومحل مساله، به تاريخ دن به سرعت خبشيبرای مجال، 

خود از سکوت مسکو  با ابراز شگفتیبه چيچيرين تلگرامی  1921
طی دو ماه اخير يگان های «خاطر نشان ساخت که  او. فرستاد
جاد منوده است و کار را در ميان قبايل مرزی به يا يیضربتی 

از حکومت شوروی در رابطه با اين او، . راه انداخته است
تقاضا ميل تفنگ  2000مبالغ چشمگيری پول و دست کم 

 تابرای خنستين بار شوروی را هتديد کرد که هرگاه مجال 165.»منود
برنامه های او از سوی کرملين تاييد نشود، ديگر روز  پانزده

 . کابل را ترک خواهد گفت
 

 گانی شوروی و انگليسرسازشنامه بازبا امضای در اين ميان، 
ميان لندن و مسکو مناسبات  1921ه مارچ ما 16به تاريخ 

ادامه پويايی های پيشين اين گونه، . پايداری آغاز گرديد
سوريتس و مجال در افغانستان به ويژه در ميان قبايل مرزی 

به  1921سوريتس در  ،در رابطه با اين .پشتون ناممکن گرديد
بازگشت از مبنی بر کميساريای خلق در امور خارجی خواهشی 

خواست  یمهراه با او، مجال پاشا که م. نستان گسيل داشتافغا
موافقت او در حتقق طرح های خود برای به دست آوردن  لنينبا 
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نيز آهنگ رفنت به  ،ديدار منايد در رابطه با هند بريتانيايی
 . مسکو کرد

 
به مسکو فرستاده  1921که هبار سال » اسالم شير«های  پياماز 

در  ،به هر هبايی که شده الش داشتت او بر می آيد کهبود، 
بريتانيای  برابرسرته قبايل پشتون اقدامات خرابکارانه در گ

 یدرخواست 1921در ماه اپريل برای منونه، . آغاز منايد را کبير
يک  ،فرستاد مبنی بر اين که ده هزار نارجنک دستی انگليسی

می مقدار الز ،پارتی مششيرهای تشريفاتی ،هزار دينامت با فشنگ
به دسرتس او در کابل  ها و انفجار دهنده های برقیکپسول 

مجال بر آن پا می فشرد که با خنستين پارتی های . گذارده شود
يک کارشناس شوروری در مسايل اقدامات  ،نارجنک و مواد منفجره

جتربه کار با نارجنک های انواع خمتلف و مواد با ويرانگرانه 
افزون بر  . گسيل گرددکابل به  ،منفجره سيستم های گوناگون

اين، اين کارشناس می بايستی توانايی منفجر ساخنت راه های 
 . را داشته باشد.... ها و و پلآهن، راه های مواصالنی 

 
به نارجنک ها، مواد منفجره و ساز و برگ به گونه عاجل مجال 

رزمی برای آماده سازی عمليات خرابکارانه در هند 
چيزی که در باره آن اين فراز از . بريتانيايی نياز داشت

 بايسته است بی درنگ« :درخواستی او از مسکو گواهی می دهد
برای برآورده ساخنت نيازهای مربم ما گسيل  هزاران نارجنک را

من بر منونه های انگليسی نارجنک ها تاکيد می ورزم که . داشت
برای آن که هنگام  .دارندبرتری  عنسبت به ساير انوا

اين درخواست رهربی شوروی  .»منبع گسيل آن فاش نشود ،کاربرد
از . ت های ديگر بی پاسخ ماندسرا مانند بسياری از درخوا

 . به روسيه شوروی بازگشت 1921تابستان مجال پاشا اين رو، 
 

بايسته است خاطرنشان ساخت که سوريتس خمالف رفنت سياستمدار 
سيوناليست های چون می پنداشت که تنها نا. ترک از کابل بود

ترکی توانايی آن را دارند موثرتر از هرکسی در برابر توطئه 
ديپلمات . تندسيبيهای بريتانيا در دربار شاه افغانستان 

مجال در پيوسته دمندانه می پنداشت که حضور رشوروی خ
بات ما را با دربار کابل سمنا چون و چرابی  ،افغانستان

  166.»حتکيم می خبشد
 

ار دعلی اخلصوص امهيت ادامه کار سياستم وريتسسدر اين حال، 
کارشناس « :شتون خاطرنشان می ساختپترک را در ميان قبايل 

چون مجال پاشا بی ترديد در امر آغاز يی بزرگ نظامی 
برآن او، [. ا استکوش.] گ-نظام[سازماندهی طراز اروپايی 

روابط  ،را سازماندهی منوده معين اکتشاف برنامه.] گ–است تا

                                                 
رشی سوريتس به کميساريای خلق در امور خارجی،  يادداشت گزا.  166

،  1921سال بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه،// ،6.4.1921تاريخی 
 .15، برگ 1،پوشه  2پرونده ،4، کارتن  090فوند
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سرتش گرا  دقبايل را منظم گرداند و مناسبات موجود با هنا ب
 جنگی دستگاهمهه از تر پويادريک سخن، ناگزير می سازد  -خبشد

مهزمان . افغانستان را در مرز مشال باخرتی هند به کار بيندازد
سپاهيان  حترکاتته اطالعاتی در باره سبا آن، به او پيو

طرز زيست اجتماعی  و هوشيمتايالت و ترکيب قبايل و  ،انگليسی
دير يا زود ما خود ناگزير خواهيم . و حقوقی آنان می رسد

گرديد عين کار را و مهه آن چيزی را در راستا ترک ها اجنام 
شمگيری آن را آسان تر چو به پيمانه  اجنام دهيم ،می دهند

 167.»ساخته و تسريع مناييم
 

شی خود به در يادداشت گزارهر چه بود، سوريتس با اين هم، 
توصيه ننمود برای حتقق  ،کميساريای خلق در امور خارجی

 را قربانی بزرگی مادیمنابع  »اسالم شير«برنامه های 
 168.»دنمناي

 
اين هزينه ها به کدام پيمانه بزرگ بودند، گفتگوهای اين که 

آمدن . نشان دادند 1921مت شوروی در مسکو به سال ومجال با حک
مگر . بود نا به هنگامی بيخی يرين امربرای چيچمجال به مسکو 

برجسته جهان اسالم  همنايند هتا ب بر آن شد ،به رغم اين، وا
در  ونوشت  لنينبه اکترب  نامه يی  14به تاريخ او . کمک منايد

 ،رگم. را بپذيرد کمهربانانه سياستمدار تر تاآن خواهش کرد 
 169».پاسخ رد دريافت داشت

 
مجال پاشا را بر آن داشت تا  ،روسيهدر پايتخت  خنستين ناکامی

او  1921اکترب  18به تاريخ : با پويايی بيشرتی دست به کار شود
گسيل داشت که در آن به گونه  به چيچيرين يادداشت مفصلی

قانع کننده يی لزوم پشتيبانی آتيه شوروی را از کارکردهای 
 »انقالب در هند«خود در افغانستان در زمينه آماده سازی 

جای مهمی در اين سند به مساله کاربست جنبش . ساخت لمدل
گرديده  بريتانيای کبير مبذولبرابر مقاومت پشتون ها در 

به قبايل در مرزهای هند و مجال پاشا برآن بود که کمک . بود
جنبش «افغانستان  ارزمشندترين ابزار برای سازماندهی 

بايست به ما « :او نوشت. واهد بودخدر هند » مسلخانه انقالبی
جدی به اين قبايل مرزی که می توانند در صورت لزوم بس گونه 

                                                 
 مهان جا 167
 17هان جا ، برگ .  168

کازاجنيان // ،14.10.1921نامه حمرمانه چيچيرين به لنين تاريخی . .   169
، اسناد جديد در باره مناسبات روسيه »لشويک ها و ترک های جوانب«. آر

چيچيرين در پايان . 16-15مسکو، ص ) 1922-1920در سال های (و ترکيه، 
مجال،  خواستار به دست آوردن اسلحه و «: نامه خود خاطر نشان می سازد

روبل با پشتوانه طاليی برای لشکر منونه خود در افغانستان  400000
روبل با پشتوانه طال برای کار  700000و ) از قطعه منونه است منظور(

نبايد او را خيلی نوميد . تبليغاتی در ميان  قبايل مرزی هند است 
 .»ساخت
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هزار نفر  200هزار تا  150به ميزان  ینيروهای انقالبی مسلح
 . ، بپردازيمبه دسرتس ما بگذارندرا 
 

من رونوشت های نامه های . مهم ما مشرده می شوداين وظيفه 
به  ،ام اجی عبدالرزاق به دست آوردهحاز که را  گوناگونی

دسرتس او بايست طبعا آن ها را به . دسرتس سوريتس گذاشته ام
از اين نامه ها . کميساريای خلق در امور خارجی گذاشته باشد

از سران قبايل افريدی و  آمدهو نيز نامه های به دست 
سانی بازيافت که مهان روزی که من به آن آمی توان به  ،مومند

 -يا به پا خواهند خاستها آژير بدهم؛ در برابر بريتان
 .رساندن منابع الزمبرای  به شرط آمادگی البته، 

 
چيز ديگری جز  هيم،دنان ختصيص بآاين منابع که ما بايد برای 

پول و گلوله ها برای تفنگ های انگليسی و چند افسر ترک 
را خاطر نشان  مبلغ اين پول ،در پيوست اين يادداشت. نيست

 .مورد نياز آنان را برمشرده امو مشار گلوله های  شده ام
هرگاه بسنجيم که به چه پيمانه اين مطالبات ناچيز هستند، 

می تواند در آينده  آنمی توان درک کرد که پاسخ رد دادن به 
   170.»موجب افسوس خوردن عميق گردد

 
مت شوروی خواست واز حک يادداشت خود،» A«مجال، در پيوست 

هزار روبل  700نزديک به ( برای عبدالرزاق دو ميليون روپيه
ميليون  20ساخت بريتانيا و کپنج هزار نارجن ،)با پشتوانه طال

ای ساير رب. شود هتفنگ های بريتانيايی داد )گلوله(کارتوس
ترکی او به گونه  -قبايل پشتون و ناسيوناليست های هندی

افزون . می خواست گلوله 500000يسی و گلتفنگچه ان 5000اضافی 
روسيه شوروی ماهيانه برای کار  تاسته می پنداشت بر آن، باي

پشتوانه طال به با او در ميان قبايل نزديک به ده هزار روبل 
ال پاشا بر آن پا می فشرد که اسلحه و پول مج. دسرتس بگذارد

بر اساس «يه آن تبه افغانستان به دسرتس شخص او برای توزيع آ
  171.»اشته شودذتفاهم با سفير شوروی گ

 
ال پاشا را چيچيرين رونوشت يادداشت مج 1920اکترب  20اريخ به ت
 به زودی اعضای رهربی بلشويکی. و ترتسکی گسيل داشت لنينبه 

چنين بر می آيد که داليل و براهين . آشنا شدندبا اين سند
انقالب » خاوری جبهه«برای ترتسکی و ساير مهکاران سازمان  مجال

حتقق برنامه های  دارهوا استالين. قانع کننده منودند یجهان
پيشنهاد می ، او راستش .مجال پاشا در افغانستان و هند بود

                                                 
، 3، کارتن 5بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  170

 .27، برگ 577پرونده 
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ال را تا نيم و تقاضاهای مطالبات مجبايسته است منود که 
   172.»شورشيان پشتون را تا هشتاد درصد پايين آورد

 
برای من روشن است «: استالين در نامه خود به ترتسکی نوشت

ان که در وادی رود سند و در ناحيه که در سيمای قبايل مسلم
از نفوذ بزرگی در ميان آن ها مجال  و دارنداکثريت پنجاب 

زيان  يمبرخوردار است، ما پايگاهی داريم که از آن می توان
کشور خبواهد هبار  نهرگاه آ -جدی يی بر انگليس وارد بياوريم

  173.»بر اين مناطق يورش بياورد 1922يا تابستان سال 
 

هزار روبل با پشتوانه طال برای  100ممکن می پنداشت  استالين
 .دبگذارن به دسرتس سياستمدار ترک پيشکش برای سران قبايل

چندين ميليون  ،هزار تفنگ ششافزون بر آن، او به گسيل 
توپ و  12تا  8، »ماکسيم«دستگاه تيربار  12 ،)گلوله(کارتوس 

زرگ اين خبش ب.  بود به افغانستان موافق يک دستگاه چاپ
بود  در نظر گرفته شده) قطعه منونه(ه نتسليحات برای لشکر منو

يجاد آن در ارتش اآغاز به  1920سال  در مجال پاشا که
سپاهيان  ،در ميان نفرات اين قطعه. ستان منوده بودنافغا

اين گونه، اين لشکر و . بسياری از قبايل مرزی پشتون بودند
شوروی می توانست مرکز هربی مربيان ترک و رساختار آن به 

آماده سازی رزمی شورشيان هند بريتانيايی گردد و نيز 
 .با جنگ افزارها انپايگاهی برای جتهيز آن

نشست دفرت سياسی حزب کمونيست روسيه  1921نوامرب 3به تاريخ 
به گونه  شدکه در آن فيصله  گرديدبرگزار  )شاخه بلشويکی(

مجال پاشا به دسرتس  هزار روبل با پشتوانه طال دو صداضافی 
گسيل نزد او » دو مهکار بسيار مورد اعتماد«و  گذاشته شده

 174.گردد
 

مجال پاشا هر چه بود توانست برای چنانی که می بينيم، 
با آن . به دست بياورد وجوهی ،پويايی های خود در افغانستان

که مبلغ به دست آورده چندين بار کمرت از آنچه بود که او 
 ،مگر تقاضای او مبنی بر گسيل اسلحه .استه بودپيش از آن خو

هرچه بود، منابع واگذاری شده برای رجل ترک . فته نشدپذير
می بايستی در بار خنست برای متويل مبارزه قبايل مرزی پشتون 

با اين هم، . و پيشربد استخبارات در هند بسنده بوده باشد
 21تاريخ  هبچون . هبره مند گردد» طالها«مجال نتوانست از اين 

 . ليس کشته شدفبه دست انتقامگيران ارمنی در ت 1922جوالی 
 
که مجال پاشا را  بر آن است ،مريکايینويس اخ تاري -اسپين. د

چون ديگر هيچ ارزشی  .سرويس های ويژه شوروی نابود کردند

                                                 
ترتسکی،   -های رد و بدل شده،  استالين رهربی بلشويکی، نامه.   172

 .214، ص 1996، مسکو، 1927-1912، سال های 2.11.1921تاريخی 
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سناد دست داشته در بايگانی های ا175.برای بلشويک ها نداشت
مسکو به ادامه . منی منايند شوروی اين انديشه را تاييد

آوندی در . در افغانستان بس ذينفع بود» المسشير ا«پويايی 
اين چنين اجنت بس ) او .پ .گ(دست نبود که اداره کل سياسی 

ارزنده در کابل را که دفرت سياسی بی چون و چرا آن مهه منابع 
کار وی در برابر هند ادامه مالی چشمگير را برای 

بلشويک ها به مجال . ت بدهدسص داده بود، از دبريتانيايی ختصي
نياز که صادقانه برای شان خدمت می کرد، پاشای وفادار 

مرگ او زيان جدی يی بر پويايی استخبارات شوروی در . داشتند
 .دآسيا ز

 
از آن که برای پياده ساخنت طرح  سپدرست  ،مجالشته شدن ک نفس

به دست  طالرملن از ک های ضد بريتانيايی خود در افغانستان
 مهومی اندازد که به ميان را اين انديشه  ،ر گام خنستدآورد، 

سر می توانستند . وا. پ .سرويس های ويژه بريتانيا و نه گ
. ندنسازی اين دمشن خطرناک انگليس را سازماندهی کبه نيست 

يا . نابودی مجال در هر صورت ناگزير و حمتوم بودهر چه بود، 
. انيا و يا از دست انتقامگيران ارمنیبه دست عمال بريت

شونتباری در برابر توده های خمرتکب جنايت هم زيرا او 
هم امپراتوری عثمانی در سال های جنگ جهانی اول شده بود و 

بيخی حمتمل  .به مشار می رفتبزرگی هتديد برای بريتانيای کبير 
ه تند مساعی خود را برای شکار و بسکه دمشنان وی می تواناست 

 .بسيج منايند» شير اسالم«انداخنت  مدا
  

بايسته است  ،مت شوروی با مجالوبا نتيجه گيری از مهکاری حک
کيم مواضع کار بسيار بزرگی را برای حت که وی منود ذعانا

شوروی در افغانستان و نيز تنيدن شبکه استخباراتی شوروی در 
 . م دادااين کشور و هند اجن

 
ی ابزاری از قبايل پشتون در برابر کارگير تالش او مبنی بر

مگر حتقق مهه پالن های . شانس معينی برای پيروزی داشت ،انگليس
چون در آن . ای ميانه روی هم رفته غير عملی بوديسآاو در 

هنگام روسيه شوروی منی توانست به خود اجازه بدهد هزينه 
 . هنگفتی را به خاطر حتا انقالب هند به دوش بگيرد
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 خبش هنم

 می آيد» بازی بزرگ«کمينرتن به ميدان 
 
 

گواه بر آن اند که  اسناد فاش شده بايگانی های مرکزی روسيه
 ازدهیببه ويژه  و يپلماسی شوروی در آسيای ميانهدموفقيت 

پويايی های مجال پاشا در افغانستان بارها بيشرت می بود 
های آن در و ساختار) انرتناسيونال کمونيستی(هرگاه کمينرتن 

ترکستان به امور کميساريای خلق در امور خارجی مداخله منی 
اين سازمان بين املللی ستاد به رمسيت  1920به سال . کردند

بود و در نتيحه از استقالل نسبتا » انقالب جهانی«شناخته شده 
 . بزرگی برخوردار بود و نيز منابع چشمگيری در اختيار داشت

 
ی که در دسرتس يو جنگ افزارهاروشن است طال، برليان 

ه دادمت شوروی به آن وکحد، از سوی ونال کمونيستی بوانرتناسي
تقسيم خمصوص به خود کار صورت گرفته  ،در آن هنگام .شده بود

می  گارنگ ضد انقالب در روسيهنهای ر طيف با بلشويک ها: بود
ناسيونال سوم نرتستی ايرزميدند و انقالب جهانی را رمسا می با

 . می کرد اه اندازیر
 

که سرمست از باده امکان پويايی های بيمارگونه کمينرتنی ها 
برباد دادن منابع عظيم و به گونه يی که آن ها می 

داشتند، بيکران روسيه در پيکار با سرمايه جهانی بودند، نپ
نی ابرای منايندگان ديپلماتيک شوروی در کشورهای خاور  جه

انرتناسيونال کمونيستی ه وابستگی با مه .درد سر آفريده بود
از کرملن، اين سازمان با آمادگی منافع ملی روسيه را به 

در يک سخن، به سال های . قربانی می کرد» مصاحل انقالبی«خاطر 
چنين شده بود  برخالف آن چه که در يکی از مثل های  1920-1921

  176»!دم روباه به زيان او شهادت می داد«خاوری گفته می شود، 
 
 

با يک رشته دشواری » کريدور افغانی«آغاز پويايی کمينرتن در 
در گام خنست، اوضاع در ترکستان روسی . پيوند داشت های جدی

ت نبه آن پيمانه انفجار آميز و پيچيده بود که از تاشک
ر انقالب به ونت کدامين گام دارای بار عملی برای  صدشبردا

افزون بر اين،  .بود مان درازی بس دشوارزشورهای مهسايه ک
ليل عقب ماندگی دطرح های مارکسيستی در کشورهای خاور به 

با مهه کمونيست های ترکستانی، . کشورها کاراآيی نداشتنداين 
بلشويک « برای خود تند برای کار انقالبیسنتوان ،آرزومندی

کمبود . دست و پا کنند »کمونيست های هندی«يا » های افغانی
در نواحی هم مرز با افغانستان ديده » النرتناسيوننا«عنصر 
مگر  ....)ايغورها ،ايرانی ها ،ها یافغان ،هندی ها(منی شد

                                                 
 » !روباه را گفتند شاهدت کو؟ گفت دمم«: اصل ضرب املثل اين است.  176
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گونه راين ها آدم هايی بودند که برای ه ،ر بافتار خودظاز ن
بيشرت : انقالبی از ديدگاه خاستگاه اجتماعی بيگانه بودند

 ...کارگران مومسی و  ،قاچاقربان ،گانانزربا
 

» در خاور شورای تبليغات انرتناسيوناليستی«يدار وضعيت ناپا
 »دفرت ترکستان کمينرتن«به  1920ه به سال ک) پروپ سوف اينرت(

ات حکومت افغانستان که مهه خارجيان مبه دليل اقدا ،حتول يافت
زير بل نيز در ترکستان بيدارانه  ،را نه تنها در خاک خود

هرگاه شناخت  .يدگردمی ، هر چه بيشرت ناپايدار داشت دپيگير
 خراب کمينرتنی ها از واقعيت های خاور را به اين بيفزاييم،

در اين اوضاع، يگانه . منظره بس تيره و تاری پرداز می گردد
کان واقعی برای کمينرتن اين بود که پويايی های خود را در ما

از منايندگی های ديپلماتيک شوروی : کشورهای آسيايی هپن منايد
وان تکيه گاه های اصلی هبره بگيرد و به عندر خارج 

ساختارهای کمينرتنی را در ترکستان زير نام هنادهای شوروی و 
  .شی منايدويگان های جبهه ترکستان پرده پ

 
 نيروهای مسلح روسيه شوروی به مهکاریکميته انقالبی ستاد کل 

که بر پايه ميان ارتش سرخ و کمينرتن در اوضاع جنگ داخلی 
حتول می » قالب جهانینا«لشويک ها می بايستی به های ب هانديش

طالبات ميافت، با پيروی از آرزوهای انقالبی کمينرتنی ها با 
  .خشن نربد پرولتاريا با بورژوازی با آمادگی می شتافت

 
بی  ،کميته انقالبی ارتش سرخ متايالت حاکم بر فرماندهی

ه آاليشانه تر از هر جايی و با روحيه نظامی در اعالمي
 خطاباکادمی ستاد کل ) يکوبلش(زب کمونيست روسيه حفراکسيون 

 :به منايندگان دومين کنگره کميننرتن بازتاب يافته است
 

 !رفقای گرامی
 شکوهنده پيروزیبه پيشواز در سيمای مشا  شور وشيدايیما با 

سيونال اما در انرتن. می شتابيمانقالبی ستاد جهانی کل 
زيرا ارتش سرخ ما . د را می بينيمپيشوا و رهرب خو یکمونيست

است و ما تنها » رخ انرتناسيوناليستیسارتش «دسته پيشاهنگ 
ستاد کل کبير که نام آن  .]گ-پيکره[يی هستيم از  تهخيا
 به ما سوگند ياد می کنيم تا. است »ل کمونيستیاانرتناسيون«

خنواهيم  دريغمبارزه بپردازيم و از نيرو و زندگانی خود 
-پيروزی[و دانش و جتربه خود به خاطر  ساز و برگمهه با  .کرد

   177».کمونيسم جهانی سالح در دست خواهيم شتافت.] گ
 

آشکارا وظايف  ،ه انقالبی ارتش سرختميکستاد کل  ،در اين سند
 »انقالب جهانی«حزب کمونيست را در مبارزه در راه پيروزی 

اطالعاتی  پويايی های ،به باور آن ها. فرمول بندی منوده است
گرد آوری اطالعات در باره مشار، تسليحات و  ،به سود ارتش سرخ

                                                 
، 1کارتن  24696يگانی نظامی دولتی فدراسيون روسيه، فوند با.  177

 45، برگ 3پرونده 
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تشکيالت  ،نظارت بر حترکات ،پليسو  حمل استقرار يگان های رزمی
کشف برنامه های ستاد کل و ادارات سياست خارجی  ،ارتشی

بايست مهم ترين حمور فعاليت های زير زمينی  ،کشورهای خارجی
  .ی خارجی شودمهه سازمان های کمونيست

 
اين گونه، فرماندهی ارتش سرخ و رهربی ارگان های شوروی در 

 ذعانرجی ااحل مهه مسايل سياست خ درکمينرتن  هبيننقش به  1920
: مهزمان با آن، چنين سنتی هنادينه شده بود .داشتند

 ،به مشول آسيای ميانه در مهه نقاط جهان ساختارهای کمينرتنی
به مهکاری با سازمان اطالعات شوروی  به گونه تنگاتنگی آغاز

منايندگی های سياسی شوروی در خارج به  ،در نتيجه .منودند
متويل و تسليح عناصر ضد دولتی  ،ی  در زمينه رهربیيستادها

، در درون ساختار کميته انقالبی ارتش سرخ .مبدل گرديدند
يگان های انرتناسيوناليستی و شبکه های اطالعات برای 

عمال نقش اصلی در پيروزی در اين حال، . تشکيل شدند...کارهای
ی يگان های ارتش سرخ هتامج انقالب جهانی به عمليات پيروزمند

 . می شد هدر کشورهای مهسايه با روسيه شوروی داد
 

آن چه مربوط می گردد به خاور، تشکيالت انرتناسيوناليستی در 
تنها  ترکيب کميته انقالبی ارتش سرخ آن ها می بايستی نه

يی برای  بل نيز هسته ،نگان ارتش سرخ می گرديدندهپيشا
در کشورهای خود می ) ايجاد تشکيالت نيرومند شورشيارتش ها

 .شدند
 

در آسيای ميانه، رهربان کمينرتن اين طرح ها  در آغاز حتقق
در کشورهای » جبهه ضد بريتانيا« آرايشناگزير گرديدند ميان 

در برابر انگليس، يکی را » جبهه هندی« خاور و سازماندهی
اين دو واريانت فعاليت  ،اهداف مشرتکبه رغم داشنت  .برگزينند

يش اگش. از يک ديگر تفاوت داشتند از ريشهکمينرتن در آسيا 
هدف بزرگرتی بود که از کمينرتن  -در خاور» جبهه ضد بريتانيا«

روهای ينه تنها هزينه های گزاف، بل نيز احتاد حمکم با مهه ن
در جهان اسالم را مطالبه می  ،نيا و در گام خنستتابري ضد

 . کرد
 
دمشن مشرتک هم منی داشنت حتا  .]گ-دشواری کار در اين بود که[

توانست اسالم و کمونيسم، بلشويک ها و متعصبان مذهبی و 
 .انديشه انقالب جهانی با تعاليم جهاد را  با هم متحد سازد

ان دمشنان يم ايدئولوژيکدر يک سخن، به خاطر تضادهای حاد 
با . اد درازمدت آن ها ناممکن بوداحت ،امپراتوری بريتانيا

کومت شوروی و حموقت ميان  گوناگونالت ممعااين هم، 
شوروی نو دند با حکومت وده باکه آم(ناسيوناليست های اسالمی 

مگر سرسختانه از متاس  با کمينرتن سر باز می  ،مهکاری منايند
 .ودب، منتفی ن)زدند
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مساله مشخص تری بود و اجازه می داد  ،صدور انقالب به هند
جايی که بريتانيای کبير  –منابع مالی و مادی را در منطقه

در گسرته قبايل پشتون در مرز  -يب پذيرتر از هرجايی بودسآ
حال خيزش بزرگ اين قبايل،  .متمرکز ساخت هند و افغانستان

 ،ديگر نواحی هندوستاننجاب و پچه رسد به قيام مسلحانه در 
لرزان منجر به  بود و می توانست ضربه نيرومندی بر انگليس

رهربی  ،ر اين رابطهد .جهانی گردد هپنهر دجدی مواضع آن شدن 
انقالب جهانی را » ه هندیهجب«آرايش طرح بلشويکی و کمينرتن 

بنا به خواهش  لنينبرای  1920اين گونه، به سال . برگزيدند
ين يافت در باره قبايل پشتون که در دو سوی او گزارشی تدو

باش داشتنند با نقشه ويژه  مرزهای هند و افغانستان بود و
    178.افغانستان جنوبی و هند مشال باخرتی

   
اه گپاي«در ترکستان و کابل کار در عرصه ايجاد  1919سر از 

 ،ابل بنا به دستور کمينرتنکدر . دآغاز گردي »انقالبی هند
م ها را در اين راستا براوين برداشت که به خنستين گا

انقالبيون «( ناسيوناليست های هندی و منايندگان قبايل پشتون
 کمک منايد پرد در مبارزه با در برابر انگليسسوعده ) »مرزی

 179.دادت نبرای رفنت به تاشک ..... و برای مشاری از آنان
 

صر ضد کار گسرتده در زمينه برپايی مهکاری کمينرتن با عنا
که رمسا (با رسيدن سوريتس  ،بريتانيايی در افغانستان و هند
 به) دای ميانه مشرده می شيمناينده کمينرتن در کشورهای آس

مهو در دوره سفارت سوريتس در ميان  .کابل، آغاز گرديد
ديپلمات های شوروی تقسيم کار نسبتا بسيار منطقی يی بر 

کو را سکابل و ممناسبات بين احلکومتی ميان : قرار بود
 پنهانیکميساريای خلق در امور خارجی پيش می برد و روابط 

مگر تا فروپاشی کمينرتن . با عناصر ضد بريتانيا را کمينرتن
مهه در دو نقش بازی می  کابل،سفيران شوروی در  1943در 

خود را با کار غير  اصلیوظايف  ،به گونه پنهانی -کردند
 .می کردند فيقاسيونال سوم تلقانونی در زمينه ايجاد انرتن

روشن است که در چنين اوضاعی سفارت شوروی در کابل از خنستين 
يت خود به مرکز پويايی های خرابکارانه ضد دموجو یروزها

 . بريتانيا مبدل گرديده بود
  

پی  -کمينرتن مناينده عنوانخنستين پيروزی بزرگ سوريتس به 
ت سالينف ناسيولهای خمت که  گروه(» اجنمن انقالبی هند« ريزی

در کابل  1920در ماه فربوری  )را متحد می گردانيد یدنهای ه
از به رهربی مهندرا پراتاب » حکومت موقت هند«تنها  .گرديد

                                                 
، 1، کارتن5بايگانی  دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  178

 .1، برگ 2155پرونده 
 .24، برگ 11، پرونده 68،کارتن 495مهان جا، فوند . 179
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ان يچون کرسی رهربی را در م .به اجنمن خود داری ورزيد پيوسنت
 180.می کردتقاضا برای خود مهاجران هندی 

 
بدالرب به عنوان رييس اجنمن با تاييد حکومت افغانستان، ع

به تنها  ،اين سازمان زير کنرتل کمينرتن پی ريزی .برگزيده شد
 :زير ممکن گرديد دو دليل

 توان مالی سفارت شوروی -1
تلف ی کامل برای هر يک از گروه های خمتضمين خودگردان -2

 ،مهاجران هندی را در افغانستان. سياسی شامل در اجنمن
امپراتوری بريتانيا با  -مشرتک در گام خنست تنفر از دمشن

 .هم متحد می گردانيد
انرتناسيونال  باوریبر اجنمن ارزش های  خردورزانه سوريتس -3

بر  ،مهکاری با عناصر ضد بريتانيا .سوم را حتميل نکرده بود
در يکی از اسناد . شالوده صرفا عملی استوار گرديده بود

اجنمن «: کميساريای خلق در امور خارجی خاطرنشان شده بود
برای آن  تنها مرز هند» موافقت منود در ميان قبايل آزاد

کار منايد که به آن رفت و آمد به آن ساحات و آوردن  
  181.»اسناد حمرم از آن اجازه داده شود

 
روشن  هدف و داشنت و نرمرفتاری به ياری اين چنين سازمانگری

وانست نفر رسيد و ت 150مشار اعضای اجنمن به سرعت به  ،مشرتک
 ،پيام های سوريتس .کار را درگسرته قبايل پشتون آغاز منايد

به  و آثار کمونيستی» اجنمن انقالبی هند«عنوانی  لنيننامه 
دست منايندگان اين سازمان به کوهنشينان شورشی مشال باخرتی 

اين کاغذ ها و خبشی از کتابواره ها و . شدمی فرستاده  هند،
ی بريتانيا به چنگ آوردند که به برگه ها را ماموران اطالعات

  182.اجناميدخنستين بازداشت های اجنت های کمينرتن در هند 
 
از سوی  ،یزهسته ريپس از  بی درنگ» اجنمن انقالبی هند«

. کمينرتن و منايندگان حکومت شوروی به رمسيت شناخته شد
کنگره دوم کمينرتن که به در پس از چندی  ،منايندگان اين اجنمن

شرتاک ا ،در مسکو برگزار گرديد 1920اگست  7 -جوالی 19تاريخ 
 منايندگان در آيين نامه کمينرتن ،در اين کنگره. ورزيدند

بندی را شامل گردانيدند که پراتيک به ميان آمده تعامل 
در آيين . ساختمی هنادينه را ساختارهای انقالبی در خارج 

تعهد می «ه للی آمده بود کامل نبيکمونيستی نامه اين سازمان 
                                                 

موقت هند در  برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت در باره حکومت.  180
، سازمان .و .رايکف، آ: کابل و متاس آن با حکومت شوروی نگاه شود به

-112، ص 1979انقالبی هند در مبارزه به خاطر آزادی، مسکو،  -های ملی
118. 
، پرونده 4، کارتن 090بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  181

 .10برگ  ،4، پوشه 2
بايگانی سياست خارجی // انقالبی هند يادداشت گزارشی  اجنمن.  182

 ،4پوشه  ،2پرونده ، 4کارتن ، 1921، سال  090فدراسيون روسيه، فوند 
 .11برگ 
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 گيتیای جدر هر که  »شوروی«پارد با مهه نيرو از هر مجهوری س
 183.»به ميان بيايد، پشتيبانی منايد

 
ات نکاما هدرک کردند که چ زودت های خاور بسيار سناسيونالي 

هرگاه با بازی با  ،در برابر آن ها گشوده می شود گسرتده يی
برای گرفنت طال و مينرتن  کسخن پراگنی کمونيستی از اين وضعيت 
سنده ب: بسيار ساده بود .اسلحه برای مقاصد خود هبره بگيرند

 ،پشتيبانی مادی کمينرتنن برای  به دست آورد» رفقا«بود 
در کدام کشور  آيندهند که در ودمنمی برنامه خود را اعالم 

 .خواهد شد ايجاد » مجهوری شوروی«
 

دهليز «ستان و رخدادها در ترک ،تقريبا با مهين گونه سناريو
به تاريخ  .به راه افتادند 1930 -1920در سال های » افغانستان

معاون امور  :»کومت موقت هندح«منايندگان  1920ماه مارچ  31
کمک حکومت برای به دست آوردن مد شفيق حممد علی و حم -داخله
حکومت . تاشکنت آمدند بهدر مبارزه در برابر انگليس  شوروی

سته بود در کابل شناسايی سوريتس را مبنی انوموقت هند که نت
بر پيشتاز بودن خود در ميان سازمان ها و گروه های 
بريتانيا ستيز به دست بياورد، تالش ورزيد به اهداف 

» اجنمن انقالبی هند«استاتوس برابری با : تری دست يابد»حمقر«
به خود  ،1920مد علی هدف سفر هبار سال ها بعد، حم. پيدا منايد

ت مرا چونان مناينده قکومت موح«: دخواناين گونه  را کنتتاش
ابط با حکومت شوروی و به مقصد وتام االختيار برای برپايی ر

که گروه عبدالرب از آن  يی به دست آوردن مهان نعم مادی
 184.»گسيل داشت.] گ-به تاشکنت[  ،ر گرديده بودادربرخو

  
در تاشکنت را  حممد علی جتربه معين پيشربد اين گونه گفتگوها

پراتاپ عنوانی  »نامه زرکوب«با  1916در ماه مارچ او . داشت
تزار را به پايان خبشيدن به جنگ در در آن که (يکالی دوم ن

بريتانيای  در هم کوبيدن برای آملاناروپا و متحد شدن با 
راتاپ پ. آمده بودبه ترکستان ، )فرا خواهده بود )وارجهاخن«

تور روسيه را متقاعد سازد که متحد تالش ورزيده بود امپرا
به روسيه خيانت  سر اجنام ر پيمان آنتانتدبريتانيايی او 

 . خواهد ورزيد
 

می خواستند موقف روسيه را در قبال » حکومت موقت«فرستادگان 
دريابند که هرگاه در هند خيزش های ضد بريتانيايی  وضعيت آن

ماموريت  ،ولروشن است در سال های جنگ جهانی ا. آغاز گردد
مگر، به . رو به رو گرديده بودبا شکست حممد علی به تاشکنت 

[ «توطئه گران« اندنانگليس مبنی بر بازگشت تقاضاهایغم مهه ر
حممد علی و مهراهان او  ،مت روسيه در ترکستانو، حک.]گ-به هند
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پس از سرنگونی . را دوباره واپس به افغانستان فرستاد
حکومت موقت  ،بلشويک ها در روسيهتزاريسم و روی کار آمدن 

-مهکاری[ با های خود را در اوضاع نو برنامههند تالش ورزيد 
: تنها يک چيز بالتغيير مانده بود .متحدان نو حتقق خبشد.] گ

 ست های هندی در کابل می خواستند ميهن خود را ازيناسيونال
در اين (چنگ انگليس به ياری مداخله مسلحانه سپاهيان خارجی 

 . آزاد سازند از راه افغانستان) ورد روسيهم
 
حکومت «: در رابطه با اين، به جانب شوروی اطالع داده شد 

باتی را ساميدوار است با روسيه شوروی چنان منا» موقت هند
کومات کولچاک و دينيکين حبرپا منايد که ميان انتانت و 

ه که روسي تساحکومت موقت اميدوار  ،به سخن ديگر. موجود است
شوروی به آن کمک منايد تا در برابر انگليس در هندوستان جنگ 

 185.»بربد شرا پي
 

بايد به دور انديشی و زرنگی حممد علی ارج گذاشت که زود 
باريکی اوضاع را درک کرد و با پويايی به مهکاری با کمينرتن 

شورای تبليغات «در چهارچوب  1920هنوز در اپريل. شتافت
ستی يشعبه کمون» ات توده های خاورمقداانرتناسيوناليستی و ا

ه خود لزوم سرنگونی حاکميت مه در برناکهندی وجود داشت 
اعالم  را» برپايی مجهوری شوروی در هند«مستعمراتی انگليس و 

 186.ه بودکرد
 

نام  ،»مجهوری شوروی«-رمز الزمی برای بلشويک ها و کمينرتن
کی از مهره حممد علی به ي ،سر از اين حلظه. گرفته شده بود

مبدل » دهليز افغانستان« ی توطئه های کمينرتن در دهای کلي
 .می گردد

 
رسشی که مطرح می گردد اين است که آيا کارمندان کمينرتن می پ

دانستند که هندی ها بازی دو گانه يی را پيش می بردند و 
بتا با توامنندی با اوضاع مشخص خود را عيار می ساختند؟ سن

مشاری از کارمندان روشن بين شورای . تندسمی دان! آری
ارا خاطر نشان می ساختند که کتبليغات انرتناسيوناليستی آش

مگر به . مد علی و شفيق استافی جهان بينی حمناصول کمونيسم م
بت به انگليس و به متايل  به اين که به هر نستنفر آن ها 

در کمينرتن  برزمند، هبايی که شده به خاطر آزادی ميهن خود
اين  ،برای آغاز کار مشرتک. ارزيابی عالی يی داده می شد

 . بيخی بستده بود
 

به خوبی درک می کردند که با در مسکو و تاشکنت کمينرتنی ها 
ناسيوناليست های تيپيک خاوری سر و کار دارند که در هبرتين 

                                                 
چاپ // ... ، آخرين هيات های هندی در روسيه تزاری، .و .رايکف، آ.  185

 . 73، ص1996سوم، مسکو، 
پارسيدس موسی،  انقالبيون هندی در کشور شوراها، : بر گرفته از.  186
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برای . مورد الفبای ترمينولوژی کمونيستی را پذيرفته باشند
ون آماده سازی خيزش مسلخانه ضد سرتده يی چعمليات گ

های سنگين وزن  مبر کمينرتن بود تا آد ،بريتانيايی در هند
ن هندی را که دست کم با اصول وانقالبي –تر و شايسته تری را 

و  یعمومی مارکسيسم آشنا باشند، و دارای جتربه کار زير زمين
ند، دست و باشنانه گنيز با انرژی و از روحيه ماجراجويی بي

 .نندک پا
 

 ،مهه شايستگی های برمشردهآميزه برخوردار از کمياب يافنت آدم 
بود که رهرب آينده انقالب هند را ناگزير دشوار  پيمانه آنبه 

در . گرديدند از مکسيکوی دور دست به مسکو دعوت منايند
اروپا، حال چه رسد به خاور، اجنت های کمينرتن هيچ کسی 

 -بورودين. م 1919تنها در  .دبنشايسته يی را نتوانستند بيا
موفق گرديد در مکسيکو با نامزد درخور و فرستاده لنين 

مهاندارا نات روی  -زب سوسياليست اين کشورحبير کل د -مناسب
که جتربه بزرگ پويايی های خرابکارانه ضد (هندی تبار 

ايی را چه در هند و چه در برون از مرزهای آن يبريتان
  . د، متاس برپا مناي)داشت

 
روی ناکامانه می کوشيد با پول . م ،در روند جنگ جهانی اول

اسلحه خبرد و آن را قاچاقی به هند برای سازماندهی  آملانهای 
 ،برای دستيابی به اين مقصد. برساند انگليسخيزش در برابر 
مکسيکو  ،چين ،در امريکا »یآملانديپلمات های «او پيوسته با 

 .ی جنوب خاوری آسيا بازديد کردو حتا در بسياری از کشورها
هنگامی که امريکا به طرفداری از انتانت وارد  1917به سال 

ی که يجا -روی از ترس بازداشت به مکسيکو گريخت. جنگ شد، م
با پشتوانه طال ) واحد پول مکسيکو(هزار پيسو  50ی ها آملاناز 

ی ختصيص داين پول برای کمک به انقالبيون هن .به دست آورد
مگر روی خبش بزرگ آن را در راه پويايی هايی  ،ته بودياف

حزب  1919در نوامرب . سياسی خود در مکسيکو هزينه کرده بود
 بی درنگ کمونيست مکسيکو با مشارکت او ايجاد گرديد که

روی به  1920به سال . الم داشتعپيوسنت خود را به کمينرتن ا
و کنده به مسمنايندگی از حزب کمونيست مکسيکو به عنوان مناي

با او لنين . ای. و. گسيل گرديدبه دومين کنگره کمينرتن 
 از نردبان مدارجی از روی باالروی وی رديدار کرد که با داو

می توان گمان برد که از جتربه و پويايی او ارزيابی  ،کمينرتن
  . بااليی منوده باشد

 
 روی به عنوان يکی از رهربان دفرت 1920به تاريخ هشتم اگوست 

با 187.»ترکستان کمينرتن برای کار در کشورهای خاور گماشته شد
او صالحيت های بزرگ و منابع هنگفت برای  هب اين کار،

. سازماندهی صدور انقالب  از طريق افغانستان به هند داده شد
.  پشتون ممکن نبود یبدون مشارکت پويای قبايل مرز اين کار
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ملن و کمينرتن در اين در کر شيوی گواه بر آن اند کهراد آناس
در اين پيوند، به گمان بسيار . باره به خوبی آگاهی داشتند

صادر شد مبنی بر برپايی مهکاری  يی در مسکو بی درنگ فيصله
  .با پشتون های هند بريتانيايی

 
گسيل پويای بلشويک ها کمينرتن با پشتيبانی ، 1920تابستان 

و روی به بورودين  هربیميسيون نظامی بزرگی را به ر
هزار ميل  15در گام خنست در نظر بود  .افغانستان آماده ساخت

هزار  500ميل تيربار با  50 گلوله، دانه ميليون 1.5 با تفنگ
هار چهزار دانه گلوله،  50 با قبضه تفنگچه 500 دانه مرمی،

 تگاه راديويی و دو فروند هواپيماسپنج اي ،زار دانه نارجنکه
هيات کمينرتن  1920مگر در ماه اگست .شوده گذاشتبه دسرتس آنان 

هزار دانه  30قبضه تفنگچه با  300چاپی،  ساز و برگتنها 
نارجنک و سه فروند هواپيما به دست دانه ، چهار هزار گلوله
بورودين های به گونه يی که می بينيم، تقريبا تقاضای . آورد

وند ارتش سرخ تنها فيا اين که از  نديا اصال برآورده نشد
 . خبشی از تسليحات را دادند

با ساخنت فرودگاه های (ا کبرپايی پل هوايی ميان کابل و کوش
مهمرتين وظيفه «به گفته بورودين ) ديگر ميان اين دو فرودگاه

 188.بود« هيات
 

در نظر بود  ،سرته قبايل پشتونگپس از آغاز عمليات رزمی در 
ی بايستی ندازند که ميپنج فروند هواپيمای ديگر را به کار ب

را قائم می  و ميسيون» ارتش انقالبی«نه تنها ارتباط ميان 
شوروی را به  جنگ افزارهایبل نيز پارتی های کوچک  ساختند،

اين آماده سازی گسرتده در چهارچوب . مرزهای هند می رساندند
 ،تدوين شده از سوی روی »طرح عمليات نظامی در مرزهای هند«

طرح، کمنيرتن می بايستی به گسرته مطابق اين . پياده می گرديد
فزار و مواد منفجره را برای اقبايل پشتون مقادير بزرگ جنگ 

ابود ساخنت ن«واگذاری به گروه های  انقالبيون بومی به مقصد 
اف و تيلفون، انفجار دادن پل ها رراه های آهن، خطوط تلگ

، می »روهای رزمی انگليس را فلج ساختيکه با آن بسيج ن... و
 189.انيدرس
 

پشت جبهه سپاهيان انگليسی در هند، مهچنان  برای درهم کوبيدن
در نظر بود اعتصاب سراسری و خيزش يگان های رزمی ارتش 

 .بريتانيا را سازماندهی منايند
                                                 

، )فرهنگ بيوگرافيک(هايفيتس، امريکای التين در مدار کمينرتن، .  188
ساختار  .  ک.شاهنظرف شيرين ک.  م. هادی بيکف، گ 149، ص 2000 مسکو،

 . 31، ص  1997مسکو،  1934 -1919سازمانی کمينرتن،  
Documents of the History of the Communist Party of india Vol.1 New Delhi 1972 P.140-149. 

 - 1919 ، سال های 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه،  فوند .  189
مهچنان در باره .  122-121، برگ های 1، پوشه101، پرونده  4،کارتن  1920

پانين، روسيه شوروی و افغانستان در : روی نگاه شود به –هيات بورودين
 . 85-83، ص  1998، مسکو ،  1929-1919سال های 
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با پياده ساخنت تدبيرهای برمشرده شده، بر آن سنجش روی، . م

 25000داشت تا از افغانستان به پنجاب به فرماندهی يک ارتش 
نفری که عمدتا  از مجع پشتون های مسلح با جنگ افزارهای 

 .مدرن، توپخانه و تيربارها برگزيده شده باشد، يورش بربد
 

به  هيات به تاشکنت، گسيل روی -هيات بورودين پس از رسيدن
افغانستان به خاطر اقدامات نامهاهنگ کمينرتن و کميساريای 

کومت حاين،  فزون برا .خلق در امور خارجی به تاخير افتاد
افغانستان شتاب نداشت به هيات حق برپايی متاس های مستقيم 

بورودين به گونه دور در اين رابطه . با قبايل مرزی را بدهد
معاون کميسياريای خلق در امور  -قره خان. انديشانه به ل

هيات «پيشنهاد کرد که کميساريای خلق در امور خارجی خارجی 
که در تاشکنت است، زير سرپرستی خود را مادامی » افغانی
  190.بگيرد

 
رهربی شوروی در مسکو موافقت خود را به اين خواهش بورودين 

در واقع، رهربی آن  که هيات 1920سر از سپتامرب . ابراز داشت
گونه فرماليته زير کنرتل منايندگی روی بود، به . به دست م

امور « تا ت در آمدنکميساريای خلق در امور خارجی در تاشک
 . را در احنصار خود داشته باشد» هند
 

ت زيان جربان ناپذيری به کار کمينرتن نروی در تاشک. پويايی م
چون او با رفتارها و  .رسانيد» دهليز افغانستان«در 

انيايی را اد با نيروهای ضد بريتاظهارات چپ روانه خود احت
در  .انيدشتون ناممکن گردپسرته قبايل گهم در تاشکنت و هم در 

به رهربی عبدالرب را » اجنمن انقالبی هند«او عمال  گام خنست،
از  انششاندي با گروه بزرگ هم 1920ماه می  30که به تاريخ (

افغانستان رانده شد و از مهان هنگام به بعد در تاشکنت بسر 
 . ، در هم کوبيد)می برد

 
 عبدالرب اوضاع در افغانستان و هند را آگاهانه ازيابی می

او می پنداشت که هرگونه تبليغات کمونيستی در ميان . کرد
مسلمانان اين کشورها زيان بزرگی به مبارزه در برابر 

لقوه را به دمشنان مبدل می اچون متحدان با .انگليس می رساند
ميان اجنمن انقالبی هند و کميته موقت انقالبی » جنگ«. گرداند

ای باشنده تاشکنت هند بر انگيخته شده از سوی روی، هندی ه
خبش بزرگ هندی های باشنده تاشکنت از . ساخته بود درا نومي

روی منابع پولی و . م مگر. عبدالرب پشتيبانی می کردند
های مواد خوراکی را  کوپون ديگر ساختمان اجنمن را گرفت و

اين تدبير بسيار کارساز  .برای مهدستان خود می داد تنها
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وی به سرعت رو به افزايش گذاشت ر »هم انديشان»مشار . برآمد
 . و پيرامون عبدالرب تنها چند نفر ماندند

 
به کميته فوق العاده سراسری روسيه در  درگيرهر دو جانب  

بسنت اهتامات . تاشکنت بر عليه يک ديگر گزارش هايی می دادند
متقابل در جاسوسی به سود انگليس در ميان پناهگزينان هندی 

مبدل گرديده بود و چکيست های بومی ديگر به رايج ترين اهتام 
 . به آن توجهی منی کردند

 
يک عامل مهم ديگر را نيز در سنجش گرفت که در  بايسته است 

لغزش ناخبشودنی يی را  مسکو به آن امهيت ندادند و با اين کار
روی در يک خانواده برمهن پا به گيتی : در خاور مرتکب شدند
. مشرده می شد» کافر«مسلمانان ه های دگذاشته بود و در دي

مگر برای ريخنت . يت نداشتاين موضوع برای رهربی کمينرتن امه
در افغانستان و مشال باخرتی هند وابستگی » شالوده انقالبی«

دمشنی  .نيايی بس مهم بودلقوه خيزش ضد بريتامذهبی رهرب با
هندوها و مسلمانان در درازای سده ها مهم ترين عامل سياسی 

جايی که مبارزه در برابر انگليسی ها به  –ين منطقهدر ا
 .گونه سنتی زير شعارهای جهاد پيش برده شد،  بوده است

 
روی و شوروی سهم مسووليت خود را به خاطر آن که روسيه 

دهليز «با ابزارهای ديپلماتيک  کمينرتن نتوانستند
 او .را بر ای صدور انقالب به هند بگشايند، دارد» افغانستان

ر تاشکنت بنا به مسووليت کاری، ناگزير بود گفتگوهای د
روی به سرعت . هادی خان داشته باشد –سول افغانیندرازی با ق

او ستاد پر شاخ و برگی  :در نقش يک ديپلمات بلندپايه درآمد
تنيد و در مقر خود پذيرايی های پرشکوهی به افتخار هادی 

  . خان برگزار می منود
 

 19به تاريخ . تاشکنت موفقانه پيش می رفتگفتگوهای  ،در آغاز
روی به مسکو گزارش داد که هادی خان به منايندگی  1920نوامرب 

 آزادی عملاز در کابل او وعده سپرده است که  کومت خودحاز 
رس خود به  رفنت زود تدارکروی آغاز به 191.بودخواهد برخوردار 

ای امان ت خز برسکابل و گسيل به موقع يک پارتی هديه از پو
مگر، او هر چه بود، نتوانست به . اهللا خان و مهسرش منود

چون در يکی از گفتگوها به قنسول  .افغانستان برود
در » انقالب کمونيستی«برای سازماندهی افغانستان گفت که 

نياز دارد و سپس  در کابل پايگاه و تکيه گاه کيبه  ،هند
مت وايجاد حکما در افغانستان دست به «افزود که پس از آن 

  192.»خواهيم يازيد» شوروی

                                                 
بايگانی دولتی //  15.09.1920نامه به قره خان، تاريخی  -بورودين. م.  191

، برگ  26، پرونده 154، کارتن  495تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 . 167-166های 
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. تر از اين را بازيافتدب» محاقت انقالبی«به دشوار بتوان 

در آن برهه در ميان  »انهشبی آالي«مگر، اين گونه اظهارات 
ها روی نبود که سخن نکمينرتنی ها يک امر عادی بود و اين ت

 .بر زبان می آورد» مجهوری شوروی افغانستان«از 
 
نزد بسياری از کارکنان کمينرتن اين  رد 1920در » خباراقالب نا«

توهم را زاييده بود که بر پايه سناريوی خبارا می توان 
در  .کومت های قانونی بيشرت کشورهای خاور را سرنگون کردح

آشکارا گفته می شد » شورای تبليغات انرتناسيوناليستی«اسناد 
از اين 193.»تسين اايستگاه جتربی انقالب در خاور زم«که خبارا 

در ترکستان با مهکاری دفرت ترکستان کمينرتن  1920رو، در اکترب
را به  »کميته انقالبی افغانستان«اتباع افغانستان  مجع از

اد جاي» آزاد سازی توده های ستمديده افغانستان«مقصد 
 194.کردند

 
رهرب اين سازمان فرد ماجراجويی به نام حممد يعقوب بود که با 

ود می پنداشت که بايسته است به ياری شوروی امان مهنگران خ
به  ااهللا خان را سرنگون و در افغانستان حتوالت سوسياليستی ر

 . ميان آورد
 

به گونه زير تدوين  کميته انقالبی مرکزی افغانستاناهداف 
ری وهمجنابودسازی ساختمان استبدادی، ايجاد « :يافته بود

با داشنت حق انتخاب ل سوم شوروی بر شالوده اصول انرتناسيونا
ری زمين به ااگذوسراسری و از ميان برداشنت اختالفات طبقاتی، 

حفظ سرمايه و توسعه  پرولتاريا، نابودسازی سرمايه داران با
يعقوب خود چنين  به دشوار بتوان گفت که195.»گانی و صنايعرباز

در به گمان غالب او تنها . برنامه يی را تدوين منوده باشد
گروهی از افغان ها را که ناگزير بودند از ترس ن خود پيرامو
بگريزند، گرد آورده و سپس  به خبارا کومت افغانستانحپيگرد 

 .ه باشدبه کمينرتنی ها خدمات خود را پيشنهاد کرد
 

آن  و گشاده رويی در آغاز، دفرت ترکستان کمينرتن با شادمانی
مرکزی کميته انقالبی «ها را پذيرفته و آغاز به متويل 

حکومت افغانستان بی درنگ در باره اين  .کرد» افغانستان
اين کار به سازمان دست نشانده و مزدور آگاهی يافت که 

خنستين در . دشوروی بو بامعنای پيچيده شدن مناسبات آن کشور 
ان اهللا ماهانت مرگباری به شخص ا، برگ پخش شده از سوی کميته

صورت گرفته شده بود، خان که پدرش به گونه مرموزی  کشته 
                                                 

بايگانی // ارا و وظايف انقالب در آسيای ميانه وضعيت انقالبی در خب.  193
، 20، پرونده  4، کارتن 544دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

 . 50برگ 
،کارتن  495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  194
 . 61، برگ  98، پرونده  154
 .80کتاب پانين، ص : برگرفته از.  195
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مگر  .تندسيعقوب و هوادارانش اين موضوع را نيک می دان. بود
حکومت افغانستان تنها «با آن هم در اثر آفريدگی خود مجله 

ينداران و نظاميان مز ،»انپدرکش«ه يک مشت بست که ابرای آن 
  196.»ندوکان بدهد از کيسه مردم فربه تر شما
 

ه شدن بيشرت روابط با برای جلوگيری از تيرکمينرتن 
مگر ديگر  .بی درنگ دست از متويل سازمان برداشت ،افغانستان

تان ديگر به واقعی بودن هتديدات سجانب افغان. دير شده بود
امان اهللا خان مهه آوندها را در دست . کمونيستی پی برده بود

داشت به خاطر دولت خود هراس داشته باشد هرگاه کمينرتن 
را در افغانستان به پيمانه گسرتده هپن می پويايی های خود 

 . منود
 

سياسی کمينرتن به رهربی روی  -در رابطه با اين، هيات نظامی
امير با مهه تنفری که از انگليس داشت،  .حمکوم به شکست بود

يزش ضد خبه منايندگان کمنيرتن اجازه منی داد آماده سازی 
تنها . منايد بريتانيايی را در هند از خاک افغانستان آغاز

 جنگ افزاررزومندی حکومت افغانستان مبنی بر به دست آوردن آ
هادی خان را ناگزير می ساخت در تاشکنت به  ،یوو طالی شور

 . منايد خوش و بشکجدار و مريز  ،گان کمينرتنندمهکاری با مناي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، پرونده ويژه 495تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند بايگانی .  196
 . 66؛ برگ  98، پرونده 154
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 خبش دهم

 خنستين کاميابی ها و ناکامی های کمينرتن
 »دهليز افغانستان« در 

 
ناژ های خود تاريخ نويسان مهواره برتری بزرگی نسبت به پرُس

و می توانند  به آنان روشن است نتيجه هنايی: دارند
کدامين شخصيت اعصار  پيروزیخردورزانه تر علل شکست يا 
مهه  ،در اين حال .افندگو بش گذشته را جتزيه و حتليل کنند
در به دست آمده  یو کاميابی ها ناکامی ها معموال ماجراجويی

 .اعالم می گردد پيروزی –جسورانه اتمبارز
 

ه هرگاه بر کبرای مهه پژوهشگران بديهی پنداشته می شود 
ماجراجويانه منابع بزرگ انسانی و  پياده سازی برنامه های
به دست  اصلیاهداف  هر چند هم ،مادی ختصيص يافته باشد

طبق  .يدآپديد می  یميانگين تما نتايج وزنينح مده باشد،نيا
رخدادها در ترکستان  1921-1920در سال های مهين قاعده، 

 . افغانستان و هند به راه افتادند
 

هرگونه ماجراجويی کمينرتن در  1917پس از پيروزی بلشويک ها در
 آننسبتا کوچک متهورانه می منود که پياده سازی خاور عمليات 

 .انقالبی تا اوضاع واقعی تجلاجو  روح بهبسته بود  بيشرت
سازمان  تند کهسدر مسکو و تاشکنت نيک می دانافزون بر اين، 

مواضع انگليس  ندامی تو کمينرتن در افغانستان و هند اطالعاتی
رت مند دمنايد و اين کشور قلرزان  به شدت را در آسيای ميانه

وتاه کد در برابر روسيه شوروی ورا وادار ساند دير يا ز
. بود »میظحد اع«در يک سخن، انقالب در هند برنامه  .بيايد

 دهليز«اما ايجاد ستون پنجم ضد بريتانيای کمينرتن در 
 .»حد اقلی«برنامه »  افغانستان )داالن(
 

بر روسيه شوروی و  ،برای حتقق آن در هر گونه حتول اوضاع
پايگاه «در نزديکی مرزهای هند بريتانيايی تا کمينرتن بود 

شورای «جای روی مهين منظور، . دنرا ايجاد مناي» دانقالبی هن
در اواخر تابستان را  »تبليغات و اقدامات انرتناسيوناليستی

علت اصلی برچيده شدن گليم . کمينرتن گرفت »دفرت ترکستان« 1920
شورا آن بود که اين ارگان کمينرتنی نتوانست شبکه پر شاخ و 

ل سوم را در کشورهای برگ خوب زير زمينی برومنرزی انرتناسيونا
به  يگاه هایاپنتوانست  :مهسايه ترکستان تنيده و بگسرتد

منظم  خربچينی. ارتباط را در مرزها ايجاد منايد راستی پويای
 نکردن به خاطر رعايت. يش برده منی شدپو تدوين اطالعات 
 .لو می رفتندی پی ديگری کيآن  ماموران ،موازين عادی حمرميت
تاشکنت دفرت ترکستان کمينرتن آغاز به کار  در اين رابطه، در

بزرگی در زمينه ايجاد ساختارهای غير قانونی  پويايیکرد که 
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کمينرتن هم در ترکستان و هم در آسيای ميانه پيش روی آن 
 . بود
 

رهربان سه گانه دفرت ترکستان کمينرتن با اين سنجش برگزيده 
ترکستان را شدند که به گونه اعظمی بتوانند منابع مجهوری 

. برای مثال ی .برای حل اين مساله به کار اندازند
سوکولنيکف که ارگان نو کمينرتن را رهربی می کرد، مهزمان 

زب کمونيست حه مرکزی تفرمانده جبهه ترکستان، صدر کمي
مهکار وی . بلشويکی دفرت ترکستان و صدر کميسيون ترکستان بود

کميته مرکزی : ستان بودصفراف مهزمان عضو رهربی دو دفرت ترک. گ
  197.و کمينرتن) شاخه بلشويکی(سيه وحزب کمونيست ر

 
روی در تاشکنت صرف مناينده کمينرتن بود و مساعی خود . تنها م

اين . اخته بودسمتمرکز  »پايگاه انقالبی هند«را برای ايجاد 
يکی از داليلی بود که کار در افغانستان و هند برای دفرت 

 . لويت يافته بودترکستان کمينرتن او
 

روند سامانيابی اين سازواره کمينرتنی نسبتا با دشواری پيش 
شورای تبليغات انرتناسيوناليتی و دفرت  1920تا اواخر . می رفت

تنها مقارن . وجود داشتندترکستان کمينرتن عمال موازی با هم 
ساختار دفرت ترکستان کمينرتن به ميان آمد و  1921با اوايل 

 . آغاز به شکلگيری کردتی اطالعاکار 
 

 :دستگاه اين سازمان قرار زير بود سيمای
تا ماه مارچ سال  .دبير مسوول آن بود -صدر دفرت ترکستان -1

. سوکولوف، گ. ی  –فعاليت های آن را بورد سه گانه  1921
 . روی ميان خود تقسيم می منودند. م و صفراف 

مرکزی  دفرت حماسبات و خبش تامينات خبش ،اداره عمومی -2
 . دستگاه را می ساخت

با امهيت ترين خبش دفرت بود که ) تشکيالت(شعبه سازمانی   -3
. و رمسی تقسيم می شد) فیخم(رم، زير زمينی حمبه خبش های 

 ،کار مسووالن ارتباط با افغانستان) خفيه(خبش غير رمسی 
آن ها به نوبه . ا رهربی می کردرن يپامير، ايران و چ
. را زير پوشش گرفته بودند ومنرزیبر خود نقاط مرزی و
مده خبش حمرم پرداخنت به مراسالت رمزی عوظيفه اصلی و 

. پيشربد کارهای شبکه های خربچينی برومنرزی بود ،)شفری(
ه انقالبی تکار منايندگان با صالحيت در خيوه و خبارا کمي

احتاديه «مربيان  و روی. هند ايجاد شده از سوی م
و مسووليت های خبش  اره مکلفيت هدر داي »کارگران چينی

 .رمسی قرار می گرفت
به پخش آثار اشتهاری و تبليغی به شعبه نشرات و چاپ   -4

مشول اوراق تبليغی و کتابواره ها به زبان های خاوری می 

                                                 
. ، ص1987دانشنامه، مسکو، . جنگ داخلی و مداخله نظامی در شوروی.  197
690 ،612-61 . 
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مشار کارکنان و کارمندان دفرت ترکستان کمينرتن . پرداخت
 198.نفر می رسيد 157به  1921مقارن با ماه مارچ 

به تاشکنت رسيد، » هيات افغانی«روی به رياست . که م هنگامی
برای آن که . بی درنگ به پياده سازی برنامه های خود پرداخت

خبش نظامی ايجاد گرديد در بافتار هيات وقت را از دست ندهد، 
بورد برای آموزش  نظامیآموزشگاه «که بر شالوده آن 

دهی هندی مهه انمکورس های فر(فرماندهی از مجع انقالبيون هند 
 . ايجاد گرديد )اقسام اسلحه

 
 نظامیکه دو سوم افسران آموزشگاه بی درنگ توافق گرديد 

متشکل از مجع مسلمانان نواحی مشال باخرتی هند بريتانيايی 
روی می خواستند پس از شش ماه يک صد . و مسوکولنيکف . باشد

يگاد بر« ايجادرا به گسرته قبايل پشتون برای » افسر انقالبی«
  199.گسيل دارند »هندی

  
ايجاد  نظامیآموزشگاه ويژه  ،برنامهبرای پياده سازی اين 

در آغاز به گونه ابتدايی در آن در نظر : گرديد به اين وسعت
 ،، سواره نظامیهوايی، توپچ(بود کورسانت ها را در شش خبش 

 25تنها  مگر در تاشکنت. آموزش دهند) سیدپياده تيربار و مهن
شامل  اه کورسدر اين ی را يافتند که حاضر بودند نفر هند

تنها » رس های فرماندهی هندیوک«در رابطه با اين، . شوند
خبش بزرگ هندی ها در . متشکل بودند از خبش های پياده و هوايی

که مبادی پياده نظام را  کورس های پياده آموزش می ديدند
گ ها و مهه کورسانت ها مبادی کاربری تفن. فرا می گرفتند

ده نفری که در کورس هوايی آموزش . را می دانستند تيربارها
چون  ،ازی و هوايی را فرا نگرفتندومی ديدند، عمال دانش پر

را منی توانستند چونان » 3 -فرمان«و » نيوپور«جنگنده های 
 200.آموزشی به کار گيرند اهایمهواپي

 

                                                 
سيمای اپارات دفرت ترکستان کمينرتن و پيوندهای آن با سازمان های .  198

ريخ سياسی و اجتماعی روسيه، بايگانی دولتی تا// انقالبی برومنرزی
فهرست کارمندان دفرت ترکستان «؛ 2، برگ 3، کارتن 4پرونده ويژه 

-65، برگ های 5، کارتن 4، پرونده ويژه 544مهان جا، فوند // »...کمينرتن
در اين فهرست به دليل نامعلومی از سوکولنيکف، صفر اف و روی نام . 67

. نفر کار می کردند 157ترکستان  در دفرت« مهراه با آن.  برده نشده است
گيلينسن در اثر خود زير نام . م. برخی از جوانب کار اين سازمان را و

صص  1، مشاره 1999، انتشارات خاور، )1921-1920پاييز (دفرت ترکستان کمينرتن
 .آورده است)  59-77

بايگانی دولتی تاريخ //  10.11.1920به اسکليانسکی، تاريخی  -روی. م.  199
 . 6، برگ 11، پرونده 68، پرونده ويژه 495تماعی و سياسی روسيه، فوند اج
طرح فشرده سازماندهی آموزشگاه نظامی برای آموزش بورد فرماندهی «.  200

بايگانی دولتی تاريخ // 5.10.1920، تاريخی »از مجع انقالبيون هندی
گ ، بر34، پرونده 68، پرونده ويژه 495اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

 .7-5های 
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ع رسی کورس های فرماندهی هندی از مجدم -ترکيب فرماندهی
برای مثال، . برگزيده شده بود »هيات افغانی«کارشناسان 

نظامی فرمانده  سازمانده و خنستين فرمانده اين آموزشگاه
کيسيليوف بود و خلبان  گوپه خبش هوايی را رهربی می . ن -سرخ
 . کرد

رييس  -لوسيف. و) ستانه لغوآدر ( 1921در اواخر ماه مارچ 
هندی که يک مامور علمی آموزشگاه ويژه  -اداره نظامی

از انقالب بود، آغاز به پيش نظامی با پيشينه کار  -العاتیطا
اين گونه، کورس های هندی . گاه ويژه هندی منودشرهربی آموز

العاتی جبهه طزير کنرتل مستقيم مناينده يکی از ارگان های ا
  .  ترکستان قرار گرفت

 
کمينرتن می مداخله ستاد جبهه ترکستان در امور آموزشگاه نظا

وضعيت امر در کورس ها برای انقالبيون : يک تدبير ناگزير بود
افزون بر آن که خبش .  هندی بسيار بد بود و از دست می رفت

بسياری از کارشناسان نظامی از  ،مادی آن تامين نگرديده بود
روی از آن ناخشنود بودند که در نقش استادان  -هيات بورودين

 . پوش و هتيدست ظاهر شده بودند ژنده وچک هندی های کگروه 
 

فرماندهان سرخ برای کار حمرمانه رهسپار افغانستان بودند و 
تاخير پيش بينی ناشده آن ها در تاشکنت هرگاه بی پرده گفته 

بسياری از آنان در خنستين . شود برای شان ناخوشايند بود
فرصت به دست آورده در پی گرفنت وظايف ديگر می برآمدند و از 

هندی ها  نظامیدهی آموزشدر ين رو شور و وجد بايسته را مه
می امر هند زيان «روی . م گفتهبه  ،در نتيجه .تبارز ندادند

 201.»ديد
 

 ،در هند» انقالب«آماده سازی کادرهای نظامی برای در هرگاه 
کار بی درنگ به راه نيفتاد، مگر کار در ميان هندی ها و 

مينرتنی ها بس اميد خبش می افغان ها در مراحل خنست از ديد ک
پس از سرنگونی امير خبارا و اشغال اين کشور از سوی . منود

فصل سرته پويايی بالگيگان های ارتش سرخ، مشار هندی ها که در 
دفرت ترکستان کمينرتن آمدند، به گونه چشمگيری افزايش يافت و 

خالفت  امواج جنبش 1920چون پاييز . ادامه داد ونیبه فز
ده ها تن  .ن هند بريتانيايی به ترکستان رسيده بودمسلمانا

در  ) خليفه(از هندی ها که آرزومند دفاع از سلطان ترکيه 
 به انگليسی ها بودند، آغاز به آمدنبرابر زور گويی های 

 . خبارای قديم و تاشکنت منودند
 

هر چه سريعرت به آناتولی  می کوشيدنداين آدم ها روشن است 
ف خواست خود مدت درازی در ترکستان معطل بروند مگر بر خال

 پرشورپروپاگندهای زير تاثير در گسرته شوروی آن ها . ماندند
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. و کمونيستی کمينرتنی ها قرار گرفتند ستيزانه بريتانيا
اله جلب و جذب و کشانيدن ناسيوناليست های هندی به مهکاری سم

آنان  سان تر می گرديد که پای بسياری ازآبا کمينرتن با آن 
شان به گرداب خونبار جنگ داخلی  خواستدر ترکستان خالف 

کشانيده شده بود و برای حفظ زندگی خود ناگزير گرديده 
برای مثال، . اچی ها جبنگندمسبودند تفنگ در دست در برابر با

امنيت حکومت شوروی خبارا را دسته يی از تيربارچيان برگزيده 
 .ندی ها به دوش داشتندشده از مجع ه

 
خارجی  دوصد تنتنها در خبارا نزديک به  1920مقارن با اواخر 
که به گونه خود جوش پيرامون دو گروه گرد  بود و باش داشتند

يکی از اين دو گروه متشکل بود بر بازرگانان و  .آمده بودند
 .بازاريان

 
پيشربد تالش های منايندگان دفرت ترکستان کمينرتن مبنی بر  

: اجناميد باژگونه برآيندهایها به  تبليغات در ميان آن
بازرگانان ترس خورده بيخی از زندگی سياسی در خبارا کنار 

مگر حتا آن ها ناخواسته به کمينرتن در زمينه راه . کشيدند
. اندازی کارهای زير زمينی در افغانستان و هند کمک منودند

کشاندن متشبثان  شدن ازميد نوحکومت شوروری در ترکستان با 
اوراق هويت افغانی و  ،خود سویبه  .]گ-و افغانی[ یهند

از پسان ها اجنت های کمينرتن . بريتانيايی آنان را گرفتند
برای گسيل ماموران خود به افغانستان [اين اسناد اوريجينال 

 .  هبره گيری منودند. ] گ-و هند زير نام اتباع اين کشورها
 

هاجران سياسی گروه ديگر در ميان کولونی هندی در خبارا م
که در سال های جنگ جهانی اول و سال های پس از جنگ  دندبو

اين آدم ها بيشرت به فراخوان  .به آسيای ميانه آمده بودند
های مبارزه در برابر استيالی بريتانيا بر هند متايل نشان می 

آوندهای مبلغان کمينرتن مبنی بر اين که در برابر . دادند
هند مبارزه کرد، حتا خبشی خاک بل در انگليس نه در آناتولی، 

در اين . ن جنبش اعاده خالفت را متقاعد ساخته بودااز هوادار
روی در . ات مگروه از اقدام نرابطه، بسياری از اعضای اي

  202.بانی می کردنديپشت» کميته انقالبی هند«زمينه ايجاد 
 

در زمينه انقالب » هندی -کار تدارکاتی افغانی«در چهارچوب 
چنان در ميان افغان های باشنده نده در هند، کمينرتنی ها مهآي

به » کميته مرکزی انقالبی افغانستان«. خبارا فعاليت می کردند
در  ،وجود آمده پس از سرنگونی امير خبارا به رهربی يعقوب

آغاز محايت حکومت شوروی در خبارا را با اين سنجش به دست 
ند مهچنان خدمات در آينده می توان«آورد که اعضای آن 
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ارزمشندی را برای آماده سازی جنبش انقالبی در هند اجنام 
  203.»دهند

 
که يعقوب را بی درنگ برای اجنام گفتگوها به مهين دليل بود 

روی نزد او به تاشکنت فرستادند که حاضر شد در ازای . با م
سازمان خود را مبنی بر  خدماتبه کمينرتن  ،دريافت محايت مالی

ال افغانستان و گردآوری اطالعات بکه زير زمينی در مشتنيدن ش
روشن است که اين 204.دايدر شهرهای مهم اين کشور پيشنهاد من

افزون بر آن، برخی از . گونه پيشنهاد ارزمشند پذيرفته شد
منايندگان رهربی شوروی ترکستان و کمينرتن می پنداشتند که 

ا در امر نقش بزرگی ر« کمينه مرکزی انقالبی افغانستان 
بازی می منايد و افغانستان » رهايی سازی کشور خود از امير

 205.می کشاند» جهانیکبير انقالب «را به 
 

هر چند دست سرنوشت نگذاشت اين طرح پياده شود، مگر با آن 
نرتن نتوانسته يهم اين به معنای آن نبود که دفرت ترکستان کم

مقارن . منايد ايجاد بود در افغانستان پايگاه های زير زمينی
ده ها کمزارشريف و مشاری از ده ،ميمنه ،در هرات1920پايان با

مهچنان يک . فعال بودند پايگاه های کمينرتن و روستاهای مرزی
اسناد بايگانی . پايگاه کمينرتن در مرو و سرخس نيز فعال بود

ها گواه بر آن اند که اجنت های کمينرتن فعاالنه از شهر مرزی 
بسنده است بگوييم که مهو در اين شهر . گرفتندترمز هبره می 

 206.کميته مرکزی انقالبی افغانستان به ميان آمده بود
 

خود در اين شورای تبليغات انرتناسيوناليستی از آدم های 
. کار می گرفتبرای رسانيدن آثار تبليغی  رتنقاط نشيمنی بيش

بر مجع آوری  یتکيه بيشرت ،با به ميان آمدن دفرت ترکستان
 .شدی در باره اوضاع در افغانستان و هند می طالعاتمدارک ا

توجه ويژه يی در اين حال به اطالعات در باره گروه های هندی 
يی که رهسپار ترکستان روسی می گرديدند و نيز سياست حکومت 

ان افغان يتان و در باره اجنت های بريتانيايی در مسافغان
 . ی گرديدممعطوف ... ها و 
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نرتن در افغانستان هزينه يايجاد شبکه زير زمينی کم روشن است
دفرت ترکستان کمينرتن منابع الزم  .را در بر داشت های سنگينی

ليون روبل با دو مي روی. تنها م .را در اختيار داشت
آن را برای  ،پشتوانه طال را از مسکو به تاشکنت آورده

خارجی  مناينده کميساريای خلق در امور -گوپنر.د نگهداری به
را هزار روبل آن  صدکه بی درنگ  ه بودسپرد ،در شهر تاشکنت
 . ه بودتقاضا منود برای خمارج خود

 
چون تنها برای مصرف در  د،ها را به دست نياور لاو اين پو

مگر . گسرته افغانستان و هند بريتانيايی ختصيص يافته بودند
سرتس حکومت شوروی به عوض آن دو ميليون روپيه هندی را به د

ت آورده نروی گذاشت که به گونه عاجل از باکو به تاشک. م
 207.شده بود

 
اين که اين پول برای چه کارهايی ختصيص يافته بود، هبرت از هر 

. کارمند دفرت ترکستان کمينرتن توضيح داده بود -شوملان. کسی م
در باره امهيت تاشکنت چونان پايگاه «او در گزارش خود 

نبايد فراموش کنيم که هنگامی که ما در « :نوشت» انقالبی هند
باره کار از طريق افغانستان سخن می گوييم،  در گام  خنست و 

و از طريق آن ها » آزاد«منظور ما قبايل پيش از هر چيزی 
  208.»قلب هند است

 
روی در باره لزوم سازماندهی قيام سراسری . م هبالزم نبود 

. يس ياد آوری شوددر برابر انگل» آزاد«کوهنشينان نوار 
او بدون پشتيبانی پويا » طرح عمليات رزمی در مرزهای هند«

به کشانيدن  ،در اين رابطه. از قبايل مرزی پشتون ناممکن بود
 . امهيت درجه اول داده می شد ،پشتون ها به مهکاری با کمينرتن

 
که به (حزب کمونيست هند  1 ود که کارت حزبی مشارهبتصادفی ن

در تاشکنت را ، )روی ساخته شده بود. موی از س 1920سال
برادر زاده معاون  -پشتون تبار عبدالقيوم دولت خيل

 1920به سال  .به دست آورده بودکميساريای خيرب و وزيرستان 
می ) پولند( اين مرد جوان در صفوف ارتش سرخ در جبهه هلستان

رزميد که از آن جا با شتاب فراخوانده شد و به تاشکنت گسيل 
روی قرار . کميته انقالبی هند يعنی مدر خدمت  تا رديدگ

 209.بگيرد
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روی با خنستين منايندگان قبايل پشتون هند . در تاشکنت م

گرفنت کمک برای ادامه مبارزه مسلحانه  برایبريتانيايی که 
در  .متاس هايی برپا داشتآمده بودند، به ترکستان با انگليس 

از سليم خان م مستعار اکرب شاه پشتون با نا 1920اواخر 
او مهراه با وزيری ها در آخرين . روی آمد. وزيرستان نزد م

هيان امان اهللا خان می ابه هواداری از سپجنگ افغان و انگليس 
بود  لنين. ای .هدف اصلی ديدار اکرب شاه ديدار با و210.رزميد

محايت مادی و «خلق خواستار  هایتا از رهرب شورای کميسار
 211.گردد» يری هامعنوی برای وز

 
روی بی درنگ اکرب شاه را به مسکو گسيل داشت و نامه يی . م

مگر سفر اکرب شاه . قره خان فرستاد. دست او عنوانی ل
به داليل نامعلومی مهه خواهش های او : نافرجام به پايان رسيد

 ،رهربان شوروی و کمينرتن در مسکو ،ه گمان غالبب212.رد گرديد
روی تکيه داشتند و منی خواستند پيش  .بر پياده سازی پالن م

از وقت منابع مادی را در محايت از وزيری ها به پا خاسته به 
 . هدر بدهند

 
فرستادگان نوی از قبايل  ،در پی اکرب شاه 1920در ماه نوامرب 

اين هيات ده نفری را حممد اقبال . به تاشکنت رسيدند» آزاد«
تا گرفت روی وظيفه . معبداحلق از . و عبداحلق رهربی می کردند

ضد بريتانيايی را در ميان پشتون های نوار  یپويايی ها
ق يک هزار برای اين مقصد به عبداحل .به راه اندازد» آزاد«

 25تزاری و برابر با ) ده روبلی) بانکنوت(اسکناس(چرونس 
از روی . هزار روپيه هندی سکه های نقره يی افغانی داده شد

ينرتن و سفارت شوروی در کابل بر می اسناد دفرت ترکستان کم
آيد که عبداحلق بايد پياده ساخنت وظايف خود را از باجور 

جايی که کمينرتن توانسته بود مرکز زير زمينی   –دومنمی آغاز 
 . ايجاد منايدرا يی 
 

حلق با مهراهان خود از ال و عبدااقب 1920نوامرب  25به تاريخ 
ها  نآ 1921فربوری  يکماريخ به ت. تاشکنت به افغانستان رفتند

ق پويايی پرشوری را در ميان جايی که عبداحل -به کابل رسيدند
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، پرونده 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  212
 58، برگ 98، پرونده 154يژه و
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هللا ات نزد امان ساو توان. اران افغانی به راه انداختدسياستم
و بدل شده ميان خود و روی  دخان بارياب گردد و نامه های ر

را در باره فعاليت های را به دسرتس او بگذارد و اطالعات خود 
او کوشيد امير را . رت ترکستان با او در ميان بگذاردفد

برتساند که روسيه شوروی در پی تدارک کودتای مسلحانه به 
به مهين روحيه به گمان غالب عبداحلق . نگونی او استرمقصد س

با سپهساالر نادر خان که قبال اقبال را زير محايت خود قرار 
 . داده  بود، به گفتگو پرداخت

 
به گونه به پايتخت افغانستان  روی. ، فرستاده مدر يک سخن

آغاز به  توان با مهه غير منتطره برای رفقايش و نيز سوريتس
نيايی کمينرتن در به پويايی های ضد بريتازيان رسانيدن 

يی اينپشتون هند بريتا» زادآ«افغانستان و در ميان قبايل 
که  اقبال و مهراهانش اين بود رحمسوس ترين ضربه ب. منود

ق آن ها را از منابع مالی برای کار در ميان قبايل عبداحل
کوشيد به هند  ناگهاناو با گرفنت مهه طالها . مرزی حمروم ساخت

کومت افغانستان دستگير شد حمگر از سوی . بريتانيايی بگريزد
ليسی استان گميسار انک-گرانت هاميلتونکه نامه او عنوانی 

عبداحلق در پيام خود به . ردمشال باخرتی مرزی را به دست آو
از تاشکنت با اطالعات بس ارزمشندی «که  ه بودهاميلتون نوشت

تا به او اجازه عبور از مرز هند  ه بودو خواهش کرد» می آيد
 213.و افغانستان را بدهد

 
بر مهه روشن گرديد که عبداحلق جاسوس انگليس  ،سر از اين حلظه

: قابل پيش بينی بود سرنوشت او در افغانستان به آسانی. است
ند نالزم بود بدا ها شورویبر مگر . کشته شدن به دست دژخيم

در اين . اتی را به انگليسی ها داده بودعکه عبداحلق چه اطال
پس به تاشکنت وااو را  تا خواهش کرد رزیطسوريتس از  ،رابطه

 .گيرد ش صورترسی مفصلی از پويايی هايپگسيل دارند تا باز
شوروی حاضر بود پس از اجنام بازپرسی عبداحلق جانب  روشن است

مهه تقاضاهای  رگم .را دو باره به افغانستان حتويل دهد
امان اهللا خان موافقت نکرد تا . سوريتس از سوی طرزی رد گرديد

سی رزندان دمهزنگ از جاسوس انگليس بازپ ربازپرس شوروی د
ده حتقيق وعده خود مبنی بر گذاشنت پرونبه امير مهچنان  .منايد

 .ردکوفا ن ،عبداحلق به دسرتس سفارت شوروی در کابل
 

                                                 
روی به قره خان، تاريخی . نامه م// مدارک پرونده عبداحلق. 213

، 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // 2.11.1920
، حمرميت و سر به مهر بودن 19-16برگ های . 35، پرونده 68پرونده ويژه 

که بسياری از پژوهشگران  بايگانی های کمينرتن منجر به آن گرديده بود
شوروی از عبداحلق به عنوان جاسوس انگليس، بل به عنوان يک انقالبی 

 .   راستين هندی نام بربند
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روشن 214.پس از يک سال جاسوس انگليس در زندان کابل کشته شد
سوريتس پايان يافت،  تقاضاهایاست با کشته شدن او نه تنها 

نزد  از بل نيز پرونده مسرتد ساخنت طالهايی که هنگام بازداشتش
ماموريت جاسوس انگليس مهه شکست  .ضبط شده بود، بسته شد او
در کابل ند و اوضاع پيرامون اقبال ز را به جای خود نشايچ

  . دعادی ش
 

آنچه مربوط به اقبال می گردد، او حتا موفق گرديد 
گفتگوهايی را با منايندگان قبايل پشتونی که به کابل آمده 

» آزاد«برای ادامه پويايی در نوار . بودند، اجنام دهد
عمده ترين . سپرد به اقبال مبالغ جديدی بدهدوعده سوريتس 

و کماکان فعال  همرکز باجور کمينرتن در هم کوبيده نشد: چيز
اطالعات  خودت سچنين بر می آيد که عبداحلق می خوا. بود

ارزمشند به دست آورده در زمينه را به منايندگان بريتانيا 
سوی  چون از .مگر فرصت نيافت اين کار را اجنام دهد. برساند

يکی از  ،به رغم اين، هر چه بود. افغان ها بازداشت شد
. ن در هند با ناکامی و شکست رو به رو شدرتکمين برنامه های

پس حات رسانه های هندی بازتاب يافت که ماجرای عبداحلق به صف
هيچ حرفی مبنی بر فعاليت های اقبال و  روشن بود از آن ديگر

 . باشد نوانست در ميامهراهانش در ميان پشتون ها منی ت
 

ايت از جنبش مقاومت قبايل مح در زمينهروی . ش ديگر ماليک ت
به هر چند هم . ه بودنيز با شکست رو به رو گرديد» آزاد«

در مبارزه از بلوچستان دو خان با خواهش کمک . ديگری دليل
به آن در دفرت ترکستان بی درنگ . روی آمدند. نزد م ضد هند

اد نمهين بود که در اس. دگی روسی شده دادندنام های خانواها 
ياد می  »مصری خانف«برادران نام مينرتن آن ها را به ک
 . ودندمن
 
روی مبالغ هنگفت پول و سکه های طاليی و نقره يی را به  .م 

 به آنان افزار گمهچنان مقاديری جن و اشتذان ها گخدسرتس اين 
معرفی خط م و افزون بر اين، به آنان نامه هايی حمر. داد

داده شد که بايد در افغانستان  هايی برای پايگاه های تيمی
ان مصری خانف را از طريق ربراد. و هند از آن کار می گرفتند

مسير دور و چنين که  آيدچنين بر می  .يل داشتندگسپامير 
آن ها بی درد . ت امنيتی گزيده شده بودبنا به مالحظا ،دراز
به بدخشان افغانی » بيخار« و چنانی که می گويند،سر 

. مگر پس از آن، اوضاع طبق برنامه کمينرتن پيش نرفت. رسيدند

                                                 
تلگرام سوريتس به منايندگی کميساريای خلق در امور خارجی در .  214

بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی // ، 6/6/1921تاشکنت تاريخی 
؛ تلگرام 21-20، برگ های 35، پرونده 68ونده ويژه ، پر495روسيه، فوند 

بايگانی //  6.6.1922سفير شوروی در کابل به چيچيرين تاريخی  -راسکلنيکف
، 68، پرونده ويژه 495دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

 .18، برگ 78پرونده 
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رم به حمبرادران مصری خانف خبش چشمگير پول اسلحه و نامه های 
 . دادند به والی بدخشان روی را. دست آورده از م

 
صفحه در  چهاردهبرادر بزرگ برای امير نامه گزارشی يی در  

سوگند ن، آافزون بر . نوشتشان در تاشکنت  باره مدت حضور
 مده بود کهآبه امان اهللا خان فرستادند که در آن نامه يی 

   215.ندارند» سازمان انقالبی هند«هيچ وجه مشرتکی با 
 

و [ ناکامی ديگر کمنيرتن ثابت ساخت که سران قبايل پشتون 
از هر کسی که باشد برای ادامه مبارزه  دحاضر ان.] گ-بلوچ

مگر با روسيه شوروی . لحانه در برابر انگليس کمک بگيرندمس
مهکاری خنواهند » انقالب افسانه يی هند« و کمينرتن به خاطر 

خاطر نشان ساخت که در آن هنگام مهچنان بايسته است  .کرد
سران سرشناس قبايل پشتون به گونه مدللی امان اهللا خان را 

از  .ی پنداشتندحامی اصلی و متحد خود در برابر انگليس م
مهين رو منی خواستند بدون آگاهی وی کدامين عمليات پنهانی را 

 .ازنددرته افغانستان راه بينسدر گ
 

البته، در پرونده هندی دفرت ترکستان تنها شکست های پيهم 
ان روره«ته ياس هايی با کمکمينرتن موفق شده بود مت. نبود
يعنی  -بود که در ميان مسلمانان هند بسيار معروف »جهاد

چندين دهه در روستای ن مقر آنا. وهابيون برپا منايد
مناينده  -حممد ياسين  1919به سال .  رکند واقع بودمچکوهستانی 

وهابيون به کابل آمد و با ديپلمات های شوروی متاس گرفت و 
 کنرتن برای سازمان خود کمميپس از آن به تاشکنت رفت و از ک

 پخشتوافق منودند به کمينرتن در  وهابيون ،در ازای آن. گرفت
پروپاگند های ضد بريتانيايی در ميان قبايل پشتون کمک 

   216. منايند
 

 ساز طريق شهر سرخهفت نفر هندوستانی  1920در ماه دسامرب 
الب اين غبه گمان  .نه منودندرخايران به گسرته قبايل پشتون 

اد ارتش از سوی ست. بودند» کميته رهروان جهاد«ها منايندگان 
سه قبضه  ،گلوله 900گ انگليسی و نيکم برای آنان هفت ميل تف

 217.و يازده قبضه تپانچه هفت تير داده شده بود تيربار
 

 اب هر چند هم( هرچه بود، به ياری وهابيون، کمينرتن توانست
قبايل » زادآ«مواضع خود را در نوار  ،)دشواری های بزرگ

 .پشتون حتکيم خبشد

                                                 
 برخی«شوملان . يادداشت گزارشی کارمند دفرت ترکستان کمينرتن م. 215

بايگانی دولتی تاريخ //  »فاکتور های اطالعاتی در باره کار در هند
 .85، برگ 3، پرونده 68، پرونده ويژه 495اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

، پرونده 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  216
 .145، برگ 105، پرونده 3ويژه 

، پرونده 544و سياسی روسيه، فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی .  217
 .41، برگ 60، پرونده 4ويژه 
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م جتزيه و حتليل مواد و مدارک دفرت ترکستان اين گونه، هنگا

در » ی هندبپايگاه انقال«ايجاد  آشکار می گردد که برای
ترکستان از سوی حکومت شوروی از طريق کمينرتن منابع بزرگ 

به مقصد آماده سازی . مالی و مادی ختصيص داده شده بود
 برای جتاوز مورد نياز» ارتش انقالبی«ادرهای فرماندهی برای ک

شايش گدر تاشکنت آموزشگاه ويژه نظامی  یييانبه هند بريتا
 متاس ها، مبنی بر برپايی پويايیمهزمان با آن تالش های . يافت

پول و مواد تبليعاتی به گسرته پشتون  ،هحاسل ،ت هانيل اجگس
  .اجنام شد

 
به ياری مهکاری با ناسيوناليست  1920ال سدر اواخر کمينرتن 

 ماموران اطالعاتیر برای گسيل عمال و چند مسي ،های خاوری
مگر عملی ساخنت موثر اين کار . به هند در اختيار داشتخود 

هم به دليل دوری مسافه از هند و هم . از ترکستان ميسر نبود
سازمان  پويايیهم به خاطر  به خاطر خمالفت افغانستان و

  .بريتانيا اطالعات
 

تا تاشکنت می  که قبايل پشتون اندکشمار فرستادگانبيشرت 
ر استخبارات انگليس که د ددير يا زود به ساحه دي ،رسيدند

افرون بر . ، می افتادنداتی داشتعترکستان شبکه گسرتده اطال
 اين، تنها مشار اندکی از پشتون ها به مهکاری با کمينرتن

 »در هند در برابر انگليس دهاج«چون ميان  .موافقت می منودند
 .بود یبزرگ و شيار گسل »ی در هندتسالب سوسياليقان«و 
 

کار با  رفته، رفته ،کمينرتن در روند کار ناگزير بود
فرا گيرد و ت های خاور زمين را بياموزد و سناسيونالي

نه  .ضاع راستين ويرايش منايدوراهکار خود را با توجه به ا
   . اين که درگير جزم های باوری و طرح های خيالی گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 119

 
 
 
 
 

 خبش يازدهم
 کارروايی های مرکز زير زمينی کابل

 
هند بريتانيايی را » آزاد«های ضد انگليسی در نوار  پويايی

 هم تا جايیممکن بود تنها از خاک افغانستان به گونه موثر و 
را به خوبی می در مسکو و تاشکنت اين موضوع  .ايمن اجنام داد

از پی آن بود که تا  روی تا آخر در. از مهين رو، م. دانستند
 به را لقالبی در کابناجازه ايجاد مرکز احکومت افغانستان 

 .دست بياورد
 

و  جنگ افزارهارزومندی به دست آوردن آحکومت افغانستان با 
چنين وامنود می ساخت که حاضر است دهليزی را به  ،طالی روسی

روی به کابل . بر آمدن من حکومت اي. سوی مرزهای هند بگشايد
مگر (به افغانستان برای قبايل پشتون  جنگ افزار به آوردن و

اين فريب . موافقت کرد )»آزاد«نه به رسانيدن آن به نوار 
که رهربی شوروی و کمينرتن به آن پيمانه آشکار و بی پرده بود 

نتوانستند تصميم بگيرند اسلحه در اختيار جانب افغانی برای 
 .بگذارند توزيع آتيه آن در ميان قبايل مرزی

 
تيک ابرپايی مناسبات ديپلم ناشی از به رغم اوضاع پديد آمده

 ازتنفر  حاکم ميان مسکو و کابل و نيز مهچنان جو کلی
برای ادامه پويايی های ضد بريتانيايی در اين  ،انگليسی ها

زير کنرتل (در اين رابطه، کمينرتن  .کشور و در هند تالش می شد
 ایمساعی خود را بر) مور خارجیفزاينده کميساريای خلق در ا

 محايت از قبايل در کابل برایزير زمينی  مرکزيک ايجاد 
متمرکز  ،يايی در هندنپشتون مرزی و نيروهای ضد بريتا شورشی

به رهنمود بنا ، دشوارطرح اين  عملی منودنبرای . می گردانيد
که تقدير بود (حممد علی  1921جنوری  5به تاريخ  روی،. م

کوشکا به کابل راه ، از )سوس کمينرتن در کابل گرددخنستين جا
 .آمد
 

بايسته است خاطر نشان سازيم که رهربی دفرت ترکستان گزينش 
برای اين حممد علی مناسب تر از چون . ه يی کرده بودتسشاي

در ميان ديگری  سکار خطير زير زمينی در هند و افغانستان ک
 ربه بزرگ بريتانيااين مرد جوان جت. روی نبود. ن مياپيرامون

ی داشت که در سال های جنگ جهانی اول به دست آورده ستيز
علی مهچنان روابط خوبی با دولتمردان و گردانندگان . بود

مورد » حکومت موقت هند«يکی از دبيران چون . افغانستان داشت
مهچنان روابط گسرتده علی در ميان . ، به مشار بودامان اهللا محايت

در يک سخن، . امهيت بزرگی داشت ر کابلهندی د مهاجران
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اجنت بس جمربی را به کابل گسيل داشته بود که اوضاع  ،کمينرتن
را هم در افغانستان و هم در گسرته مشال باخرتی هند نيک می 

 . دانست
 

می  ،در پيوند تنگاتنگ با سفارت شوروی در کابل حممد علی
داد که به رغم رشته وظايف مهم کمينرتن را اجنام می  کبايست ي

اجنام آن  ،امکانات بس بزرگ رزدنت کمينرتن در افغانستان
بی پرده تر . منابع بزرگ و زمان نيازمندبسيار دشوار بود و 

شبکه زير » دهليز افغانستان«بگوييم بر حممد علی بود تا در 
ی کار انقالبی را با تزمينی خرب چينی را هپن سازد که می بايس

يای کبير نويرانگرانه در برابر بريتا -پويايی های اطالعاتی
  . در هم بياميزد

 
ميان کمينرتن و  استواربرای سرعت خبشيدن به برپايی پيوندهای 

مد علی فرمان داده به حم ،سازمان های ضد بريتانيايی در هند
ربان جنبش رهايی خبش ملی هند به روسيه هپنهانی گسيل ر ،دش

مه ريزی می کرد با روی برنا. شوروی را سازماندهی کند
مشارکت آنان کنگره سرتاسری انقالبی هند را در تاشکنت 

 ی بريها می بايست گام در هپلوی آن،حممد علی . برگزار منايد
خنستين  نتخري و» حزب سراسری انقالبی هند«برای ايجاد  می داشت

 218.هسته های کمونيستی در بزرگرتين شهرهای هند
 
در کابل از دفرت ترکستان  افزون بر اين، جاسوس کمينرتن

شبکه جاسوسی در  تنيدنبه مقصد کمينرتن يک رشته وظايف را 
رد آوری اطالعات جاسوسی و قاچاق افغانستان و هند برای گ

برای . قبايل پشتون به دست آورد» آزاد«اسلحه روسی به نوار 
 »کارمندان مسوول«اين کار به حممد علی رهنمود داده شد آمدن 

برای ديدن آموزش های سياسی و نظامی  ه تاشکنترا از هند ب
کورس های مهه اقسام اسلحه برای «به گمان غالب،  .سازمان دهد

می بايستی به پايگاهی برای اين چنين » فرماندهان هندی
 . مبدل می گرديد» آموزش های ويژه«
 
اری با قبايل مرزی کروی توجه به ويژه خاصی به برپايی مه. م

بود منايندگان آنان از راه پامير و بدخشان  پشتون که در نظر
حممد علی می بايستی . ت گردند، مبذول می داشتنرهسپار تاشک

 می توانند در آن صورت«که به رهربان پشتون اطالع می داد 
اسلحه به دست آورند که هرگاه در وضعی باشند که بتوانند آن 
را پنهانی از راه کوهستان ها و کوره راه های کوهی 

   219.»تان بربندفغانسا
 

                                                 
بايگانی دولتی // دستور العمل برای کابل برای رفيق حممد علی.  218

، 2، پرونده 68، پرونده ويژه 495تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 .12برگ 

 مهان جا.  219



 

 121

 نوار به کمک کوهنشينانبه حممد علی رهنمود داده شده بود 
نه تنها رسانيدن جنگ افزارها را به هند بريتانيايی » آزاد«

بل نيز در نواحی کوهستانی بيرون از کنرتل  ،سازماندهی منايد
چاپخانه کمينرتن را برای چاپ و پخش آثار  ،اداره انگليس

برای حتقق اين برنامه . باشندگان ايجاد منايد انقالبی در ميان
به حممد علی آزادی عمل چشمگير و حق  ها دفرت ترکستان کمينرتن

ت های خاوری در سويرايش اجنتوری کمينرتن از مجع ناسيونالي
او  .را داده بود تداد مرزهای هند و افغانمنواحی در ا

ای خود مهچنان از طريق سفارت شوروی در کابل برای پويايی ه
 . ه دست می آوردبارز انگليسی  ومنابع چشمگيری از طال 
و  تياط آميزحپويايی های پرشور، مگر اصالحيت های بسيار، 

ضد بريتانيايی در کابل، و نيز در دست داشنت  خويشتندارانه
مهره  1922-1921منابع چشمگير مالی از حممد علی در سال های 

دهليز «مينرتن در های ک کارروايیمرکزی و کليدی مهه 
در نامه های رمزی  در اين پيوند، .ساخته بود »افغانستان

ياد » بوس«تعارسنام م هسفارت شوروی در تاشکنت و مسکو او ب
 . می شد

 
د علی در محمتصوير دقيق تر آغاز پويايی های  پردازبرای باز

بايسته است خاطر نشان شد که او توانسته بود مناسبات  ،کابل
ای يکاری با سوريتس که مناينده کمينرتن در آسبسيار خوب 

ميانه بود و رهربی مستقيم و بالفصل فعاليت های او را به دوش 
ليکن در اوايل حممد علی در نقش نوکر دو . برپا منايد ،داشت

يتس رروی و هم از  سو. بود که هم از م برآمد منودهبادار 
روی . م یبسوريتس منی خواست آرزوهای انقال .دستور می گرفت

. کار عملی ضد بريتانيا را در افغانستان و هند برهم بزند
کومت افغانستان بر پويايی های سفارت شوروی و حرتل پيوسته نک

جاسوسی پويای انگليسی ها در کابل سفير شوروی را ناگزير 
جاسوس  ،در اين رابطه. يشتنداری عمل منايدوساخت، با کمال خ

 .امل سوريتس درآمده بودرتن يکسره  زير کنرتل کينکم
 

بازگشت حممد علی به افغانستان و از سرگيری کار وی در ميان 
هرگاه بازداشت کوتاه وی را در هرات در نظر (مهاجران هندی 

  220.، بدون کدامين دشواری صورت گرفت)نگيريم
 

-مولوی[بی درنگ به خانه  ،کمينرتن با آمدن به کابل جاسوس
 »کومت موقت هندح«زير پيشين کشور و -.]گ-سندی[ عبيداهللا.] گ

رفت  که در آن هنگام روابط نيکی با حکومت افغانستان داشت،
امير تضمين منود که  بيداهللا به کارمندانع. پاييد و در آن جا
به پخش پروپاگند کمونيستی در افغانستان خنواهد «حممد علی 

چيزی که برای مدت درازی امنيت و زمينه خوب برای  -221»پرداخت
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است هبای محايت عبيداهللا روشن . کار را برای او تضمين منود
انه و با توجه به شيوه کار حممد علی به گونه دنسخاومت

 . گرديدخت داظريفانه يی پر
 

 با توجه به اين فاکت ها می توان باورمندانه انگاشت که
.] گ-حکومت موقت هند[وزير پيشين  -.]گ-مولوی عبيداهللا سندی[
در عمل، جلب  .وروی در کابل گرديده بودش» عامل نفوذ«

خنستين پيروزی بزرگ اين جاسوس  ،عبيداهللا از سوی حممد علی
کار در حکومت موقت  هنگام عبيداهللا هنوز. کمينرتن در کابل بود

. و وهابيون داشت» آزاد«هند روابط تنگاتنگی با قبايل نوار 
ه حممد در هند از سوی عبيداهللا ب» رفته، رفته، اين پيوندها

 . علی واگذار گرديد
 

افزون بر اين، عبيداهللا با سپهساالر نادر خان که هوادار 
پشتيبانی فعال از مبارزه ضد بريتانيايی پشتون های استان 

نادر خان در ميان . مشال باخرتی مرزی هند بود، دوستی داشت
بزرگی برخوردار بود و از  اتوريتهسران قبايل مرزی از 

.  هند و افغانستان بسيار نيک آگاهی داشت اوضاع در مرزهای
حممد علی به گمان غالب به کمک عبيداهللا اطالعات ارزمشندی را در 
باره اوضاع در گسرته قبايل پشتون و روند اقدامات رزمی 

 . آورده بود تکوهنشينان با سپاهيان بريتانيايی به دس
 
ايی ترين دوره در پوي پرشور 1921ر از ميانه های تابستان س

به  ،مقارن با اين زمان .حممد علی در افغانستان فرا رسيد
مسکو  راسکلنيکف گماشته شد که دستور. جای سوريتس در کابل ف

را مبنی بر ادامه کار پنهانی در زمينه برپايی پيوندهای 
استوار با هند به مشول پشتيبانی از قبايل جنگنده پشتون در 

نو شوروی مهزمان به وجود، سفير مبه سنت بنا . دست داشت
 222.عنوان مناينده کمينرتن در کابل گماشته شده بود

 
کماکان اميدوار بودند که به ياری گسرتش کارهای زير در مسکو 

زمينی، پويايی های ضد بريتانيايی استخبارات شوروی و 
در . خواهد يافت گسرتشکمينرتن در افغانستان ادامه يافته و 

در بی پروا به آن که (اين کار از  اين حال، رهربی بلشويکی
فاکتو با انگليس روابط  -د 1921از ماه مارچ  آن برهه

جنگ «. مخی به ابرو منی آورد ،)ديپلوماتيک برپا گرديده بود
بريتانيا از جنبش : در آسيای ميانه ادامه داشت» پنهانی

بامساچيان پشتيبانی می کرد و روسيه شوروی به نوبه خود 
زه مسلحانه پشتون ها برای بی ثبات سازی آماده بود از مبار

 .اوضاع در هند هبره برداری منايد
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آشکارا به سود اوضاع در گسرته قبايل پشتون  1921تابستان 
به دليل خشکسالی شديد در . نيروهای ضد بريتانيا نبود

بسياری از نواحی آزد حاصالت و مواشی تقريبا کامال نابود شده 
کلنيکف ناگزير گرديد عاجل به در اين اوضاع راس. بودند

هسته رزمی را در «الی منايد برای آن که معبدالرزاق کمک 
روبل با  15000وزيری ها  برای رهرب 223.»نوار قبايل نگهدارد

 .ال فرستاده شدطپشتوانه 
 

تالش های مبنی بر نگذاشنت بيهودگی هنگامی که  1921در ماه اگست
ند بريتانيايی روشن ه» زادآ«افت پويايی های رزمی در نوار 

روی را در زمينه ايجاد مرکز . م طرحگرديده بود، راسکلنيکف 
زير زمينی که می بايستی پويايی ديگر مراکز فعال ضد 
بريتانيايی در نواحی مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی را 

لنيکف مهم ترين وظيفه کراس. مهاهنگ می ساخت، تاييد کرد
در هند و سپس  طستگاه مطمئن روابد«اد جرا اي» مرکز پنهانی«

  224.با روسيه از طريق پامير می پنداشت
 

لنيکف کبه راس) حممد علی( جاسوس کمينرتن در افغانستان
نوی » مرکز«در باجور يا زمين های مومندها تا پيشنهاد منود 

زير پوشش !) با فتوای روحانيون بومی( را سازماندهی کند که
. با چاپخانه و مکتب فعاليت کنداجنمن رمسی فرهنگی و معارف 

 : وظيفه اين مرکز عبارت بود از
 گسرتش تبليغات در ميان قبايل پشتون -1
 برپايی کانال های مطمئن ارتباط ميان کابل و هند -2
يق گسرته رجستجوی راه های مطمئن به سوی روسيه از ط« -3

  225»قبايل آزاد منهای افغانستان
 چاپ آثار تبليغی برای پخش در هند -4
 .»رت لزوم سازماندهی ترور در هنددر صو -5
 

راسکلنيکف خواهش  -کمينرتن در افغانستان هحممد علی از منايند
ده هزار روپيه ختصيص برای اين مقاصد،  برای سه ماه خنست کرد
 226.دهد
 

وپيه ر 12000 د علی برنامه ريزی منودحممبيشرت از اين مبلغ، 
هروان ته رکمي«دی ساالنه به رهربی يديگر را به شکل سوبسا

جاسوس کمينرتن حتقق طرح خود را بدون  .بدهد) وهابيون(» جهاد
مهکاری تنگاتنگ با اين سازمان بس با نفوذ در گسرته قبايل 
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کميته « 1921در اين رابطه، سر از  .پشتون، تصور منی توانست
زار روپيه هماهانه سوبسايدی يی به ميزان يک » رهروان جهاد

رهربی اين سازمان را  ،اين مبلغ تروشن اس .دريافت می منود
مناينده  -اقناع منی منود و به مهين سبب بود که به عبدالعزيز

آمده بود، اجازه ندادند در مچرکند  1921کمينرتن که در اواخر 
افزون بر آن، به  .انرتناسيونال سوم را ايجاد منايد هکميت

وی ناگزير گرديد، به  ،زيزعبا عبدال خصمانه رفتارخاطر 
بسايدی واين بود که پرداخت س. وستای سيد آشای باجور برودر

 . به وهابيون از سوی کمينرتن برای چندی قطع گرديد
 

 دبار ديگر حمم» کميته« سرپرست -فضل اهلی 1922در ماه فربوری 
نامه  رهرب وهابيون را که در  تاياسين را به کابل فرستاد 

ه راسکلنيکف ، بآن برای مهکاری ابراز اميدواری شده بود
لنيکف از فضل اهلی نامه کراس ،افزون بر اين نامه. رداسپب

 دست توصيه يی از سوی مشاری از سياستمداران هندی و رونوشت 
با منايندگان » کميته« 1915نويس موافقتنامه يی را که به سال 

اين سند . در کابل به امضاء رسانيده بود، به دست آورد آملان
در سال های جنگ جهانی يکم تعهد  ملانآاه بر آن بود که وگ

 برانگيخنتبرای  به اين سازمان سپرده بود منابع هنگفتی را
قيام مسلحانه ضد بريتانيايی در گسرته قبايل پشتون، پرداخت 

يی   داد می بايستی نه تنها منونهرونوشت اين قرار 227.منايد
 برای تدوين شرايط نو مهکاری ميان کميته وهابيون و کمينرتن

از  گرفنتبرائت  برایکه  دبل نيز چنين بر می آي می گرديد،
هر چه بود، آرزومندی کمينرتن در هبره . ماجرای عبدالعزيز بود

گيری از امکانات وهابيون برای کار زير زمينی در هند 
 . منجر به از سر گيری مهکاری گرديد ،بريتانيايی

 
نرتن يند، کمنشان داد آيندهبه گونه يی که رخدادهای سال های 

نه تنها متويل مرکز مچرکند را افزايش داد، بل که نيز 
 گردانندگاناهداف و وظايف خود را در برابر  خردورزانه تر
يکی از گردانندگان کميته  -رسيدن موالنا بشير .آن تدوين کرد
پيشوای شناخته شده در مبارزه قبايل وزيرستان (رهروان جهاد 

ه کابل، به از سر گيری متاس ها ب) در برابر بريتانيای کبير
با ناديده راسکلنيکف . ميان سفير شوروی و کميته مساعدت کرد

روبل با  5000 او به ،کمونيسم ستيزی آشکار بشيرگرفنت 
پشتوانه طال پرداخت و در باره روابط آينده با وی به تفاهم 

 . به مچرکند رفت 1922بشير در ماه اپريل  228.رسيد
 

                                                 
، برای به دست آوردن آگاهی »کميته رهروان جهاد« مدارک در باره .  227
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ه به کمک وهابيون آغاز به راه اندازی کار کمينرتن رفته رفت
برپايی مهکاری با . بر ضد بريتانيا در ميان قبايل پشتون منود

يگانه اپيزود در پويايی کمينرتن در  ،وهابيون مچرکند
 ،احزاب ناسيوناليستی هبره گيری ابزاری از. افغانستان نبود

ر شناخته شده قبايل بريتانيا ستيز د سرانجوامع پنهانی و 
پديده عادی در کار ساختارهای  –1921برابر انگليس سر از 

ه کمينرتنی و استخبارات شوروی در آسيای ميانه مبدل گرديد
تاژ و سبو ،راستش در اين حال، مسايل گرد آوری اطالعات. بود

ايف ظه سپاهيان انگليسی به وهبعمليات ويرانگرانه در پشت ج
ميان  يستی درنات کموتاخير ناپذير مبدل گرديده بود و تبليغ

 . رجنربان خاور زمين به جايگاه دوم رفته بود
 

قبايل جنگجوی پشتون آماده بودند از هر دمشن انگليس کمک 
» انگريزی ها«بگيرند و با تفنگ در دست، سرسختانه در برابر 

مگر با پايمردی، باور به سنت های خود و اسالم را . برزمند
به خاطر دستيابی  در گرديده بومينرتن ناگزيک. نگه می داشتند
ولوژيکی را قربانی ئموازين ايدبرای چندی  ،به اهداف عملی

 ،مثال روشن پيشربد اين گونه تاکتيک ها در زندگی. منايد
کنگره ملی «برپايی کنرتل کمينرتن بر پويايی کميته کابل حزب 

يگانه منايندگی کنگره ملی هند در خارج که در سال . دبو» هند
ظه پديد آيی چونان ر کابل ايجاد گرديه بود، از حلد 1921

ت های کمينرتن در  نسرپوش مناسبی برای پويايی های اج
 .افغانستان گرديده بود

 
داکرت نور حممد مهزمان مناينده  –برای مثال، رييس کميته کابل

به او  .کنگره ملی هند و کميته خالفت در خارج مشرده می شد
منايندگان رمسی سازمان «عده داده بود الب وغحممد علی به گمان 

هر چند 229.»وت منايدعنرتن ديهای انقالبی هند را به روسيه به کم
 با سفارت شوروی و راسکلنيکف متاس می کوشيد خودداکرت نور 

مگر مهکاران بسيار نزديک او . هايی تنگاتنگی نداشته باشد
ابل در ترکيب کميته ک. تقريبا متشکل از عمال کمينرتن بودند

مد علی متويل می  که سخاورزانه از سوی حمعبيداهللا ،کنگره هند
يايی های وشد، اقبال که قبال در باره او در رابطه با پ

که از سوی حممد 230 .]گ-)آيبيک([فر حسن ظ و مگاشتيعبداحلق ن
 . د، شامل بودندوعلی جذب شده ب

 
دبير حزب کمونيست هند پی  –حممد شفيق 1922در ماه جنوری  

روی در تاشکنت به آنان پيوست و فعاالنه . زی شده از سوی مري

                                                 
اگست تا ده  1گزارش راسکلنيکف  در باره کار هند از تاريخ .  229

،  سال 090، بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 1921سپتامرب 
 .269و 7،  2 ، کارتن های4، پرونده ويژه 1921

ظفر حسن آيبيک در پاييز زندگانی خاطرات خود را به چاپ رسانيد .  230
افغانستان «که که به قلم دانشمند گرامنايه آقای فاضل ترمجه و زير نام 
در دهلی » از سلطنت امير حبيب اهللا خان تا صدرات سردار حممد هاشم خان

 . گ–.به چاپ رسيد» پامير«نو از سوی انتشارات 
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با آمدن شفيق پويايی زير 231.به کارهای زير زمينی پرداخت
زمينی کمينرتن در ميان منايندگان قبايل مرزی پشتون به 

شفيق با توجه به نداشنت . يافت افزايشپيمانه چشمگيری 
افغانستان کومت حبرای رفنت به هند به دليل ممانعت امکانات 
 -را پيريزی کرد که برنامه آن» حزب ملی سرحد« ،در کابل

و نيز هند را از تسلط » زادآ رآزاد سازی پشتون های نوا
 .بريتانيا در بر داشت

 
کار حزب ملی سرحد به گونه حتمی مهکاری با منايندگان حکومت 

سلطه «برای به دست آوردن آزادی قبايل از را  افغانستان
، برنامه در اين پيوند .در نظر داشت اناری آنبه ي» انگليس

چيزی  -ن اهللا خان فرستاده شداام هببرای تاييد د ححزب ملی سر
مناينده کمينرتن در . يختگی راسکلنيکف را بر اندکه ناخوشنو

افغانستان دادگرانه می پنداشت که اهداف کمينرن و دولت 
ر اين باره د. دنافغانستان در گسرته قبايل باهم مهخوانی ندار

کار انقالبی در ميان قبايل با «: ته اجرايی نوشته بوديبه کم
اليستی مداخله ياهداف امپرکشور شاهی افغانستان  ،»آزاد«

در حالی که هدف ما دستيابی به  ،يب می کندقجويانه را تع
گذشته از آن، در اين مورد  .زادی واقعی هند و قبايل استآ

شود و در صورت دگرگونی سياست منی تواند پنهانی تضمين داده 
   232.»د منودنمهه ما را تسليم انگليسی ها خواه ،افغانستان

 
از بررسی کدامين مسايل با  ،بنا به مهين مالحظاتراسکلنيکف 

حزب ملی سرحد در باره کار بامهی در ميان قبايل پشتون هند 
شفيق با  .بريتانيايی در هند خود داری ورزيد و سر باز زد

 ،در جلب و جذب توجه راسکلنيکف به حزب ملی سرحدناکامی 
های کمينرتن را  روابط خود با اين سازمان را بريد و پول

در هند  ات ويرانگرانه در برابر انگليسبرای تدارک اقدام
در کابل او توانست کارشناسی را پيدا کند که در . هزينه کرد

 رثاآ که قطعات آن مهراه با بسازدمبب  بيستپوند  500ازای 
وند ديگر را برای پ 500ق يشف. شهر پيشاور برده شدبه  تبليغی

او  ،به اين پيمانه گزافخمارج . خمارج ترانسپورتی هزينه کرد
ل می ورا نگران منی ساخت و او از راسکلنيکف پی در پی پ

 233.واستخ
 

 يکی از کمونيست های خنستين هند -شفيق خودسرانههای  پويايی
اطاعت کند، نسبتا ز دستورهای راسکلنيکف که منی خواست عمال ا

                                                 
، پيدايش جنبش .م. ، ميلنيکف آ.ن. ، ايگوروا م.ف. دوياتکينا ت. 231

  . 157. ، ص1978کمونيستی در هند، مسکو، 
// 10.11.1922گزارش راسکلنيکف  به کميته اجرايی کمينرتن تاريخی .  232

، پرونده ويژه 495بايگانی دولتی تاريخی اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 . 15، برگ 63، پرونده 68
بايگانی دولتی // 18.7.1922نامه شفيق به راسکلنيکف،  تاريخی . 233

. 63پرونده . 68پرونده ويژه . 495تاريخی اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 .  45-44برگ های 
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او را  ،پس از شکواييه های سفير شوروی. به زودی پايان يافت
جايی که  -د و سپس به هند گسيل داشتندنداز کابل فرا خوان

 1927او در پيشاور از سوی پليس انگليس بازداشت شد و تا سال 
سال  با داوری از روی مدارک بازپرسی پيشاور به234.زندانی بود

چنين بر می  ،به شفيق» نرم«و با توجه به سزای نسبتا  1924
که اپيزود رسانيدن بيست مبب به پيشاور از ديد سازمان آيد 

با سزای  ودر غير آن، ا. اطالعات بريتانيا پنهان مانده بود
 .اعدام رو به رو می شد، نه سه سال زندان

 
دن شفيق از اسکلنيکف و فراخوانرحتريم حزب ملی سرحد از سوی 

د از قبايل مرزی يثابت ساخت که کمينرتن تالش می ورز ،کابل
مگر . گيرد هتانيا در هند هبريپشتون برای برهم زدن سلطه بر

به  »زادآ«شامل ساخنت نوار  درظر داشت به افغانستان ندر 
حاکميت شاه ير مين های پشتون ها ززاتصال  .کمک کند آن خاک

ری در وه بر اقتدار کليت امپراتبرحمسوس ترين ض ،افغانستان
مگر در مسکو در آن برهه ترجيح می . آسيای ميانه مشرده می شد

کپسول ( »انفجاریاشنی چ«دادند از شورش پشتون ها به عنوان 
 .برای انقالب آينده در هند هبره گيری منايند) ديتاناتور

 
يک تالش ديگر ملی گرايان پشتون  1921به مهين دليل، پاييز 

بر به دست آوردن کمک از سفارت شوروی در کابل با شکست  مبنی
کسی به نام عبدالولی خان در پايتخت . رو به رو گرديد

برنامه اين . را پی ريزی کرد» مان هنددامعه خاج«افغانستان 
 متحد ساخنت«سازمان مبارزه در برابر انگليس بر سر 

در (ند افغانستان با قبايل آزاد و استان مشال باخرتی مرزی ه
را در » و در پی آن پنجاب و بلوچستان) گام خنست شهر پيشاور

بدون اسلحه و طالی شوروی جامعه خادمان هند پس  235.نظر داشت
 راستش، حتا پس از اين. از گذشت يک ماه از هم فرو پاشيد

با داشنت متاس های شخصی با منايندگان سفارت  ولی خان ،هم
بالغ هنگفت پول برای قبايل مناکامانه بر ختصيص عاجل  ،شوروی

 .می کردمرزی پافشاری 
 

منايندگان شوروی با پيشربد بازی باريکی از ولی خان به مقاصد 
 يیبه ياری او توانست متاس هاراسکلنيکف : خود کار می گرفتند

افزون  .را با برخی از سران قبايل پشتون مرزی بر پا منايد
به عنوان منبع ولی خان از سوی سفارت شوروی از بر اين، 

ولی . گرفته می شد هاطالعات ارزمشند در باره افغانستان هبر
خان با آگاهی يابی از اميدخبش نبودن تالش های خود مبنی بر 
 دستيابی به کمک گسرتده مالی از روسيه شوروی و کمينرتن برای

                                                 
بايگانی دولتی : برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت نگاه شود به.  234

 . 19، برگ 213ه ، پرونده ويژ495ی و سياسی روسيه، فوند عتاريخ اجتما
تا يکم  1921دسامرب  1گزارش راسکلنيکف در باره کار هند از تاريخ .  235

،  سال 544، بايگانی تاريخ اجتماعی و سياسی  روسيه، فوند  1922ماه می 
 .138، برگ 105، کارتن های 3، پرونده ويژه 1921
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خود متاس های خود با سفارت  ،يايیناپشتون های هند بريت
 . پايان خبشيدو  دشوروری را بر هم ز

 
مهکاری با عبيداهللا و هوادارن او بيخی به شکل ديگری پيش می 

به گزارش راسکلنيکف، اين ناسيوناليست هندی مشهور در . رفت
افغانستان در مسکو به شاحه چپ کنگره ملی هند پيوست و می 

اهرم خارجی اصلی برای تسريع «پنداشت که قبايل مرزی پشتون 
 236.»ه مشار می روندو تسهيل انقالب هند ب

 
پوند اسرتلينگ  2000راسکلنيکف از طريق حممد علی به عبيداهللا 

» آزاد«ضد بريتانيايی در ميان قبايل  شبرای متويل جنب«
پوند اسرتلينگ  5000افزون بر اين، کمينرتن نزديک به  237.داد

الب وابسته به گمان غ(برای محايت از ناسيوناليست های هندی 
سفارت شوروی در عمل پول  .مصرف شد) يداهللابه مهان گروه عب

ضد بريتانيايی  پيکاراز  پشتيبانیبارها بيشرتی را برای 
بنا به مدارک  .خرج می کرد» آزاد»قبايل پشتون نوار 

راسکلنيکف برای  1923تا اکترب  1922استخبارات انگليس از اکترب 
با هزار روبل  320برابر با (هزار روپيه افغانی 800اين مقصد 
 238.منوده بود هزينه) پشتوانه طال

 
می پنداشت  »يونورسالی« دستاويزراسکلنيکف قبايل پشتون را 

مت ون می توانند بر حکرتکه به کمک آن روسيه شوروی و کمين
ده اافغانستان تاثير بگذارند و برای انقالب آينده در هند آم

با صرف ( پايگاه های کمينرتن در اين رابطه،. گيری منايند
، به رغم نظارت پيوسته پليس )پول و نيرو خاورزانهس

هند » زادآ«ت های انگليسی در نوار نافغانستان و اج
نين چمشار اين  1922به سال . ايجاد می گرديد ،ايیيبريتان

مهم ترين مرکز از ديدگاه . ز زير زمينی به پنج می رسيدکمرا
ند امهيت و پويايی در ميان قبايل مرزی مرکز نامنهاد مچرک

 . بود» کميته رهروان جهاد«
 

کميته اجرايی کمينرتن مصوبه يی را  1924ری وجن 18به تاريخ 
در باره ايجاد شبکه های هسته های زير زمينی در گسرته قبايل 
پشتون به مقصد پوياتر سازی اقدامات خود در ناحيه مرزی هند 

در موفق گرديدند به ياری وهابيون . و افغان تصويب کرد
که از سوی ايجاد منايند خيرب و وزيرستان دو کميته را  اهگگذر

در . کمينرتن متويل می گرديد و دستورهای  آن را اجرا می کرد
گام خنست در نظر بود گروه زير زمينی يی در مرکز مهم 

» کميته رهروان جهاد«مگر  .کويته ايجاد گردد -اسرتاتيژيک
ان تاثير آن چون در بلوچست .نتوانست اين کار را اجنام دهد

  .حمدود بود

                                                 
 .134مهان جا، برگ .  236
 .41036 -ونده آربايگانی مرکزی خدمات فدرال امنيت،  پر.  237

238  .Spain j.w. The Pathan Borderland. Hague, 1963.P:245.  
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ايجاد گرديده  1924رتن در خيرب در ماه می نگروه زير زمينی کمي

 –ميسرتالسکی. از اين ناحيه و ،مقارن با اين زمان. بود
) که مهزمان کارمند سفارت شوروی نيز بود(منانيده کمينرتن 

پنهانی بازديد منود که پول و رهنمودهايی را برای فعاالن 
اعضای گروه خيرب پروپاگند ضد . آورده بود بومی با خود

بريتانيايی را در ميان قبايل بومی افريدی و مومند پشتون 
وه اين بود که با مهه شيوه روظيفه اصلی اين گ. پيش می بردند

 . اه خيرب دست يابندبرونربی سپاهيان انگليسی از گذرگ ها به
 

در . وده بدر شهر وانه کار خود را آغاز کردرتن نگروه کمي
به اين گروه رهنمود داده شده بود شبکه گسرتده  1924ماه جون 

با . را در وزيرستان و بلوچستان ايجاد مناينديی زير زمينی 
توجه به ويژگی اوضاع در خيرب نسبتا آرام و وزيرستان پرتب و 

کمينرتن از شيوه ها و روش های گوناگونی برای درهم  ،تاب
  .سرته قبايل پشتون هبره می گرفتکوبيدن مواضع بريتانيا در گ

 
در خيرب تبليغات پويايی به مقصد متقاعد ساخنت افريدی ها 
 ،مبنی بر خود داری از خدمت در يگان های ارتش بريتانيا

ی از حکومت بريتانيا نامحتريم خريد کاالهای انگليسی و نافر
گليسی ها نا: اين کار دستاوردهايی داشت. پيش برده می شد

ودند دست به جلب و جذب مردها از قبايل ديگر دست ناگزير ب
ير منظم غافزون بر اين، در تشکيالت و دسته های . بيازند

قبيله يی که از سوی حکومت بريتانيا ايجاد گرديده بود، 
 . هسته های کمينرتنی پی ريزی شده بود

 
در  جايی که هنوز کانون های مقاومت مسلحانه -در وزيرستان

بريتانيا مانده بود، کارمندان کمينرتن قبايل برابر سپاهيان 
توجه بزرگی . را به قيام در برابر انگليس فرا خواندند

مهچنان به کشف شبکه های اطالعاتی بريتانيا در ميان قبايل 
گروه وانه موفق  1924مقارن با پايان . مبذول می گرديد

گرديده بود پايگاه های خود را در نزديکی دژ سنديمان ايجاد 
 . منايد

 
در گسرته قبايل پشتون مستلزم پويايی ضد بريتانيايی کمينرتن 

ان به پيمانه رگی بود که وهابيون و مهکاران آنمنابع بز
برای مثال، مقارن با ماه دسامرب . ت می آوردندسمقتضی به د

پوند  4216پوند اسرتلينگ و گروه وانه  12447گروه خيرب  1924
  239.مصرف کرده بودند

 
الم حممد عزيز رهربی می کرد که غيد آشان در باجور را مرکز س

عزيز که . بنا به توصيه حممد علی به اين کار گماشته شده بود

                                                 
گزارش کميته مرکزی حزب کمونيست هند در باره کار در مشال باخرتی . 239

  1924دسامرب -هند و وزيرستان، طی ماه های مارچ
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يک نظامی کادری بود، توانست در ميان جوانان بومی دبستانی 
سازماندهی کند و کار را در » برای پرورش انقالبيون پتان«را 

در ميان دسته های الب غبه گمان ( ميان سپاهيان  انگليسی
يا در آمده نگوناگون قبيله يی که به خدمت ارتش بريتا

او توانست دستگاه چاپ را به کوهستان . ، آغاز کند)بودند
 240. منايدبرساند و آغاز به چاپ آثار تبليغی 

 
در يکی از شبنامه ها فراخوانی آمده بود عنوانی کوهنشينان 

داد صلح ميان به رغم امضای قرار  بايد مبنی بر اين که
در برابر انگليسی ها به پيکار ادامه  ،افغانستان و انگليس

ين شبنامه افغان ها را به گناه پايان مهشايد مهو در . دهند
. نددخوانده بو» وک هاخ«يسی ها لدادن به جنگ در برابر انگ
جلو  تابود شخصا مداخله کند  رچيچيرين بر افروخته ناگزي
رگی روابط با يرتن را که منجر به تاين گونه خودسری های کمين
 241.افغانستان می گرديد، بگيرد

 
ش خبه پ«لنيکف مهچنان به اين باور بود که هرگاه عزيز کراس 

که با روحيه سياست ما در هند  »چرند و پرندها«اين گونه 
ن مرکز را يا ابروابط بايد مغايرت دارد، ادامه بدهد،  

 242.»پايان داد
 

ز کمينرتن را از روی اسناد آرشيوی منی سرنوشت آتيه اين مرک
يد که پويايی آن پس از چندی آچنين بر می . توان پيگيری کرد

به خاطر آن که حکومت  ،در گام خنست. پايان يافته باشد
بريتانيا به گونه اوپراتيفی تدبيرهای پرشوری را برای 
نابودسازی اين گونه آموزشگاه های نظامی زير زمينی در نوار 

 . برای نوجوانان پشتون روی دست گرفته بودآزاد 
 

بايسته است خاطر نشان سازيم که خبش بزرگ اين  تبه خاطر عيني
. آموزشگاه ها بدون کدامين کمک خارجی ايجاد گرديده بودند
 –خود قبايل در آن ذينفع بودند که مهقبيله های شان 

جتارب و آموخته های رزمی خود را  -رزمندگان جنگ جهانی اول
به جوانان و نوجوانان بياموزند و کمينرتن می کوشيد از اين 

 . وضع به سود خود هبره برداری منايد
 

                                                 
تا يکم  1921دسامرب  1راسکلنيکف در باره کار هند از تاريخ گزارش .  240

،  544، بايگانی تاريخ اجتماعی و سياسی  روسيه، فوند  1922ماه می 
 .144، برگ 105، کارتن 3پرونده ويژه 

بايگانی //  19.10.1921نامه چيچيرين عنئوانی تسوکرمان تاريخی .  241
 3پرونده ويژه  1921، سال 071سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 

 . 16-15برگ های  1پوشه  103پرونده 
تا يکم  1921دسامرب  1رش راسکلنيکف در باره کار هند از تاريخ گزا . 242

،  سال 544، بايگانی تاريخ اجتماعی و سياسی  روسيه، فوند  1922ماه می 
 .144، برگ 105، کارتن 3، پرونده ويژه 1921
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به مهين ترتيب در ديره يک مرکز ديگر کمينرتن به رهربی شخصی 
دوست شخصی حممد علی، ايجاد گرديده بود که  -خمفیبه نام 

» آزاد«مهچنان آغاز به ايجاد آموزشگاه در نوار قبايل 
 . يده بودياز
 

کوهنشين که  پيشوای مومندهای -تورانگزايیبا  برپايی مهکاری
دسته های چند هزار نفری او در گذشته بارها بر شهر پيشاور 

به پيروزی بزرگ کمينرتن در هند بريتانيايی تاخته بودند، 
روشن است تعاون اجنت های کمينرتن با روحانی . مشار می رفت

وده مبارزه بامهی مسلحانه در مسلمان تنها بر شالسرشناس 
هر گونه تبليغات کمونيستی در ميان . برابر انگليس ممکن بود

منجر به » ازی آبادغ«مومندهای پيرو تورنگزايی در مرکز 
. می گرديدبا اين پيشوای قبيله يی روابط بی درنگ  سنتگس

ه بود با او از طريق تروشن است سفارت شوروی در کابل توانس
 . ند ارتباط برپا منايدوهابيون مچرک

 
خنستين دستاوردها  نشاندهیمهراه با  1922هبار سال راسکلنيکف، 

ست پالن حممد علی کدر عمل ناگزير بود ش ،در گسرته قبايل پشتون
ايی در ناحيه مرز مشال يايجاد مرکز واحد ضد بريتانمبنی بر 

 . باخرتی هند را نيز خاطر نشان بسازد
 
ز هم گسيختگی قبايل مرزی  ندگی و ابا برخوردن با پراگ او

ه به کميساريای خلق  در امور خارجی نناگزير بود اندوهگينا
فروپاشيدگی و از هم گسيختگی قبايل جداگانه و «: گزارش بدهد

منايندگان جداگانه اين قبايل، نبود سازماندهی و نظم متحد 
آرزومندی هر يک از منايندگان قبايل برای  ،سازنده مهه قبايل

اين که خود رهرب باشد و کشاکش ها و مهچشمی ها و بدبينی های 
مانع بس جدی يی  ،ر بر شالوده رقابتمشخصی برخاسته از اين ا

بر ما است تا در . بر سر راه کار ما در ميان قبايل می باشد
شويم و وارد معامله گفتگو با هر يک از قبايل جداگانه 

خرد را به چند خبش سوبسايدی های ختصيص يافته برای قبايل 
اين ناتوانی خاورزمينی ها در متحد شدن و  .مناييم )تقسيم(

آنان تا کنون خودخواهی و خود بزرگ بينی  سازمان يافنت و
چندين بار موجب کند شدن پويايی انقالبی ما در خاور گرديده 

 243»...است
 
آرزومندی پشتون ها به متحد شدن برای تدارک انقالب در نا

مگر عدم  .لنيکف را نگران نسازدکانست راسمنی تو ،هند
ناسيوناليست های خاوری  به او  و نامهگرايی »سازمانيابی«

اراتی در بخالعات استطمزامحت منی کرد از آنان برای مجع آوری ا
و اطالعات در باره سپاهيان » آزاد«باره اوضاع در نوار 

ره هب ،انگليسی که در مرزهای هند و افغانستان مستقر بودند
از سوی سفارت شوروی  اجنت های کمينرتنبه  .يری منايدگ

                                                 
 .145مهان جا برگ .  243
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فهرست پرسش هايی که مورد  پرسشنامه ويژه در بر دارنده
   244.، داده شده بوددلچسپی منايندگان شوروی در کابل بود

 
ضد » مراکز«مدارک دقيق در باره مهه به کمينرتن  ،در گام خنست

 ،فعاليت داشتند» زادآ«بريتانيايی که در آن هنگام در نوار 
مقدار  شان،امکانات مالی  ،موقعيت دقيق آن ها. نياز داشت

مناسبات آن ها با ديگر سازمان ها  ،اسلحه دست داشته آن ها
روابط آن  ،و ميزان نفوذ و تاثير آن ها در ميان قبايل مرزی

زون بر اين، فا. )ارجیخبه ويژه با سفارت های (ها با کابل 
ی را در باره قيدقبايستی اطالعات  اجنت های کمينرتن می

نيازهای مراکز به اسلحه، پول و آثار تبليغی مجع آوری می 
ه ويژه بندی در باره شيوه در پرسشنامه راسکلنيکف ب .کردند

برای آن که به دست انگليسی ها و  جنگ افزارسيل مطمئن گ
در يک سخن، کمينرتن می . حکومت افغانستان نيفتد، ديده می شد

موجوديت سازمان های خمتلف ناسيوناليستی را در گسرته  خواست
برای آن که برای برخی از آن ها کمک . قبايل پشتون کشف منايد

   . منايد و آن ها  را به حوزه تاثير خود بکشاند
 

به گمان بسيار، مهزمان با حل اين مساله، آن مراکز زير 
نيز  زمينی که قبال از کمينرتن پول به دست آورده بودند،

با دانسنت متايل شخصيت های خاور زمين به . دشتوسعه داده می 
 و بيداری سيسه سازی، اين گونه آژيریده چينی و ئطال و توط

  . کامال موجه می منود
 

امی ظبه روشن ساخنت پتنسيال ن راسکلنيکف» پرسشنامه«خبش دوم 
کمينرتن  ،در گام خنست. پشتون ختصيص يافته بود» آزاد«قبايل 

افزون بر  .کميت و کيفيت اسلحه کوهنشينان دلچسپی داشت به
اين، کمينرتن از راسکلنيکف خواستار مدارک در رابطه با آن 

کوبگرانه ربود که به کدام پيمانه قبايل از عمليات س
زيامنند شده بودند و  1921سپاهيان انگليسی و خشکسالی سال 

اده می جو دگهر قبيله در صورت نياز به کدام اندازه جن«
 245.»توانست

 
اجنت های کمينرتن می بايستی اطالعات را در باره روابط قبايل 
با حکومت افغانستان به مشول اطالعات در باره واکنش پتان ها 
به فراخوان امير مبنی بر حفظ صلح با انگليس در سه سال 

 . آينده مجع آوری می منودند
 

ال باخرتی مرزی جهت ديگر فعاليت اجنتوری کمينرتن در استان مش
دسته های  .بود» حصه داری«طبق سامانه نامنهاد » کار«هند 

                                                 
پرسشنامه راسکلنيکف  بنا به رهنمود  رهربی خبش خاوری کمينرتن .    244
لتی تاريخ وبايگانی د. // ترتيب داده شده بود  05.1922. 28يخی تار

برگ ، 105کارتن ،  3پرونده ويژه  ،544فوند  ،اجتماعی و سياسی روسيه
 . 175-172های 

 . مهان جا.  245
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غير منظم قبايل که از سوی حکومت هند بريتانيايی در نوار 
تشکيل يافته بودند، دلچسپی و شيفتگی کمينرتن را به » زادآ«

 :چند دليل بر می انگيختند
اين يگان ها بس موثر بودند با آن » زادآ«در خود نوار  -1

سيله که بس پرمصرف حتکيم نفوذ انگليس در ميان قبايل و
 .کوهی مشرده می شدند

به منزله باشندگان بومی هنگام اجرای هر  »حصه داران« -2
گونه اقدامات ضد بريتانيايی در گسرته قبايل پشتون 

 . خطرناکرتين جنگجويان به مشار می رفتند
خدمت برای انگليسی ها  »حصه داران«برای بسياری از  -3

بسياری از . برای اين که از گرسنگی منيرند. اگزير بودن
حتا با به دست آوردن پول از اداره اين پشتون ها 

آن ها . از بريتانيای کبير  نفرت داشتند ،استعماری
اعد و مناسب برپا آماده بودند شورش را در هر حلظه مس

انگريزی «منايند و يا در ازای پول  کار اطالعاتی را ضد 
  . بربندپيش » ها

  
روشن است مفصل ترين اطالعات را اجنت های کمينرتن می بايستی 

جنگ و  )استحکامات( در باره مشار، حمل استقرار، حتکيمات
مجع آوری می » آزاد«سپاهيان انگليسی در نوار افزارهای 

راسکلنيکف به اين » نامهسشپر«از اين رو، خبش بزرگ . منودند
به  ين حال، توجه ويژه يیدر ا. موضوع ختصيص يافته بود

ساختمان های دژها و پاسگاه های نوساخت از سوی انگليسی ها 
مشار پادگان های انگليسی ها و مشار دستگاه های توپخانه آن (

  . و نيز راه های نظامی مبذول می گرديد) ها
 

مورد نياز اجنت  پشتون ها به خاطر پول با اشتياق اطالعات
آنان می گذاشتند و با آنان در کار  های کمينرتن را به دسرتس

در برابر انگليس در چهارچوب امکانات دست داشته مهکاری می 
مگر در مسکو، چنين بر می آيد که تصميم گرفتند برای . کردند

حرفه  ،موثريت بيشرت استخبارات شوروی در گسرته قبايل پشتون
نه انقالبيون  ،يی های بسيار خوب آماده شده کار منايند

  !تورآما
 

 1922برای مثال، هبار سال . می کشيدناکامی گاهگاهی کار به 
کمينرتن به زبان های انگليسی و آثار تبليغی پخش راسکلنيکف 

چون در  .اجازه ندادرا در ميان قبايل مرزی پشتون پارسی 
کتابواره ها و شبنامه ها نشان های چاپخانه های شوروی زده 

 246.شده بود
 

                                                 
يادداشت گزارشی راسکلنيکف  به کميته اجرايی کمينرتن  تاريخی .  246

 544سياسی روسيه فوند  بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و// 11.05.1922
 . 170برگ  105کارتن  3پرونده ويژه 
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ن در افغانستان در سال های رتری کمينفعاليت پويای اجنتو
مانع جدی يی برای عادی سازی مناسبات ميان کابل و  1921-1922

برای پياده سازی ساماندهی امان اهللا خان  .لندن گرديده بود
از مهين رو،  .نياز داشت به صلح با انگليس خود )اصالحات(ها 

هايی بود تدبير ناگزير گرديدهحکومت افغانستان  1922به سال 
برای پايان خبشيدن به پويايی های فعال ضد بريتانيايی در 

در اين سال، از افغانستان مهم ترين . کشور خود اختاذ منايد
بيرون  ،نت های کمينرتن يا کسانی که با آن ارتباط داشتندجا

عبيداهللا بی آن که منتظر  1922ترب کدر ماه ا. رانده شده بودند
ه بد، با گروهی از هم انديشانش اخراج شدن از افغانستان گرد

کومت ح«مقارن با آن زمان، او ديگر در عمل رهرب  .تاشکنت آمد
کنگره «در کابل بود و مهزمان با آن کميته کابل » موقت هند
 . را رهربی می کرد» ملی هند

 
می خواست به  ،از افغانستان »منايشی«عبيداهللا، با رفنت 

توانند روی کمک امان اهللا  مهاجران هندی نشان دهد که ديگر منی
او . مگر عبيداهللا منی خواست بدون نربد تسليم شود. سنجش منايند

مهدردی کابل را «تصميم گرفت حکومت شوروی را متقاعد سازد تا 
ده ميليون  عبيداهللا از کرملن خواست247.»با دادن رشوه خبرد

به کمک اين مبلغ او با پشتيبانی . به دسرتس او بگذارد روپيه
مناسبات انگليس و «اميدوار بود هساالر نادر خان سپ

زمينه برای هبره گيری  تا. »بسازد و تيره سردافغانستان را 
پايگاه برای کار انقالبی در هند و «از افغانستان به عنوان 

در کميساريای خلق در امور 248.گرددفراهم » ميان قبايل پشتون
 . منودند در ،خارجی اين پالن را به دليل غير عملی بودن آن

 
پشت پرده خيالبافی های عبيداهللا در آن هنگام خنستين تالش های 
نادر خان مبنی بر يافنت پشتيبان نيرومند برای خود برای 

هر چه بود، . خان پنهان گرديده بود سرنگونی امان اهللا
عبيداهللا نامه نادر خان را آورده بود که در آن او از دست 

مبدل  مغضوب و از نظر افتاده لسرنوشت خود که به يک جنرا
امان اهللا » سياست خبارايی«گرديده بود، شکوه و نالش داشت و 
دشوار بود از سخنان  249.خان را به تازيانه نکوهش بسته بود

عبيداهللا دريافت که آيا نادر خان در آن برهه آماده بود در 
چيزی که  -؟کابل يک کودتای نظامی را به راه اندازد يا نه

ی رهرب هندی و ناممکن جويک بار ديگر به ماجرا را شوروی هربانر
بودن ادامه کار زير زمينی در افغانستان و هند با روش های 

 . تکهنه متقاعد ساخ
 

                                                 
دستيار سوريتس در مسايل هند  تاريخی   -يادداشت گزارشی ريسنر.  247

 1923، 090ايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه،  فوند ب //  21.03.1923
 . 29برگ ، 2پوشه  ،5کارتن  ،6، پرونده ويژه 

  .مهان جا. 248
آيد که سخن بر سر ادعاهای ارضی امان اهللا خان بر خبشی  چنين بر می.  249

 . از خاک امارات پيشين خبارا بوده باشد
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مرکز کابل ناسيوناليست های هندی که در  1922به سال 
ود خافغانستان سر از جنگ جهانی اول فعال بود، به موجوديت 

لج فی دن در اين کشور برای چنرتينپايان داد و کار پويای کم
 سده بيستم، بيستدهه در سال های ، اين رابطه با در. گرديد

هند » زادآ«پويايی های استخباراتی در افغانستان و نوار 
بريتانيايی به پيمانه چشمگيری زير کنرتل استخبارات شوروی 

 ،رفت که به رغم اخراج اعضای هسته زير زمينی پيشين در کابل
نرتن را هم در افغانستان و هم يارزمشند کم» ارثيه«بود  هر چه
 . به چنگ آورده بود ،ال باخرتی هنددر مش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش دوازدهم
 دژ پامير

 
ترانزيت آزاد برای  کومت افغانستان مبنی بر دادنحبی ميلی 

روسيه  ،هند بريتانيايی» زادآ«ه شوروی به قبايل نوارحاسل
بيراهه ها و زير گردانيد به جستجوی ن را ناگرتشوروی و کمين

. دنيآمنهای نواحی مرکزی افغانستان بر پنهانیراه های کوره 
روی توجه ويژه يی را به . ال و ممج ،ريتسودر اين رابطه، س
  .ابطه با هند مبذول منودندرمسير پامير برای 

 
ريتس به کميساريای خلق در امور وس 1921به تاريخ دهم فربوری 

در آن گزارش داد که برای حتقق رامی گسيل داشت که خارجی تلگ
برای برپايی متاس های پايدار با چرتال در نظر دارد  ،طرح اين

لزوم . گسيل داردبه پامير يک افسر ستاد کل را و باجور، 
در صورت «: برداشنت چنين گامی را سفير چنين توضيح داد

هند و پامير می تواند نقش مرکز مياجنی را ميان  ،موفقيت
ا برای ترابطه پامير می تواند عمد. ترکستان بازی منايد

وابستگی کار تراز  رسانيدن جنگ افزار به کار گرفته شود و
  250.»پايين بياوردهندی ما را از افغانستان 

 
به عنوان ختته پرش و خيز برای عمليات » بام جهان«گزينش 

 .بود بير ناگزيریديی تاويرانگرانه و اطالعاتی ضد بريتاني
                                                 

، پرونده 5بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  250
 .134، برگ  2179، کارتن  1ويژه 
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ن بلند کوهستانی يچون رسانايی فرضی ممکن اسلحه به يک سرزم
امر  پايگاه های خوب جتهيز شده تا مرزهای هند با داشنتحتا 

اين در حالی بود که در پامير پس از روی  .بس دشواری بود
اشی و درهم و برمهی فروپ روسيه، کار آمدن بلشويک ها در

فنگ ها و پول خزانه ها افسران و سربازان با ت :ما بودرحکمف
بسياری از پاسگاه های  .بيشرت به هند -آن سوی مرز می رفتند

مرزی از سوی باشندگان بومی و چينی ها به تاراج رفته 
 251.بودند

 
از پاسگاه پامير نه مرزبانان روسی، بل صد تن از  1919به سال

رهايی از اين  -اسيران چکی و سلواکی که يگانه آرزوی شان
بود،  شان کوهستانی و رهسپار شدن به سوی ميهند بلنزندان 

پويايی به ويژه بايد خاطر نشان ساخت که 252.پاسداری می کردند
دسته های بامساچی ها در وادی فرغانه برای زمان درازی پامير 

مت ودر اين پيوند، حک .از تاشکنت بريده و جدا ساخته بودرا 
 .ديدان حاکم گرهج مبر با 1921شوروی تنها در سال 

 
در روند يک سال در آن جا دسته ارتش راستش، تا اين زمان 

ضور به اين پيمانه ح. سرخ به فرماندهی سيميکين عمل می کرد
درازمدت اين يگان رزمی در پامير از سوی روسيه شوروی به 

 1920در اکترب . منزله رويداد مهم سياسی ارزيابی می گرديد
با  ه در پامير بودند،کميسار جبهه ترکستان به جنگاورانی ک

 :رو آورد که که در آن آمده بودآميز  ستايش پيامی 
 
 !رفقای دسته پامير« 

مشا را به  اهامجهوری شور. خطيری سپرده شده است رسالتبه مشا 
 -تسکشورهای دو هایبه مرز -پاسگاه پامير گسيل داشته است

کوه های پامير روسيه انقالبی را از هند . هند و افغانستان
ميليون انسان که از سوی انگليسی ها به بردگی  300ه در آن ک

 مشا پيک ،در اين فالت کوهستانی .گرفته شده اند، جدا می سازد
هايی خبش را بر فراز بام ربايست درفش سرخ ارتش  ،بران انقالب

 !دنيا بر افرازيد
 
الگران انگليسی مبارزه می يه های هند که در برابر استودت

دی آگاهی خواهند يافت که کمک دوستانه از راه کنند،  به زو
زادی دوست مشال هند با آمشا با مهسايگی خود با قبايل . می رسد

  253».يع مناييدرانقالبی آن ها را تس راندمان ،حرف و عمل
 

                                                 
برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت در باره اوضاع در پامير در .  251

رقابت های روس و انگليس در . ن. خاريوکف ل:  نگاه شود به  1921سال 
 . 122-120. ، ص1995آسيای ميانه و اسالميزم، مسکو، 

بايگانی //  2/10/1919دسته مرزی پامير تاريخی  گزارش فرمانده.  252
 . 2، برگ 190، کارتن  1دولتی نظامی روسيه، پرونده ويژه 

253 . .Samra chattar Sing. India and Anglo-Soviet Relations 1917-1947. Bombay, 1995 P.52-
53.  
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بارات در خبرای آن که پامير را به پايگاه برای پيشربد است
، تابستان کشورهای مهجوار و صدور انقالب به هند مبدل ساخت

شهر  دراز سوی کميته فوق العاده ترکستان به گونه عاجل  1921
. به رهربی ت »پامير«اعزامی دسته ويژه ) قرغيزستان(اوش 

که پس از (ف جوان ادياکف تشکيل گرديد که ميخاييل اهللا وردی 
بيست سال به دستور شخص استالين در دوره جنگ حهانی دوم به 

جی شوروی در افغانستان گماشته بارات خارخت استنعوان رزد
  .او گرديدمعاون ) شد
 

را در برنامه بود تا چونان  عمليات گروه اعزامی به پامير
ه هعمليات مشرتک کميته فوق العاده ترکستان، ادراه اطالعات جب

. ت. ی پياده منايندجترکستان و کميساريای خلق در امور خار
مناينده اداره  -پرتوفسکی ايوگينیمناينده کميته،  -دياکف

که از جمرای کميساريای خلق  -254رومپواطالعات بودند و ارنستو پ
در امور خارجی گسيل گرديده بود، قرار بود استخبارات سياسی 

 .را پيش بربد
 

در دسته زير فرمان خود ) تاجيکستان(دياکف بر سر راه خاروغ 
يد برای آهنينی را برقرار کرد که چنين بر می آ ضباطان

 1921سپتامرب  18به تاريخ . هر چه سريعرت به مقصد بود رسيدن
، افسر و سپاهی ارتش سرخ به خاروغ رسيدند 150هنگامی که 

از جامه و دارو . و بيمار بودند می از آنان نيمه برهنهين
نام با مسمای اين پاسگاه مرزی را  سيمای ترسناک. خربی نبود

وبی بازتاب می به آن داده بودند، به خکه » زير ساطور مرگ«
دشواری های مادی با مهچشمی های شديد ميان منايندگان سه . دهد

حتکيم حاکميت (اداره خمتلف که از ديدگاه تيوريک هدف مشرتک 
 )شوروی در پامير و تنيدن شبکه اطالعاتی در کشورهای مهسايه

مگر رفتارهای زننده و زشت و . پيچيده تر می شد ،داشتند
ينده تام االختيار کميته فوق العاده منا -ناخبردانه دياکف

 .ترکستان نزديک بود مهه چيز را بر هم بزند
 

ی آيروشن است علل عينی يی پديد ،افزون بر فاکتور ذهنی
در برابر  .خصومت ميان رهربان گروه اعزامی پامير هم بودند

وظيفه کشف و برهم زدن کار  ،مامور ضد جاسوسی -دياکف
. سرته شوروی هناده شده بودگدر  جاسوسان انگليسی و افغانی

» سياهکاران« هر و رخنذپامير در آن هنگام چونان داالن گ
عمال (ون که در ميان آن ها مشار بسيار پتان ها گوناگ

افزون بر اين، باشندگان  .ديده می شدند، بودند) ليسی هاگان
ناحيه امساعيلی ها بودند که طی سده ها سامانه خشن اين 

م در ميان جامعه خود و هم در بيرون از آن پنهانکاری را ه
کانال های پنهانی روابط آن ها سراسر . منوده بودند هنادينه

                                                 
گزارش ارنستو پومپور، اوژن پرتوفسکی و معاونان آنان در باره .  254

بايگانی دولتی تاريخ // 21/01/1922تاريخی   ،اوضاع در پامير و در دسته
 . 106برگ  8تن ر، کا4پرونده ويژه . 544اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
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جايی  –آسيای ميانه را در بر می گرفت و به هند بريتانيايی
قا خان بود و باش داشت، می آپرنس  -که رهرب مذهبی آن ها

 . رسيد
 

کستان را اين وضع در گذشته نگرانی جدی دولت تزاری در تر
مگر طی دهه ها کسی منی توانست از رسيدن . نيز بر می انگيخت

دياکف با سی کارمندش  .قا خان جلوگيری کندآال به طاطالعات و 
آن  !تالش داشت با اين سازمان نيرومند امساعيلی مبارزه منايد

هم در حالی که مبارزه سختی را با شبکه های اطالعاتی 
چنين بر می آيد که . رو داشتبريتانيا و افغانستان پيش 

بيماری ذهنی نامنهاد  ،اعرتاف به ناتوانی را در ذهن او
او حتا به ارنستو پومپور و . آفريده بود» اشپيومانی«

او حتا پرتوفسکی . کرد منودن ی آغاز به سوء ظنکپرتوفس ايوگينی
  .بازداشت کرد را بدون دليل

 
رد سوء ظن دياکف منايندگان اداره اطالعات و وزارت خارجه مو

بودند، چون با توجه به شرايط واقعی آغاز به هبره گيری 
نتوری منوده جابزاری از ساختارهای امساعيلی برای کارهای ا

ر توانسته بود ايشان يوسف علی شاه وال، پومپثبرای م. بودند
را به مهکاری جلب منايد و از طريق آدم های او با بسياری از 

 255.رقرار منايدبرتباط مناطق نشيمنی خارجی ا
 

. افغانستان نيز پنهانی می کوشيد از امساعيليان سود بربد
اجنت های امير عمدا آوازه هايی را پخش منودند که پامير 

در اين اوضاع،  .روسی به زودی به افغانستان خواهد پيوست
نه بی موجب ايشان های امساعيلی که آن ها را در سده نزدهم 

ندند، ثابت ساختند که به راستی چه آدم می خوا »يزيدان شرق«
آن ها با مهه  .های حميل، شياد، نيرنگ باز و مکاری هستند

ه و دسيسه سازی بودند و ئروهای درگير در پامير سرگرم توطين
  .تنها به منافع شخصی خود هبا می دادند

 
به آن اندازه خردمند و  وفسکیپرت ايوگينیپومپور و ارنستو 

و دشوار هپن  ه کار را در اوضاع بس پيچيدهنيرومند بودند ک
رزی آنان منمنايند و دياکف که با مهکارانش به کارهای برو

. مزامحت می کرد، پس از يک سال به کار ديگری گماشته شد
شن طبيعی و رسيدگی به حسابات تسويه خليکن، نه تنها شرايط 

 کار گروه اعزامی به پامير را دشوار می ،ناشده در ميان تيم
ناگهان روشن شد که برپايی  ،با رسيدن به خاروغ. ساخت

. ه ترکستان ممکن منی باشدهارتباط راديويی با فرماندهی جب
 . سته بودکچون دستگاه فرستنده راديويی خود ساخت ش

 
 پيوندهای پنهانی کوشيددر اين رابطه، فرماندهی دسته پامير 

رو  رو ريزیو آبمگر با  شکست . با راسکلنيکف برپا منايد يی
اجنت پنهانی که با گزارش به کابل گسيل : به رو گرديد

                                                 
 .174. خاريوکف ص  255 .
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پس از . ت گرديدشگرديده بود، از سوی دولت افغانستان بازدا
به سفارت گزارشی را چندی ارنستو پومپور هر چه بود، توانست 
کميساريای خلق در  هشوروی در کابل بفرستد که در آن منانيد

تا رمسا  ه بودبکف خواهش کردلنکامور خارجی در پامير از راس
و سفارت  وغمان اهللا خان خبواهد تا اجازه دهد که ميان خارااز 

 256.در کابل ارتباط برقرار منايد
 

ولت در اين اوضاع، ارتباط منظم با تاشکنت تنها با مهکاری د
پيک  ،از طريق سفارت شوروی در کابل. انستان ممکن بودغفا

منی  ،ان ايجاد کرده بودنديچامسابرسانان به دليل موانعی که 
توافق امير در زمينه  .منايند هرخن انستند به خاک شورویوت

به دست آمد و اين گونه، حماصره اطالعاتی دسته پامير شکسته 
 . شد
 

ی ها» پنهان نگار«با هبره گيری از دفرتچه های رمزی و 
از ارنستو پومپور گاهگاهی به کابل  ،گزارشدهی اطالعاتی حمرم

گسيل می گرديد که نسبت به خدمات پستی افغانی  ش هايیگزار
. تر می رسيددهم صرفه جويانه تر بود و هم مطمين تر و هم زو

الب از جماری اجنتوری غخبشی از اطالعات حمرم از خاروغ به گمان 
يد آر می بچنين . به قونسولگری شوروی به مزارشريف می رسيد

کار خبارات نظامی ت اسرتاين خط غير قانونی ارتباط بيشاز که 
نفوذ اين  سايه زيردر گام خنست چون مشال افغانستان . می گرفت

در يک سخن، اطالعات استخباراتی . سرويس ويژه در آمده بود
گرد آورده شده در پامير با پيمودن راه دور و دراز از طريق 

امان . افغانستان به گونه منظم به تاشکنت و مسکو می رسيد
. به يک رشته داليل به جانب شوروی کمک می کرد اهللا خان بنا
خود «استخبارات شوروی  هایدر خنستين پيروزی را  نقش بزرگی

 .کارمندان دولتی افغانستان بازی منود »فروختگی
 

ارنستو پومپور با دست و دلبازی و مصارف  1922مقارن با سال 
ی لی امير برپا منود و آدم هاکومت حمحمناسبات خود با  ،گزاف

 ،ميان خاروغ و نواحی خمتلف افغانستان» بيخار«او توانستند 
مهه اجنت های شوروی . کاشغر و مشال هند رفت و آمد منايند

» ایفو با«پاسپورت های افغانی داشتند که از مهان ماموران 
به ياری اسناد مطمئن، رهربی دسته 257.ه شده بودنددامير خري

ی بزرگ در کار زير پامير توانست از شکست ها و ناکامی ها
هرگاه اجنت را رهزنان بومی در راه . زمينی در خارج برهد

يفه خود ظاو به مقصد می رسيد و و ،تاراج نکرده و منی کشتند
 . را اجنام می داد

 

                                                 
، پرونده 544بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  256
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مشال  یکاميابی های استخباراتی شوروی در نواح تينسخن
افغانستان و هند را توانستند به پيمانه چشمگيری به ياری 

که در ازای پول برای هر کسی کار می  انبا امساعيلي مهکاری
با اطمينان می توان گمان زد که  .به دست بياورند ،کردند

ارنستو پومپور و مهکاران او از شبکه های برومنرزی پيش از 
فرمانده  –گيلو .ی .انقالب نيز هبره می گرفتند که از سوی د
روی پيوسته کومت شوحپيشين دسته پامير روسيه تزاری که به 
ود از مگر دشوار ب 258.بود، در اختيار آنان گذاشته شده بود

ی بزرگ جنگ افزار برای قبايل آنان برای قاچاق حمموله ها
. مو مجال پاشا  ،ز سوريتسامرزی پشتون به گونه يی که در آغ
  . روی می پنداشتند، هبره گيری کرد

 
درک می چنين بر می آيد که اين امر را ارنستو پومپور نيز 

مگر او به رهربی خود با اين گفته ها آرامش می خبشيد که . کرد
تکانه نيرومندی به  ،پديدار شدن حکومت شوروی در پامير«نفس 

قبايل رزمنده در راه آزادی به اين شرح می خبشد که تنها 
نوار باريک حايل واخان افغانی آن ها را از شوروی که درفش 

ر بلندای بام دنيا بر افراشته آزادی و برابری توده ها را ب
مگر شعارهای انقالبی منی توانستند موانع  259.جدا می سازد ،است

متعددی را که استخبارات شوروی با کشيدن دهليز به سوی هند 
 .با آن رو به رو می شدند، کنار بزنند

هر چه  ،در اختيار داشنت منابع مالی ووس ساستعداد يک جا 
 1922ازه می داد،  مقارن با هبار بود، به ارنستو پومپور اج

برپا منايد و در مرکز اداری قطغن و » يی پيوندهای برومنرزی«
و در شهرهای چرتال و ) يارکنت چين(يارقند خان آباد در 

  .يايی شبکه های خرب چينی را هپن منايدنگيلگيت هند بريتا
 
اجنت های شوروی از پامير توانستند مهچنان در  1922به سال  

جای پا پيدا منايند و به سوی شهر » ديره جات«نشين  خان
مرکز استان مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی راه  –پيشاور

سرته قبايل پتان هند گن گونه، در خبش مشالی يا. بگشايند
با  .تنيده شد یبريتانيايی شبکه اطالعاتی بس پر شاخ و برگ

مجع آوری و در پراتيفی وبه گونه ا اطالعات را اين توانايی که
رزهای هند و افغانستان و ماوضاع اضطراری در باره اوضاع در 

خرب چينی در هند دشوارترين کار  .در مشال هند به دسرتس بگذراد
او در يکی از گزارش های خود به . برای پومپور بود

برای يک  مهواریکميساريای خلق در امور خارجی نوشت که راه 
گردد، از راه چرتال می هند گسيل جاسوس که از پامير به سوی 

و گيلگيت به خاطر مترکز بزرگ سپاهيان انگليسی در اين ناحيه 
اوضاع، ناگزير بيراهه ها و کوره  ندر اي. وجود ندارد العم

                                                 
آدم ها و سرنوشت ها، فرهنگ : تابيا گيلو در ک. د. زندگينامه ای.  258

سال (کتابنامه های خاورشناسان، قربانيان ترور سياسی در دوره شوروی 
 .؛  بازتاب يافته است440-439. ص.، ص2003، مسکو، ) 1991-1917هاس 

، پرونده 1922-1921، سال های 04بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند .  259
 . 59رگ ، ب55072، پوشه 330، کارتن 51ويژه 
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که  است بيراهه ها از طريق يارکنتهبرتين  .راه ها جستجو گردد
نه  دهاجازه می د موقعيت بسيار حساس آن به اجنتوری شوروی

 مشال هنددر ضاع ونها در باره کاشغر بل نيز در باره ات
  260.»منايدآوری اطالعات را مجع 

 
 وگسيل تنی چند از انقالبيون هندی آموزش ديده در تاشکنت 

ک مطمئن بودن جماری دانشگاه کمونيستی رجنربان خاور در مسکو حم
 . ارتباط ميان پامير و مشال هند بود

 
رتن که يکی از شرايط عادی نان کميپس از بسته شدن دفرت ترکست

سازی مناسبات سياسی با بريتانيای کبير بود، وفادارترين 
سيای ميانه برای حتصيل به مسکو آرفقای هندوستانی را از 

کسانی هم که در خبارا مانده بودند، از هم پاشيدند و . بردند
-شوملان . مدر اين پيوند، . به هر سو پراگنده و پاشان شدند

مهاجران  ،ده کميته فوق العاده در دفرت ترکستان کمينرتنمناين
می  »اجساد بيجان جنبش انقالبی هند«هندی را در ترکستان 

 261.خواند
 

کان سريع تر مدر اين اوضاع، برای کمينرتن مهم بود تا جای ا
هبرتين آدم های خود را به هند گسيل دارد تا در سرزمين خود 

ا ايجاد و مبارزه راستين در هسته های زير زمينی کمونيستی ر
روی بس . افزون بر اين، بر م. برابر انگليس را آغاز منايند

بود ثابت سازد که مبالغ هنگفت و گزاف پول و طال و ارز  مهم
به مصرف رسيده در تاشکنت به باد هوا داده نشده و آغاز به 

را که يی در اين پيوند، دانشجويان هندی . بازدهی می منايد
ه بودند درس های خود را در مسکو به پايان برسانند، نتوانست

مربی دفرت ترکستان  -شتابان نزد نيکالی گلدبرگ 1922تابستان 
نرتن که برنامه گسيل ده تن را از راه پامير به چرتال و يکم

 .، گسيل داشتندسپس به کلکته ريخته بود
 

گلدبرگ، هندی ها می بايستی مهراه با ارنستو  برنامهطبق 
مگر برای رعايت حمرميت و  .پور به خاروغ فرستاده می شدندپوم

ر دو هفته هرازداری تا رسيدن به اين پايگاه در سه دسته در 
هر چند هم در عمل (به مهراهی راهنماها به هند فرستاده شوند

سفر امن را به پومپور . )اين تقسيم اوقات رعايت نگرديد
لی بريتانيايی داده ها اسناد اص تضمين داده و به هندیخبارا 

   262.بود
 

                                                 
 . مهان جا.  260
، پرونده 1920، سال 090بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  261

 . 41، برگ 9، پوشه 2، کارتن3ويژه 
//  9.07.1922تلگرام گلدبرگ به کميته اجرايی کمينرتن تاريخی .  262

، پرونده ويژه 544بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 . 139، برگ 8ن ، کارت4
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برهم  ،گسيل هندی ها به ميهنچيزی منانده بود که مانند مهيشه 
. منابع ارزی الزم را نداده بود چون کمينرتن به گلدبرگ. خبورد

پولی که . فرستادپول راسکلنيکف از کابل  ،در آخرين حلظه
کمينرتنی ها به هند انتقال داده بودند، مبلغ هنگفتی را می 

روبل  1568برابر با ( روپيه افغانی 47000روبل و  35250: ختسا
ارج در روبل، اين عمليات حتا بدون احتساب خم263)با پشتوانه طال

چرونس  160مينرتن برای کميساريای خلق در امور خارجی به ک
با آن که روسيه پس از جنگ داخلی درهم شکسته و  .تزاری رسيد

ی انقالب افسانه يی جهانی ويران شده بود، مگر طالی روسی برا
 . گونه بی رويه بر باد داده می شدبه 
 

خنستين گروه متشکل از چهار نفر  1922نوامرب  11شب هنگام 
) رييس گروه، فيروز الدين، رفيق امحد و نبی امحد -عبداجمليد(

مگر موفقيت هندی ها در . به سرعت موفقانه به چرتال رسيدند
کومت خان نشين حداد روز ديگر چون بام .مهين جا پايان يافت

ت شنوامرب سرنو 23. چرتال آنان را به دست انگليسی ها سپرد
بايسته . سه نفر پيدا کرد ازمهانندی را گروه دومی متشکل 

است خاطر نشان سازيم که که دو نفر پشتون از راه کوتوفسيف  
از سوی  1923مگر چندی بعد در سال  .رسيدند» آزاد«به نوار 
 . يتانيا بازداشت شدندحکومت بر

 
اين گونه، خنستين گسيل بزرگ اجنت های کمينرتن از راه پامير 

 -در ماه های اپريل. با شکست رو به رو گرديد يکسرهبه چرتال 
» تاشکنت -دادگاه توطئه گران مسکو«در شهر پيشاور  1923می 

عمليات نافرجام بامهی کمينرتن و  ارزيابیبرگزار گرديد که به 
 264.رات شوروی در هند پرداختاستخبا

 
برای استخبارات شوروی  1923-1922رويدادهای اندوهبار سال های 

با داوری از روی اسناد . و کمينرتن درس سهمگينی دادند
» برج ديده بانی اطالعاتی شوروی«پامير چونان  ،بايگانی ها

مگر گسيل اجنت ها به فراسوی مرزها از اين ناحيه . ماند
صورت می گرفت و کمينرتن با اجتناب از ريسک  بسيار به ندرت

به هبره برداری از  ،برای پويايی های خود در مشال هند ،بيشرت
 .ادامه می داد» دهليز افغانستان«
 

 
 
 
 

                                                 
بايگانی دولتی تاريخ // صورحتساب گسيل ده تن از هنديان به ميهن. 263

. 39، برگ 15، کارتن 4، پرونده ويژه 544اجتماتعی و سياسی روسيه، فوند 
  

264.Documents of the History of the Communist Party of India.Voll.11,New Delhi,1972, P.33-
34.  
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 خبش سيزدهم
 : نُزرِک لرداولتيمامت 

 امپراتوری بريتانيا پاسخ دندان شکن
 

آوردن ضربه  نی بر واردپويايی های روسيه شوروی و کمينرتن مب
ليس را گان ،ای ميانهيسآيا در نبر توان امپراتوری بريتا

در مهه  نيرومندی دست به واکنشناگزير ساخت به گونه شتابان 
پيچيده در مرزهای  عاوضا. بيازد» هتديد سرخ«دفع  یجبهات برا

را » دهليز افغانستان«از انگليس بسنت هر چه سريع تر  ،هند
 استان» آزاد«می کوشيد به نوار که  یوی حريف خطرناکربه 
در آن جا پايگاهی را برای انقالب  و همشال باخرتی رخن مرزی

 . بيدطلمی  ،بياورد نينده در هند به مياآ
 

در لندن از  ،اتی انگليسعدر پرتو کار عالی دستگاه اطال
. آگاهی داشتند نيکبرنامه های بلشويک ها و کمينرتن در آسيا 

نی هم در در ساختارهای کمينرت ه بودتتوانس سرويسانتلجنت 
 -...-1919در سال های 265.نه منايدتاشکنت و هم در مسکو رخ

زمينی به  به گونه زير جاسوس انگليس -بيلی. سرهنگ ف
و  شورویافغانستان و  العات در باره متاس هایطگردآوری  ا

هندی هايی که به تاشکنت می پويايی های در باره  مهچنان
هيات کارکردهای او اطالعات در باره  .تخآمدند، می پردا

ترمجان خنستين  -نیغبا عبدالو را مجع  افغانستانبراوين، در 
 .ديدار می کرد ات افغانی به رياست ولی خان در مسکويه
 

که روی او را به مسکو فرستاده (سليم آيد که چنين بر می 
نيز در ) تا برای قبايل پشتون تقاضای اسلحه منايد بود،
شتون هومشند به آن پاين ، راستش. افتاده بوده ديد او، داير

ی تاشکنت یرای آشنابود که هيچ سخن اضافی يی ب زيرکپيمانه 
ياورده بود و بيلی نتوانسته بود اهداف نان ببيلی بر ز -خود

  266.سفر او را در يابد
 

  تنها ،جاسوس نامدار -بيلیمی توان بی باکانه گمان زد که 
بريتانيای کبير از زمان  .بودتاشکنت نانگليس در  مامور

                                                 
ه گونه يی که آقابکف در کتاب خاطرات خود می نويسد، برای منونه، ب. 265

کمونيست هندی يک بانوی انگليسی بود که در خدمت انتلجنت  -مهسر روی
 .سرويس بود

266 .Bailey F. M. Mission to Tashkent.Oxford, 1946;  
واژگونی سازمان های زير زمينی ضد شوروی «. ل. و نيز گورلينکف د... 

  . 254-251. ص.، ص1986مسکو،  ، جلد اول،»در کشور
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 دار گير ودر . شبکه گسرتده خرب چينی داشتدر ترکستان تزاری 
ار جنگ داخلی، امکانات آن کشور در آسيای ميانه به بخون

انگليسی ها مهچنان به . پيمانه چشمگيری افزايش يافته بود
مطمينی در پيرامون امير افغانستان  خربچين هایگونه سنتی 

س يانتلجنت سرو ،حتا با به قدرت رسيدن امان اهللا خان. تندداش
ارزنده يی را در کابل نگهدارد که به ياری  »منابع«توانست 

جنگ  وهای افغانستان و شوروی  و ترانزيتگآن ها بر گفت
 . افزارها و طال به قبايل پشتون آگاهانه نظارت داشت

 
و تاشکنت به های سازمان اطالعات بريتانيا در مسکو  کاميابی

اراتی ارتش بپيمانه بسياری ناچيز می بود هرگاه دستگاه استخ
شبکه استخباراتی گارد سفيد . کمک منی کرد به آن گارد سفيد

در پايتخت روسيه اطالعات را در باره مهه هندی هايی که نزد 
 . کمينرتن و به وزارت خارجه می آمدند، مجع می کرد

 
هنگام گفتگوهای موفقانه  1921برای منونه، در ماه فربوری 

در باره در مسکو ناسيوناليست های هندی با منايندگان شوروی 
از نزد آچاری  ،لحه و مهمات از طريق افغانستانسانتقال ا

نه اط بارتبرای که  يی با کد رمزی او را دفرتچه يادداشت
سازمان 267.دزديدند، کار می گرفتد ز هنيبل ن ،تنها با تاشکنت

خمابرات راديويی به گونه منظم رياساالر کولچاک ضد اطالعات د
. مشول نامه های رمزی ی بهميان وزارت خارجه و تاشکنت 

 268.می منود ريتس از کابل را ضبطوس
 

به مهکاری با انگليسی ها  ،سرويس های ويژه دينيکين و ورانگل
ميخاييل  1921در ماه دسامرب. در اين عرصه ادامه می دادند

پس از گروهبندی سپاهيان جنوب ارتش سرخ فرمانده  -فرونزه
خمابرات «: به مسکو گزارش دادرکوب ورانگل با اندوه س

حريف می  آگاهی يابیراديويی ما منبع بس ارزمشندی برای 
لق در امور خارجی با خابرات کميساريای به ويژه خم. باشد

منايندگی های آن در اروپا و تاشکنت حرف به حرف برای 
اطات راديويی بترن می باشد که برای شنودن اشوانگليسی ها ر
 هدستگاه های ويژه را سازماندهی منوداز لی مما شبکه کا

 269.اند
 

خمابرات راديويی برای شنوايی راديويی  گيرنده دستگاه اصلی
موثريت . در فضای افغانستان و ترکستان، در کويته برپا بود

چنين  ،تانحکومت افغانس .باال بودشايانی به پيمانه  آن کار
چينی ربخ نگرانی خود را ازبر می آيد که خنستين مرجعی بود که 

مادامی که ايستگاه راديويی سفارت شوروی در «: آن باال کرد
                                                 

، پرونده 1921، 071بايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه، فوند .  267
 . 29، برگ 5، کارتن101ويژه 

بايگانی دولتی  :  برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت نگاه شود به. 268
  .427، کارتن 1، پرونده ويژه 5903فدراسيون روسيه، فوند 

 . 189-188. ص.،ص1996جاسوسی راديويی، مسکو، . وويچ آ، پرت.آنين، ب.  269
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کابل کار می کند، بريتانيا از مهه مناسبات پنهانی 
در  ،در اين پيوند. »افغانستان و شوروی آگاهی خواهد يافت

تا ديگر  سفارت شوروی خواستامان اهللا خان از  1921اوايل سال
گزارش ها به تاشکنت کار  دادن از فرستنده راديويی خود برای

 پس از تصويب قرار داد 1921در اکترب او تنها  .نگيرد
ه راسکلنيکف اجازه بافغانستان  و روسيه شوروی اگست 14تاريخی

  270.داد بار ديگر فرستنده سفارت را به راه بيندازد
 

ن دادند،که در آن برهه دستگاه گيرنده رويدادهای بعدی نشا
خود را در زمينه رمزگشايی و رمزيابی مراسالت  کويته کار

 ،در چنين حالتی .اتيک شوروی از سر گرفته بودمديپل
يرهای مشخصی در ببريتانيای کبير تقريبا مهيشه موفق می شد تد

روی ای ميانه يسآن در رتنتوری کمينجليات شبکه های امبرابر ع
  .گيردبدست 

  
تنها ابزار سياست خارجی  طالعات خارجی،روشن است، هر شبکه ا

مشرده می شود و اطالعات عينی آن حکومت را ناگزير می سازد 
 حال چه رسد .ات عمومی حکومت برداردبگام هايی برای تامين ث

 . امپراتوری عظيم بريتانيا هب
 

اذ هرگاه در کرملن دست به اختمی دانستند که نيک  ندر لند
تصميم سياسی مبنی بر وارد آوردن ضربه نيرومند بر مواضع 

هيچ سرويس ويژه يی در جهان منی  ،بريتانيا در خاور بيازند
افغانستان و هند را  ،تواند جلو لشکرکشی ارتش سرخ به ايران

اين موضوع را درک می ، خنست وزير انگليس -للويد جرج .بگيرد
ن گونه حتول اوضاع به هر از ايبايد کرد که بريتانيای کبير 

در اين پيوند، بر ديپلماسی . هبايی که شده، جلوگيری منايد
ل حانگليس بود تا مساله بس پيچيده و دشوار سياسی خارجی را 

دست کم قسما پويايی های ويرانگرانه روسيه شوروی را : منايد
راه های منتهی به هند خنثی بسازد و سپس کرملن در امتداد 

به اين ناحيه خود داری  »صدور انقالب«سازد از را ناگزير ب
 . ورزد

 
پا گرفته بود،  1920که سر از بی ثباتی سياسی در انگليس 

در » باالگيری جنبش های رهايی خبش ملی« و حبران اقتصادی
می ساخت با روسيه  وادارحکومت بريتانيا را  ؛مستعمرات

شوروی  به نوبه خود روسيه. تن در دهدشوروی به سازش هايی 
پس از جنگ داخلی خامنان بر انداز به مهکاری با بريتانيا 

هيات  1920ماه می  26در پيوند با اين، به تاريخ . نياز داشت
از سوی چيچيرين  که( کاراسين. گانی شوروی به رياست لرباز

بل نيز  ،دبپردازصادی تگفتگوهای اقبه صالحيت داشت نه تنها 
يايی نتايهای ضد بر يیايه پومسايل مربوط ب» شخصی«به گونه 
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 .به لندن  رفت ؛)ح منايدرشوروی ها و کمينرتن در آسيا را مط
العمل کميساريای خلق  کاراسين می بايستی در چهارچوب دستور

به مهتايان انگليسی خود تفهيم می کرد که اين در امور خارجی 
مساله می تواند تنها در صورت مناسبات کامل و متام عيار صلح 

  271.و بررسی گرددان لندن و مسکز ميآمي
 

 -اين که سازمان اطالعات بريتانيا دستور العمل چيچيرين
کميسار خلق در امور خارجی روسيه شوروی به کاراسين را 

ز ديد ما نه تنها گفتگوها در لندن را با اخوانده بود، 
دشواری رو به رو نساخت، بل برعکس تنها آن را آسان تر هم 

مود نره ،رين در تلگرام های خود به کاراسينچيچي. گردانيد
داده بود تا از سوی خود حکومت انگليس را با لشکرکشی به 

 272.ايران و افغانستان هتديد منايد
 

مگر سرازيری ارتش . از هند سخنی در ميان نبوددر اين حال، 
می توانست تنها يک ) دوست روسيه(سرخ به سرزمين افغانستان 

در يک سخن، به حکومت  !هتاجم به هند :هدف را دنبال منايد
شد که  گوشزدبه شکل نسبتا خشنی اعلی حضرت پادشاه انگليس 
امپراتوری بريتانيا  که برای جنات هنگام آن فرا رسيده است

از دادن  .]گ-در هند[ از شر لرزه ها و تکان های سخت انقالبی
  . کمک به ورانگل و پيلودسکی دست بردارد

 
جرج را . ل. ا در جنگ داخلی، حکومت دروزی بلشويک هيپ

به امضای سازشنامه بازرگانی با  1921ناگزير گردانيد هبار سال
آسيا «سياستمداران نامنهاد مگر،  .روسيه شوروی تن در دهد

وزير خارجه تا  -در کابينه بريتانيا به رهربی لرد کرزن» گرا
روسيه )  de facto(با به رمسيت نشناخنت د فاکتوی » آخرين رمق«

دليل اصلی آنان مبنی بر اين که  . شوروی به خمالفت برخاستند
شوروی ها و کمينرتن در برابر بريتانيا در خاور پويايی های 

 . خرابکارانه را به پيش می برند، شالوده بس استواری داشت
 

جرج بر آن پافشاری داشت که سازشنامه . ل. در اين پيوند، د
ست ديباچه مبسوطی داشته باشد، که باي 1921مارچ  16بازرگانی 

در آن روی شرايط سياسی توسعه آينده مناسبات اقتصادی ميان 
پايان  -مهمرتين بند آن. لندن و مسکو نيز مفامهه صورت گيرد

از سوی بلشويک ها به آسيا و در گام » صدور انقالب«دادن به 
سازشنامه چنين آمده  ديباچهی » آ«در بند  .خنست به هند بود

گونه تالش مبنی بر بر انگيخنت به  رشوروی بايست از ه«ود که ب
يا تبليغات در ... ديپلوماتيک و ،شيوه تاثير گذاری نظامی

تانيايی داشته يميان باشندگان آسيا که بار خصمانه ضد بر
هر گونه اقدامات در برابر منافع بريتانيا به هر   د ياباش
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خود  ستقل افغانستانبه ويژه در هند و کشور م شکلی که باشد،
  273.»داری ورزد

 
خود  1921ن از امضای سازشنامه رُزمگر به رغم اين بند مهم، ُک

وزير  -به جای  او، اين سند را روبرت هورن. داری ورزيد
ضا منود که افزون بر اين، به کاراسين نامه يی ما بازرگانی

بريتانيايی منايندگی های شوروی و  درا با شرح پويايی های ض
نامه . در ترکستان و افغانستان سپرد یت های هنديساسيونالن

هورن در بردارنده حقايق انکار ناپذير تالش های روسيه شوروی 
 274.نی بر سرنگونی حکومت بريتانيا در هند بودبن مرتکمين و
 

وزير بريتانيايی اين اقدامات شوروی ها را در آسيای ميانه 
 :مهخوان می پنداشتبا روحيه سازشنامه به امضاء رسيده نا

برپايی مناسبات ديپلماتيک با افغانستان برای آماده  - 1
 سازی جتاوز به هند،

گفتگوهای سوريتس با امان اهللا خان در باره رسانيدن حمموله  -2
 های بزرگ جنگ افزارها برای قبايل پشتون،

 ،ا سران قبايل مرزی در کابلبگفتگوهای سوريتس -3
رهربی مجال پاشا که در متاس های خود  گسيل هيات به کابل به-4

 با سران قبايل حتا پا را از سوريتس هم فرا تر گذشته بود،
ه شده بود که دبرمشر يیسپس هم فهرستی از نام های هندی ها -5

 ،، برکت اهللابپراتا: با منايندگی های شوروی مهکاری می کردند
 ...آچاری، عبدالرب و روی

ار در هند در تاشکنت و گسيل برای ک» ختته پرش« ساخنت -6
ايادی کمينرتن از طريق افغانستان به هند برای برپايی متاس 
های مستقيم با قبايل مرزی و ايجاد پايگاه ها برای پويايی 

 .»آزاد«های ضد بريتانيا  در نوار قبايل 
 

حکومت انگليس مهچنان ناحرسندی و ناخشنودی خويش را از 
ايف اصلی يک مناينده ديپلماتيک وظ«پويايی های سوريتس که با 

مهخوانی ندارد و نيز حتويلدهی جنگ افزارهای ساخت شوروی به 
در پايان، هورن به آگاهی کاراسين . افغانستان، ابراز داشت

بر ايجاد » انقالبيون هندی«در لندن روشن است که «رسانيد که 
  .»مراکز نظامی در پامير و چرتال پافشاری دارند

 
خود ) شوروی(پارتنر نو روسی  ،جرج. ل .کومت دحاين گونه، 

را در برابر اين فاکت قرار داد که از مهه اقدامات ضد 
در مرزهای هند به راه افتاده است، » پنهانی«بريتانيايی که 

ت هببود روابط با سروشن است رهربی شوروی منی توان. آگاهی دارد
در  .ديی در آسيا بسازوی کبير را قربانی ماجراجنيابريتا

که  بر آن می شوند اين پيوند، کميساريای خلق و کمينرتن
آهسته آهسته گليم پويايی های ويرانگرانه را در برابر هند 
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در تاشکنت آموزشگاه حربی هندی بسته . بريتانيايی برچينند
 پايان فعاليت های دفرت ترکستان با اين هم، هر چند، .شد

الت زير حع آن را به مگر در واقرمسا اعالم گرديد، کمينرتن 
زون بر اين، دفرت عمال فا. زمينی در آوردند و به خبارا بردند

به کار در افغانستان و هند پايان داد و سر اجنام هم 
اشته مای سوريتس در کابل به عنوان سفير گجبه راسکلنيکف 

 . شد
  
 

به اهداف خود در چنين وامنود می گردد که ديپلماسی انگليس 
برای هند رنگ » هتديد سرخ«ديگر : ه بودافتست يخاور ميانه د

می پنداشت که  1922حتا کرزن در ماه مارچ . ته بودخبا
پيش از آن  ؛پارس و هند ،اقدامات بلشويک ها در افغانستان«
 275».و درد سر آفرين بودند هد، آزار دهندنه خطرناک باشک
 

ار افظه کار بونحکومت حم در انتخابات انگليس ،1922 در اواخر
د را حفظ ولو روی کار آمد که در آن لرد کرزن کرسی پيشين خ

استان مرزی مشال  »آزاد«مقارن با اين زمان، در نوار 276.کرد
پشتون ها بار ديگر در . پر تنش گرديد تباخرتی اوضاع به شد

نو انگليس تفنگ برداشتند تا از  »سياست پيشروی«پاسخ به 
پاهيان بريتانيايی در اقدامات س .آزادی خود پاسداری منايند

نزديکی های مرزهای افغانستان مناسبات انگليس و افغانستان 
کی تصميم گرفت از اين يرهربی بلشو. را به شدت تيره گردانيد

اوضاع برای حتکيم مواضع شوروی در افغانستان و گسرته قبايل 
 . پشتون هبره گيری منايد

 
) ويکیشبلشاخه (کمونيست روسيه  بدر جنب کميته مرکزی حز

ون ويژه يی ايجاد گرديد در باره مسايل افغانستان که يکميس
به رفيق راسکلنيکف «فيصله منود تا   1923فربوری  28تاريخ  هب

بی درنگ با حکومت افغانستان گفتگوها تا شود  هرهنمود داد
در باره سازشنامه حمرمانه در باره مبارزه در برابر سياست 

 277.»های افغانستان را آغاز منايدجتاوزکارانه انگليس در مرز
 

دفرت سياسی کميته مرکزی حزب  1923ماه می  اولبه تاريخ 
کميساريای خلق  اتمبه اقدا) شاخه بلشويکی(کمونيست روسيه 

به گونه يی که . در امور خارجی در اين راستا جموز صادر کرد
به  در زمينه در چنين موارد اجراآت می شد، دستورهای بايسته

به نوبه خود راسکلنيکف بی . شوروی در کابل داده شدسفارت 
  .درنگ تالش ورزيد به کوهنشينان شورشی کمک ارايه گردد
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روشن است منی توان باورمندانه گفت که در لندن از مهه جزييات 
مگر هنگامی . مت شوروی آگاهی داشتندوات حکمفيصله ها و اقدا

يگر اين انديشه که انگليسی ها آگاهی يافتند که شوروی بار د
تان برای قبايل سافغان راهها را در سر می پروراند تا از 

بی گرديد که آپشتون جنگ افزار برساند، اين کار آخرين قطره 
که با  ای کبير ربريتانياکاسه شکيبايی و خويشتنداری 

ت شوروی و کمينرتن را در افغانستان سبيداری هومشندانه سيا
  .پيگيری می کرد، لربيز ساخت

 
بريتانيا  مناينده ديپلماتيک -هوجسون. آر 1923می  8به تاريخ 

معاون  -ليتوينف. به مکرزن را » آتشين»يادداشت  ،مسکودر 
رويداد استثنايی در يک . سپردکميسار خلق در امور خارجی 

 ،حريف» شکست دادن«به خاطر : اتفاق افتاد تاريخ ديپلماسی
را افشا ساخت که  در عمل اين راز بريتانيا خارجه وزير

تلجنت سرويس به بازخوانی مراسالت ديپلماتيک شوروی ادامه نا
با دستاويز ساخنت مدارک گيرنده راديويی، لرد کرزن  !می دهد

اين يادداشت را تدوين کرده بود که از ديدگاه نيرو، توانی 
 . برابر با شليک توپ های بزرگ لينکور داشت

 
ه ترين گزارش های سفير برگرفته هايی از حمرمان ،در سند

چه که در اين يادداشت در  آن! شده بود آوردهشوروی در کابل 
رابطه با افغانستان از گزارش سفير شوروی آمده بود، چنين 

با توجه به نزديکی آن با قبايل نا آرام و افغانستان «: بود
گسرته بس سودمندی است برای چنين سرکش در منطقه مرزی هند، 

سفير شوروی در کابل  .».] گ-يی انيا ستيزانهبريت[ اقدامات
به تاشکنت  1923فربوری  17به تاريخ  او. بودجدی يی  آدم بس

مهه وسايل ممکنه از حبران  بابايسته است « :ه بودگزارش داد
موجود برای درز اندازی ميان افغانستان و انگليس هبره گيری 

رها و پول رساندن بی درنگ جنگ افزا...کرد و از آن کار گرفت
 . »دارای امهيت بزرگی خواهد بود

 
 1923فربوری  21کميساريای خلق در امور خارجی بی ترديد گزارش 

به دست آورده از راسکلنيکف را در دست داشت که در آن آمده 
من گام هايی بر می دارم برای آن که به وزيرستان «: بود

و . »يمرويل و ده صندوق مرمی کمک منا 300شايد به ميزان تا 
مارچ وی را که در آن نوشته بود  17نيز گزارش ديگر تاريخی 

پويايی های او را در حمور هند حمدود ننمايند و هزينه «تا 
های فوق العاده را کاهش ندهند، چون اين امر زيان جربان 

. »ناپذيری به کار هيات در مهمرتين عرصه آن وارد می آورد
ده را طی يک سال از اکترب راسکلنيکف اين هزينه های فوق العا

هشتاد هزار روپيه کابلی  1923در نوامرب 1923تا اکترب  1922
هزار روپيه کابلی  120در حالی که مهه خمارج سفارت. برمشرده بود

 . می شد
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کميساريای خلق در امور خارجی، مهچنان بی ترديد گزارش 
آن رسيده از کابل را در نظر داشت که در  1922نوامرب  8تاريخی

دستور العمل های مشا در رابطه يا احتياط آميز «: آمده بود
. بودن کارهای اطالعاتی و تبليغی ما به دقت اجرا می شود

توجه ويژه يی به ناحيه مومندها در مشال پيشاور مبذول  کنون
مگر در اين رابطه با توجه کمبود بودجه، منی . می گردد

 . »توانيم کار بسياری را اجنام دهيم
 
ين گونه، کميساريای خلق در امور خارجی منی توانست نامه مه

معاون کميساريای خلق در امور  -قره خان 1923مارچ  16تاريخی 
: خارجی به راسکلنيکف را فراموش کند که در آن آمده بود

پيشنهادهای مشخصی را در رابطه با اشکال مهکاری برای ارايه «
دن اسلحه، از حل موضوع دا. کمک به قبايل با خود بياوريد

لطفا در باره تصور خود در باره . اين مساله بستگی دارد
اشکال مهکاری های الزم برای تامين نظارت حملی بر توزيع اسلحه 

اين گزارش ها بر رخدادها در مناطق مرزی «. »گزارش بدهيد
 278.»هند روشنی می افگند

 
از آوردن و برمشردن اين مهه اسناد انکار  سلرد کرزن پ

کرملن خواست تا به اقدامات ضد بريتانيايی خود  زا ،يرذپان
کف را از کرسی يدر ميان قبايل پشتون پايان دهد و راسکلن

روشن است شوروی برای  .سفارت در کابل به مسکو فرا خواند
اين خواست انگليس را  ،حفظ آبروی خود در ميان کشورهای خاور

ف برخاست و حتا امان اهللا نيز به دفاع از راسکلنيک. رد کرد
راسکلنيکف به رغم مهه  ،در نتيجه. ردار دادسبه وی لقب 

 . در کابل ماند 1924تا فربوری فشارها و هتديدات بريتانيا 
 

پس از چندی وقت گذرانی، کميساريای خلق در امور  با اين مهه،
خارجی برای آن که آبروی خود را حفظ منوده باشد، ناگزير 

سياست . خود را از کابل فراخواند» ناکام«گرديد مناينده 
گرديد و  خويشتندارانه ترشوروی در اين کشور از اين هم 

هند بريتانيايی » آزاد«انرتيگ ها در ميان قبايل پشتون نوار 
 .به پايين ترين تراز آورده شد

 
به هر رو، لندن به مسکو ثابت ساخت که اين توانايی را دارد 

ش های آن را مبنی بر برهم تا به گونه موثر جلو هر گونه تال
گزافه خنواهد بود هرگاه . زدن حاکميت انگليس در هند بگيرد

بگوييم که بريتانيا در اين جنگ پنهانی که چندين سال آزگار 
ادامه داشت، به پيروزی دست يافته » دهليز افغانستان«در 
 . بود
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 خبش چهاردهم
 ) د پاليسیرروفانئو ( نو سياست پيشروی

 
در برابر سياست  مهه اقدامات ديپلماسی امپراتوری بريتانيا

سرته قبايل پشتون از جهان گهدف جتريد  ،شوروی در افغانستان
نتوانند » زادآ«کوهنشينان نوار  تا خارج را پيگيری می کرد

جنگ افزار و پول  برای مبارزه در برابر سپاهيان انگليسی،
ی پشتون مسلح با جنگ وهزار جنگجصدها . به دست بياورند

مت مستعمراتی هند مهزمان کابوس وافزارهای مدرن برای حک
برای با ثبات سازی اوضاع در . پيوسته و خطر راستين بود

مرزهای هند و افغانستان، انگليسی ها ناگزير گرديدند 
پشتون اختاذ » آزاد«تدبيرهای عاجلی را در نوار قبايل 

 .منايند
 

خطر «شوروی به پيمانه چشمگيری  -انگليس 1921 قرار داد سال
به حمض امضای قرارداد،  .سست ساخت ورا برای هند کمرنگ » سرخ

اع وقت کليه مساعی را برای حل مساله پشتون يض نبدو انگليس
برای اين کار بريتانيای کبير . با افغانستان معطوف گردانيد

داد نوی را به  با امان اهللا خان قرار 1921نوامرب  22به تاريخ 
در نتيجه گفتگوهای دشوار که در کابل يازده . رسانيد ءامضا

انگليس موفق شد افغانستان را ماه آزگار به درازا کشيد، 
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مرز  »خط ديورند«ناگزير گرداند با آن وضع موافقت منايد که 
  .ميان افغانستان و هند مباند

 
معينی در هدات عافغان ها توانستند از جانب بريتانيا ت ،مگر

 زمينه کاهش عمليات سرکوبگرانه جنگی در برابر قبايل مرزی
اين کار به معنای آن بود که بريتانيا  ،در عمل .بگيرند
پشتون را اشغال » زادآ«رد گسرته نوار قبايل اسپبوعده 
هر «: آمده استو انگليس  قرار داد افغان 11در بند . ننمايد

ناسبات احرتامانه و با د منارپيک از دو طرف عالی تعهد می س
حسن نيت خود را در قبال قبايل در هر دو سوی مرز تبارز 

ات جدی نظامی به مد و يک ديگر را در باره هرگونه اقدانده
 279.»مقصد برپايی نظم در ميان اين قبايل در جريان بگذارد

 
رييس هيات انگليسی در اين گفتگوها به  -نامه سر هنری دابس

، 1922نوامرب  22رجه افغانستان تاريخی وزير خا -حممود طرزی
بيمه ديگر برای افغانستان از دست اندازی های انگليسی ها 

دابس در اين نامه به آگاهی طرزی . در گسرته قبايل پشتون بود
حکومت انگلستان نيک ترين متنيات را در قبال اين «رساند که 

از  ههرگاقبايل احساس می منايد و کماکان بر آن است با آنان 
تاراج شهروندان بريتانيا خود داری ورزند، با هنايت مدارا و 

  280.»مالطفت برخورد منايد
 

قرار داد که به رغم مهه مالحظات، بار ديگر قبايل نوار 
سپرد، از سوی » انگريزی های منفور«را زير سيطره » آزاد«

بسياری از سياستمداران متنفذ و رجال روحانی افغانستان بس 
خود امان اهللا خان، امضای اين قرار داد . ابی گرديدمنفی ارزي

را با آن که بريتانيای کبير در آن افغانستان را به عنوان 
يک کشور مستقل به رمسيت شناخته بود، يک امر ناگزير می 

امير در آستانه بازگشت دابس به هند، آشکارا به او . پنداشت
نه نيست، بل ترديدی نيست که مناسبات ما دوستا«: اعالم داشت

مشا . در گام خنست مناسبات ميان دو آشنا يا دو مهسايه است
هيچگاهی نبايد بپنداريد که مادامی که مشا به بقيه جهان 
اسالم اهانت مناييد، افغانستان دوست مشا خواهد گرديد و يا 
باشندگان افغانستان به آرامی نظاره گر آن باشند که مشا به 

حتا در هندوستان نيز . حرمتی مناييدارزش های مقدس اسالمی بی 
  281».مشا بايد به رفتارهای خود بينديشيد

 
روشن است که سخن پايانی امان اهللا خان در گام خنست به سياست 

 .سرته قبايل پشتون ارتباط می گرفتگآينده انگليس در 
ل ساخنت درست بودن گام لدشوارترين کار برای امان اهللا مد

. برای پتان های هند بريتانيايی بود برداشته شده از سوی او
                                                 

جلد دوم، ترمجه .  [121. غبار، افغانستان در مسير تاريخ، مسکو، ص.  279
 .]     گ-روسی

 .122-121. ص.مهان جا، ص.  280
 . 81. ، ص2004کارگون، تاريخ  سده بيستم افغانستان، مسکو، .  281
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روی اين منظور، پيامی به آنان فرستاد که در آن قبايل را 
به آن فرا خواند تا در ظرف سه سال از رويارويی با انگليسی 

من به جانب «: در اين پيام آمده بود. ها خود داری ورزند
مقابل بسيار آشکار و بی پرده تفهيم منودم که مردم باشنده 

نبايد آنان را با . ر مرزی خويشاوندان مهخون من هستندنوا
مادامی که آن ها از رفتارهای . هيچ شيوه يی از من جدا ساخت

 .  جانب مقابل راضی نباشند، صلح قابل تصور خنواهد بود
 

طی سه سال آينده دمشن بايد ثابت بسازد که آيا می خواهد جدی 
رگاه دمشن به ه. و صادقانه با من در صلح و صفا بسر برد

سخنان خود پابند باشد و خواست هايی را که من پيش کشيده 
در غير آن، ما بار . ام، اجنام دهد، صلح پايدار خواهد بود

ديگر جرگه را برای گرفنت تصميم در باره اقدامات بعدی خويش 
به مهين خاطر، من از مشا خواهش می کنم در . فرا خواهيم خواند

  282»...اسبات صلجويانه برقرار مناييداين سه سال با دمشن من
 
 قبايل  خان عنوانی کوهنشينان پيام امان اهللاطرز و شيوه  

امير ن است که آاستان مرزی مشال باخرتی گواه بر  »آزاد«نوار 
پيشگيری مشی  برمبنی به تعهدات داده شده از سوی بريتانيا 

تون به پشباور نداشت و  »خط ديورند«تداد ممساملت آميز در ا
های خاوری در باره خيزش سراسری تازه ممکنه در برابر 

چنانی که رخدادهای بعدی نشان . انگليسی ها هشدار داد
بريتانيا به تعهداتی : دادند، امان اهللا خان حق به جانب بود

که در قبايل قبايل مرزی به گردن گرفته بود، با خشونت پشت 
را پاره  1921ال افغانستان نيز بی آن که قرار داد س. پا زد

 .   منايد، عين کار را کرد
 

با بررسی علل رويارويی تاريخ نويس نامدار،  -آدمک
هند بريتانيايی در يکی » آزاد«افغانستان و انگليس در نوار 

: از آثار خود دقيقا علت اين خماصمت را نشاندهی کرد
 ،مگر .رخنه منايد بريتانيا می خواست به اين ناحيه«

چون يک دولت حايل مهخواست تا آن را  غانستان میفرمانروای اف
  283»...نگهدارد

 
برای سرکوب مبارزه ضد بريتانيايی پشتون های خاوری، حکومت 

تصميم گرفت مناطق خيرب و وزيرستان را اشغال و  انگليس
                                                 

، پرونده 544بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  282
 . 128، برگ 8، کارتن 4ويژه 

، منت انگليسی، »تانتاريخ روابط خارجی افغانس«دبليو، . آدمک، ل.  283
 .167. ص

» تاريخ روابط سياسی افغانستان«اين کتاب در دوجلد زير نام : يادداشت
پاريس به زبان دری به چاپ » پاييز«با ويرايش بنده از سوی انتشارات 

استاد پيشين دانشگاه کابل در  -جلد خنست آن را آقای زمها. رسيده است
و چاپ منوده بودند و جلد دوم آن ميانه های سده بيستم در  کابل ترمجه 

استاد  -را در  سال های دهه هشتاد سده بيستم آقای استاد فاضل
 .  دانشگاه کابل در پيشاور پاکستان ترمجه و چاپ منوده بودند
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 1921از مهين رو، به سال . سپاهيان خود را در آن مستقر سازد
ان مرزی مشال باخرتی ميفی به مست فرمانده نو است .د جون

گماشته شد که طرح خود را برای باثبات سازی اوضاع پبشنهاد 
ميسار ارشد نو استان مرزی مشال باخرتی می پنداشت که ک. منود

بايسته است هر چه عاجل تر يک رشته تدبيرها برای حتکيم 
مرزهای اداری از ظ مواضع بريتانيا در نوار قبايل مرزی و حف

 . های کوهنشينان روی دست گرفته شود شبيخون ها و يورش
   

اين «ميفی . تاريخ نويس نظامی انگليسی، د -به پنداشت اليوت
را در سر می پرورانيد که ارتش می تواند به  یانديشه واه
ميفی به حکومت بريتانيا  284.»را اشغال منايد ناتسرعت وزيرس

و  پيشنهاد منود تا پاسگاه ها و دژهايی بزرگ نظامی در رزماک
در وانه و رزماک می بايستی . وانه برای کنرتل مسعودها بسازد

نيروهای اصلی سپاهيان استعماری مستقر می گرديدند که هر آن 
کوچکرت ساخته شده  پاسگاه هایمی توانستند به پادگان ها و 

برای . در مهم ترين مناطق اسرتاتيژيک وزيرستان ياری برسانند
انگليسی پيشنهاد می شد راه گسيل و رسانيدن سريع سپاهيان 

دايره يی حلقه يی پيرامون منطقه با شبکه يی از راه های 
 285.وتری در ميان اين  دايره کشيده شود

 
رخنه ها و شبيخون های لشکرهای  ،رش هاوبا توجه به اين که ي

پشتون های خاوری در اعماق حوزه های اداری پايان ناپذير 
از مرزهای اداری ميان نوار بود، ميفی به مقصد پاسداری هبرت 

ده يی را تدوين رتای اداری طرح گسهقبايل و اين حوزه  »آزاد«
 :يک رشته کامل تدبيرها را در بر داشت پياده سازیکرد که 

اين يا را در امتداد نحرک ارتش بريتابزرگ متنيروهای  -1
 .مرزها برای پس زدن شبيخون های پتان ها مستقر ساخت

باال بردن توانايی مانور دهی  شبکه راه ها را برای  -2
 .سپاهيان گسرتش داد

مشار پليس را که می بايستی که با تعامل تنگاتنگ با   -3
 . سپاهيان عمل می کرد، افزايش داد

گروگان گرفنت منايندگان قبايل شورشی و نگهداشنت آنان در   -4
زندان های هندی مادامی که قبايل مرزی مهه شرايط 

 . انگليسی ها را نپذيرند
 .»هند«برپايی کنرتل بر قبايل از طريق منافع آنان در   -5

گاه های آنان همهم ترين منافع قبايل کوهنشين پشتون چرا
سرشناسان قبيله . وار بار بودخبرای چارپايان و خريد 

در حوزه های اداری زمين های بسياری يی افزون بر اين، 
داشتند که يه خاطر نافرمانی و سرکشی می شد اين زمين 

 .ا را مصادره و ضبط منوده
ه مهمی در پاسداری از مرزهای اداری و خط نقش به ويژ  -6

ر بکه می توانست  يورند به نيروی هوايی داده می شدد

                                                 
284. Elliot j. The Frontier 1839-1974. The Story of  NWF of  India.L., 1968. P. 167.  

 مهان جا.  285
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مبباری منايد و يا  »نوار آزاد«ن نقاط يدور دست تر
ها به سوی کوهسار  زدن لشکرهايی را که پس از شبيخون 

 286.دنباران ک رند، از هوا  تييدباز می گرد
 

مهه اين تدبيرها هيچ چيز اصوال نوی را در نظام سنتی پاسداری 
از مرزهای اداری استان مرزی مشال باخرتی به ارمغان 

ميفی تنها پيشنهاد منوده بود به پيمانه گسرتده . نياوردند
هواپيماها، زرهپوش ها و خود (تری از جنگ افزارهای مدرن 

د گسرتده تری تاکتيک کار گرفته شود و در ابعا) روهای زرهی
های پيشين آزموده شده حماصره قبايل شورشی از سر گرفته شود 

 به تابعيتبا گرسنه نگهداشنت آنان، ايشان را ناگزير  تا
 .گردانيدحکومت بريتانيا 

 
 خيزش پيشنهاد شده از سوی ميفی به گونه ناگزير برنامهحتقق 

رزمی را اقدامات  و های نو بزرگ قبايل مرزی و وخامت جديد
مصارف . در مرز مشال باخرتی هند بريتانيايی بر می انگيخت

نت استحکامات نو، راه ها و عمليات سرکوبگرانه بنا خبرای سا
سر به مبالغ جنومی به ميزان ده ها  ،به برآوردهای مقدماتی

 . ميليون پوند اسرتلينگ می زدند
 

ساخنت استحکامات نو و راه ها در نزديکی مرزهای هند و 
راب شدن مناسبات با افغانستان خناگزير منجر به  ،افغانستان

 يسومت انگلکگرديده و مستلزم هزينه های نظامی نو از سوی ح
مگر اوضاع در مرزهای اداری ميان نوار قبايل   .يددمی گر

ی ها را ناگزير گردانيد در سو حوزه های اداری انگلي »آزاد«
 . رزندوپشتون شتاب  ع خود در گسرته قبايلضزمينه حتکيم موا

 
 1922در باره اوضاع در استان باخرتی مشال مرزی در  رجنرال فول
در طی چهار سال پس از  قبايل مرزی مشال باخرتی«: چنين نوشت

کارمند  518شبيخون اجنام داده اند که طی آن  1315جنگ جهانی 
ابراز نظاميان انگليسی با  287»...غير نظامی کشته شده اند

باال رفنت هنر رزمی پشتون ها  ،جنگ افزارهاافزايش  از نگرانی
جنرال ديگر  -برای منونه، مک من .را نشاندهی می کردند

ارزيابی بااليی  »مرز مشال باخرتی هند«در مقاله خود انگليسی 
را آن فاکت او علی اخلصوص . پتان ها داداز هنر رزمی 
يخون درن شبمبا تفنگ های مسلح که کوهنشينان نشاندهی کرد 

منظم اجرا شونده با آدم های  یيورش هاهايی می زنند که به 
آشنا با هنرهای تاکتيکی رزمی که در صفوف ارتش ما آموزش 

 288.»، مبدل شده استديده اند
 

                                                 
 .مهان جا.  286

، تاشکنت، »رسانه های نظامی خارجی در باره خاور زمين«پيک خربی   287
 . 14.، ص1، مشاره1933

 . 42. مهان جا، ص.  288
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نو دفاعی مرزهای مشال باخرتی  امانهمهه جانبه س برای ارزيابی
سکرتر  -رهربی دنيس بيری بهکيمته ويژه يی  ،هند بريتانيايی

 .اد گرديدجايی اييلتی در امور خارجی حکومت هند بريتاندو
کارزار پر شور و راه اندازی  اکار اين کميته مهراه بود ب

تدبيرها با فراخوان روی دست گرفنت پرهنگامه در رسانه ها 
 . م در استان مرزی مشال باخرتیظبرای برقراری ن

 
ی داغی جر و حبث ها 1922روزنامه های انگليسی و هندی در سال 

پشتون به » آزاد«را در باره سياست آينده در نوار قبايل 
 منايانبه  را غال نظامیشديدگاه هواداران ا. راه انداختند

» انگليش من«ترين و بی پرده ترين وجهی روزنامه پر آوازه 
نامه فراخوان هايی زدر هر مشاره نو اين رو. بازتاب می داد

به چاپ  »زادآ«ار قبايل مبنی بر برپايی کنرتل نظامی بر نو
 .می رسيد

 
به چاپ  1922اپريل  19تندترين مقاله در اين باره به تاريخ 

 -انديشه زمين های بی صاحب«: در اين نوشته آمده بود. رسيد
حايل ميان هند و افغانستان در صورت درگرفنت جنگ، بچگانه از 

 .]گ-جانب به[چون قبايل سرکش مهواره . کار خواهد برآمد
با توجه به اين موضوع، 289.»انستان پيوسته و خواهند پيوستافغ

تنها يک «: نويسنده گمنام اين مقاله چنين نتيجه گيری منود
مهو حضور در پشت  کهشيوه برای در دست گرفنت قبايل پشتون هست 

 .»جبهه آن ها است
 

. بری پيشنهاد ميفی را تاييد منود. کميته د 1922در اوايل 
عت بی سابقه يی از سوی نائب السلطنه هند اين پيشنهاد با سر

سامانه نو « در چهارچوب. و حکومت بريتانيا به تصويب رسيد
سپاهيان مستعمراتی را  ،»دوستان و افغانستاننمرز ه دفاعی

در . در نظر بود در نوار  قبايل آزاد جا به جا منايند
يرب، پادگان های ارتش منظم پاسگاه ها و دژهای گذرگاه خ

برای سوق دهی سريع سپاهيان از . يا مستقر گرديده بودبريتان
طريق گذرگاه برنامه ريزی شده بود راه آن تا مرز با 

 . افغانستان کشيده شود
 

ساخنت قبايل بومی تصميم گرفته  فرمانربداردر وزيرستان برای 
 ،شده بود بزرگرتين گروهبندی سپاهيان انگليسی را در رزماک

ميفی  .مهه پيشنهادهای د. سازند وانه و ميران شاه مستقر
با آن . راه ها در ناحيه پذيرفته شده بود کشيدنمربوط به 

 بار پدافندی ،بيری. که در توصيه  نامه های کميته د
سرته گتدبيرهای روی دست گرفته شده از سوی حکومت انگليس در 

پياده سازی  ،، در عملقبايل پشتون خاطر نشان ساخته شده بود
انيای کبير در تسياست پيشروی قديمی بري«دامه اين طرح، ا

                                                 
بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و // فشرده رسانه های هند و انگليس.  289

 . 36و  34، برگ های 102، کارتن 3، پرونده ويژه 544سياسی روسيه، فوند 



 

 157

 تازهتالش  ،در پيوند با اين. پشتون بود »آزاد«نوار قبايل 
سياست «نی بر اشغال زمين های پتان ها نام بحکومت انگليس م

 . گرفت )نيو فارورد پاليسی(» نو پيشروی
 

ساخنت اردوگاه بزرگ نظامی در رزماک و استقرار ده هزار 
. بار ديگر به قيام مسعودها اجناميد ،سی در آنسرباز انگلي

نگ های جستان جنوبی ردر وزي 1923مارچ  -در ماه های جنوری
برای اين چنين حتول اوضاع  گليسنفرماندهی ا .سنگينی در گرفت

نقش . آماده بود و مقاومت مسعودها به سرعت سرکوب گرديد
گاه نبازی منود که نشيم اصلی را در اين حال، نيروی هوايی

پشتون ها را در نزديکی ماکين به گونه وحشيانه يی های 
حکومت انگليس کماکان اميدوار بود به ياری جنگ . مبباران منود

مقاومت  ،افزارهای مدرن و در گام خنست هواپيماهای جنگی
يزش خپشتون ها را در هم کوبد و ترس به خاطر تکرار ممکنه 

زير گردانيد پرشور سراسری قبايل پشتون انگليسی ها را ناگ
  . تر نسبت به گذشته عمل کنند

 
جان  –رزماک -ميرانشاه -ساخنت راه اسرتاتيژيک حلقه يی بنو 

دوله در وزيرستان، زير پوشش هفتاد و دو فروند هواپيمای 
مهزمان در امتداد راه های منتهی به بلندی . جنگی آغاز گرديد

مقارن با . دهای حاکم، برج های نگهبانی استحکامی ساخته ش
در اين هنگام، ساختمان 290.مهه کارها پايان يافت 1923اواخر 

 . شاه هم به پايان رسيد راني، وانه، و مرزماکاستحکامات در 
 

، روی يک فالت کوهستانی مرتفع ساخته رزماکاردوگاه نظامی در 
شد که نادسرتس بودن آن به انگليسی ها اجازه داد نيازی به 

برای دفاع از محالت مسعودها نداشته  ساخنت ديوارهای سنگی
افسر مستقر  واردوگاه اصلی که در آن ده هزار سپاهی . باشند

گرديده بودند، با ديواری احاطه شده بود از سيم های خار 
دار که در امتداد آن کشيک گاه های جمهز با تيربارها ساخته 

 مهه توپخانه و وسايط نقليه در درون اين استحکامات. شده بود
از به فاصله هفت  کيلومرت . جا به جا ساخته شده بودند

ود که در هر يک باردوگاه اصلی دژهای سنگی کوچکی ساخته شده 
 291.از آن ها تا يک گروهان سپاهی مستقر ساخته شده بود

 
اردوگاه با دو : وانه از اين هم بيشرت حتکيم گرديده بود

اد آن ها برج در امتد. ديوارهای سنگی حتکيم يافته بود راسته
برای تقويت پادگان . های جمهز با تيربارها ساخته شده بود

هم در . استقرار يافته بود وانه در آن جا توپخانه سنگين
در وانه يگان های سپاهيان انگليسی استقرار  مو ه رزماک

هر دو جبهه از راه هوا را يگان های پوشش  .يافته بودند
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شاه و تاکه تامين می هوايی مستقر در فرودگاه های ميران
   292.منود
 
فروپاشيده شبه نظاميان قبيله يی  دسته هایبه جای  

ها در هر  بريتانيايی ،از جنگ سوم افغان و انگليسبازمانده 
 کیگان هايی در سيمای سپاهيان کمياجنسی از مجع پشتون ها 

. به گونه يی که د. ايجاد کردند) سکاوت ها(پيشاهنگان 
می نگارد، وظيفه آنان اين بود  مريکايیتاريخدان ا -اسپين
کنرتل سياسی انگليس را بر گسرته قبايل حتکيم خبشند و نظم «تا 

حد اقلی را برای جلوگيری از شبيخون ها در اعماق حوزه های 
 293.»اداری حفظ منايند

 
نفر می رسيد که خبش بزرگی از آنان  7285مشار کل پيشاهنگان به 

به گونه مثال، در . بود در وزيرستان متمرکز گرديده
 »پيشاهنگان دره توچی«وزيرستان مشالی، انگليسی ها دسته های 

سته دوزيرستان جنوبی  در و) نفر 1846(را ايجاد منوده بودند
  294).نفر 2006( را» پيشاهنگان وزيرسيتان جنوبی«های 

 
. بودنداندهی افسران بريتانيايی مزير فر تفنگدار پيشاهنگان

هنگامی که شبه  1919ر رخدادهای هبار اتکر زای جلوگيری برا
انگليسی  کردند، نظاميان قبيله يی آغاز به گريز دسته مجعی

يگر در گسرته د. ربازگيری پيشاهنگان را عوض منودندسها سيستم 
خبش اندکی از نفرات اين دسته ها به خدمت جلب  ،قبايل پشتون
دی ها به گرفنت افراد مسعودها و افري. شدند میو مغز شويی 

   . ممنوع بود بيخی ،خدمت
 

برای پاسداری از خبش مشالی مرزهای اداری از شبيخون های پتان 
نيا هنوز در آستانه جنگ جهانی اول پليس ، حکومت بريتاها

هزار نفر می  2.4ويژه مرزی را ايجاد منوده بود که مشار آن به 
ود نفرات آن وفاداری خ ،در آخرين جنگ با افغانستان. رسيد

و در اين حال توانايی  ندرا به انگليسی ها به اثبات رسانيد
در اين پيوند، مشار اين نوع . دنرزمی بااليی از خود نشان دا

  295.نفر باال بردند 4547پليس را تا 
 

مگر آموزش های ويژه ديده . پليس مرزی تنها با تفنگ جمهز بود
. ند بودبسيار مهان مرزبانان امروزی گبود که با کورس ترينن

پس زدن شبيخون های : به عبارت بود ازگان های خنياين وظيفه 
پاسداری از راه ها و اجنام بازداشت ها در نوار  ،کوهنشينان

                                                 
292. Barton W. Indians North- West Frontier. L.,1939. P. 152. 
293 . Elliot, P. 269. 
294. Elliot P.94   Spain.J. Op.cit. P. 152. 
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به گونه خاص برای يگان های اين پليس در . »زادآ«قبايل 
 . امتداد مرزهای اداری چندين دژ ساخته شده بود

 
رده بودند که بدون حکومت هند بريتانيايی به اين موضوع پی ب

پشتيبانی باشندگان، هيچ ارتشی در جهان منی تواند به گونه 
مطمئن از چنين ناحيه ويژه يی چون مرز هند و افغانستان 

انگليسی ها می کوشيدند مهربانی پشتون های . پاسداری کند
شکل پرده پوشی  -»حصه داری«گسرته قبايل را به ياری نظام 

به هر پيمانه که ناحيه . ن منايندتامي -خريد و تطميع قبايل
ناآرام می بود، به مهان پيمانه حکومت انگليس بيشرت 

 برای مثال،. کوهنشينان مهان ناحيه را به خدمت خود می گرفت
هزار پشتون و در کوهات  3.5در وزيرستان در صفوف حصه داران 

 296.پشتون به خدمت گماشته شده بود 1400نسبتا آرام 
 

يک جنگجوی پليس  ازبارها ازای خدمت خود  حصه دار عادی در
وظيفه اصلی . افت می داشتيبيشرت درمرزبانی خوب آموزش ديده 

حصه داران اين بود تا جلو شبيخون ها و يورش گران را گرفته 
ن يت به چنسو نگذارند تا آنان از طريق گسرته قيبله شان د

خود مهچنان پاسبانی از راه هايی که به جز از . کاری بزنند
بريتانيايی ها . آن ها کس ديگری در آن به رهزنی منی پرداخت

 . در واقع آن ها را می خريدند ،با به خدمت گرفنت قبايل
 

مهه شبيخون ها و يورش های قبايل کوهنشين با تاراج باشندگان 
ه وسيله زر نچور و چپاول برای آنان . بومی به مهراه بود

ی برای ادامه زندگی در اندوزی و ثرومتند شدن، بل شيوه  ي
روشن است برای باشندگان کرانه . ط سخت و دشوار بوديشرا

سده . راست رود سند اين کار به يک درد سر مزمن مهانند بود
زگار آن ها پتان های کوهنشين را دمشن خود می آهای 

ه سود بانگليسی ها می کوشيدند تا از اين خصومت . پنداشتند
برای دفع يورش های حکومت بريتانيا . خود هبره برداری منايند

دسته های  ،در مرزهای اداری ،کوهنشينان بر مناطق نشيمنی
برای مسلح ساخنت اين دسته ها . ودی را ايجاد منوده بوددفاع خ

 297.به باشندگان نزديک به ده هزار ميل تفنگ داده شده بود
 

افزون بر اين دسته ها، حکومت استعماری برای خان های بزرگ 
پول و اسلحه می  برای تشکيل دسته های اجير ،ه های اداریحوز
اين دسته ها می بايستی نه تنها از دارايی های خان ها . داد

تانيايی در برابر يربان يگهبانی می کردند، بل نيز به سپاهن
با آن که به گونه . رش های کوهنشينان مهکاری می کردند وي

ار می رفتند، مگر در الت خان ها به مشير دسته اين تشکسظاهری 

                                                 
296. Spain. J. Op. 152.  
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که نقش مشاوران نظامی خان ها را بازی  عمل افسران انگليسی
  298. بر آنان فرمان می راندند ،می کردند

 
شدن شديد  تيرهروشن است نيو فارورد پاليسی منجر به 

بی درنگ پس از ساخنت . مناسبات افغانستان و انگليس گرديد
ام مسعودها، يو در پی آن ق رزماکاردوگاه بريتانيا در 

در برابر اقدامات  1923جنوری  31حکومت افغانستان به تاريخ 
 11کابل، با تکيه به بند. بريتانيا در وزيرستان اعرتاض کرد

انگليس و افغانستان تقاضا منود تا به مبباران   1921قرار داد 
 . مناطق نشيمنی وزيرستان پايان داده شود

 
اهللا خان يه جالل آباد رفت و مهزمان با اين اقدام سياسی، امان 

از  زميندارانیدر آن جا جرگه سران قبايل مرزی به مشول 
در اين . هند بريتانيايی را برگزار کرد» آزاد«قبايل نوار 

جرگه امير مبالغ هنگفتی را برای سران قبايل داد و به 
ات بامهی در آينده در برابر انگليسی ها اشاره مقدااامکان 

 299.کرد
 

 به دسته های پشتون های خاوری اجازه داد از گسرته امان اهللا
افغانستان برای مبارزه در برابر سپاهيان بريتانيايی هبره 

ارتش در چهارچوب در جالل آباد حتا هنگی . دننگيری ک
او  300.ان افريدی ايجاد گرديديوافغانستان متشکل از جنگج

سته ر وزيرستان ددرويی با بريتانيايی ها امهچنان برای روي
  .های حصه داران خود را ايجاد منود

 
به پتان های با مهه امکانات  سپهساالر نادر خان به نوبه خود

او می پنداشت که نوار پشتون های . هند بريتانيايی کمک کرد
سد استواری برای افغانستان از جتاوز تازه » آزاد«قبايل 

در  سفير بريتانيا –فرانسس مهفريس 301.انگليس به مشار می رود
کابل باورمند بود که حکومت افغانستان يه زودی قرار داد 

  302.»را فسخ خواهد منود 1921سال 
 

کان جهاد در مسخنرانی امان اهللا خان در جالل آباد در باره ا
پر تنش گردانيده  بسسرته قبايل گبرابر انگليس اوضاع را در 

ايی مشار يورش های پشتون ها در اعماق گسرته هند بريتاني. بود
در برابر ديدگان مهه جهانيان . بار ديگر افزايش گرفت

بريتانيای کبير مقصر خونريزی های تازه در مرز مشال باخرتی 
اوضاع سياسی در انگليس و هند به . نه افغانستان ،هند بود

                                                 
 298.Fraser-Tytler W. K. A Afghanistan. A Study of Political Developments in Central and 
Souther Asia. L. 1957.P.203.    

، پرونده 544اعی و سياسی روسيه، فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتم.  299
 . 28، برگ 100، کارتن 3ويژه 
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حکومت بريتانيا اجازه منی داد عمليات جديد سرکوبگرانه را 
يت نمار تامين ارزی پشتون تنها زير شعقبايل مدر برابر 

 . ت رود سند آغاز منايدسباشندگان کرانه های را
 

دوشيزه  -حکومت استعماری انگليس با واقعه اختطاف مولی اليس
. را يافت تنگناهفده ساله انگليسی راه برونرفت از اين 

ال باخرتی يک اختطاف دخرتان و زنان جوان برای استان مرزی مش
ختاندن مولی اليس يگرتانيا حکومت بريمگر . رويداد عادی بود

انگليسی ها با توامنندی  303.را مهچون تراژدی ملی جلوه داد
ياتر يک درامه سياسی را به منايش گذاشتند تمطابق مهه قوانين 

که به آنان اجازه داد اقدامات جنگی در برابر پشتون ها را 
 . در ديدگان جامعه توجيه منايند

 
 6به تاريخ : خ داده بودواقعه گريختاندن اين دخرت چنين ر

 شهرک های نظامیاز يکی از  در کوهات افريدی ها 1923فربوری 
حکومت بريتانيا به سرعت . ميل تفنگ را دزديدند 47انگليسی

در دهکده کوهستانی متعلق به عجب  تفنگ هاکه  يافت آگاهی
ود در حال خا جنگجويان بچون او . خان پنهان گرديده است

سرعت  بهز ده بود، پليس مرزی انگليس يورش و جنگ بيرون ا
 هنگام جستجوی تفنگ ها پليس. دون جنگ اين روستا را گرفتب

نه تنها مهه خانه ها بل زنان عجب خان را نيز بازرسی  ها
ک مسلمان يکردند که با اين کار به آبروی عجب خان به عنوان 

 .بی حرمتی بزرگی وارد آمد
 

به اش  بر باد رفتهت عجب خان به خاطر دفاع از شرف و عز
از مهان  1923دليل اهانتی که به او شده بود، در ماه اپريل 

 .ودبر جويی نظامی در کوهات اليس را به عنوان انتقام کشهر
مگر خود مولی . پدر و مادر دخرت هنگام اختطاف وی کشته شدند
  304.اليس را سامل به يکی از روستاهای تيراخ بردند

 
. رتده يی در اداره مستعمراتی داشتندخانواده اليس روابط گس

از اين رو، حکومت . خود ميفی روابط خوبی با پدر اليس داشت
البته، .  انگليس برای رهايی دخرت مهه تدبيرها را اختاذ منود

مگر ميفی تصميم . او را بدون زمحت خاصی می توانستند خبرند
 . رداذفرو نگرا يدی ها ررا برای ترسانيدن اف بگرفت هبانه خو

 
افريدی ها در اثر هتديد قطع پرداخت سوبسايدی ها از سوی 

دهکده  ،مگر با آن هم. انگليسی ها اليس را بر گردانيدند
آن   نومعجب خان را با خاک يکسان کردند و به کشتزارهای پيرا

از سپس ميفی . منک پاشيدند و خاک آن را زير و رو کردند
مگر پس از  .بسپارند به ویعجب خان را  افريدی ها خواست تا

آن که افريدی ها از اين کار سر باز زدند، هواپيماهای 

                                                 
303. Spain J. Op. cit. P. 155.  
304 . Miller C. Op. cit. P. 336. 
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ل دانگليسی سه روستای کوهی را در تيراخ به ويرانه مب
  305.منودند

 
وانگهی افريدی ها چنگ به دامن نيرنگ قديمی پشتون های  

مرزی زدند و به عجب خان کمک کردند تا به افغانستان 
 1923ماه می  12بود که به تاريخ تنها پس از اين . بگريزد

. جرگه افريدی ها به سپردن او به انگليسی ها موافقت کرد
 مهان سال از افغانستان بازگشت و در يکی ربعجب خان در نوام

پس از اين، او . از شبيخون هايش دو افسر بريتانيايی را کشت
و لشکريانش بی درنگ به افغانستان گريختند و خود را به 

 .ل آباد تسليم منودندوالی جال
 

امان اهللا خان را هتديد کرد هرگاه عجب  ،سفير انگليس در کابل
خان را به هند بريتانيايی نسپارد، مناسبات ديپلماتيک  با 

که امير  آننايب السطنه هند برای  .کابل را بر هم خواهد زد
اين کار منايد، جنگ افزارهايی را که افغانستان  بهرا وادار 
 ،مگر با اين مهه. منوده بود؛ در بندر مببی توقيف منودخريداری 

امان اهللا پايمردی به خرج داد و از دادن عجب خان خود داری 
 . ورزيد

 
در گذشته ها کشاکش های افغان ها و انگليسی ها به خاطر تالش 
های بريتانيای کبير مبنی بر برقراری کنرتل بر قبايل مرزی 

مگر، اين بار . امی ديگری گرددمی توانست منجر به درگيری نظ
انگليسی ها بنا به يک رشته داليل که دو دليل عمده آن در 
زير می آيد، خنواستند مناسبات ديپلماتيک خود را با 

حال چه رسد به در دادن آتش يک جنگ . افغانستان بر هم بزنند
 : تازه با اين کشور

 :بر روند رخدادهای آينده» ها شوروی هایشگرد« تاثير-1
مجهوری توده يی خبارای شوروی اعالم منود در  1924در ماه جنوری  

صورت جتاوز انگليس با مهه نيرو به کمک  افغانستان خواهد 
! اين مجهوری خود خمتار شوروی گويا به ابتکار خود .شتافت

در صورت جتاوز آن به [آماده بود با بريتانيای کبير 
هانيان روشن بود که به مهه ج. وارد جنگ شود ].گ-افغانستان

شوروی ايستاده بود که در ، »دست نشانده«اين دولت سر پشت 
ت از سمی توان ،جنگ منايد مبا بريتانيا اعال که ظاهر بدون آن

فزار و اطريق خبارايی ها به امان  اهللا به پيمانه بزرگی جنگ 
ريداری خافزون بر اين، تا اين دم هم اسلحه  .مشاور بفرستد
از طريق خاک شوروی به افغانستان ر در اروپا يمشده از سوی ا

اين گونه، سياستمداران و نظاميان در لندن منی . رسيدمی 
 . توانستند روی يک جنگ آسان سنجش منايند

 

                                                 
، 1927-1921ديپلماسی شوروی و توده های خاور، . ن. س، آهايفيت.  305

 . 270. ، ص1968مسکو، 
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. خ. شوروی از افغانستان از جماری ديپلماتيک هم محايت می کرد
کومت بريتانيا پيشنهاد حبه  شوروی در لندن سفير -راکفسکی

برای تنش زدايی در منازعه افغان و  رش آماده استکشوکرد 
روشن است اين پيشنهاد . ميان دو کشور مياجنيگری کند ،انگليس

انگليسی ها منی توانستند به روس  .از سوی انگليس رد گرديد
آن هم بلشويک ها اجازه بدهند در مسايل مرزی ميان  –ها

  306.بريتانيا و افغانستان در نقش داور ظاهر شوند
 
 :موجوديت خطر خيزش تازه بزرگ قبايل مرزی پشتون -2

ميفی خنستين کسی بود که در برابر فسخ قرار داد افغان و 
منجر به خيزش «چون می پنداشت که اين کار . انگليس برخاست

برای هپن ساخنت  دستاويز کارايیقبايل گرديده و به افغانستان 
  307.»ه تبليغات در ميان آنان می دهددگسرت
 

تصميم گرفت کار را به جايی بود که حکومت بريتانيا  اين
. بات با افغانستان بکشدسنرساند که گپ به برهم خوردن منا

برای آن که از بين املللی شدن منازعه جلوگيری کند و 
بتوانند با آهنگ پرشتابی کار اعمار پايگاه های نظامی را 

 . به پايان برساند» آزاد»در نوار 
 

در دهکده های افريدی ها را در تيراخ ليس نيروی هوايی انگ
کشيدن راه ها و  در وزيرستان . ساختنابود هم کوبيده و 

کومت بريتانيا در هند از صرف پول ح. شتدا استحکامات ادامه
ان و افسران انگليسی برای بسنت مهه کتل زو حتا زندگانی سربا

د ت خواکامتحهای کهستانی منتهی به افغانستان  و هند با اس
سازمان اطالعات انگليس آهنگ کارهای ساختمانی . ابايی نداشت

را در وزيرستان با دادن اين اطالعات دروغين به لندن که 
در برنامه دارد به هند لشکرکشی منايد، از  1925شوروی به سال 

 308.اين هم بيشرت شتابان ساخته بود
 

هنايی مقاومت  در هم شکستاندن برایفرماندهی بريتانيا 
باران دور دست ترين مناطق مبفرمان ودها و افريدی ها، مسع

ربد با انگليسی درگير  نکه باشندگان آن  را نشيمنی وزيرستان
هفتاد و  1925از ماه مارچ تا اواخر اپريل . داد ،بودندها 

شب و روز روستاهای  57دو فروند هواپيمای انگليسی در روند 
 309.شورشی را مبباران کردند

 
وايی انگليس نه تنها ويران ساخنت روستاهای مقصد نيروی ه

بل نيز نابود سازی رمه های گوسفندان و بزهای شان  ،شورشی
انگليسی ها با دچار ساخنت پشتون ها يا گرسنگی می . بود

های شان را به  تفنگخواستند آن ها را ناگزير گردانند تا 
                                                 

 . 125. ، ص1991، مسکو، »انقالب و ديپلماسی«. کنت ف.  306
 .95. آدمک، ص.  307

308.  Andrew C. Secret service: The making of  the British Intelligence Community.L., P. 327. 
309 . ElliotJ. Op.cit. P. 269. 
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هتديد . زمين بگذارند و با اشغال نظامی وزيرستان بسازند
کوهنشينان را ناگزير گردانيد دست از  ،سنگی مرگبارگر

در وزيرستان برای چندی آرامش حکمفرما : مقاومت بردارند
  .گرديد

 
هر چه بود، شبيخون ها و يورش های پشتون ها در اعماق حوزه 

تنها مشار آن ها به گونه چشمگيری . های اداری پايان منی يافت
بار بر دژهای  191 کوهنشينان 1921هرگاه در . کاهش يافت

ته بودند، در خه های اداری تازانگليسی ها و روستاهای حو
حکومت  310.رسيدمورد  25اين گونه اقدامات به مشار  1925سال 

استعماری هند بريتانيايی می توانست سخن از خنستين پيروزی 
 . بر زبان بياورد »سياست پيشروی نو«در 
 

 ندتصميم گرفت» زادآ«ر ابرای آرام و خاموش ساخنت کامل نو
خبشی از آنان را به زمين های پر بار کرانه راست رود سند 

به گونه  1930-1925انگليسی ها به سال های . دنمسکون بساز
وزه های اداری حبياری را در آچشمگيری شبکه کانال های 

به ياری اين کار بيش از  .استان مرزی مشال باخرتی گسرتش دادند
حکومت  311.در استان زير آبياری رفت ن هايد مهه زمصدر شصت

در مسله . استعماری به کوهنشينان در اين زمين ها جايداد داد
ان که خانواده خود کمی پنداشتند هر پشتون با داشنت اين ام

تا با بازی  خطر منی منايدرا با کار صلح آميز اعاشه منايد، 
دست به تاراج و يغما  ،با زندگی خود در حوزه های اداری

با اجنام مشی اسکان دهی خود، دو  ، انگليسی هامگر. ندبز
 :رتکب شدندماشتباه جدی را 

آن ها نيروی پبوندهای خونشريکی و مهريشگی را که هر  -1
گونه رفتارهای پشتون ها را تعيين می کند، درست 

ناقالن در حوزه های اداری کماکان  .ارزيابی نکرده بودند
در اين حال، . ی شدندخبشی از هر قبيله کوهنشين مشرده م

کسانی که در مهواری ها بر فشار دهی در صورت هر گونه 
در کوهستان  يی های شان بود و باش داشتند، مهه هم قبيله

بر . در دفاع از برادرانشان به پا بر می خاستند ها
ام می يهنگامی که پشتون های نوار قبيله يی ق ،عکس

بر آن ها می کردند، هرگونه عمليات سرکوبگرانه در برا
توانست به خيزش های ضد دولتی خويشاندان آنان در پشت 

 . بينجامد .] گ-در مهواری ها[ بهه سپاهيان بريتانيايیج
  

ا بانگليسی ها  سی سده بيستم،ال های س ادر عمل، مقارن ب
ش مميندهی خود به گونه چشمگيری آرازمشی اسکان دهی و 

تضعيف را شتون پ »آزاد«مرزهای اداری را با نوار قبايل 
 . منودند

 
                                                 
310 . Ibid 
311. Rittenberg S.A. Ethnicity, Nationalism and the Pakhtan: the Independence Movement in 
Indias NWF province. Carolinna, 1988.P. 52-53.  
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را زرگ اين زمين ها ببا توزيع زمين های نو، خبش انگليسی ها 
دادند و با اين کار پيوند  به خان های بزرگ و سران قبايل

مگر خان های کوچک تر که از . را حتکيم خبشيدند خود با آن ها 
در برابر  مهدست شدناين خوان يغما هبره يی نگرفته بودند، با 

. به دمشنان تشنه به خون آنان مبدل گرديدند ،های بزرگ خان
در اين حال، پشتون های عادی که به اجاره داران زمين های 
خان های بزرگ تبديل شده بودند، نيز به دمشنان کينه توز 

مت وحک دار نربباداران خود که ديگر از ته دل چاکران فرما
 . بريتانيا بودند، مبدل شدند

 
ه با به دست آوردن زمين های زرخيز به کخان های بزرگ 

زمينداران پولداری مبدل گرديده بودند، و از هم قبيله يی 
هبره کشی می کردند،  بزهکارانههای خود با خود کامگی 

اتوريته پيشين خود را در ميان هم قبيله يی ها از دست 
حکومت آن ها تضعيف گرديد و ديگر منی توانستند جلو . داند

 .انگليسی پشتون ها را بگيرند ام های ضديق
 

يس در لانگ »د پاليسیرنيو فارو« افگندن نگاهی گذرا بربا 
بايسته است نشاندهی  ی،يااستان مرزی مشال باخرتی هند بريتاني

توانست تانيا يمت بروکحکرد که تدبيرهای نظامی و اقتصادی 
تامين  ونپشت» آزاد«ی چندی  آرامی را در قبايل اتنها بر

ها را وادار سازند  نانگليسی ها نتوانستند پشتومگر، . دايمن
نه تنها ناداری . ندردست از مبارزه به خاطر آزادی خود بردا

و بينوايی آن ها را ناگزير منی گردانيد دست به يورش های 
آن ها با . مسلحانه در برابر انگليسی ها بيازند

ند، را اشغال کن شانکه تالش داشتند زمين های » یبيخدايان«
روشن است مادامی که بريتانيای کبير تالش . مبارزه می منودند

می ورزيد قبايل پشتون را سرکوب منايد، هيچ سخنی منی توانست 
 ناز هيچ صلح پايداری در مرزهای افغانستان و هند بر زبا

 . بيايد
 

 
 
 

 خبش پانزدهم
امان  پشتون ها در برابر اصالحات: شورش در خوست

 اهللا
 

برخی از قبايل مرزی پشتون که از اصالحات فرنگی  1924به سال 
که منجر به افرايش ماليات و بر هم زدن (گرايانه امان اهللا 

 به ستوه آمده بودند،) سنت های سده يی افغان ها گرديده بود
پويايی های ترقی خواهانه . در برابر او دست به قيام زدند

وحانيون رجسته ندگان برن اعرتاض منايامير موجب برانگيخته شد
ن شريعت زيالحگر را به نقض مواصمانروای ارمسلمان گرديد که ف



 

 166

زير تاثير تبليغات آن ها امان اهللا نزد  312.متهم می منودند
 . بی ايمان معرفی گرديد و بی دينمردم به عنوان 

 
و مالها که نفوذ و تبليغات ضد دولتی خبشی از سران قبايل 

داده بودند، و نيز کوچی ها کومت از دست حر خود را بر يتاث
و دهقانان ساده يی که در روند پياده سازی اصالحات تنگدست و 

بودند، منجر به خيزش نيرومند ضد دولتی پشتون  شدهورشکسته 
 1924اين گونه، مقارن با . های جنوب افغانستان گرديد

تفنگ در دست به خاطر  »خط ديورند« کوهنشينان در هر دو سوی
ز هر مرکز دولتی که نظام سنتی قبيله يی آنان استقالل خود ا

 .را به چالش می کشيد، می رزميدند
 

فرمانی از کابل به واليت جنوبی  1924در ميانه های ماه مارچ 
به گونه  .مبنی بر مجع آوری سرباز به ارتش افغانستان رسيد

سنتی قبايل در جريان جنگ، لشکرهای خود را در اختيار امير 
بنا به فيصله » داوطلبان«ر در هنگام صلح مگ می گذاشتند

مگر کنون . رهربان قبايل به خدمت نظامی گسيل می گرديدند
! گرديده بود حديگر مساله خدمت عسکری برای مهه پشتون ها مطر

رين قطره يی گرديد که کاسه خاين رفتار امان اهللا خان آ
که مشار کل نيروهای  جدران و جاجی را ،شکيبايی قبايل منگل

آنان به ده هزار جنگجوی مسلح با تفنگ های انگليسی می 
  313.لربيز کردرسيد، 

 
و  )»مالی لنگ«(مال عبداهللا  -رهربان اغتشاشخواست های 

 :از امان اهللا خان چنين بودعبدالرشيد 
 ای قوانين جديد غفسخ و مل .1
 کاهش ماليات .2
راج مهه اروپاييانی که امير را فريب داده و مردم را خا .3

 وده اند تاراج من
 رتانه در کابلخبسنت دبستان های د .4
تشکيل حکومت جدبد دلسوز به مردم که به آن در احيای  .5

 .رفاه پيشين کمک منايد
بدون حمصول گمرکی و کنرتل (از سر گيری جتارت آزاد با هند  .6

 )دولتی
 اعاده سيستم قبلی سربازگيری و جلب و احضار  .7
 

قبايل پشتون در ستين بار از سوی چنين برنامه يی برای خن
برابر حکومت کابل پس از به استقالل رسيدن افغانستان مطرح 

. دادگرانه بود ،مردماين کار به نظر بسياری از  .می گرديد

                                                 
در باره رفرم های امان اهللا و اوضاع در افغانستان در دوره .  312

 :فرمانروايی او نگاه شود به
Poulada B. P. Reform and Rebellion in Afghanistan. 1919-1929.L., 1973. 

 .3، برگ 1، پرونده ويژه  25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  313
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را از راه های مساملت آميز خاموش بسازد  آشوبامان اهللا کوشيد 
. و رهربان شورش را برای اجنام گفتگوها به کابل دعوت کرد

مگر آن دو .  و عبدالرشيد گسيل گرديداهللاهيات دولتی نزد عبد
 .از اجنام ديدار سرياز زدند

 
وست دچار اشتباه خغبار بر آن است که امير در آغاز شورش 

مساعدی به  مهلتبرای شورشيان  فقطهيات  اعزام«: گرديده بود
سوی ديگر، اين کار گواه بر به رمسيت شناخنت  زا. دست داد

آن ها در  مقامه با اين کار کومت بود کحشورشيان از سوی 
  314.»ديدگاه مردم باال می رفت

 
يگانه اقدام درست و خرد  امان اهللا خاناز ديد ما، اقدام 

ورزانه بود، زيرا مشار نيروهای منگل ها، جدران ها و جاجی 
 نکتهمهچنان بايسته است اين . ها بيشرت از سپاهيان دولتی بود

                                                 
 .غبار، افغانستان در مسير تاريخ.  314

افغانستان در مسير تاريخ  807.غبار در زمينه در ص: يادداشت گزارنده
خان و مال عبداهللا خان با پشتيبانی مال عبدالرشيد ...«: چنين نگاشته است

مردم منگل و جدران در طی يادداشتی تعديل بعضی مواد قانون جزای 
شاه جواب . عمومی را که خمالف شريعت می دانستند، از شاه طلب منودند

داد که قانون مذکور قبال به تصويب علمای شرع رسيده، و بايد هر دو 
البته، مال ها . بل آيندنفر به غرض مذاکره با اين علما به کا

 . نپذيرفتند و به نام حفظ شريعت اسالمی در پاکتيا قبام منودند
 

دهقان های پاکتيا که از روش ماموران دولت خمصوصا حاکم اعلی رجنيده 
بودند، به محايت از مال عبداهللا خان و مال عبدالرشيد خان برخاستند و 

زمان، احساس می شد که  در عين. بعضا خان های مغرض با آن ها پيوستند
تبليغ ضد دولت در واليات کاپيسا و پروان و هم ننگرهار شروع شده شده 

شاه هياتی را برای مذاکره مشتمل بر سردار حممد عثمان خان و حممد . است
قاضی مرافعه به پاکتيا  -وزير عدليه و عبدالرمحان خان -ابراهيم خان

عبدالرشيد خان اظهاز خمالفت کردند ولی مال عبداهللا خان و مال . اعزام منود
نتيجه اين اعزام هيات فقط . و هيات برگشت و اغتشاش مسلح شروع گرديد

مهلت دادن به رهربان اغتشاش و در عين حال به رمسيت شناخنت اغتشاشيون و 
 » .بلند بردن مقام آن ها در نظر عموم بود و بس

 
به اميد دستيابی به چنين بر می آيد که گسيل هيات از سوی امان اهللا 

مصاحله با خمالفان، به رغم اين که دستاوردی به مهراه نداشت، امری 
نتيجه آن فقط مهلت دادن به رهربان «اما اين که . ناگزيری بوده است

اغتشاش و در عين حال به رمسيت شناخنت اغتشاشيون و بلند بردن مقام آن 
ميان، در باره دستور در اين . گرديد، حبث ديگری است» ها در نظر عموم

العملی که امان اهللا خان به هيات داده بود و ميزان صالحيت های آنان 
مگر، نفس ناکامی مذاکرات می رساند که امان اهللا در . چيزی گفته منی شود

تنها . آغاز در نظر نداشته است در برابر مالهای خوست کوتاه بيايد
از . ه ديگر دير شده بودبعدها ناگزير گرديد دست به اين کار بيازد ک

روی آشوبگران را ياين رو، گفته می توانيم که او آشکارا در آغاز ن
اگر در مهان آغاز دست يه مهان عقب نشينی هايی می . دست کم گرفته بود

زد که بعدها ناگزير در لويه جرگه از سر ناگزيری زد، شايد دامنه 
زيرا هبانه اصلی از . دشورش به اين پيمانه که رخ داد، گسرتده منی گردي

دست شورشيان گرفته می شد و برای مردم قبايل هم که از قوانين موضوعه 
 .گ-.ناخشنود بودند، دليلی برای پيوسنت به شورشيان منی ماند
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وست در هر حلظه می را در سنجش داشت که شعارهای شورش خ
توانست دسته های جنگی قبايل ديگر را به سوی عبداهللا و 

در اين صورت، در گسرته قبايل پشتون . عبدالرشيد بکشاند
تعامالت زجنيره يی از شورش ها آغاز می گرديد که بی چون و 

 . چرا امان اهللا را به لبه پرتگاه شکست می کشانيد
 

جايی  –او حتا در کابل» يونوارح«، موقف امير  و جدا از اين
که روحانيون مسلمان يا با شورشيان مهدردی داشتند و يا 

 .سرگرم پخش تبليغات ضد دولتی  بودند، بس شکننده بود
 

چون . ارتش هم برای سرکوب چنين شورش نيرومندی آماده نبود
در جنوب مشار بسياری از سپاهيان، فرزندان واليت جنوبی 

.] گ-به مهين داليل بوده باشد کهشايد با توجه [. بودند
فرمان امير مبنی  پذيرفنتاز  ،وزير حربيه -نادر خان سپهساالر

بر به دوش گرفنت فرماندهی عمليات سرکوبگرانه در برابر 
که در سال های جنگ سوم افغان و انگليس (پشتون های خوست 

، خود داری )يسی ها رزميده بودندلانگ رپيروزمندانه در براب
آبرومندانه به مست سفير » تبعيد«او کناره گيری و  .ورزيد

ن و مهرزمان راافغانستان در پاريس را از خيانت به هوادا
  315.پيشين خود ترجيج داد

 
سپاهيان  شورشيان و هر چه بود، سر اجنام، در خوست ميان

شهر متون پادگان  در آن هنگام در. نربد در گرفتدولتی 
اده، سه صد سوار با نه يک هزار پي متشکل ازنيرومندی 

سپاهيان دولتی پس از يک . استقرار داشت دستگاه توپ کوهی
ت رزمی پويا دست ارشته درگيری ها ناگزير گرديدند از اقدام

حماصره متون . ندشووارهای دژ پادگان پنهان ديند و پشت ررداب
 .تنها در پايان شورش برداشته شد

 
 20به تاريخ ردانيد رخدادها در خوست امان اهللا را ناگزير گ

با عبداهللا و عبدالرشيد برای پانزده روز آتش بس به  1924مارچ 
برای هر دو جانب درگير الزم بود برای آن که . امضاء برساند

 .برای نربدهای تازه آماده گيری منايند، وقت کمايی کنند
 

هتاجم به کابل به قبايل شورشی آغاز  1924اپريل  مبه تاريخ ده
سپاهی دولتی به  5000ای رويارويی با آن ها بر. منودند

دند که با دادن تلفات مبرآ316فرماندهی جنرال حممد گل خان
در آن جا از سوی  مگر،. سنگين توانستند به شهر گرديز برسند

شورشيان شهر  ،اپريل 22به تاريخ . حريف به حماصره در آمدند
                                                 

 . 120. ، ص2004کارگون، تاريخ سده بيستم افغانستان، مسکو، .  315
رييس  -ن مهمندحممد گل خا«: غبار در زمينه در مهين صفحه می نگارد.  316

سواره به قشله ) گروهان(ارکان حرب افغانستان که از کابل با دو تولی 
او . خوست آمده بود، بدون جنگ خودش را حتت حماصره اغتشاشيون قرار داد

بعدها به مهين سبب در کابل طرف عتاب دولت قرار گرفته مدت ها بيکار 
 »...ماند
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يتخت اپند و به پيشروی به سوی دگرديز را از سوی مشال دور ز
در پادگان آن بر پايه گزارش رايزن نظامی در آن حلظه که (

بزرگرتين . پرداختند، )دوبمانده سپاهی نفر  1000شوروی تنها 
بود که آن هم 317التيمور) کتل(گردنه  -مانع بر سر راه مهامجان

در کابل آغاز به آماده گيری  .به زودی به دست شان افتاد
 .ليه شهر می گرفتندبرای برونربی ادارات دولتی و خت

 
مهه او در آن حلظات بس خطرناک، » حواريون«ن اهللا خان و اام 

در . کردند تدبيرها را برای با ثبات سازی اوضاع اختاذ می
احضارات حربی و سفربری (کشور برای دومين بار بسيج سراسری 

برای خريد سرشناسان قبايل با سخاومتندی  .اعالم گرديد) عمومی
مهچنان برای سران قبايل مناصب و . تی باد می شدپول های هنگف

فرمان داده شد تا سربازان گريزی . القاب درشتی اعطاء می شد
ين يدر نتيجه، در حلظه بسيار تع. به شدت تنبيه و جمازات شوند

حکومت افغانستان توانست شورشيان را با وارد آوردن  ،کننده
 تل التيمورضربه به پشت جبهه آن ها از ناحيه گرديز از ک

 . به عقب بزند )تيره(
 

پس از اين پيروزی مهم، يگان های ارتشی به فرماندهی جنرال 
به  ،وزير حربيه تازه گماشته شده -.]گ-دروازی[حممد ولی خان 

 پيگرد 318.گروهبندی سپاهيان دولتی در گرديز پيوستند
شورشيانی که دست به عقب نشينی زده بودند، پيروزمندانه 

 مير(که زريدر نزديکی کتل منيروهای دولتی  .اجنام يافت
ه ساعته بسيار ددر جنوب خاوری گرديز در روند نربد ) ؟زکی

مهچنان دسته يی که . پيروزی بزرگی را به دست آوردند ،سنگين
 روستایبه سوی متون حماصره شده پيشروی منوده بود، در نزديکی 

  .جاجی ميدان نيروهای شورشی را به سختی در هم کوبيد
 

و متحدان آنان در صوف  ها جدران ها، گلنخنستين شکست های م
پس از آن که ولی خان به شورشيان وعده . رز انداختدشان 

ادی در صورت تسليمی خبشنوده خواهند شد، عسپرد که شورشيان 
قبايل به گرديز آمدند تا بار  نان های ايخمشاری از مالها و 

 . خبورنداری وفادديگر به امير امان اهللا سوگند 
 

نيردهای سنگين در جنوب  1924اواخر ماه می مقارن با 
مگر پايان شورش . افغانستان آغاز به افت و کمرنگ شدن گرفت

خبش اصلی منگل ها و جدران ها به : خوست هنوز بسيار دور بود
کنرتل اين ناحيه و وارد آوردن ضربات ناگهانی بر سپاهيان 

    .دولتی ادامه می دادند
  

                                                 
 .گ.ستغبار نام اين کوتل را تيره خوانده ا.  317
حممد ولی خان وزير «می نويسد که  808-807. ص. غبار در زمينه در ص.  318

عسکر از کابل به گرديز سوق شده بود،  ) گردان(حربيه که با هفت کندک 
 . »نيز حتت حماصره شورشيان قرار گرفت
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ن اهللا برای پايان دادن به شورش در جنوبی و جنات تاج و اام 
ختت خود دست به فراخواندن لويه جرگه در پغمان يازيد که می 

 19به تاريخ . بايستی در سياست های امير تغييراتی می آوردند
کنگره سران قبايل و ريش (اين مهايش سراسری افغانی  1924جون 

در آن منايندگان جنوبی مگر . آغاز  به کار کرد) سپيدان
هفته آزگار به  وکار لويه جرگه د. اشرتاک نورزيده بودند

حکومت ناگزير گرديد دست به يک رشته عقب .  درازا کشيد
. نشينی های بسيار در برابر رهربان قبايل و روحانيون بزند

ات امان اهللا خان را که بسياری از اصالح 1924لويه جرگه عمال 
ه خود ناگزير گرديد فيصله های آن جرگه را خالف خواست و اراد

مناينده اشرتاک  700بسياری از  319.، ضرب صفر کردتاييد منايد
کننده در جرگه که در ميان آن ها بسياری از مجع روحانيون 

 :مسلمان بودند، تصويب منودند
 .آزادی های مذهبی لغو گردد -1
در کابل و واليات اداره های اخالق اجتماعی برای تربيه  -2

 .نی تشکيل گرددسمردم مطابق موازين اسالم 
قضات به صورت حتمی بايد در مهه ارگان های قضايی دولتی  -3

 .شامل شوند
ر برای تنظيم روابط يلغو مهه ممنوعيت هايی که از سوی ام -4

 .گی و عقد نکاح وضع گرديده بوددخانوا
دد عد و تونکاح با دخرتان نابالغ بار ديگر اجازه داده ش -5

 .گرددجماز زوجات 
 بسته شدن مکاتب دخرتانه -6
يعنی منايندگان حنبگان بومی در » باجتربه«گماشنت افراد  -7

 کارهای اداری
 400افغانی به  600پايين آوردن مبلغ بيع خدمت عسکری از  -8

امان اهللا هر چه بود توانست روی هم رفته از (افغانی 
 ). کندفاع احکام مربوط به اصالحات نظامی د

 320ی در کشورلغو جريمه های پول -9

                                                 
غبار، : برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت نگاه شود به.  319

 . ان جامه. افغانستان در مسير تاريخ
  .5، برگ 1ه ژپرونده وي 25895بايگانی دولنی نظامی روسيه، فوند .  320

افغانستان در نسير  810. غبار در اين زمينه در ص: يادداشت گزارنده
دولت در جنگ عليه اغتشاشات فاتح برآمد، و ... « : تاريخ می نگارد

شاه . خورددر پغمان شکست ) 1924(  1303اما در ريفورم خود از طرف جرگه 
نفر عضو تشکيل  700تشاشات جرگه کبير پغمان را با بيشرت از غدر حين ا

. ... کرد تا در مقابل اغتشاش پاکتبا پشتيبانی ملت را حاصل منايد
جمبور به مساحمه و مدارا با قشر روحانی و طبقه مالک و فيودال .] گ-مگر[

فقره زير  19د، پس اين طبقه که در جرگه پغمان دارای اکثريت بودن. بود
را تصويب و خواهی خنواهی به امضای شاه که معموال خودش در جرگه رياست 

واله حمی داشت رساندند و به رفورم های  مرحله اولين ضربت سختی 
 :کردند

 
تعزير بااملال و جزای مقدر و حتصيل زن در مدرسه لغو شد، نکاح دخرت 

لم شد، کشنت سارق در صغيره جايز گرديد، صالحيت قاضی در تعزيرات مس
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امان اهللا توانست به ياری فيصله لويه جرگه، برای چندی با 
روحانيون مسلمان و سران بيشرتينه قبايل کشور به تفاهم 

اين کار، برای چندی تاثير و نفوذ حکومت را در کشور . برسد
مگر، در لويه جرگه مساله کاهش ماليات و جتارت . تقويت خبشيد

اين بود که شورش در . نگرديد آزاد قبايل مرزی با هند حل
 . خورست بار ديگر با نيروی تازه يی سر از نو درگرفت

 
قبايل » خرمن چينی«پس از پايان  1924ت سدر اوايل ماه اگ

کنی ها، مچ :ديگر پشتون به منگل ها و جدران ها پيوستند
. لزايیغسليمان خيل و سپس هم امحدزايی ها و خبشی از طوايف 

بار ديگر کتل التيمور را گرفته و : ين بودپالن آشوبگران چن
يه گرديز حماصره کرد و پس از آن حنيروهای دولتی را در نا

بايد  قبايل وادی لوگر را برای هتاجم بامهی بر کابل به سوی 
 .خود کشيد

 
که پسر امير يعقوب خان  -321نيروهای شورشی را عبدالکريم

او با  322.کرد ، رهربی میپنهانی از هند به ميهن بازگشته بود
 .ادعای پادشاهی و تاج و ختت داشت) عبداهللا(پشتيبانی مالی لنگ 

پس از چندی او به کمک مالی لنگ پيرامون خود مهه لشکر های 
مشار جنگجويان آن ها به پانرده هزار نفر را که قبايل شورشی 

راستش اين نيروها فرماندهی واحد  .می رسيد، گرد آورد
با پديدار شدن سر و  .ناوری پخش بودندنداشتند و در گسرته هپ

                                                                                                                                                             
تکرار عمل واجب و آثار توبه و صالح در پيشانی جانی باعث تقليل جمازات 
گرديد در حماکم مامورين دولت شرکت قاضی و مفتی اجباری شد، برای حتصيل 
السنه خارجی در مدرسه خواندن عقايد و دينيات حمصل تاکيد گرديد، 

تنظيم امور مال و موذن بر گماشته شدن حمتسبين برای احتساب البدی شد، 
ذمت دولت گذاشته شد، کلمه آزادی فردی منحصر به امور شخصی گرديد نه 
در امور سياسی و عقيدتی، قيد داشنت تذکره تابعيت و نفوس در امور 
شرعی لغو شد، نکاح منودن مرد تا چهار زن را بدون قيد و شرط آزاد 

ه نقد عوض خدمت کردن گذاشته شد، خدمت کردن در زير پرچم با دادن وج
مهچنان موجوديت مکاتب . منظور گرديد، تاسيس دارالعلوم عربی حتمی شد

   .»حفظ قرآن تضمين گرديد
کام ديد، به  هدولت انگليس که کار ب«می نويسد که  808. غبار در ص.  321

مداخله مستقيم آغاز و يک نفر هندوستانی را به نام پسر امير حممد 
ان بود که يک شيخ مدر مطاوی مهين ز... يا منود قوب خان داخل پاکتعي

افندی که خودش را به شيخ عبدالقادر  یخارجی ديگر به نام سيد سعد
منود، وارد افغانستان شد و از طرف شاه امان اهللا عصای  یگيالنی منسوب م

آبنوسی منبت کاری و زرين و قلمدان نقره يين با ساعت طال انعام حاصل 
 .گ-.»منود

هد مستند در باره آن که چه کسی پشت عبدالکريم ايستاده بود، شوا.  322
مگر پاوالدا می نويسد که هر چه بوده . در انگليس به دست نيامده است

باشد، پسر امير يعقوب خان اجازه شفاهی دولت هند بريتانيايی را بايد 
 . 250. پاوالدا ص: نگاه شود به . به دست آورده باشد
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شورش خوست  ،کله عبدالکريم و پيوسنت قبايل جديد به منگلی ها
 323.به جنگ متام عيار داخلی مبدل گرديد

 
ی قبايل شورشی کتل التيمور هادر اوايل ماه اگست نيرو

سپس با پيشروی و . گرفتند بدون زمحت بار ديگر را) تيره(
يق وادی لوگر روستای حصارک را به تاخنت به سوی کابل از طر

دست آوردند که با اين کار، ديگر راه به سوی کابل برای 
يری مواضع بسيار مهم و گدر کابل برای بازپس. آنان باز بود

تشکيل شده از مجع  »فداييانجان «دسته های  ،ياتی دولتیح
جوانان به فرماندهی عبداحلميد خان سوار بر موترهای باربری 

يان که در دو يفداجان مگر . گسيل گرديدنده حصارک شتابان ب
د به نپياده سازماندهی شده بودند، نتوانست) تولی(گروهان

ه با ستاد مهرا رشيانوچون شب هنگام در شبيخون ش .مقصد برسند
   324.وب و نابود شدندفرماندهی خود يکجا سرک

 
خان پايمردی نشان داد و  امان اهللا ،رانیدر اين حلظه بس حب

هار گردان پياده و چروهای ذخيره خود را مشتمل بر يخرين نآ
به ياری اين  .يک هنگ سواره نظام به سوی حصارک گسيل کرد

اگست قبايل  12به تاريخ . صارک باز پس گرفته شدحنيروها 
زيدند و هشت روز آزگار در آستانه ياشورشی به ضد محله دست ب

ه سر اجنام با بی حصارک نربدهای سهمگينی ادامه يافت کوجن
  325.پيروزی نيروهای دولتی به پايان رسيد

 
نيروهای ضد دولتی مهچنان شکست بزرگی در  1924در نيمه اگست 

با پيوسنت دسته های رزمی قبايل غلزايی به . حومه غزنی ديدند
نفر  5000روهای شورشی در اين ناحيه تا مشار ني شورشيان،

چندی بر سپاهيان شورشيان با داشنت برتری ده . رسيده بود
افزون . ندپس زده شد بردند، مگر، پادگان اين شهر بزرگ يورش

بر آن، يگان های منظم ارتش افغانستان دست به ضد محله 
 .حريف را وادار به گريز گردانيدند ،دهيياز
 

                                                 
، تاريخ روابط سياسی افغانستان، چاپ انگليسی، نگاه شود به آدمک.  323
 . 88. ص

، 1، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی تاريخ نظامی روسيه، فوند .  324
 . 6، برگ 897

از کابل غند مشر «: چنين می نگارد 808. غبار در اين زمينه در ص
معاون رييس ارکان حرب و غند مشر حممد امساعيل خان با  -عبداحلميد خان

برای باز کردن کوتل تيره و پيوسنت ) موسوم به جان فدا(شت صد عسکر ه
ولی در موضع بيدک لوگر در نتيجه يک . به وزير حربيه به گرديز سوق شد

شباخون هولناک شورشيان زير حماصره کشيده شده و متعاقبا تنگی اغوجان 
در . به يک محله ناگهانی اشغال و پايتخت مستقيما حتت هتديد قرار گرفت

حالی که امحد زايی ها و طوطاخيل ها کوتل تيره را به شورشيان منگلی 
 ».داده، و ارتباط کابل را با پاکتيا قطع منوده بودند

، ترمجه 43-42. ، ص1960، مسکو، »خاطرات من»مارشال شاه ولی خان، .  325
 .روسی
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منايندگان  ،گيری از فرصت به دست آمده هان با هبرخاهللا  ناما 
 3نهاد آتش بس از تاريخ سوی قبايل جنوبی با پيشبه خود را 

. ر پذيرفته شديپيشنهاد ام. گسيل داشت 1924سپتامرب  11تا 
از يچون شورشيان برای بازآرايی نيروهای شان به زمان ن

ال مامان اهللا توانست بار ديگر برای سربازگيری و اک. داشتند
و قبايل مرزی يگان های تازه رزمی و اجنام گفتگوها با اقوام 

به کابل وفادار مانده بودند، فرصت کمايی  که هنوز هميی 
برای اين که اين قبايل از دولت در برابر منگل  و نيز کند
 .متحدان ايشان پشتيبانی کنند و ها
 

زمستان در راه : امير نيک می دانست که زمان به سود اوست
روشن بود جنگ ها به دليل سرما به . بود و فرا می رسيد

اين، حکومت افزون بر . د کشيدتراز فرو خواهپايين ترين 
سيدن پارتی بزرگ جنگ افزارهای شوروی افغانستان در انتظار ر

 . بود
 

بايسته است نشاندهی کرد که عامل خارجی نقش مهمی را در 
. زدايش حبران درونی سياسی ناشی از رخدادهای خوست بازی منود

 خيزش ضد دولتی ،رهربی شوروی به تاسی از ديدگاه جانب افغانی
در پشتون های جنوبی را چونان توطئه ديگر بريتانيای کبير 

در پيوند با اين، در  . برابر امان اهللا ارزيابی می کرد
 . کرملن فيصله شد تا به کابل کمک بايسته صورت گيرد

 
ترتسکی و چيچيرين به دفرت  ،استالين 1924می  5به تاريخ 

پيشنهاد ) شاخه بلشويکی(سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست 
بل با پشتوانه وهزار ر 250تا بی درنگ به امان اهللا منودند 
 .بپردازند 326»ت های ساليانهخداراز مجع پ«نقره 

پديدار شدن  و 1924پس از خنستين پيروزی های شورشيان در اگست 
در کرملن فيصله شد بر بريتانيای  ،عبدالکريم در افغانستان

شوروی در لندن از  سفير: کبير فشار ديپلماتيک آورده شود
چيچيرين رهنمود به دست آورد تا ديدگاه های شوروی را در 

. ا گوشزد کندنيباره رخدادهای افغانستان به حکومت بريتا
افزون بر اين، به فرماندهی جبهه ترکستان از مسکو رهنمود 
داده شد در پيوند با رخدادهای افغانستان فهرستی از 

  327.تدبيرها را تدوين منايد
 
قرت سياسی فيصله دبه پيشنهاد چيچيرين 1924اگست  21تاريخ  به

، )مرمی(کارتوس ميل تفنگ با مشار الزم  5000ان اهللا مکرد به ا
يربار، سه ايستگاه راديويی بدهد و مساله تميل  100 -50
مستقر در کوشکا را ) هواپيماهای جنگی(اگذاری آيروپالن ها و

يع کند و نيز پيلوت های مهراه با پيلوت ها به افغانستان تسر

                                                 
، پرونده 17بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  326

 .   53، برگ 1، کارتن 162 ويژه
 . 26-25، برگ های 2مهان جا، کارتن.  327
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شوروی را برای پرواز دادن هواپيماهای افغانستان به آن 
 328.»کشور گسيل دارند

 
کابل از شوروی پنج فروند  1924اکترب  -در ماه های سپتامرب

 329.هواپيمای رزمی با خلبانان و مکانيک ها به دست آورد
 افغانستان به گونه اضافی لوازم ،افزون بر اين جنگ افزارها

مهمات توپخانه يی به مشول در گام خنست مبب های هوايی و  و
 . هزار روبل به دست آورد 607مرمی های آتشبار به مبلغ 

 
بريتانيای  ،به گونه يی که در ديد خنست شگفتی برانگيز است

نيز به کمک امان اهللا خان در امر  1924کبير در ماه اگست 
ند هواپيمای جنگی به امير دو فرو!! سرکوب قيام خوست شتافت

هديه داده شد که خنستين هواپيماهايی بودند که  »بريستول«
آغاز به وارد منودن ضربات هوايی بر دسته های و روستاهای 

امان اهللا با  -انگليسی ها با کمک به حريف خود. جنوبی منودند
يک تير چند فاخته را زدند که برای بريتانيا بس سودمند 

 :بود
که در  بريتانيا توانست از آن قبايلی 1924در عمل در   -1

با پويايی و شيفتگی در برابر انگليسی ها شرکت  1919جنگ 
پيروزی امان اهللا گرديده بودند، انتقام  بورزيده و موج

آن هم به دست . رد و آنان را به سختی گومشالی بدهديبگ
 . امان اهللا

فرماندهی بريتانيا در هند بر متحدان بالقوه پتان های   -2
نيو فارورد «در مبارزه آن ها در برابر » آزاد«وار ن

آن فاکت که امير  ،برای مثال. ضربه وارد آورد» پاليسی
هنگامی که باور منگل ها آشکارا از قبايل وزيرستان به 

آن ها با سپاهيان بريتانيايی می جنگيدند، پشتيبانی 
نکرد، يکی از عللی گرديد که منگل ها را وادار گردانيد 

  330.در دست در برابر کابل به پا خيزندتفنگ 
با ارائه کمک نظامی به امان اهللا خان در  يی هابريتانيا -3

به اين معنا که . يک اسپ سرکش هديه دادندبه او واقع 
بر  بنا به فرمان امير افغان» انگريزی«هواپيماهای 

در واقع آبروی » ريخنت«و با اين  !مبب ريختند پشتون ها
» خط ديورند«يل پشتون هر دو سوی او را در ميان قبا

 .ريختند
برای انگليسی ها ثبات در افغانستان بس مهم بود و به  -4

بر ختت کابل هم دمشن آن ها هرگاه بگذار . آن نياز داشتند

                                                 
نربوی هوايی افغانستان در آستانه شورش .  29-28مهان جا، برگ های .  328

خوست دارای دو فروند هواپيمای ساخت شوروی، دو فروند هواپيمای ساخت 
به بنا  1924تا پاييز . ايتاليا و يک فروند هواپيمای ساخت انگليس بود

داليل گوناگون، به مشول نبود خلبان و پرسنل فنی، از اين هواپيماها منی 
 . توانستند در برابر شورشيان کار بگيرند

 . منت انگليسی 107. آدمک، تاريخ روابط خارجی افغانستان، ص.  329
 مهان جا.  330
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چه، خانه جنگی در اين کشور می توانست  !اشدنشسته ب
 .اوضاع را در مشال باخرتی هند بی ثبات بسازد

 
هدفمند بود و  1924بريتانيا در » نیافغا«اين گونه، سياست 

در گسرته قبايل پشتون  آن کشوردر گام خنست با منافع 
 . مهخوانی داشت

 
بار ديگر با پويايی خود را در  آملان ،در دوره شورش خوست

انگليسی ها با به ياد آوردن . افغانستان تبارز داد
ی ها در مرزهای هند در آملانپويايی های ضد بريتانيايی 

گشايش سفارت  رل های جنگ جهانی اول زمان درازی در برابسا
شوروی در  1923به سال . نددر کابل سنگ اندازی می کرد آملان

سيمای تضمين کننده رفتار برازنده و درخور ديپلمات های 
ی در افغانستان برآمد منود و بريتانيای کبير ناگزير آملان

 .گرديد عقب نشينی منايد
 

سفارت ) شارژ د افير(کاردار  -پ.فريتس هر 1923در ماه نوامرب 
پويايی های خود را به  1926به افغانستان آمد که تا  آملان

حتا در عرصه  .گونه تنگاتنگ با سفير شوروی مهاهنگ ساخته بود
 331.استخبارات

 
کميسار خلق در امور خارجی تا  -چنين بر می آيد که چيچيرين

 -آملاندر زمينه مهکاری جايی توانسته بود برنامه های خود را 
هبره  اب آملان اين گونه،. شوروی در خاور ميانه پياده کند

سنتی ميان لندن و مسکو و نيز متايل امان تنش های گيری از 
و مدرنيراسيون اقتصاد  اهللا خان به گسرتش متاس های بين املللی

برای . ، با افغانستان مناسبات ديپلماتيک برپا منودشکشور
رخنه «در کابل شر کمرتی نسبت به  آملانيم مواضع انگليس حتک

در پيوند با اين، لندن در برابر آمدن  .بود» شوروی
رتاض نکرد و حتا عی به افغانستان اآملانکارشناسان نظامی 

که به امان ی يی آملانی موافقت خود را برای پرواز هواپيماها
از ی، ابرآملاناز سوی خلبانان  اهللا خان فروخته شده بود،

 .داشت
 

ی سنگرهای آملاندر نتيجه، چنين شد که خلبانان شوروی و 
  .رزجمويان جنوبی را مبباران منودند

 
از مهه منايندگی های ديپلماتيک کشورهای اروپايی در کابل، 

ابراز آمادگی کردند داوطلبانه به  آملانتنها پرسنل سفارت 
پشتون جبهه بروند و تفنگ در دست در برابر شورشيان قبايل 

وزير امور  -در اين پيوند، امير از طريق طرزی. برزمند

                                                 
-13، برگ های 48558 -بايگانی مرکزی خدمات امنيت فدرال، کارتن آر.  331
14      . 
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به  332.»و مهکاران او ابراز سپاسگزاری کرد بروه .خارجه به ف
کمک نظامی خارجی، در گام خنست کمک شوروی فرو نشاندن هر رو، 

 . را سرعت خبشيد آشوب های خونين خوست
 

بر پارملان افغانستان در برا 1924سپتامرب  14به تاريخ 
سپاهيان  1924سپتامرب  15مقارن با  333.شورشيان اعالم جهاد کرد

دولتی به آغاز هتاجم سراسری در برابر منگل ها و متحدان آن 
در غزنی نه گردان پياده جمهز با ده بطريه . ها  آماده بودند
تن از جنگجويان هزاره متمرکز گرديده  400توپچی و مهراهی 

ن وشهر جالل آباد لشکرهای پشتدر مرکز اداری مشرقی در . بود
های وفادار به حکومت از مجع قبايل مومند، خوگيانی، شينواری 

هزار  7.5مشار جنگجويان آن ها به . و وزيری مجع گرديده بودند
در حمورهای . تن آنان مومند بودند 400نفر می رسيد که از مجله 

 ضربه اصلی در حصارک و گرديز سپاهيان منظم ارتش افغانستان
به تاريخ . متمرکز گرديده بود )گردان پياده 15در هر حمور (

سپتامرب به ياری اقدامات مهاهنگ اين گروهبندی ها کتل  20
لتی آغاز به .التيمور گرفته شد که پس از آن سپاهيان د

 . پيشروی به سوی متون حماصره شده منودند
 

قبيله : خنستين پيروزی به سرعت نتيجه دخلواه به بار آورد
جاجی سرسپردگی و پشتيبانی خود را از امان اهللا ابراز داشت 
که اين کار به پيمانه چشمگيری نيروهای دسته های ضد دولتی 

مت سرسختانه در برابر سپاهيان وه مقابکه را که به رغم اين 
 1924در ماه اکترب . تضعيف منود ،دولتی ادامه می دادند

خيل را شکست داد و  گروهبندی جالل آباد قبايل شورشی سليمان
مساعدترين راه های عقب نشينی به روی آنان را به سوی هند 

 . بريتانيايی بست
 

حماصره  ،با پشتيبانی پويای نيروی هوايی در اوايل ماه نوامرب
متون در هم شکسته شد که پس از آن منگل ها و متحدان شان 

اک بازداشت فعال ترين اشرت. سالح های خود را بر زمين گذاشتند
مگر، عبدالکريم هر چه بود توانست . کنندگان شورش آغاز شد

 334.به هند بگريزد
 
ارتش امان اهللا آخرين کانون مقاومت يکی  1925در ماه فربوری  

در مهين ماه در کابل و . از خيل های منگل ها را در هم کوبيد
ديگر نواحی افغانستان اختناق سراسری در برابر رهربان شورشی 

نفر از سران  100تنها در پايتخت نزديک به . دآغاز گردي
 .قبايل جنوبی به رهربی عبدالرشيد و عبداهللا اعدام شدند

  

                                                 
 غبار، مهان جا.  332
 . 89. آدمک، تاريخ روابط خارجی افغانستان، چاپ انگيسی، ص.   333
، برگ 897، 1، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  334
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شورش خوست سرکوب گرديد و امان اهللا توانست تاج و ختت خود را 
: مگر، اين کار به هبای بسيار گزافی به دست آمد. نگهدارد

باران های بيشرت در اثر مب -خانه در روستاهای پشتون ها 3500
نفر که تفنگ در دست در برابر  1575. هوايی ويران گرديد

بدون (اصالحات امان اهللا خان به پا برخاسته بودند، کشته شدند
به تعداد چهل ) دام شدندعا 1925احتساب کسانی که در اوايل 

تن از منگلی ها و جدران ها به هند بريتانيايی  هزار
ون پوند يليم 5جنگی  برای مقاصدی زانه دولتخ. يدندچکو

اسرتلينگ به مصرف رساند که برابر بود با درآمد دو ساله 
ات خود صرف نظر حر ناگزير گرديد از مشاری از اصاليام. دولت
  335.منايد

 
مگر، با اين مهه، علل اصلی ناخشنودی مردم از سياست های 

افزايش ماليات و برهم : امان اهللا خان سر جای شان ماندند
افغانستان وارد نوار خيزش . زندگانی سنتی مردم خوردن شيوه

ها و شورش های ضد دولتی يی گرديد که در روند آن امان اهللا 
 1924تا پس از رخدادهای ح. ناگزير گرديد از کشور بگريزد

شورش  1927-1925و قندهار در سال های ) خوست(نوبی جپشتون های 
 336.تندهای مسلحانه يی را در برابر امير به راه انداخ

 
هر آنچه را  1924مگر، شوروی در . شده بود» رفتنی«امان اهللا 

 . که ممکن بود، برای جنات او اجنام داد
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 

 خبش شانزدهم
                                                 

 .129.کارگون، ص.  335
در باره رخدادهای «يادداشت گزارشی ستاد حوزه نظامی آسيای ميانه .  336

بايگانی دولتی  تاريخ اجتماعی و //  1928مرب دسا 15تاريخی » افغانستان
 .  145، برگ 1342، کارتن 2، پرونده ويژه 62سياسی روسيه، فوند 
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 جاسوسلوسيف  جسورانه جهان پيمايی
 

ثير بزرگی بر پويايی آينده سازمان يادداشت لرد کِرُزن تا
و مشال باخرتی هند بر جا » دهليز افغانستان«اطالعات شوروی در 

 .گذاشت
 
 !آری 
يا کمينرتن را ناگزير ساخت به پويايی های دفرت بريتان واکنش 

مهزمان با آن، ناکامی  .ترکستان در تاشکنت و خبارا پايان خبشد
خارجی و انرتناسيونال بين املللی کميساريای خلق در امور 

بار ديگر به گونه قانع کننده  يی ثابت  1923کمونيستی در 
ساخت که پيشربد کار اطالعاتی در بيرون از کشور را بايد 
جاسوسان حرفه يی پيش بربند و مهو در گام خنست سازمان اطالعات 

  .نه آماتورهای ايدئولوژيک ،نظامی
 

متقاعد شدند که  در کاخ کرملن افزون بر اين، بار ديگر
حمافظه کاران انگليس می خواهند مناسبات ديپلماتيک با شوروی 
را برهم بزنند و در برابر هر اقدام خصمانه عليه آن باز 

در اين پيوند، مساله وارد آوردن ضربه در صورت . نييستند
امپراتوری بريتانيا برای حکومت » ت افگارشانگ« لزوم بر 

 . انده بودشوروی کماکان بسيار مهم م
 

هنگامی که حبران در مناسبات انگليس و شوروی  1923به سال 
خيزش قبايل پشتون » آزاد«هنوز زدوده نشده بود، و در نوار 

يکی بريتانيا » نيو فارورد پاليسی«های کوهنشينان در برابر 
گر آن زباله می کشيد، خپی ديگيری شعله ور می شد، و ا

رفت به هند گروهی را متشکل تصميم گفرماندهی جبهه ترکستان 
جاسوس کارکشته که در گذشته در  -از هشت نفر به رهربی لوسيف

ا زير پوشش يک وظيفه ستاد کل روسيه ر 1906-1905سال های 
نشجوی روسی اجنام می داد و به مشال هند آمده بود، گسيل دا

 337.دارد
 

در دوره جنگ داخلی، او به يک کارشناس نظامی در ارتش سرخ 
راه  هدر جبهه ترکستان کار اطالعاتی را ب: گرديد مبدل

چنانی که خوانندگان آگاهی دارند، يک زمانی او حتا . انداخت
اخته ده راه انبروی در تاشکنت . کورس های هندی را که م

 . بود، رهربی می کرد
 

لوسيف وظيفه نوی گرفت تا روابط را با شبکه . و 1923به سال 
هند و افغانستان نقالب در مرز های جاسوسی روسی پيش از ا

بارات شوروی در آن جا زمينه و برای گسرتش استخ احيا منايد

                                                 
لوسيف،  -گزارش افسر بريگاد يکم توپخانه ترکستان: نگاه شود به.  337

،  چاپ 9مدارک حمرم در باره آسيا، مشاره // در باره مسافرت به هند
  145-1. ص 1908 بورگ، اداره کل ستاد کل،  سانکت پرت
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در آستانه  و در سال های جنگ . سازی و بسرت آرايی منايد
ای ميانه ناحيه مشال ياستخبارات حوزه نظامی آس ،جهانی اول

را زير کنرتل خود ) وزيرستان(بنو  -کشمير) فرضی(طی رخط ش
 338.داشت

 
پشتون به مشول نواحی گذرگاه های » آزاد«ه نوار قبايل مه

در گذرگاه خيرب تا (کوهستانی حتکيم شده از سوی انگليسی ها 
منافع استخبارات نظامی امپراتوری روسيه حوزه ) گذرگاه بوالن

با توجه به مناسبات احتادی با بريتانيای کبير پويای . بود
به گردآوری اطالعات  های اين سرويس ويژه در افغانستان و هند

ی به نايسياسی در باره اوضاع در منطقه بی آن که ز –نظامی
ن حال، در اي. حمدود می شدمنافع امپراتوری بريتانيا برسد، 

مسی رد رروسی در مشال هند در تراز  سازمان اطالعاتحضور  نفس
 . می گرديد

 
اجنتوری » روشنايی افگنی«لوسيف احيای . عمده ترين وظيفه و

مگر، برای اين کار بر او . سرته مهم اسرتاتيژيک بودگيک  بر
نزديک به يک سال در پشت جبهه انگليسی ها به سر برد  تا بود

اين چنين  .و صدها کيلومرت راه را در نوردد و بپيمايد
چون کنرتل ضد جاسوسی در . ريسک عظيمی داشت» راهپيمايی«

الش های کمينرتن استان مرزی مشال باخرتی يس خشن بود و پس از ت
مبنی بر رخنه به هند در امتداد مرز با افغانستان از سوی 

 . برپا ده بود »نوار حفاظتی«حکومت بريتانيا به گونه اضافی
 

لوسيف می بايستی عمليات . اين فاکت به نظر می خورد که و
. قندهار عملی منايد –کويته  -اکتشافی را در ناحيه پيشاور

عات نظامی شوروی گسرته پويايی های طالادر يک سخن، سازمان 
. خود را در خبش جنوبی گسرته قبايل پشتون هپن تر ساخته بود

زير «چون منطقه مشال پيشاور به ياری پويايی های دسته پامير 
  . در آمده بود» پوشش

 
تنيده  يی شبکه اطالعاتی ،لوسيف. و» اتيه«در صورت پيروزی 

آوری اطالعات را در امتداد می شد که در آينده می توانست مجع 
به به خاطر دستيابی . افغانستان تامين منايد -ر مرز هندسراس

را » ارثيه تزاری«مهچنان  مهم، می توانستند، اين چنين هدف
 . ل باخرتی هند به کار گيرندابه شکل اجنت های جتربی در مش

 
مهزمان از سوی ارگان  ،لوسيف به هند. آماده گيری به گسيل و

شورای تبليغات و اقدامات «و طالعاتی جبهه ترکستان های ا
! مگر رمسا .کمينرتن در باکو پيش برده می شد» توده های خاور

او گويا به  1922چون در . اين شورا وجود نداشت 1924در سال 
ارگان باکويی کمينرتن توانست  .پويايی خود پايان خبشيده بود

                                                 
اسنخبارات نظامی روسيه، جنگ جهانی يکم، جلد سوم، . الکسييف، م.  338

 .445.، ص2001مسکو، 
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شکل فرماليته بسته  از سرنوشت دفرت ترکستان که آن را نيز به
دفرت ترکستان نتوانست در خبارا کار کند و به . ، بگريزدبودند

مهه چيز » شورای تبليغات و اقدامات«مگر با . راستی بسته شد
و » جان سامل به در برد«شورا توانست . برعکس دفرت ترکستان شد

با رعايت جدی حمرميت به پويايی های پنهانی کمونيستی در 
 . دهدآسيا ادامه ب

 
پيگيرانه  وپس از آماده گيری دراز مدت  1923در ماه مارچ  

لوسيف و مامور مهراه و راهنمای او . و ،مليات خطرناکعبرای 
در پامير به سوی چرتال به راه » روسکی«ت سباشلی از پ

. اين خبش راه به سرعت و پنهانی پشت سر گذاشته شد 339.فتادندا
او در اين خبش راه هيچ  1923» سير«در گزارش لوسيف در باره 

چنين بر می آيد که تا پيشاور اجنت های . اطالعی در دست نيست
شوروی از جمرای بسيار خوب برپا شده روابط و خانه های تيمی 

اطالعات در باره ديدارها با اجنت ها و . راه پيموده باشند
اقدامات آينده در يادداشت گزارشی لوسيف تنها در حلظه رسيدن 

شهر پيشاور  –به پايتخت اداری استان مرزی مشال باخرتیآن ها 
 . پديدار گرديد

 
لوسيف و راهنمای او با داشنت آگاهی از کنرتل بسيار جدی 

وارد اين » پنهانی« ،پليسی مهه کسانی که به پيشاور می آمدند
شهر شدند و در آن جا با يکی از اجنت ها متاس برپا منودند که 

افسر در ارتش بريتانيا کار می کرد،  به تاييد لوسيف به مست
در پيشاور . و می توانست وظايف رزدنت بومی را اجنام دهد

لوسيف و باشلی از هم جدا شدند و پس از . برای کار موثرتر و
 . هر يک به راه خود رفتند ،آن
 

روشن است او با نوار . کنون سخنی چند در باره باشلی... 
ايی داشت و مناسبات ميان ک آشنييايی ننهند بريتا» آزاد«

با توجه به اين فاکت و نيز آن . قبايل را نيک می دانست
لوسيف را از پامير راهنمايی کرده بود، . وضعيت که باشلی و

می توان با جسارت گمان يرد که اين جاسوس شوروی يک بازرگان 
 . دوره گرد بومی بود

 
ين به او امکان می داد به دشوار گذار تر» پوششی«چنين 

. منايد هنواحی کهستانی با پشت سر گذاشنت حمافظان انگليسی رخن
بايل قمهين پوشش زندگی او را در نواحی برخوردهای جنگی ميان 

در خاور زمين به دارايی های بازرگانان  .ات دادمرزی جن
بسيار دستربد می زنند و رهزنان کاالهای آنان را بسيار به 

 .را می کشند مگر به ندرت آنان. يغما می برند
  

                                                 
سياسی در  -يادداشت گزارشی لوسيف در باره مطالعه اوضاع نظامی  339

منطقه  نزديک با مرزهای خاوری شوروی تاريخی           
04.06.1925   //9-. 4L/P@j/12251.P                                     
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برای لوسيف در جاهايی که يک اروپايی منی تواند از باشلی 
بی باشلی، اين گونه، . ديدگاه ها پنهان مباند، بی مهتا بود

روشن  اه خيرب برایگاوضاع را در گذر ،درنگ پس از پيشاور
کان برپايی روابط زيرزمينی ميان افغانستان و هند ما ساخنت

 . فترگپژوهش  به
 

ثابت ساخت که اين کوتاهرتين راه به هند از سوی  سفر او
از اين رو، هبرت است از . انگليسی ها با اطمينان سرت شده است

 -باشلی ،بار ديگر. آن برای ارتباط با افغانستان کار نگرفت
جايی که جاسوس . راهنمای لوسيف به جای او به شهر کويته آمد

خود نتوانست  شوروی با به خاطر داشنت درس تلخ سفر پيشين
اين گونه، رزدنت سازمان اطالعات جبهه ترکستان هنگام . بيايد

 . فش يک معاون بی مهتا داشتياجنام وظا
 

روهای يلوسيف از پيشاور به راولپندی که در آن جا ستاد ن
الهور رهسپار شد که در  بهو سپس  رفت ،ايی قرار داشتيبريتان

ی شهر الهور را جاسوس شورو. آن جا يک ماه ازگار بسر برد
مناسب ترين مرکز برای ايجاد شبکه خربچينی سازمان اطالعات 

در پنجاب چنين بر می . نظامی شوروی در مشال هند می پنداشت
يا » گادر«ب زا از حياز لوسيف را کسانی » سرپرستی«آيد که 

از او ردليل بود و باش د. به دوش گرفتند» اکالی«ز جنبش ا
 . مطمينی داشت، مهين بوده است جايی که پوشش -در الهور

 
لوسيف در انتظار باشلی به سر می برد که به او  ،در اين شهر

در باره بازديد پيروزمندانه خود از شهر کويته و قندهار 
مهزمان او به رهرب شوروی خود در باره ايجاد شبکه . اطالع داد

 .  جاسوسی در تانکه و بنو گزارش داد
 

بافته بود و هر دو جاسوس می اين گونه، وظيفه اجنام 
برای اين که رهربی خود را لوسيف . توانستند به خانه برگردند

باشلی را به مببی  زد،سابو بازگشت آگاه در باره اجنام وظيفه 
شايد تلگرام رمزی يی به هتران با لندن فرستاده شده . فرستاد

باشلی در يکی از روزنامه  ، شايدمگر بنا به تعامل. باشد
 . مرکزی اعالنی را به نشر سپرده باشدهای 

 
بازگشت به شوروی برای لوسيف و راهنمای او بارها دشوار تر 
از آن مسيری از کار برآمد که او از طريق شاخه های کوه های 

» سفر«پست های بريتانيايی در آغاز پشت سر گذاشنت هندوکش و 
ه بپول لوسيف : دليل اين کار بسيار ساده بود. پيموده بود
در الهور او نتوانست چک هايش را به پوند . بود ته کشيده

ش چشمگير راه به سوی خانه خباز اين رو، . اسرتلينگ نقد کند
ت داشنت به الزمی ترين ربا ضرو بود را با باشلی ناگزير

لوسيف هرچه بود، توان و اراده . پای پياده طی کند ،چيزها
مليات را در افت تا پيروزمندانه خطرناک ترين عيآن را 

 . اجنام برساند هزندگی اطالعاتی خود ب
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در فرجام حضور خود در هند، لوسيف يادداشت گزارشی يی را  

تدوين کرد که در آن پيشنهاد منود گسرته از پامير تا 
 :طالعاتی تقسيم منايندابلوچستان را به چهار ناحيه 

واخان افغانستان و ناحيه يی از مشال افغانستان که در  -1
سرته گطبق توصيه های او اين نواحی . سايگی آن واقع استمه

کار منايندگان اداره استخباراتی که ستاد آن می بايستی 
 .رغاب می گرديددر وادی م» روسکی«پاسگاه مرزی 

استخبارات شوروی در آغاز می بايستی  -چرتال و کشمير -2
وانگهی رفته رفته شبکه خرب . چرتال را زير پوشش بگيرد

 . در کشمير هپن منايد چينی را
لوسيف به اين شهر نقش مرکز اصلی را در . شهر پيشاور -3

زمينه مجع آوری اطالعات نظامی و سياسی در استان مرزی 
 .مشال باخرتی و پنجاب می داد

اين شهرها در آخرين و چهارمين : نواحی کويته و قندهار  -4
 .اطالعاتی شوروی متحد می شدند» ايجنسی«

 
از يک ديگر بر  جدا بيخیدر اين شهرها  رزدنت های شوروی

در گام . ضاع در وزيرستان و بلوچستان روشنی می افگندندوا
زير کوهات، گومل و بوالن ک ژيخنست گذرگاه های کوهی اسرتاتي

لوسيف نشاندهی کرد که برای اين . ارت آن ها قرار داشتظن
و ا. کار گرفت 1907-1905روابط ديرين سال های  از ر می تواناک

پيشنهاد کرد  دبرای مجع آوری اطالعات سياسی در مشال باخرتی هن
می بايستی » نظامی خبش«ازرگانان و بازاريان کار گرفت و باز 

مدارک استخبارات را در ميان نظاميان بريتانيايی به دست 
 . وردبيا
 

جاسوس شوروی فرصت کمی در  دسرتس داشت تا چنين بر می آيد که 
هه ترکستان بفرماندهی ج: خود کار کند روی يادداشت گزارشی

چنين بر می آيد که به گونه عاجل گزارش در باره نتايج 
. را خواستار شده باشد کاجرای پيروزمندانه عمليات خطرنا

در  اين رابطه در پايان خاطرات خود وعده سپرد به لوسيف 
 یسرتده سازمان هاگگونه تکميلی گزارش در باره ايجاد سيستم 

ی قبايل مشال باخرتی هند و نواح ن نظامی در ميانخودگردا
 340.»پيرامون آن را آماده بسازد

 
سرويس های . راستش واريانت ديگر حتول رخدادها هم ممکن است

د به گونه اعظمی فعاليت ناطالعاتی هر کشوری مهواره می کوش
اين قاعده در گام خنست بر . دنهای خود را پنهان نگهدار

در اين رابطه، در باره . تعميم می يابد عمليات پيروزمندانه
فداکاری لوسيف خواننده روسی می توانست چندين دهه چيزی 

بارات سياسی هند مهر از خبشی خمگر چند سال پيش است. نداند
ميان آن ها يادداشت  دهای آرشيوی خود برداشت که دروناز ف

                                                 
 مهان جا.  340
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می اين کار چگونه . ديده می شدنيز گزارشی جاسوس شوروی 
ت رخ بدهد؟ در اين باره تنها می توان به گمانه زنی توانس

آن هم اين که يکی از  .تنها يک چيز روشن است. پرداخت
ه جاسوسان انگليسی به اسناد دارای امهيت ويژه دسرتسی داشت

 .بود
 

نگارنده بر آن است که جاسوس بريتانيا در ساختارهای 
ست که تصادفی ني. کمينرتنی در شهر باکو کار می کرده است

کاغذ های لوسيف و اسناد در باره پويايی های حزب کمونيست 
و پالن های کمينرتن در اين ناحيه و » آزاد«هند در نوار 

افزون بر اين،  341.افغانستان در يک پرونده آرشيوی آمده است
گزارش لوسيف در باره فعاليت های ممکنه اجنتوری شوروی در 

شده در لندن ديده منی  ميان قبايل مرزی پشتون در مدارک فاش
 . شود
 

طی سال های کار در آرشيوهای مرکزی روسيه به آن  نويسنده،
متقاعد گرديد که سرويس های ويژه شوروی بس با اکراه اسناد 

می گذاشته است ) و حتا وزارت خارجه(خود را به دسرتس کمينرتن
و هرگاه اداره استخبارات يا وزارت خارجه هم اين کار را می 

ی شد که ممدارک و اسناد آن ها به گونه يی ويرايش  ،کردند
ن ين چنيا. امکان درز منودن اطالعات را به حد اقل برساند

پراتيک ارائه مدارک در باره منابع و عمليات مستقل 
 . سرتس کمينرتن منتفی می گردانيددبارات نظامی را به خاست

  
ز دايره يادداشت گزارشی لوسيف در باره قبايل پشتون بيرون ا

اين . بارات سياسی هند مانده بودخدسرتسی اجنت های است
. سازمان حتا رونوشت اين گزارش را هم به دست نياورده بود

با آن که بيماری بوروکراتيسم در سال های دهه بيست سده 
ن به رتويژه دولت جوان شوروی و کمين یبيستم برای سرويس ها

 . يی مبدل شده بود يژهبيماری و
 

جتزيه و حتليل اسناد گام نه کمينرتنی يک تاييديه ديگری تيروا
تبط با بازرسی وضعيت سير چندين ماهه ربارات انگليس ماستخ

گزارش لوسيف هم  .لوسيف در نواحی مرزی هند به دست می دهد
در سرويس های ويژه و هم ديگر ادارات بريتانيايی ولوله و 

 ،خبارات انگليسمگر به رغم مهه مساعی است .تخهنگامه برانگي
متاس های او و  ،وانسته بود مسير واقعی لوسيفنتهر چه بود 

 ،نيز شيوه يی را که او با هبره گيری از آن به ميهن بازگشت
به گمان فراوان، لوسيف گزارش خود را در . را تثبيت منايد

                                                 
مهسر  آقابکف در کتاب خاطرات خود می نويسد که :يادداشت گزارنده. 341
کمونيست هندی، بانوی انگليسی بود که با انتلجنت سرويس مهکاری  –روی
گمان زد که وی در سال های هرگاه چنين باشد، به آسانی می توان . داشت

هکاری روی با کمينرتن، توانسته باشد شبکه يی در درون کمينرتن بافته 
باشد و اطالعاتی هم برای انگليس در باره پويايی های کمينرتن در هند و 

 . به ويژه در گسرته قبايل هتيه می منوده است
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سيمای کليات تدوين منوده بود و آگاهانه خبشی از اطالهات را 
 . پنهان کاری منوده بود وارونه جلوه داده، و

 
در يک سخن، او در باره سفر خود با احتياط حد اعظمی گزارش 

چيزی که برای اداره استخبارات کامال غير ضروری  . داده بود
چنين کاغذهايی تنها برای . بود بکند و بس خطرناک هم بود

هرگاه به ياد بياوريم که لوسيف را . کمنيرتن تدوين می يافت
باکو نيز » شورای تبليغات و اقدامات«اليته به گونه فرم

فرستاده بود، چيزهای بسياری قابل توضيح گرديده و مهه چيز 
  . گرفت خواهد به جای خود قرار

 
افتادن گزارش لوسيف به دست سازمان جاسوسی  با[روشن است 
ان معينی به فعاليت های اجنتوری شوروی در يز.] گ-بريتانيا
سازمان ضد جاسوسی . نجاب رسيده بودپ و ل پشتونيگسرته قبا

زمان درازی  بانگليس پس از آگاهی يابی از اين که جاسوس جمر
توری کهن را احيا نبسر برده و پيوندهای قديمی با اج ددر هن

ش شورشی پشتون بمنوده و دست اندر کار تدوين پالن کاربرد جن
 ای کبير برای فرماندهی ارتشيبر ضد بريتان» آزاد«های نوار 

 .اقدامات خود را پوياتر گردانيد ،سرخ است
 

بنا به سنت های موجود در بريتانيا، آن کشور می توانست سال 
موانع بس  ،مهه اين ها. ها يک آدم مشکوک را زير نظارت بگيرد

. جدی يی در برابر هپن ساخنت شبکه اجنتوری شوروی در هند بود
گيری رد اين امکان را منتفی منی داند که با پي هنويسند

انگليسی ها نتوانسته باشند جاسوس های لوسيف و  ،پاهای روشن
ی را که به او کمک منوده بودند، دستگير و بازداشت يآدم ها

هر چه بود، پس از گذشت زمان معينی مشاری از . نکرده باشند
در مهه زمانه ها در . آنان دستگير شده و دام بفتاده بودند

نت در صفوف خود هبای بس سنگينی ميان مهه خلق ها به خاطر خيا
 .را پرداخته اند

 
سرويس های ويژه انگليس ناگزير بودند به  1925مگر در سال  

اين سرويس ها . امی بزرگ در کار خود اعرتاف منايندکنا
ند با به دست آوردن گزارش لوسيف از طريق اجنت های تنتوانس

گزير هربان استخبارات انگليس نار. شان کاری با آن بکنند
د که استخبارت ننگرانی و ناخشنودی نشاندهی منايبا بودند 

شبکه جاسوسی در مشال هند منوده و  تنيدننظامی شوروی آغاز به 
تالش هايی به خرج می دهد تا از قبايل شورشی پشتون به سود 

 .  ديگيری منا همنافع خود هبر
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 خبش هفدهم
 »افغانستان دهليز«ر انتقام نافرجام کمينرتن د
 

موقف  ،خوست به ياری شوروی 1925-1924آشوب سال های سرکوب 
نيروی هوايی افغانستان . مسکو را در افغانستان حتکيم خبشيد
که از سوی هواپيماهايی  .نيز زير کنرتل خلبانان سرخ در آمد

آنان پرواز داده می شد، تا نزديکی های مرزهای هند می 
 . شتافتند

 
به جنگ افزارهای شوروی نياز داشت، ناگزير  هک خان امان اهللا

بود پويايی های اجنت های کمينرتن در افغانستان را ناديده 
راه اندازی ن برای رتبی درنگ از سوی کمين فرصتیچنين . بگيرد

گيری  هيان قبايل پشتون هبرمهای ضد بريتانيايی در  پويايی
 . شد
 

 هایمهه کار 1925بايسته است نشاندهی کرد که به سال 
انرتناسيونال کمونيستی در افغانستان و مشال هند از شهر باکو 

 یکه در آن برهه دفرتهای بسيار اين سازمان بين امللل
از مجله در گام  .سازماندهی می شد ،مسقر بوددر آن کمونيستی 

شورای تبليغات و «و  342خنست، دفرت روابط بين املللی کمينرتن
و نيز سازمان های رنگارنگ » يايیاقدامات توده های آس
مهه آن ها زير پوشش کميته مرکزی حزب 343.مهاجران سياسی ايرانی

اين گونه، در ميانه های . کمونيست آذربايجان عمل می کردند
در زمينه  یمرکز مهم ،باکو ،سده بيستم سال های دهه بيست

 .رهربی پويايی های زير زمينی کمينرتن در خاور بود
 

توده های  شورای تبليغات و اقدامات« 1925ی در ماه جنور
در باکو با اجنام رهنمودهای مسکو، هيات ويژه يی را » خاور

برای  )قامسف، آدميانس و اصالنف( متشکل بر سه کارمند خود
سازمانگری دو باره کار کمينرتن در افغانستان و هند به کابل 

                                                 
ساختار «، .ک.، شيرينوا ک.ان. ، شاه نظرووا ای.م.هادی بيکف، گ.  342

 .1997مسکو،  ،1943-1919، »سازمانی کمينرتن
جامعه فرهنگ و معارف «در ميان چنين سازمان هايی می توان از .  343

 .را نام برد... و » سازمان دانشجوبان ايرانی«، »ايران
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تا  سپرده شده بوداين کارمندان کمينرتن به 344.گسيل داشت
 ايجاداوضاع را در افغانستان و در گسرته قبايل پشتون برای 

، ارزيابی نرتنيياری مالی  کمگروه های زير زمينی  به 
رهنمود داده شده » رفقای باکويی«افزون بر اين، به .  منايند

بود تا هزينه اين کار را برآورد منايند و مشاری مربيان را 
 345.گمارندبود افغانستان برای ايجاد شبکه های کمونيستی در خ

 
حکومت انگليس در هند با به دست آوردن اين مدارک دانست که 

در گسرته مرزی  تازهاقدامات خرابکارانه  جنامابرای  کمينرتن
به راستی، در کميته اجرايی . هند و افغانستان آماده می شود

نيستی در آن دوره در پی تدارک راه اندازی وانرتناسيونال کم
سرتده پنجم بودند که در آن در برنامه بود مساله م گوپلين

برای روی چپگرا . در هند ارزيابی گردد346»حزب خلق«ايجاد 
الب در هند را آماده می قمی بايستی ان) حزبی(چنين سازمانی

در پيوند با اين، در کميته اجرايی انرتناسيونال . ساخت
به  قبايل را» گسرته آزاد«کمونيستی بار ديگر قبايل پشتون 

 . ياد آوردند
 

آمر -347زايگل. ی ها، باطالعات انگليس بر پايه ،1925در اوايل 
پالن  ،کمينرتن در جنب کميته اجرايی دفرت خاور کميسيون نظامی

آماده در ناحيه قندهارايجاد تشکيالت غير منظم پشتون ها را 
برای اين دسته ها از شوروی  از در برنامه بود . می ساخت

ه و حتوزيع بعدی اسل. نه جنگ افزار برسانندراه هرات و ميم
  348.مهمات را بايد وزارت حربيه افغانستان به دوش می گرفت

 
روشن است کمينرتن اميدوار بود با امان اهللا خان سازشنامه 

به » آزاد«حمرمی در باره ارايه کمک به کوهنشينان نوار 
 برای دستيابی به اين مقصد، رهربی کمينرتن. امضاء برساند

با  1921-1920آماده بود دست به تفامهی بزند که در سال های 
اسلحه شوروی به افغانستان : امان اهللا خان به دست نيامده بود

آورده شود و سپس حکومت افغانستان آن را در ميان قبايل 
و  ن تاييدرتاز سوی رهربی کمين» زايگل طرح«. مرزی توزيع منايد

 . با اداره اطالعات مهاهنگ شد
 

فرمانده  -اداره اطالعات رفيق منا فضل 1925چ مار 16به تاريخ 
را به کمينرتن  »لينن«پيشين بريگاد مستقل انرتناسيوناليسيتی 

                                                 
به گمان غالب اين ها نام های مستعار بودند تا نام های خانوادگی .  344

 . جعلی
تبليغات شوروی در «ازمان اطالعات بريتانيا، گزارش س: برگرفته از.  345

    .L//P@J/12/177/  P. 3،  01.26 .1925، تاريخی»، پويايی های مرکز باکو»خاور
، 2001، مسکو، »تاريخ هنانی مناسبات چين و شوروی«. و. پانسف، آ. 346
 .28.ص

 .فراير بوده باشد.  ی. ام مستعار بچنين بر می آيد که زايگل ن.  347
اجرايی کمينرتن  هبرگرفته از نامه روی به  دفرت سازمانی کميت.  348

  .L//P@J/12/251/ P 16:  .برگرفته ا//  13.03.1925تاريخی 
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نظامی شوروی  رايزن -رينک. گسيل داشت تا زير رهربی مستقيم ی
منايندگی بازرگانی شوروی در کابل چونان . در کابل کار کند

استاتوس کارمند منايندگی به  هر چند،349.سرپوشی برای فضل بود
اين مصوونيت راستش مگر،  ،او مصوونيت ديپلماتيک می داد

برای سازمانده آينده پويايی های خرابکارانه در مشال هند 
بنا به مدارک  .تضمين ضعيف امنيت شخصی به مشار می رفت

سازمان اطالعات بريتانيا، فضل پيشنهادهای خود را در زمينه 
طرح . ی کمينرتن در مشال باخرتی هند ارائه منودی های نظاميپويا

او در بر گيرنده ايجاد دسته های چريکی برای يورش بر 
، يگان های ارتشی و نيز قبايل ها پاسگاه های انگليسی

اين دسته  .بود» آزاد«ها در نوار  بريتانيايیمتمايل به 
با مربيان نظامی گسيل شده از سوی  می بايستی ،»تکاور« یها

 .وی مهاهنگ عمل می کردندشور
 
زون بر لشکرهای پشتون ها، فضل ممکن می پنداشت برای فا

يگان های  ،پويايی های خرابکارانه در هند بريتانيايی
که او می (» متعصبان مذهبی« و کمونيست های هندی» ضربتی«

افغانستان و  ،ايران ،خواست از مجع مهاجران هندی در شوروی
 .، ساخته شود)اجير بگيرد» بی هندالقخلق ان«نيز  در ميان 

اين يگان های ضربتی در صورت درگرفنت جنگ ميان شوروی و 
يی برای » هسته«انگليس، يا افغانستان و انگليس، می بايستی 

يی می گرديدند که ستاد آن بايد در » ارتش انقالبی«ايجاد 
 .کابل مستقر می بود

 
، طرح تدوين )ربا آن که در ابعاد حمدود ت(در يک سخن، فضل 

ريخته شده بود،  1921-1920شده از سوی روی را که در سال های 
روشن است دامنه تنگنر پويايی های ضد . پيشنهاد می کرد

روی . به هزينه های کمرتی نياز داشت ،بريتانيايی پيش رو
خود ميليون ها روبل با پشتوانه » یارتش انقالب«برای ايجاد 
فضل تنها به پنجاه هزار پوند در حالی که  .طال می خواست

پس از مهه چانه زنی ها و مهاهنگی . اسرتلينگ بسنده کرده بود
 350.هزار پوند کاهش يافت 35اين مبلغ به  ،ها در کمينرتن

 
با مهه مهگونی ها و مهخوانی ها با پالن روی، پويايی های زير 

ريشه يک تفاوت  1925زمينی کمينرتن در گسرته قبايل پشتون در 
 علنیمی خواست بی درنگ و  1921-1920روی در سال های: داشت يی

راه بيندازد، در حالی که فضل به دستور » انقالب«در هند 
شبکه خرابکار در  تنيدنبا ( خمفيانه ،کمينرتن و اداره اطالعات

                                                 
 ،1922کارمند اداره اطالعات از سال  -رينک، ايوان الکساندروويچ . 349

رايزن نظامی شوروی در کابل  1929-1928و سال های  1925-1924به سال های 
برگرفته از بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // بود

 . 63031، پوشه 100، پرونده ويژه 17
پالن شوروی ها در زمينه «برگرفته از منابع اطالعاتی بريتانيايی، .  350

   7.07.1925، تاريخی »ايل مرزی در هندسازماندهی پويايی های قب
L//P@J/12/251/  P. 18.    
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پشت جبهه سپاهيان بريتانيايی در هند در صورت درگرفنت جنگ 
 .عمل می کرد) ممکنه با انگليس

 
دفرت سياسی کميته مرکزی حزب  فيصلهو کامال در چهارچوب ا طرح

 در باره استخبارات پويا ) شاخه بلشويکی(کمونيست روسيه 
پس از دفرت سياسی  ،در اين روز .بود ،1925فربوری  25 مصوب

 ،انقالبی در ايران -زب توده يیحاختاذ تصميم در باره ايجاد 
خرابکارانه  ازبينی اقداماتبرا در باره  26بند مشاره 

اين  .در کشورهای مهسايه شوروی تاييد کرد) استخبارات فعال(
در آن مهچنان  ،مگر .مصوبه در گام خنست به هلستان ربط می گرفت
های شورشی در گروه مسايل عمومی کار اداره اطالعات با 

 .کشورهای خارجی باال شده بود
 

ت فعال ای استخباراجبه «: آمده بود ؛برای مثال در اين سند،
بايد در  ،به شکل کنونی برای مقاصد صرفا نظامی شوروی

وجهه نقاط ويژه يی برای  به حمرمانه ترين هکشورهای مهساي
بررسی و مطالعه تاسيسات نظامی، برپايی روابط با آدم های 

) خرابکاری و سبوتاژ(رانگرانهيآماده سازی برای کار و و مزال
اين . سازماندهی شوند فجنگ در پشت جبهه حريدر صورت درگيری 

بودند تا اده سازی مگونه، اين نقاط دارای بار اطالعاتی و آ
  351.»درآيند یم بتوانند به شکل جنگزات الظدر حل

 
روشن است، فضل، پيش از رفنت به ماموريت به کمينرتن، از رييس 
خود در اداره اطالعات دستورهايی را با چنين باری به دست 

است او در آينده با توجه به شرايط  مگر، روشن. آورده بود
 .در گسرته قبايل، کار خود را پيوسته مهاهنگ می ساخت

 
نوم پنجم کميته اجرايی يدر روند کار پل »فضل -زايگل« طرح

کمک به از سوی رهربان کمينرتن، . يددن در مسکو بررسی گررتکمين
چونان شيوه مساعدت به  -مبارزه مسلحانه قبايل مرزی پشتون

اپريل در  23ه تاريخ ب. دصويب گرديت ،رهايی خبش در هند شجنب
رايی کمينرتن فيصله گرديد از جته اينشست مشرتک هيات رييسه کم

 )ميان افغانستان و هند(ده گسرته نيرتال نجنبش ملی قبايل باش
ر خارجی برای تدوين برنامه وکميساريای خلق در ام محايت و به

  352.رو بياوردند» تانز افغانسيدهل«ات بامهی در ماداق
 
ت رييسه دبير خانه کميته اجرايی ياعضو ه –مانوئلسکی. د

ون کميساريای خلق در عام -ليتويننف. به منامه يی ن رتکمين
های ن جهات اساسی مهکاری آامور خارجی فرستاد که در 

را ن را در افغانستان رتکميساريای خلق در امور خارجی و کمين

                                                 
 .19. مهان جا ص. 351

حزب «، )شاخه بلشويکی(دفرت سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه .  352
،  اسناد، 1943-1919، »و کمينرتن) شاخه بلشويکی(سراسری کمونيستی روسيه 

 .303. ، ص 2004مسکو، 
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اين که چنين پنداشته می شد که از خنست  .ه بودن منوديتدو
اداره و محايت از جنبش «گاهی برای يافغانستان چونان پا
 . گرفته شود ههبر» رهايی خبش ملی در هند

 
دو ديگر اين که کمينرتن پيشنهاد کرد با افغانستان در باره 

قبايل ساحه نيرتال ميان افغانستان و «به رمسيت شناخنت استقالل 
 .به تفاهم رسيد» هند بريتانيايی و بلوچستانخبش مشال باخرتی 

 
ن بار ديگر رترهربی کمينبر آن است که  بند اخير گواه

می پيشنهاد به حکومت شوروی ماجراجويی خطرناکی را در آسيا 
ای نيبی آن که سر سوزنی از برخورد ميان شوروی و بريتا ،کرد

يژيک که س مهم اسرتاتبگسرته  کبه استقالل شناحنت ي. کبير برتسد
عمال در ترکيب هند بريتانيايی بود، گامی بود که کامال به 

را  نورهرب وقت کمينرتن که يک جنگ  -مزاح زينوفيف
  353.، برابر بودمی پنداشت» کاتاليزاتور انقالب«
 

روشن  1925 جرياندر  ناگزير بود قاطعانه چيچيرين که پرخاش
ل سياسی بينانه و آگاهانه بر اقدامات کمينرتن و اداره ک

در افغانستان نظارت داشته باشد، ) سازمان امنيت و اطالعات(
. دبر هم ز» دهليز افغانستان«پياده سازی اين طرح را در 

مگر، با اين هم، هر چه بود، زينوفيف توانست موافقت دفرت 
سياسی را در اين زمينه به دست بياورد که کميته اجرايی 

ه و مهمات برای حيدن اسلنرتن با افغانستان در باره رسانيکم
  354.گفتگوهايی اجنام دهد» آزاد«قبايل نوار 

 
فضل در تاشکنت آگاهی يافت که مسکو طرح او  1925در ماه می 

هند » آزاد«در زمينه پويايی های خرابکارانه در نوار 
بس پرخطر و پر هزينه نپذيرفته  حونان يک طرچيی را بريتانيا

جای کابل به قونسولگری اين بود که خود او را به  355.است
  .شوروی در کاشغر فرستادند

 
در چين، تاثير شگرفی بر مهه  1927-1925آغاز انقالب سال های 

رخدادها در اين کشور، . مشی کمينرتن در خاور بر جای هناد
بار تا دند ااو د »واريونح«زينوفيف و دستاويزی به دست 

ش در عرصه گسرتد پالن های ماجراجويانه خود را نديگر تالش ورز
زير زمينی کمنيرتن در کشورهای آسيايی از  -پويايی های نظامی

کميته اجرايی کمينرتن به  1925در اوايل جون . سر بگيرند
يد که در آن زتدارک برگزاری کنفرانس حمرمی در باکو دست يا

                                                 
معاون  -ليتوينن. دبير کميته اجرايی کمينرتن به م –مانوئلسکی. د. 353

  23.04.1925کميساريای خلق در امور خارجه شوروی، تاريخی 
تاريخ // ، انديشه انقالب جهانی و حتول آن، .س. درابکين، ی.  354

 .51.، ص2022اوچرک های مستند، مسکو، . 1943-1919انرتناسيونال کمونيستی، 
به نامه مانوئلسکی تاريخی  بريتانياتبصره سازمان اطالعات . 355

23.04.1925   
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 -اليسم اروپايیيمنازعات ميان ملل خاور و امپر«قرار بود 
 356.بررسی گردد» امريکايی

  
بنا به مدارک اطالعاتی، در اين کنفرانس برنامه ريزی می شد 

روی دست  ،به کشورهای خاور را سر از نو »صدور انقالب«مشی 
در پالن کار » اله چينسم«برای مثال، افزون بر . بگيرند

د دفرت دايمی نظامی در جنب ابندی در باره ايج ،کنفرانس باکو
به مقصد رهربی » خاورات توده های مشورای تبليغات و اقدا«
در کشورهای مستعمره و آماده سازی » جنگ های داخلی«
» های رزمندگان انقالبی از مجع عناصر مستعمراتی و خاوریرکاد«

در دايره کار پويايی اين دفرت می بايستی . شامل ساخته شد
 .چين، هند، افغانستان، ايران و ترکيه داخل می شدند

 
را که در برنامه کاری  هاين نکتبه ويژه بايسته است 

گسرتش پويايی های اطالعاتی کمنينرتن در « کنفرانس در بند
به  ،»خاور مهسايهساختارهای دولتی و نظامی کشورهای 

نشاندهی  ؛افغانستان جای خنست داده می شد و به هند جای سوم
حتليلگران بريتانيايی از آن اين گونه، می توان با  357.کرد

 1925جه گيری منودند که کمينرتن به سال که نتي انتلجنت سرويس
که خبش مهم تشکيل دهنده ( خود 1920تالش ورزيد به سياست سال 

برای آماده سازی خيزش » دهليز افغانستان«مبارزه بر سر  -آن
  .موافقت منودبرگردد؛  ،)بود انه در هندحمسل
 

کنفرانس کار خود را در باکو با  1925به تاريخ اول جوالی 
برای  .پرده پوشی و راز داری بسيار شديد آغاز کرد ،حمرميت

در پايتحت آذربايجان نه تنها  ؛بررسی سياست آينده در خاور
ن، بل نيز اعضای دفرت سياسی رته اجرايی کمينتمنايندگان کمي

و کارمندان بورد رهربی ) شاخه بلشويکی(حزب کمونيست سراسری 
بر رهای خاور از کشو. کميساريای خلق در امور خارجی آمدند

دوم  تشخصيت های دس ،نت بريتانيا در باکوجاطالعات ا پايه
کنفرانس با نام های  مهه اشرتاک کنندگان. منايندگی می کردند

 .مستعار ثبت نام شده بودند
 

به رغم  مهه راز داری ها و پرده پوشی با آن که با اين هم، 
 ها نتوانستند حضور زينوفيف را در کنفرانس پنهان نگه

کار سازمان اطالعات انگليس را در تنها توانستند  ،دارند
زمينه روشن ساخنت نام های اصلی منايندگان افغانستان و هند 

   358.زنددشوار سا
 

                                                 
تاريخی )  SIS( برگرفته از  مدارک سازمان ضد جاسوسی بريتانيا .  356

02.02.1926 
عضو کميته مرکزی حزب کمونيست  –بوخارين و سن کاتايامی . نامه ن.  357

 03.06.1925دوريو، تاريخی  .فرانسه و کميته اجرايی کمينرتن به د
پويا شدن تبليغات «برگرفته از مدارک منابع اطالعاتی بريتانيا، .  358

 04.08.1925تاريخی » کنفرانس نظامی در باکو: خاوری شوروی
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در پرتو تصاميم » شورای تبليغات و اقدامات توده های خاور«
، تدبيرهايی برای 1925در پاييز گرفته شده در کنفرانس باکو 

بود اين  .رتن در افغانستان روی دست گرفتگسرتش اجنتوری کمين
در رشته های  ینه تن مرب 1925در ميانه های سپتامرب  که

بر پايه گزارش . به کابل آمدند... تبليغات، ارتباطات و 
وظيفه داشتند در کابل به  های سازمان های اطالعاتی، آن ها

آن ها از  هاذب هندوها و مسلمانان برای اين که بعدجلب و ج
، کار بگيرندعنوان اجنت ها و پيک رسانان به هند  به

مربی های باکويی مهچنان می بايست کانال های  .بپردازند
ميان کابل و هند را برای رسانايی پول و آثار مطمين ارتباط 

 .تبليغی ايجاد می منودند
 

 -مهراه با حل اين مساله، مرکز کابل کمينرتن پويايی نظامی
به چنگ اطالعات . يل پشتون تقويت منودهنانی را در گسرته قبا

شورای تبليغات و اقدامات «از مراسالت ميان اين مرکز و  آمده
 -گواه بر آن بودند که کسی به نام لوبود» توده های خاور

مسوول اين عرصه زيرزمينی در افغانستان، پول هنگفتی را از 
برای  او .طريق سفارت شوروی در کابل به دست آورده بود

به  »دريچه«ع رسانايی اسلحه به هند بريتانيايی  سه تسري
و می خواست دست به  ه بودسوی مرز هند و افغانستان گشود
 . خريد اسلحه در افغانستان بيازد

 
شورای باکو، برای تنيدن و هپن ساخنت شبکه پر شاخ و برگ زير 

، در اواخر سپتامرب ده »دهليز افغانستان«زمينی کمينرتن در 
از مجع آنان،  .خود را به کابل گسيل داشت مربی ديگر
مسوول  -)که با پاسپورت ديپلماتيک آمده بود( لوپوتوخين

مسوول انتقاالت و ابوامليک  -عيساخانف ،ايجاد گروه های مسلح
 .بودند هند ات بامسوول اتصاالت و ارتباط -خان
 

به علت اين که اين  ،شورا» مرکز کابل«گسرتش پويايی های 
کمينرتنی اسناد موثق و مطمين و در گام خنست اسناد اجنت های 

ند، از در اين پيو .انگليسی نداشتند، به کندی پيش می رفت
د هزار روبل برای خريد پاسپورت باکو به پايتخت افغانستان ص
روی هم رفته کمينرتن در کابل  359.های اصلی افغانی آورده شد

ير زمينی خود برای گسرتش پويايی های ز 1925مقارن با اواخر 
هزار روبل با پشتوانه طال به دست  500در افغانستان و هند 

سفير شوروی در  -در حالی که مصارف راسکلنيکف. آورده بود
 .به پيمانه بسياری کمرت از اين بود کابل،

 
کمينرتن به اين هزينه هنگفت برای تنيدن شبکه گسرتده زير 

در ماه . ياز داشتزمينی بی سابقه از ترکستان تا هند مشالی ن
به تاييد  طرحی بايسته،کو پس از مهاهنگی های ادر ب 1925اکترب 

                                                 
کنفرانس کمونيستی «برگرفته از منابع استخباراتی سياسی هند، .  359

 .07.09.1925، تاريخی »1925نظامی در باکو در ماه جوالی 
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ف عمده پويايی های کمينرتن را در اين راستا يرسيد که وظا
در مهم ترين مناطق نشيمنی در برنامه بود تا . تعيين می منود

افغانستان و هند مشالی گروه های زير زمينی  ،ايران ،خبارا
تنها در در نظر بود اين گونه، . شود کمونيستی ايجاد

 ،منهيم ،ابغرا در باالمر يی افغانستان هسته های زير زمينی
از  یکنر و مشار ديگر ،بادآجالل  ،هرات ،خلم ،مزار شريف خ،بل

 . ها ايجاد کنندشهر
 

اجنتوری در افغانستان می بايستی ارتباط کمنيرتن را با 
در يک سخن، 360.می منود پيشاور، اتک، راولپندی و الهور تامين

ای گسيل را بار ديگر می خواستند بر» دهليز افغانستان«
. ن به هند بگشايندرتنت های کميناسلحه، مواد تبليغی و اج

ای ميانه شبکه اطالعاتی يی که مجع آوری يمهزمان با آن، در آس
و نيز  تامين می منود را افغانستان و هند هاطالعات در بار

ايجاد انگليسی در اين منطقه می يازيد،  دست به اقدامات ضد
  .گرديد

 
ن و رتنی کمينپويايی های زير زمي هخبش تشکيل دهندمهم ترين 

مهکاری با حزب ناسيوناليستی سيک  ،استخبارات شوروی در کابل
سال های جنگ جهانی يکم  روز دنبود که ه )غدر( »گادر« -ها

را در هند  يیخيزش مسلحانه  آملانتالش می ورزيد به ياری 
برای اين سازمان نيرومند و افغانستان، . سازماندهی کند

کار سازماندهی از مدت ها پيش پايگاهی برای  ،معروف سيک
 . انقالبی در برابر انگليسی ها گرديده بود

 
 -راتان سينگ و دبير کل گادر -سينگک ، سانتو1923تابستان 
گره کمينرتن منايندگان اشرتاک کننده در چهارمين کن(رييس آن 
آن ها از مسکو يکراست  .به کابل آمدند، )1922در در مسکو 

روی . برای سازماندهی جنبش انقالبی در پنجاب، به کابل آمدند
از نواهی هند راتان سينگ از بسياری  1924مهين منظور، به سال 

به افغانستان آمد با آن که  »پيروزمندانه« بازديد کرد و
ا شکار متام عياری را برای به دام بريتانياطالعات سازمان 

 361.انداخنت رهرب گادر به راه انداخته بود
 

 برخوردار از گادری ها رازداران و هنانکاران بسيار ماهر و
های جتربه بزرگ کار در اوضاع زير زمينی بودند و شبکه 

 ،بل نيز در امريکا ،سازمانی پر شاخ و برگی نه تنها در هند
کای التين و کشورهای جنوب خاوری آسيا کانادا و کشورهای امري

در اين پيوند، کمينرتن با دلگرمی به مهکاری با گادر . شتنداد
که به آن کمک مالی منود و بی درنگ اين حزب را به شتافت 

                                                 
پويايی های کمونيستی در «برگرفته از مدارک حزب کمونيست هند، . 360

  .06.11.1925هند،  رهربی شده از کابل،  تاريخی 
جوانه های «، .م. ان، ميلنيکف آ. ، ايگور اوا م.د.ديوياتکينا، ت.  361

 .272. ، ص1978، مسکو، »جنش کمونيستی در هند
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مگر گادری ها به باور جانب شوروی .  ن پذبرفترتعضويت کمين
 :دو نارسايی داشتند
نگ به حمض رسيدن رگ بی دک سينسينگ و سانتوخنست اين که راتان 

چون  .مانه پول که اسلحه تقاضا منودندينه به آن پ ،به کابل
ر پنجاب دش مسلخانه يزخراه اندازی اکان مايده اصلی آنان ک

را در مسکو پيش از وقت می پنداشتند و  یاقدامات چنين 362.بود
کارمندان  سفارت شوروی در کابل، هر چند هم به دشوار، مگر 

 . وانستند سيک هار ا متقاعد سازندهر چه بود ت
 

گادری ها در آغاز از مهکاری با سازمان دو ديگر، اين که 
در يکی از اسناد کميساريای . اطالعات شوروی سر باز می زدند

ات بسيار حبرانی ظدر حل« :خلق در امور خارجی نشاندهی می شد
به راه تالش هايی ) در شورش خوست(جنگ داخلی افغانستان 

و ارتباطات آن » گادری های کابلی« از نی بر اين کهبم افتاد
مگر، آن . شود گيری هها برای کار اطالعاتی در افغانستان هبر

مهه روابط  .ها از اين کار با شيوه های گوناگون سر باز زدند
ما با گادری های کابل در چند خدمت کوچکی  که به ما  در 

کردند، خالصه می  زمينه رسانيدن کتاب ها و نقشه ها از هند
 .شود
 

طه گادری ها را با بدر دست بود تا رايی مهچنان برنامه 
گيری از آنان در زمينه کارهای  هپاميری های ما برای هبر

  363.»اطالعاتی برقرار سازيم -نظامی
 

با اين هم، به رغم دشواری ها در آغاز مهکاری، مهو مهين حزب 
بيستم کانال های سده  30-20گادر بود که در سال های دهه 

ايجاد و کنرتل می »دهليز افغانستان«روابط کمينرتن را در 
گادری ها در هنگامی که ماجراجويی ديگر زينوفيف در . کرد

رو به رو شده بود، به دستور  تافغانستان و هند با شکس
وش درا به » زادآ«ن حتا کار در ميان قبايل نوار رتکمين

 . گرفتند
 

) کارگران(» کيرتی«د که گروه کمونيستی مهچنان مهو آنان بودن
با گذشت زمان، گادری ها متاس های . را در پنجاب ايجاد کردند

. تنگاتنگی هم با سرويس های اطالعاتی شوروی برپا منودند
بايسته است نشاندهی مناييم که آن ها مهه اين کارها را برای 

آزادی هند از چنگ  -دستيابی به يک آرمان مقدس می کردند
 .بريتانيا

 
با سرمهبندی دستاوردهای پويايی های کمينرتن در افغانستان و 

نرتن تالش يشاندهی کرد که کمنبايسته است  1925هند در سال 
                                                 

بايگانی // . 1926» گادر« //يادداشت گزارشی سفارت شوروی در کابل.  362
، 68، پرونده ويژه 495دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

 2، برگ 191کارتن 
 176مهان جا، برگ .  363
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به  .راست به هند رخنه کندکبار ديگر سر از نو ي ه بودورزيد
عنوان کاتاليزاتور جنبش آزادی خبش در اين کشور، بار ديگر 

بش شورشی قبايل پشتون استان مرزی جن ه بودتصميم گرفته شد
کمينرتن در مهکاری با  .مشال باخرتی هند را به کار گيرند

شبکه اطالعاتی پر  ه بودسازمان اطالعات شوروی بار ديگر کوشيد
 . تنيده و هپن منايد در افغانستان شاخ و برگی را

 
اين که دستاوردهای اين مساعی در سال های پسين فرمانروايی  

پاسخ  آن خان چه بودند، به دشوار بتوان کنون به امان اهللا
مگر، اين که سازمان اطالعات بريتانيا توانسته . داد یروشن

ن در افغانستان و هند رتبود به تفصيل از برنامه های کمين
کان می دهد با بی باکی مآگاهی يابد، به تاريخ پژوه معاصر ا

ويايی های ه بود پتيس توانسلانگ در آن برهه گمان بزند که
 . کمونيستی را در اين منطقه خنثی بسازد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش هژدهم
 سرنگونی امان اهللا خان

 
پيش درآمدی بر خيزش  ،در خوست 1925-1924رخدادهای سال های 

اين را در کرملن  .های بس سهمگين تری در افغانستان بودند
وست نگذشته هنوز يک ماه از سرکوب شورش خ. نيک می دانستند

زب حدفرت سياسی کميته مرکزی  1925مارچ  13بود که به تاريخ 
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در نشست ويژه خود در باره  )شاخه بلشويکی(کمونيست روسيه 
رفيق فرونزه کميسار خلق  هب«: مساله افغانستان فيصله منود

در امور نظامی و نيروی دريايی سپرده شود تا در باره 
شورش در افغانستان  القبنه پيشگيرانه در کممتدبيرهای 

 364.»بينديشد
 

فرونزه و چيچيرين پيشنهادهای  1925ماه مارچ  26به تاريخ 
خود را مبنی بر اين که چگونه می توان به امان اهللا خان کمک 

بنا به . نددبه دفرت سياسی ارائه دا ،منود زانینظامی ار
توصيه فرونزه، دفرت سياسی تصويب منود که در مرزهای 

و شوروی يگان های بيشرت رزمی متمرکز گردد و به افغانستان 
افزون بر . افغانستان شش فروند هواپيمای جنگی فروخته شود

هزار روبل  250ديگر  اين، به امان اهللا به شکل سوبسايدی بار
پرداخته شود و با شرايط مساعد حمموله بزرگ جنگ افزار و 

) عی آنهزار روبل ارزانرت از هبای واق500به ميزان (مهمات
 365.فروخته شود

 
، امان اهللا خان خواستار کمک نظامی 1925در ميانه های سال 

در . برای بازآرايی و جتهيز ارتش خود گرديد از شوروی بزرگرتی
امان اهللا و  ميان روند گفتگوهای اقتصادی افغانستان و شوروی

مناينده کميساريای خلق در امور بازرگانی  -ليژاوا ماريوت. آ
مهمرتين مسايل مهکاری های نظامی ميان دو طرف  ،کابل درخارجی 

 .بررسی کردندرا مسکو و کابل 
 

ارتش «که  درهربی شوروی موافقت منو 1925سپتامرب  24به تاريخ 
افغانستان با تسليحات، مهمات و لوازم حربی ساخت صنايع 

در اين حال قيد  366.»ددگربازآرايی و باز جتهيز نظامی شوروی 
هبای حمموله های جنگی به افغانستان نبايد بيشرت  کهمی گرديد 

يعنی بيشرت از يک  1921از ميزان پيش بينی شده در قرار داد 
به فرونزه رهنمود داده شد  .ميليون روبل در سال باشد

در دست اجرای نظامی را در افغانستان روشن جزييات اصالحات 
ر کنه صنايع نظامی شوروی را دمم مشارکتميزان سازد و 

افزون بر . ين منايدعيزآرايی و جتهيز ارتش افغانستان تبا
اين، کميساريای خلق در امور نظامی بايد به جانب افغانی در 

چنان در برنامه بود مه. اين تدبيرها مهکاری منايد طرحتدوين 
 -تا از جمرای نظامی مشارکت شوروی در کشيدن راه ميان کوشکا

و نيز کشيدن خط تلگراف  دکابل معين گرد -هرات و مزار شريف
 367.و ساخنت کارخانه بارودسازی بررسی گردد

                                                 
، پرونده 17بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند . 364

 . 86، برگ 2، کارتن 162ويژه 
 .91مهان جا، برگ .  365
 .176مهان جا، يرگ .  366

فيصله در باره مشارکت شوروی در احداث راه های اسرتاتيژيک در .  367
تنها در آستانه سرنگونی امان . افغانستان با تاخير بزرگی اختاذ گرديد

مسکو و کابل توانستند مهه مسايل در زمينه ساخنت  1928اهللا خان در اکترب 
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مهچنان در نظر بود  ،در چهارچوب کمک نظامی شوروی به کابل 

برای آماده سازی خلبانان نيروی هوايی يی آموزشگاه هوايی 
برای حتقق اين انديشه بايسته بود . افغانستان ايجاد گردد

 هواپيمای جنگی به امان اهللا روبل هزينه و مشار بيشرت 135150
 368.مگر اين طرح حتقق نيافت .خان کمک شود

 
واگذاری جنگ افزارهای ساخت شوروی در چهار چوب روشن بود 

سوبسايدی ها منی توانستند مهه نيازهای جانب افغانی را 
خبش امان اهللا خان ناگزير در اين پيوند، . برآورده سازند

 .از شوروی خريداری کرد چشمگير جنگ افزارها و مهمات را
برای مثال، او از شوروی پنجاه هزار ميل تفنگ و بيست 

 )پانزده ميليون پنج ميليون و -در دو پارتی(ميليون گلوله 
پانزده هزار  ،در هپلوی آن، در کارخانه های شوروی 369.خريد

در . ميل تفنگ شکسته و خراب ارتش افغانستان را ترميم کردند
از انبارهای آسيای ميانه به  1927-1925 در سال هایيک سخن، 

 . افغانستان در ابعاد چشمگيری جنگ افزار گسيل گرديده بود
 

شاخه ( دفرت سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست روسيه 1927 هبار
تصميم گرفت آهنگ بازآرايی و جتهيز ارتش افغانستان ) بلشويکی

يخ دهم به تار. را با جنگ افزارهای ساخت شوروی سرعت ببخشد
در کرملن فيصله گرديد بی درنگ در روند يک  1927ماه مارچ 

سال به گونه بالعوض به امان اهللا خان جنگ افزارهايی به هبای 
ميليون روبل داده شود و به گونه تکميلی به او از مهين  سه
 370.به هبای يک ميليون روبل فروخته شود »کاالها«
 

را از بزرگ جنگ افزار جدا از اين، افغانستان مهچنان مقادير 
. و حتا انگليس به دست آورده بود آملانفرانسه، ايتاليا، 
در روند بازديد امان اهللا خان از اين  1927برای مثال، در سال 
ميل  53000دولت های اين کشورها  زاو ا ،کشورها و نيز شوروی

                                                                                                                                                             
، .ب.تپلينسکی، ل: نگاه شود به. کابل را مهاهنگ سازند -جاده ترمز

 .100-99.ص.تاريخ مناسبات افغانستان و شوروی، مسکو، ص
 

 1998، مسکو، 1929-1919، روسيه شوروی و افغانستان، .ب. پانين س. 368
 . 91.ص
 

نشست دفرت سياسی کميته مرکزی حرب  14پروتکل مشاره . 190.مهان جا، ص.  369
انی بايگ// 11.03.1926، تاريخی )شاخه بلشويکی( سراسری کمونيست روسيه

، 162، پزونده ويژه 17دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 . 31، برگ 3دوسيه 

 
، پرونده 17بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند . 370

جانب شوروی  1927مقارن با ماه سپتامرب . 75، برگ 4، کارتن 162ويژه 
ويلدهی اسلحه ادامه می کماکان با امان اهللا خان گفتگوها را در زمينه حت

در اين حال، به افغانستان اسلحه به شکل سويسايدی به ميزان نه . داد
  . هزار روبل داده شده بود 150سه ميليون بل دو ميليون و 
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 106 ودستگاه توپ  106 ،له برای آن هاون گلوميلي 53تفنگ و 
هژده فروند هواپيما، پنج دستگاه  ،برای آن هاهزار مرمی 

ها از آن  یزرهی و شش دستگاه تانک به دست آورده بود که خبش
  371. را به شکل حتفه دريافت داشته بود

 
چنانی که ديده می شود، به دست آوردن اين پيمانه جنگ 

ای امان اهللا يکی از عللی بود که او رارهای مورد نياز بافز
با آن که اوضاع در کشور هر چه . ر برآيدخطر کرد از کشو

ر که خود را در آستانه امي. بيشرت انفجار آميز تر می گرديد
می توانست کشور را تنها سفر به اروپا پادشاه خوانده بود، 

که ارتش بسيار نيرومند و وفادار در جنات بدهد در صورتی 
روشن است داشنت يک ارتش وفادار چنانچه . اختيار می داشت

ت به دستيابی به جنگ بويدادهای بعدی نشان دادند، نسر
 .از کار برآمد رافزارهای مدرن بارها دشوارت

 
به گونه  ،امان اهللا خان، پس از بازگشت از سفر برومنرزی

با آشکارا ناسنجيده آغاز به نوآوری های رنگارنگ کرد که 
 مردماکثريت  به ،با اين کار و بودقض انت درعت يشر نيزموا
به  »اروپايی گرايی«شتافنت به سوی  ،نتيجه در. نت کرداها
صتی را از مجعه خوز رربرای مثال، . اجناميد ت او تاج و خت هبای

او مهچنان ! به پنجشنبه آورد) رخصتی مهه مسلمانان جهان زور(
اعالم داشت که زن ها بنا به آرزومندی خود می توانند 

 درست مانند پرت کبيرامان اهللا خان . چادرهای شان را بردارند
اين در حالی . فرمان داد تا مردم لباس های اروپايی بپوشند

بود که در کابل به اندازه کافی لباس های اروپايی پيدا منی 
  372.شد
 

طرفه اين که مهه اين تدبيرها به زور پياده می شد که موجب 
در اين پيوند، حتا  .برانگيخته شدن تنفر باشندگان می گرديد

وقايع نگار در بار در دفرتچه ياداشت های خود  -د کاتبفيض حمم
 ] کابل[يده درجن باشندگان ،در نتيجه چنين اقدامات«: نوشت

بارگاه خداوند دعا به امير امان اهللا به خاطر سقوط حکومت 
 373.»کردند

 
صورت  یبايسته است در نظر گرفت که مهه اين لغزش ها در هنگام

 تامی گرفت که ح يی گسرتده گرفتند که فساد در کشور ابعاد
 .برای ديگر کشورهای خاورزمين بی سابقه پنداشته می شد

مردم نادار ات پيرامونيان شاه را پولدارتر می ساخت و حاصال
ساده بار  یبر شانه های افغان هارا بينواتر و اين گونه، 

 . سنگينی را می گذاشت
 

                                                 
 . 94.، ص1985، مسکو، 1977-1747تاريخ نيروهای مسلح افغانستان، .  371
 .94.، ص1987غبار، افغانستان در مسير تاريخ، مسکو، .  372
 . 35.، ص1988فيض حممد کاتب، تذکر االنقالب، مسکو، ترمجه روسی، مسکو، .  373
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ضعيت که در آن و(ناخشنودی از رژيم امان اهللا، ارتش را 
سربازان به پيمانه چشمگيری به دليل دستربد زدن به خزانه 

بسياری از افسران  .، هم فرا گرفت)دولتی رو به خرابی داشت
گام های نسنجيده امان اهللا خان را که با  ،باوجدان و باشرف

از اين اوضاع را  ،بورد افسری های و پاکسازیها اجنام تسويه 
وهش و سرزنش می ک، به باد نپرتنش تر می ساختتيره تر و هم 

 .گرفتند
 

مهچنان بايسته است در مشار لغزش های شاه يکی هم منع سيستم 
در ازای اسکورت  بازرگاناناز يل اقب باج ستانی( »رقهدب«

با آن که اين گام شاه  374.را در مشرقی مشرد) کاروان های شان
و متوجه جلوگيری از رهزنی بی پرده زير [ ماهيت مرتقی داشت

، آشکارا پيش از .] گ-وشش بدرقه کاروان های بازرگانی بودپ
اع واقعی نادار ترين قبايل مرزی جنوب ضوقت بود و در او

و شايد هم يگانه منبع ([کشور را از منبع پولی مهم سنتی 
می ساخت بی آن که به آنان چيزی در  محمرو.] گ-)درآمد شان
خان با  اين گونه، امان اهللا. يا پيشنهادکند عوض بدهد

خيزش های نو و گسرتده تر و پر دامنه تر ضد  ،اقدامات خود
در چنين اوضاعی، شوروی منی  .دولتی را در کشور بر می انگيخت

برای رهايی از  هم توانست او را جنات خبشد و بريتانيای کبير
  ..نياز نداشت ،شر دمشن خود به به خرج دادن مساعی بزرگ

 
با واکنش  پشت پا زدن به آن،  و ناديده گرفنت موازين شرعی

روحانيون مسلمان رو به رو گرديد که با و تند بس خصمانه 
ناخشنودی سراسری با هبره گيری از  توامنندی آن را به سود خود

بليغات تخان ر ضد امان اهللا بمالها  .به کار گرفتندات حاز اصال
با خشونت  هم که او ی را به راه انداختندغداپر هنگامه و 

مگر، روشن بود پيگيرد و سرکوب رهربان مذهبی تنها  .سخ گفتپا
 .آغاز جنگ داخلی و گريز شاه از کشور را سرعت می خبشيد

 
در برابر امان اهللا عمال مهزمان هم در  ها خيزش 1928در اواخر 

در مشال کابل، . سرته قبايل پشتون آغاز گرديدگمشال و هم در 
و  375چه سقاءبدامنی معروف به دسته هايی به رهربی جبيب اهللا کوه

در برابر امير به پا برخاسته قبايل شينواری در مشرقی 
ل زجنيره يی در مبودند که اين کار منجر به راه افتادن تعا

 . ميان قبايل ديگر پشتون گرديد
 

رگی را می زشورش در جنوب افغانستان برای امان اهللا خان خطر ب
شورش « ،ر افغانستانساخت از اين رو در آغاز جنگ داخلی د

                                                 
 .163.، ص2004، تاريخ افغانستان سده بيستم، مسکو، .گ.کارگون، و.  374
پدر حبيب اهللا، به گفته استاد خليلی، در هنگام جنگ دوم افغان و .  375

مهين رو، در  انگليس برای زمخی های جنگ با مشک خود آب می رسانيد که از
اين بود که پسر او حبيب اهللا . ميان مردم سقای شهيدان لقب گرفته بود

 .گ-.به بچه سقاء معروف گرديد
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باد ناچيز جلوه می آبچه سقاء در مقايسه با خيزش قبايل جالل 
نيروهای  1928در پيوند با اين، در اوايل دسامرب  376.»کرد

جنوب گسيل داشتند که با خاور و اصلی امان اهللا خان را به 
زمينه بس مساعدی را برای تصرف کابل از سوی ن کار، يا
 . منودند روهای بچه سقاء فراهمين
 

ختانه بر سخوانده و سر خان خود را امير حبيب اهللا ،حبيب اهللا
ه پيکار بی آزگار ب نه ماهاو . سر تاج و ختت مبارزه می کرد

نگاوران قبيله يی پشتون جاين که از سوی  امان ادامه داد تا
در يک سخن، . به رهربی نادر خان و برادران او سرنگون گرديد

در افغانستان  1929-1928خونين سال های  رادر پيکرا  حرف آخر
رخدادها در گسرته قبايل  ،در پيوند با اين377.زدندپشتون ها 
 .وشنی افگنی بايسته و مهه جانبه استره تپشتون شايس

 
نظامی در افغانستان  -ستين نشانه های پسلرزه های سياسیخن 

ستگير دچندين مال را  یدر جنوي. رومنا گرديد 1928در پاييز 
نی ها به ازايی ها و جدر امحد ،دند که در ميان منگل هاکر

می پرداختند و ] .گ-زهر آگين در برابر امان اهللا[تبليغات 
 1928به تاريخ هفتم اکترب  . آنان را به قيام فرا می خواندند

دو  هنوز ،مگر. دار بزنند هآشوبگران را بامير فرمان داد 
ز پادگان پايتخت را زير گرديد خبشی اگنا نگذشته بود که روز

ور گسيل مبرای سرکوب شورش غلزايی ها به ناحيه کتل التي
 .اين بار عمليات سرکوب پيروزمندانه به پايان رسيد 378.رداد

 . مگر اين تازه آغاز کار بود
 

 آباد در نزديکی جالل قبيله شينواری 1928نوامرب  13به تاريخ 
حممد افضل  در خاک افغانستان شورش را .سر به آشوب برداشت

مير اکرب خان شينواری از از آن سوی مرز، . ردکخان رهربی می 
به هم هند بريتانيايی  استان مرزی مشال باخرتی» زادآ«نوار 

اين گونه، مهه قبيله شينواری در . او برخاست از پشتيبانی
  379.به پا برخاستند مبارزه با امان اهللا خان

 

                                                 
 .36کاتب، .  376
بايسته است خاطر نشان ساخت که در کشاکش های ميان جبيب اهللا خان و .  377

نادر خان، حرف آخر را جنگجويان وزيری هند بريتانيايی زدند تا قبايل 
چه، در اوايل، مهه تالش های نادر خان برای . ون خود افغانستانپشت

رسيدن به تاج و ختت کابل با تکيه بر عشاير پشتون افغانی نقش بر آب 
شده بود و او هم ناگزير به عشاير وزيری هند بريتانيايی که می 
پنداشتند مهه جد و جهد نادر برای باز آوردن امان اهللا خان است، رو 

 .گ-.کمک آن ها توانست کابل را بگيردآورد و به 
 

بايگانی دولتی تاريخ // ، »1929-1928جنگ داخلی در افغانستان در «.  378
،  برگ 110، کارتن 4، پرونده ويژه 532اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

46 . 
 . 71.کاتب ، ص.  379
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ه در پادگان آن نزديک نوامرب پست نظامی کوهی ک 14به تاريخ 
افسر و سرباز بود، به تصرف شورشيان ) کندک(به يگ گردان

مقادير بزرگ جنگ افزار و  و پست را انفجار دادند .درآمد
اری ودر پيوند با اين، شين. افتاد به دست آشوبگران مهمات

مگر، شکست . داکه را با يورش بگيرند کها تالش کردند شهر
چندی  .ش در مشرقی اوج می گرفتبه رغم اين، شور. خوردند

نگذشت که خوگيانی ها و غلزايی های حصارک به شينواری ها 
 . پيوستند

 
سپاهيان دولتی آغاز به اقدامات رزمی در  1928نوامرب  بيستم

هواپيماهايی که . برابر شينواری ها و متحدان آن ها کردند
از سوی خلبانان شوروی به پرواز در می آمدند، آغاز به 

با توجه به اين که به 380.باران روستاهای شورشيان منودندمب
وفاداری سپاهيان دولتی اطمينان چندانی نبود، امان اهللا خان 

 یروی هوايی بسته بود و در روند نربدهايد فراوانی به نيام
باد عمل می آکه در حومه جالل  يی گروهبندی هوايی ،آغاز شده

  .داشتکرد، پيوسته رو به افزايش 
 

امرب دوازده فروند هواپيما بر دسته های شورشی ون 22تاريخ به 
ناگزير گرديدند به کوه شينواری ها در نتيجه،  مبب ريختند که

اين بود که برای چندی آرامش برقرار  381.ها عقب نشينی کنند
نوامرب نربدها از سر گرفته  24مگر باز هم به تاريخ . گرديد

به تاريخ  .سرازير شدند و شينواری ها به سوی جالل آباد ندشد
رفتند و شورشی روستاهای پيرامون شهر را گ نوامرب ده هزار 29

سپاهيان . خانه ها را آتش زدند و نيز به تاراج بردند
ل خان مومند به دولت به فرماندهی والی حممد گ وفادار

از مهين رو هم بود . دنه حماصره در آمدبدر پادگان ) مهمند(
  .هوا مهمات رسانيده می شدکه برای آنان از راه 

 
پيوسنت قبايل ديگر  ،بادآمه جالل حوپيروزی بزرگ آشوبگران در 

مشار  1928در ماه دسامرب چنانچه . پشتون را به آنان سرعت خبشيد
چهل هزار نفر به نيروهای شينواری ها و متحدان آن ها 

حات نيروهای ضد دولتی در مشرقی يتسلاز سوی ديگر،  382.رسيد
هم از ديدگاه کيفی و هم از  ،پيروزی های بزرگ به ياری

برای مثال، شورشی ها توانسته . ديدگاه کمی افزايش می يافت
آباد و مشار بسيار مرمی  ر در حومه جاللقبودند توپخانه مست

  .های توپ را به چنگ بياورند

                                                 
 .197. پانين، ص.  380

مرزهای هند و  فشرده گزارش های رسيده در باره شورش قبايل در«.  381
بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، // ، 1928، »افغانستان

 .  129، برگ 1342، کارتن 2، پرونده ويژه 62فوند 
بايگانی دولتی //فشرده گزارش ستاد حوزه نظامی آسيای ميانه، . 382

، برگ 1805، کارتن2، پزونده ويژه 62تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند
15. 
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 آغاز گرديدخيزش های ضد دولتی  مهزمان با آن، در جنوبی هم

دولتی را از  هنادهای قبايل پشتون مهه .]گ-که در روندآن[
 اين هرج و مرج 1928در اواخر با اين هم، مگر  .ميان بردند

چون  .درفتتر منی ابه مش هتديد چشمگيری برای امان اهللا خان ها
ت به يورش به سوی کابل سپشتون های باشنده استان جنوبی د

دند و با شينواری ها و متحدان آن ها پيمان احتاد نيازي
  383.نبسته بودند

 
، امان اهللا خان با .]گ-در مشرقی گدوباره جن فنتراز درگپس [

باد آالل جپيک های نگران کننده، بی درنگ به  به دست آوردن
در اين حال، او نيک می دانست که . نيروهای تقويتی فرستاد

توان تنها به ياری نيرو  یرا من یچنين شورش بزرگ
ی جلب موافقت شينواری ها برای از مهين رو، برا .فروخوابانيد

خارجه  زيرو -ان چرخیخبی درنگ صديق  ،پايان خبشيدن به شورش
با هواپيما به جالل آباد فرستاد که توانست با آن ها را 

 . گفتگوها را آغاز کند
 

درست مانند سرکوب شورش خوست در سال حکومت افغانستان کوشيد 
کند و فرصت  »کشیوقت «، به هر هبايی که شده 1925-1924های 

   .کمايی منايد
 

رايزن  -رينک. امان اهللا خان با ای 1928نوامرب  29به تاريخ 
ديدار و از حکومت شوروی خواست تا به گونه  نظامی شوروی
و ) آتش افروز(مبب آتشزا  1200مبب خوشه يی،  1200فوری به او 

در پيوند با اين، به تاريخ سوم . مبب شيميايی بفروشد 600
شاخه (دفرت سياسی کميته مرکزی حرب کمونيست روسيه  1928مرب دسا

 2400اجازه داده شود تا به افغانستان « :فيصله کرد) بلشويکی
مگر؛ روشن است از  384.»مبب خوشه يی و آتش افروز فروخته شود

 .فروخنت مبب های شيميايی به امير پوزش خواستند
 

ثابت  ار ديگرب 1928رخدادهای پيرامون جالل آباد در اواخر 
ساختند که امان اهللا منی توانست بدون ياری شوروی سر پا 

حربه در مبارزه در برابر نيروی هوايی کارا ترين . بيستد
اين در حالی بود که آمادگی رزمی نيروی هوايی . شورشيان بود
به ياری کار خلبانان بسيار پايين بود و تنها افغانستان 

در ماه . پا ايستاده بود رسامی و تکنيسين های شوروی ظن
ساخت شوروی  1-فروند هواپيمای آر 15دسامرب در فرودگاه کابل 

ات رزمی در ممستقر بودند که هشت فروند آن فعاالنه در اقدا
در  1-هفت فروند هواپيمای آر. تندشبرابر شورشيان شرکت دا

چون در شرايط کوهستانی  .زير ترميم بودند 1928ماه دسامرب 
                                                 

 .16مهان جا، برگ .  383
، پرونده 17بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند.  384

 .68، برگ715، کارتن 3ويژه 
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ار سيخاطر رژيم گرانبار هبره برداری ب پيماها بهموترهای هوا
از مجع هواپيماهای ساخت کشورهای .  زود از کار می برآمدند

 13-و دو فروند ف 1-ديگر در فرودگاه کابل تنها يک فروند يو
 385. فعال بودند

 
خلبانان افغانی به هبانه های گوناگون از اجنام  بيشرخبش 

امان اين گونه، . دندزمی دستورهای فرماندهان خود سر باز 
ی مبدون هواپيماها و کارشناسان شوروی فلج بود و اهللا، 

مدت ها پيش از سرنگونی از دست ختت و تاج خود را توانست 
 .بدهد

 
يای کبير در ندر اين جا بايسته است در باره موقف بريتا

. تان سخن بگوييمسدر افغان 1929-1928قبال رخدادهای سال های 
تا آخرين امکانات تالش ورزيد به امان اهللا خان  هرگاه شوروی

ورزانه مشی  خردکمک نطامی ارائه منايد، بريتانيای کبير 
ارزيابی درست ديپلمات ها و جاسوسان . بيطرفی را پيش گرفت

گواهی می داد که  های بريتانيايی از اوضاع در افغانستان
ميه مهه اعال. روزهای فرمانروايی امير به پايان رسيده است

های متعدد سياستمداران افغانی و شوروی و راه اندازی 
سانه های جهانی در برابر دسايس و رکارزار نفرت آميز در 

ها يا پخش   داوریتوطيه های انگليس در افغانستان بر پيش 
 .ر بودندااکاذيب استو آگاهامه 

 
. به گذشته پيوسته بود ازمان توامنندی امپراتوری بريتاني

رو می گرفت و با گذشت هر روز ی خبش ملی در هند نيآزادجنبش 
بسياری از . پايان فرمانروايی بريتانيا بر هند نزديک می شد

استان مرزی مشال باخرتی هند » نوار آزاد« قبايل پشتون
بريتانيايی در سيمای امان اهللا حامی خود را می ديدند و در 

اين . يزندظه می توانستند در برابر دمشنان او به پا خهر حل
هتديد را ننده در گسرته قبايل پشتون کش حول اوضاع صلحت گونه

در پيوند با . زيانبار بودبس انيا تمی کرد که برای بري
 رگونهکومت انگليس در هند هح 1929اوايل  -1928در اواخر  ،اين
را » خود«قبايل مرزی  ی را به خرچ می داد برای آن که عمسا

اهللا باز دارند و عمدتا تنها به از ياری رسانيدن به امان 
 .اين کار بسنده می کردند

 
حتا کارمندان سازمان اطالعات و امنيت شوروی ناگزير بودند 

رت دکه به گونه عينی به به ق( را انگليس نقش«: اعرتاف منايند
نظاره گری «در ، می توان تنها )فع بودذينرسيدن ارجتاع 

 دادهای رويو متاشا لو عدم مداخله سازنده و فعا[ »آگاهانه

                                                 
فرمانده نيروی هوايی حوزه نظامی آسيای  -گزارش زولوتاريف .  385

،  25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند //، 09.01.1929ميانه، تاريخی 
 .6، برگ670، کارتن1پرونده ويژه 
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، که با اهداف زمينداران و روحانيون مهخوانی داشت.]گ-از دور
 386.»ارزيابی منود

 
رايزن نظامی شوروی در کابل، هنگام توضيح علل شورش  -رينک

غرور امان اهللا خان، «: بی پرده بوددر افغانستان، بيشرت 
 ندی هايشتوامناز  ارزيابی نادرستسياست خارجی ناسخته او، 

 موثرروهای و نداشنت درک عميق از ني )بيش از آن چه که بود(
بسنده اوضاعی را در افغانستان ايجاد کرد که در آن  ،کشورش

احيه ه شود برای آن که خيزش را در هر ننه کوچکی دادبود تکا
ات وی حدر برابر امان اهللا خان و اصال. انگيزد ردخلواه جنوب ب

  387.»ه بودندخاستبرور به پا تقريبا مهه اليه های باشنده کش
 

به هر پيمانه که وضع امان اله دشوار تر می گرديد، به مهان 
ه ئتوط يشرت امپراتوری بريتانيا را به سازماندهیباو پيمانه 

مگر، حتا در بايگانی های  .ود متهم می گردانيدخدر برابر 
امر يافت  اين تا کنون اسنادی دال بر حقانيت هم هند مستقل

طی بيست  .].گ-چه رسد به بايگانی های بريتانيا. [ستنشده ا
سال گذشته در انگليس چندين بار مهر از سر اسناد و مدارک 

برداشته شده  ....و سازمان اطالعات و امنيت و وزارت خارجه
 . که فاش شده است هم است و چه بسا مطالبی

 
سرنگونی نشان دهد که ، اسنادی به چشم منی خورد که با اين هم

سازمان امان اهللا نتيجه عمليات به خوبی برنامه ريزی شده 
 ،در آن برهههر چه بود،  ،مگر. يس بوده باشدلاستخبارات انگ

کومت انگليس به آن بسنده منوده بود که با رضايتمندی به ح
الح طلبی که از سوی اتباع متعصب خود حمکوم صسرنگونی امير ا
 . دننظاره ک ،به سرنگونی بود

  
به گواهی خلبانان شوروی در اين هنگام از خود  ،يرخود ام

او بارها با مشار اندک . مردانگی و پايمردی نشان می داد
توانست ن ،هر چه بود ،مگر. حمافظان به کارزار جنگ می رفت

روحيه رزمی سپاهيان دولتی و قبايل وفادار به خود را بلند 
: ی کردندکارشناسان نظامی شوروی در گزارش خود نشانده .دربب
مطلقا به شکل پراگنده و سست پيش برده  .]گ-رزمیعمليات [«

در اقدامات فرماندهان قاطعيت و پايداری ديده منی . می شود
زيان که يد که سپاهيان در پی آن نيستند آچنين بر می . شود

آن به  یجدی يی به شورشيان برسانند و مهه تدبيرها را برا

                                                 
فرمانده خبش هفتم » در باره رخدادها در افغانستان«گزارش سوکولسکی . 386

بايگانی دولتی تاريخ // ،25.12.1928حوزه نظامی آسيای ميانه، تاريخی 
 .5، برگ 670، کارتن 1، پرونده ويژه 62اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

 .176مهان جا، برگ .  387



 

 204

تنها شورشيان را برتساند و خرج می دهند که اقدامات نظامی 
  388.»، نه کوبندهدبار منايشی داشته باش

 
حتا آن قبايل مرزی يی که به امان اهللا وفادار بودند، شتاب 

تن  1200برای مثال، مومندها . منی ورزيدند به باری او بيايند
از جنگجويان خود را برای ارايه کمک به پادگان جالل آباد 

پس از چندی به خانه  ،آوردن اسلحهمگر با به دست  .فرستادند
آن ها زير تاثير تبليغات مالهای  ،به گمان بسيار. برگشتند

قبايل پشتون نوار  ،به نوبه خود. حملی قرار گرفته بودند
هند بريتانيايی موافقت منودند به امان اهللا خان کمک » ادآز«

مگر تنها پس از لغو اصالحاتی که با موازين شرعی در  .منايند
يکی از داليل در هپلوی ساير هم اين  389.اقض قرار داشتندنت

 .داليل بود که حکومت تصميم گرفت تا اصالحات را متوقف سازد
 

در  شکه هم قبيله يی هاي سرزمين آبايی امير -حتا در قندهار
 ه رغم اعالم وفاداریبند، باشندگان بومی شتبود و باش دا آن
اری ها سر باز در برابر شينو ه شدناز ايستاد ،او هب

هر چه سريع  کنار آمدندر چنين اوضاعی، امان اهللا به 390.زدند
. نيازمند بود هم در مشال و هم در جنوب کشور تر با شورشيان

د به او جمال می داد ابآکوتامهدت در حومه جالل آتش بس حتا 
يگان های اضافی را برای راندن دسته های بچه سقاء متمرکز 

 .بسازد
 

در کشور . ن کسی نبود که بدون نربد تسليم شودامان اهللا خا
 ،به کابل .عالم گرديدا )عمومی سفر بری(بسيج سراسری 

برای . ريف و قندهار رسيدندشاز مزار تازه نفسی  سپاهيان
پياده، دو اسکادرون ) غند( مثال، از مزار شريف دو هنگ

سواره نظام و شش دستگاه توپ کوهی و چهار دستگاه تيربار با 
امان اهللا ناگزير بود نيروهای  ،مگر 391.ات به کابل رسيدمهم

يجه برای دفاع از کابل، در نت. بيشرتی به مشرقی گسيل دارد
 . ی ماندروی کافی منآشکارا ني

 
جنات می توانستند امان اهللا را نيروهای مردمی باشنده کابل 

هزار ميل تفنگ  پنجاهرغم پخش بيش از او به  ،مگر. دنبده
. ته های رزمنده يی را از مجع کابليان تشکيل بدهدنتوانست دس

                                                 
ده نيروی هوايی حوزه نظامی آسيای فرمان  -گزارش زولوتاريف.  388

، 25895بايگانی دولتی نظامی روسيه،  فوند // 09.01.1929ميانه، تاريخی 
 .5، برگ670، کارتن 1پرونده ويژه 

، کارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  389
 .25، برگ 897
دولتی تاريخ بايگانی // گزارش ستاد حوزه نظامی آسيای ميانه . 390

 .  70، برگ 1805کارتن  2، پرونده ويژه62اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
بايگانی دولتی // » در باره رخدادهای افغانستان«گزارش سوکولسکی .  391

، 1342، کارتن 2، پرونده ويژه 62تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 .155برگ 
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در چنين اوضاعی، بر او بود به هر هبايی که شده، با قبايل 
چون کابل در آستانه سقوط قرار . شورشی مشرقی به تفاهم برسد

 392گرفته بود
 

والی پيشين کابل با  -دسامرب علی امحد خان 8به تاريخ 
فت پولی برای خريداری نيروهای تقويتی تازه نفس و منابع هنگ

به جالل  سران قبايل و مالهای سرشناس در ميان قبايل مرزی
در مهان روز جرگه منايندگان مهه طوايف شينواری . آمد آباد

مگر، گفتگوها با شينواری ها به رغم مهه  .گرديدبرگزار 
دسامرب  14که به تاريخ  از سوی آنانمساعی علی امحد خان 

ابر نيروهای دولتی در حمور کابل از اقدامات رزمی را در بر
اين گونه، شورشيان مهزمان بر  .393بر هم خوردند سر گرفتند،

سپاهيان دولتی يورش بردند و امير را از امکان مانور دهی 
 . با نيروهای باقی مانده حمروم گردانيدند

 
علی امحد خان موفق شد بار ديگر  1928دسامرب  29تنها به تاريخ 
تا در جرگه دوم رام سازد تحدان آن ها را شينواری ها و م

به گونه هنايی تقاضاهای قبايل  ،در اين جرگه. گرد بيايند
 1929جنوری  6شورشی از امير تدوين و فيصله گرديد به تاريخ 

اين گونه، امان اهللا خان به فرصتی دست . دشوآتش بس اعالم 
 . بوددوخته يافت که مدت ها پيش چشم به راه آن 

 
درنگ از اين وقفه برای آن هبره گيری کرد تا گروهبندی او بی 

را برای يورش بر بچه ) نزديک به سه لشکر(بزرگی از سپاهيان
مگر، در اوايل جنوری اين کار . سقاء در کابل متمرکز سازد

برای امان اهللا خان  ایبر ،در اين اوضاع حبرانی. برهم خورد
خبش چشمگير خواهش راه ديگری منانده بود جر اين که حفظ قدرت 

 . های قبايل شورشی مشرقی را برآورده سازد
 

امير فرمانی داد که در آن تا جای  1929جنوری  9به تاريخ 
 :امکان دست به عقب نشينی زده بود

شورايی ايجاد گرديد متشکل از سرشناس ترين منايندگان   -1
روحانيون مسلمان، رهربان قبايل و ماموران بلندپايه 

پويايی های حکومت می بايستی  تازه دولتی ارگان. دولتی
ه، مهه قوانينی را که ود گرفتخافغانستان را زير کنرتل 

 .با موازين شرعی در تناقض بودند، لغو منايد
اعالم  لغو و) مکلفيت عسکری(خدمت سربازی سرکاری لغو   -2

 بازگشت به نظام سنتی سربازگيری در ميان قبايل  

                                                 
بچه سقاء با نيروهای اندکی نزديک بود  1928دسامرب  14به تاريخ .  392

 .پايتخت را بگيرد
// ، »1929-1928جنگ داخلی در افغانستان در سال های « گزارش .  393

، پرونده ويژه 532بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 .46، برگ 110، کارتن 4



 

 206

روحانيون مسلمان را با خطر مهه قوانينی که منافع لغو   -3
 . رو به رو می ساختند

 . روز مجعه سر از نو روز رخصتی اعالم گرديد -4
کرسی مدعی العموم دولتی ايجاد گرديد که مهرتين وظيفه  -5

 .آن مبارزه با رشوه ستانی بود
مهه . پوشيدن چادری برای مهه زنان اجباری اعالم گرديد -6

رديد دخرتانی که اعالم گ.  تب های دخرتانه بسته شدندکم
ر وبرای حتصيل به خارج فرستاده شده بودند، به کش

 . برگردانيده شوند
 نوباوهلغو ممنوعيت ازدواج با دخرتان  -7
 394لغو پوشيدن اجباری  لباس های اروپايی  -8
 

می توانست چونان شالوده يی برای  1929جنوری  9فرمان تاريخی 
يدادهای خوست مصاحله ميان امان اهللا و اتباع وی در هنگام رو

هنگامی  -1929مگر نه در  .ارزيابی گردد 1925-1924در سال های 
قبايل . ر باور نداشتنديخبش چشمگير افغان ها به امديگر که 

تنها . جنوبی و مشرقی بر برکناری امان اهللا پافشاری داشتند
 . پشتون های قندهار به او وفادار مانده بودند

 
ا امير اصالح طلب در سر اجنام خماصمت خبش بزگ قبايل پشتون ب
شبه نظامی های  .رقم زد 1929سرنوشت او را در ماه جنوری 

منگلی که وظيفه دفاع از يکی از جبهات را در برابر بچه 
بچه سقاء  .پيوستند] مشال[ه شورشيان بسقاء به دوش داشتند، 

با هبره گيری از اين فرصت، در جريان روز و شب حلقه دفاعی 
و مشار بسيار توپخانه را به چنگ  دتخت را شکستانپيرامون پاي

 395.آورد
 

ت از خت 1929جنوری  13/14شب هنگام  امان اهللا خان ،در اين اوضاع
ت اهللا خان يو تاج پادشاهی به سود برادر بزرگ خود سردار عنا

بامداد مهان روز  شری کرد و با گروه کوچک نزديکانيکناره گ
.] گ-دلکشاه[ که در کاخدر سندی . به قندهار پرواز کرد

در حضور اراکين  »شاه گريزی«شاهی يک ساعت پس از رفنت ) ارگ(
دليل کناره گيری خود را توضيح داده او دولتی خوانده شد، 

 396.بود

                                                 
بايگانی دولتی تاريخ // گزارش ستاد حوزه نظامی آسيای ميانه.  394

، برگ های 1805، کارتن 2، پرونده ويژه 62عی و سياسی روسيه، فوند اجتما
17-18. 

، 4، پرونده ويژه 532بايگانی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  395
 .40، برگ 110کارتن 

» افغانستان در مسير تاريخ«جلد اول 825. در اين رابطه غبار در ص.  396
ری با يک عده افراد خانواده و جنو 14شاه به تاريخ «: چنين نگاشته است

غير خانواده خود با سواری موتر پايتحت را ترک کرده و به قندهار 
حرکت . رکت او مسبوق نبودحدر صورتی که هيچ کسی از . روان شده بود

قبل از ظهر بود و در ساعت ده طبق يک اعالن رمسی  9امان اهللا خان در ساعت 
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امان اهللا خان لغزش ناخبشودنی  .]گ-نا به هنگام[کناره گيری 

خان عنايت اهللا  .ی او را بار آوردبود که به زودی پشيمانيی 
ی توانست پادشاهی خاندان را حفظ منايد و اوضاع را در کشور من

ی در ميان يگريز امير از کابل به گونه هنا. باثبات گرداند
و اشغال کابل از  فگندنيروهای دولتی سراسيمگی و دستپاچگی ا

افزون بر اين، امان اهللا خزانه . سرعت خبشيدرا سوی بچه سقاء 
نگ افزارها در کابل ماند دولتی را با انبارهای بزرگی از ج

ينده حمتوم آست هنايی خود را در مبارزه ککه از پيش ش
   . گردانيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش نزدهم
 پادشاهی  اورنگکشاکش تازه بر سر 

 
بی درنگ نوميدانه  ،عنايت اهللا خان با به پادشاهی رسيدن

ردازد تا به هر هبايی که کوشيد با بچه سقاء به گفتگو بپ
نيروهای اصلی او را به کابل آهسته تر و کند  سرازيری شده،

رهرب . ديدمگر، اين تدبير با شکست رو به رو گر. تر سازد

                                                                                                                                                             
ديدند و بدون آن که بدانند چه مامور و افسر در قصر دلکشا جمتمع گر

 . حادثه يی رخ داده است، در انتظار مباندند
 

برادر بزرگ شاه با  –بعد از مدتی سردار عنايت اهللا خان معين السلطنه
سرمنشی شاه وارد جملس شد و در يک فضای سرد و خاموش و حمزون که روز 

خير «: گرديدعزا را مانست، ورقه يی به امضای شاه امان اهللا خان قرائت 
زيرا متام خونريزی و . مملکت مقتضی اين است که بايد دست از کار بکشم

 . »انقالباتی که در مملکت است، به سبب برخالفی با من می باشد
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سر 397شورشيان با داشنت شانزده هزار نفر رزمنده تا دندان مسلح
فرمانروای نو  ه بودعانه تصميم گرفتطاو قا. ه نداشتاحلصم

وهای بچه سقاء نير 1929به تاريخ پانزده جنوری . کشور گردد
  .ا گرفتندرمهه نقاط اسرتاتيژيک کابل 

 
عنايت اهللا خان با سپاهيان وفادار به او در ارگ شاهی در 

ن خانه بزرگی از جنگ يدر اين هنگام در ارگ شه. ندحماصره بود
خزانه دولتی دست خنورده  زخوار بار و ني ،مهمات ها،افزار

ود برجا گذاشته رادر خبمانده بود که امان اهللا خان برای 
   398.مشار کل سپاهيان دولتی به پنج هزار نفر می رسيد. بود
 

در يک سخن، ارگ به سان دژی بود که می توانست در برابر 
سست اراده بر آن شد تا  هريارشمگر . حماصره درازی بيستد

کناره او از ختت و تاج  1929جنوری  17به تاريخ . تسليم شود
انواده اش با هواپيماهای انگليسی گيری کرد و روز ديگر با خ

 . شد هبه پيشاور برد
 

بدون جنگ ارگ  1929جنوری  18به تاريخ اين بود که بچه سقاء 
 -399شاهی را به تصرف در آورد و به نام امير حبيب اهللا خان

اين خنستين بار در  .اعالم پادشاهی کرد 400امير جديد افغانستان
ون، بل يک تاجيک نه يک پشتبود که  401»افغانستان«تاريخ 

به مهه روشن بود که قبايل جنوب . فرمانروای کشور می شد
افغانستان و مهتباران شان در هند بريتانيايی با چنين چيزی 

از مهين رو، بچه سقاء بی درنگ  .سازگاری نشان خنواهند داد
به . برای دفع يورش های قبايل پشتون بر کابل آماده می شد

مير حبيب اهللا اين بود که برای آماده ، خنستين کار اگفته کاتب
 چند روز پيهم شب و روز«گيری به خاطر يک جنگ داخلی دراز، 

از کابل با موترهای بار بری به  خزانه دولتی و جبه خانه را
مگر، به زودی توانست در کابل بر اوضاع  402.»کوهدامن برد

مسلط گردد و نه تنها بردن جنگ افزار و پول از پايتخت 
گرديد، بل برعکس اين بار مهه نيرو و منابع خود را متوقف 

  . برای پاسداری از پايتخت به کار بست
 

                                                 
به گمان بسيار نويسنده اين رقم را از کتاب تاريخ روابط سياسی . 397

غانی افغانستان نوشته آدمک گرفته است که مشاری از تاريخ نويسان اف
 .گ–. اين رقم را مبالغه آميز خوانده اند

به گمان بسيار اين رقم نيز از کتاب تاريخ روابط سياسی .  398
افغانستان نوشته آدمک گرفته شده است که  برخی از تاريخ نويسان 

 .  گ-.افغانی آن را مبالغه آميز خوانده اند
 .گ -.بود» خادم دين رسول اهللا«لقب رمسی او .  399
، پرونده 532انی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند بايگ.  400

 .49-48، برگ های 110، کارتن 4ويژه 
منظور از تاريخ معاصر کشور پس از تشکيل امپراتوری درانی در سده .  401

در سده » افغانستان«هژدهم و درآمدن کشور در سيمای کنونی به نام 
 . گ-.نزدهم است

 .46.، ص1988مسکو، کاتب، تذکر االنقالب، .  402
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به . در آغاز، کار امير نو پيروزمندانه و موفقيت آميز بود
اهللا خان  نياری مقادير چشمگير اسلحه و پول بازمانده از اما

خريد سران قبايل پشتون را  گرجموشانهدر کابل، او توانست 
اين 403.آن ها به سوی خود، آغاز منايدمتمايل گرداندن  برای

 -به آسانی به حساب علی امحدخان ترفند به او اجازه داد
 . برسد ،خنستين رقيب خود بر سر سرير شهرياری کابل

 
شوهر خواهر امان اهللا  –)والی پيشين کابل( جنرال علی امحد خان

در هر دو  ان قبايل مرزی پشتونمياز نفوذ نيرومندی در  -خان
برخوردار بود و نيز از سوی روحانيون بومی » خط ديودند«سوی 

پشتيبانی می شد و بنا به گزارش سازمان اطالعات شوروی نزديک 
انه سنگين کوهی خبه چهار هزار سپاهی منظم دولتی جمهز با توپ

   404.زير فرمان داشت
 

قبايل مشرقی پس از گرفنت کابل از سوی بچه سقاء به فراخوان 
نی بر لشکرکشی به سوی پايتخت برای سرنگونی بعلی امحد خان م

و برانداخنت امير نو از اورنگ پادشاهی با آمادگی پاسخ مثبت 
شينواری ها، خوگيانی ها،  1929جنوری  20به تاريخ . دادند

مومندها، صافی ها و مشاری از طوايف غلزايی باشنده جنوب 
علی امحد خان  ،ل آبادخاوری کابل در جرگه برگزار شده در جال

 405.را به پادشاهی برافراشتند و امير افغانستان اعالم کردند
له به نيروهای بچه محدر مهين جرگه فيصله شد بی درنگ آغاز به 

 . سقاء منايند
 

به خرج  بسياری در آستانه نربدها بر سر کابل، علی امحد مساعی
او،  برای. داد تا کمک بريتانيای کبير را به دست بياورد

اين يگانه امکان راستين برای به دست آوردن جنگ افزار و 
او به يک برای رسيدن به اين مقصد،  .پول از خارج بود

ترسانيدن انگليسی ها  –دستاويز و شيوه کهنه مگر بس کارا 
او، در  .برای افغانستان و هند چنگ انداخت» هتديد شوروی«از 

اينده بريتانيا در من -نوانی مهفريسعيکی از نامه های خود 
امان اهللا خان ناتوانی کامل خود در امير بودن «: کابل نوشت

. اء هم يک رهزن ساده استقبچه س. را به  اثبات رسانيده است
. به زودی کابل از چهار طرف مورد محله قرار خواهد گرفت

ار کروی پالن هايی در باره ، بلشويک ها در چنين اوضاعی

                                                 
شوروی در کابل به ) شارژ د آفير(کاردار  -يادداشت گزارشی رينک.  403

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، // 05.09.1929قره خان، تاريخی 
، برگ 897،کارتن 1، پرونده ويژه 1930بايگانی شخصی  ليونيد استارک، 

13. 
، کارتن 1پرونده ويژه  ،25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  404
 .13، برگ 897
 منت انگليسی، . 495. رنه تالی استيوارت، آتش در افغانستان، ص.  405

اين کتاب ارزمشند به خامه آقای کوهسار در امريکا به زبان : يادداشت
در کابل به زيور چاپ » ميوند«دری ترمجه و از سوی بنگاه انتشارات 

 .گ-.آراسته شده است
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د که می تواند نر می پروراننظام مجهوری در سآوردن 
 406.»افغانستان را به کام نابودی بکشاند

 
علی امحد خان بر اين مبنا از بريتانيايی ها تقاضا  منود به 

يک  -او کمک بزرگ و مهه جانبه مالی و نظامی ارزانی منايند
ميليون پوند اسرتلينگ، يک صد دستگاه موتر باربری با راننده 

ر ميکانيک، بيست هزار ميل تفنگ و ها و برای هر موتر دو نف
بيست ميليون گلوله برای آن ها، سی دستگاه توپ کوهی و سی 

و دوازده  شده، يک هزار راس اسپ زين ی برای آن هاهزار مرم
دستگاه راديويی با کارشناسان خمابره و چند فروند هواپيما 

    407.با خلبانان انگليسی و مقادير الزم سوخت هواپيما
 

 »دوستی«ت و تاج افغانستان به خاطر ن، مدعی تازه ختدر يک سخ
» گران فروشی«يد که آچنين بر می . خود هبای گزافی می خواست

کومت انگليس به او ر آن حيکی از داليلی گرديد که به خاط
به (با اين هم، حکومت استعماری در هندوستان  408.پاسخ رد داد
در نوار  جاسوسان انگليسی و مهکاران آن ها ،گمان غالب

کوشيدند ) استان مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی» آزاد«
برای حفظ ماتقدم ميانه خوبی با علی امحد خان نگهدارند و به 
قبايل توری اجازه دهند جنگجويان خود را برای پشتيبانی از 

توری ها سرسپرده ترين متحدان انگليسی ها . او گسيل دارند
و بس ترديد بر انگيز است که در گسرته قبايل پشتون بودند 

اين . بدون اشاره انگليسی ها دست به اين کار يازيده باشند
در حالی است که امان اهللا به رغم آن که بسياری از پتان های 
مرزی هند بريتانيايی حاضر بودند به پشتيبانی از او در 

 . نربدها بشتابند، نتوانسته بود  از آن ها کمک دريافت منايد
 
از، هتاجم علی امحد خان بر کابل پيروزمندانه پيش می در آغ 

نيروهای او در انتظار  1929در روز های خنست ماه فربوری . رفت
کيلومرتی کابل  15-10رسيدن نربوهای تقويتی مومندها به فاصله 

مگر پس از دو روز، نيروهای بچه سقاء . سنگر گرفتند
ند که پس از ده تمهاجم شينواری را شکس یتوانستند دسته ها

آن، دسته های قبايلی پشتيبان علی امحد خان برای چندی روحيه 
  . جنگی خود را باختند

 
بل چنانی (راستش، نيروهای علی امحد خان نه در نربدهای رويارو

که بارها در تاريخ افغانستان رخ داده است، در پيامد خيانت 
 يکی از سران بسيار -قيس خان. شکست يافتند) هوادارانش

سرشناس قبيله خوگيانی پنهانی به کابل آمد و در ازای آوردن 

                                                 
 .منت انگليسی 498. صمهان حا، .  406
 مهان جا.  407
به باور بسياری از تارخ نويسان افغانی، دليل اصلی اين بود که .  408

انگليسی ها از پيش گزبنش خود را کرده بودند و در نظر داشتند نادر 
. خان را به پادشاهی برسانند و با او به سازش هايی دست يافته بودند

 . گ-.ان پاسخ رد دادنداز مهين رو هم بود که به علی امحد خ
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بچه سقاء . سر علی امحد خان، هفده هزار روپيه  خواستار شد
با اين شرط او موافقت کرد و افزون بر اين، به رهرب خوگيانی 

هرگاه او  ،ی خود دادورا در ارد بلندیها وعده سپردن کرسی 
  409.بياورد شزده نزدان را گرفتار و دستبند خعلی امحد 

 
چون علی امحد خان . خان نتوانست وعده خود را اجنام دهد سقي

مگر در نتيجه خيانت خوگيانی . به هند بگريزد ه بودموفق شد
بل  ،دسته های قبيله يینه تنها  ،ها و در پی آن شينواری ها
امير . به بچه سقاء پيوستند همنيز سپاهيان منظم دولتی 

اد تا باندوی موزيک نظامی به پيشواز آنان دحبيب اهللا فرمان 
 .ا به ارتش خود پذيرفترشتابد و مهه آن ها ب
 
پيش  ،سرکوب دسته های علی امحد خان در دروازه های کابل 

شب هنگام دهم فربوری  . اد گرديدبدی جالل آژدرآمدی بر ترا
اری ماين های ساعت دار انبارهای ذشينواری ها با کار گ 1929

را منفجر ساختند که اثر آن در ميان باشندگان  مهمات شهر
آشوبگران با هبره گيری از اين . سراسيمگی و دستپاچگی افتاد

توانستند جالل آباد را به تصرف در آورده و  ،مرج وهرج 
تن از  سه صدشبيخونيان  ،اربدر اين شب خون. تاراج منايند

بودند، حمافظان علی امحد خان را که مهه رزجمويان توری تبار 
مهچنان هشت صد تن از باشندگان . پاره پاره کردند وکشتند 

شهر را از پا در آوردند و مرکز شهر را به ويرانه مبدل 
 410.گردانيدند

 
، هر چه بود، علی امحد خان توانست به هند بگريزد هاين مهبا 

او، سپس از راه بلوچستان به قندهار رفت و به . و جنات يابد
ست که در آن هنگام سرگرم تدارک محله تازه امان اهللا خان پيو

به کابل به خاطر دستيبای دوباره به ختت و تاج از دست رفته 
 .اش بود

 
تبط با تالش های نافرجام علی رم 1929دادهای اوايل فربوری خر 

بار ديگر به اثبات  ،امحدخان مبنی بر اشغال پايتخت کشور
ظ قدرت در که بدون پشتيبانی قبايل پشتون حف ندرسانيد

. ن استکنامم) و يا مبارزه موفقانه بر سر آن ..(غانستان فا
خود را در زمينه بازی  .]گ-»هنر«[بچه سقاء برای خنستين بار 

کردن با مهچشمی ها در صفوف رقيب با متمايل ساخنت سران قبايل 
اين گونه، در اوايل  .به منايش گذارد ،پشتون به جانب خود

در  ی توانندايل افغانستان جنوبی منروشن گرديد که قب 1929
 .يابند برابر امير تاجيک تبار به احتاد استواری دست

 
 

                                                 
 .52. کاتب، ص.  409

، کارتن 1، پرونده ويژه25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  410
 .منت انگليسی. 499. ؛ و نيز استيوارت ص14، برگ 897
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 خبش بيستم

امان اهللا خان در برابر حبيب اهللا : نربد دو امير
 خان

خود را امير  1929جنوری  19پس از آن که بچه سقاء به تاريخ 
به مهه ندهار خطاب قافغانستان اعالم کرد، امان اهللا خان در 

مردم افغانستان اعالم کرد که استعفای خود از مقام پادشاهی 
 »امير غاصب« -دو امير انيجنگ مکه اين بود . را پس می گيرد

 هک» عزولم«که اورنگ پادشاهی در کابل را گرفته بود و امير 
در خود واگذار شده بود و کنون ديگر می اقبال قدرت را به بر

 . ت بياورد، درگرفتکوشيد آن را دو باره به دس

در پيوند با اين وضعيت، استاتوس حقوقی هر دو امير بس حبث 
انگيز گرديده بود و تنها پيروزی در جنگ داخلی می توانست 

 . تعيين منايد که کدام يک شهريار افغانستان خواهند گرديد

پيشربد .] گ-)به دليل سرمای زمستان[( 1929تا اوايل هبار 
از اين رو، هر دو  .انستان ناممکن بوداقدامات پويا در افغ

نقش عمده را قرار بود که  یحريف برای نربدهای سرنوشت ساز
بار ديگر قبايل پشتون افغانستان جنوبی و هند بريتانيايی 

 . در آن بازی منايند، آماده می شدند

يعنی در (امان اهللا خان در روزهای خنست رسيدنش به قندهار 
رغم مهه دشواری های وضعيتش نسبت به به ) گسرته قبايل پشتون

هرگونه . در امنيت کامل به سر می برد ،ماندن در کابل
پيشروی سپاهيان  امير جبيب اهللا به سوی گسرته قبايل، کار بس 

چون پشتون ها مهواره تفنگ در دست به پيشواز . خطرناکی بود
افزون بر آن، خبش بيشرت . می شتابند» ناخوانده«مهمانان 

غلزايی ها که می توانستند متحدان بچه سقاء  -هاپشتون 
گردند، در موسم زمستان با رمه های خود به هند بريتانيايی 

امان اهللا خان می بايست شتاب می ورزيد موفق . کوچيده بودند
 . شود هتاجم خود را پيش از بازگشت آنان تدارک ببيند

دستور  امير پيشين، در گام خنست، به سپاهيان پادگان قندهار 
داد تا خود را هم از هتاجم ممکنه از مشال ايمن سازند و هم 

او يگان های وفادار به . برای يورش به کابل آمادگی بگيرند
خود از لشکر دوم قندهار و لشکر سوم هرات را به گونه زير 

سه هزار سرباز و افسر را به منطقه مهم اسرتاتيژيک  :آراست
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نفر  2000يروها را به تعداد بقيه ن. قالت غلزايی گسيل داشت
  411.در پادگان نظامی حومه قندهار جا به جا ساخت

تنخواه  ،امان اهللا برای باالبری سرسپردگی سپاهيان خود 
مهگام با آن، برای . پيه در ماه باال بردور 35سربازان را تا 

بلند بردن توانايی رزمی اين يگان ها فرمان داد به مترين 
توپخانه و تنها تانک موجود در پادگان های منظم با کاربرد 

 .ردازندپقندهار ب

او برای آرايش دسته های قبيله يی، دست به تبليغات گسرتده 
او در . يی در ميان قبايل مرزی هر دو سوی خط ديورند زد

پيام ها و فراخوان های فزونشمار خود عنوانی قبايل پشتون 
الم و شريعت به تالش می ورزيد سرسپردگی راستين خود را به اس

امان اهللا خان مهچنان به مهه افغان ها پايان . اثبات برساند
برای تاييد . دادن هنايی به مهه اصالحات را در کشور تضمين کرد

چيزی که  -کرد) عمامه(او آغاز به پوشيدن لنگی  ،اين سخنان
 . خود آن را منع کرده بود

ن های امان به رغم مهه فراخوا چندی ،قبايل افغانستان جنوبی
شتاب منی  در گسيل جنگجويان خود به ياری او ااهللا خان،
ا آن که سران اين قبايل به او سوگند وفاداری می ب. ورزيدند

خوردند و وعده کمک می کردند، با آن هم در عمل هيچ کاری منی 
ناگزير گرديد  1929فربوری  22به تاريخ امير پيشين  .کردند

مشا به ما وعده کمک «: م منايدآشکارا به قندهاری ها اعال
هرگاه کار به  .مگر من از مشا اين کمک را منی بينم .داديد
 412.»پيش برود، ناچار می گردم از پيش مشا بروم سانمهين 

وضع، هنگامی به گونه چشمگير رو به هببود گذاشت که امان اهللا 
فربوری پس  29به تاريخ  ،بنا به سفارش سرشناسان و مالهای بومی

 اسالم را به دست ربپيام.] گ-مبارک[خرقه ،ادای مناز مجاعتاز 
او با اين کار، به  .گرفت و به يکی از مساجد قندهار آورد

به مردم ثابت ساخت که آفريدگار او را  ،ن يک ناظر شورویخس
سزاوار پادشاهی دانسته است و از مهين رو، پيروزی از آن او 

  413.خواهد بود

باد آسا  ،يت برای پشتون های متعصباين رويداد بس با امه پيک
دسته های  ،مذهبی شگرددر پرتو اين . به مهه قبايل بومی رسيد

پس از . داوطلب آغاز به سرازير شدن به سوی قندهار منودند

                                                 
، کارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  411
  .14، برگ 897
اهللا خان به قندهار، تدوين شده از سوی  مدارک در باره آمدن امان.  412

سرپرست دفرت فوق العاده کمسياريای خلق در   -.بانو  وينوگرادوا، آ
بايگانی تاريخ اجتماعی // 09.07.1929امور خارجی در ازبيکستان، تاريخی 

  .131، برگ 1806، کارتن 2، پرونده ويژه 62و سياسی روسيه، فوند 
 مهان جا.   413
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مشار رزمندگان قبيله يی به بيش از دوازده گذشت سه هفته، 
هزار نفر رسيد که از مجله تنها هفت هزار نفر آن مسلح 

نفری با چهار  1300يک هنگ سواره نظام اين،  رافزون ب .بودند
 414.توپ از فراه رسيدند

اين گونه، امان اله توانست نيروی بزرگی را برای هتاجم به 
پاهی و دوازده هزار نفر جنگجوی سهزار  3/6(کابل گرد بياورد

 ). قبيله يی، چهارده دستگاه توپ و پانزده دستگاه تيربار

اهللا می توانست بارها بيشرت گردد هرگاه آتش ارتش امان  توان
او را از اروپای بريتانيای کبير جنگ افزارهای خريده شده 

در بندر کراچی انبار شده بودند و آماده گسيل به که 
برای مثال، در آن . ه دسرتس او می گذاشتبافغانستان بودند، 

جا در انبارها هفتاد تيربار موجود بود که امير هنگام 
امان اهللا نتوانست . ود از اروپا خريداری منوده بودبازديد خ

سی ها دو هزار ميل تفنگ با يک ميليون گلوله را که لياز انگ
او  ،از مهين رو. به دست بياورد ،در انگليس سفارش داده بود

کوشيد کمبود جنگ افزار در قندهار را تا جايی با خريد تفنگ 
او . ان کندهند بريتانيايی جرب» زادآ«های ساخت نوار 

هر چند هم مشار کمی از اين تفنگ ها را به دست  ،توانست
روشن بود که دو صد ميل تفنگ منی توانست کمبود 415.بياورد

برای پيکار با بچه سقاء به . اسلحه آتشبار را جربان کند
 . هزاران ميل اسلحه آتشبار نياز بود

به  1929توقيف تسليحات افغانی در هند بريتانيايی در اوايل 
مهه جهان و در گام خنست به مسلمانان استان مرزی مشال باخرتی 

کومت انگليس به رغم مهه حهند بريتانيايی نشان داد که 
سر راه  بر دپنهانی می کوش ،اعالميه هايش مبنی بر بيطرفی

در اين . کند سنگ اندازیامان اهللا در رسيدن به تاج و ختت 
در پشتيبانی از او به پيوند، در هند گردمهايی هايی بسياری 

در پيشاور ميتينگ بزرگی در  1929در اوايل فربوری . راه افتاد
تنها مسلمانان بل نيز  هزار گرديد که در آن نگاور بريشپ

 . هندو ها و سيک ها اشرتاک ورزيده بودند

که مهه به يک  در اين مهايش» زادآ«حضور منايندگان قبايل نوار 
ن، قطع نامه يی را صادر کردند زبان با ديگر اشرتاک کنندگا

مبنی بر اين که امان اهللا را يگانه فرمانروای قانونی 
 و رنگ خطری بود آژير نگران کننده افغانستان می شناسند،

  .يینيارای حکومت هند بريتاب

. در الهور و ديگر شهرها نيز مهايش هايی برگزار گرديد
در . می کردندسازماندهی » روز امان اهللا«روزهايی را به نام 

                                                 
، کارتن 1، پزونده ويژه 25895لتی نظامی روسيه، فوند بايگانی دو.  414
 .14، برگ 897
 .، منت انگليسی507-505. استيوارت، ص.  415
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به سوی «اهپيمايی ها، تظاهر کنندگان فزونشمار با شعارهای ر
افغانستان برای امان اهللا، «، »به ياری امان اهللا«، »قندهار

کليد رهايی  -آزادی افغانستان«، »امان اهللا برای افغانستان
در يک سخن، مسلمانان . راهپيمايی می کردند... و 416»آسيا است

خود را به امان اهللا به منايش  هرورزیمهند با مهه نيرو، 
گذاشتند و از انگليس تقاضا منودند تا در امور داخلی 

 . افغانستان مداخله ننمايد

دهای ميا در هند خطر نکرد اين برآنکه حکومت بريتا پيداست
پشتيبانی سراسری باشندگان . اتباع خود را ناديده بگيرد

يکی از عللی بود که  ،ی مشال باخرتی هند از امان اهللا خانحنوا
انگليس را ناگزير ساخت از هر گونه اقدامات ماجراجويانه در 

به امير پيشين خبشی بريتانيا مهچنان  .افغانستان پرهيز منايد
چند دستگاه : از کاالهای خريداری شده از سوی او در خارج 

 آملانری و نيز شش دستگاه اتوبوس ساخت بتوپ و چند موتر بار
مهچنان مقادير بسيار بنزين به قندهار  417.درا حتويل دا

رسانيده شد که امان اهللا اجازه داد فعاالنه از آن برای رس 
با اين مهه، واپسين  .رسانی برای سپاهيان خود هبره بگيرد

شوروی  –اميد امان اهللا برای دريافت تفنگ ها و ترببارهای بيشرت
  .مانده بود

يپلمات شوروی به قندهار د -سولوفيف. و 1929وری در اوايل فرب
پرواز کرد که می بايست به بررسی اوضاع در اردوگاه امان ا 

به رهربی کميساريای خلق  ،او پس از بازگشت .هللا خان بپردازد
در امور خارجی توصيه منود به امير پيشين کمک های حمدود 

نيروهای  متسليحاتی و مشورتی با گسيل چند مشاور برای حتکي
ه منود چند فروند ياو توص ،افزون بر اين. ندوی بسنده مناي

امنيت خروج او  تامينهواپيمای شوروی را با خلبانان برای 
 418. به دسرتس امان اهللا بگذارند ،از کشور

، دفرت سياسی کميته مرکزی حزب 1929به تاريخ بيست مارچ
کمونيست سراسری روسيه در باره گسيل اسلحه به قندهار فيصله 

چون به زودی هرات به دست . رح حتقق نيافتمگر اين ط419.کرد
راه ه مه ،افتاد و با اين کار ءنيروهای وفادار به بچه سقا

سيای مانه شوروی آنوبی از جهای منتهی به سوی افغانستان 

                                                 
، از کابل، تاريخی )خربگزاری تلگرافی شوروی(» تاس«تلگرام  . 416

، 62بايگانی دولتی  تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // 08.02.1929
 .27-26گ های ، بر1807، کارتن 2پرونده ويژه 

، پرونده 25895بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  417
 .14، برگ 897، کارتن 1ويژه 

// ، 1929شوروی به افغانستان در  -، گروه اعزامی افغان.و، وکبوي.  418
 .32.، ص7، مشاره 2001افريقای امروز، سال  –فصلنامه آسيا

، پرونده 17و سياسی روسيه، فوند  بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی.  419
 .53، برگ 7، کارتن 162ويژه 
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اين بود که امان اهللا خان ناگزير گرديد در نربد با  420.بسته شد
در تنها به نيروهای خودش و پشتيبانی هوادانش  ،بچه سقاء

 . کشور سنجش و بسنده منايد

شهر کابل که در آن سپاهيان  1929مارچ  –فربوریهای در ماه  
قاء مستقر بودند، در حلقه خيزش هايی قرار گرفت که از سبچه 

هنوز در آستانه هتاجم . سوی امانيست ها برانگيخته شده بود
سپاهيان امير حبيب  ،نيروهای اصلی امان اهللا خان از قندهار

در . لفات سنگينی در نربدهای جنوب کابل ديده بودندتخان  اهللا
اهللا  رهرب قبيله وردک که به امان -کريم خان وریاواخر ماه فرب

دار مانده بود، مهراه با وزيری ها و هزاره ها يک دسته اوف
 421.سه هزار نفری بچه سقاء را در هم کوبيدند

هيچ بی آن که  يش از يک ماهب و متحدان آن ها وردکی ها
محايتی از امان اهللا خان به دست آورده باشند، جلو نيروهای 

                                                 
يکی از رويدادهای بسيار مهم و سرنوشت ساز در تاريخ کشور که مسير . 420

تاريخ ما را عوض کرد و دردمندانه کمرت به امهيت آن توجه شده است، 
مامای روانشاد استاد خليلی در نربد  –پيروزی نائب ساالر عبدالرحيم خان

است که ) ميان مزار شريف و هرات(هواداران امان اهللا خان در ميمنه  با
 .منجر به گرفنت هرات از سوی او گرديد

 
آسيای ميانه  -اين کار از ديدگاه اسرتاتيژيکی راه رس رسانی از شوروی

به سوی قندهار را بست و در نتيجه، شوروی ها نتوانستند از راه هرات 
از مجله هواپيماهای جنگی، توپخانه سنگين، ( به امان اهللا خان جنگ افزار

مهچنان اين رويداد موجب شد تا . و مهمات برسانند) تيربار و آتشبار
هواداران امان اهللا خان نتوانند از هرات به قندهار به وی نيروهای 

 .تقويتی گسيل دارند
 
اين کار، هم در شکست اسرتاتيژی شوروی ها در افغانستان و هم در شکست  
هم . ان اهللا خان در نربد بر سر سرير پادشاهی افغانستان موثر گرديدام

افتادن هرات به دست هواداران . از ديدگاه مادی و هم ديدگاه روانی
، روشن است روحيه رزمی هوادارن امان اهللا خان را کلکانی امير حبيب اهللا

را  پايين آورده و به مهان پيمانه روحيه هواداران امير حبيب اهللا خان
 .باال برد

 
آريانفر، شوروی ها به پيروزی هوادارن امان اهللا در  -از ديد نگارنده

اين نربد باور کامل داشتند، از مهين رو نکوشيدند مانند مزار شريف 
روشن . يگان های ارتش سرخ را به کمک هوادارن امان اله خان بفرستند

يروهای وفادار چون واريانت شکست ن. است، اين کار يک لغزش آشکار بود
به امان اهللا را از سنجش دور انداخته بودند و خطر افتادن هرات به دست 
نيروهای هوادار امير حبيب اهللا خان را در صورت شکست نيروهای امان اهللا 

روشن است برای تضمين پيروزی در اين . خان پيش بينی نتوانسته بودند
ی نوهای احتياطی پشتيبانربد و جلوگيری از سقوط هرات، دست کم بايد نير

 .     را به کمک نيروهای هوادار امان اهللا به کارزار گسيل می داشتند
 

برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت در باره نگاه شود به کتاب 
، برگردان آريانفر، »رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان«

 www.arianfar.com  در سايت انرتنتی.بويکو. مقاله و
 .60. کاتب، ص.   421
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ازمان سبنا بر مدارک . حبيب اهللا را گرفته بودند» ريام«اصلی 
 ،ايل لوگربق ،در مرحله خنست اين نربدها ،اطالعات نظامی شوروی

دوازده  درآن ها : پيروزمندانه می جنگيدند ،و غزنیيز گرد
 یدسته ها ،افزون بر اين. تندکيلومرتی کابل استقرار داش

 ، ازامان اهللا وعده سرسپردگی داده بودندبه ز که يمومندها ن
 422.خاور به کابل نزديک می شدند حمور

رزم بچه سقاء با به منايش گذاشنت برازندگی های يک سپهدار 
 ،توانست با هبره گيری از توپخانه سنگين و نيروی هوايی ،آرا

ا پرداخت ی را او بوزرپياين  .اوضاع را با ثبات بگرداند
بيش از چهار هزار نفر از جنگجويان  :دهبای گزافی به دست آور

و پنج هزار ديگر در بودند  و را درگير نربد با وردکی هاا
زير اهللا مهچنان ناگامير حبيب . برابر قبايل لوگری می رزميدند

در نتيجه . به مشال گسيل دارد خبشی از دسته های خود را بود
 423.پادگان کابل تنها دو هزار نفر مانده بود در

بچه سقاء در مهان منگنه يی گير  1929در ميانه های ماه مارچ 
در آن افتاد که امان اهللا در آستانه کناره گيری از تاج و ختت 

نوبی جنيروهای اصلی ارتش او در افغانستان  .بود گير کرده
نودی از رژيم درگير نربدها بودند و در کابل ناخرسندی و ناخش

 424.حاکم رو به افزايش داشت

در اين اوضاع، امان اله خان شانس پيروزی داشت، مگر فرصت 
در ستاد حوزه نظامی آسيای ميانه می . را از دست داد

با هبره گيری از اوضاع سودمند «پنداشتند که امير پيشين 
می آغاز به پيشروی به سوی آن شهر  ،پديد آمده در کابل

 425.منايد

امان اهللا سر اجنام از قندهار سپاهيان  1929مارچ  29تاريخ به 
پيشروی  .ش تاختنديسبتا سريع به سوی غزنی به پندند و برآم

سپاهيان بی آن که . به سوی کابل در دو ستون صورت می گرفت
اپريل به شهر  9با کدام مقاومتی رو به رو شوند، به تاريخ 

 ر و پنجصد نفردو هزا مهين جا بود کهدر  .مقر رسيدند
  426.تندسهزاره به آن ها پيو تفنگدار

قبايل بومی پشتون از امان اهللا با گرجموشی پذيرايی کردند و 
 . وعده سپردند تا در پيکار با بچه سقاء به او کمک منايند

                                                 
 .مهان جا . 422
 110.مهان جا، ص.  423
در باره علل ناخشنودی باشندگان کابل نگاه شود به کاتب، تذکر . 424

  77. و ص 55-53. ص.االنقالب، ص
، کارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  425
 .15، برگ 897
 .16مهان جا، برگ .  426
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اپريل ارتش امير پيشين به غزنی نزديک شد و  15به تاريخ 
 .متوقف گرديد درست در مهين  حلظه بود که مارش پيروز مندانه

ه داشتند شهر را در مهان ماو در برنا» حواريون«امان اهللا و 
» امير«زنی به غپادگان کوچک دژ  ،مگر. حلظات خنست بگيرند
سپاهيان در آن ت يدار بود و با آن که وضعاحبيب اهللا خان وف

امان اهللا خان را دفع  نيروهایبس نا به هنجار بود، يورش 
 . کردند

به ياری نيروهای  ،نيروهای امان اهللا خان ،پريلا 22به تاريخ 
بلندی های حاکم بر شهر را تصرف  ،تازه نفس هزاره يی

روهای بچه لقه حماصره شهر از مشال از سوی نيشکسنت ح 427.کردند
راه  ،چون وردکی های وفادار به امان اهللا. سقاء ناممکن بود

ء را غزنی را بسته بودند و نيروهای هوادار بچه سقا -کابل
اين گونه، امير پيشين می . وه ها حماصره کرده بودندکدر 

  .زنی اميدوار باشدغتوانست به پيروزی در 

شانس امان اهللا خان به پيروزی در پيکار در  1929در ماه اپريل 
چون شوروی گام های . برابر بچه سقاء از اين هم بيشرت شد

برداشته  استواری برای ارائه کمک نظامی به متحد ديرين خود
وزير خارجه پيشين که از  –استالين و صديق خان چرخی. بود

قندهار به مسکو آمده بود، طرح عمومی اقدامات بامهی در 
ف مزارشريف و ديگر نقاط اسرتاتيژيک در حمور کابل رزمينه تص

  . را تدوين منوده بودند

 -پريماکف. اپريل سپاهيان شوروی به فرماندهی و 22مقارن با 
 -پيشين نظامی شوروی در کابل و غالم نبی خان چرخیرايزن 

شهر  ،با پشتيبانی نيروی هوايی ،سفير افغانستان در مسکو
اقتصادی مشال  -اين مرکز مهم سياسی. مزار شريف را گرفتند

افغانستان بار ديگر به کنرتل هوادارن امان اهللا خان درآمد که 
له به سوی کابل برای مح یختته خيزبه را  آندر برنامه داشتند 

 428.درآورند

در عين حال، رخدادها در حومه غزنی به گونه پيگيرانه به 
در پشت جبهه او، قبايل . زيان امان اهللا رو به حتول داشت

پشتونی که درست چندی پيش به او ابراز سرسپردگی منوده 
                                                 

 .ترمجه روسی 193. نستان در مسير تاريخ، صغبار، افغا.  427
: ، نگاه شود به1929در باره جتاوز شوروی به افغانستان در هبار .  428

اين کتاب : يادداشت( 272-270. ص. ، ص1998، مسکو، »ترور حمرم«آقابکف، 
از سوی داکرت ابوترابيان به زبان پارسی » خاطرات آقابکف«به نام 

خون . ، و نيز اپتيکر، پ.)گ -.رسيده است برگردان و در ايران به چاپ
» ميهن«فصلنامه // ، »پريماکف در راه مزار شريف«خنست، و نيز مقاله 

روسيه «و نيز پانين، مقاله  21-17. ص. ، ص2، مشاره 1999،)»رودينا«(
: يادداشت( 211-207. ص. ، ص»1929 -19189شوروی و افغانستان، سال های 

رازهای سر به مهر «به دری ترمجه و در کتاب  اين مقاله از سوی گزارنده
در کلن » کاوه«بنگاه انتشارات «از سوی » تاريخ ديپلماسی افغانستان

 36-33. ص.و مهچنان بايکو، مقاله ذکر شده ص.) گ -به چاپ رسيده است
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بنا به گزارش سازمان اطالعات . بودند، دست به شورش زدند
غلزايی ها به دليل تاراج روستاهای يزش مسلحانه ، خشوروی

در يکی از . ان اهللا خان آغاز گرديدمبومی از سوی سپاهيان ا
هم سربازان «: گزارش های حوزه نظامی آسيای ميانه آمده بود

يان داوطلب وو افسران نيروهای منظم و هم فرماندهان جنگج
چه مربوط به  آن. قبيله يی در چور و چپاول ها دست داشتند

ماگری غي: های قبيله يی زير فرمان خان ها می گرديددسته 
از  نيز در گان خنست مهچنان سران قبايل .پيشه عادی افراد بود

 429.»تندخمهين راه به زراندوزی می پردا

نا به هنجاری های دورنی، در پرتو خصومت های چندين سده يی 
ميان قبايل پشتون غلزايی و درانی در تاريخ افغانستان، 

در آغاز، غلزايی ها در دسته های پراگنده . تر می شدپيچيده 
که مشار جنگجويان شان به دو هزار نفر می رسيد، عمل می 
کردند که اکماالت سپاهيان امان اهللا خان را که خبش چشمگير شان 
ناگزير به پاسداری از راه ها و تاسيسات پشت جبهه می 

شدن با  ارتش امان اهللا با درگير. پرداختند، بر هم زدند
آشوبگران، روحيه خود را باخته و توانايی محله به کابل را 

 .از دست می داد

چون . مشار نيروهای غلزايی افزايش يافت 1929در ماه اپريل 
کوچی های قبيله نيرومند سليمان خيل از هند بريتانيايی باز 

سليمان خيلی ها با امان اهللا دمشنی شديد . گرديده بودند
ست در دوره پادشاهی امان اهللا بود که جلو چون در. داشتند

از سوی آنان گرفته ) هزارستان(تاراج باشندگان هزاره جات 
آن ها مهچنان امان اهللا را متهم به آن می منودند که .شده بود

 . مشاری از اصالحات او با موازين شرعی در تناقض است

-دیجمد[ از پرخاشجويی سليمان خيلی ها با امان اهللا، فضل عمر
که امان اهللا او را به هند تبعيد منوده (  -)شير آقا(.] گ

با توامنندی هبره  ؛مهراه با اين قبيله بازگشته بودکه ، )بود
 .برداری کرد

مهه . خاندان جمددی در افغانستان از نفوذ بزرگی برخوردار بود
به  .اعضای اين خاندان از خمالفان اصالحات طراز غربی بودند

امان اهللا خان ناگزير گرديده بود  1928ال مهين دليل به س
بسياری از خويشاوندان و وابستگان شير آقا به مشول بردار 

پيشوای روحانی باشندگان  -)حضرت شور بازار(فضل رحيم  -او
در نتيجه، شير آقا و برادر او هر . را بازداشت منايد 430کابل

مير آنچه را که از دست شان بر می آمد، اجنام دادند تا از ا
 . انتقام بگيرند» دهری«
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حضرت شور  »یرگيمياجن«با  1929ی ردر ماه جنو پيش از اين،
ه بود قدرت را به بچه ديدخان ناگزير گر اهللا عنايت ربازا

کنون ديگر بر فضل عمر بود تا به گونه . سقاء واگذار منايد
روی اين منظور شير آقا  .هنايی امان اهللا خان را در هم بکوبد

مند قبايل غلزايی بر دمشن خونی وه تدارک محله نيرـ آغاز ب
به فراخوان او در روستای بند دولت جرگه قبايل . خود کرد

 . زار گرديدگغلزايی و متحدان آن ها بر

اهللا خان به گونه هنايی تصميم اختاذ  انرگه در باره امجدر اين 
ر اساس سنت های اسالمی امير خود گماشته او را ب : گرديد
بچه «: کردندمالها به رهربی شير آقا فيصله  . منودنداعالم 

منوده و بر ختت دولت پادشاهی افغانستان  فتحسقاء پايتخت را 
اکنون او امير کشور مشرده می شود و بغاوت در . نشسته است

خالف کاران به سزای  و می گردد پروردگارب خشم جبرابر او مو
 431.»مال خود خواهند رسيدعا

فتوا، امان اهللا آخرين متحدان خود را در  پس از صدور اين
ميان دسته های غلزايی از دست داد و شکست او در حومه غزنی 

از يک سو : چون در ميان دو آتش گير افتاده بود. حمتوم گرديد
و از سوی .] گ-که روياروی او می جنگيدند[نيروهای بچه سقاء

ه او در پشت جبهه ب ،که از پشت سر[دسته های غلزايی  رديگ
 .].گ-خنجر می زدند

ريش سپيدان سليمان خيل به کابل  1929اپريل  21به تاريخ 
حبيب اهللا خان سوگند وفاداری ياد » امير«آمدند تا به 

نظامی  -پيروزی بزرگ سياسی ،يافنت چنين متحد نيرومند432.کنند
او با آگاهی يافنت از خيزش نيرومند منتظره . بچه سقاء بود

) از روی نامه شير آقا(امان اهللا خان  غلزايی ها در برابر
تصميم گرفت  بی درنگ پس از محله سليمان خيلی ها بر سپاهيان  

 . لشکر کشی منايد ،امان اهللا به غزنی

ز کابل کمک های نظامی سرازير شد به زودی برای اين قبيله ا
دسته های سليمان خيل . رزمی آغاز گرديد پويایو اقدامات 

ی وارد آوردن ضربه قاطعانه در روستای آغاز به مترکز برا
مهگام با اين، آن ها . منودند) کيلومرتی حنوب غزنی 24در (نانی 

بهه سپاهيان امان جراه های مواصالتی را در پشت  مهطبق برنا
اين .  و را از کمک قندهار حمروم سازندتا ا اهللا قطع کردند

منفجر  گونه، پشتون های سليمان خيل پلی را در نزديکی غزنی
ساختند و در بسياری از جاها در راه ميان غزنی و قندهار 

 433.حفره هايی کنند
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بيش از سه هزار نفر جنگجوی آن ها  1929اپريل  23به تاريخ  
. رش بردندوبر مواضع سپاهيان امان اهللا خان در حومه غزنی ي

مهگام با آن، در برابر ارتش امان اهللا سپاهيان هوا دار بچه 
در روند . ماندهی پر دل خان آغاز به هتاجم منودندسقاء به فر

امان اهللا نيروهای خبش چشمگير  ،نربدهای سهمگين چهار روزه
تنها پايمردی هزاره ها بود که . دموب و به اسارت در آکسر

هزاره ها به غلزايی ها  .او را از شکست کامل جنات خبشيد
 434.اجازه ندادند تا حلقه حماصره را بسته منايند

در نظر نداشت تسليم  مل شکست سهمگينحت ه رغمامان اهللا ب   
از اين رو، با خبشی . مگر ناگزير بود عقب نشينی منايد. شود

که مشار آنان به يک هزار و پنج صد نفر می  خود از سپاهيان
جنگنده ترين و پر با اين هم، . به سوی قندهار رفترسيد، 

به سوی وردک برای  کوهیاز مسير مشار ترين گروهبندی خود را 
 435.وارد آوردن ضربه ناگهانی بر کابل گسيل داشت

می توان گمان برد که امان اهللا اميدوار بود در قندهار تا 
[( تصرف کابل از سوی هوادارانش از مزارشريف و هزاره جات 

او مهچنان اميدوار به  .خود را سر پا نگهدارد.] گ-)هزارستان
تقديد نيود آرمان او حتقق پيا مگر، اين بار  .کمک شوروی بود

هر چه بود، دسته يی که او به حمور وردک گسيل داشته . منايد
بود، با سربازگيری از پشتون ها و هزاره ها بومی آغاز به 
تاحنت به سوی پايتخت منودند مگر به زودی به دليل مقاومت 

هر چند هم سرکوب . سپاهيان بچه سقاء از پيشروی باز ماندند
 . نگرديدند

آنچه مربوط به هزاره ها می گردد، آن ها به نربد در برابر 
تا پس از گريز امان اهللا از کشور هم ادامه حبچه سقاء 

 436.دادند

سپاهيان امان اهللا که ديگر روحيه خود  1929اپريل  30به تاريخ 
را باخته بودند، با عقب نشينی از زير ضربات پيهم سليمان 

اهللا بی درنگ از قندهار نيروهای  امان. خيلی ها به مقر رفتند
 . مگر هيچ چيزی به دست نياورد. تقويتی و پول خواست

 
ماه می، امان اهللا در قالت برای آخرين بار تالش  15به تاريخ  

برای جلوگيری از  پيشروی نيروهای بچه سقاء به سوی  ورزيد
مگر  .منايدرايی آبازتوانايی رزمی سپاهيان خود را قندهار، 
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سر از اين حلظه، بر پايه گزارش يک اجنت . ست کاری بکندنتوان
 437.يری برای گريز از کشور گرفتگاو آغاز به آماده  ،شوروی

 
مرز هند  زامان اهللا مهراه با خانواده ا ،ماه می 23شب هنگام 

 1929جون  4به تاريخ . بريتانيايی گذشت و به کويته رسيد
اين بود که . فتندسپاهيان بچه سقاء بدون جنگ قندهار را گر

ختت با تکيه  وتالش های امان اهللا خان برای بازگردانيدن تاج 
  .به شکست اجناميدوفادار  به او و هزاره ها بر قبايل پشتون 

 
ديگر بچه سقاء و انگليسی ها می توانستند پيروزی شان را 
جشن بگيرند و شوروی ها ناگزير بودند واقعيت امر اوضاع در 

 . پذيرندافغانستان را ب
 

گريز امان اهللا خان، ادامه حضور سپاهيان شوروی و دسته های 
مقارن . غالم نبی خان چرخی را در مزار شريف بی مفهوم ساخت

اين نيروها واپس به سوی شوروی فرا خوانده  1929با اواخر می 
در باره  سرخوردگی. اجنام اين کار بس نادلبخواه بود. شدند

گزارش های اطالعاتی ستاد حوزه  اين اقدام حتا در يکی از
امان اهللا که از « :ی ميانه نبز بازتاب يافت بودانظامی آسي

د شدن يسوی قبايل شورشی در حماصره قرار گرفته بود، با نوم
جايی اوضاع تا از پيروزی به رغم آن که اوضاع سياسی و 

ار مساعد و ينظامی در مشال افغانستان برای او به پيمانه بس
 438.»، به هند گريختول می يافتمناسب حت

 
او در : چيچيرين از اين هم بی پرده تر سخن بر زبان می آورد

تنگ «به خاطر «به آگاهی استالين رسانيد که  1929ماه جون 
برخی از اعضای حکومت، شوروی اين شانس » نگری های تباری

تاريخی را از دست داد تا در پيوندگاه ميان کشور شوراها و 
در  .»مواضع خود را حتکيم خبشد ،بريتانيای کبيرامپراتوری 

هنايی و برباد رفنت اميدهای  ديدن اين پيوند، او با شکست
تا چشم برهم «: با اندوه نوشت امان اهللا به بازگشت به قدرت،

و بر رخدادها نظاره کرديم بی آن که گام قاطعی [زديم 
رنده پر بتاريخ چه ! آوخ. ؛ مهه چيز برباد رفت.]گ-برداريم

  439»!داده بود به دست ما.] گ-در اين بازی[يی 
 

در يک سخن، حکومت شوروی سرنگونی امان اهللا را چونان شکست 
رشته های روابط پنهانی  ،ن همبا اي مگر، . خود ارزيابی منود

 . با امير پيشين افغانستان را در دست نگهداشته بود
 
 

                                                 
، پرونده 62بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  437

 .133، برگ 1806، کارتن 2ويژه 
 مهان جا . 438

رهربان شوروی، // 20.06.1929نامه چيچيرين به استالين، تاريخی .  439
 .1941-1928مراسالت، سال های 



 

 223

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش بيست و يکم
 قبايل مرزی  یاز سواشغال کابل 

 و  
  به پادشاهی رسيدن نادر 

 
نيروهای امان اهللا خان در حومه غزنی و در پی آن گريز  شکست

 استحکامموقف بچه سقاء را به پيمانه چشمگيری  ،او به هند
 در پيوند با اين، در يکی از گزارش های استخبارات. خبشيد

اری از در مش440حکومت بچه سقاء«: نظامی شوروی نشاندهی شده بود
در ها چشمگيرترين نيرونيروهای او  .است شهرها حتکيم يافته

به عنوان نيروهای  ينده نزديکآدر  مه و شايدکشور بوده 
    441.»به مشار رونداصلی 

 
مبارزه بر سر قدرت «که  بود سند ياد آوری شدهمهين راستش در 

» امير«چون بر  .در افغانستان هنوز به پايان نرسيده است
. »در بياورد خودهللا است تا قبايل مرزی را زير اطاعت حبيب ا

« اين  ،سرته قبايل پشتونگبا توجه به اوضاع در روشن است 
چون اين قبايل به رغم مهه . بس به جا و به مورد بود» تاکيد

دشواری ها و پراگندگی های سده يی، آغاز به متحد شدن 
و  442انگليس قهرمان جنگ سوم افغان و -پيرامون حممد نادر خان

 . وزير پيشين حربيه منودند

                                                 
 .يوری تيخانف -در سند چنين آمده است.  440
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اسان تاريخ نظامی و ديپلماتيک برآن اند که در بر مشاری از کارشن.  442

و مهين » قهرمان جنگ سوم افغان و انگليس«کشيدن نادر خان به عنوان 
گونه پيروزی در برابر انگليسی ها در جنگ استقالل، بنا به يک رشته 
. مالحظات سياسی که بيشرت بار تبليغی داشته است، بزرگنمايی شده است

و به ) که يک منطقه دور افتاده کوهستانی است(وبی چون نربد در جبهه جن
از سوی » فتح تل«مهين پيمانه حماصره دژ تل که آن هم نادرست چونان 

نادر جا زده شده است، از ديدگاه اسرتاتيژيک امهيت چندانی نداشت و در 



 

 224

 
مقارن با سرنگونی امان اهللا خان، نادر در فرانسه بسر می 

چون پس از رخدادهای خوست منی خواست به امير اصالح طلب . برد
هرب حمافظه کار قبيله يی رجنرال سرشناس که يک  .خدمت منايد

زی بود، اقدامات شاه را به دليل شتابزدگی هنگام پياده سا
  . در کشور تاييد منی کرد یغرب طرازحتوالت 

 
ختت کابل از سوی يک تاجيک  گرفنتجنگ داخلی در افغانستان و 

نادر خان را ناگزير گردانيد با شتاب از اروپا به  ،تبار
مستقالنه وارد کارزار پيکار بر سر قدرت  و ميهن بشتابد

 . گردد
 

حمتاطانه اقدام  او ناگزير گرديد بس ،تا رسيدن به افغانستان
چون حمبوبيت امان اهللا خان در خارج به ويژه در هند  .منايد

از  هتوانست پيش از وقت پرد یاز اين بو، من. بسيار بزرگ بود
  .ه های خود برداردمبرنا

 
يکی از علل وزنينی که که رهرب افغان را ناگزير می گردانيد 

شديد به دامن ترفندهای ديپلماتيک بيندازد، کمبود  چنگ
در . منابع مالی برای آغاز مبارزه در برابر بچه سقاء بود

اروپا و هند نادر می توانست تنها از امانيست ها که در 
سيمای او ناجی افغانستان و امير خود را می ديدند، پول به 

هر چه بود، نادر توانست با رو آوردن به  . دست بياورد
ن کمک مالی خبشی از هواداران امان اهللا خان برای به دست آورد

 .  مبلغ مورد نياز را هتيه منايد
 

حميل، پول هنگفتی را به دسرتس نادر .] گ-چرخی[ حتا صديق خان
او با به ياد آوردن رويدادهای آن برهه می . خان گذاشته بود

من با ندانسنت مقاصد اصلی نادر خان و با تصور اين که «: گفت
رهنمود دادم تا چهار  ،کار می کندان اهللا خان ماو به سود ا

. بگذارند در دسرتس او هزار پوند اسرتلينگ با پشتوانه طال
که از اين مبلغ به نادر خان دو هزار  مبعدها آگاهی يافت

يی به خاطر آن از من  طی نامهاو ند که بودپوند داده 
غير از من، کسان ديگری هم به نادر  .بود سپاسگزاری کرده

های ما را بر آورده آرزور خان در نامگ. خان کمک منوده بودند
خود را به  1929نساخت و پس از سرنگونی بچه سقاء در اکترب 

                                                                                                                                                             
تعيين سرنوشت جنگ برخالف آن چه که پيوسته در طول تاريخ خالف واقع 

 .ثير چشمگير نداشتتبليغ شده است، تا
 

سيدال : برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت برای مثال نگاه شود به
، چاپ »نادر چگونه به پادشاهی رسيد؟: تاريخ سکوت می شکند«يوسفزی، 

 .1378، پيشاور،»ميوند«بنگاه اتشارات 
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اهللا خان پادشاه افغانستان خواند و سپس مهه  جای امان
 443.»تسويه کردرا هواداران او 

 
پيشگويی در باره آينده  1929هر چه بود، در ماه فربوری 

 . افغانستان ناممکن بود
 

خود با کشتی از فرانسه به  درياپيمايیروز  نادر خان به
من به خود حق منی «: هند، به رسانه های گروهی اعالم داشت 

بيشرت از ] يوری تيخانف -مساله تاج و ختت[دهم در اين مساله 
من مهچنان کمرتين آرزومندی يی . ديگر افغان ها مداخله کنم

چ گامی در مهچنان در نظر ندارم هي. ندارم تاج و ختت را بگيرم
اکميت اعليحضرت حآن چه مربوط می گردد به . بردارم جهت اين

ط به اراده مردم وفيصله اين امر مرب ،مان اهللا خانا
 444.»افغانستان می گردد

 
پا  اودر مهان هنگام گواه بر آن بود که  ی نادرآخر گفته های

به کارزار پياده ساخنت برنامه پر خطر مبارزه بر سر قدرت در 
او ود که بچنين بر می آيد که تصادفی ن. تان می گذاردافغانس

که در مهان روز رهسپار  يی مصاحبه خود را در عرشه کشتی
  .بود، داده بود لمارس

 
نادر خان با برادرانش به شهر  1929ماه می  23به تاريخ 

در و ا .ندرسيدپايتخت غير رمسی گسرته قبايل پشتون  -پيشاور
آشکارا پشتيبانی خود را از امان  ،با ارزيابی اوضاعپيشاور 

هيات سران قبايل به اين گونه، نادر خان . اهللا خان اعالم داشت
را ود مهه توان خ«داشت که  مالعکه به ديدار او رفته بودند، ا

بچه سقاء را سرنگون و تاج و ختت امان  تاداد  دبه خرج خواه
  445.»اهللا خان را برگرداند

 
رهرب برجسته سياسی  -غفار خاننادر مهچنان به خان عبدال

از وفاداری  وابه هنگام ديدار با  نناسيوناليست های پشتو
من اجنام  ن چه را کهآمهه «: اطمينان داد خود به امان اهللا خان

 446.»می دهم، به خاطر امان اهللا خان است
 

به خوست رسيد، بنا  1929هنگامی که در اوايل مارچ نادر، حتا 
ريتانيايی در مالی عام به سود امير به گزارش اجنت های ب

او پنهانی در ميان  ،ر، با اين همگم. پيشين سخن می گفت
 . سران قبايل در برابر امان اهللا خان تبليغ می کرد

 

                                                 
بايگانی مرکزی //  18.03.1946پروتکل بازجويی از صديق خان تاريخی . 443

 .  47، برگ 8234ت فدرال روسيه، پروندهخدمات امني
  . 49. ، ص1960، ترمجه روسی، »يادداشت های من«شاه ولی خان، . 444

 .267. فيض حممد کاتب هزاره، تذکر االنقالب، مسکو، ترمجه روسی، ص.  445
 مهان جا.  446
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به  ،ميهن روزهای خنست آمدن خود به رداين گونه، نادر خان 
مهه نيرو تالش می ورزيد تا پشتون های استان مرزی مشال باخرتی 

اران فزونشمار امير پيشين را در درون افغانستان از و هواد
رزه بر ار مبدين بود که امان اهللا خان بپيش  او: خود نراند

می خواست که خبش بزرگ رو،  از مهين .شکست خواهد خورد رتدسر ق
ان در مبارزه شرهرب ) يا کشته شدن(انيست ها پس از گريز ما

بدون  نان ناممکن بودمهچ .متحدان او گردند ءدر برابر بچه سقا
استان  »زادآ«از کوهنشينان نوار  ،تبارز مهبستگی با امان اهللا
 . مرزی مشال باخرتی ياری جبويد

 
ريتانيا منی بکومت ح» بيطرفی«مگر روشن است قبايل مرزی بدون 

نادر خان اين . دنکدام کمکی به نادر خان مناي ندتستوان
او می ديد که  ،نافزون بر آ. ع را به خوبی می دانستوموض

ونه انگليسی ها نگذاشتند پتان ها به کمک امان اهللا گچ
يای ندر پيوند با اين، نادر می بايستی با بريتا. بشتابند

کبير در باره رفع ممانعت مشارکت پتان ها در رخدادهای 
توانست به او  ،هر چه بود447.رسيد یافغانستان به تفاهم م

سپردن وعده به انگليسی ها  به هبایهر چند هم مقصد دخلواه خود
تنگاتنگ  ،کابل تمبنی بر آن که در صورت پيروزی و نشسنت بر خت

   .، دست يابدبا آن ها مهکاری خواهد کرد
 

اين قول حد اقل به معنای خود داری افغانستان از  ،در آينده
پشتيبانی جنبش ضد بريتانيايی شورشی در گسرته قبايل پشتون 

را می » جنتلمن ماآبانه«زشنامه روشن است چنين سا448.بود
چون آن ها می  .بايستی به شدت از پشتون ها پنهان نگه داشت

 . توانستند چنين کاری را چونان خيانت ارزيابی منايند
 

بر  برای پيروزیتفاهم پنهانی با انگليسی ها برای نادر خان 
حتا ديپلمات های . بچه سقاء، اقدام ناگزير و اجباری بود

 -سکري. برای مثال ای .ين موضوع معرتف بودندشوروی بر ا

                                                 
گشودن باب مداخله و  -به باور مشاری از کارشناسان، مهو اين کار.  447

ی قبايل مرزی هند بريتانيايی در امور داخلی دست اندازی ابزار
افغانستان، آن هم با پشتيبانی يک قدرت خارجی، بزرگرتين و ناخبشودنی 

رئال «هر چند اين کار او از ديدگاه . ترين لغزش نادر خان بود
که بيشرت بر شالوده نوعی ماکياوليسم ) سياست واقع بينانه(» پوليتيک

زير و اجباری يی برای رسيدن به قدرت سياسی استوار است، اقدام ناگ
 .بوده است، توجيه پذير می باشد

 
که کنون ديگر از خاک  -در روزگار ما نيز درست مهين گونه مداخله ناروا

پاکستان صورت گرفته و شکل دنباله دار و بی پايان را به خود گرفته 
و است، چونان بزرگرتين چالش برای صلح و ثبات در کشور و حتا منطقه 

 .جهان شناسايی شده است
اين کارشناسان بر آن اند که نادر آتشی را به خرمن هستی افغانستان 
زد که شعله های آن شايد برای دهه های متمادی، هرگاه نه سده ها  آن 

نادر با اين کارش، دروزاه های جهنم را به سوی . را خواهدسوخت
 .گ -.افغانستان گشود

 .517. ، منت انگليسی، ص»ستانآتش در افغان«استيوارت، .  448
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و حتليل سياست نادر خان در دوره  مشاور سفارت شوروی با جتزيه
حبيب اهللا » امير«جنگ داخلی در افغانستان در آستانه سرنگونی 

ر امور خارجی ديساريای خلق مبه ک 1929دسامرب  مبه تاريخ پنج
يسی لتی با انگنادر خان در اين اواخر می بايس«: گزارش داد

راه ديگری منی تواند مانده  وچون برای ا. شده باشد کها نزدي
بدون کمک مستقيم انگليس به دشوار می تواند بر نادر، . باشد

کمک او، هر گاه . سنجش منايد پايان پيروزمندانه برنامه خود
از سوی انگليس به دست نياورد، به دست آوردن کمک  یمستقيم

سيدن کمک ربه شکل چشم بسنت به  .]گ-ابريتاني[ ير مستقيمغ
های مالی از هند و نگرفنت جلو سرازيری سپاهيان قبيله يی از 

 . دست کم در برابر چشمان ما خود منايی می کند» آزاد«نوار 
 

مدهای جنگ ادر آغاز تا زدودن کامل پينادر، و، راز مهين 
لی مشی انگلوفي ،کيم وضعيت خود در داخل افغانستانداخلی و حت

. رکت خواهد کردحرا پيش خواهد گرفت و به خواست انگليسی ها 
برای  برههدر اين ) پشتون(سرنوشت قبايل افغان از اين رو، 

  449.»نقش درجه دوم خواهد داشت او
 

دوستانه » بيطرفی« عللی که به خاطر آن ها نادر به
کومت حانگيزه های . از داشت، روشن بوديبريتانيای کبير ن

در . ه از او محايت می کرد، دارای چند هپلو بودبريتانيا ک
در لندن با نگرانی فزاينده به آمادگی امان اهللا  18929آغاز 

کو سخان مبنی بر لشکرکشی به کابل و پويايی امانيست ها در م
که در سر اجنام به تصرف مزارشريف از سوی سپاهيان شوروی 

 . نظارت می کردنداجناميد، 
 

می دانستند که پشتون ها بودن يک امير انگليسی ها مهچنان 
بر خنواهند تابيد و دير يا را تاجيک را بر اورنگ پادشاهی 

زود کابل را خواهند گرفت و بچه سقاء را سرنگون خواهند 
گرفنت جلو پتان های هند از مداخلت پويا در اين پيکار . کرد
 ا،ناممکن بود و اين را ديپلمات ه» پختگی رسيده«به 
  . و نظاميان انگليسی نيک می دانستند مندانرکا
 

انگلستان منی توانست هراس نداشته باشد که  ،افزون بر اين
نظامی در  سرشارقبايل مرزی پشتون با به دست آوردن غنايم 

افغانستان تالش خواهند ورزيد هم از زير کنرتل انگليس و هم 
ی فراخوان ها. کومت مرکزی افغانستان بر آيندحاز زير کنرتل 

در دوره های خيزش » زاد و مستقلآياغستان «مبنی بر ايجاد 
های بزرگ قبايل مرزی پيوسته در هر دو سوی خط ديورند پديد 

                                                 
، 1929بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، بايگانی شخصی استارک،  . 449

 .228، برگ 5، کارتن 4، پوشه 13پرونده ويژه 
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اين فراخوان ها مهچنان در هنگام جنگ داخلی سال . می آمدند
  450.در افغانستان شنيده می شدند 1929-1928های 

 
ر آوردن يک با روی کاتا در يک سخن، بر بريتانيای کبير بود 

رهرب حمافظه کار پشتون مورد پذيرش عموم به هرج و مرج در 
هبرت از نادر  ،برای بازی منودن اين نقش. پايان خبشد افغانستان

 . خان کسی يافت منی شد
 

ت به بسن نيت انگليسی ها نسحنادر خان با به دست آوردن 
 451.با برادرانش به خوست آمد 1929ماه مارچ  6به تاريخ  ،خود

مقارن با اين وقت، دژی که از سوی باشندگان بومی به حماصره 
باشندگان خوست با . در آمده بود، در آستانه تسليمی بود

خشنودی به پيشواز قهرمان جنگ سوم افغان و انگليس شتافتند 
دژ خوست که پسان ها متون 452.و به نربدها پايان خبشيدند

 .گرديدبرای چندی ستاد فرماندهی نادر نامگذاری شد، 
 

تدوين منوده بود، نقش اصلی به  نادردر پالن تصرف کابل که 
قبايل وزيرستان هند بريتانيايی داده شده بود که می بايستی 

بل نيز  ،دناء را در هم بکوبقنه تنها نيروهای اصلی بچه س
با مهه نيرو از هم پاشيدگی و درز افتادگی  و گسيختگی ميان 

 .خنثی بسازدرا قبايل پشتون جنوب افغانستان 
 

مشار لشکرهای وزيری و مسعود  ،بنا به مدارک استخبارات شوروی
تا شصت هزار نفر وزيری و (هزار نفر می رسيد دبه نو 1929در 

که جنگجويان بسيار خوب مسلح ) نزديک به سی هزار مسعود
 453.بودند

 
تا روشن بود : اين برنامه يک نارسايی جدی داشت ،جدا از مهه

ی پتان رتا فرارسيدن پاييز منی شد به سرازي نیيعپايان خرمن 
 . کردها از وزيرستان به افغانستان سنجش 

 
اميدوار به  »آزاد«بايل نوار قنادر خان تا آمدن دسته های 

هسته آن را . ايجاد ائتالف قبايل پشتون افغانستان جنوبی بود
بايستی قبايلی می ساختند که مهراه با او در جنگ سوم  یم

نادر برای تشکيل  ،برای مثال. و انگليس جنگيده بودند افغان
ارتش خود به قبيله جدران رفت که  خبش بزرگ جنگجويان آن 

                                                 
دولتی  یبايگان// 15مشاره  ،سيای ميانهآگزارش ستاد حوزه نظامی .  450

 ،1806رتن کا ،2پرونده ويژه  ،62تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 .115برگ 

، پرونده 532بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند . 451
 .50، برگ 110، کارتن 4ويژه 

 .57. شاه ولی خان، ص.  452
، »قبايل«  1225بايگانی خدمات استخبارات خارجی،کارتن . 453
 ..27، برگ )افغانستان(
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افزون بر  454.بودندسرسپرده کماکان به فرمانده پيشين خود 
اين، جدران ها به گونه سنتی پيوندهای تنگاتنگی با وزيری 

 .ها و مسعودهای هند بريتانيايی داشتند
 

شاه حممود را که سپهدار و ديپلمات جمربی  -بردار خودنادر ، 
تنها قبيله يی که از مجع مهه قبايل مرزی –به قبيله جاجیبود، 

به ياری  .، فرستاداداری از او برخاستندوسره به هکي
رگاه های اسرتاتيژيک از هند به ذهبرتين گ، وفاداری جاجی ها

 ،اين کاربا  455.ندرتل نادر در آمدنتان زير کسسوی افغان
 . کيم خبشيديش مواضع خود را در ناحيه خوست حتپبيش از  ،نادر

 
شاه ولی خان  در يکی  -مهين وظيفه را برادر ديگر نادر شاه

منگل ها  -از موثر ترين و پر مشار ترين قبايل پشتون جنوبی
  456.به دوش داشت که توانست موفقانه رسالت خود را اجنام دهد

 
اوضاع در گسرته قبايل پشتون را نيک  اين گونه، نادر خان که

می دانست، در خنستين گام ها در سرزمين افغانستان نيرومند 
را به .] گ-هند بريتانيايی[رستان ترين قبايل جنوبی و وزي

سوی خود متمايل ساخت و نيز ازتباط مطمينی با هند 
 .بريتانيايی تامين منود

 
ود، حممد هاشم سهم بارزی را در پربوزی آينده برادر بزرگ خ
جايی که او  –خان نيز داشت که از خوست به مشرقی رفت 

. ارتباطات گسرتده يی در ميان سرشناسان بومی قبايلی داشت
شايد نادر خان نيک می دانست که اوضاع در اين استان بس 

چون بسياری از قبايل پشتون و طوايف از سوی . پيچيده است
 . بچه سقاء خريده شده بودند

 
خان با آن که تند خو و به هيچ رو مرد ميدان جنگ هاشم 

 موضوع، در پيوند با اين. نبود، مدير و ديپلمات خوبی بود
نثی ساخنت خمنطقی است گمان زد که در ماموريت او تنها 

مل می شد و بايسته اآباد ش هواداران بچه سقاء در منطقه جالل
 »ميرا«دست کم خبش کوچکی از نيروهای  ،کانمبود تا جای ا

در فرجام چنين هم از کار . می کشاندخود  سویبيب اهللا را به ح
توانست  ، مگر،با بسيار دشواری هر چند هم هاشم خان: برآمد

دو بار شکست خورد و سر  ،مگر. دسته های رزمی يی تشکيل منايد
به هند عقب نشينی منايد  1929اجنام ناگزير گرديد در سپتامرب 

                                                 
وتاهی در باره  تبصره ک«يادداشت گزارشی سفارت شوروی در کابل،  .454

// 15.01.1930تاريخی  ،»قبايل داخلی جنوب افغانستان منهای درانی ها
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، بايگانی شخصی استارک، پرونده 

 .12برگ  1، پوشه 4، کارتن 14ويژه 
455 .Gregorian V. The Emergence of Modern Afghanistan. Stanford, 1969.P. 248. 

 .60. شاه ولی خان، ص.  456
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ت انگليس بازداشت گرديد و تنها ومککه در آن جا از سوی ح
 457.توانست پس از پيروزی برادر خود به ميهن باز گردد

 
نادر خان آشکارا بچه سقاء را با گسيل  1929در ماه مارچ 

ه در آن آمده بود که کبه چالش فرا خواند او را پيامی 
کسی را بر «خنواهند کرد و  راذپشتون ها قدرت را به او واگ

ستان خواهند نشاند که در ميان آن ها نفوذ ختت پادشاهی افغان
د در صورت موافقت با راو به بچه سقاء وعده سپ458.»داشته باشد
. خواهد ساخت که پادشاه شود» کسی«اون عاو را م ،اين شرايط

حبيب اهللا خان جواب  »ريما«پاسخ، جنرال نادر خان از در 
 تا وقتی که من زنده ام،«. کوتاه و بسيار روشنی  دريافت

نيرومند  و در دستان ختتی را که به زور مششير خود گرفته ام
اين بود که شعله های جنگ  459.»من است، به کسی خنواهم داد

 . داخلی در افغانستان با نيروی تازه يی زبانه کشيد
 

پيام خود از کسی  رخان د رناد به گونه يی که ديده می شود،
آن هنگام هنوز دليل اين کار آن بود که در  .نام نربده بود

نيز داشت،  رن اهللا خان که به اندازه کافی سپاه در اختيااام
ان خنادر  ،تا شکست کامل او. در گير پيکار بر سر قدرت بود

ترجيح می داد از دور متاشاگر آن باشد که چگونه رقيبان او 
  .يک ديگر را در جنگ فرسايشی می سايند

 
راه  .نيک می دانسترا » تله غلزايی«افزون بر اين، او خطر 

به سوی کابل را به روی او سرزمين های امحد زايی ها می بست 
و بر پشت جبهه او لشکرهای سليمان خيل و قبايل متحد آن ها 

به ضرکه از هند در حال برگشت بودند، در هر آن می توانستند 
 . بزنند

 
خرد ورزانه رزمی در برابر  شگرددر اين اوضاع، نادر يگانه 

تصميم گرفت جنگ را به گونه فرسايشی : ء را برگزيدبچه سقا
ان تازه يی را در دپيش بربد و با دادن هر گونه وعده ها متح

 .به سوی خود بکشاندبيابد و  ميان قبايل مرزی پشتون جنوبی
او برای متحد ساخنت پشتون ها به گونه يی که در اسناد 

افغانی  افغانستان بايد«اطالعاتی شوروی آمده است، از شعار
 460.، هبره گرفت»!باشد) پشتونی(
 

                                                 
سفير شوروی در کابل به کميسياريای خلق در  -استارک. يادداشت ل.  457

در باره اعضای حکومت و کرسی نشينان بااليی در «امور خارجی، 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون // 1931ماه می  31افغانستان، تاريخی 

، 1، پوشه 5رتن ، کا15، پرونده ويژه 1931روسيه، بايگانی شخصی استارک، 
 . 87برگ 

  .63.فيض حممد کاتب، ص. 458
 مهان جا.  459

، پرونده 62بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  460
 . 146، برگ 1806، پوشه 2ويژه 
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خنستين هتاجم نادر بر کابل آغاز  1929ماه مارچ  27به تاريخ 
شرايط برای آغاز اقدامات رزمی در بابر بچه سقاء  461.گرديد

نيروهای اصلی او در برابر : بسيار مناسب برگزيده شده بود
 1929 در اواخر. ل شده بودندسيگ )به حمور غزنی[ امان اهللا خان

را گرفت و توانست مشار دسته های  زنادر بدون جنگ شهر گردي
ندی يکی از چپس از . هزار جنگجو باال بربد 5-4خود را تا 

گاه مهم اسرتاتيژيک التيمور را بگيرد ران او توانست گذدرارب
ه زمين های بو دسته يی که نادر خود بر آن فرمان می راند، 

 . امحد زايی ها در وادی چرخ برسد
 

که پيروزمندانه آغاز گرديده بود، با شرمساری شکست  هتاجم
چون امحد زايی ها دسته های پيشتاز نادر خان را در هم . درخو

به رهتديد ض. بی درنگ فرمان عقب نشينی داد نادر هم .کوبيدند

                                                 
نادر خان روی هم رفته پنج بار بر کابل لشکرکشی کرده بود که در .  461

 .دچهار هتاجم خنست با شکست رو به رو شده بو
شايان يادآوری است که در چهار هتاجم خنست، تنها نيروهای : يادداشت

آن گاه . قبايل داخلی اشرتاک داشتند که مهه يا شکست رو به رو شده بود
نادر خان که از گرفنت کابل نوميد شده بود، به ياری جنگجويان قبايل 
ر وزيری هند بريتانيايی هتاجم پنجمی را سازماندهی کرد و توانست ب

نيروهای خسته و فرسوده امير حبيب اهللا که به شدت با کمبودهای 
 . تدارکاتی رو به رو بودند، پيروز گردد

 
نادر چگونه به : تاريخ سکوت می شکند«کتاب  76. در اين پيوند در ص

نادر، در عين زمان حاجی حممد اکرب ... «:می خوانيم» پادشاهی رسيد؟
کتوب مفصلی عنوانی دينس بيری سکرتر قونسل پيشين مببی را با م -يوسفی

امور خارجه حکومت هند که با حاجی سابقه شناسايی داشت، به مسله 
فرستاد و نامه خصوصی يی هم به دست او به نام مهفريز داد تا در 

 . رساندن مکتوب و اجرای مطالباتش مساعدت منايد
م سند مشاره که به نا 1929سپتامرب  18نادر در اين نامه حمرمانه تاريخی  
در آرشيو ملی هند موجود است، چنين  1929مربوط امور خارجی سال  40-اف

 :اظهار می کند
اگر حکومت هند به قبايل آن سوی سرحد اجازه ندهد که به او کمک و «

معاونت منايند، هرگز کامياب خنواهد شد و افغانستان دچار هرج و مرج و 
مد اکرب جريانات را به صورت به طوری که حاجی حم. تباهی خواهد گرديد

مفصل به مشا شرح خواهد داد، به وجود آمدن يک حکومت قوی و مستقر در 
افغانستان سراسر به مفاد دولت بريتانيا بوده منجمله امتيازات زير 

 :را برای مشا تامين خواهد کرد
 روابط نزديکرت بين افغانستان و بريتانيا  -1
 کاهش نفوذ روسيه  -2
 غات اشغال انگيز و خمالفانه د رهندجلوگيری از تبلي  -3
 کابل توسط بريتانيا -قندهار و هرات -ساختمان خط آهن مچن  -4
روابط با قبايل سرحد به ترتيبی تنظيم خواهد شد که برای دولت بر  -5

 يتانيا مساعد باشد
کمک مالی بريتانيا را مانند گذشته ! افغانستان با وصف استقالل -6

 .گ-»...خواهد پذيرفت
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را ناگزير گردانيد برای چندی  اوسليمان خيل از پشت جبهه 
 462.ردور مشال دست نگهدااز يورش به حم

 
به بسياری رخدادهای آينده نشان دادند که نادر خان مساعی 

، رهرب مذهبی غلزايی ها.] گ-جمددی[شير آقا  تا ه بودخرج داد
ميان نادر  1929نفس گفتگوها در ماه اپريل . او بپيوند به

 »يادداشت های خود« شاه ولی خان در رالزايی خان و سران غ
 463.تاييد می منايد

 
ها، نادر توانست مقارن با ميانه های ماه می  با مهه دشواری

مدعی تاج  ،با اين کار. مهين سال با شير آقا به تفاهم برسد
ان خود را در پيکار يبهه سپاهجو ختت افغانستان توانست پشت 

 . رو بر سر کابل ايمن سازد پيِش
 

که ادی لوگر وماه می دسته های او بار ديگر به  15به تاريخ 
حبيب اهللا به پا خاسته بودند، » امير« ر برابر باشندگان آن د

هنگامی که لشکرهای  1929ماه می  18به تاريخ  464.نددرازير شس
شير آقا نادر را  ،ندبودله ا پيگرد امان سرگرم سليمان خيل

امير نو افغانستان خواند و از قبايل پشتون خواست تا از او 
 . پشتيبانی منايند

 
باشندگان جنوب  ،العات نظامی شورویبر پايه اطالعات سازمان اط

. برخورد منودند خويشتندارانهافغانستان با اين فراخوان 
د در مهان ماه هتاجم به سوی کابل نچيزی که به نادر اجازه ندا

 ردر کتل التيمو ککوچربدهای نيک رشته پس از  و غاز منايدآرا 
 465.ناگزير گرديد بار ديگر عقب نشينی منايد

 
ارک دومين هتاجم خود بر کابل که قرار بود به نادر هنگام تد

رگرتی زن به راه بيفتد، شکست از اين هم بوماه ج 27تاريخ 
بچه سقاء هم با هبره گيری از حلظه مناسب بر دمشن . خورد

 زپيشدستی کرد و در اواخر ماه می شاه ولی خان را از گردي
مورد نربد بر سر اين شهر را درست مانند  ترنوشس. بيرون راند

زنی هتاجم مهزمان سپاهيان بچه غامان اهللا در هنگام حماصره شهر 
 .رقم زدسقاء و لشکرهای سليمان خيل و متحدان آن ها 

 
محايت شير آقا از نادر نتوانست جلو اين قبايل جنگجوی 
غلزايی را از محله بر نادر بگيرد و سر اجنام نادر باز هم 

 466.ناگزير به عقب نشينی گرديد
 

                                                 
، 897، کارتن 1،پرونده ويژه 25895نی دولتی نظامی روسيه، فوند بايگا.  462

 . 21برگ 
 . 62. شاه ولی، ص.  463
 .129. فيض محد کاتب، ص 464
 21، برگ 897، کارتن 1بايگانی دولتی نظامی روسيه، پرونده ويژه .  465
 . 22مهان جا برگ .  466
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ميان نيروهای بچه سقاء و نادر خان به گونه  1929ستان تا تاب
متناوب درگيری روی می داد که در اين درگيری ها سپاهيان 

بی . کابل که هبرت مسلح بودند، پيروز از ميدان بيرون می شدند
اين . دی لوگر گرددريف را بگذارند سر از نو وارد واآن که ح

 .گونه در کشور بن بست رومنا گرديده بود
 

ی هتاجم به کابل برآيد نادر منی توانست به ميدان عملياتی برا
جايی که  -به جنوبی رخنه منايد و حريف اوهم منی توانست

نيروهای اصلی قبايل مرزی وفادار به نادر متمرکز گرديده 
 .بودند

 
ضع پايان ودر ماه اگوست هر دو حريف تصميم گرفتند، به اين  

ت کابل تالش ورزيد هتاجم در آغاز اين ماه حکوم. ببخشند
و از وادی ) سه هزار سپاهی با نزديک به(مهزمانی را از غزنی

سازمان دهد تا راه های نادر ) چهار هزار سپاهیبا (لوگر 
. بدويان جنوبی را در هم بکوبسته و سپس جنگج دخان را از هن

ه کمنگل ها و جاجی ها  خنست بر مضربه اصلی می بايستی در گا
  467.دمآمی ان به نادر وفادرا بودند، وارد بيش از ديگر

 
زنی برای آغاز غزامی از عسپاهيان ا 1929ست اواخر ماه اگدر 

فرمانده  -سيد حممد. به گرديز رسيدند هتاجم در برابر منگل ها
زير فرمان  پنج هزار سپاهیکه تا ( گرديز -پادگان غزنی

اسير تالش ورزيد تا پيش از هتاجم اصلی نادر خان را ) داشت
  468.چيزی که مهه عمليات را بر هم زد -بگيرد

 
او  پيشا روی ردبا وعده کمک در اسير گرفنت نامنگل سران 

اگوست سه  25-24در نتيجه، به تاريخ های . سرتاندگدامی را 
از سوی منگل ) هزار نفر 5/2به  کنزدي(گردان از سپاهيان کابل

 . ه ميرزکی نابود شدندحيها در نا
 

شيد تا از اين پيروزی سود جسته و دست به ضد نادر خان کو
او مهچنان کوشيد به وادی لوگر . رديمحله بيازد و گرديز را بگ

توانست نه تنها  شهر سيد حممد ينمگر در نزديکی ا. گشايدبره 
هتاجم لشکرهای قبايل مرزی را در هم بکوبد، بل نيز آن ها را 

 . دهدب هم شکست
 

                                                 
دولتی بايگانی // 16گزارش ستاد حوزه نظامی آسيای ميانه، مشاره .  467

، 1805، کارتن 2، پرونده ويژه 62تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 .141برگ 

، جلد دوم، »تاريخ روابط سياسی افغانستان«لوديک آدمک در کتاب .  468
، ويراسته »پاييز«، چاپ بنگاه انتشارات 263.ترمجه استاد صاحب زاده، ص

برای زنده آوردن  جبيب اهللا چهل هزار روپيه... «: آريانفر می نگارد
شايد مهين موضوع انگيزه زنده دستگير ساخنت . »...نادر خان پاداش گذاشت

نادر گرديده باشد که منجربه به دام افتان و نابود شده بيش از نيمی 
 .گ-.از سپاهيان پادگان گرديز او گرديد
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کابل که فرماندهی گروهبندی  کومتحوزير حربيه  -پردل خان
لوگر سپاهيان را بر دوش داشت، محله پشتون ها را در ناحيه 

  469.کتل التيمور به عقب زد
 

مهزمان دو محله با شکست رو به  1929اين گونه، در اواخر اگست 
در آغاز بچه سقاء شکست خورد و در پی آن هتاجم  :رو شد

فرماندهی نادر شتون به پنامنهاد سوم جنگجويان قبيله يی 
 . خان به کابل به مهين سرنوشت سر دچار گرديد

 
ر طبچه سقاء و حواريون او بی آن که خ 1929در ماه سپتامرب 

له منايند، تصميم گرفتند با سپاهيان خود کنند به جنوبی مح
جايی که حممد هاشم خان با بسيار دشواری  -مشرقی را بگيرند

 24(ی را تا گرزه های بتوانسته بود از مجع قبايل بومی دست
افزون بر اين، بدون کنرتل خشن  470.اد منايدجاي) هزار رزمنده

بر اين استان ممکن نبود بازرگانی افغانستان با هند را 
کابل آن  در باره امهيت اين استان برای حکومت. تامين منود

به هزار سپاهی را  6-5ه سقاء فاکت گواهی می دهد که بچ
  .ه بودگسيل داشت به حومه جالل آباد الهفرماندهی برادرش محيد

 
 ،زرگی از خطوط دفاعی کابلب یروهايبيرون بردن چنين ن

 یحبيب اله دست به چنين خطر» امير«مگر . تباه بزرگی بودشا
ون جنگ از سوی سپاهيان زير فرمان دمشرقی تقريبا ب. زد

خوگيانی ها به رهربی قيس خان دسته های . محيداله تصرف گرديد
م خان را هنوز پيش از رسيدن سپاهيان کابلی سرکوب منوده هاش

خبشی از سپاهيان خود  ،محيد اله پس از گرفنت جالل آباد .بودند
 471.را به مصاف قبيله جاجی فرستاد

 
ته می توان گمان برد که بچه سقاء می خواست مشرقی را به خت

ربه بر نيروهای نادر خان هم از ضبرای وارد آوردن  یخيز
مگر، زمان برای چنين  .مبدل سازد ،ن و هم از پشت جبههجناحي

در ماه سپتامرب بسياری از قبايل . محله يی را فرو گذار کردند
کوچيده  دبه هن.] گ-خماصم با نارد[جنوبی  نغلزايی افغانستا

استان » زادآ«اين در حالی بود که در نوار قبايل . بودند
ری خرمن ها پايان مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی مجع آو

 . يافته بود
 

با آن که حريف توانسته بود برای چندی نادر خان را از 
زمينه سربازگيری برای او از مجع  ،دور منايدميدان بازی 

                                                 
، 1، پرونده ويژه 25895مهان جا، بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  469

 .23-22، برگ های  897ن کارت
 .213. فيض حممد کاتب، ص.  470
يکی از لغزش های بزرگ امير حبيب اله کلکانی خبشودن ماليات بود .   471

در اين زمينه، سخنان داکرت . که منجر به به ته کشيدن خزانه گرديد
تاريخ و زبان در «: نش به.  باستانی پاريزی بس به جا است

 .يل هروی، ايران، نوشته جنيب ما»افغانستان
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در گام خنست از مجع وزيری .] گ-آن سوی مرز[لشکرهای پتان های 
-در پيوند با پايان يافنت مجع آوری خرمن ها[ ها و مسعودها

 . بود گرديده اسب و مساعدبس من .]گ
 

ا نادر خان ناگزير گرديده بود، مهه ببچه سقاء طی دوره نربد 
و خزانه کابل به  در کابل را به مصرف برساند مهماتذخاير 

اين گونه . ارتش او تلفات سنگينی ديده بود 472.ته کشيده بود
. شمگيری افت داشتچمی آن به پيمانه زمشار نفرات و آمادگی ر

سربازگيری ها و  ،تاراجگری ها ربه خاطر حبيب اهللا رژيم امي
 ،ت ها نه تنها مورد تنفر و انزجار خبش بيشرت پشتون هانشوخ

 .بل نيز باشندگان مشال کشور قرار گرفته بود
 

، لستانه پيکار تعيين کننده بر سر کابآدر يک سخن، در 
له مجاز (کومت منابع کافی نداشت و حمبوبيت آن در ميان مردم ح

از اين رو، به . پايين آمده بود) در ميان باشندگان کابل
در برابر فشارهای فزاينده دسته های  دشوار می توانست

   . پشتونی به فرماندهی نادر بيستد
 

نادريه که مدارک بچه سقاء پويايی موثر استخبارات  ستکبه ش
دقيق را در باره نيروها و برنامه های حريف گزارش می داد، 

جاسوس نادر خان در شهر پيشاور بازرگانی به . شيدتسريع خب
نام حکيم به گونه منظم  از کابل از آدم های خود پيام های 

در . رمزی راديويی در باره اوضاع در کابل به دست می آورد
 يک اجنت در درون سرويس اطالعاتی امير حبيب اهللاهپلوی اين، 

به  سياردر نتيجه، نادر خان ب473.شاه ولی خان کار می کرد
مرتصد و وبی در باره اوضاع در اردوگاه دمشن آگاهی داشت خ

 474.زمان مناسب برای هتاجم به کابل بود
 

پتان : حلظه دير رس فرا رسيد 1929در ميانه های ماه سپتامرب 
رازير سقبايل هند بريتانيايی آغاز به » زادآ«ها از نوار 

هزار 5/3به اردوگاه نادر خان . منودند به افغانستان شدن
نيز و اچکزايی های هند بريتانيايی  475دنی و مسعود آمدروزي

                                                 
، کارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  472
 .23، برگ 897
 .572. استيوارت، آتش در افغانستان، منت انگليسی، ص.  473

ريه استيوارت در کتاب آتش در افغانستان در زمينه چنين می .  474
نام حمی الدين به مهچنان يک شخص مورد محايت شاه ولی خان به ...«: نگارد

مست خمرب حبيب اهللا در کابل فعاليت داشت و رازهای نظامی حبيب اهللا را با 
 .گ-.»تلگرام بی سيم بدون کد به نادر خان گزارش می داد

برای مثال . منابع ديگر مشار اين جنگجويان را  بيشرت  بر می مشارند.  475
قمری از  1328ثانی در نامه يی که شاه حممود خان به تاريخ پنجم ربيع ال

جاجی به کتواز به نور املشايخ فرستاده بود و اصل اين نامه در دوسيه 
 :اسناد حممد معصوم جمددی پسر شيخ املشايخ ضبط شده است، چنين می نگارد

هم قوت زياد مهمند، افريدی، خوگيانی، ) ننگرهار(از مشرقی ... «
به حدود کابل محله  سرخرودی و شينواری حرکت کرده و در اين دو سه روز

از طرف وزيرستان هم لشکر زياد روانه شده، ده هزار آن ... خواهند کرد
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به گمان . تان قندهار به هم قبيله يی های خود پيوستندسا به
بسيار، اين قبايل مرزی اقدامات خود را مدت ها پيش از گذشنت 

در اين پيوند، منطقی . از خط ديورند، مهاهنگ ساخته بودند
ر خان و هواداران او در چهار خواهد بود، گمان بزنيم که ناد

 .چوب يک برنامه اقدام منوده بودند
 

د بريتانيايی برای قبايل رسيدن هم قبيله يی ها از هن
انی در برابر بچه گچون آژيری بود برای خيزش مهمهقندهار 

را » جديدقلعه «نيروهای متحده اچکزايی و نورزايی دژ . سقاء
پاهيان کابلی تالش س. گرفتند و پادگان آن را تصرف کردند

ند مگر، شکنورزيدند شورشيان را در حومه قندهار در هم ب
چون يگان های . ناگزير گرديدند با شتاب عقب نشينی منايند

پس از . انت منودنديمتشکل از پشتون های بومی به آنان خ
اسری را به خود گرفت و حتا قبايل رچندی، خيزش ها شکل س
 .غلزايی به آن پيوستند

 
مرکز استان قندهار که نيز در آن شورش باشندگان  در  هرادا

يان قبايل وآغاز شده بود،  از سوی جنگج» ها یمشال«برابر 
که مشار آنان به بيش از دوازده هزار نفر می (بومی پشتون 

 .، گرفته شد)رسيد
 
دگان های غزنی اتالش های بچه سقاء مبنی بر ارايه کمک به پ 

نگاه او ناگزير گرديد سه هزار نفر آ. و مقر به شکست اجناميد
ان قندهار بفرستد که با گستاندن حماصره پادکديگر را برای ش

 476.اين کار، نيروهای دفاعی پايتخت را بيش از پيش تضعيف منود
اين بود که فرصت مناسب برای هتاجم نيروهای نادريه به کابل 

 .فرا رسيد
 

ی وار جنگجنزديک به چهارده هز 1929سپتامرب  25به تاريخ 
پا به برنامه از پيش ريخته شده  مهاهنگ باقبايل مرزی پشتون 

حبيب » امير« ميدان کارزار سرنوشت ساز در برابر سپاهيان 
 ،مگر. روشن است هدف عمده آن ها گرفنت کابل بود. اله هنادند

متوقف عمليات را که شاه ولی خان پيش می برد در وادی لوگر 
  .گرديد

 
نادر خان نيروهای ارات شوروی آمده است که در اسناد استخب

تاييد می گرديد  ،با اين کار. نددر اين وادی گير کرده بود
ه او گروهبندی نيرومند بچه سقاء در گرديز هکه در پشت جب

                                                                                                                                                             
اضافه از بيست هزار لشکر . به چهاونی خوست رسيده و باقی هم می رسند

در اين وقت از طرف سليماخنيلی ها اگر يک حرکت کرده . هتيه کرده اند
م هندوستان در بابت از اشتهارات مرد... شود، مهه کارها خوب می شود

خملص صاحب  شاه . جتارت سليمان خيلی ها هم ايشان را دانسته کنيد
 . »حممود

، کارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  476
 .24، برگ 897
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پنج هزار (ندهار قو در ) هزار نفر با توپخانه 3.8نزديک به (
هتاجم اين گونه، . مانده بود) پنج هزار نفر(رقی  شدر م) نفر

 . طری بودخبه کابل امر بس پر 
 

در آغاز، از طريق وادی لوگر به پايتخت تنها دسته سه هزار 
ی ها و مسعودها  دست به هتاجم زدند و بقيه يازده ريزنفری و

هزار جنگجوی پشتون امنيت پشت جبهه نيروهای پيشتاز را 
   477.تامين می کردند

 
 ی اهللاهبه فرماند(ا دسته های وزيری ه 1929اکترب  2به تاريخ 
و مسعودها به لوگر رسيدند و آغاز به پيشروی به  )نواز خان

ينی با گروهبندی بچه سقاء که از مگنربد سه. سوی کابل منودند
ش در مواضع استوار سنگر گرفته و از پشتيبانی توپخانه يپ

از  تروشن اس. نان بودآن هبره مند بودند، در انتظار يسنگ
روهای نادريه يای بچه سقاء نسبت به ننيروه ،اين ديدگاه

شانس پيروزی پشتون  ،در چنين وضعی. برتری و دست باال داشتند
 . به صفر بود کها نزدي

 
» امير«اکترب گروهبندی لوگر  5مقارن با تاريخ  ،با اين هم
سرکوب گرديد و دسته های قبايل .] ک-ناگهانی[حبيب اله 

دليل چنين . يافتندپشتون به سنگرهای نزديک به کابل دست 
پيروزی درخشان شاه ولی خان، پيوسنت فرمانده خبش بزرگی از 

جنرال حممد عمر خان به اردوگاه  –در لوگر یاهيان کابلپس
نزديک به چهار هزار (يگان های وفادار به او .نادريه بود

 . به شاه ولی خان پيوستند ویی از ونيز به پير) نفر
 

به فرماندهی ) تاجيک ها(منی ان کوهدارافس وتنها سربازان 
 رزيدند در برابروتالش  )ر نفرانزديک به دو هز(پردل خان 

اين دسته با از دست دادن  478.مهامجان دست به مقاومت بيازند
بيش از نيمی از سربازان خود نه تنها نتوانست يه کابل 

بل نيز زير هتديد نابودی کامل ناگزير بود به  ،بيابد
 . ايدکوهدامن عقب نشينی من

 
ه سقاء از پشتيبانی نيروهای اصلی خود برای گونه، بچاين 

در سنگرهای  .روز حمروم گرديددو، سه پايتخت طی  دفاع از
زير فرمان او مانده  سپاهیهزار  5/1پيرامون کابل  تنها 

سپاهی گارد خاص که به پاسداری از ارگ  هفت صدمهچنان . بود

                                                 
مسوول خبش افغانستان دفرت هفتم ستاد حوزه  -ياد داشت بورياچنکو .  477

اکترب  8، تاريخی »ره رخدادها در افغانستاندر با«نظامی آسيای ميانه، 
، پرونده 62بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // 1929

 .171، برگ 1806، کارتن 2ويژه 
وضعيت  -افغانستان«، 17گزارش ستاد حوزه نظامی آسيای ميانه، مشاره   . 478

، 62، فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه// ، »سياسی
 .165، برگ 1806، کارتن 2پرونده ويژه 
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ا اين هم، بچه سقاء به ب .می پرداختند، به او وفادار بودند
 . رغم فاجعه يی که در راه بود، بر آن شد تا پای جان برزمد

 
دسته های وزيری و جدران به فرماندهی شاه بامداد ششم اکترب 

آغاز به پيشروی به سوی  ،گيری از پيروزی هولی خان با هبر
کليد  ،سنگرهای اين کوه. کوه  اسرتاتيژيک شير دروازه منودند

نادر خان به خاطر گرفنت اين کوه برای . بودند دفاعی کابل
پشتون ها بزرگرتين جايزه را به عنوان پاداش به مبلغ يک 

اين در حالی است که جايزه . ون افغانی وعده سپرده بوديميل
 479.فنت ارگ را هفت صد هزار افغانی تعيين منوده بودرگ
 

ه در جريان روز، وزيری ها و جدران ها چندين بار به اين کو
روز ديگر نيروهای تازه نفسی . مگر پس زده شدند. يورش بردند

برای شاه ولی خان از راه رسيدند و مشار نيروهای او به هشت 
او توانست با اين نيروها اوضاع را به سود . هزار تن رسيد
ندی های نزديک ارگ رسيده لنربدها ديگر بر سر ب: خود بچرخاند

وه شير دروازه را کی پشتون اکترب لشکرهاهشتم شب هنگام . بود
خط دفاعی کابل در هم شکست و قبايل مرزی وارد شهر : گرفتند

بچه  1929اکترب هشتم اشت و بامداد دديگر مقاومت سودی ن. دندش
و  سقاء به سپاهيان خود فرمان داد تا پايتخت را ترک گويند

به پدافند از ارگ ) نفر صدهار چبه تعداد (ش ردخود با گا
 480.پرداخت

 
به تاريخ دوازده اکترب او توانست شب هنگام در گير و دار 
نيردهای سهمگين از دژ حماصره شده ارگ که روز ديگر تسليم 

  481.شد، بگريزد
 

بايسته است نشاندهی کرد که به رغم مهه دستورهای جدی 
قبايل پشتون از سوی  یرخشونتبا به گونه بسکابل  ،نادرخان

سفارت های شوروی و ايران دست آن ها تنها به . به تاراج رفت
ديگر مهه منايندگی های ديپلماتيک دفرتهای دولتی و نيز 482.نزدند

تا تار حخانه های باشندگان شهر به گونه يی به تارج رفت که 
اين يک عادت بس ناپسند سده يی  .و سوزن هم برای شان مناند

کوهنشينان بود که پيروزمندان به آنچه که دست می يافتند، 
 . ا غنيمت می مشردندآن ر

 
به .] گ-سوار بر اسپ [نادر  1929به تاريخ پانزدهم اکترب 

کابل آمد و سران قبايل مرزی پشتون در مهان روز او را با 
هر چه  .نام نادر شاه به عنوان پادشاه افغانستان برگزيدند

بود، پس از اين رخدادها جنگ داخلی در افغانستان هنوز به 
                                                 

، کارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  479
 .25، برگ 897

 .25مهان جا، برگ . 480
 .215. ، ص2004کارگون، تاريخ افغانستان، مسکو، .  481
  . 212. ص 1998، مسکو، 1929-1919پانين، روسيه شوروی و افغانستان، .  482
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در چاريکار بچه سقاء آغاز به مجع آوری . پايان نرسيده بود
بازمانده های ارتش خود برای ادامه مقاومت در برابر نادر 

طی چند روز او توانست نزديک به پنج هزار نفر گرد  .کرد
با چنين نيرويی بچه سقاء می توانست دمشن سرسخت و . بياورد

 . خطرناکی برای نادر به مشار برود
 

چه سقاء از باشندگان کوهستان و نادر برای از ميان بردن ب
در غير . کوهدامن خواست تا بچه سقاء را به دست او بسپارند

باشندکان اين نواحی را هتديد به سرکوب و نابودی کامل «آن، 
   483.»کرد
 

بچه سقاء ناگزير  ،به هر رو، هر چه بود، در سر اجنام کار
ون گرديد به نادر تسليم شود و مهراه با تنی چند از حواري

و  484در کابل به دار زده شد 1929به تاريخ يکم نوامرب  خود 
در  1929-1928اين گونه، بر جنگ سهمگين داخلی سال های 

  486.هناده شد 485)مگر نه نقطه پايانی(افغانستان نقطه خونينی 

                                                 
، 2، پرونده ويژه 62بايگانی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند . 483

 . 165، برگ 1806کارتن 
کتابش در زمينه کشته شدن حبيب اهللا چنين می  282. لودويک آدمک در ص.  484

به  1929به رغم خبشايش و سوگند به قرآن، در اول نوامرب ... «: نگارد
هللا را با برادرش محيداهللا، سيد حسين و ساعت پنج و نيم بعد از ظهر حبيب ا

 -وزير دربار، حممد صديق جنرال  -ديگر پيشوايان رژيم چون شيرجان خان
برادر شير جان از ارگ بيرون کشيدند و پشت ديوار غربی ارگ نزديک برج 

 .»تيرباران کردند
اجساد تيرباران شده آنان را بعدا بر چوبه های دار آويزان : يادداشت
 . گ-.منودند

در . شورخبتانه، اين نقطه پايانی تا به امروز گذاشته نشده است.  485
آتش در «اين پيوند، سخنان پايانی بانو ريه استيوارت در کتاب 

در يافتم که در بين خاکسرتها و خواب «: شايان توجه است» افغانستان
هنگامی که . های مانند خواب ديدن های امان اهللا خان عنقايی هنفته است

تش خاموش می شود، اکثرا اخگر از آن به جا می ماند، و اگر پکه زده آ
چنانچه امان اهللا خان آتشی را . شود، شعله يک بار ديگر زبانه می کشد

اما اخگر يا جرقه های آن دو باره به آتش . افروخت و خاموش گرديد
 .مبدل گرديد و تا به امروز شعله ور مانده و خاموش نشده است

 .گ-.197-196. ص.ش در افغانستان، ترمجه کوهسار کابلی، صآت: نش به 
. ص.در ص» افغانستان در پنج قرن اخير«روانشاد فرهنگ در کتاب .  486
: روبدادهای دراماتيک آن برهه را چننب به رشته نگارش می کشد 590-591
يک تعداد وزيری به منطقه جاجی که نادر خان  1929در ماه سپتامرب ...«

لشکر . شينی ار گرديز به آن جا پناه برده بود، وارد شدپس از عقب ن
قبل از اين محالت از طريق . خمتلط جاجی و وزيری به سوی کابل حرکت کردند

اما اين بار نقشه جنگ را چنين طرح کردند که . گرديز صورت می گرفت
شاه حممود خان با يک عده حمدود از افراد از مير زکه به گرديز محله 

ی امدادی سقاوی را به آن سو جلب کند و شاه ولی با قوای برده، نيرو
تازه دم وزيری و يک تعداد جاجی از راه دشوار گذار دوبندی به وادی 
لوگر وارد شده بدون اعتنا به نيروی حبيب اهللا در گرديز و ساير نقاط 

 . سر راست به سوی کابل پيش برود
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پشتون ها نقاط ضعف و قوت خود را  ،در روبدادهای اين سال ها
ر ديگر ثابت ساختند که با کمگر ي. آشکارا به منايش گذاشتند

 شتعيين کننده يی در کشاکقبايل مرزی دو سوی ديورند فاکتور 
 . نظامی درونی افغانستان هستند -های سياسی

 
پيروزی آن ها در جنگ داخلی از ديدگاه ما از بسياری جهات 

نگی قبايل پشتون در آن جروی يچون ن. از پيش تعيين شده بود
                                                                                                                                                             

سقاوی در گرديز  و اين نقشه کارگر افتاد و در حالی که يک اردوی 
اردوی ديگر آن به قيادت سور جرنيل در لوگر عليا جا به جا مانده 
بود، شاه ولی خان که يک دسته از افراد مست مشرقی به رهربی حممد گل خان 
به او پيوست، اردوی تازه يی را که حبيب اهللا از کابل برای مقابله با 

کست داده از طريق چهار او فرستاده بود، در تنگی واغجان و حممد آغه ش
آسياب به کابل نزديک شد و پس از آن که بر کوه شير دروازه در جنوب 

 . شهر دست يافت، ارگ را در حماصره کشيد
 

حبيب اهللا می خواست در ارگ به مقاومت دوام داده، پس از رسيدن 
اردوهايی که از مزار شريف و ساير نقاط به کمک خود خواسته بود، يک 

اما يکی از افسران او به . ا حريفان دست و پنجه نرم کندبار ديگر ب
نام پردل در حالی که برای کمک به او به ارگ نزديک می شد، به ضرب 
گلوله به قتل رسيد و مهکار ديکر او سيد حسين در رساندن امداد به او 

در عين حال، انبار باروت ارگ بر اثر اصابت گلوله توپ . تعلل ورزيد
ن آتش گرفت و حبيب اهللا ارگ را ترک گفت و به چاريکار حماصره کنندگا

 .رفت
 

اما نادر خان به تاريخ . وی می خواست از آن جا به مقابله دوام بدهد
به کابل رسيد و وفدی را مرکب از علما و روحانيون نزد  1929اکترب  15

او فرستاده او را به ترک مقابله دعوت کرد و در عوض وعده داد که 
 . ته او و مهراهانش را عفو کندجرايم گذش

 
معروف است که اين تعهد در حاشيه قران کريم نگارش يافته و به امضای 

اما سيد . حبيب اهللا باز هم مردد بود. شخص حممد نادر خان رسيده بود
حسين نائب السلطنه که با نيروی مزار به چاريکار رسيده بود، او را 

آن حبيب اهللا  با سيد حسين،  شير  به قبول پيشنهاد تشويق کرد و بر اثر
جان و برادرانش و عده يی ديگر از سران حکومت او به کابل آمده خود 

 . را به نادر حان تسليم داد
 

آن گاه اعالم شد که بر . اينان چند روزی با حيثيت مهمان زندانی بودند
اثر تقاضای قبايل مست جنوبی و وزيری حممد نادر خان که اکنون پادشاهی 
اش اعالم شده بود، ايشان را به قبايل مذکور تسليم داده و آن ها حبيب 
اهللا و يک عده از مهکاران او را که مشار شان به هفده نفر می رسيد، به 

اجساد اشخاص مذکور که به ضرب گلوله . تاريخ اول نوامرب اعدام کردند
ان از پا درآمده بودند، برای چند روزی در مچن حضوری  به دار آوير

 . و آنانی که که می خواستند آن را متاشا می کردند. بود
 

. قتل حبيب اهللا و مهراهان او به اين شکل اشتباه بزرگ نادر شاه بود
زيرا نه تنها او را در اذهان عامه به صفت يک شخص پيمان شکن حتا 
سوگند شکن معرفی کرد، بل که با دادن حق جمازات افراد يک قوم به قوم 

ت دولت را در انظار تنزل داد و ختم نفاق و بدبينی را در ديگر حيثي
 .گ–. بين اقوام بذر کرد
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اين امر به . بود یيان دولتکانات سپاهمبرهه بيش تر از ا
ويژه هنگامی آشکارا هويدا کرديد که قبايل پشتون هند 
. بريتانيايی و افغانستان نيروهای خود را بسيج ساختند

منونه روشن آن  ،ها و مسعودها هنگام گرفنت کابل یمشارکت وزير
استعداد نظامی و جتربه بزرگ سياسی نادر خان و . بود

 487. خبشيد عبچه سقاء را تسري تومحمهوادارانش تنها شکست 
                                                 

مشاری از کارشناسان تاريخ نظامی، داليل شکست امير حبيب اهللا را .  487
 :چنين بر می مشارند

در بازی بزرگ دو ابر قدرت، در برهه مورد نظر، امان اهللا خان و  -1
ه شطرنج افغانستان بودند که نادر خان دو مهره و بازيگر اصلی ختت

اولی از پشتيبانی شوری و دومی از پشتيبانی بريتانيا برخوردار 
درست . حبيب اهللا در اين بازی، بازيگر تصادفی يی بيش نبود. بود

عدم پشتيبانی يکی از اين دو ابر قدرت از دولت او، از داليل 
انی چه، هيچ دولتی بدون پشتيب. اصلی شکست او به مشار می رود

. خارجی منی تواند در دراز مدت در افغانستان بر سر پا بيستد
البته، انگليسی ها توانستند ماهرانه از نيروی او برای از پا 

وانگهی خود او را . درآوردن امان اهللا خان هبره برداری منايند
 .بسيار زود از ميدان بدر کردند

 
، از مجله مسايل با توجه به اين که شوروی ها بنا به يک رشته داليل -2

آسيای ميانه، ايران و هندوستان، به حاکميت ملی گرايان پشتون 
تبار در افغانستان ذينفع بودند، روشن است حتکيم حاکميت امير 
حبيب اهللا تاجيک تبار به سود آن ها نبود و به مهين دليل هم از او 

 . پشتيبانی نکردند
ی پشتون، بگذار سنجش شوروی ها بر اين بود که هر دولت ملی گرا

حتا اگر از سوی انگليسی ها هم روی کار بيابد، در سر اجنام به 
حمض حتکيم يافنت پايه های قدرت آن به دليل مساله پشتون های آن ور 
خط ديورند، با انگليسی ها رو در رو قرار خواهد گرفت و ناگزير 

گذشت زمان درستی اين ديدگاه . دست دوستی شوروی را خواهد فشرد
 .در دوره های ظاهر شاه و داوود خان تاييد می منايد را
به هر رو، ارزيابی آن ها در آن برهه چنين بود که يک دولت  

ترکمن + ازبيک + ناسيو ناليست پشتون  نسبت به يک دولت تاجيک
تبار  که در سر اجنام در پی مهگرايی با مهتباران خود در آسيای 

 . خواهد بود ميانه خواهند برآمد،  به سود شوروی
 

در هپلوی مهه اين ها شوری در افغانستان به يک دولت خمالف ايران 
نياز داشت  و سر اجنام شوروی ها به خاطر راهيابی به آب های گرم 
به يک افغانستان يک پارچه نياز داشتند و با توجه به اين که می 
پنداشتند که پشتون ها حاضر خنواهند شد حاکميت مشالی ها را 

رند، در صورت تداوم حاکميت حبيب اهللا خان کلکانی خطر جتزيه بپذي
افعانستان را  به دو خبش مشالی و جنوبی حمتمل مشرده و به سود خود 

از اين رو، در کشاکش ها بر سر قدرت ميان نادر خان . منی دانستند
 .  و امير حبيب اهللا جانب نادر خان را گرفتند

يروهای پشتون افغانی با توجه روشن است نادر خان با تکيه به ن 
به مهچشمی ها و رقابت های درون قبيله يی از مجله رقابت های 

به (تاريخی درانی ها و غلزايی ها و پشتيبانی عشاير سليمان خيل 
از حبيب اله خان کلکانی، منی توانست به پيروزی ) ويژه امحد زايی

ن قبايل تنها پشتيبانی انگليسی ها از او و وارد شد. دست يابد
وزيری و مسعود هند بريتانيايی با کارگردانی انگليسی ها زمينه 

 . را برای پيروزی او فراهم آورد
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 خبش بيست و دوم

 »آزاد«خون های تازه بر زمين نوار قبايل 
 

 .پشتون های هند بريتانيايی را گشودپر و بال  ،گرفنت کابل
: ل سياسی  برجسته در اين زمينه نوشتجر –خان عبدالغفار خان

می دی است که چگونه حسر یاين يک مثال برای مشا پشتون ها«
و متحد  خبشيددگی های کوچک پايان رآز شکر رجنی ها و به توان

د حو متپايان دهيد  نتاميان به آزردگی های ناچيز . شد
ما بايد به  .های بردگی را بدريد و از هم بگسليدرزجني. شويد

                                                                                                                                                             
با توجه به اين که هدف راهربدی شوروی ها در آن برهه، مسلح ساخنت  -3

و در نتيجه، زمينه سازی برای خيزش آن ها در (قبايل مرزی پشتون 
مرزی بود، اين کار تنها با و راهيابی به گسرته ) برابر بريتانيا

دامنه يابی جنگ داخلی و آشوب ها در افغانستان و گسرتش نربدها  
در صورت استحکام يافنت دولت حبيب . در سراسر گسرته مرزی ممکن بود

اهللا، چنين چيزی ممکن مشرده منی شد و برعکس با استحکام اين دولت، 
ينی، تباری و خطر مداخله آن به آسيای ميانه، بنا به عاليق آي

 .  بيشرت بود» شوروی های کافر«فرهنگی زير درفش جهاد در برابر 
 

بزرگرتين لغزش راهربدی امير حبيب اهللا خان کلکانی در بعد داخلی،  -4
ناتوانی او در متحد ساخنت تاجيک ها و هزاره ها بر شالوده فرهنگ 

ه ک(هرگاه او موفق به اين کار می شد .  و زبان دری مشرده می شود
امکان آن با توجه به موجوديت تعصبات مذهبی در ميان هر دو طرف، 

می توانست مهچنان پشتيبانی ازبيک ها، ترکمن ها، ) بسيار کم بود
 . ايماق ها و ديگر باشندگان مشال را نيز جلب کند

 
سر اجنام، با توجه به اين که خطر آملان در اروپا هم امپراتوری   -5

را هتديد می کرد، منافع مشرتک شوروی  بريتانيای کبير و هم شوروی
و بريتانيا ايجاب می کرد تا اين دو امپراتوری در برابر خطر 

يکی از زمينه های نزديکی درست . فزاينده آملان با هم نزديک شوند
 . مساله افغانستان بود

روشن است، برای پيشگيری از رخنه آملانی ها در افغانستان، روی 
نسبه نيرومند و با ثبات، بگذار هر چند کار آوردن يک دولت بال

از اين رو، توافق . هم هوادار بريتانيا به سود روسيه شوروی بود
مسکوت و شايد هم امضاء نا شده يی بر سر روی کار آوردن نادر 

 .گ-.خان ميان دو ابر قدرت وقت بيرون از تصور نيست
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وا هند متحد شويم و خود را از شرم خاطر جنگ در راه آزادی 
     488.»...ر استيک قوم بيگانه سر شانه های ما سوا: رهانيم

 
ک عامل ديگر ي ،افزون بر اشتهارات ناسيوناليست های پشتون

ام نو در برابر انگليسی يه پتان ها را به آغاز قکهم بود 
جنگ داخلی در افغانستان آن  در گرماگرم: ها بر می انگيخت

 مشار تفنگ ها در نوار. های بسياری را به دست آوردند حها سال
 220به گونه چشمگيری افزايش يافت و به قبايل پشتون » آزاد«

وزيری  ز مهين رو، شگفتی بر انگيز نبود کها489.هزار ميل رسيد
 استحکاماتبه  ،بی درنگ پس از بازگشت از افغانستان ها

هر چند هم محله دفع شد،  .بريتانيايی ها در ُکرم محله بردند
 490.مگر اوضاع در وزيرستان تا مرز حبرانی پر تنش گرديد

 
 1929ات قوانين حملی در حمت استعماری هند با آغاز اصالحکو

 .پر تنش ساختاوضاع را در نواحی مشال باخرتی از اين هم بيشرت 
 

به دست فراموشی  دالحات امان اهللا چه زوصجتربه اندوهبار ا !آوخ
اسامبله  ،در مهين سال .هر چه بود !ه بودسپرده شد

 پسرانند که به قانونگذاری هند قانونی را به تصويب رسا
ژده سالگی و به دوشيزگان تنها پس از هتنها پس از رسيدن به 

که در  اين قانونتصويب . ی دادمسالگی اجازه عروسی  چهارده
اهانت  مهچون آن دست اندازی به موازين شريعت را می ديدند،

پوشيده نيست که پشتون 491.شدارزيابی سختی به مسلمانان هند 
 .رنگ دست به تفنگ می برندها در مهچو موارد بی د

 
 انگليسی ها بر اثر آن که موجب گرديدحبران جهانی اقتصادی 

زايش فعلت مهم ا ،در صد باال بربند بيست و دوماليات را تا 
 .وخامت در استان مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی گرديد

از اين  هزينه کمرتينبرای اين که بتواند با  بريتانيای کبير
ای امکان فشار مالياتی وار و سنگين بر آيد، تا جآزمون دش

در لندن در نظر » بيگانه ها« .دمرات خود باال برعرا در مست
                                                 
488. Rittenberg S. A. Ethicity , Nationalism and the Pakhtun: the Independence Movement,s 
North- West Frontier  Province. Carolina, 1988 . P. 73. 

اين گونه، شوروی ها به آرزوی ديرين خود مبنی بر رسانيدن سالح به .  489
سنجش آنان بر اين . دست  قبايل پشتون هند بريتانيايی کامگار شدند

عنای راه افتادن جنبش مسلحانه رهايی خبش بود که مسلح شدن قبايل به م
ملی در ميان مسلمانان هند و به گونه زجنيره يی سراسر آن سرزمين 
هپناور خواهد بود که سر اجنام زمينه را برای بيرون راندن انگليسی ها 

 .از هند و به آزادی رساندن آن کشور فراهم خواهد ساخت
واژگونی امير حبيب اهللا  اين بود که دست روی دست گذاشتند و از دور

کلکانی و سقوط کابل به دست جنگجويان قبايل وزيری هند بريتانيايی را 
که به روی کار آمدن نادر خان اجناميد و نيز  تاراج زرادخانه های 

گذشت زمان به اثبات . کابل از سوی جنگجويان قبايل را به متاشا نشستند
 .  گ-. ندازه درست بوده استرساند که اسرتاتيژی شان در زمينه تا چه ا

490. Adamec L.W. Afghanistans Foreign Affairs to the Mid-Twentieth Century. Tucson/ Arisona 
1974.P.188. 
491. Rittenberg S. A. Op. cit .P. 74 
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باشندگان استان مرزی مشال  .نداشتند به کسی دل بسوزانند
با توجه به خشکسالی مرگباری که منجر  باخرتی هند بريتانيايی

وان تود، به از ميان رفنت فرآورده های کشاورزی گرديده ب
حکومت هند بريتانيايی 492.دنداشتنرا » عوارض«اين پرداخت 

و  ود که دارباين . برای مجع آوری ماليات به سرنيزه تکيه زد
 ،سرکوب سراسری. هزاران خانواده به حراج گذشته شدندار 

در يک جبهه واحد به  مسلمانان و هندوها را ناگريز گردانيد
 . ازندمبارزه در برابر انگليسی ها بپرد

 
مبارزه باشندگان استان مرزی مشال باخرتی در برابر حکومت هند 

ان رهربی می کرد که در ماه فار خغعبدالرا بريتانيايی 
» کنفرانس پشتون«حزب سياسی سراسر يی را به نام  1929رب سپتام

به دست آوردن استقالل از  -حزب نو هدف عمده خود را .پی ريخت
شالوده سازمانی آن کميته های . دبريتانيای کبير اعالم منو

اين  قدرت. تکاپو داشتدر استان  1919خالفت گرديد که سر از 
که بر ساختارهای سنتی قبايل پشتون  بودکميته ها در آن 

خان ها با رهربی منودن جنبش خالفت مهه هم قبيله . تکيه داشتند
خود غفار خان  .يی های خود را به مبارزه سياسی می کشاندند

 .يکی از منايندگان خان های خنبه بودهم 
 

در ، هنگامی که 1929 در ماه نوامرب» کنفرانس پشتون«توامنندی 
سرخ «که بيشرت به » خدايی خدمتگار«جنب آن دسته های داوطلب 

 ؛معروف شده بودند، ايجاد گرديد »سرخ پيرهنان«يا  »جامگان
 200به  ودیزمشار اين دسته ها به . به پيمانه چشمگير باال رفت

ب خان عبدالغفار خان بی درنگ پشتيبانی زح493.هزار نفر رسيد
از اين رو، کارزار . خود را از کنگره ملی هند اعالم منود

 چشده از سوی مهامتا گاندی در ماه مار منافرمانی ملی اعال
  .در استان مرزی مشال باخرتی هند نيز آغاز گرديد 1930

 
زار نافرمانی ری کرد که کاتصور من ،اين استان یحکومت انگليس

از اين رو، با درک اين که  .ملی چنين نيرومند از کار برآيد
خيزش نو قبايل 494در صورت تکرار رويدادهای خونبار امرتيسر

نکرد دست به  ی خطردپشتون ناگزير می گردد، زمان مدي
   .بيازد» کنفرانس پشتون«بازداشت رهربان 

 
بر : دشواری قرار گرفتندرهربان اين سازمان خود در وضع بس 

مقاومت «گاندی بود تا به راهکار  چونان هوادارن مهامتا انآن
                                                 

 .64-63. ص.مهان جا، ص.  492
، مسکو، »مساله ملی و جنبش ملی در پاکستان«گانکفسکی، يوری، .  493

    .166-164.ص.ص، 1967
سپاهيان انگليسی به فرماندهی جنرال داير،  1919 \ 4 \13به تاريخ .  494

. ميتينگ صلح آميز هندی ها در شهر امريتسر را به رگبار گلوله بستند
در باره اين رخدادها به . نزديک به دو هزار نفر کشته و زمخی شدند

و جنبش  1919ر تراژدی امريتس«، .و. رايکف، آ: تفصيل نگاه شود به 
 . 1985، مسکو، »رهايی خبش در هند
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رو بياورند و باشندگان استان مرزی مشال باخرتی » مساملت آميز
سرته قبايل پشتون در گسنتی در » مقاومت مسلحانه«را از 

، فراخوان از سوی ديگر 495.دارند زبرابر سپاهيان و پليس با
م هند مبنی بر آغاز راه اندازی کارزار گاندی به مرد

نافرمانی ملی در استان مرزی مشال باخرتی ناگربر می بايستی 
 .خيزش مسلحانه پشتون ها را بر می انگيخت

 
اين که  از ترسکومت بريتانيا ح 1930اپريل  25به تاريخ 

اوضاع در استان از کنرتل می برآيد، هر چه بود، خان 
باشندگان  496.ان او را بازداشت کردعبدالغفار خان و هوادار

اين بود که . ازداشت شدگان را رها سازندبپيشاور کوشيدند 
گسيل داشتند  به ياری پليس انگليسی ها چهار دستگاه زرهی را

در . جنيرهای چرخ خود کردز ريزيک نفر را ها که يکی از آن 
خود رو ديگر . پاسخ، پيشاوريان اين خودرو زرهی را آتش زدند

نفر  سیترببار به روی آشوبگران آتش گشود که در نتيجه با 
در پاسخ، در پيشاور 497.نفر ديگر زمخی شدند سی و سهکشته و 

خبش بزرگ شهر به دست قيام کنندگان . خيزش مسلحانه در گرفت
 498.آن را زير کنرتل داشتند 1993ماه می  4افتاد که تا تاريخ 

 
ر نوار قبايل رخدادها در پيشاور يک رشته خيزش ها را د

خنستين کسی که به ياری . پشتون بر انگيختند» آزاد«
او با گرد . بودپيشاوريان شتافت، حاجی صاحب توران زايی 

 1930آوری لشکر بزرگی از مومندهای کوهنشين در اواخر اپريل 
مگر به دليل مبباران هايی . به مرز مشالی ناحيه پيشاور رسيد

 499.، نتوانست پيشروی منايدکه نزديک به يک ماه ادامه داشت
 یجايی که فقير علی نگر -در باجور تکرار گرديد کارمهين 

به زودی نيروی هوايی  مگر،. بود گرد آوردهلشکری را 
نيروی هوايی انگليس اين گونه، 500.بريتانيا آن را مبباران کرد

مشار تفنگداران بار ديگر شهر پيشاور را از محالت مومندها که 
 )ارتش سرخ سازمان اطالعات بر پايه داده های(در آن دم شان 

 501.به چهل هزار نفر می رسيد، جنات خبشيد
 

اجنت انگليسی ها در خيرب با هتديد توانست جلو افريدی ها را 
که فيصله منوده بودند، به کمک برادران خود در پيشاور به (

                                                 
مهامتا «، .گوريف، آ: برای به دست آوردن آگاهی بيشرت نگاه شود به. 495

تشکيل پاکستان و مساله «. آن.و نيز پانيچکين، ی 1989، مسکو »گاندی
 .2005، مسکو، »پشتون

496 .Swinson A.H. North- West Frontier. L., 1967.  P. 311. 
497 . Rittenberg S. A. Op.cit. p.77-78,  Swinson A. H. Op. Cit. P. 311. 
498. Ibid 
499 . Rittenberg S. A. Op .cit. p. 84. 
500. Ibid. P. 87.  

 »قبايل«،1225بايگانی استخبارات خارجی شوروی، کارتن .  501
 . 27، برگ )افغانستان(
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 نتوانستحکومت انگليس  ،مگر با اين هم 502.، بگيرد)پا خيرند
ه ام 2به تاريخ . افريدی های تيراخ پيشگيری منايداز خيزش 

هر چه بود افريدی ها تصميم گرفتند در برابر  1930می 
لشکر هفت هزار نفری به رهربی سيد  503.انگليسی ها به پا خيزند

 کبير در اوايل ماه جون آمادگی می گرفت از ناحيه دست خجوری
ی ر غارهابه دليل موجوديت مشار بسيا. يورش بربد به پيشاور

نيروی هوايی انگليس نتوانست به اين  ،در اين ناحيه کوهی
 504.اقدام افريدی ها مزامحت ايجاد منايد

 
 راه افتادنمهچنان چونان آژيری بود برای  در پيشاور آشوب
 1930ماه می  11به تاريخ  .مسلحانه قبايل وزيرستان خيرش

يورش ل بريتانيايی ها در داتا خيوزيری ها به پاسگاه نظامی 
تنها پشتيبانی نيروی هوايی به پادگان آن کمک منود . ردندب

 .تا محله را پس بزنند
 

پس از اين ناکامی، آغاز به وارد آوردن ضربات بر وزيری ها 
مسعودها نيز تصميم گرفتند . مواصالتی انگليسی ها منودند طوطخ

سر به شورش بردارند و لشکر بزرگی را در نزديکی کانی 
مگر فرماندهی بريتانيا بی درنگ . اهم آوردندگوراما فر

يه آماج مبباران هوايی قرار حروستاهای مسعودها را در اين نا
ند و انلشکر را از هم فروبپاشتا پس تقاضا منودند س. داد

 چهاردهمبه تاريخ . ا گروگان بدهندر بيست تن از سران مسعود
ينان، م از سوی کوهنشواين اولتيمات پس از رد شدن ،ماه می

در . فروند مبب افگن آغاز به مبباران برآنان منودندچهل و هشت 
به ناحيه کانی  رزماکاز  را یی انگليسهامهان روز، نيرو

مسعودی ها ناگزير  ،در وضع پديد آمده .گسيل داشتند گورما
 505.گرديدند مهه خواست های انگليسی ها را بر آورده سازند

 
ايی ها که رهربان سرخ زمين های اومتان ز 1930در ماه می

د، از سوی ودنبه و پنهان کرده ناه دادپپيراهنان را 
برای دفاع اومتان زايی ها . ال گرديدسپاهيان بريتانيايی اشغ

از اين رو، . نفری گرد آوردند 1500يک لشکر از سرخ پيراهنان 
رهربی سرخ پيراهنان، ناگزير  بازداشتانگليسی ها برای 

نی تکر و چهار سده را به اطق نشيمزمان درازی من ندگرديد
 506. حماصره بکشانند

 

                                                 
502 . Elliot J. Op.cit. 211. 

تخبارات شوروی، مشار کل قبايل افريدی به بر پايه مدارک اداره اس.  503
هزار ميل می  50مشار تفنگ های اين قبيله به . هزار نفر می رسيد 200-250

» ، قبايل1225بايگانی استخبارات خارجی شوروی، کارتن  \\.رسيد
 .27، برگ )افغانستان(

504.Swinson A.H. P. 314. 
 .313. مهان جا، ص.  505

506 . Rittenberg S. A. Op.cit. p. 87.  
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يشاور برای پهنگامی که خبش چشمگير نيروهای بريتانيايی از 
 4ی ها به تاريخ د، افريآمدندمتان زايی ها بيرون اوسرکوب 

جون  پنجمهنگام شب . بر پيشاور آوردندسهمگينی ورش ي1930ن وج
ور تاختند و ريدی ها شبيخون زنان به سوی پيشالشکر اف

و مهه راه های منتهی به شهر  بامدادان به حومه شهر رسيدند
 .را بستند

 
کاروان «یساز سوی فرماندهی انگلي ،افريدی ها تالمحبرای دفع 

. متشکل از يگان های متحرک ايجاد گرديد »رسال پور» پرنده«
. حومه پيشاور پرداخت» پاک کاری«به  دو روز پيهم اين دسته

ا تالش به خاطر حفظ نيروهای خود برای اجنام محله افريدی ها ب
بی آن که به نربد بپردازند، به سوی  ،شاوريقاطعانه بر پ

آن ها با گرد آوری شش هزار جنگجو  507.تيراخ عقب نشينی منودند
و به توافق رسيدن بر سر محله بامهی بر پيشاور با اورکزايی 

ی بر اين شهر آغاز به محله تازه ي 1930اگست  7ها به تاريخ 
 .منودند

 
انگليسی ها به موقع در باره خطری که آن ها را هتديد می 

» زپيشوا«کرد، آگاهی يافتند و بی درنگ با سپاهيان خود به
خنستين نربد بزرگ ميان پتان ها و  .افريدی ها شتافتند

ه پشتون ها در پی ک زرادخانه های کسپاهيان انگليسی در نزدي
سهمگين  پيکاردر روند  .ودند، رخ دادبه دست آوردن آن ها ب

تا شام ادامه يافت، انگليسی ها به کمک دستگاه  مکه از با
زرهی و نيروی هوايی بر کوهنشينان مهاجم ضربه زدند که  یها

تلفات سنگينی را در پی داشت و آنان را ناگزير به عقب 
 .ساختنشينی 

 
های افريدی ها اين بار هم به کوهستان نرفتند و در باغ 

فزونشمار پيرامون پيشاور پراگنده شدند و دوازده روز به 
آن  508.بر سپاهيان انگليسی ادامه دادند خود تاخت و تازهای

ها که چشم به راه رسيدن کمک اورکزايی ها و مومندها بودند، 
با مهکاری مهه جانبه باشندگان بومی چند بار کوشيدند به 

 رزمندگان افريدی یها دسته .کانتومنت بريتانيايی يورش بربند
 زدنضربه  با جنگجو می رسيد، 200تا  50که مشار هر يک شان از 

خيابانک های تنگ پيشاور  در پيچ و خم های به سرعت ،حريفه ب
 .پنهان می شدند

 
 16ها برای برون راندن پشتون ها از شهر به تاريخ  یانگليس

افريدی  ،اجنام سر. ت در پيشاور وضعيت نظامی اعالم کردندساگ
از ديگر قبايل، ناگزير گرديدند به کوه  نرسيدن کمکها با 

مگر، با اين هم، شکست در حومه پيشاور  509.ها بگريزند

                                                 
507. Swinson A.H. 314. 
508 . Swinson A.H. 314 
509 . Rittenberg S. A. Op.cit. p. 88-89. 



 

 248

د ربيه آنان را در هم بشکند و آغاز به پيشربی نحنتوانست رو
 .ايی ها کردنديچريکی در برابر بريتان

 
ی ها تصميم دفرماندهی بريتانيا به مقصد سرکوب خيزش افري

گرفت وادی خجوری را تصرف و در آن سه دژ و يک راه جنگی 
انگليسی ها به کوهنشينان  1930اکترب  2به تاريخ  510.سازدب

م دادند که در آن از افريدی ها خواستند تا به واولتيمات
پتان ها اين . اشغال خبشی از زمين های شان تن در دهند

ود را از اولتيماتوم را نپذيرفتند و حتا مطالبات متقابل خ
 :حکومت استعماری پيش کشيدند

 بيرون بری سپاهيان انگليسی از خيرب -1
 سازی خان عبدالغفار خان آزاد -2
پيه تاوان جنگ در ازای زيان های وپرداخت پنجاه هزار ر -3

 511وارده ناشی از مبباران
 

 1930انگليسی ها اين مطالبات را رد منودند و در اکترب 
 512.ه دره خجوری منودندسپاهيان انگليسی آغاز به هتاجم ب

 
افريدی ها آغاز به مقاومت قهرمانانه يی در برابر سپاهيان 

هواپيماهای انگليسی بر  يندهدر روزهای آ. بريتانيايی منودند
تن مبب  600مواضع پتان ها و مهچنان بر روستاهای شان 

» آزاد«اقدامات سرکوبگرانه تاره انگليس در نوار  513.ريختند
اورکزايی ها که دسته های قبيله  کهاجناميدهر چه بود، به آن 

يی شان نزديک به سی هزار نفر می رسيد، به افريدی ها 
رمه ها و خانواده و پنهان کردن آن ها با بردن  514.بپيوندند

. به ياری مهسايگان شان شتافتندهای شان به افغانستان 
ات جنگی در خجوری بيش از يک سال ادامه يافت و تنها ماقدا

 515.پايان يافت 1931خر دسامرب در اوا
برای ايمن ساخنت مگر در مهين سال انگليسی ها ناگزير گرديدند 

آغاز به راه اندازی کارزار نو رزمی پيشاور از شبيخون ها 
سپاه سی هزار  آزگار سه سال. در برابر مومندهای کوهی منايند

 ،زرهپوش ها ،نفری انگليسی ها با پشتيبانی زرهدارها
مليات سرکوبگرانه را در برابر اين عنيروی هوايی پخانه و وت

 . قبيله پيش برد
 

                                                 
510. Elliot J. Op. cit. P. 212.  
511.Swinson A.H. Op. cit. P. 317. 
512 . Elliot J. Op. cit. P. 212 

، مسکو »مساله مرزی و جنبش دهقانی در مشال باخرتی هند«، .مزدور ای. 513
  .43. ص ،1933
» قبايل«، 1225بايگانی استخبارات خارجی شوروی، کارتن .  514

 . 27، برگ )افغانستان(
515 . Swinson A.H Op. cit. P. 319, Elliot J. Op. cit. P. 214.  
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بنا به برخی  1935-1932انگليسی ها در کارزار جنگی سال های 
از ارزيابی ها کم از کم پنجاه ميليون روپيه هزينه 

 516.داشتند
 

فرماندهی انگليسی در روند عمليات سرکوب در برابر مومندها 
مبباران وحشيانه نيروی هوايی : دستپاچه شده بودآشکارا 

که قبال  هاخيل های موندآن انگليس منجر به آن گرديد که 
 یت رهربی فقير علی نگر، به قيام حتدندبيطرف مانده بو

 .پيوستند
 
  .ادار دولت را شکست دادوفقير در گام خنست طوايف مومند ه 

سپاهيان انگليسی آغاز  1935در پاسخ به اين، در ماه فربوری 
لی فقير ع. عمليات سرکوبگرانه در برابر مومندها منودند به

او دو ماه . نگری در سيمای رهرب توانای جنگ چريکی تبارز کرد
آزگار يگان های سرکوبگر بريتانيايی را با يورش های 
ناگهانی و شبيخون های خود با گريز از برخوردهای روياروی 

تنها در . وداغ و دلريش کرده بممود با نيروهای اصلی حريف،
قير را پراگنده فماه اپريل تيپ نوشهر انگليسی توانست لشکر 

تبليغات ضد  خشپنهان شد و به پ راو خود در کوهسا. دزسا
ير او بر ثتا. ی در ميان قبايل باجور ادامه داديبريتانيا

 . مومندها کماکان بسيار بود
 

که پيشاور را  نبرای اي حکومت استعماری هند بريتانيايی
، تصميم گرفت زدمحالت مومندها مصوون سا از هتديدای مهيشه بر

يک لويه اگره در غرب باالقند را تصرف ژناحيه مهم اسرتاتي
ژ نظامی ساخته شود دتصميم گرفته شد در اين ناحيه يک . دنک

تاريخدان  -اليوت گفتهاين تصميم به . و راه کشيده شود
ا بر انگيخت که اعرتاض سخت فقير علی نگری ر«نظامی انگليسی 

   517.»ور استجال مهه باغاعالم منود اين خنستين گام در راه اش
 

به فراخوان فقير پاسخ دادند و بار ديگر آغاز به  مومندها
وهای اصلی رب در برابر انگليسی ها منودند و هنگامی که نيوآش

ماه  5ی از لويه اگره برآمدند، به تاريخ ايسپاهيان بريتاني
در  .يران کردندويسی يورش بردند و آن را ژ انگلدمارچ بر 

يک ماه آزگار  .پاسخ، فرماندهی انگليس دستور مبباران داد
نيروی هوايی بر فراز لويه اگره پروازهای رزمی اجنام می 

هتاجم  هايی آغاز بيسپاهيان بريتان 1935در اوايل اپريل . داد
دهای اپريل در روند نرب 11تنها مقارن با . بر مومندها کردند

  518.توانستند لويه اگره را بگيرند سهمگين
 

مين های زبا متايل به برپايی کنرتل خشن نظامی بر انگليسی ها 
بسنده  به کشيدن راه ها به سوی لويه اگره ،مومندها

                                                 
516 . Rittenberg S. A. Op.cit. p. 120. 
517 . Elliot J. Op. cit. P. 180 
518 . Elliot J. Op. cit. P. 180. 
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در . بل نيز يک جاده ديگر در دره گندآباد ساختند ننمودند،
تون ر قبايل پشگپيوند با اين، نه تنها مومندها بل نيز دي

اين شورش را حاجی صاحب توران زايی . برداشتندبه شورش سر 
 1935در ميانه های اگست به فرمان او،  . رهربی می کرد

فقير علی نگری در مهان هنگام . ندها راه را ويران کردندممو
از افغانستان نيز . با دسته های خود به کمک شورشيان رسيد

. ها از راه رسيدندنيروهای تازه نفسی به ياری توران زايی 
از مهين رو، چيزی منانده بود که هتاجم انگليس بر ميچينی که 

 . اگست آغاز شده بود، با شکست رو به رو شود 23به تاريخ 
 

در اواخر سپتامرب به گونه عاجل يک تيپ ديگر بريتانيايی به 
کارزار گسيل گرديد تا راه های مواصالتی دو تيپ مهاجم ديگر 

ت لشکرهای کوچک مومندها بر پشت جبهه زير را از زير ضربا
 ،با مهه مقاومت قهرمانانه مومندها هر چه بود،. پوشش بگيرد

 .آن ها را شکست دادند 1935بريتانيايی ها در اواخر سپتامرب 
هر چند هراس داشتند که بار ديگر مهتباران آن ها از 

دها تا زمستان به ربد رسيد و ننخواه شانافغانستان به کمک 
درازا خواهند کشيد که در آن موسم ادامه عمليات سرکوبگرانه 

دستاوردهای مهه  اين گونه،. کوه ها ناممکن خواهد گرديد در
به دست آمده بود، ضرب  1935يايی که در سال نسپاهيان بريتا

چون مقارن با هبار کوهنشينان خواهند . صفر خواهد گرديد
 1936در سال آينده  توانست نيروهای خود را بازآرايی منوده و

انگليسی ها ناگزير خواهند گرديد بار ديگر در برابر 
از اين رو، هنگامی که . مومندها پا به کارزار جنگ بگذارند

کومت افغانستان پيشنهاد مياجنيگری ميان حکومت هند ح
يايی و پشتون های شورشی را کرد، انگليسی ها بی درنگ نبريتا

 . قت منودندفموابه آن 
 

وزير خارجه افغانستان توانست مومندها را  -مد زکريافيض حم
جرگه آن ها  1935به تاريخ يکم اکترب 519.به صلح متمايل سازد

راه نظامی به سوی . رفتيمهه خواست های حکومت بريتانيا را پذ
مگر اين کار به مومندها مزامحت منی 520.دره گند آباد کشيده شد

ابر انگليسی ها دست کرد پس از گذشت چند سال بار ديگر در بر
 .به شورش بيازند

 
ای کبير با بسيار يدر سال های دهه سی سده بيستم بريتان

دشواری توانست کنرتل خود را بر نواحی پيرامون گذرگاه خيرب 
به پيمانه  هدژها و راه های نظامی نو ساخته شد. برپا منايد

ن خبش مرز هند و يی مواضع انگليسی ها را در ارچشمگي
قبايل مرزی پشتون  ،مگر به رغم اين .ان حتکيم خبشيدندافغانست

                                                 
سيچف، تاريخی . شوروی در کابل، س) رافي شارژ د( ردارگزارش کا. 519
، سال 071بايگانی سياسيت خارجی فدراسيون روسيه، فوند . //20/04/1936

 .15، برگ 3، پرونده 178، کارتن 8پرونده ويژه . 1936
520 . Elliot J. Op. cit. P. 181 -188. 
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 شآماده بودند در هر آن بار ديگر در برابر انگليسی ها خيز
 .  انه برپا منايندحمسل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش  بيست و سوم
 نبی خان »توطئه«

 
در گرجموشی با  ،پس از گريز از افغانستان ،امان اهللا خان

ميان او ويکتور . گرديد مهمان نوازیو  ايتاليا پذيرايی
 حکومت موسولينی. ه بودابط نيکی برپا گرديدوم روسامانوئل 

 ،نيازی به پول نداشتهم به شاه پيشين افغانستان هر چند 
 .لی يی مقرر منودوسوبسايدی پ

 
 دامان اهللا با ميليون هايی که از کابل آورده بود، جايدا

در اين کشور زيبای  و می توانست بزرگی را در رم خريد
ح می يگر ترجم. بسر برد یاروپايی با آسايش و آرامش زندگان

داد مبارزه پرشوری را به خاطر دستيابی به ختت از دست رفته 
 .آغاز منايد

 
چنين بر می آيد که او نيک می دانست که از مهه امکانات برای 

نگرفته بود و می خواست  هماندن در قدرت در افغانستان هبر
زش های خود را ويرايش منايد و آنچه را که از دست داده لغ

فرمانروای نو  -وضع نادر شاه. بود، باز پس گرداند
مانه پيچيده و نا استوار و شکننده بود يافغانستان به آن پ

دست نشانده انگليسی «و  »غاصب«چونان يک  که کنار زدن او
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زديک در آينده نچنانی که امانيست ها می پنداشتند،  - »ها
 . بس واقعی می منود

 
در دوره فرمانروايی امان اهللا اعضای خاندان توامنند چرخی که 

ن سياست داخلی و خارجی افغانستان را در دست داشتند، نيز خا
که پس از بازگشت دسته (نبی خان چرخی  .بر مهين ديدگاه بودند

 صديق خان -و بردارش )گريخته بود پريماکف از مزار شريف،
به  )امانيه( امانيست ها »توطئه«ازماندهندگان اصلی سچرخی؛ 

برادران چرخی . مقصد احيای حاکميت شاه سرنگون شده بر آمدند
در پيوند با . آن نداشتند که بدون پيکار تسليم شوند رس

ت امان اهللا خان مبدل ساين، صديق خان به زودی به دست را
لماتيک در بااليی را در مهه پويايی های ديپ تکاپویو گرديد 

 .نسبت به خود امان اهللا به منايش گذاشت »غاصب«برابر شاه 
 

. برادران چرخی در استانبول با هم ديدار منودند 1930تابستان 
به گونه هنايی  بود که يد که مهو در آن هنگامآچنين بر می 

به مقصد سرنگونی نادر شاه  »توطئه«به سازماندهی تصميم 
 افغانستان به امان اهللا خان تاج و ختت برگردانيدن برای

ناخشنودی  ،در افغانستان رونیيچيده سياسی دپاوضاع . گرفتند
ادار انگليس شاه نو و واسری قبايل مرزی پشتون از مشی هرس

نويد رت های بزرگ در افغانستان به آن ها دقهای نيز رقابت 
  .می دادند شان رخطپيروزی طرح پر  پيروزی و اميدواری در

 
رح بس طاوضاع در افغانستان برای پياده سازی اين ، به هر رو

و کنار کشور ناآرامی های  هدر گوش .مناسب و مساعد بود
، ، قندهارديکی جالل آبادزو خيزش هايی در ن موج می زد مردمی

از سوی  ،شورش های حمدود ايناز  521.غزنی و کنر رخ می داد
نواحی ی رواز  .امانيه در برابر نادر خان هبره گيری می شد

برمشرده بر می آيد که قيام های اصلی مسلحانه در برابر 
به  آن هاکه روابط شان با (نادريه در گسرته قبايل پشتون 

رخ  ،)تيره شده بود نادراز اعالم پادشاهی  سشدت بی درنگ پ
 . می دادند

 
رايزن نظامی بريتانيا در  -در يکی از گزارش های فارويل

که قبايل مرزی را در برابر  یمليک رشته علل و عوا ،کابل
، برمشرده می ه دمشن ساخته انددروان رسيدخاندان تازه به 

ش تصرف کابل را ادر گام خنست، نادر به آن ها پاد. شود
ن ها خواسته بود جنگ انپرداخته بود و گذشته از آن از پت
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اده بود، بر تند جنگ به دست آنان افوافزارهايی را که در ر
 522.گردانند

و  دمرزی هن گسرتهبه ويژه باشندگان (هپلوی اين، بسياری در 
آن ها را به لشکرکشی به سوی که  خاننادر  از )افغانستان

امان اهللا خان در  –کومت شاه قانونیح بازپسگيری برایکابل 
 در فرجام و فراخوانده] »غاصب«[ -برابر شورشيان بچه سقاء

 .د بودند، ناخشنوه بودت را به چنگ آوردخود تاج و خت
 

در استان مرزری مشال  1930که در  یرزی پشتون هنگاممقبايل 
مت وکحو  ام مسلحانه ضد بريتانيايی در گرفتيباخرتی هند ق
به با پايبندی به سازشنامه حمرمانه با بريتانيا افغانستان 

و نادر شاه از ارايه کمک به  هواداری از انگليسی ها پرداخت
آغاز به برخورد داری ورزيد،  خود» زادآ« کوهنشينان نوار

در گرماگرم عمليات های  .خصمانه تری با خاندان يحيی منودند
به  ،سرکوبگرانه سپاهيان استعماری در برابر پشتون ها

 . ايی رسيده بوديپايتخت افغانستان پول و اسلحه بريتان
 

هزار پوند اسرتلينگ و ده هزار  175انگليسی ها به نادر شاه 
هزار گلوله برای آن ها پيش کش منوده  500ميل تفنگ و 

اين کار تنفر و انزجار باشندگان افغانستان را بر  523.ندبود
رتی هند خاستان مرزی مشال با» دازآ«انگيخته و پتان های نوار 

در اين . ايی را بر آشفته و پر آژنگ گردانيده بوديبريتان
شی ابل لشکر ککسوگند ياد کردند به  تانسپيوند، قبايل وزير

 .نادر را سرنگون سازند ، کرده
 

، امانيست ها پيروزمندانه به در چنين اوضاع انفجار آميز
.  ات بر حمور بازگشت امان اهللا خان به کشور می پرداختندتبليغ

به  وکشور به سرعت ر دريت شاه واژگون شده بحمبو ،در نتيجه
  .شتاافزايش گذ

 
شوروی در کابل  رايزن نظامی -يفلدر يکی از گزارش های واسي

ابی پويای ها و تکاپوهای ضد دولتی يبه مسکو،  دامنه 
شبکه های  امانيست ها«: نشاندهی شده بود 1932امانيست ها در 

سازمان  هنوز قوام نيافته خود را تقريبا تا مهه استان ها 
جاهايی که از سوی آن ها هسته های کوچکی  -رسانده اند

ا به گونه متناوب در بستگی کار خود ر.سازمان داده شده است
 ...لتی پيش می برندود یب هاواز سرک

 

                                                 
// رايزن نظامی انگليس در کابل 1930برگرفته از گزارش ماه جون . 522
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کار امانيست ها در پخش شبنامه های ضد دولتی و تبليغات 
های ضد دولتی  ششفاهی در ميان قبايل که بيش ار مهه گراي

کار آن ها از دايره  هر چند. دبازتاب می ياي ،دارند
آن ها  . ته استپا فراتر گذاش» شبنامه يی«تبليغات شفاهی و 

سرتده را در کشور بدون آمدن امان اهللا خان يخنت قيام گبر انگ
با نبی خان در يکی از گوشه های مرزی کشور فراتر از توان 

 524.»دخود ارزيابی می کنن
 

خود نادر شاه شانس امان اهللا خان را در مبارزه بر سر قدرت 
ی قبايل خطر از سو. در افغانستان بسيار باال ارزيابی می کرد

» زمهر انگي«ن ها امان اهللا بار ديگر آمرزی که در ميان 
ير گردانيد اقدامات خود را در زگرديده بود، نادر را ناگ

به او . مهاهنگ گرداند با حکومت انگليس گسرته قبايل پشتون
 -ريچارد مک اوناکیدر گفتگو با  1930تاريخ يکم سپتامرب 

های امان اهللا خان و تالش فرستاده بريتانيا مساله قبايل مرزی 
را مبنی بر آن که بار ديگر فرمانروای افغانستان گردد، 

 . بررسی کرد
 

: نادر شاه در اين پيوند به ديپلمات انگليسی اعالم کرد
ندان چيگانه شانس برای بازگشت امان اهللا به ختت که وی آن را «

جهاد  مد امان اهللا در سيمای پيشوایآباال ارزيابی منی منايد، بر
هرگاه امان اهللا در چنين نقشی . است بريتانيايی در برابر هند

تا شخص من رو حظاهر شود، دشوار خواهد بود هرگاه با مقاومت 
به هر راهی که بروم، در سر  ،در اين صورت... به رو شود

ونيم حمتوم خواهد بود که در هبرتين گاجنام به گمان غالب واژ
ن مهچون يک کشور حايل و در بد مورد منجر به تضعيف افغانستا

ای آله دست روس ها مترين مورد به تبارز امان اهللا در سي
 525.»ديخواهد اجنام

 
های نادر شاه به » مکاشفه«فرستاده بريتانيا زير تاثير 

حکومت خود سفارش منود دست به پياده سازی تدبيرهای 
پيشگيرانه برای تضعيف قبايل مرزی و تقويت کنرتل بر نوار 

بيازد تا امکان امان اهللا را در زمينه هبره گيری از » زادآ«
نيروهای پشتون هم در برابر بريتانيای کبير و هم در برابر 

مک اوناکی پيشنهاد کرد . آ. متحد آن در کابل کاهش دهد
عمليات سرکوب ديگری را در برابر کوهنشينان استان مرزی مشال 

 .عملی منايند باخرتی به مقصد تصرف خيرب و اشغال تيراخ
 

اوضاع در افغانستان می توانست از اين هم   1932مقارن با 
بدتر گردد هر گاه نادر شاه و برادرانش هاشم خان و شاه 

                                                 
، کارتن 1ژه ، پرونده وي25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  524
 .5، برگ 884
، پرونده ويژه 558بايگانی تاريح سياسی و اجتماعی روسيه، فوند .  525
    . 124، برگ 184، کارتن 11

 



 

 255

حممود خان با توامنندی از مهه نيرنگ ها و شيادی های ديپلماسی 
خاوری هنگام برپايی مناسبات با سرشناسان پشتون کار منی 

حانيون مسلمان به پيمانه گسرتده يی از مياجنيگری رو: گرفتند
بازی با دمشنی های ديرين ميان قبايل پشتون، . هبره گرفتند

تبارز توجيهات گوناگون که به آن در خاور زمين امهيت به 
 ...سزايی می دهند و

  
نبود منابع مالی در کابل، با دادن خبششی ها به آدم های الزم 

-ن و کرسی های دولتیو نيز دادن زمي[... با خبشودن ماليات
 . به شيوه های گوناگون جربان و تالفی می شد .] گ
 

م مهه غ، به رچنين سياست توامنند داخلی به ياریرژيم نو، 
بيستد، بل نيز به ثبات معينی  خطرها نه تنها توانست سر پا

در يک سخن، نادر توانست برای چندی جلو رويارويی . دست يافت
 .کومت مرکزی را بگيردحبا توامنند ترين قبايل مرزی 

 
موثر  یپويايی به پيمانه کاف ،عنصر مهم ثبات رژيم نادريه

در سال های دهه سی سده . افغانستان بود یاطالعاتهای سازمان 
بيستم در افغانستان چهار سازمان اطالعاتی کار می کرد که 

هاشم خان : ی های شان بسيار دقيق مشخص نبوديحوزه پويا
. تنها از شخص وی فرمان می برد هش را داشت کسرويس حمرم خود

. هم را پيش می برددستگاه صدرات عمليات های هنايت م دفرت حمرم
ده ترين وظيفه آن نابود سازی سازمان امانيست ها در مع

پويايی های سفارت  .بود های آنرزم زن اوافغانستان و در بير
ان خاشم ره بين سازمان اطالعات شخصی هذها در کابل نيز زير 

 .بود
» روشنگران«سرتده گبه نوبه خود شبکه ) داخله(وزارت کشور 

 . تشاف سياسی می پرداختکه ابدتا مخود را داشت و ع
 

. داشت» داخلی«وزارت حربيه نيز دفرت اطالعاتی يی به نام دفرت 
وزير حربيه فرمان می  –اين دفرت مستقيما از شاه حممود خان 

به نوبه خنست اطالعات را در نواحی  سازمان اطالعات نظامی. برد
برای اين کار در هر . مرزی دولت های مهسايه مجع آوری می منود

شعب استخباراتی و مهچنان شعب اطالعاتی مرزی ) فرقه(لشکر 
هند بريتانيايی يکی از مهم ترين » آزاد«نوار . فعال بود

 . ترصد اين سازمان های اطالعاتی بود» کار زارهای«
 

رجه نيز به گرد آوری اطالعات استخباراتی می وزارت خا
گونه فرضی سازمان اطالعات ديپلماتيک وقت به . پرداخت

 :افغانستان را می توان به دو خبش تقسيم منود
ه کاستخبارات خارجی که در ساختار آن جاسوسان رزدنت  - أ

زير پوشش سفارت ها و قنسولگری ها فعاليت داشتند، شامل 
 . بودند

را دفرتهای منايندگی  کارهای آنطالعات که سازمان ضد ا  - ب
کارمندان . وزارت خارجه در واليات مرزی اجنام می دادند
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را که از  آنانیاين منايندگی ها خنستين کسانی بودند که 
ارج پا به سرزمين افغانستان می گذاشتند، زير نظارت خ

ی مرزی افغانی دبيرهايی هامهه کميساريا .خود می گرفتند
يفه ماموران با صالحيت وزارت خارجه را در ظو داشتند که

 . زمينه مجع آوری اطالعات اجنام می دادند
 

ارات اطالعاتی هزينه هنگفت و دبرای اين احکومت افغانستان 
نادر شاه برای اجنام  1932به سال  .رداختپزافی می گ

اين  526.ردهای سياسی پنج ميليون افغانی پرداخته بودگپي
خزانه نادار افغانستان بار بس سنگين هزينه ها که برای 

بود، با صرفه جويی ناشی از جلوگيری از شورش ها و توطئه 
 .های خنثی شده هواداران امان اهللا خان جربان می گرديد

 
رابر نادر بيست ها توطئه بزرگی را در امان 1932اواخر در 
اين  .]گ-رمسی افغانستان[ در تاريخ. سازماندهی کردند شاه

توطئه «چونان  ،ای باز پس آری امان اهللا خان به قدرتتالش بر
 527.آمده است» الم نبی خانغ
 

قبايل  که نفوذ چشمگيری در ميانمناينده خاندان چرخی اين 
احيای حاکميت » توطئه«به مهره کليدی  ،داشت تون جنوبیشپ

قبايل مرزی و سازمان های . ه بودامان اهللا خان مبدل گرديد
 راه اندازی شت او برایگها خواهان بازينی امانيست زم ريز

به نبی خان پيک بازگشت رسيدن . ودنداقدامات سرنوشت ساز ب
: به آنان جان تازه يی خبشيده بود ،در آينده نزديککشور 
ر ری به قيام در برابيگه آماد تونشپ لايبسرته قگدر 

 ،آن بود راذيی خيل که نادر شاه بنيادگخاندان شاهی يح
 . آغاز گرديد

 
، 1932ستانه بازگشت نبی خان به کابل، در ماه اکترب آدر 

امانيست ها توانستند با مشاری از قبايل مرزی پشتون در 
ل به توافق دست بانه در برابر حکومت کاحباره قيام مسل

بايسته است نشاندهی کنيم که مرکز اصلی هواداران . يابند
 تانيايیوزيرستان هند بري شاه پيشين در روستای کوهی ماچی

هند بريتانيايی با » آزاد«وزيری های نوار . واقع بود
دمشنان نادر خان توافق نامه يی را عقد کردند در باره 

ای آن به آن ها پرداخت زآماده سازی هتاجم بر کابل که در ا
تاراج خزانه  شان درباز گذاشنت دست  هزار افغانی وهشتصد 

                                                 
، 1932بايگانی سياست خارجی روسيه، بايگانی شخصی استارک، سال .  526

 .83، برگ 2، پوشه 5، پرونده 16پرونده ويژه 
معاون کميسار خلق در  -خان سفير شوروی به قره -گزارش استارک .  527

، بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، 31/12/1932، تاريخ امور خارجی
 . 38، برگ 25، پرونده 154، کارتن 16پرونده ويژه . 08/1932تاريخی 
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 هوعده داد .]گ-پس از پيروزی و دستيابی به کابل[ پايتخت
 528.بود هشد
 

به ( هقبايل جنوبی زير تاثير تبليغات فرستادگان اماني
که يکی از آن ها خود را ) گمان بيشرت آدم های نبی خان

مان اهللا امان اهللا خان و ديگری پسر ابرادر  -عنايت اهللا خان
، نيز مايل بودند مهراه با مهتباران خود در ندخان جا می زد

 529.کت ورزندرکرکشی مشاوزيرستان در لش
 

نی بر اين که در پايتخت افغانستان در بگواهی هايی هست م
نادر . تدارک ديده می شد قيام مسلحانه برابر يحيی خيل

روز افرون اوضاع در  ده هتديد بر انگيز شدناهشاه با مش
گسيل  به اين ناحيه ده هزار سپاهیز، بيش از پانجنوبی

. ن قبايل بومی مرزی منوداسانشرداشت و آغاز به خريدن س
می گرفتند  گیهای عادی که آماد وندبيرها بر پشتتمگر اين 

ديک حتا خالف اراده پيشوايان خود دست به زنينده آ در
حکومت  ،در اين اوضاع. تاثيری نداشتند ،اسلحه بربند
خلع سالح تدريجی باشندگان جنوبی  تصميم بهافغانستان 

د که در کابل اشتباه رخدادهای بعدی نشان دادن. گرفت
فاحشی را مرتکب شده بودند که منجر به آن گرديد که حتا 

 . به خيزش واداشتهم قبايل بيطرف پشتون را 
 

که می بايستی سراسر  یدر آستانه رخدادهای سهمگين
می بايستی توطئه  که(نبی خان ، دافغانستان را می لرزاني

ايشی با نادر به گونه من که) در دست تدارک را رهربی می کرد
 .آمد کابلبه  1932اکترب  13خان آشتی منوده بود، به تاريخ 

مگر نگونبختی امانيست ها و نبی خان در آن بود که نادر 
به کشور برای چه کاری شاه نيک می دانست که چه کسی 

بازگشته است و چه بازی های آماده شده در پس پرده اين 
اين، نادرشاه مهه  در پيوند با. در شرف وقوع است ،بازگشت

ه دمشن خود ين کبرای ا 530تدبيرهای بايسته را روی دست گرفت

                                                 
، کارتن 1، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند .  528
 .8، برگ 884

  .7مهان جا، برگ . 529
در زمينه می » افغانستان در پنج قرن اخير«کتاب  616.رهنگ در صف.  530

نادر شاه از او با گرجموشی پذيرايی منود و به موجب يک روايت « :نويسد
اما غالم . پيشنهاد منود تا ميان جوانان دو خانواده وصلت صورت بگيرد

نبی خان از قبول اين امر ظفره رفت و مهچنان پيشنهاد ديگر شاه را 
بر اقامت در خارج و خود داری از مداخله در امور سياسی در بدل  مبنی

 .»معاش مستمری بی جواب گذاشت
به کابل  1932اکترب  13نبی خان به تاريخ «: آدمک در زمينه می نويسد

رسيد و بر پايه برخی از منابع اميدوار بود که اين دو خانواده با 
باشند که با هم صلح و  نفوذ و پرقدرت افغانستان قابليت آن را داشته

بر . وصلت يکی از راه هايی بود که ميان آن ها پيشنهاد شد. آشتی کنند
پايه اطالع منبع ديگر، به نبی خان وعده داده شد که هرگاه به 
استانبول برگردد و از پويای های سياسی دست بردارد، برای خودش و 
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را تا  بسنده است بگوييم که نبی خان. را زير نشانه بگيرد
  .ی کردکابل شاه ولی خان مهراهی م

 
 طبه نوبه خود تدبيرهای فوق العاده احتيانيز انگليسی ها 

رسيدن نبی  اتقدم پس ازمرا برای حفظ  يی آميز پيشگيرانه
هند بريتانيايی سرته استان مرزی مشال باخرتی گخان از طريق 

نان مهچنان روشن بود که خبش آبرای . روی دست گرفته بودند
دتای دولتی در افغانستان را خيزش وتشکيل دهنده پالن ک

چنين بر می . سراسری قبايل مرزی در برابر نادر می سارد
که رييس خاندان چرخی  کومت بريتانيا هراس داشتحيد که آ

به  ،خواهد خواست بی درنگ با پا گذاشنت به خاک افغانستان
قبايل پشتون » آزاد«پياده سازی برنامه های خود در نوار 

 .آغاز منايد
 
در اين  ،مدارک رايزن نظامی شوروی در کابل پايه بر

حالت آماده باش  هوزه نظامی پيشاور بحيگان های « پيوند،
را فرماندهی  برخی از اين يگان ها531.»دندجنگی در آورده ش

ريتانيايی به مرزهای هند و افغانستان گسيل داشته بود، ب
هار روز مادامی که اوضاع در گسرته قبايل چجايی که آن ها 

 . ، ماندندپشتون روشن گرديد
 

های بس سنگينی برای وندنادر و متحدان انگليسی او آ
 یاطالعات های انبه گزارش سازم. نگرانی در دست داشتند

می ژيری آرسيدن نبی خان به کشور می بايستی چونان  ،شوروی
رهربی قيس خان که  بهرش قبيله خوگيانی وغاز شآبرای  بود

و  بايل ديگر پشتون واليات مشرقیقاين شورش را می بايستی 
 رنيست ها بدون تاخياونه، امو اين گ جنوبی محايت می کردند

کومت ححانه پشتون ها را ضد می خواستند قيام بزرگ مسل
مگر به ياری تدبيرهای پيشگيرانه . مرکزی کابل آغاز منايند

اين پالن از مهان آغاز بر هم خورد و  ،نادر و انگليسی ها
 . نبی خان ناگزير گرديد به کابل بيايد

 
بسياری از ديپلمات ها در پايتخت از چنين گام پر خطر 

سفير شوروی در  -ستارکا. ده شده بودندزامانيست ها شگفتی 
خنستين ديدار با نبی خان در يک ضيافت رمسی در ارگ شاهی با 

خان در  نبی. احتياط از او در باره برنامه هايش پرسيد

                                                                                                                                                             
ی خان مهلت غالم نب. برادرانش مناصب و معاشات مناسب داده می شود

 .».خواست تا روی اين پيشنهاد بينديشد
جلد دوم، چاپ » ...تاريخ روابط سياسی افغانستان«: نگاه شود به

 . 299. ص. ، پاريس، ويراسته آريانفر»انتشارات پاييز«
، پرونده 1932، سال 8بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  531

 .38، برگ 25، پوشه 154، پرونده 16ويژه 
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هره آن را زکومت حآمده است و » برای کار«پاسخ گفت او 
  533.چون از قبايل می ترسد 532.ندارد با او هيچ کاری کند

 
دام  از ديگران می دانست که در الب هبرتغنبی خان به گمان 

چون تنها در  .فترمی  و رکابکش و بی حمابا استافتاده 
. رديگبصورتی می توانست جنات يابد که از حريف خود پيشی 

دست به گريبان بود، مهه  گچرخی با نيروی انسانی که با مر
زش ضد ين که خآاجنام می داد برای  ،آنچه را که ممکن بود

استارک در گزارش خود . ب کشور برپا منايددولتی را در جنو
پويايی های بی هنايت خطرناک نبی خان را به آگاهی رهربان 

نامه هايی  وه فرستادن آدم ها باو آغاز «: شوروی رسانيد
به واليات  در برابر نادر قيامبا پيشنهاد آماده شدن برای 

اين  .دريگت می راين کار بس با بی احتياطی صو. منوده است
شمگير اين آدم ها جاسوسان سازمان چالی است که مشار حر د

کومت افغانستان از ح ،اين گونه 534.اطالعات نادريه هستند
  535.»مهه کارهای نبی خان به پيمانه بايسته نيک آگاهی دارد

 
سهم چشمگيری در افشا و پرده برداری چنين بر می آيد که 

يک ژرتاتيمتحد اس -های امانيست ها در برابر نادر حاز طر
ها نتوری آن جيس های اطالعاتی بريتانيا و اوانگليس را سر

 . در افغانستان به دوش داشتند
 
نادر شاه با در دست داشنت مهه اطالعات بايسته در باره  

وطئه تهتديد فراينده از سوی امانيست ها برآن شد تا بر 
يزش آماده شوند، ضربه خی اگران پيش از آن که بر

يری از تبليغات جلوگاو برای . د بياوردرانه واريپيشگ

                                                 
» افغانستان در مسير تاريخ«جلد دوم  116. غبار در اين باره در ص.  532

تظاهر نادر شاه به ترسيدن از غالم نبی خان، او را ...«: می نويسد
بيشرت جسور و بی اعتنا نگه می داشت تا متام نقشه های انقالبی او مکشوف 

 .  ».گرديد
 .35مهان جا، برگ .  533
در زمينه می » افغانستان در مسير تاريخ «کتاب  616. فرهنگ در ص.  534

در کابل طرفداران امان اهللا شاه و ساير خمالفان دولت به دور «: نگارد
غالم نبی خان که مردی مردمدار و سخاوت منش بود، مجع شدند و خانه اش 
حيثيت کلوب عناصر خمالف را پيدا کرد که در بين شان جاسوس های دولت 

 .  هم پنهان بودند
 

: جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ می نويسد 116. ر در زمينه در صغبا
وقتی غالم نبی خان در زمان سلطنت نادرشاه به کابل آمد، حممد صفرخان «

نايب ساالر ) ماهيار وردکی(و عبداهللا خان ) بعدها جنرال(نورستانی 
ظاهرا به حيث رفقای جانی مراقب او بوده در شب و روز  دقيقه يی او 

پس مشاره تنفس های غالم نبی خان روی ميز سلطنتی . ا ترک منی کردندر
 .گ -.افتاده بود

 
//  1932فشرده مطالب بولنت سفارت شوروی در کابل، ماه نوامرب . 535

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، بايگانی شخصی استارک، 
 . 108، برگ 2، پوشه 5، کارتن16،پرونده ويژه 1932



 

 260

در ميان قبايل جنوبی، شاه حممود خان را  اجنت های نبی خان
 شاه حممود خانترفندهای  .به گونه عاجل به آن وال گسيل منود

خيزش هنوز آماده نشده و پراگنده ضد دولتی پشتون ها را 
که در ميان نيک می دانست  او. در نزديکی متون سرعت خبشيد

. استگرايش های ضد نادريه به ويژه نيرومند بايل جنوبی ق
اهی داشت که اين قبايل با کمبود مهمات مواجه گاو که آ
کاروانی را به سوی خوست گسيل داشت که گويا برای هستند،

مگر در واقع صندوق . سپاهيان دولتی گلوله و مرمی می برند
   536.ها پر از سنگ بودند

 
ومی بر کاروان شبيخون بان قبايل در ميهوادارن امان اهللا 

زدند و با اين کار، خود را افشا ساختند و دولت توانست 
با شناسايی آن ها خنثی سازی توطئه در برابر شاه را سرعت 

 . خبشد
 
ن زاير -ندگی نبی خان در گزارش واسيليفزاپسين ساعات و

آن را در او آمده است که  به تفصيل نظامی شوروی در کابل
در . فشرده ساخته استخود  1932ايی نيمه دوم سال زارش هنگ

نزديکی های : اين سند به مسکو گزارش داده شده است که 
 ،ساعت دوازده روز يکی از ياوران شاه نزد نبی خان آمده

او را دعوت کرد تا برای هواخوری و گردش با شاه به ارگ 
مقارن با اين وقت در کاخ نادر شاه مهه چيز برای . برود

وخه از جدو : يدن به حساب رهرب امانيست ها آماده بودرس
وش به فرمان آماده بودند تا توطئه گر را گسپاهيان گارد 

او . نبی خان  با مرادنگی به پيشوار مرگ شتافت. بکشند
نادر به . زاری نکرد و خواستار خبشايش و اسرتحام نگرديد

و دشنام بالکن کاخ برآمده، از باال او را آماج رگبار 
مگوها و پاسخ تند نبی خان به بگ. ات گردانيدمو اهتا ناسزا

سگ پير، من نادر نيستم که ختت شاه «: يع تر پايان خبشيدرس
 537.»زنده يی را گرفته باشم

 
فرمان داد تا نبی خان را با شاه خشمگين  به سربازان 
ارش زنت های شوروی گجيکی از ا. قنداق های تفنگ ها بزنند

رو به سوی نادر  ،ز ربر رگبار ضرباتاداد که نبی خان 
بگذار من کشته شوم، مگر بدان که تو اين « :فرياد زد

 538.»!پادشاهی را از دست خواهی داد

                                                 
، کارتن 1؛ پرونده ويژه 25895دولتی نظامی روسيه، فوند  بايگانی.  536
 . 8، برگ 884
 . 6مهان جا، برگ .  537
افغانستان «جلد دوم  116. غبار صحنه کشته شدن غالم نبی خان را در ص. 538

در يکی از روزهای خزانی، ...«:چنين پرداز می منايد» در مسير تاريخ
جنرال سيد  –ياور حربی شاهخورشيدی هنگام مناز ديگر سر  1311عقرب 16

شريف خان کنری با موتر خمصوص سلطنتی پشت دروازه خانه غالم نبی خان 
اعليحضرت به مشا سالم می «چرخی رسيد و فرمايش شاه را ابالغ کرد که 
اگر ميل داشته باشيد، . رسانند و می فرمايند که امروز هوا خوب است
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امرب در کابل بازداشت های گروهی امانيست ون 8/9شب هنگام 

تن از  327در پی رسيدگی به حساب نبی خان، . ها آغاز گرديد
تيجه هر چه بود، در ن 539.يل بازداشت شدندخخمالفان يحيی 

، نيروهای اصلی کومتتدبيرهای گرفته شده از سوی ح
به گمان غالب، در روند . يسيون در پايتخت نابود شدندزاپو

که در  يی ناشناخته کسانبازپرسی ها پرده از نقاب 
از اين رو، دو موج . داشتند، نيز بر افتاد تدس »توطئه«

وند با اين، پيدر  .ديگر بازداشت ها در کابل در راه بود
سازمان پر شاخ و برگ و فعال امانيست ها در کابل به گونه 

 . هنايی سرکوب گرديد
 

                                                                                                                                                             
و اگر ميل نداشته باشيد، . من منتظرم بياييد که يکجا هواخوری برويم

 . »خير
 

چون چندين بار چنين تکليف هواخوری شاه با غالم نبی خان در اطراف 
کابل به عمل آمده بود، اين بار نيز بدون تردد و انديشه يی امر يا 
خواهش شاه را قبول و غالم نبی خان با برادر خود غالم جيالنی خان و بنی 

آن که در جنگ شامهزار لوگر از حيات ( اعمام خود جانباز خان نائب ساالر
و جنرال شير حممد خان به جانب قصر ) نادر خان محايت و دفاع کرده بود

 . دلگشاه حرکت کرد
 

برون قصر دلگشاه يک . شاه قبال ترتيبات گرفته و هدايات صادر کرده بود
مهين که . قطعه عسکر گارد صف کشيده و شاه در سالون منتظر نشسته بود

بی خان از موتر فرود آمد، به او گفته شد که شاه اينک فرود می غالم ن
 . غالم نبی و مهراهانش پيش روی صف گارد منتظر بيستادند. آيد
 

موتر شاه نزديک زينه آورده شد و در مهين حلظه شاه ظاهر شد و از زينه 
شاه در هپلوی موتر . بين غالم نبی و شاه موتر حايل گرديد. فرود آمد
 . غالم نبی خان و مهراهانش رسم تعظيم به جا آوردند بيستاد و

 
شاه بدون آن که جواب سالم را بدهد، روی به جانب غالم نبی خان کرد و 

افغانستان به مشا چه کرده است که مشا خيانت ! خوب، غالم نبی خان«: گفت
 »می کنيد؟

 .گ -...»افغانستان می شناسد که خايين کيست«: نبی خان جواب داد
 
افغانستان در پنج قرن اخير در زمينه چنين می  617-616. ص. هنگ در صفر

وی و برادرش به اتفاق سر ياور به دلگشا رفتند و در ...«: نويسد
اندکی بعد شاه از . انتظار فرود آمدن شاه در زير پلکان توقف کردند

طبقه باال فرود آمد و چون چشمش به غالم نبی خان افتاد، با خشم و غصب 
 . را خماطب ساخته و به دسيسه و سازش متهم منود و دشنام و ناسزا گفتاو 
 

نبی خان در مقام دفاع برآمد و به شاه گفت که از دشنام به پدرش خود 
شاه بيشرت برافروخته شد و به سر . زيرا او مرد غازی بود. داری کند

 . گ -.»...ياور امر داد تا او را بزند
 

بازگشت وزير حربيه « زير عنوانرت شوروی گزارش رايزن نظامی سفا.  539
بايگانی دولتی نطامی روسيه، .// 28/12/1332، تاريخی »از گرديز به کابل

 .80، برگ 884، کارتن 1، پرونده ويژه 25895فوند 



 

 262

سانی با قبايل جنگجوی آانست به اين ونادر منی ت روشن بود
ختانه برای مبارزه مسلحانه با او آماده می سرسپشتون که 

 حکومت حملی از 1932در ماه نوامير  .شدند، تسويه حساب منايد
ف قبيله نيرومند جدران خواست تا يکی از ييکی از طوا

-اه آورده بود،نکه نزد آن ها پ[فرستادگان نبی خان را 
د آنان زدری خيلی ها که مهمان ن. به دولت بسپارند.] گ

بود، از دستور دولت در زمينه سرپيچی منودند که اين کار 
ميان سپاهيان دولتی و لشکر دری خيلی ها  نربدبه آغاز 

ی قيام آماده ادر اين هنگام، وزيری ها هنوز بر .اجناميد
زير گرديدند به تنهايی گاين بود که جدرانی ها نا. نبودند

 .دولتی جبنگند ندر برابر سپاهيا
 

به افسران و  ،خصومت قبايل بومیده هشاه حممود خان با مشا
به رغم مبالغ . سربازان خود دستور داد از گرديز دور نوند

بيش (زافی که وی برای خريد سران قبايل پخش منود هنگفت و گ
چون . بود» وضع بس نگران کننده«) از پنج ميليون افغانی

و به حمض  مهه قبايل سرگرم بند و بست هستند«روشن گرديد که 
. »!دريافت تفنگ و مرمی در برابر دولت به پا خواهند خاست

 )ویبه گفته يک اجنت شور(مگر، آوازه کشته شدن نبی خان 
يبا مهه آن ها رتق. که روی آتش پاشيده شودسان آبی بود به 

 . به نادر شاه اعالم وفاداری منودند
 
طايفه دری خيل با آن که شاه حممود خان به قبايل  ،رگم 

دستور داده بود شورشيان را دستگير  دولتوفادار به 
منايند، به کمک قبايل جنوبی بال مانع به وزيرستان مشالی 

اوضاع انفجار آميز  در گسرته قبايل پشتون به  .رفتند
مت افغانستان اجازه نداد به بازداشت کسانی از حکو

سرشناسان قبايل که در توطئه نبی خان دست داشتند، 
 . بپردازد

 
در پيوند با اين موضوع، تالش های نادر خان مبنی بر 

رهرب  .کشاندن قيس خان به دادخواهی بس شايان توجه است
اعالم داشت  ،گيانی با دريافت فرمان رفنت به کابلقبيله خو

و اين گونه، از رفنت به پايتخت سر » من نبی خان نيستم«که 
جنگجويان خوگيانی  دقيس خان برای تضمين امنيت خو. باز زد

را در مشرقی مجع کرد و پيرامون دژ خود حلقه نيرومندی از 
وپخانه به استجکامات را هپن منود و در سنگرها تيربارها و ت

بر پايه . ند جنگ داخلی را تعبيه کردودست آورده در ر
رامی آقيس خان با  1933سفير شوروی در يسال  -گزارش استارک

حکومت خطر 540.يستزدر خانه خود در روستای ميرکی خيل می 
نکرد دست به عمليات سرکوبگرانه در برابر خوگيانی ها که 

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، بايگانی شخصی استارک، . 540

  .15، برگ 1، پوشه 4، کارتن 14، پرونده ويژه 1932
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نده بسيار خوب هزار رزم 25مشار جنگجويان آن ها سر به 
 .مسلح می زد، بيازد

 
بندش هايی هنگام خنثی سازی توطئه نبی خان به رغم چنين 

دسامرب  -بايسته است اذعان کرد که در ماه های نوامرب ،چرخی
توطئه امانيست ها و هواداران شان در ميان قبايل  1932

مگر مهه   .مرزی به سرعت و تقريبا با آسانی خنثی گرديد
در افغانستان پيشگويی می  1932ادهای سال ناظران رويد

کردند که هبار آينده در گسرته قبايل پشتون خيزش نيرومندی 
در برابر نادرشاه آغاز خواهد گرديد و او بايد چشم به 

  . راه چشيدن مزه ضرب شصت متحدان چندی پيش خود باشد
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش بيست و چهارم
 واپسين پيروزی نادر خان

 
 خيزشاز  عامالنهنبی خان و جلوگيری  »توطئه« خنتسا ش بر آبنق

به حکومت افغانستان جمال داد تنها  ،سراسری قبايل جنوبی
نيرومند در گسرته قبايل پشتون در برابر  قيامبرای چندی 

که با مشی مرکز گرايی خود از اقتدار (نادر شاه را 
تنفر و  ،اشناسان پشتون کاسته و با نزديک شدن به بريتانيرس

انزجار قبايل آزاد دوست مرزی را در هر دو سوی خط ديورند 
  .بيندازد ، به تاخيز )دونسبت به خود بر انگيخته ب

 
وضعيت نادر شاه مهچنان با اين پيچيده تر می گرديد که به 

را  »گرانتوطئه «رغم اين که در کابل توانسته بود رهربان 
ايل به رهربی فقير برچيند، در جنوبی پنج تن از سران قب

توطئه  ريونی افسانه يی که هوادار امان اهللا خان بودند و دل
در . موفق شده بودند به وزيرستان مشالی بگريزند نقش داشتند،
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ی برای خيزش مسلحانه يرگه ها موفقانه به آماد ستان آنريوز
  541.دادندمی ادامه  در برابر حکومت افغانستان

 
ا اعالم منودند که آن ها تنها به به زودی وزيری ها و مسعوده

امان اهللا خان از  -خاطر احيای حاکميت شاه قانونی افغانستان
در يک سخن،  542.نادر در دوره اغتشاش پشتيبانی منوده بودند

قبايل وزيرستان نادر را غاصب خوانده و آغاز به مجع آوری 
 . افغانستان منودند هلشکرها برای هتاجم ب

 
آغاز به هپن ساخنت دامنه  زني شو هوادارانان خفار غخان عبدال

کارزار تبليغاتی به پشتيبانی از امان اهللا خان در ميان 
گی به رغفار خان مهواره مسپاتی بز. قبايل مرزی خيرب منودند

امان «: پس از سرنگونی او نوشتغفار خان . امان اهللا خان داشت
پشتون ([مگر آن ها . اهللا به خاطر رفاه پشتون ها کار می کرد

که قادر به متيز دوست از دمشن نيستند، دست به شورش ] .گ-)ها
اين ناسپاسی آشکار و روشنی . زدند و او را از کشور راندند

است که نزد خداوند گناه و جنايت بزرگ به مشار می 
اليست نر داشت که رهرب ناسيومهچنان بايسته است در نظ543.»رود

به دشوار توانسته بود های پشتون استان مرزی مشال باخرتی 
او را فريب داده  1929فراموش منايد که چگونه نادر در سال 

   544.بود
 

اداری از ودر نتيجه، سرخ پيراهنان تبليغات پويايی را به ه
موفقيت . ان در ميان مومندها پيش می بردندخامان اهللا 

چشمگيری را در اين راه فقير ليونی نيز به دست آورده بود 
م نامه نويسی به مومندها و ديگر قبايل مرزری که سخت سرگر

هند بريتانيايی زير شعار » آزاد«اين گونه، در نوار . بود
آمادگی  1933در اوايل  »حاکميت امان اهللا خان در افغانستان«

پويايی برای برپايی خيزش سراسری قبايل پشتون در برابر 
  .نادر شاه ادامه می يافت

 
برای نگهداشنت ختت و تاج خود به  نادر شاه ،در چنين اوضاعی

مهکاری از اين هم بيشرت تنگاتنگ تری با انگليس ها در برابر 
سفير شوروی هنوز در ماه دسامرب  -استارک. قبايل مرزی پرداخت

می «: ور خارجی گزارش داده بودمبه کميساريای خلق در ا 1932
و توان بر پايه مدارک مستند تاييد کرد که ميان انگليسی ها 

                                                 
فشرده اوضاع « -رايزن نظامی سفارت شوروی در کابل -گزارش واسيليف.  541

بايگانی دولتی // » 1932نظامی سياسی در افغانستان طی نيمه دوم سال 
 . 9، برگ 884کارتن  1، پرونده ويژه 25895نظامی روسيه ، فوند 

542. Ahmed A. S. Tribes and States in Waziristan// The Conflict of Tribe and  State in Iran and 
Afghanistan. L.N.Y., 1983.  P. 205. 
543 . Tendulkar D.G. Abdul Gaffar Khan. Bombay, 1967. P. 57.  

نادر به غفار خان اطمينان داده بود که مهه سعی و تالش او به خاطر .  544
پايان خبشيدن به حاکميت حبيب اهللا کلکانی و روی کار آوردن دو باره 

 .گ-.امان اهللا خان است و خود در پی رسيدن به تاج و ختت کشور نيست
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کومت نادريه طی دو ماه اخير در رابطه با موضوع غالم نبی ح
مهکاری » زادآ«نوبی و نوار جخان و اوضاع در واليات مشرقی و 

 .های به ويژه تنگاتنگی برپا گرديده است
 

اين مهکاری ها کنون شکل يک سازشنامه در زمينه پيشربد 
شايد هم (ات بامهی در برابر قبايل هر دو سوی مرز ماقدا

آن هم . را به خود گرفته است) ی کاغذوبازتاب نيافته به ر
در حالی که انگليسی ها می بايستی عملياتی را در وزيرستان 

نثی ساخنت مرکز امانيست خمشالی در برابر وزيری ها به مقصد 
در عمليات ها در برابر قبايل . ها در آن جا پيش بربند

ستی مهکاری کاملی حکومات افغانستان و هند بريتانيايی می باي
را رعايت منايند که بايد هم از راه متاس های مستقيم و هم از 

 545.»طريق ميسيون بريتانيا در کابل صورت بگيرد
 

و بريتانيای کبير بود تا پيش از هر چيزی بر نادر خان 
را در وزيرستان خنثی » پنجگانه امانيست ها«پويايی های 

 گسرتشه پيگيرانه اطالعات شوروی کهای سازمان . بسازند
افغانستان و انگليس را زير ترصد  ميان مناسبات فزاينده

نت سياسی جو ا نمتو ژمراسالت ميان د توانستند، ندداشت
از روی اين  .دنتانيا در وزيرستان مشالی را به چنگ بياوريبر

بنا به خواهش حکومت  انگليسی ها نامه ها روشن گرديد که
 و ای دستگيری فقير ليونیساعی اعظمی را برمافغانستان 

 ،برای مثال. به خرج داده بودندهواداران او در وزيرستان 
رمسا به آگاهی  1933در نامه تاريخی دهم جنوری اجنت سياسی 

انگليسی تالش ورزيده سرهنگ گل مير خان رسانيد که حصه داران 
بودند در يکی از شب ها منطقه نشيمنی ماچه را تصرف منايند 

از سوی نيروهای متحد  ،مگر .کنندرا بازداشت تا متمردان 
وزيری های مدی خيل و جنگجويان قبيله تينی از جنوبی به عقب 

  546.زده شدند
 

نيز با شکست تالش های انگليسی ها مبنی بر خريد سران وزيری 
 ،به رغم مهه هتديدات و وعده های سخاورزانه: رو به رو گرديد

هوادار امان اهللا خان را » سران پنجگانه«کوهنشينان وزيرستان 
   547.به حکومت بريتانيا نسپردند

 
در دست در برابر  حمصمم بودن قبايل مرزی مبنی بر اين که سال

کومت افغانستان اجازه حبه انگليسی ها و  ،نادر قيام منايند
در اوايل . را بگيرد 1933 لنداد جلو قيام در جنوبی در اواي

 ررس وزيری ها و مسعودها بهتاجم زود  کپي 1933ماه فربوری 
                                                 

، پرونده 1932، سال 08بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  545
 . 44-43، برگ های 25، پوشه 154، کارتن 16ويژه 

، پرونده ويژه 25895بايگانی دولتی نظامی فدراسيون روسيه، فوند . 546
 . 68-67ای ،  برگ ه884،کارتن 1

وزير حربيه، تاريخی  -گزارش گل مير خان به شاه حممود خان.  547
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سازمان اطالعات نادر شاه توانست . رسيد ، به کابلجنوبی
تثبيت منايد که آن ها با برخی از قبايل نه تنها جنوبی، بل 

 و دارند يی مقدماتی اتتوافقشينواری و خوگيانی  ،نيز مومند
مهاهنگی هايی ان دولتی يدر باره اقدامات بامهی در برابر سپاه

  .کرده اند
 

نادرشاه بی درنگ فرمان گسيل نيروهای تازه نفس به ناحيه 
و ميران  رزماکانگليسی ها به نوبه خود به  .خوست را داد

وزيری ها از انگليسی «مگر، . شاه نيروهای تقويتی فرستادند
و تقاضای برونربی بی  گرديدندتوضيحات خواستار ها در زمينه 

به اين تقاضا پاسخ  انگليسی ها 548.»درنگ سپاهيان را منودند
چون می دانستند که نيروهای اصلی وزيری ها و . مثبت دادند

آتيه مترکز . مسعودها هنوز هم در وزيرستان مستقر هستند
انه پتان می توانست شورش تازه مسلح» آزاد«سپاهيان در نوار 

ها را در برابر بريتانيای کبير بر انگيزد تا در برابر 
ها ترجيح دادند که هزاران کوهنشين روشن است انگليسی . نادر

تا اين که در برابر خود آن ها [مسلح به افغانستان بروند 
 .].گ-جبنگند

 
خنستين لشکرهای وزيری ها و مسعودها از  ،فربوری هنمبه تاريخ 

فربوری يازده هزار جنگجو  21مقارن با . مرز افغانستان گذشتند
نيروها آغاز به  روز ديگر اين549.دنبی آمدواز وزيرستان به جن

هتاجم به متون منودند و يک رشته شکست های را بر سپاهيان 
نربدها در خوست آژيری گرديدند برای خيزش . دولتی حتميل منودند

بسياری . برپا گرديددر جنوبی شورش : ری از قبايل افغانبسيا
به وزيری ها و مسعودها پيوستند  از قبايلی که بيطرف بودند،

ی ديگر ونيروهای شورشی را ده هزار نفر جنگج مشاراين کار که 
  .باال برد

 
چ مشاری رمرزی مقارن با اوايل ماه ما نيروهای متحده قبايل

و  گرفتند استحکامات را در نزديکی شهر اورگون و از مناطق
ناخشنودی از حکومت . به پيشروی به سوی غزنی ادامه دادند

گان های ارتشی  يخشن نادريه منجر به آن گرديد که برخی از 
حکومت افغانستان ناگزير گرديد به  550.دندبه شورشيان بپيون

گونه عاجل تقريبا مهه سپاهيان ارتش منظم خود و حتا خبشی از 
به ياری اين  .گسيل داردبه ناحيه خوست گارد شاهی را 

                                                 
پيرامون رخدادهای «رايزن نظامی شوروی در کابل  -گزارش واسيليف.  548

بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند ) // 1933ماه مارچ (» واليت جنوبی
 .85، برگ 884، کارتن 1، پرونده ويژه 25895
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فربوری خنستين فشار نيروهای متحده قبايل  26تدبيرها به تاريخ 
  . سوی ارتش افغانستان به عقب زده شدجنوبی و وزيرستانی از 

 
نيروهای تازه نفسی برای فقير ليونی  1933در اوايل ماه مارچ 

 9-8نيروهايی که به تاريخ های  .راه رسيدند» آزاد«از نوار 
مارچ سر به شورش برداشته بودند، آغاز به هتاجم نو 

 ،پيروزی قبايل شورشی. پيروزمندانه به سوی متون منودند
. بريتانيا در هند را به گونه جدی نگران ساختحکومت 

در برابر   پويااقدامات  زمانه ک بر آن شدندانگليسی ها 
 به تاريخ هشتم ماه مارچ. شورشيان در خوست فرا رسيده است

با پشتيبانی از هوا آغاز به عمليات در  سپاهيان انگليسی
 551.برابر وزيری ها و مسعود ها منودند

 
کمربند  ،تداد مرز هند و افغانستانمدر ا در وزيرستان مشالی

ايی و حصه يتانيربم ظاهيان منپايجاد گرديد از س حايلی
نيروی هوايی بريتانيا از اين يگان ها فعاالنه  552.داران

رشيان در جنوبی وش ،در نتيجه، اين تدبيرها. پشتيبانی کردند
ار ومهمات از ن واز امکانات به دست آوردن نيروهای تقويتی 

 . حمروم گرديدند» ادآز«
 

والی استان مرزی  -ماجورج کانينگه ،ماه مارچ هنمبه تاريخ 
هواپيمای جنگی از شهر  شانزده فروندمشال باخرتی زير پوشش 

که جنگاوران آن اعالم منود در جرگه وزيری ها  ووانه بازديد 
کانينگهام هتديد . چهار روز به خانه برگردند تاها بايست 

تدبيرهايی بايسته را اختاذ خواهد «افرمانی در صورت نمنود 
قبايل مرزی بنا . دادعين پيام را او به سران مسعود  553.»منود

 در مهچو مواردکه داشتند، نيک می دانستند که به جتاربی 
در برابر قبايل سرکش يی را »تدبيرها« چهحکومت بريتانيا 
  . !روی دست می گيرد

 
مسعودها و وزيری ها به  نفر از منايندگان دو صد و شصتتا 

 برایناگزير گرديدند  ،خاطر جنات روستاهای خود از مبباران ها
برای آن . باز گردانيدن هم قبيله يی های خود به خوست بروند

که سر سفيدان مسعودها و وزيری ها هر چه زودتر به جنوبی 
برسند، آن ها را سوار بر کاميون های نفر بر ارتش انگليس 

ن شيوه غير عادی رساندن ينچ. بردندستان به مرز افغان
برای بر  ،ات رزمیمبه ناحيه اقدا» نهکارگ«منايندگان قبايل 

از سوی حکومت  متوندژ ان به يم قاطعانه شورشجهتا زدنهم 
 .ه بودبريتانيا پيش گرفته شد
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لشکرهای قبايل مرزی به  ،به تاريخ يازدهم ماه مارچ
م به اين دژ که در آستانه فرماندهی فقير ليونی آغاز به هتاج

خنستين يورش کوهنشينان از سوی . سقوط قرار داشت، منودند
هتاجم در پی تدارک به گمان غالب آن ها  .پادگان عقب زده شد

ريش سپيدان از وزيرستان از  ،در اين هنگام ،مگر ی بودند،نو
م مبنی بر آغاز اهتديد کانينگه پيکبه آنان تا راه رسيدند 
 554.رسانندبرا  شانر برابر روستاهای دبگرانه عمليات سرکو

انگليسی ها، به از سوی روستاهای آبايی آنان هتديد  نفس
لشکرهای وزيری و مسعود را  شمگيری توانايی رزمیچپيمانه 

بسياری از آنان آغاز به بازگشت به سوی خانه  .پايين آورد
 و اين گونه مشار دسته های ليونی به پيمانه های شان منودند

 . چشمگيری کاهش يافت
 

ضد (دست به پاتک  ،سپاهيان دولتی با هبره گيری از اين وضع
يازيدند و شورشيان را ناگزير به عقب نشينی به نوار ) محله

جايی که از سوی سپاهيان  -منودندهند بريتانيايی » آزاد«
در نيمه دوم ماه اين گونه،  .بريتانيايی سرکوب گرديدند

نگليسی و ارتش افغانستان با اقدامات نيروهای ا 1933مارچ 
 راو هنگامه مهاهنگ توانستند قبايل شورشی را شکست دهند 

 .دهندپايان 
 

ت وساز خبيخی  در اواخر اين ماه، وزيری ها و مسعودها
) جنگجو 450متشکل بر (فقير ليونی با دسته های خود . برآمدند

الی زجنيرهای پاسگاه های بريتانيايی را در وزيرستان مش
  555.دريدند و باز گشتند

 
نادر شاه برای آشتی با و برپايی دوباره مناسبات دوستانه  

اهللا نواز  -با وزيری ها و مسعودها، بی درنگ ياور خاص خود
خان را به کارزار گسيل داشت که توانست اين قبايل را 

منايد و توافق شان را برای گسيل » دالسا«دهد و » نوازش«
به . ديز برای اشرتاک در جرگه به دست بياوردرهربان شان به گر

شاه حممود خان وزير حربيه اين جرگه  1933تاريخ اول اپريل 
 .منايندگان قبايل مرزی را افتتاح منود

 
به  کوشيدند مهرورزی خود را» آزاد«کوهنشينان نوار 

با سپردن دو مهره خودگماشته که  منايندگان حکومت افغانستان
عنايت اهللا  ،يکی –وان وابستگان امان اهللا خانقبال خود را به عن

 ،آنان ن اهللا خان جا زده بودند، بهاام فرزند ،خان و ديگری
چنين بر می آيد که آوازه ها در باره . منايش بگذارند به

                                                 
  . 49-48مهان جا، برگ های . 554
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نادر  »حواريون«رسيدن برادر امير پيشين از مدت ها بدينسو 
 .شاه را نگران ساخته بود

 
جرگه حتا به نادر شاه  ،شوروی بر پايه مدارک استخبارات

در برابر  تازهبه قيام های مسلحانه  رووعده سپرد به هيچ 
مگر، قبايل وزيری از تسليمدهی فقير . واهد دادکابل اجازه خن

عالم منودند که ر باز زدند و به گونه ديپلماتيک اليونی س
روی دست خواهند نت او تدبيرهايی را خبرای به دام اندا«

دادهای بعدی نشان دادند که در جرگه گرديز تنها روي556.»گرفت
آن . خبشی از منايندگان وزيری ها و مسعودها گرد آمده بودند

 ، نتوانستندها به رغم مهه اطمينان دهی های خود به وفاداری
 . آشتی با قبايل وزيرستانی را به کابل تضمين منايند

 
از گرديز وزيری ها و مسعودها بی آن که منتظر مهتباران خود  

با دسته های کوچک آغاز به  1933مبانند، در اوايل ماه اپريل 
نيروهای آنان بسيار به سرعت . رخنه به ناحيه خوست منودند

ل ها و برخی ديگر از قبايل گچون بار ديگر من. افزايش يافت
در ميانه های اپريل در . پشتون از آنان پشتيبانی منودند

دها از سر ربولتی افغانستان ننوبی ميان آن ها و سپاهيان دج
اپريل ليونی به خوست رسيد که  17به تاريخ . گرفته شد

م پر شور و پر جنيروهای شورشی را متحد گرداند و آغاز به هتا
بار ديگر اين قلعه در آستانه سقوط . منود نهنگامه به دژ متو

  . قرار گرفت
 

 آنن در اين اوضاع حبرانی برای پادگان متون، يکی از افسرا
تماد شورشيان دامی را فرا راه آنان عگيری از ا ههبر اب

مگر  .افراشت پرچم سفيدی را بر ،بر فراز برج دژ و گسرتانيد
شدند، به  رهنگامی که کوهنشينان به سوی ديوارهای دژ سرازي

انواع جنگ  ته از مههخريم گداو سوی آنان رگباری از آتش 
با  ،ن تلفات سنگينشورشيان با داد. افزارها باريدن گرفت

قب نشينی منودند و به سوی عو آشفتگی آغاز به  یسراسيمگ
 گدر مرز هند و افغانستان به چنآن ها  .رستان گريختنديزو

که بر سره راه آنان کمين  انی بريتانيايیبيگان های مرز
 4500انگليسی ها از نزد پشتون ها . ادندتاف گرفته بودند،
   557.ز کوهنشينان بازداشت شدندو بسياری ا ندميل تفنگ گرفت

 
فقير ليونی بار ديگر توانست نزد مومندها پنهان هر چند 

 بازشاه اين پروازهای ،هنگامه ديگر پس از اين ، مگر،شود
چنين بر می آيد که قبايل . قبايل پشتون پايان يافتآمسان 

هر چند هم او را به نادر و انگليسی ها نسپردند مرزی پشتون 
مگر ديگر از  ،ت پيهم او را ناديده گرفتندچندين شکسو 

 .شناخنت  او به عنوان رهرب خود دست برداشتند
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ه مردم را به پيکار در کبه جای يک رهرب قبيله يی اين بار 

به » آزاد«برابر نادرشاه غاصب فرا می خواند، در نوارد 
ديگر امان اهللا به نام امين » خويشاوند«زودی سر و کله يک 

 . گشت که کار فقير ليونی را پی گرفت جان پديدار
 

ستای کوچک کوهستانی کوتکی به وان به رجامين  1933در ماه می 
 او با اعالم ادعای خود بر تاج و ختت افغانستان. باجور آمد

می را به دست بياورد که دسته ودهای بنتوانست پشتيبانی موم
ار پديد .کوچکی از رزمندگان خود را در اختيار او گذاشتند

 از او، مومندهاو پشتيبانی شدن مدعی برخاسته از کوتکی 
نگران و پريشان ساخت که با  سختنادر خان و برادران او را 

توانستند جلو  1933پخش پول های گزاف هبار  وبسيار دشواری 
ازه ندهند تا جشورش ضد دولتی را در مشرقی بگيرند و ا

. نوبی بپيوندندبه شورشيان پويا در ج» آزاد«مومندهای نوار 
 .اين خطر بار ديگر پديد آمده بود 1933تابستان 

 
برای کمک به  ،نادر، برای خنثی سازی پويايی های امين جان

پادشاه » !مشوره« بنا به. نائب السلطنه هند رو آورد
ام عمليات سرکوبگرانه حکومت انگليس آغاز به اجن افغانستان

اندهی بريتانيا به جوالی فرم 30به تاريخ  558.در باجور منود
قبايل باجور اعالم منود که پس از چهل ساعت مبباران کوتکی، 

به تاريخ يکم . خار و مشار ديگر از روستاها آغاز می يابد
اين اقدام . ويران گرديد اگست در نتيجه ضربات هوايی کوتکی

چون . ترساننده بدون تلفات انسانی بسيار پايان يافت
امين جان هم . ه غارها پناه بربندباشندگان توانسته بودند ب

و از سوی دالور  که از پيش به روستای مهسايه هاشم رفته بود
آسيب و ، از اين مبباران خان با گرجموشی مهمان نوازی شده بود

 559.يانی نديدز
 

نيروی هوايی بريتانيا عمليات هايی  1933از يکم تا دهم اگست 
ا آن، به ناحيه مهزمان ب. را در برابر مومندها اجنام داد

و نوشهری سپاهيان انگليس آمدن امين جان تيپ های پيشاوری 
با دستگير شدن  560.رسيدند و پس از چندی او را اسير گرفتند

او، هتديد شورش مومندها در برابر حکومت افغانستان نيز خنثی 
يک بار ديگر، نادر به ياری انگليسی ها توانست در . گرديد

مرزی و امانيست های فعال در ميان مبارزه در برابر قبايل 
 .آن ها، باال دست شود
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پيروزی بر شورشيان، علل ناخشنودی پشتون ها از سياست های 

نزدودند و قبايل مرزی کماکان توانايی های رزمی را نادريه 
در اين پيوند، حکومت افغانستان می . خود را حفظ منوده بودند

. سياسی حتکيم خبشد دبيرهایتکوشيد پيروزی های جنگی را با 
يی را امضاء ه کومت با قبايل جنوبی سازشنامح 1933تابستان 

کرد که مطابق آن سران پشتون به منايندگی از هم قبيله يی 
های شان تعهد سپردند به رژيم نادريه وفادار مبانند و جلو 

مگر قبايل قاطعانه .  هر گونه اقدامات ضد دولتی را بگيرند
ود را به خدمت در خجنگجويان  و ح شوندرد کردند که خلع سال

 .  ارتش بفرستند
 

نوبی جمهه قبايل « :سران قبايل به شاه حممود خان اعالم کردند
کومت هستند و به حمض تقاضای آن در دفاع از آن بر حدر خدمت 

افزون بر اين، مشاری از افسران ارتش برخاسته . هند خاستاخو
شگاه های حربی زآمو ريی د مهچنان عده. از قبايل جنوبی هستند

له يمرزبانان مهه جنگجويان قب ،گذشته از آن. آموزش می بينند
 561.»افق نيستيمومگر ما  بيش از اين م. يی هستند

  
از سوی سران قبايل  سالح قبايل به پيمانه يی مهآوا عمساله خل

آن را برای بررسی  ديگررد گرديد که شاه حممود خان خطر نکرد 
در  اوبايسته است نشاندهی کرد که اين مساله را . مطرح منايد

دولت بررسی کرده  هوادارران پشتون سجرگه تنها با  آستانه
کومت بر حالف سپردن اسلحه به مگر حتا آنان به شدن خم. بود

 حمطردر جرگه لع سالح قبايل خهرگاه مساله «: آمده بودند
گاه هرحتا . گردد، آن ها در اين باب موافقت حنواهند کرد

، مردم آن را خنواهند ت هم منايدجرگه زير فشار نيرومند موافق
. ه خود را تسليم خنواهند منودحباشندگان جنوبی اسل. پذيرفت
کومت ح. ن ها به خاطر دفاع از خود به آن نياز دارندآچون 

. در گام خنست بايد به حل اختالفات ميان قبايل جنوبی بپردازد
اختالفات تالش ورزيد مساله خلع تنها می توان پس از حل اين 

  562.»آن هم به گونه قسمی مطرح منود-سالح قبايل را 
 

ی ديپلماتيک شاه حممود رفندهابه هر رو، هر چه بود به ياری ت
کابل . خان، ميان حکومت و قبايل مرزی تفاهم به دست آمد

لع سالح قبايل برای چندی از جلب سربازان از قبايل پشتون و خ
گرديد و قبايل جنوبی به نوبه خود از مبارزه  جنوبی منصرف

مگر مشی خدشه . در برابر خاندان حاکم يحيی خيل دست کشيدند
ناپذير حکومت مبنی بر حتکيم حاکميت مرکزی در کشور و مهکاری 

سر اجنام به  ،آشکار آن با بريتانيای کبير بر ضد قبايل مرزی
بايسته است  مهچنان. سرته مرزی اجناميدندگش های نوی در زخي

                                                 
اطالعاتی در باره « گزارش استارک به کميساريای خلق در امور خارجی، .561

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، // 25.07.1933تاريخی » واليت جنوبی
 .200، برگ 25، پوشه 154، کارتن 16، پرونده ويژه 1933، سال 08فوند 

 .مهان جا.  562



 

 272

اپسين و 1933قبايل مرزی در  مرکوب قياسنشاندهی کنيم که 
چون پس از چندی به دست يکی از  .پيروزی نادر شاه گرديد

   563.هواداران امان اهللا خان کشته شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خبش بيست و پنجم

 و شوروی ،افغانستان »درد سر«
 

هر دو سوی خط  مسلحانه قبايل مرزی درهای ، خيزش 1933به سال 
ديورند و افزايش ناخرسندی و ناخشنودی از مشی خشن نادر 

 اميد بازگشت به ختت پادشاهی را شاه، نزد امان اهللا خان
دست راست او در اين ماجرا غالم صديق خان چرخی . آفريدند

از توان  می 1933را در » بغاص«سرنگونی نادر  طرح سيمای. بود
 .منودپرداز باز  ،در استانبول شورویهای  گزارش ديپلماتروی 

 
مدت زيادی  ،به استانبول آمدهماه جوالی مهين سال امير پيشين 

مصطفی کمال ر پايتخت ترکيه سپری کرد و چندين بار با د را
رييس مجهور ديدار و گفتگو کرد و از او  -) اتا ترک(پاشا 

ها ديدار. خواستکمک نظامی برای بازگشت خود به افغانستان 
 .ا ترک موفقانه اجنام شده بودبا ات

 
وزير پيشين خارجه افغانستان  -پس از چندی، صديق خان چرخی

در افغانستان «: و گفت انبول آمدتگری شوروی در اسقنسولبه 
مهه آمادگی های . آماده می شودهواداران امان اهللا خان يام ق

الزم برای کودتا پايان يافته است و موفقيت قيام تامين 
در باد و ختته خيز اقدامات آجالل  -مرکز قيام. ستگرديده ا

                                                 
برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در باره  چگونگی کشته شدن نادر .  563

، 1378کتاخبانه آرش،  په به قتل رسيد؟، چاونگنادر شاه چ: نگاه شود به 
 .پيشاور
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. مشال افغانستان با مرکز در مزار شريف برگزيده شده است
چون سرگرم  .مداخله انگليسی ها در اين کار گويا ممکن نيست

او،  564.»هند هستند غربفرونشاندن خيزش های پشتون ها در مشال 
ينه بازگشت او امان اهللا خان خواهش منوده است زم«: سپس افزود

فراهم مناييد و در اين رابطه .] گ-از راه شوروی[را به ميهن 
 .»می خواهد تا شخصا با قنسول شوروی ديدار منايد

 
بی درنگ  ،با موشگافی اطالعات ارايه شده از سوی صديق خان

ديپلمات عادی - قنسولچنين احساسی پديد می آيد که او به 
ائه کرده بود که شخصا را ار چيزهايیتنها خبشی از آن  ،شوروی

برای منونه؛ مساله تعاون شوروی با . دهمی توانست اطالع بد
او تنها در دادن ويزا خالصه شده  برنامه امان اهللا در حتقق

ختته «که  ه بودال، صديق خان ياد آور شدحمگر در اين . بود
افغانستان مشالی و مزار  هقيام پيش رو بر ضد نادري» خيز

  ،ی پويای شوروینروشن است بدون پشتيبا. يودشريف خواهد 
اين ناحيه منی توانست پايگاهی برای عمليات جنگی در برابر 

 .خاندان يحيی خيل گردد
 

مهه چيز در جای خود قرار خواهد گرفت، هرگاه به اظهارات 
وزير پيشين خارجه افغانستان، گزارش حمرم سازمان اطالعات 

ان اهللا خان و اتاترک افزوده شوروی در باره گفتگوها ميان ام
در روند اين گفتگوها، پادشاه پيشين اعالم منود که  .شود

شوروی ها پشتيبانی کامل خود را از او در سرنگونی نادريه «
 .»وعده منوده اند

 
از باشد هرگاه ارتش سرخ آماده ...«: رهرب ترکيه در پاسخ گفت

ترازوی  قيام پشتيبانی منايد، ترکيه وزنه خود را در کفه
شوروی می گذارد تا به گشوده شدن گره سرعت خبشد و مهچون ناظر 

 565.»ساده خانه جنگی در افغانستان مناند
 

مگر، هر چه بود، استالين به امان اهللا خان کمک نظامی ارائه 
نکرد و در پی آن مصطفی کمال نيز از ارايه کمک نظامی به او 

د در آن برهه شوروی و ترکيه منی توانستن. خود داری کرد
آشکارا در خماصمت با انگليسی ها که نادر شاه دست نشانده آن 

در اين حال، متحدان پيشين امان اهللا . ها بود، رفتار کنند
تنها چونان دوستان سياسی او ] شوروی ها و ترک ها[خان 

پيشين حکومت شوروی پس از چندی به پادشاه . ماندند
 ،کاری های سودمند گذشتهافغانستان اعالم داشت که به پاس مه

 .آماده است امنيت شخصی او را تامين منايد
 

                                                 
، پرونده 1933، سال 08بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند . 564

 . 5، برگ 20، پوشه 154، کارتن 16ويژه 
 .6مهان جا، برگ .  565
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گلوله هفت چند در کابل نادر با شليک  1933نوامرب  8به تاريخ 
در آغاز، هم در افغانستان و هم در هند  566.تير کشته شد

بريتانيايی می پنداشتند که مرگ شاه در نتيجه انتقامگيری 
يکی از سران قبايل  -منگلقبايل مرزی به خاطر اعدام تير 

قبايل از «چون در افغانستان و هند روشن بود که . است
پيشاور تا کابل سوگند خورده بودند تا از نادر شاه انتقام 

بی درنگ سوء ظن در سازماندهی کشته شدن شاه بر  567.»بگيرند
به قرآن  »زادآ«مگر منايندگان قبايل . فقير ليونی افتاد

 ،پس از چندی .آن ها گنهکار نيست سوگند خوردند که رهرب
عبداخلالق از او به  -بازپرسی ها روشن ساخت که قاتل نادر

عدام نبی خان چرخی و غالم جيالنی خان چرخی انتقام خاطر ا
 568.کشيده است

 
پيک کشته شدن نا به هنگام پادشاه افغانستان در مهان روز خرب 

اهللا خان را در خربنگاران ويالی امان  ،در رم. داغ جهانی گرديد
ناگزير روز ديگر  ،امان اهللا خان. يک سخن به  حماصره کشاندند

 یاو در گفتگو با خربگزار. گرديد با خربنگاران مصاحبه منايد
در حالی که پسر بزرگش هدايت او را مهراهی می کرد، » رويرت«

هرگاه مردم افغانستان آرزومند بازگشت من با برنامه «:گفت
م باشند، مهواره آماده هستم با مهه توان به اصالحات و ترقی ا

منی تواند از مرگ «و افزود که .... 569.»مکشور خود خدمت مناي
نادرشاه تا اندازه يی احساس رضايت مندی نکند، مگر در عين 
زمان متاسف است از اين که پادشاه افغانستان کشته شده 

 .»است
 

اش به او از دادن پاسخ به پرسش در باره بازگشت ممکنه 
روشن است او منی توانست اطالعات  .افغانستان، خود داری کرد

 .در دست اجرا را در کشورش فاش سازد» توطئه«در باره 
 

د امان اهللا زخدادهای کابل، صديق خان نرپس از چندی، پس از 
آمد که بر پايه گزارش سازمان های اطالعات بريتانيا به امير 

ت ها در درون کشور متاس انيسمپيشين پيشنهاد کرد تا با ا
برپا منايد که برنامه ريزی شده بود به آن جا چند دستگاه 

برای چاپ زير زمينی آثار هوادار امانيه در برابر  یچاپ

                                                 
 برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به کتابواره.  566
 .؛ پيشاور»بنگاه انتشارات آرش«چاپ  »نادر چگونه کشته شد؟«

فشرده تبصره های رسانه های انگليسی و هندی هتيه شده از سوی سفارت  . 567
بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، // شوروی در کابل، 

 . 55، برگ 30، پوشه 154، کارتن16، پرونده ويژه 1933، سال 08فوند 
مبارزه نادر شاه در برابر «خارجی گزارش کميساريای خلق در امور . 568

، 532بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // »امانيه
 .54، برگ 110، کارتن 4پرونده ويژه 

، پرونده 532بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  569
 .107، برگ 132، کارتن 4ويژه 
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پسر نادر شاه که تازه بر ختت نشسته بود،  -ظاهر شاه
 570.بپردازد

 
بسياری از حکومات اروپايی بار ديگر آغاز به  1934به سال 

اهللا خان چونان مدعی راستين بر تاج و ختت ارزيابی امان 
پادشاه  -برای مثال، ويکتور امانوئل سوم. افغانستان منودند

امان اهللا حسن نظر داشت و حتا  -که به شاه گريزی ايتاليا
  571.پنهانی او را در کاخ خود پذيرفته بود

 
 ،شته شدن برادرش نادر شاهککه پس از  صدر اعظم -هاشم خان

دان يجيی خيل رسيده بود و عمال فرمانروای کشور به رياست خان
پويايی  گرفنتباال ازبه سرعت از سوی انگليسی ها  ،گرديده بود

بنا به قانون . ها و تکاپوهای امانيست ها آگاه گرديده بود
بنا به  ،خون و انتقام و برای زدايش هتديد خاندان حاکم

امان اهللا  دو گروه برای از ميان بردن ،فرمان شخص هاشم  خان
. واريون او سازمان داده شدحخان و مهره های سرشناس از 

ته و فسازمان های اطالعاتی شوروی به سرعت از موضوع آگاهی يا
روی دست  خان تدبيرهای بايسته را برای حفظ زندگی امان اهللا

 . گرفتند
 

سفارت شوروی از کميساريای خلق در امور  1934در ماه جنوری 
فت تا شاه پيشين را از هتديدی که متوجه خارجی رهنمود گر
کميساريای خلق در امور معاون  -قره خان. اوست، آگاه سازد

سفير شوروی در رم رساند که اهللا  -خارجی به آگاهی پوتومکين
ياور خاص نادر شاه با گرفنت وظيفه سازماندهی  –نواز خان 

 هاشم خان برای572.کشنت امان اهللا به اروپا گسيل گرديده است
فرمان داد  ،اطمينان بيشرت در نابود ساخنت حتمی دمشن خونی خود

گروه ديگری را به  ،تا در هپلوی گسيل آدم های خاص به اروپا
چون امان اهللا تصميم گرفته بود برای اجنام . مکه بفرستند

 .حج برود.] گ-فريضه[
 

، شوروی ها آگاهانه و با بيداری مهه 1934در نيمه خنست 
از امان اهللا [(خان را که سرسختانه می کوشيد اقدامات هاشم 

به خاطر برادرش انتقام بگيرد، زير .] گ-)خان و حواريون او
مسکو،  خاطر پويايی هایبه  ،به پيمانه بسياری .ترصد داشتند

سازی امان اهللا با شکست رو سر به نيست مهه تالش های مبنی بر 
او از سوی  برای منونه؛ اهللا نواز و آدم های .به رو گرديد

                                                 
، »پرونده افغانستان«د استخبارات سياسی هن سازمان گزارش.  570

  19.01.1934تاريخی
  //L/P@j. 12-121. p. 5. 
571. L/P@j. 12-121. p.  18  

بايسته است نشاندهی کرد که  موسولينی چندان خوش امان اهللا خان منی 
 . از مهين رو، روابط ميان آن دو خويشتندارانه بود. آمد

، پرونده 1934سال ، 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  572
 .9، برگ 3، پوشه 170، کارتن 16ويژه 



 

 276

کاری که  -شان ضبط گرديد یسالح ها پليس ايتاليا بازداشت و
  573.سر به رسوايی جهانی زد

 
انست ومگر، در آن برهه حتا اين کار خاندان يحيی خيل را نت

 1934در ماه می  .وادار سازد دست از انتقام جويی بردارند
شد امحد علی خان به مست سکرتر سفارت افغانستان در رم گماشته 

که می بايستی به هر هبايی که شده وظيفه سپرده شده به اهللا 
کيم ح -هاشم خان حمافظ خاص خود. نواز خان را به سر برساند

بار ديگر استخبارات . به رم فرستاد» اقدام«را برای اجنام 
آن را  ،در زمينه دست يافته» گرانبهايی«شوروی به اطالعات 

س امان اهللا گذاشت که بی از طريق سفارت شوروی در رم به دسرت
 . روی دست گرفتدرنگ تدبيرهای بايسته امنيتی را در زمينه 

 
 1934يد که پليس و سرويس های ويژه ايتاليا در آر می بچنين 

از  نگهبانیناگزير گرديدند مساعی مهه جانبه يی را برای 
ميزان مشارکت سازمان های  .امان اهللا خان روی دست بگيرند

وی در تامين امنيت امان اهللا در آن برهه را کنون اطالعاتی شور
بيخی می توانيم گمان بزنيم که مگر . روشن ساختناممکن است 
ات حمرم از عاين سازمان ها تنها به رساندن اطالکه حمتمل است 

ستگان و بوا ،در نتيجه. ندکابل به رم بسنده نکرده بود
الش های خود ت گیبيهود پی بردن بهخاندانی های نادرشاه با مه

ناگزير گرديدند برنامه رسيدن به حساب امان اهللا در اروپا را 
موم ساخنت او سبا آن که تالش های مبنی بر م. از سر خود بکشند
 . تندفيا هادام 1938در مکه تا سال 

 
کمک شوروی در حلظات خطر را چونان آمادگی  ،امير پيشين

او در راه کرملين مبنی بر ارائه کمک چشمگير در مبارزه 
 1934فربوری  21به تاريخ  . بازگشت به ختت کابل ارزيابی کرد

خواهش کرد يک  وبه سفارت شوروی در رم آمد  سکرتر امان اهللا
 . به مسکو گزارش دهند رشته خواهش های امان اهللا را

 
اين خواهش ها را در گزارش خود به  ،مستشار سفارت -گلفاند

که در آن نشاندهی  ازتاب دادب کميساريای خلق در امور خارجی
امان اهللا بر آن است که در اين اواخر اقدامات او «: شده بود

. ته پيمانه چشمگيری افزايش يافته اسبرای بازگشت به ختت ب
بوبيت او از اين رو، سوء قصد به جان او منايانگر افزايش حم

در رم را  مش و آسايشارآبا  بود و باشاو برای خود . است
 و می خواهد کار زير زمينی را در افغانستانی داند سزاوار من

  574.»پويا تر سازد
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 زمينه که شاه سرنگون شده از مسکو خواهش منود ،برای اين کار
اينده او در نواحی مرزی افغانستان و دو، سه نفر منفعاليت 
تا متاس هايی با امانيست ها در افغانستان  فراهم آوردشوروی 

اشتهاری  ان آثار گوناگون تبليغاتی وبرپا منوده و برای آن
 ونه چاپ يکه هز خواهش منوددر اين حال، امان اهللا . بفرستند

 .  رسانيدن اين اوراق را شوروی به دوش بگيرد
 

در مسکو که به گمان غالب منی توانست با حتکيم مواضع 
به خواهش امان اهللا بريتانيا در افغانستان سازگار باشد، 

سفير شوروی در  -سوريتس 1935در ماه مارچ  .پاسخ مثبت دادند
، به صديق خان چرخی وعده )شوروی در کابلپيشين سفير ( آملان

  575.سپرد که سفر او به شوروی به زودی اجنام خواهد شد
 

امانيست های سرمست از باده خنستين پيروزی ها که پرو بال 
ر کشيده بودند، حتا آماده می شدند تا خنستين کنگره خود را د

 . مسکو برپا منايند
 

با اين مهه، حکومت شوروی در دادن پاسخ به خواهش اصلی امان 
صديق خان که  1934از اين رو، در ماه جون . اهللا شتاب منی ورزيد

خارجه شوروی وزير  -در قطار با ليتوينف» !تصادفی«به گونه 
که در راه بازگشت از ژنو بود، مهسفر شده بود، و با او 

ق ساريای خليبود، در روند گفتگوها به رييس کم ديدار منوده
صديق  .اهللا خان ياد آور شد در امور خارجی در باره وضع امان

رشته وسيع از مسايل  کيع گفتگوها در باره يربرای تس خان
بار ديگر خواهش کرد تا به او اجازه بازديد از  مسکو داده 

  .شود
 

کميته مرکزی حزب با رسيدن به مسکو، به دفرت سياسی  ليتوينف
حمتوای گفت  هدر بار) شاخه بلشويکی (کمونيست سراسری شوروی 

 1934جون  15به تاريخ  .و شنود خود با صديق خان گزارش داد
 پناهگزيناندوازده تن از  -برای ده«دفرت سياسی اجازه داد 

-یورواز راه خاک ش[ تويزاهای ترانزي] .گ-در اروپا[افغانی 
حق اقامت يک ماهه در شوروی داده  به افغانستان با] .گ

به آمدن موقت صديق خان به مسکو نيز ابراز موافقت  576.»شود
در يک سخن، استالين به امانيست ها اجازه داد به . شده بود

ميانه آغاز  یپويايی ها و تکاپوهای خود در مجهوری های آسيا
پايی افزون بر اين، کرملين آماده بود زمينه های بر. منايند

 .س های آتيه هواداران امير پيشين را با او بررسی منايدمتا
 

                                                 
، پرونده 1939، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند  . 575

 . 61، برگ 6، پوشه 189، کارتن 21ويژه 
پروتکل مشاره ده نشست دفرت سياسی کميته مرکزی حزب سراسری کمونيست .  576

بايگانی دولتی تاريخ //  15/7/1934، تاريخی )شاخه بلشويکی(روسيه 
، برگ 16، کارتن 162، پرونده ويژه 17اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

110. 



 

 278

از امان اهللا خان برای  کرداستالين بار ديگر تالش  ،اين گونه
مگر در دادن کمک های . حتکيم مواضع شوروی هبره گيری منايد

 . مادی به او شتاب منی ورزيد
 

شوند و شبکه  يکپارچه، توانستند تنگدستیامانيست ها به رغم 
پر شاخ و برگ و پايگاه هايی را در برلين، استانبول، های 

بغداد، مکه، هتران، مشهد، کربال، مببی کويته و پيشاور راه 
مشار هواداران امان اهللا خان در ميان باشندگان . بيندازند

از اين رو، در . افغانی و پتان ها پيوسته رو به افزايش بود
نگرانی نشاندهی يکی از گزارش های استخبارات بريتانيا با 

هرگاه تنها امان اهللا يا يکی از اعضای بانفوذ «: شده بود
او بتوانند به گسرته قبايل پشتون  »واريونح«از  )موثر(

در [به معنای واژگونی خاندان حاکم کار برسند، اين 
 577.»خواهد بود] .گ-افغانستان

 
به ويژه بايسته است در باره پويايی هوادارن حکومت پيشين 

شکنت سخن گفت که در آن بر پايه مدارک سازمان های در تا
تن از امانيست ها در  ششصداطالعاتی بريتانيا نزديک به 

پسر عم امان اهللا خان  -578رهرب آنان رحيم جان. تکاپو بودند
روشن است که زير رهربی او، آن ها دست روی دست گذاشته . بود

 .به متاشا ننشسته بودند
 

ت امان اهللا به کشور در آينده نزديک آوازه ها در باره بازگش
و نيز رسيدن اطالعات در باره تکاپوهای هواداران او در 
تاشکنت، امانيست های درون افغانستان را به گامربداری هايی 

با  یبرای اين که به کمک شوروی پيوندهاي بر می انگيختند
در . امان اهللا برای ريخنت برنامه اقدامات بامهی برپا منايند

فرستادگان درواز خان،  1934دسامرب  24به تاريخ ن راستا، اي
به يکی از پاسگاه های رهربان رسومخند  -579رسول خان و قلی بای

از منايندگان  ،آمده -مرزی شوروی مربوط دسته مرزبانی کرکی
که کميساريای خلق در امور خارجی خواهش منودند روشن سازند 

 ز سرگيری مبارزه بر سرخواهان ا آيا«امان اهللا خان کجاست و 
  580»ختت افغانستان است يا نه؟

 
ها آماده بودند در برابر ظاهر  آن ،بر پايه اطالعات قلی بای

 مهچنان. ام بکشاننديشاه پنجاه و پنج هزار نفر مسلح را به ق
-نائب ساالر[ انخدند که عبدالرحيم يبه آگاهی شوروی ها رسان
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ی پادگان هرات که به والی هرات آماده است با يگان ها -.]گ
 1935رسول خان در جنوری  .او وفادار اند، به آنان بپيوندند

پاسخ امان اهللا  ،و می خواست پيش از رفنت آهنگ سفر حج داشت
 . خان را دريافت دارد

 
در پاسخ به اين پرسش که آيا اين اطالعات به دسرتس امان اهللا 

ايه اسناد ه؟ بايد گفت که بر پنشته شده بودند يا اخان گذ
فاش شده بايگانی های روسيه، که تا اين دم به دسرتس 

. پژوهشگران گذاشته شده است، به دشوار بتوان چيزی يافت
در پی و مگر، هر چه بود، توطئه چينان قاطعانه آماده بودند 

وز از امان اهللا افت جميراه اندازی خيزش مسلحانه حتا بدون در
 . خان
 

ويژه شوروی آگاهانه و بيدارانه  در اين پيوند، سازمان های
روشن گرديد  1935در اوايل  .مرتصد اقدامات آتيه آنان بودند

که که نيروهای دروازخان و رسول خان با هم متحد گرديده 
کومت افغانستان بر آنان مشکوک حيد که آچنين بر می . اند

در . يازيده بود واکنشیشده و دست به اختاذ تدبيرهای بايسته 
خود رسول  ه،ضد دولتی در افغانستان بر هم خورد مقيانتيجه؛ 

پنهانی  یجايی که نشست ها -خان نتوانست به مکه برود
بارات خاست. امانيست ها به گونه منظم برگزار می گرديد

 .افغانستان يک بار ديگر کارايی خود را به منايش گذاشت
 

مکه  او از حضور خود در. به حج رفت 1935امان اهللا خان به سال 
جايی که از پول خود مهماخنانه بزرگی  –شهر مقدس مسلمانان  –

را برای بود و باش حجاج افغانی ساخته بود، برای اجنام 
گفتگوها با سران قبايل مرزی پشتون و منايندگان مسلمانان 

رحيم رسول  -گفته می شد که يکی از آن ها. هند هبره می گرفت
امان اهللا هنگام . اده بودخان حتا به او دو صد هزار روپيه د

دو سال  –گفتگوها با پتان ها ابراز اميدواری کرد که تا يکی
 ،در استان مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی و افغانستان

قيام سراسری قبايل مرزی آغاز خواهد گرديد و او را بار 
  581.ديگر بر اورنگ شهرياری افغانستان خواهد رساند

 
نامه يی را پخش منودند  ،جيان پشتونامانيست ها در ميان حا

که در آن انگليسی ها به عنوان دمشنان مهه مسلمانان خوانده 
مسلمانان  ،يام ها هواداران امان اهللاپدر اين . شده بودند

هند و افغانستان را به جهاد در برابر بريتانيای کبير فرا 
ومت حکهنگامی که يکی از اين نامه ها به دست . می خواندند

بی  فرستاده بريتانيا در کابل -يتانيا رسيد، فريزر تيتلربر
بايل مرزی را قدرنگ تبليغات هوادارن امان اهللا خان در ميان 

منطقی است گمان بزنيم که  .کومت افغانستان رساندحبه آگاهی 
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افغانی و انگليسی بی درنگ تدبيرهايی را برای به دولت های 
 .شندچنگ آوردن نامه ها روی دست گرفته با

 
رم  مهزمان با آن، انگليس پويايی های ديپلماتيکی را هم در

سازد که کنرتل  رکومت ايتاليا را ناگزيحبه راه انداخت تا 
در يک سخن؛ 582.ان بيشرت سازدخخود را بر پويايی های امان اهللا 

پيامدهای سياسی سفر حج امان اهللا خان چنان بود که در لندن و 
 .پا کردبزرگی را بر  هکابل هنگام

 
چون استخبارات  .دهلره و پريشانی انگليسی ها مدلل بود

بريتانيا توانسته بود تثبيت منايد که امانيست ها در هنگام 
نه تنها پشتون ها را به خيزش در برابر بريتانيا و  1935حج 

ظاهر شاه فرا خوانده بودند، بل نيز گفتگوهای حمرمی با 
دشوار نيست گمان زد که . منايندگان شوروی اجنام داده بودند

 . چه مسايلی در اين گفتگوها بررسی شده بود
 

متاس های نويد خبش با شوروی ها که برای امان  ،پس از چندی
دليل ... برهم خوردنداهللا پيام آور کامگاری بودند، ناگهانی 

آن اين بود که استالين از مهرورزی آشکار کشورهای فاشيستی 
راز آمادگی می کرد، بری با آن ها ابه امان اهللا که به مهکا

برای مثال، در آستانه جتاوز ايتاليای فاشيستی  .هراس داشت
بر ايتيوپی، امان اهللا خان به اين کشور رفت و اجنت های 
ايتاليايی در ميان مسلمانان ايتيوپی نامه او را پخش کردند 

قيام در برابر دست «را به  مسلمانان ايتيوپیکه او در آن 
 .فرا می خواند 583»گان انگليس و نصارانشاند

 
کومت شوروی ديگر خنواهد به حچنين کارهايی برای اين که 

به . ين افغانی خود کمک منايد، بيخی بسنده بودندردي» تدوس«
از [امان اهللا خان و حواريون او ] .گ-شدن نوميد[نوبه خود، 

آن ها را به مهکاری با ايتاليايی ها و ] .گ-ياری شوروی ها
 در اين جا يک مثل خردمندانه خاور. بر می انگيختی ها ملانآ

برای جنات خود  آب برده،« :می گويد يابد که یزمين مصداق م
امان اهللا خان درست چنين  .»می اندازد گبه هر خس و خاشاکی چن

 . می کرد
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 خبش بيست و ششم

 اوج شکوه فقير ايپی
 

ر بودن به قيام نيرومند قبايل پشتون دوايامان اهللا خان با ام
اوضاع انفجار آميز در مرزهای هند و  ،در افغانستان و هند

افغانستان را در سال های دهه سی سده بيستم درست ارزيابی 
مگر، چنانی که رويدادهای بعدی نشان دادند، با  . کرده بود

ناپذيری قيام نيرومند ضد بريتانيايی پتان  آن که اجتناب
برای مهه سياستمداران که با اوضاع در گسرته  »زادآ«وار های ن

قبايل پشتون آشنايی داشتند، هويدا بود، اميدواری او به 
ر يپيروزمندانه به ميهن چونان يک آرزوی حتقق ناپذ بازگشت

 .ماند
 

انگليسی قبايل وزيرستان تالش  دام تازه مسلحانه ضيانگيزه ق
ر قائم ساخنت کنرتل خود ی ببنم يیبريتانياهند نوبتی حکومت 

روی اين . بر دور دست ترين نواحی بود و باش وزيری ها بود
انگليسی ها در پی آن برآمدند تا در وزيرستان راه  ،منظور

انگليسی ها  .های نظامی جديدی به درازی صد کيلومرت بسازند
با اين سنجش که شبکه راه های کشيده شده و دژهای ساخته شده 

مئنی را بر وزيری ها و مسعودها تامين طامی مکنونی کنرتل نظ
می منايد، بر آن بودند که حتا راه آهن را از طريق زمين های 

  584.اين قبايل به سوی مرز افغانستان بکشند
 

در پی گشودن دشوار گذر ترين نواحی  يیبريتانياهند حکومت 
وزيرستان، حتا بر خلع سالح کردن باشندگان بومی و گرفنت 

هم در لندن و هم در مسله می . آنان سنجش داشت ماليات از
دها زيری ها و مسعوولع سالح خدانستند که تالش های مبنی بر 

مگر با اين هم، . يزش های تازه يی خواهد گرديدمنجر به خ
  .انگليسی ها بر آن شدند تا به پيشواز خطر بروند

 
 1936ربوده شدن دوشيزه يی به نام چاند بی بی در ماه مارچ 

اين دوشيزه را که دخرت . هبانه يی برای خيزش وزيری ها گرديد
يک خانواده ثرومتند هندی بود، يک جوان توری خيل پشتون 

ری مدر استان مرزی مشال باخرتی ااختطاف دوشيزگان . ربوده بود
مگر اين بار منجر به وخامت شديد اختالفات ميان  .عادی بود
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. اين استان گرديدباشندگان  بينهندوها و مسلمانان در 
کومت انگليس حرتاضی برپا کردند و از عهندوها کارزار ا

هرگونه تدبيرها برای بازگردانيدن  روی دست گرفنتخواستار 
 . چاند بی بی به خانواده اش گرديدند

 
آيين اسالم را پذيرفته و با چاند مقارن با اين دم، دوشيزه 

خيلی ها از  از اين رو، توری. عروسی کرده بودجوان پشتون 
آن هم زنی که اسالم  -گرفنت زن. دادن دخرت سر باز زدند سباز پ

 معنایبه عروسی کرده بود، از نزد او  آورده، و با يک پشتون
از اين رو، مهه . باری به آبروی او و تبار او بوداهانت مرگ
ستان خمالف آن بودند که چاند بی بی را به رقبايل وزي

    585.ندپارسبز پس اخانواده اش ب
 

پيشوای مذهبی توری  –)مشهور به فقير ايپی(ميرزا علی خان 
خيل ها با هبره گيری از ناخشنودی سراسری پشتون های 

ام در برابر انگليسی ها يتصميم گرفت آغاز به ق ،وزيرستان
وشن می گردد که تنها چنين ربا بررسی زندگينامه او . منايد

ن ها در برابر انگليس ندترين شورش پتامآدمی می توانست نيرو
فقير ايپی فرزند يک خاندان . را سازماندهی و رهربی منايد

پدر و نيای او پيشوايان مذهبی سرشناس و بنامی . روحانی بود
ی خيل و توری خيل دايل جنگجوی مبدر وزيرستان بودند که با ق

  586.پيوندها و رشته های خويشاوندی داشتند
 

در مبارزه در برابر  اين گونه، فقير ايپی می توانست
انگليسی ها نه تنها از اتوريته مذهبی خود سود جويد، بل 
نيز از پيوندهای مهريشگی خانوادگی با سرشناسان قبيله يی 

بيله داورها او را قاو هنوز جوانی بود که  .هبره مند باشد
 587.به عنوان رهرب مذهبی خود پذيرفتند

 
ن های خودر شبيميرزا علی خان با لشکر خود  1933به سال 

قبايل مرزی به رهربی فقير ليونی بر خوست شرکت داشت که در 
شمگيری هم در چمانه ييت او به پبحمبو و نتيجه آن شهرت

سر از . فترال اوزيرستان و هم در مناطق جنوبی افغانستان ب
انيون مسلمان در دره حاين دم او به يکی از پر نفوذ ترين رو

ی آنان به توری خيلی ها و شی از زمين هاخايسور که خب
 . ل گرديددمب ،مسعودها تعلق داشت

 
اين گسرته به خاطر مقاومت کوهنشينان هنوز هم به روی انگليس 

در  يیبريتانياهند ، حکومت اين پيونددر . بسته مانده بود
بر توری خيلی ها سازشنامه يی را در باره  1935ماه فربوری 
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حتميل کردند و در  يسورخاراه به سوی دره  و نو  ساخنت دژ
در اين ناحيه سپاهيان خود را  1936ميانه های ماه  فربوری 

زمين های توری خيل به مرکز  ،هظسر از اين حل. پياده کردند
مربوط  هحادث. بريتانيايی مبدل گرديد دخيزش های نيرومند ض

 .شبه چاند بی بی تنها تکانه يی گرديد برای آغاز خيز
 

ت هند بريتانيايی تقاضای بازگردانيدن به حمض اين که حکوم
ميرزا علی خان وزيری ها را فرا دخرت ربوده شده را منود، 

از او  1936مگر هبار سال . خواند تا بر شهر بنو يورش بربند
تنها داورها پشتيبانی منودند که او از مجع آنان لشکری را 
فراهم آورده بود و به سوی مرزهای اداری بنو به راه 

حتا توری خيل ها در آن برهه منی خواستند در  588.دافتادن
صدها  آن ها مايل نبودند. برابر انگليسی ها به پا برخيزند

کومت بريتانيا به آنان پرداخته بود، حرا که  يی هزار روپيه
ايی ياز دست بدهند و نيز اميدوار بودند که دادگاه بريتان

مگر در  .د شوهرش مباندزبی ن فيصله خواهد کرد تا چند بی
رت به خله کرد که دصنين فيچکومت انگليس بر خالف ح 1936سپتامرب 

 .خانواداه اش برگردانيده شود
 

که کار به کام فقير ايپی شد و اوج شکوه او فرا  اين بود
او پيامی نوشت به باشندگان وزيرستان که در آن پشتون  .سيدر

عت او به سر. فرا خواندها را به قيام در دفاع از اسالم 
توانست احتاديه قبايل وزيرستان مشالی را در برابر انگليسی 

سرتده بزرگمقياس در برابر آنان گام يها به ميان بياورد و ق
  589.رهربی منايد

 
فقير ايپی خود را چونان سازمانده توامنند جنگ چريکی تبارز 

 سته وآرا لشکر بزرگی را تاهیود کعطی مواو توانست . داد
دست به اقدامات يازيده و  خايسوردره  مسلح سازد، که از

پاسگاه ها و  و ندنزبو بنو را بر هم  اصالت ميان رزماکمو
انگليسی  ،در نتيجه. کشانندبدژهای بريتانيايی را به حماصره 

انگليسی ها برای  . ها کنرتل بر وزيرستان را از دست دادند
ناگزير گرديدند تيپ تقويت  ،شکستاندن حماصره رزماک و بنو

گسيل دارند که با پشتيبانی نيروی  به وزيرستان يی را شده
هوايی، توپخانه و زرهدارها، با نربدهای خونين توانستند به 

مگر نيروی هوايی در آغاز نتوانسته بود محايت . رزماک برسند
چون دسته های فقير . اجنام دهد پيشتازموثری از سپاهيان 

ون خان انگليسی شبيبر سپاهي ،ايپی شب هنگام به راه افتاده
   590.می زدند
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. فقير ايپی بر سپاهيان خود بس موفقانه فرمان می راند
آن ها بی  ،سی ها آغاز به هتاجم می منودندليهنگامی که انگ

چنين  یبه يار .ضربه پيهم وارد می آوردند يندرنگ چند
توانستند هتاجم سپاهيان انگليسی می قيام کنندگان  ،تاکتيکی

 . و يا گاهگاهی بيخی بر هم بزنندرا کند ساخته 
 
فرماندهی ، آغاز قيام وزيری ها زتنها پس از دو ماه پس ا 

وبگرانه را در دره خايسور کرست ابريتانيا تالش ورزيد عملي
دو تيپ از رزماک و بنو  1936نوامرب  25تاريخ  هب. ام دهداجن

 هدف اصلی آن ها تصرف. آغاز به هتاجم به سوی توری خيل منودند
، )نيروهای اصلی فقير ايپی سنگرگاه(دهکده بيچی کاشکای 

 پيوستهبا پشتيبانی سپاهيان بريتانيايی توانستند . بود
نوامرب اين دهکده را  27نيروی هوايی و زرهدار به تاريخ 

مگر وزيری ها در انديشه آن نبودند تا به مقاومت . بگيرند
دند يخبش تدپايان دهند و ضربات خود را بر انگليسی ها را ش

  .ی عقب نشينی منايندگکه در نتيجه ناگزير گرديدند با دستپاچ
خنستين عمليات سرکوبگرانه در برابر فقير ايپی برای انگليسی 

 .ها با شکست کامل رو به رو گرديد
 

وزيری ها و حکومت بريتانيا برای  1937-1936زمستان سال های 
. ی گرفتندآمادگی م از سرگيری اقدامات رزمی برای هبار

انگليسی ها در ماه دسامرب ساخنت راه از بنو به سوی دره 
برای تقويت سپاهيان در بنو و  .خايسور را به پايان بردند

يک تيپ ديگر نيز گسيل گرديد که با دو بطريه توپچی  ،رزماک
فقير ايپی نيز به  591.و زرهپوش های سبک تقويت گرديده بود

حصه «مهه  1937در ماه فربوری او . تقويت نيروهايش پرداخته بود
بگريزند  ی هااز خدمت انگليستا وزيری را فراخواند  »داران

خبش  ،پس از اين هتاجم. و به جهاد در برابر آن ها بپردازند
بزرگی از حصه داران به سوی او آمدند و نيروهای شوروشی به 

 .و افزايش يافتجگچند هزار جن
 

آزادی وزيرستان گرديده  فقير ديگر مناد ،مقارن با اين حلظه
 -نياسپا .بود و نام او با افسانه ها گره خورده بود

پرداز دقيقی از شخصيت فقير ايپی منوده  -تاريخنويس امريکايی
به پيمان شکنی و خشونتبار ترين روش های پيشربد فقير «: است

او با پيشداوری های مذهبی پشتون ها بازی . جنگ گرايش داشت
رشوه  ،سانی که می توانستند پول بپردازنداز مهه ک. می کرد

به خود کامه ترين تبهکاران پناه می داد و به  .می ستاند
ازای رهزنی ها و دستربدها و يا کشتارهای کودکان ماموران 

مگر هر چه بود، . انگليسی در نوار آزاد جايزه می پرداخت
نام فقير در ميان مردم مرز نشين مشال باخرتی هند به افسانه 
 .مبدل گرديده بود و اين افسانه بی پايه و پشتوانه نبود

فراخوان مذهبی او چونان دمشن سوگند خورده انگليسی ها به 
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پيمانه بزرگی دليل کاميابی او را در آغاز قيام گرديده 
  592.»بود
 

بس پيمان شکن  ،حتا بر پايه معيارهای خاورزمينفقير ايپی، 
مگر در چشمان  .و سنگدلبود و در برابر دمشنان خود بس خشن 

 . پشتون ها اين کارهايش نيز به سان سجايا می منودند
 

نيروهای شورشيان سر به ده هزار رزمنده  1937مقارن با هبار 
به فقير مهچنان آن قبايلی که از سوی انگليسی ها  593.زد

 به لشکر او سوبسايدی دريافت می منودند و جنگجويان خود را
می  اسلحه و آن ها به فقير پول. دندکمک منو ،منی فرستادند

به  594.پناه می دادند در سرزمين خود دادند و به دسته های او
شورشيان بسيار خوب مسلح بوده و از ناحيه  ها، ياری اين کمک

فقير حتا چند  سبه دسرت. خوار بار کمبود احساس منی کردند
گذاشته شده بود که او نيز دستگاه توپ ساخت دست خود قبايل 

به موفقانه ن ها را هنگام حماصره استحکامات بريتانيايی آ
 595.کار می برد

 
بس  1937فرماندهی بريتانيا با درک اين موضوع که کارزار 

سهمگين خواهد بود، دو تيپ و يک لشکر ديگر را نيز به 
تنها با مترکز فرماندهی بريتانيا  596.وزيرستان گسيل داشت

ک ها تصميم گرفت آغاز به پنجاه هزار پياده و مشار بسيار تان
فقير ايپی بی آن که در . عمليات در برابر توری خيلی منايد

انتظار محله انگليسی ها مباند، ضربات پيهمی به نيروهای آنان 
در برابر يورش  36لشکرهای او  1937در اوايل . وارد می آورد

  597.تاسيسات بريتانيايی اجنام دادند
 

حماصره از سوی انگليسی ها برای پست های حتکيم شده ساخته شده 
دره خايسور و شهر بنو که به پايگاه اصلی رس رسانی سپاهيان 
بريتانيايی در وزيرستان مبدل گرديده بود، آماج سريع ترين 

فقير ايپی بار  1936درست مهانند پاييز سال  598.ضربات گرديدند
ديگر رزماک را که پادگان آن متشکل از ده هزار سرباز و 

برای فلج انگليسی ها . نگليسی بود، به حماصره کشانيدافسر ا
بر دره  1937لشکرهای پشتون ها در ماه مارچ  های پويايی ساخنت

شب و روز : های شک تو وخايسور حماصره هوايی برقرار ساختند
هواپيماهای بريتانيايی بر فراز آمسان اين نواحی به گشتزنی 
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جنبيد، مبب فرو می  هوايی می پرداختند و بر هر آن چه که می
 599.ريختند

 
فقير ايپی را ناگزير گردانيدند تا ستاد  ،مبباران های پيهم

. فرماندهی خود را به غاری در نزديکی دهکده ارسالکوت بربد
چون . خردورزانه برگزيده شده بودو  آگاهانه اين جا بسيار

در مرز سرزمين های توری خيل و مسعود که ظاهرا با انگليسی 
فقير و دسته  600.لح به سر می بردند، واقع شده بودها در ص

های او در صورت بروز خطر ، مهواره می توانستند نزد مسعودها 
پناه بربند و جنات يابند و انگليسی ها منی توانستند به 

چون ريسک منی کردند اين قبيله را بر . پيگيرد آنان بپردازند
کرهای قبايل فقير ايپی از دره شک تو به رهربی لش. انگيزند

پيوسته ضرباتی وارد می  شوريده که بر سپاهيان انگليسی
 . ادامه می داد آوردند،

 
آغاز به  ،الت وزيری هامح سريعبه مقصد دفع انگليسی ها 

گشتزنی در راه ها با کاروان های مکانيزه متشکل بر 
مهين کاروان  ،مهو. پياده منودند رزرهدارها و کاميون های نفرب

برای مثال، . تلفات را در کارزار وزيرستان ديدند ها بيشرتين
يکی از لشکرهای فقير ايپی دامی را  1937به تاريخ سوم اپريل 

زرهدار  4کاميون و  47گسرتانيد که در آن کاروانی مشتمل بر 
ها برای آن که کاروان را باز  یوزير. به حماصره افتادند

پس پياده و س ، در آغاز زرهدار پيشتاز را زدندايستانند
 .نظام را به رگبار گلوله های تفنگ بستند

 
از سنگرهای بلند  ،با توجه به آن که آتشباری بر کاروان

کوهی صورت می گرفت، سه زرهدار ديگر نتوانستند کاروان را 
از اين رو، طی چند دقيقه انگليسی ها بيش . زير پوشش بگيرند

های فقير  پيک پيروزی . از صد نفر کشته و زمخی داده بودند
اين بود که دسته . سراسر قبايل پشتون پخش گرديددر ايپی 

های نوتر و نوتر داوطلبان به او می پيوستند و مشار لشکريان 
 .را به پيمانه چشمگيری افزايش می يافت

 
با نگرانی مرتصد آن بود که  1937سال  فرماندهی بريتانيا در

ان به قيام چگونه هر چه بيشرت قبايل پشتون جنوب افغانست
هبار مهين سال، پنج هزار رزجموی پشتون . وزيرستان می پيوندند

 ،در برابر سپاهيان انگليسی، »آزاد«در نوار از افغانستان 
در لشکری که فقير ايپی خود بر آن فرمان می  .می جنگيدند

نزديک به هزار نفر  –نزديک به يک سوم رزمندگان آن  ،راند
 601.نداز باشندگان افغانستان بود
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چند روز ديگر انگليسی ها يورش های سهمگين پشتون ها را دفع 
تنها . کردند و يارای انديشيدن در باره هتاجم را نداشتند

مبباران های سنگين و آتش رگبارترين توپخانه پشتون ها را 
سپاهيان  602.ناگزير گردانيدند تا عقب نشينی منايند

رسختانه وزيری ها بريتانيايی با استقرار و عقب زدن محالت س
نربدهای . به آهستگی به پيشروی به سوی ارسالکوت آغاز کردند

سنگين بر سر اين منطقه نشيمنی تا پايان ماه می ادامه 
  .يافت

 
در روند اين نربدها انگليسی ها تالش ورزيدند فقير ايپی را 

دسته ويژه کوهنوردان  ،در يکی از شب های ماه می. بکشند
غاری آمدند که در آن فقير می زيست و پنهانی به دهانه 

مگر، پيشوای . چندين نارجنک را به درون آن پرتاب کردند
در . ديگری از مغاره گريختپنهانی وزيری ها از طريق راه 

اواخر ماه می مقاومت وزيری ها از اين هم بيشرت افزايش 
 . نان پيوستندآچون از افغانستان نيروهای تقويتی به  .يافت

 
فرماندهی بريتانيا در باره نابودسازی  ،اوضاعدر اين 
فرمان داد که بی آن هم در روند نربدها به شدت ارسالکوت 

پس از انفجار دادن سه مغاره که قبال . ويران شده بود
پناهگاه های فقير و دسته های او بودند، سپاهيان انگليسی 

 603.که از سوی پشتون ها تعقيب می شدند، شتاب زده عقب نشستند
عمليات در برابر فقير ايپی با شکست رو به رو شد،  ،ر عملد

و مقاومت  برپا منايند کنرتل چون نتوانستند بر دره شک تو
 .وزيری ها به پا خاسته درهم نشکست

 
هنگامی که هنوز نربدها بر سر ارسالکوت ادامه داشت، مسعودها 

وضعيت سپاهيان بريتانيايی در وزيرستان به . به پا خاستند
نسته بودند مقاومت اانگليسی ها که نتو. ت وخيم گرديدشد

ناگزير گرديدند قيام نيرومندی  ،وزيری ها را درهم بشکنند
 قبايل مسعود می. را در پشت جبهه خود در هم بکوبند

ن ياز ا. توانستند تا سی هزار جنگجو را به ميدان بياورند
آن ها  ايی اميدی در شکسنت سريع مقاومتيرو، فرماندهی بريتان

 . نداشتند
 

بيش از  شک توآن ها منی توانستند به اقدامات رزمی در دره 
چون قيام مسعودها نيروهای اصلی سپاهيان . اين ادامه دهند

لشکرهای فقير ايپی به . انگليسی را به خود مصروف می داشت
از اوضاع مساعد آغاز به شبيخون زدن به بنو  یهبره گير

 604.آماج محالت قرار می گرفت تقريبا هرماه شهر. منودند
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سپاهيان خود را در جنوب  ،برای دفاع از بنو ،انگليسی ها
رزماک تقويت خبشيدند و آغاز به کشيدن راه ها و دژهای نو در 

پاسداری از مرزهای  ،روی مهين منظور 605.اه کوهات منودندگگذر
 .اداری تقويت گرديد

 
منی توانست از  قبايلی مهجوار با بنو، مگر، حتا اشغال نواحی

شبيخون های مسعودها به اعماق حوزه های اداری جلوگيری 
مسعودها حتا  1937ماه می  24برای مثال، به تاريخ  .منايد

 برای چندی حرکت راه آهن ميان بنو و ديره امساعيل خان را
 ،پيش از اين، در تاريخ استان مرزی مشال باخرتی. برهم زدند

چون . ی راه آهن محله منی کردندپشتون ها هيچگاهی بر قطارها
ی راه آهن بسيار خوب از سوی سپاهيان انگليسی پاسداری م

 606.شد
 

رش های مسعودها بودند، ومادامی که انگليسی ها سرگرم دفع ي
فقير ايپی هنوز فعاالنه تر به مبارزه در برابر سپاهيان 

او  1937به سال . انگليسی در وزيرستان مشالی ادامه می داد
فقير با . شد وزيری های مدی خيل را به قيام بکشاندموفق 

رهربی لشکرهای آنان يک پست نظامی انگليس را در نزديکی 
 . گذرگاه لودارجی تصرف و ويران کرد

 
از رزماک . ردندب محله پس از اين، وزيری ها بر دژ داتا خيل

فرماندهی بريتانيايی به » پيشگامان توچی«و وانه برای جنات 
دو تيپ را گسيل منود که تنها از طريق چند ماه  گونه عاجل

جنگ وزيری ها را ناگزير ساختند عقب نشينند و پادگان حماصره 
 607.شده دژ را جنات دهند

 
قيام وزيرستان به جنوب چيزی منانده بود، که  1937به سال 

هاشم خان با ادامه دادن . افغانستان سرايت کند و گسرتش يابد
هرگونه کمک به وزيری ها به پا خاسته  مشی نادر خان از دادن

خود داری ورزيد و با شيوه های .] گ-به سود انگليسی ها[ 
ر مبارزه در به مشارکت پشتون های افغانستان د گوناگون

در نتيجه، حکومت . برابر انگليسی ها سنگ اندازی می کرد
واليت جنوبی افغانستان در گزارش های حمرم به کابل اطالع داد 

يری ها حکومت را به باد ناسزا و دشنام می گيرند و وز«که 
آن را متهم به خيانت و هتديد می منايند که وقت آن فرا خواهد 

 608.»رسيد که وزيری ها به حساب حکومت افغانستان برسند
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هاشم خان که ناگزير گرديده بود اين هتديدات و افزايش 
ی آشکار ناخشنودی در ميان باشندگان را جدی بگيرد، به مهکار

حتا . نظامی با بريتانيای کبير در برابر فقير ايپی نپرداخت
حکومت انگليس را  1937جون  8وزير خاجه افغانستان به تاريخ 

 .به در دادن شورش قبايل مرزی متهم ساخت
 

حکومت ی را که متوجه مهه خطرات 1937رخدادهای ماه جون 
زيد کنرتل که درست مانند انگليسی ها تالش می ور(افغانستان 

با ساخنت دژها و راه های نو در سرزمين آن را بر قبايل مرزی 
 .تاييد منودند بود،) منايد تقويت ها
 
واليت جنوبی دست به  یجوالی غلزايی ها 22-21به تاريخ های  

مرزبانان افغانی مانع از آن گرديدند که غلزايی . قيام زدند
های مرزی دژز شورشيان يکی ا. وزيری ها بشتابندکمک ها به 

حکومت افغانستان . گرفتند را با پادگان نزديک به پنجصد نفر
به بسيار دشواری مقارن با اواخر سال موفق شد اين شورش را 

مگر هتديد قيام سراسری پشتون ها در دو سوی خط  609.سرکوب منايد
 . ديورند حفظ گرديده بود

 
يات با فرا رسيدن زمستان ناگزير گرديدند عملانگليسی ها 

 1937کارزار سال . پايان خبشندنظامی را در برابر فقير ايپی 
با آن که برای ماليه  .فتيابرای انگليس نافرجام پايان 

-سونی سن . آ. پردازان هندی به مبالغ جنومی متام شد
در کتاب خود در باره تاريخ مرز  ،ژورناليست نامدار انگليسی

نتيجه گيری از  بهاين گونه ايی يمشال باخرتی هند بريتان
هنگامی که در ماه « :نه در وزيرستان پرداختاعمليات سرکوبگر

چهل هزار سپاهی انگليسی به پيشاور بازگشتند،  1937دسامرب 
از اين هم جنگی تر  1938در جنوری سال . اوضاع خوب نبود

 610.»بود
 

به عمليات رزمی در  1937/1938زمستان سال های فقير ايپی 
با آمادگی گرفنت برای دفع او، . ادامه دادبرابر انگليسی ها 

مين گذاری را راه ها فرمان داد  ،محالت نو سپاهيان انگليس
  611.مه سارها را مسموم و آلوده بسازندشمنايند و چ

 
دو  درسپاهيان انگليسی درگير ساخنت ناگزير برای  ،فقير
 خواسترا نزد خود  رهرب مسعودهای شورشی -مال شير علی ،هجبه
 .مهاهنگ گرداندرا  اقدامات بامهی در هبار آينده طرحاو  با تا

فقير افزون بر اين، موفق شد اسلحه مدرن به مشول تيربارها 
 .برای لشکرهای خود به دست بياورد
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 را مانند مهيشه اقدامات رزمی در وزيرستانسپاهيان انگليسی، 

حماصره . آغاز منودند 1938-ماه می  19به تاريخ  -در ماه می
مبباران های نو به جای آن . از سر گرفته شد شک تووايی دره ه

که وزيری ها را برتساند، منجر به رشد متايالت ضد بريتانيايی 
 1937اوضاع سال بار ديگر، . در ميان باشندگان بومی گرديدند

اقدامات رزمی  دليلبه هنگامی که انگليسی ها  ،تکرار گرديد
در برابر های اصلی خود را منی توانستند نيروپويای مسعودها 
لشکرهای شير علی با اقدامات خود نه  .دارندفقير ايپی گسيل 

تنها نيروهای چشمگيری از سپاهيان سرکوبگر را به سوی خود 
معطوف نگه داشته بودند، بل نيز فرماندهی بريتانيا را 
ناگزير گردانيدند در برابر او خبش بزرگی از نيروی هوايی 

 612.خود را بگمارد
 

فقير ايپی به تاريخ دهم ماه می دژ داتا خيل  ،در مهين هنگام
جون انگليسی ها نتوانستند  8تا تاريخ . را به حماصره کشانيد

تنها تعداد بيشرت تيربارها . حماصره اين دژ را بشکنانند
هنگامی که سپاهيان . پادگان آن از نابودمی کامل جنات داد
ن منطقه مسکونی به توپ انگليسی به داتا خيل رخنه کردند، اي

خود ساخت فقير ايپی مبدل شده بود و يکسره ويران گرديده 
حماصره داتا خيل منونه آشکار استعداد سپهداری فقير  .بود

منتظر فرصت  ،او با عقب نشينی از دژ. ايپی مشرده می شود
هنگامی که انگليسی ها سپاهيان خود را بيرون بربند و  ،بود

 .را تا بن ويران منايد در اواخر ماه جون آن
 

ديگر منی توانست يکسره  1938شورش در وزيرستان مقارن با 
اقدامات . چونان امر درونی هند بريتانيايی ارزيابی گردد

قبايل، توجه جامعه » آزاد«گسرتده سپاهيان انگليسی در نوار 
مبباران های وحشيانه . ه بودجهانی را به خود جلب کرد

را مهه کشورهای اروپايی به باد نکوهش روستاهای پشتون نشين 
ن باره در يمگر به ويژه سر و صدای بسيار در ا. گرفتندمی 
الش می ورزيدند با مهه تچون فاشيست ها . برپا شده بود آملان

 . ، مزاحم انگليسی ها شوندسرکوب قبايل پشتون امروسايل در 
 

ع در در يکی از نشست های خود اوضا 1937در  613حتا احتاديه ملل
برای  بريتانيای کبير .وزيرستان را به بررسی گرفته بود

رد در برابر باشندگان غير پجوامع اروپايی وعده س ام ساخنتآر
مگر در عمل  614،کار نگيرد از نيروی هوايی امی وزيرستانظن
ن مهه؛ فرماندهی يبا ا. اران ها به مهان شدت ادامه داشتبمب

وب کتان سرسرا در وزير نتوانست شورش 1938تا پايان انگليس 
فقير ايپی که با توامنندی جنگ مانوری را پيش می برد، . منايد
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از زير ضربه انگليسی ها می کشيد و خود بر  خود را ر باره
طی کارزار سال  لشکرهای او. نان ضربات حمسوسی وارد می کردآ

بار  65تاسيسات اسرتاتيژيک  وايی ياهيان بريتانپبر س 1938
  615.ندودب برده يورش

 
ها فقير ايپی و شير علی را در سراسر جهان  يورشيکی از اين 

جوالی لشکر زير فرماندهی شير  23شب هنگام . به شهرت رساند
ستين بار يک شهر خنبرای . آن را گرفت ،تاختهعلی بر بنو 

. افتادپشتون های شورشی  به دستبزرگ استان مرزی مشال باخرتی 
که در سيمای فقير ايپی  بومیباشندگان  اين کار به ياری

هر چند هم، روز . صورت گرفت آزادکنندگان خود را می ديدند،
ديگر، پشتون ها با از راه رسيدن سپاهيان انگليسی به کوه 

دو ماه  با آن هم، تقريبا لشکريان شيرعلی. ها عقب نشستند
با زمينگير ساخنت دو تيپ بريتانيايی، در نزديکی اين  آزگار

 616.می بردندشهر به سر 
 

هندوها و سيک ها که بيش از ديگران هنگام تصرف بنو از سوی 
شير علی زيامنند شده بودند، به گونه دسته مجعی آغاز به 

طی دوره کوتاهی باشندگان . کوچيدن به آن ور رود سند منودند
ضربه «گرفنت بنو به سخن سوين سن . شهر تا يک سوم کاهش يافت
 617.»ای کبير بوديبزر گی بر پرستيژ بريتان

 
انگليسی ها نتوانستند فقير ايپی را شکست دهند  1938به سال 

مگر سپاهيان بريتانيايی . و شورش در وزيرستان ادامه يافت
. را می فشردند شک توهر چه تنگرت حلقه حماصره پيرامون دره 

با . ژهای هر چه بيشرتی در وزيرستان ساخته می شددراه ها و 
اندهی انگليس توانست به سرعت سپاهيان فرم ،تکيه بر آن ها

 . احی وزيرستان گسيل داردوخود را به بسياری از ن
 
زيان جربان ناپذيری به کشتزارها و  ،دو سال حماصره هوايی 

گرسنگی از مبب های انگليسی ها هم . رمه های مردم وارد آورد
در ميانه های ماه  1939از اين رو، کارزار سال . ترسناکرت بود

از سوی  شک توبه تاريخ ده اپريل دره . افتيپايان می 
ماه می مقاومت توری خيل  13انگليسی ها گرفته شد و به تاريخ 

 .ها پايان پذيرفت
 

فقير ايپی در مغاره يی در نزديکی دهکده دور افتاده 
قبايل . گورويخت در سه کيلومرتی مرز افغانستان پنهان شد

ديدات انگليسی ها او را وزيرستان به رغم مهه تقاضاها و هت
شورش های  در پی آن افتاد تافقير بار ديگر  .تسليم نکردند

اد جنوی را در برابر انگليسی ها آماده بسازد و حتا لزوم اي
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چيزی که  – را اعالم کرد سرته قبايل پشتونگدولت اسالمی در 
  618.کومت انگليس را سخت ترسانده بودح
 
 ،يابی از اين برنامه هاايی با آگاهی يکومت هند بريتانح

مليات سرکوبگرانه در برابر عتقريبا مهه سپاهيانی را که در 
. ستان مانديروزيری ها و مسعودها اشرتاک داشتند، در وز

فقير  های ترس پويايی ازدر روند چندين سال بريتانيای کبير 
گروهبندی چهل هزار نفری  کدر وزيرستان ي بودايپی ناگزير 

 . داردهگاز سپاهيان را ن
 
 

 مخبش بيست و هفت
 :] گيالنی[ ماجرای پير شامی

 رعمليات سرويس هاس اطالعاتی رايش سوم د ينخنست 
 گسرته قبايل پشتون

 
از اوضاع انفجار آميز  دمشنان بريتانيای کبير منی توانستند

و ايتاليا  آملان 1938در : هبره نگيرند» در نوار قبايل آزاد
نيرومند در وزيرستان  یآشوب رانگيخنتبرای برا ها خنستين تالش 

هر دو دولت  .به سود خود اجنام دادند و جنوب افغانستان
بنيه فاشيستی می کوشيدند به کمک جنبش شورشی پشتون ها 

دفاعی امپراتوری بريتانيا را در آستانه جنگ جهانی دوم 
 . تضعيف منايند

 
با آغاز به جتهيز فقير ايپی  1938از اين رو، رم به سال 

به عنوان گام آزمايشی  آملاناسلحه کرد و سازمان اطالعات 
را در مرز هند و افغانستان سازماندهی  گسرتده يیحتريکات 

د بسياری از تدبيرهای ديگر سازمان نمان ،اين عمليات .منود
يک عمليات چند منظوره  ،در خاورميانه آملاناطالعات ارتش 

نت اوضاع در گسرته هدف اصلی آن ناآرام ساخ با آن که .بود
 .قبايل پشتون بود

 
که با کمال  -در برلين بار ديگر به امان اهللا خان 1938به سال 

مهکاری منايد، عالقه مند » حمور« ميل آماده بود با کشورهای
از اين رو، بر هيتلر و حواريون او بود در حمبويت  .شدند

به  مايندامير پيشين در ميان قبايل مرزی  مطئن شوند و بياز
را هم در برابر هند  قبايلنه موثر می توان چه پيما

مهدست [ يلبريتانيايی و هم در برابر خاندان حاکم يحيی خ
 . به کار گرفت در افغانستان.] گ-انگليسی ها 

                                                 
. کابل به و شوروی در) شارژ د آفير(کار دار  -سئچيف. گزارش س. 618

// 03.10.1939معاون کميساريای خلق در امور خارجی تاريخی -ديکانوزوف
پرونده ويژه . 1939، 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 

 .  171، برگ  4پوشه . 189، کارتن 21
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طراح ، آملانمدير دفرت خاور ميانه وزارت خارجه  –هينتيگ

ه در وزيرستان در آستان آملانخنستين عمليات بزرگ اطالعاتی 
بود که زمان مديدی در انتظار بود که چه  جنگ جهانی دوم
ضد انگليسی های » کارروايی« پرشورانهتواند بوقتی بار ديگر 

او، حتا پس از پايان . را در ميان قبايل پشتون آغاز منايد
هنگامی که در چين در خدمت  - 1920جنگ جهانی اول، در 

وزيرستان را به ديپلماتيک بود، توانسته بود خبشی از قبايل 
از اين رو،  619. خيزش مسلحانه در برابر انگليسی ها بشوراند

هنگامی که در وزيرستان قيام بزرگی به رهربی فقير ايپی 
درگرفت، بر آن شد که  فرصت طاليی فرا رسيده است و در اين 

 .پيوند، با يکی از اجنت های خود در سوريه ارتباط گرفت
 

بود  پير طريقه قادريه در سوريه -گيالنی سعداين اجنت، حممد 
) پير شامی(» شامی پير«که در ميان قبايل پشتون به نام 

اين پير مقدس يکی از اعضای خاندان بزرگ گيالنی  .شهرت داشت
 .ر بودندن اسالم از نفوذ فراوانی برخوردابود که در جها

-بيت املقدس[(مفتی اعظم اورشليم  -عموی او، حسين گيالنی
بود که با کشورهای حمور مهکاری ی جهانی طريقه ، پيشوا.)]گ

گيالنی از خويشاوندان دور امان اهللا  سعدافزون بر اين، . داشت
حامی بزرگ قبايل وزيرستان در مبارزات آن ها در ( 620خان

مهچنان در افغانستان طريقه  621.به مشار می رفت) برابر انگليس
تا بسياری ح: قادريه پر شاخ و برگ ترين طريقه مشرده می شد

در آن . از وزيران حکومت افغانستان عضو اين طريق بودند
در سراسر جهان بيش از پنجاه ميليون نفر خود را پيرو  ،برهه

 . !..قادريه می مشردند
 

در يک سخن، نامزدی پير شامی شايسته ترين و سزاوار ترين 
های بزرگ در مرزهای هند » کارروايی«سازماندهی نامزدی برای 

  .نستان بودو افغا
 

بسيار ساده  آملانتدوين شده در » وزيرستان«برنامه عمليات 
قبايل مرزی پشتون را تا پير شامی می بايست بکوشد : بود

فرا امان اهللا خان بر ختت  نشاندنبرای يورش بر کابل برای 
رهربان فاشيست نيک آگاه بودند که در گذشته پشتون ها . خبواند

کمک به آنان  ازکه ند نادر شاه را چند بار تالش ورزيده بود

                                                 
619 . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany Japan and Indian Natiolists in the Second World 
War. Stutgard. 1981. P.313. 

 
 

دمشق (مهسر حممود طرزی  شهر شام  -خاستگاه مادر شهبانو ثريا. 620
 .گ -. سوريه بود) امروزی

 :کتاب آدمک آمده است نيدر ا یشام ريفشرده پ نامهيزندگ.  621
Adamec L.W. Historical and Political Whos Who of Afghanistan. Garz 1975. P.175-176. 
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در مبارزه شان در برابر انگليسی ها خود داری ورزيده بود، 
 . سرنگون سازند

 
از اين رو، در برلين ترديدی نداشتند که فراخوان خويشاوند 

به يورش مسلحانه بر حکومت هوادار  گيالنی سعدپير  –امان اهللا
هند » زادآ«باشندگان نوار از سوی  ،انگليس در کابل

 . بريتانيايی محايت خواهد شد
به دشوار کسی می  ،آملاندر وزارت خارجه  ،در آن هنگام

توانست به سرنگونی ظاهر شاه در اثر قيام بر انگيخته شده 
مگر، . از سوی پير شامی در مرز هند و افغانستان سنجش منايد

چون . بود آملاندر هر گونه حتول اوضاع در وزيرستان ، برد با 
قيام ديگر کوهنشينان در مرزهای هند و افغانستان به آن می 
اجناميد که انگليسی ها سپاهيان بيشرتی را به هند گسيل 

 .دارند
 

نشاندهی کرد که هينتيگ به پيروزی هتاجم » دلپرانه«می توان 
وزيری ها و مسعودها بر کابل و روی کار آوردن دو باره امان 

در  آملانز اين رو، حتا سفارت ا. اهللا خان اميد چندانی نداشت
کابل در روشنی عمليات ويرانگرانه برنامه ريزيی شده در 

اين کار  ،شايد هم.  گذاشته شده نبود ،ميان قبايل مرزی
عمدی صورت گرفته بود تا استخبارات انگليس و افغانستان 

را در رويدادهای وزيرستان ثابت  آملاننتوانند دست داشنت 
 . منايند

 
در افغانستان می  1916-1915از جتربه خود در سال های هينتيگ 

دانست که بدون پول هرگونه تکاپوی ضد انگليسی در ميان 
از اين رو، برای خريد . قبايل مرزی پشتون حمکوم به شکست است

بايسته بود مبلغ هنگفت و گزافی را به ارز  ،رهربان پشتون
به  )نقره يی چه هبرت که به سکه های طاليی و(افغانی و هندی 

، آملاناجنت  -روشن است پير شامی. دسرتس پير شامی بگذارند
آن هم از طريق گمرک انگليس در هند منی  –چنين وجهی را 

از اين رو، در برلين تصميم گرفتند که . توانست با خود بربد
ربا خوران هندی پول مورد نياز برای خريد قبايل را از طريق 

  .به دسرتس گيالنی بگذارند
 

بزرگرتيم و دارا ترين  -هينيتگ برای اين کار، نواب تنک
 ینواب به گمان غالب، با درصد 622.فئودال وزيرستان را برگزيد

بسيار گزاف و گرفنت تضمين های بسيار حمکم موافقت منود مبالغ 
  . بگذارد گيالنی سعد الزم را به دسرتس پير

 
الت سپاهيان نيروهای فقير ايپی محهنگامی که ، 1938در اوايل 

در اوج در دره شک تو دفع می کردند، و سرکوبگر انگليسی را 
. درسيخود بودند، پير شامی به وزيرستان جنوبی توامنندی 

                                                 
 82. ، ص1940مسکو، . افغانستان. آ یشفسکياستان . 622



 

 295

آمدن او برای وزيری ها و مسعودها که به گونه سنتی پير 
طريقه صوفيه قادريه را پيشوای روحانی خود می پنداشتند، 

را به فال ستان آمدن گيالنی قبايل وزير. رويداد بزرگی گرديد
با مساملت آميز اختالفات متعدد ميان خود  رفعبر  نيک گرفته، 

، پير شامی پس از در اين پيوند. اميدوار بودندمياجنيگری او 
با نفوذ ترين شخصيت در ميان وزيری ها و مسعودها  ،چندی

 . گرديد
 

 زمان برای پديدار شدن پير شامی بسيار مناسب برگزيده شده
بسياری ديگر از قبايل پشتون آماده بودند به رهربی  .بود

افزون براين، در . فقير ايپی به خيزش وزيری ها بپيوندند
افغانستان دومين سال پيهم بود که قيام قبايل سليمان خيل 

  623.ادامه داشت ،که مشار آنان به سه صد هزار نفر می رسيد
 

ماليات از سوی  عوضها  یعلت عمده هتاجم مسلحانه سليمان خيل
سر . کابل بر کاالهايی که اين قبايل از هند می آوردند، بود

حکومت افغانستان  ، از ميانه های سال های دهه سی سده بيستم
به رهربی صدر اعظم هاشم خان به ساخنت گمرک هايی در مرز هند 

 . و افغانستان آغاز کرد
 

انستان حکومت افغ ،سر از ميانه سال های دهه سی سده بيستم
به ساخنت گمرک هايی در آغاز  ،صدر اعظم –به رهربی هاشم خان 

عوارض گمرکی موجب ناخشنودی شديد  .کرد مرز هند و افغانستان
چون بسياری از آن ها تنها از . در ميان قبايل پشتون گرديد

قبايل سليمان خيل که . مدرک بازرگانی امرار حيات می منودند
ثرومتند ترين قبايل بودند، بيش در ميان قبايل مرزی پشتون 

خبشی از اين . از ديگران از وضع عوارض زيامنند شده بودند
فيصله  ،ممانعت حکومت افغانستان ناديده گرفنتقبايل، با 

آنگاه حکومت افغانستان تالش . منودند به فقير ايپی کمک منايند
ها را خلع سالح منايد و با آهنگ بس پر  یخيل ورزيد مهه سليمان

در مرز  )استحکامات نظامی(» هتانه ها«تابی آغاز به ساخنت ش
زيری ها مهدست وبا وزيرستان منود تا به آنان امکان ندهد با 

 .  شوند
 

آغاز به جنگ در  1937جون  22مگر، سليمان خيلی ها به تاريخ 
آن ها توانستند يک . برابر سپاهيان دولتی افغانستان منودند

بکوبند و مهه جنگ افزارها و ساز و  هنگ از سپاهيان را در هم
 . برگ آن ها را به چنگ بياورند

 

                                                 
معاون  -اکفيدر کابل به استومون یشورو ريسف -لفييخايگزارش م.  623
 استيس یگانيبا// 21/6/1938 یخيتار ،یخلق در امور خارج یايساريکم

، کارتن 20 ژهيپرونده و. 1938، سال 071فوند  ه،يروس ونيفدراس یخارج
 .184، برگ 4 ، پوشه185
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حکومت افغانستان که از قيام سليمان خيلی ها و هتديد قيام 
 »آزاد«سراسری قبايل پشتون افغانستان جنوبی و قبايل نوار 

در برابر هند بريتانيايی هراسان شده و ترسيده بود، 
آماده را به مشول شورشيان پانزده هزار سپاهی بسيار 

هاشم خان به منظور . نيروهايی از گارد شاهی گسيل منود
قبايل سليمان خيل که هنوز آن عده از جلوگيری از پيوسنت 
بی درنگ به آنان پنجصد  ،به شورشيان ،هوادار دولت بودند
  .هزار افغانی پرداخت

 
توانست قيام  ،به ياری چنين تدبيرهايیحکومت افغانستان، 

مگر، هر چه بود، کابل . را در افغانستان جتريد منايد کنندگان
به اجرای عمليات بزرگ  سرکوبگرانه در برابر سليمان خيل 

با آن که سپاهيان دولتی هم از ديدگاه مشار و هم . نپرداخت
خويشتنداری . از ديدگاه ساز و برگ بر شورشيان برتری داشتند

بگذار  -زیچون در آن برهه هر پيرو. هاشم خان مدلل بود
بر ارتش افغانستان می توانست آژيری ها سليمان خيلی  ،ناچيز

 .گردد به هتاجم سراسری قبايل مرزی در برابر کابل بينجامد
 

آن طوايف شورشی سليمان خيل که از سوی ارتش افغانستان 
اين کار از اين هم . تعقيب می شدند، به وزيرستان گريختند

فغانستان پر تنش و پيچيده تر بيشرت اوضاع را در مرز هند و ا
  .ساخت

 
می  ،هرگاه آن ها به قيام وزيری ها می پيوستنداين کار، 

توانست منجر به قيام ضد بريتانيايی مهه پشتون های نوار 
انگليسی ها با هراس از اين گونه حتول . قبايل گردد» آزاد«

پشتون های آمده از افغانستان را خلع سالح ساخته، و  ،اوضاع
بدون مقاومت  ی هاسليمان خيل. ن آن ها را گروگان گرفتندسرا

هند ن حکومت وچ. خبشی از تفنگ های خود را تسليم منودند
به آنان تضمين منود که سال آينده اسلحه گرفته بريتانيايی 

 . شده از نزد آنان را باز گرداند
 

ها که از خبش بزرگ تفنگ های خود حمروم شده  یسليمان خيل
انستند به قيام در وزيرستان بپيوندند، مگر بودند، نتو
از سر گيری مبارزه مسلحانه در برابر  رایرا ب یتدارک فعال

روی اين منظور، آن ها  .حکومت افغانستان به راه انداختند
نزد بزرگرتين قبايل مرزی پشتون هيات های خود را برای آن که 

، برسند به تفاهم 1938در باره قيام بامهی در برابر کابل در 
  . گسيل داشتند

 
بسياری از قبايل آماده بودند، از سليمان خيلی ها محايت 

اين گونه، . بنمايند و در برابر ظاهرشاه به پا برخيزند
وزيری ها و مسعودها که از مشی هوادار انگليس حکومت 

خيلی ها  افغانستان ناخشنود بودند، بی درنگ پيشنهاد سليمان
شينواری ها، منگل ها، و قبيله مومندها،  .را پذيرفتند
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جدران با آن که هم مرتدد بودند، با اين هم آماده بودند به 
 624.قيام بپيوندند

 
حکومت بريتانيا منی توانست جلو پويايی های سليمان خيلی ها 
مبنی بر پيشربد کارزار تبليغاتی در برابر حکومت افغانستان 

نجش داشت که چون بر آن س. را بگيرد و شايد هم منی خواست 
بايل پشتون قهاشم خان برای جلوگيری از شورش ضد دولتی 

ناگزير خواهد گرديد در برابر انگليسی ها کوتاه بيايد و با 
آن ها سازشنامه نوی را در باره مهکاری در برابر قبايل مرزی 

افزون بر اين، حکومت بريتانيا از رخنه و . پشتون عقد منايد
در افغانستان ناخشنود  آملانا و راهيابی روز افزون ايتالي

بود و می کوشيد بر هاشم خان فشار وارد بياورد برای آن که 
اردار سازند تا مهکاری کابل را با کشورهای حمور حمدود واو را 

  625.سازد
 

در يک سخن، در اين مورد حکومت بريتانيا در هند تصميم گرفت 
ويارويی با کابل را در ر: از شيوه آزموده شده يی هبره بگيرد

 .گل آلود  ماهی بگيردشورشيان تنها بگذارد و بکوشد از آب 
انگليسی ها به سليمان  1938در آغاز تابستان  ،به مهين دليل

اين بار  ،مگر. آن ها را برگردانيدند سالح هایخيلی ها 
انگليسی ها دچار لغزش شدند، چون حکومت بريتانيا با 

در اجنام وظيفه گرفته  رفتارهای خود ناخواسته به پير شامی
از هينتيک و سازماندهی کارزار بزرگ در مرزهای هند و 

 .  افغانستان کمک منودند
 

قيام مسلحانه نوبتی سليمان خيلی ها در برابر حکومت 
افغانستان چيزی منانده  بود که به قيام سراسری قبايل مرزی 

هنگامی که پير شامی به . در برابر ظاهرشاه مبدل شود
تان رسيد، بی درنگ هيات سران سليمان خيل  نزد او وزيرس

شيوه های مستبدانه حکومت داری خودکامگی ها و آمدند و از 
 626.دولت افغانستان شکايت کردند

 
 –گيالنی  رایاعضای اين هيات ب ديدار با به گمان غالب، از

ها  در روزهای نزديک  یروشن گرديد که سليمان خيل آملاناجنت 
ت هاشم خان به پا می خيزند و دست به آشوب می حکوم در برابر

جرگه قبايل  1938جون  15از اين رو، بی درنگ به تاريخ . زنند
پشتون را در نزديکی های کانی گوراما فرا خواند که در آن 

                                                 
 یها نيسيها در جنوب افغانستان و آمدن تکن یآملان یابيراه ژهيبه و . 624
 ايتانيحکومت بر ديشد ی، ناخشنود1938به کابل به سال  يیايتاليا يیهوا

 ه،يروس ونيفدراس یخارج استيس یگانيبا.// بود ختهيدر هند را برانگ
 260، برگ4پوشه  ،185، کارتن 20 ژهي، پرونده و1938، سال 071فوند 

هنگام  یشام ريپ یها یگواه هيشده بر پا نيبر گرفته از گزارش تدو .  625
 .//1945در اکترب  سياستخبارات انگل یاو از سو یبازپرس

L/P@ j.12-121. P. 49 
626 . Mitchell N. Sir Georg Cunningham. Edinburg, 1968. P. 67. 
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پشتون ها را به هتاجم به سوی کابل برای سرنگونی ظاهرشاه 
 و روی کار آوردن دو باره امان اهللا خان فرا» غاصب«

بی آن که تنها به سخنان آراسته گيالنی  سعدسيد  پير627.خواند
برای خريد پشتون ها مبلغ هنگفت و گزافی را  ،دببند دلخود 

تن می  5/1که وزن کل آن به ) در سکه های نقره يی افغانی(
 .رسيد، وآن را از نواب تنک به دست آورده بود، پرداخت

 
گيالنی  -ان پير شامیمسعودها و وزيری ها با گرجموشی به فراخو

مبنی بر سرنگون ساخنت ظاهرشاه و نشاندن امان اهللا خان بر ختت، 
از اين رو، آن ها به سرعت لشکر پنج هزار نفری يی . گرويدند

گيالنی  سعد –آرايش دادند که فرماندهی آن به دست پير شامی 
حرکت بود و اين لشکر را به سوی مرزهای افغانستان و هند 

ی ها مبنی بر آملانن بر می آمد که برنامه چني . دادند
برانگيخنت قيام مسلحانه قبايل مرزی پشتون در هر دو سوی 

 . مرزهای هند و افغانستان نزديک به بار نشسنت است
 

چون فقير ايپی دور انديش و . ، چنين چيزی رخ ندادبا اين هم
شايد، رهرب وزيری ها . خويشتندار از پير شامی پشتيبانی نکرد

ی برده بود که پشت سر  پير گيالنی کدام قدرت خماصم با پ
انگليس ايستاده است که می خواهد روی مقاصد خود از مبارزه 
رهايی خبش پشتون ها در برابر بريتانيای کبير هبره برداری 

هر چند هم فقير ايپی خود از ايتاليايی ها سالح .  منايد
زی شطرنج دريافت داشته بود، مگر او هيچگاهی پياده با

ه نبود و منی خواست جان پشتون ها را در راه منافع بيگان
 .ديگران قربانی منايد

 
قبيله سليمان خيل نيز تصميم گرفت مستقالنه عمل منايد و 

رزمنده می رسيد، نيز به  25000لشکرهای آنان که مشار شان به 
موقف مهانندی را قبايل مومند و شينواری .  گيالنی نپيوستند

اين بود که لشکرکشی بامهی قبايل مرزی به سوی . فتندپيش گر
 . کابل صورت نگرفت

 
در نتيجه قيام های پراگنده قبايل مومند،  1938در ماه جون 

 ،شينواری و سليمان خيل و سپس هم وزيری در جنوب افغانستان
مشار . برای حکومت کابل وضع بس هتديد کننده يی پديد آمده بود

ارتش افغانستان در جنوب مشار سپاهيان  لشکريان اين قبايل از
هاشم خان که از قيام فرا رس سليمان خيلی . کشور کمرت نبود

ها آگاهی داشت، شصت هزار سپاهی را در گسرته مرزی هند و 
  628.ه بودافغانستان متمرکز ساخت

                                                 
خلق  ساريکم -نفيتويبه ل یشورو ريسف -لفييخايبرگرفته از گزارش م.  627

 ونيفدراس یخارج استيس یگانيبا// 23/6/1938 یخيتار ،یدر امور خارج
، برگ 4، پوشه 185، کارتن 20 ژهي، پرونده و1938، سال 071فوند  ه،يروس
 .172-171 یها
هنگام  یشام ريپ یها یگواه هيشده بر پا نيبر گرفته از گزارش تدو.  628

 //1945در اکترب  سيرات انگلاستخبا یاو از سو یبازپرس
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تنها اقدامات نامهاهنگ قيام کنندگان و برتری ارتش 

کابل امکان داد جلو  افغانستان از ديدگاه ساز و برگ به
. هتاجم خنست قبايل شورشی مرزی پشتون را به اعماق کشور بگيرد
. مگر، اوضاع برای خاندان حاکم يحيی خان بس حبرانی بود

لشکرهای سليمان خيل نه تنها توانستند به افغانستان رخنه 
کوشيدند با يورش  1938جون  21-20منايند، بل نيز به تاريخ های 

سپاهيان دولتی به کمک نيروی هوايی . گيرندشهر غزنی را ب
 .  توانستند اين يورش را دفع منايند

 
مهچنان روستاهای سليمان خيلی ها آماج مبباران های هوايی 

باد آشينواری ها در اين روزها به شهر جالل . قرار گرفتند
نزديک شده بودند و حکومت افغانستان ناگزير گرديد بی درنگ 

 . برای پدافند از اين شهر  گسيل دارد نيروهای بزرگی را 
 

هرگاه در اين هنگام وزيری ها، مسعودها و مومندها از 
سليمان خيلی ها پشتيبانی می کردند، جنگ های جنوب 

به . افغانستان سيمای به ويژه پر آزنگی به خود می گرفتند
گونه يی که فرجام آن را به دشوار می شد در آن برهه پيش 

ين رو، حکومت افغانستان هر آن چه را که در از ا. بينی کرد
توان داشت به کار بست برای آن که لشکرهای وزيری، مسعود و 

 . مومند در نربدها در جنوب کشور درگير نشوند
 

و جلوگيری از شرکت  يد دالسا کردن سران وزيریمهاشم خان به ا
سفير  -اهللا نواز خانآن ها در قيام ضد دولتی، بی درنگ 

ان در برلين را که در ميان قبايل وزيرستان از افغانست
ی ها آملان. اتوريته بااليی برخوردار بود، به کابل فرا خواند

به برای سنگ اندازی بر سر راه بازگشت سريع اهللا نوار خان 
ی را که قرار بود ي »لوفت هانزا«هواپيمای » نقص فنی«هبانه 

گار در بغداد اهللا نواز خان با آن پرواز منايد، هفت روز آز
  .  نگه داشتند

 
به هر رو، سرشناس ترين و رسومخندترين شخصيت های افغانی که 
مبالغ هنگفت پول به دسرتس شان گذاشته شده بود، به گسرته بود 

 .و باش وزيری ها و ديگر قبايل مرزی پشتون ، گسيل گرديدند
برای مثال، به خواهش ظاهرشاه، حضرت شوربازار و حممد گل خان 

 . وزير داخله، نزد مومندها شتافتند -ومندم
 

مگر، حکومت افغانستان اطمينان کاملی به اين که گفتگوها با 
از اين رو، برای آن . قبايل موفقانه به پايان برسد، نداشت

بی درنگی را در  که بريتانيايی ها را ناگزير سازد تدبيرهای
دست به  و لشکرهای پير شامی روی دست بگيرد،برابر وزيری ها 

کابل به حکومت هند : هتديد آميزی يازيداختاذ تدبيرهای بس 
» آرام«بريتانيايی هشدار داد که هرگاه وزيری ها را 
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نسازند، افغانستان روابط ديپلماتيک خود را با بريتانيای 
» آزاد«کبير برهم خواهد زد و قيام ضد انگليسی را در نوار 

 !قبايل پشتون هند بر خواهد انگيخت
 
ديد افغانستان، انگليسی ها را ناگزير ساخت تدبيرهايی در هت

 24برابر پير شامی که لشکرهای  پنج هزار نفری او مقارن با 
جون به مرزهای هند و افغانستان رسيده بودند، روی دست 

،  آشکارا شتاب منی )گيالنی سعدپير سيد ( آملاناجنت . بگيرد
از اين . ر نربد گرددورزيد با يگان های ارتش افغانستان درگي

روز  نهدر ه را روزدو، سه  اهمی بايستی ررو، دسته های او 
بايد منتظر بود : سنجش پير شامی درست بود. نديدنوردمی در 

تا سليمان خيلی ها و شينواری ها خنستين ضربات را بر 
سپاهيان افغانی وارد بياورند، تلفاتی ببينند و به نيروهای 

درست در اين هنگام او با دسته های  . کمکی نيازمند شوند
فرماندهی قيام را به  دانوخود پا به کار زار گذاشته و می ت

 . دست خود بگيرد
 

مگر انگليسی ها که در بر هم خوردن روابط ديپلماتيک خود با 
کابل ذينفع نبودند، با سپاهيان خود لشکرهای پنج هزار نفری 

 1938جون  24خ به تاري. پير شامی را به حماصره کشاندند
هواپيماهای بريتانيايی برای ترساندن وزيری ها و مسعودها 

پرداختند که در نتيجه سه تن از به تيرباران مواضع آنان 
انگليسی ها هرزه مبباران پشتون ها را . نان کشته شدندآ

ن می وسرته قبايل پشتوضاع در گچون از خراب شدن ا. نداشتند
 . ترسيدند

 
گيالنی  سعدسخاورزی بزرگی را در قبال پير  ،هم به مهين دليل

قرار داشت که برونرفت از آن ممکن  یبا آن که او در وضع(
هزار پوند اسرتلينگ رشوه  25به او دادن  -، تبارز دادند)نبود

به پير مقدس تضمين سپرده  آن،افزون بر .را پيشنهاد کردند
 .ندتا او را با هواپيمای ويژه انگليسی به بغداد برسان شد

جون به  30ط موافقت کرد و به تاريخ يپير شامی با اين شرا
اين  629.شداجنت سياسی انگليسی ها در وزيرستان تسليم  -برنس

بود که پشتون ها که از گريز او روحيه خود را باخته بودند، 
    .کارزار را ترک و به سوی خانه های خود شتافتند

 
در هند به تعهدات  بايسته است نشاندهی کرد که حکومت انگليس

از  سعمل کرد و او پپير گيالنی  -آملانخود در برابر اجنت 
آوندهای انگليسی ها برای نوازشدهی اجنت  .چندی به دمشق رفت

 :قرار زير بودند آملان
ود به موقع متاس های او با باستخبارات انگليس نتوانسته  -1

سرويس های ويژه بريتانيا در آن . را کشف منايد گهنتي
فاشيستی  آملانظه شواهدی در باره مهکاری پير شامی با حل

                                                 
629 .Caroe O. The Patans. 550 B. C. to A. D. 1975.L. 1985. P. 408-409, Mitchell N. Op. cit. P.67 
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در اين رابطه، در حکومت انگليس در . در دست نداشتند
: هند، ديدگاه واحدی در قبال رخدادهای وزيرستان نبود

کارمند بلندپايه در اداره استعماری هند  -اوالف کرو
» مقدس«بريتانيايی، دادگرانه می پنداشت که پشت سر پير 

گورنر استان مرزی مشال  -کانينگهام. ايستاده است آملان
او ايتاليا را در حتريکات در . باخرتی با وی مهنوا نبود

برای روشن 630.مرزهای هند و افغانستان متهم می ساخت
چه کسی گيالنی را به وزيرستان فرستاده   اين کهساخنت

بود، بر انگليسی ها بود تا مهه روابط او را در سوريه 
 .نندک رديابی

گيری تدبيرهای سخت ابزاری در برابر  انگليسی ها از پيش -2
 631،پير که برای پشتون های خاوری آدم مقدسی مشرده می شد

و افزون بر آن، پيشوای طريقه قادريه در سوريه بود، می 
چون اين کار تنفر بيشرت قبايل وزيرستان را در . ترسيدند

اوضاع را  برابر آن ها بر می انگيخت و از اين هم بيشرت
 . در مرزهای هند و افغانستان پر تنش می ساخت

وضع بس خطرناکی برای بريتانيای  1938در فلسطين در سال  -3
مفتی  -حسين گيالنیعرب ها به رهربی  -کبير پديد آمده بود

بيت املقدس آماده بودند در هر حلظه دست به قيام بزنند 
 حکومت ،در اين اوضاع). رخ داد 1939چيزی که در (

انگليس منی خواست پير شامی را بازداشت و با اين کار 
 .حسين گيالنی تيره بسازد –مناسبات خود را با عموی او

 
اين سوء ظن  ،خوش و بش حکومت هند بريتانيايی  با پير شامی

انگليس  ،تقويت خبشيد که پشت رخدادها در مرزهادر کابل را 
پير روحانی  ی ايندافغانستان زمان مدي در. ها ايستاده اند
پير  هنگامی که. ندقبايل پشتون می مشرد آشوبرا مقصر اصلی 

داد از سوی نائب السطنه هند غبه بدر آستانه پرواز  شامی
هيچ ترديدی  ديگر بريتانيايی پذيرايی شد، رهربی افغانستان

                                                 
در  ريپ یباال اريها که متوجه نفوذ بس یسيها، انگل نيجدا از ا.  630
دند تا به هر بر آن شده بو گمانيبودند، ب دهيپشتون گرد ليقبا انيم
 کيبتوانند از  ندهيخود بکشانند تا در آ یکه شده او را به سو يیهبا

 وذمتخاصم از مجله آملان از نف یکشورها یابزار یريسو از هرگونه هبره گ
خود بتوانند در  گريد یو از سو نديمنا یريشگيپشتون پ لياو بر قبا

حد اکثر  ليبادر گسرته ق ازياز وجود او و خاندانش در صورت ن ندهيآ
 .نديرا منا یهبره بردار

 
رخدادهای سده گذشته به ويژه رخدادهای دهه هشتاد سده بيستم در کشور 
نشان دادند که دور انديشی انگليسی ها تا چه اندازه خردورزانه و 
مدلل بوده است و اين خاندان چه خدمات ارزنده يی برای منافع انگليس 

 .   گ-.و متحدانش اجنام دادند
روشن است، در کابل، گردانندگان غرق گمانه زنی در اين باره .  631

بودند که انگيزه انگليسی ها از اين کار چيست و با راه اندازی اين 
 .گ-!هنگامه چه اهدافی را دنبال می کنند
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ی ها اينداشت که قيام قبايل مرزی پشتون را بريتاني
  632.سازماندهی منوده اند

 
وزير خارجه افغانستان  -علی حممد خان 1938دهم جوالی به تاريخ 

در باره دست داشنت انگليس در سفير شوروی  -به ميخاييلف
کومت ح«پويايی های پير شامی اطالع داد و نيز در باره آن که 

ريکات انگليسی ها در قبايل بسيار ناخشنود افغانستان از حت
ت که در آن است و يادداشتی را به انگليسی ها فرستاده اس

اعالم منوده است که هرگاه آن ها دست از حتريک قبايل در برابر 
» آزاد«، آماده اند قيام نوار حکومت افغانستان بر ندارند

 633.»قبايل را در برابر انگليسی ها بر انگيزند
 

: علی حممد خان به ميخاييلف اعالم داشت ،در پايان گفتگوها
ن مستقر هستند و در سپاهيان افغانی در مرزهای وزيرستا«

 .»صورت لزوم آماده هستند به آن سوی مرزها بروند
 

معروف ترين روزنامه کشور مقاله يی را  -»اصالح«روز ديگر، 
کومت افغانستان حبه چاپ رساند که در آن در باره مصمم بودن 

» زادآ«ايی کوهنشينان نوار يسازماندهی قيام ضد بريتان بر
فزون بر اين، ا. ان آمده بودقبايل پشتون هند سخن در مي

هاشم خان پرداخت يارانه های گزاف برای قبايل وزيرستان را 
از سر گرفت و از مياجنيگری ميان انگليسی ها و فقير ايپی 

با آن قبال به انگليسی ها وعده سپرده بود . خود داری ورزيد
ی های شورشی به روزي» رامسازی«تا مساعی خود را در زمينه 

 . خرچ دهد
 

هنگامی که کابل می کوشيد بر انگليس فشار وارد  1938تابستان 
پشتون  شورشرا به  پشتون های خاوری تا جلو پيوسنتبياورد 

های افغانستان جنوبی بگيرد، در مرزهای هند و افغانستان 
. نربدها ميان سپاهيان دولتی و قبايل شورشی ادامه داشت

ست های اوليه در سليمان خيلی ها و متحدان آن ها به رغم شک
آن ها با پرهيز . های خود نبودند حانديشه برزمين گذاشنت سال

برای پيکار تعيين کننده  ،ربدهای بزرگناز درگير شدن در 
 . آماده می شدند

 
بر «: سفير شوروی به مسکو گزارش داد 1938جون  30به تاريخ 

در روزهای آينده نربدهای  ،پايه اطالعاتی که ما در دست داريم
سهمگينی ميان شورشيان و سپاهيان دولتی پيش رو است که می 

 634»....تواند سرنوشت قيام را تعيين منايد

                                                 
، 1938، سال 071فوند  ه،يروس ونيفدراس یخارج استيس یگانيبا .. 632

 .259برگ ، 4، پوشه 185، کارتن 20 ژهيپرونده و
 .235مهان جا، برگ .  633

 
634.  Adamec L. W. Afghanistan s Foreign Affairs to the Mid- Twentieth Centry. Tucson 
(Arisona). 1974. P. 230 
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چون مقارن با ماه سپتامرب . مگر، اين نربدها رخ ندادند
کومت افغانستان موفق شدند با خريد سران حانگليسی ها و 

قبايل پشتون متحد سليمان خيلی ها و دادن امتيازات 
ان را از سليمان خيلی ها جدا و دور منايند و ن، آگوناگون

از اين رو، برخی . گسرته آشوبزده را با سپاهيان حماصره کنند
ل مصاحله کردند و جنگنده ترين باز طوايف سليمان خيل با کا

جايی که بار  -وچندکخاندان ها ناگزير گرديدند به هند ب
انه در ديگر سر از نو آغاز به تدارک از سرگيری مبارزه مسلح

 . برابر حکومت افغانستان پرداختند
 

در مرزهای هند و  1938تکرار رخدادهای سال  ها یانگليس
 خطر آن می رفتچون  .منی توانستند اجازه بدهندرا افغانستان 

می توانند مهدست  در هر رووزيری ها و سليمان خيلی ها که 
در . يا ايتاليا آملانرهربی اجنتی از  زير چرتآن هم  .شوند

اين صورت فقير ايپی می توانست با نيروهای تازه نفس رسيده 
از افغانستان  اقدامات رزمی را در برابر سپاهيان 

هنگامی که   از اين رو، .غاز منايدآايی در وزيرستان يبريتان
لشکرهای قبايل پشتون از افغانستان جنوبی  1938ر ماه اگست د

مبباران های هوايی انگليسی ها با  ،به وزيرستان رخنه کردند
 . ودندآنان را وادار به بازگشت من

 
بدون مهکاری نيک می دانستند که ی ها يبريتانياهر چه بود، 

د موثرانه با قبايل مرزی پشتون مبارزه نبا کابل منی توان
ی از اين رو، دست به تدبيرهای فوق العاده ي .منايند

يتانيايی سکرتر امور خارجی حکومت هند بر -افمتک : ازيدندي
هرگاه در نظر . با ماموريت ويژه يی به کابل گسيل گرديد

حکومت هند  ،گرفت که پس از گرفنت استقالل افغانستان
هنگامی که پس از جنگ ( 1921بريتانيايی تنها يک بار به سال 

هيات ، )قرار داد صلح به امضاء رسيد ،سوم افغان و انگليس
 ه پايتخت افغانستانبرای اجنام گفتگوها ب رابلند پايه يی 

می توان تصور کرد که در لندن و مسله چه گسيل داشته بود، 
 . امهيتی به رخدادها در وزيرستان قايل بودند

 
ف وارد اهيات انگليسي به رياست متک  1938اکترب  ششمه تاريخ ب

و ديگر  کابل گرديد و چندين روز با ظاهر خان و هاشم خان
گوهايي حمرمانه يي پريامون گفت منايندگان دولت افغانستان

ديپلومات در هنگام اين گفتگوها . مسايل مرزي اجنام داد
کوشيد افغان ها را متقاعد سازد که ماجراجوی  بريتانيايي

در کابل کسی  مگر،.  پير شامی هيچ ربطی به انگلستان ندارد
 . به گفته های او باور منی کرد

 
ميان انگليسی ها  ، حکومت افغانستان موافقت کرد تابه هر رو

مگر، به خاطر اين کار تقاضا می . و فقير ايپی مياجنيگری کند
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منود که بريتانيای کبير تضمين استواری بدهد تا از قبايل 
مرزی پشتون در برابر حکومت افغانستان هبره برداری ابزاری 

حکومت افغانستان از لندن می خواست  ،در هپلوی آن. ننمايد
مقاصد جتاوز کارانه يی در «نيای کبير وعده بگيرد که بريتا

 635.»هند بريتانيايی ندارد» آزاد«قبال پشتون های نوار 
اين بود که . انگليسی ها چنين تضمينی داده منی توانستند

 .گفتگوها به بن بست رسيدند
 

در چنين وضع حبرانی، متکاف زرنگی بزرگ ديپلماتيک را از خود 
ورت عقد يک موافقتنامه به ضراو هاشم خان را . تبارز  داد

حمرمانه در باره پيشگريي يک سياست ) جنتلمين(» جوامنردانه«
. بامهي در زمينه حفظ ثبات در گسرته قبايل پشتون متقاعد ساخت

 :او به حکومت افغانستان شرايط زير را پيشنهاد کرد
پشتون هند [(بريتانياي کبري متعهد مي شود  قبايل  -1

 .ر برابر کابل استعمال نکندرا د] گزارنده-)بريتانيايي
ابراز هر گونه «افغانستان به نوبه خود مي بايست از  -2

 .با قبايل پشتون هند بريتانيايي خود داري ورزد» مهدردي
انگلستان به حکومت افغانستان پول و جنگ افزارهايي  -3

 . براي حتکيم مرزهاي افغانستان و هند بدهد
 

. زيابي کرده بودديپلمات بريتانيايي مهه چيز را درست ار
حييي خيل، از قبايل مرزنشني پشتون  -خاندان حاکم افغانستان

از اين رو، هنگامي که . کمرت از انگليسي ها  مني ترسيد
انگليسي ها به افغان ها پيشنهاد منودند مرزهاي خود را حتکيم 

بريتانياي کبري . منايند، هاشم خان به اين امر موافقت منود
ميل تفنگ يازده تري، يک هزار قبضه   تعهد سپرد، ده هزار

راستش پسان 636.تريبار و پنج ميليون گلوله به افغانستان بدهد
ر سفارت بريتانيا به جاي اها انگليسي ها بنا به ابتک

. تريبارها بيست فروند هواپيماي جنگي به افغانستان دادند
زيرا نريوي هوايي موثر ترين جنگ افزار در برابر قبايل کوچي 

  .بود
 

زآرايي سپاهيان مرزي افغانستان، انگليسي بابراي نگهداري و 
.  هزار پوند ختصيص دادند 170ها ساالنه سوبسايدي يي به ميزان 

ف امتک ظاهرا افزون بر پيشکشي چنني ياري هاي سخاورزانه،
صدر اعظم را نيز خبرد که ساالنه پنهاني  –موفق شد هاشم خان

                                                 
. گزارش آتشه نظامي سفارت شوروي در افغانستان ي: بر گرفته از .635

// ، 14/08/1940، تارخيي »در باره سياست خارجي حکومت افغانستان«کارپف، 
، 24، کارتن 071،1942بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند 

 .17، برگ 8، پوشه 200پرونده 
دستيار  ارشد دفرت خاور ميانه  -گزارش يرشف: بر گرفته از . 636

اوضاع سياسي « -کميسارياي خلق در امور خارجي  شوروي زير نام
سياست خارجي فدراسيون روسيه، بايگاني // »1942افغانستان در آغاز سال 

 .17، برگ8، پوشه 200، پرونده ويژه 24کارتن  1942، 071فوند 
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هند ) امپراتوري( امپريالبه حساب جاري شخصي وي در بانک 
 637.پنج ميليون روپيه واريز مي منود

 
را  ن و انگليسمناسبات  افغا زمينه هببود» سازشنامه متکاف«

ما تنها به هبای عقب نشينی های يک جانبه ا. فراهم کرد
کومت ح افغان ها می گردد، آنچه مربوط به. يسی هالانگ

با ارائه کمک افغانستان در آينده بارها به اين سازشنامه 
با اين هم، مهانا مهو . ی پشتون پشت پا زدزبه قبايل مر

شالوده مهکاری ميان افغانستان و بريتانيای  1938سازشنامه 
ت های فاشيستی در نوار نکبير  را در برابر پويايی های اج

 . شتندگذا قبايل  پشتون در سال های جنگ جهانی دوم» آزاد«
 

فرستاده  -فريزر تيتلر 1941ی ، حتا در ماه جوالبا اين هم
سفير   -در يکی از ديدارها با ميخاييلفبريتانيا در کابل 

انگليسی ها اشتباه ...«: شوروی با اندوه يادآور گرديد
گی را مرتکب گرديدند که به پير شامی اجازه  دادند به ربز

» انقالب«پير شامی به سازماندهی . بيايد» آزاد«نوار قبايل 
پرداخت که در پيوند با آن مناسبات افغان و در افغانستان 

رنج فراوانی برديم تا اين . انگليس  به شدت تيره گرديد
  638.»مناسبات بار ديگر هببود يافت

 
پير شامی که سرگذشت بعدی بايسته است سخنی چند در باره 

: برای انگليسی ها اين مهه درد سر آفريده بود، بگوييم
ن پير به دمشق، او را زير استخبارات انگليس پس از رسيد

ترصد گرفت که بسيار به زودی امکان داد روشن گردانيد که 
 1939هبار : برای چه کسی کار می کند؟ » مقدس«اين مرد 

از . انگليسی ها متاس او را در مصر با هينتيگ تثبيت منودند
کومت بريتانيا از هاشم خان تقاضا منود که کابل حاين رو، 

مگر هاشم خان اين تقاضا . برهم بزند ملانآروابط خود را با 
چون مهکاری با رايش سوم بسيار به سود . رد کرد ترا به شد

ند برای چندی ناگزير گرديد ی هاانگليس .افغانستان بود
 . دنتقاضای خود را پس بگير

 

                                                 
آتشه نظامي سفارت شوروي در افغانستان  -گزارش کارپف: بر گرفته از.  637
// ، 14/08/1940، تارخيي »در باره سياست خارجي حکومت افغانستان«، 

، 24، کارتن 071،1942بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند 
 .17، برگ 8، پوشه 200پرونده 

روشن است که هم انگليسی ها و هم هاشم خان دادگرانه هراس داشتند .  638
که آملانی ها حتما  بار ديگر از نفوذ پير سعدی گيالنی بر قبايل پشتون 
دو سوی خط ديورند برای برپايی خيزش های ضد انگليسی و ضد حکومت 

از اين رو، . ه قبايل مرزی هبره برداری خواهند منودافغانستان در گسرت
  .  گ-.ناگزير بودند دست به اقدامات پيشگيرانه بيازند
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انگليس و  های کومتحسبی چدل ،با آغاز جنگ جهانی دوم 
در ماه  639.ی يافتافغانستان به پير شامی افزايش چشمگير

در را توانست موافقت حکومت فرانسه  هاشم خان 1939سپتامرب 
چيزی که بی . زمينه بازداشت روحانی مقدس به دست بياورد

هر چه بود، به  640.روشنی آن گذاشت ريسی ها را دلدرنگ انگ
پير مهراه با مهسرش از سوی فرانسوی ها  1939سپتامرب  12تاريخ 

چنين . مگر در زندان ديری نپاييد .ددر سوريه بازداشت گردي
بر می آيد که فرانسوی ها درست مانند انگليسی ها خطر 

 22به تاريخ . شوند» گالويز«نکردند با خاندان رسومخند گيالنی 
حکومت انگليس به قنسول خود در دمشق رهنمود داد  1939سپتامرب 

 تا به خاطر حفظ ثبات در افغانستان و نوار آزاد قبايل مرزی
مزاحم از سر گيری متاس های پير «مشال باخرتی هند بريتانيايی، 

ی ها و ايتاليايی ها و يا اجنت های او در آملانشامی با 
  641.»گسرته مرز مشال باخرتی هند گردند

 
اين گونه، برپايی هنگامه پير شامی، خنستين عمليات موفقانه 

وار در ن) آملانسازمان استخبارات نيروهای مسلح (» ابوير«
 آملانآن  »برکت«که به  قبايل هند بريتانيايی بود» آزاد«

دشوار می به توانست چنان دستاوردهايی داشته باشد که 
هنگامه استخباراتی پير در  .توانست بر آن سنجش منايد

وزيرستان نه تنها بر حمبوبيت امان اهللا خان در ميان قبايل 
بريتانيای  پشتون مهر تاييد زد، بل نيز زيان چشمگيری به

 :کبير رسانيد
از . يره ساختتمناسبات ميان افغانستان و انگليس را  -1

می توانست هراس نداشته باشد که قيام در  آملان ،اين رو
 .وزيرستان با مياجنيگری کابل پايان بيابد

لندن برای هببود خبشيدن مناسبات با افغانستان ناگزير   -2
دادن : يردرگی را به دوش بگزگرديد هزينه های مالی ب

رشوه به هاشم خان به ميزان پنج ميليون روپيه در سال و 
 170دادن يارانه ساليانه به دولت افغانستان به ميزان 

 ...هزار پوند اسرتلينگ در سال و
روند فبريتانيا ناگزير گرديد به افغانستان بيست  -3

نگی مدرن بفروشد که روشن است از تئاتر جنگی جهواپيمای 
 . شدند اروپا بيرون می

سود چشمگيری به مهراه آورد و  آملانماجرای پير شام برای  -4
بار ديگر به اثبات رساند که رهربی فاشيستی چه آسان می 

                                                 
 تلريت زريبا فر یشورو ريسف -لفييخايم یگزارش گفتگوها: برگرفته از.  639
سال /071فوند  ه،يروس ونيفدراس یخارج استيس یگانيبا// 4/7/1941 یخيتار
 .164برگ . 5پوشه . 196کارتن . 23 ژهيپرونده و. 1941

به وزارت  تلريدر کابل ت ايتانيبرگرفته از تلگرام فرستاده بر . 640
 L/P@ j.12-121. P. 11//8/9/1939 یخيتار س،يخارجه انگل

641. L/P@ j.12-121. P. 17. 
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تواند قبايل مرزی پشتون را چه در برابر کابل و چه در 
 .دبرابر انگليسی ها بر انگيز

 
در وزيرستان در آستانه  آملانخنستين موفقيت های استخبارت 

فاشيستی  آملاندانندگان رنزد برخی از گ ،نی دومجنگ جها
اين انديشه و اميدواری را آفريدند که به ياری امانيست 
ها و شبکه اجنتوری خود در گسرته قبايل پشتون می توانند 

. انگيزند ايی پشتون ها را بريقيام سراسری ضد بريتان
هتاجم مسلحانه قبايل مرزی به  درهم کوبيدن برایانگليس 

های بزرگی نياز داشت که ديگر منی توانست آنان را به نيرو
اين بود که کشورهای حمور بر . مشال افريقا گسيل دارد

مسلحانه  پيکاربرداری از  هپشتيبانی از امان اهللا خان و هبر
   .تکيه منودند قبايل پشتون برای تضعيف بريتانيای کبير

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش بيست و هشتم
 »تبت«و » اهللا امان«عمليات 

 
فاشيستی با در دادان جنگ جهانی دوم، با مهه شيوه ها  آملان

رهربی فاشيستی می . می کوشيد بر بريتانيای کبير پيروز گردد
دانست که عمده ترين مستعمره انگليس و شالوده مهه امپراتوری 

تاريخدان  -چنانی که هيلگروبر. عظيم بريتانيا، هند است
 که چونان اکسيوم بودبرای هيتلر، «د ی می نويسآملانبزرگ 

از اين رو، اميدوار  .»هند هسته امپراتوری بريتانيا است
می ه عقب نشينی ب وادار ی هند، انگليس رااستيال«بود که 
 شهرياری مرواريد ديهيم«تا استيالی ، هر چند هم642.»گرداند

 .هنوز راه دور و درازی در پيش بود» بريتانيا
 

بريتانيا از منابع بزرگ انسانی و  ساخنتحمروم برای  آملان
خيزش سراسری قبايل پشتون هند  در پی سازماندهیمادی هند، 

                                                 
642. Hillgruber A. Staatsmanner und Diplomaten bei Hitler. Bd. II. Frankfurt, 1970.S. 40.   
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به دست آورده  سرشارتا اين دم جتربه  آملان. بودبريتانيايی 
در برلين از . در اين منطقه در دوره جنگ جهانی يکم را داشت

مهان زمان اين انديشه پا گرفته بود که استخبارات و 
از مهه زمينه های ند بود نتوانسته در آن برهه آملانپلماسی دي

قبايل پشتون هند برای » آزاد«وار نمساعد در افغانستان در 
 .تضعيف بريتانيای کبير کار بگيرند

 
ساخت  تپير شامی ثاب یو ماجرا گهينتي -منونه هيات نيدر ماير

منابع مالی هنگفت و داشنت روابط پايدار با با ختصيص که 
می توان خيزش مسلحانه قبايل پشتون را بر  ،فغانستانا

انگيخت و با اين کار، ارتش بريتانيا را در هند به زانو در 
 . آورد

 
های  طرحافزون بر علل عينی، نقش چشمگيری را در پيوستگی 

و آن ازی منود بامل ذهنی نيز ع کدر قبال افغانستان ي آملان
ل جنگ جهانی دوم ياوا اين که اسکار فن نيدر ماير مقارن با

در رتبه سرهنگی به عنوان افسر ماموريت های ويژه ستاد 
 حنيروهای مسلرييس کل ستاد  –کيتيل. جنرال فيلد مارشال و

گان در مسايل ربگماشته شد و دادگرانه يکی از هبرتين خ آملان
 .شد یخاور ميانه مشرده م

 
ی در کابل، نآملا 1916-1915رهرب ديگر هيات سال های  -هنيتيگ. و

نيز به مدارج باالی دولتی رسيده بود که در کرسی مدير دفرت 
خاور ميانه در وزارت خارجه کار می کرد و مهه مسايل مربوط 

ه، ايران و افغانستان را رهربی می يبه کشورهای عربی، ترک
  . کرد
 

روشن است فرصت ، پس از روی کار آمدن، فاشيست ها ،در اوايل
مگر، در  .افغانستان و هند را نداشتند انديشيدن در باره

. در برلين به مشی رخنه فعال در افغانستان باز گرديدند 1935
که مهه  (ظاهر شاه و هاشم خان  انگليِس اداِروبا سنجش موقف ه

، در برلين و رم بر )اهرم های اداره کشور را در دست داشت
ين امان اهللا خان تکيه کردند و تا پايان جنگ جهانی به ا

به گفته » وفاداری«علت اصلی اين . ماندند» وفادار«انديشه 
آرزومندی هيتلر مبنی بر اين  ،خدان امريکايیيتار –ميلر. چ

قيام ضد بريتانيايی قبايل پشتون در  بر انگيخنت«که بود 
مهه  خان، به کمک امان اهللامتداد مرزهای هند و افغانستان  

   643.»واهد منودرا برای سرکوب آن درگير خارتش هند 
 

سفير ايتاليا در کابل که يکی از هومشند ترين  –پرتو کوارونی
د، پس از تسليم شدن وو آگاهرتين ديپلمات های اروپايی ب

) آفر شارژ د(کار دار  -ايتاليا در گفتگو با ساميلفسکی
با ارزيابی اوضاع سياسی در  1941دسامرب  21شوروی به تاريخ 

                                                 
643. Miller C. Khyber: British Indians North- West Frontier. N.Y. , 1977.P. 364.  
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اداران ودر افغانستان ه«: گ گفتافغانستان در سال های جن
مگر، آن ها . امان اهللا به ويژه در ميان قبايل بسيار اند

اين جريان معين با آن که . دنکدام حزب سازمان يافته ندار
و به آن می توان .] گ-نيروی مهمی است[تشکل يافته هم نيست 

 افغانستان نوينخبش مرتقی سرداران و روشنفکران مشروطه خواه 
ستبداد هاشم خان ناخشنود هستند و اآن ها از . ودافز را

امان اهللا خان مناد و مظهر يک شاه مرتقی است که در  ايشان برای
. راه آزادی رزميد و با جنگ با انگليس آن را به دست آورد

جان مطلب در آن . در اين جا سخن بر سر شخص امان اهللا نيست
ظهر چنين است که در افغانستان شخصيت بزرگ ديگری که م

  644.»متايالتی باشد، نيست
 

سر از آغاز جنگ جهانی دوم، در برلين از اين هم  پوياتر به 
تدوين و پياده سازی برنامه ها در زمينه بی ثبات سازی 

روی اين . اوضاع در مرزهای مشال باخرتی هند آغاز منودند
تاريخدان  -هادينر. منظور، به سخن دقيق م

هينتيگ و  -در مسايل افغانستان خربگان عمده«،بريتانيايی
 جان تازه خبشيدن بهنيدر ماير و گروبا، با تب و تاب روی 

 645.»طرح های ديرين کار می کردند
 

وزير خارجه  -هنوز وارسا گرفته نشده بود که فن ريبنرتوپ
در يکی از سفرهايش، هينتيگ را به قطار ويژه با خود  آملان

شورش برای سازماندهی تا  کردبه مهراه گرفت و به او پيشنهاد 
. به عنوان سفير در کابل کار منايد ،در حملقبايل مرزی پشتون 
که در افغانستان مهه  طاين شر همگر ب. هينتيگ موافقت منود

. ی و استخبارات زير فرمان او کار کنندآملانسازمان های 
شرايط . زمان حضور در کابل را نيز بايد او خود تعيين منايد

تاب داشت تا اقدامات شريبنرتوپ . شدند او پذيرفته
 زانست که پس ادچون می . خرابکارانه را در هند آغاز منايد

بر  ،يوندپدر اين . چندی در مشال افريقا جنگ آغاز می گردد
 .زدابس در هند در گير انيروهای انگليسی ر تا رايش سوم بود

 
دوار امي ،پس از بسنت پيمان عدم تعرض با شوروی آملانرهربان 
 پياده ساخنت برنامه هایحکومت شوروی را برای  بتوانندبودند 

 . به سوی خود بکشانند ،خود در افغانستان
 

مان ضد زسوی سا زفريتس گروبا که پس از شکست رايش سوم ا
ازپرسی ها گواهی باطالعات شوروی دستگير شده بود، در يکی از 

اهان پس از آغاز جنگ، ريبنرتوپ کارشناسان و آگ« :داد
رنگارنگ مسايل خاور ميانه و نزديک را نزد خود فرا خواند و 

ان سازماندهی اقدامات ويرانگرانه را در کبا آنان ام

                                                 
، 26، پرونده ويژه 1943، سال 071بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند . 644

 .13، برگ 4، پوشه 206کارتن 
645 .Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stuttgart, 1980. P. 160.  



 

 310

کان سازماندهی ماز مجله ا. کشورهای خاور زمين بررسی منود
مهه  .گرديد ايی بررسیيدر هند بريتان اقدامات خرابکارانه

ود روابط مستقيم حاضران ابراز عقيده کردند که به دليل نب
با  مهراهچنين اقداماتی می توانند تنها  ،و هند آملانميان 

   646.»روسيه شوروی و يا با توافق آن کشور روی دست گرفته شوند
 

لشکر کشی به «در باره موقفش در قبال طرح  1946گروبا در 
که مبدل ساخنت افغانستان به ختته خيز برای (ريبنرتوپ » هند

برابر امپراتوری بريتانيا خبش متشکله آن اقدامات رزمی در 
من و هينتيگ اعالم کرديم که « :، مفصل تر ابراز نظر کرد)بود

، تنها به آملانبازآوری امان اهللا خان بر ختت پادشاهی از سوی 
 647.»ياری روسيه عملی است

 
نی بر بر انگيخنت شورش ضد مب آملاناين گونه، مهه پالن های 

با  1940 -1939بايل پشتون در سال های سرته قبريتانيايی در گ
سنجش ياری شوروی در سرنگونی خاندان حاکم يحيی خيل بنا 

 .يافته بود
 

را » طرح اقدامات در برابر هند«ديگران،  پيشاپيشنيدر ماير 
در يادداشت گزارشی خود  1939نوامرب  3ارائه داد که به تاريخ 

بايد منود،  پيشنهاد» سياست و پيشربد جنگ در خاور نزديک«
مهراه با شوروی از راه قفقاز بر امپراتوری بريتانيا يورش 

برای درگير ساخنت و  او به گونه سنتی پيشنهاد کرد 648.برد
خيزش  باسته است تا ،سرگرم ساخنت سپاهيان انگليس در هند

 آملاناو از سوی ستاد کل  طرح. ايل پشتون را بر انگيختقب
فرمانده خبش عملياتی ستاد سر  -جنرال آلفرد يورلتاييد شد و 

 1940جنوری 6به تاريخ  در گزارش خود -فرماندهی نيروهای مسلح
نشاندهی منود که در افغانستان بايسته است مهه مساعی را 

اد هتديد جپشتون به مقصد اي لقباي انيشورش ساخنت لحمسمتوجه 
يل نيروهای انگليسی از هند سو با اين کار از گ گردانيد هند

 649.يتانيا جلوگيری کردبه بر
 

اين اجنام سرويس های ويژه و وزارت خارجه رايش سوم برای 
وظيفه، تالش ورزيدند اقدامات خود را در افغانستان مهاهنگ 

اجنتوری را در نوار قبايل  های پويايی طرحدو  که گردانند
طرحی را تدوين  )SS(.650اس.اس سازمان .پيشنهاد منودند» آزاد«

                                                 
. 48558 -بايگانی مرکزی خدمات فدرال امنيت، فدراسيون روسيه، آر. 646

 .84برگ 
 239مهان جا، برگ .  647

648.Glasneck J., Kircheisen I. Turkei und Afghanistan- Brennpunkte der Orientpolitik im Zweiten 
Weltkrig. Berlin, 1968.S. 211.   

  .مهان جا.  649
سازمان ترسناک حزب کارگری ناسيونال سوسياليست آملان  -.اس.اس.  650

گروه (» شوتس اشتافن«خمفف . اس. اس -هيلرتی در سال های جنگ جهانی دوم
به عنوان گارد دوست داشتنی هيتلر به ميان  1925است که در سال ) حمافظت
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آن برای پويايی های ويرانگرانه در ميان منود که بر پايه 
قبايل کوهنشين نه تنها از خاک افغانستان، بل نيز تبت کار 

، به پنداشت ارنست »تبت«پياده سازی عمليات . گرفته شود
، )فرمانده هتاجم اصلی(» هاوپت اشتورم فورر« –طراح آن -شيفر

می بايستی حاکميت بريتانيا بر تبت و هيماليا را بر هم 
» قبايل رهزن«روی اين منظور، سازماندهی قيام بزرگ . »ندبز

و اجنام اقدامات ويرانگرانه در برابر تاسيسات مهم 
و يگان های ...) پل ها، راه آهن، خطوط تلگراف و(اسرتاتيژيک 

در نظر گرفته شده بود که . ارتش بريتانيا برنامه ريزی شد
 :عمليات تبت در سه مرحله پياده گردد

قبال عملی گرديده بود و مقارن با پاييز ت آن، مرحله خنس -1
سه اجنت با مقدار هنگفت پول به تبت گسيل گرديده  1939
 .بود

نفری مسلح با  30-10دسته يیدر آينده در نظر بود  -2
 به تبت افغانستان راهاز تيربارها و تفنگ های خودکار 

از . مگر سالح اصلی آنان بايد پول می بود. گسيل گردد
ر نظر بود سه ميليون مارک برای اجنام اقدامات اين رو، د

 . دوضد بريتانيايی به دسرتس آنان گذاشته ش
با مهکاری  1941در مرحله بعدی به سال شيفر اميدوار بود  -3

افسر و درجه دار  200را متشکل بر  يی »علمی«شوروی هيات 
او . يژه سازماندهی منايدوپس از ديدن آمادگی های . اس. اس

شوروی اجازه خواهد داد که در يکی از مجهوری داشت  باور
ساخته . اس.های آسيای ميانه پايگاهی برای سپاهيان اس

می  ،با راه افتادن از اين پايگاه» علمی«هيات . شود
هند » ار آزادوبايستی برای قبايل تبت و نواحی مشالی ن

هزار جانور بارکش و سه بريتانيايی با کاروانی متشکل از  
رتی بزرگ جنگ افزار به مشول مخپاره انداز پا »بادپا«

  651.بربند
 

طرح بازآوری امان اهللا خان بر ختت پادشاهی  آملانوزارت خارجه 
 ،»امان اهللا«اصلی عمليات  پردازنده -هينتيگ. را پيش کرد

اميداوار بود که مهکاری با شوروی امکان می دهد نه تنها 
ی را هپن ساخت، عمليات خرابکارانه در برابر هند بريتانياي
و شوروی را  آملانبل نيز  شايد بتوان رويارويی نظامی ميان 

چنانی که » امان اهللا«هدف اصلی عمليات . نيز به تعويق انداخت
به دست آوردن پايگاه برای عمليات گوناگون در «گفته شد، 
درگير ساخنت و سرگرم ساخنت نيروهای مسلح انگليس   ،برابر هند

 . بود »بش شورشی در وزيرستانو پشتيبانی از جن
 

                                                                                                                                                             
از ششم . فرمان مستقيم هيتلر بود زير 1945 -1934آمد و در بين سال های 

به رهربی » رايشس فورر«هيتلر، هاينريش هيلمر را با عنوان  1932جنوری 
 .گ-.اين سازمان گذاشت تا از آن ارتش ويژه يی ايجاد منايد

651.Glasneck J., Kircheisen I. Turkei und Afghanistan- Brennpunkte der Orientpolitik im Zweiten 
Weltkrig. Berlin, 1968.S. 215. 
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از  بايسته بود ،يگ، برای سرنگونی ظاهرشاهبه پنداشت هينت
دسته دو  ،به ترکستان شورویکوچيده رزجمويان قبايل غلزايی 

و را تشکيل داد به فرماندهی صديق خان چرخی يی نفری  هزار
و شهر مزار شريف را  ساختهی مسلح آملانبا سالح های  آنان را

 .گرفت
 

هينتيگ مهچنان می پنداشت که امانيست ها موفق خواهند شد 
برای سازماندهی لشکرکشی بامهی به سوی کابل، قيام قبايل 

در گام خنست افريدی ها، مومندها و شينواری (مرزی پشتون 
 ،با خيزش نيرومند قبايل پشتون652.را بر انگيزند...) ها

 .سرنگونی ظاهرشاه ناگزير بود
 

کرده بود تا  یوفقيت، هينتيگ برنامه ريزبرای تضمين کامل م
را  )آملانارتش (» ورماخت«ک لشکر کوهی يدر عمليات امان اهللا 

، نيز وارد کارزار کرد که از هتاجم دسته صديق خان به کابل
کمک شوروی می بايستی  .ديپشتيبانی منا از خاک ترکستان شوروی

فغانستان به مرزهای ا سپاهيان  دنرسانو  پايگاه هادر ساخنت 
  653.بازتاب يابد

 
هنوز در . پالن هينتيگ را به کمک شوروی ممکن بود عملی ساخت

شانس بزرگی به » تبت«نسبت به عمليات اين پالن  1940هبار 
از اين رو، ريبنرتوپ که در سيمای داور ميان . پيروزی داشت

سازمان اطالعات (» ابوير«و ) »زوندر اشتافل«(» .اس .اس«
. منوده بود، از پالن بازآری امان اهللا محايت کردبرآمد ) نظامی

که در تبت مواضع حمکمی در اختيار داشت، به . اس. مگر اس
 . پافشاری بر واريانت خود ادامه می داد

 
در اين پيوند، فيصله شد هر دو عمليات را به گونه موازی 

با توجه به اين که حتقق آن ها بدون مهکاری شوروی .  دنربپيش ب
ماه  13به تاريخ در مسکو،  آملانسفير  -ن بود، شولنبورگناممک

از ريبنرتوپ رهنمود دريافت داشت به گونه احتياط  1939سپتامرب 
. آميزی موقف شوروی را در رابطه با بازآوری امان اهللا دريابد

خمالف اين ماجراجويی بود و از بورگ نچنين بر می آيد که شول
وزير خارجه  –با مولوتفهم در بررسی اين مساله  مهين رو

  .به خرج منی دادشوروی شتاب 
 

به  آملانشکار گرديد که آبه گونه هنايی  1939در ماه اکترب 
اکترب  17به تاريخ . آغاز منوده است »امان اهللا«پياده سازی پالن 

رهنمود داد تا به سفير خود در مسکو ريبنرتوپ بار ديگر 
امکانات عملی منودن   یبررس ديدگاه حکومت شوروی را در زمينه

در مهين روز، هينتيگ صديق . روشن بسازد» اهللا امان«عمليات 

                                                 
652. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stuttgart, 1980. P.  162  

 مهان جا. 653
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خان را به دفرت کار خود دعوت و به او پيشنهاد کرد ابتکار 
ام در افغانستان برای سرنگون سازی خاندان يآماده سازی  ق

حاکم نادريه و باز گردانيدن شاه پيشين امان اهللا خان را بر 
  654»...رديود بگختت به دوش خ

 
 در برلين صديق خان چرخی به سفارت شوروی ،اکترب 17به تاريخ 

رزدنت کميساريای خلق در امور  -به گونه يی که کوبولف. آمد
مناينده  ،به مسکو گزارش داد ،مستشار سفارت در برلين -خارجی

او « نچو .برای رفنت به مسکو ويزا بگيرد امان اهللا می خواهد
سره زير نفوذ انگليس می کن را دربست و يحکومت افغانستا

ام در ظپندارد و می خواهد در مسکو در باره تغيير ن
صديق خان در  655.»افغانستان به ياری شوروی  گفتگو منايد

پايان گفتگو در باره مسافرت قريب الوقوع خود به ايتاليا 
روز را به  چهار -سهی که او يجا -سخن گفتنزد امان اهللا خان  

 ،هد برد و خواهش منود تا  بازگشت او از رم به برلينسر خوا
 . خود را دريافت منايد درخواستپاسخ 

 
امان اهللا خان بی آن که منتظر آمدن صديق خان گردد، با پسر 
خود هدايت اهللا به سويس رفت و از آن جا به او به برلين زنگ 

در روند گفتگوی تيلفونی دو سياستمدار افغانی مساله به . زد
ن دو باره امان اهللا را برای روی کار آمد آملاندن کمک ست آورد

 656.در افغانستان بررسی کردند
 

ديدار تعيين کننده  امان اهللا خان با صديق خان  ،در مهان ماه
. در يکی از مهماخنانه های شهر بولتسانوی ايتاليا صورت گرفت

شد که پس از به دست آوردن توافق مسکو،  قراردر اين ديدار 
مزار شريف به  امان اهللا خان به تاشکنت برود و پس از گرفنت

نستان مردم را به قيام سراسری فرا می عنوان پادشاه افغا
 657.»گرددخواند و پشت سر سپاهيان به سوی کابل رهسپار 

 
بايسته است نشاندهی کرد که امان اهللا به چرخی باور داشت و 

. داده بود ی هانآملاآزادی عمل کاملی به او در گفتگوها با 
امان «به ياری تکاپوهای صديق خان بسياری از جزييات پالن 

 . تدقيق يافتند »اهللا
 

تنها پس از توافق کرملين می شد به پياده سازی روشن است 
ق خان مبنی بر ارايه کمک به امان يديشه های هينتيگ و صدنا

ب شولنبورگ کماکان به ديدار با مولوتف شتامگر، . اهللا پرداخت

                                                 
 .92، برگ 8234بايگانی  خدمات فدرال امنيت کارتن .  654

، پرونده 1939، 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  655
 .61، برگ 6، پوشه 189، کارتن 21ويژه 

امان  -شاه پيشين«يادداشت گزارشی استخبارات سياسی هند، در باره .  656
 .4/11/1939تاريخی » اهللا و صديق خان

، برگ 8234بايگانی  خدمات فدرال امنيت فدراسيون روسيه، کارتن .   657
98. 
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در آستانه بازگشت  1939نوامرب  2منی ورزيد و تنها به تاريخ 
شولنبورگ برای . مولوتف ديدار کردبه برلين شب هنگام با 

دريافت : ديدار با مولوتف هبانه پيش پا افتاده يی را برگزيد
ريبنرتوپ در برای  کومت شوروی برای سازماندهی شکارحاجازه 

گفت و شنودها ناگهان به  تنها در پايان! درختزارهای کارپات
بازگشت که در آستانه  گفتبه مولوتف رو گونه  غير منتظره 

که نظر بپرسد  به اين انديشه افتاده است امروز«به برلين 
 658.»؟است همولوتف در باره نادر شاه چ

 
چنين بر می آيد که امان اهللا خان «: و بی درنگ افزود... 

شايد چنين پرش . »منايد آغاز به روی دست گرفنت تدبيرهايی می
ررسی موضوع شکار در درختزارهای کارپات برای باز  ناگهانی

ريبنرتوپ به بررسی شخصيت های دو پادشاه پيشين افغانستان 
 ريپليکامولوتف را بس شگفتی زده ساخته بود و به اين  

صحنه بيرون  زچنين بر می آيد که امان اهللا ا«  بسنده کرد که
 .»شده باشد

 
 .گفت و شنود آن ها در مهين جا پايان يافت و... 

 
با به دست آوردن  ،تنها پس از بازگشت از برلينشولنبورگ 
گفتگوها با مولوتف را در باره عمليات  در دست  ،دستور مشخص

نوامرب با او  13به تاريخ . فتراجرا در افغانستان از سر گ
يان به مقصد پا آملانديدار منوده و اعالم داشت که حکومت 

رومندی وارد يبر انگليس فشار ن«خبشيدن سريع جنگ می خواهد 
به «خواهش می منايد از حکومت شوروی از مهين رو،  659.»بياورد

دم های او را برای وارد آوردن آافغانستان امان اهللا خان و 
و اجنام منايش نظامی سپاهيان  گسيل دارد فشار بر انگليس

ز بدون اين که کدامين شوروی در مرز با افغانستان و قفقا
. ، بسيار ايده آل خواهد بودمقاصد جتاوزکارانه داشته باشد

هر گاه چنين کاری ممکن نباشد، آن گاه هبرت خواهد بود هرگاه 
 660.»کومت شوروی به پخش آوازه ها در زمينه بپردازدح
 

به او . را بررسی منايد آملانمولوتف وعده سپرد خواهش حکومت 
 شولبنورگ را نزد خود دعوت کرد و به نوامرب هفدهمتاريخ 

آگاهی او رساند که در رابطه با پخش آوازه ها در باره 

                                                 
// 2.11.1940نبورگ، تاريخی يادداشت صورت جملس مولوتف با شول .  658

، پرونده 1939، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 .  7، برگ 4، پوشه 1، کارتن 1ويژه 

// 13.11.1939يادداشت صورت جملس مولوتف با شولنبورگ، تاريخی . 659
، پرونده 1939، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 

   .48-47، برگ های 4، پوشه 1تن ، کار1ويژه 
  . مهان جا. 660
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تقويت نيروهای ارتش سرخ در قفقاز و مرزهای افغانستان و 
 661.»حکومت شوروی خمالف نيست« ،شوروی

 
با مشاهده عدم آرزومندی مولوتف مبنی بر اين که شولبنورگ، 

وآزمايش  باز آری امان اهللا مهبرنااو خنست گفتگو در باره 
را آغاز منايد، خود از مولوتف در باره » تبت«نظامی در 

به افغانستان و نيز  امان اهللا و آدم های او انات عبورکام«
 .پرسيد »به رفنت شيفر به تبتمهکاری شوروی در باره 

 
دت عمسا«روشن بسازد  آملاناز سفير آن گاه مولوتف تالش ورزيد 

مگر » تبارز منايد؟چيزی  ان اهللا و شيفر در چه شوروی به ام
و از منی دانست را  »عمليات ها«شولنبورگ خود مهه جزييات اين 

مولوتف از اين که   کرد که بسنده آن بهاين رو تنها 
ه است، ابراز رضايت امکانات بررسی اين مسايل را رد ننمود

 .»منايد
 

ی گفتگو با مولوتف برا 1939دسامرب  دوازدهمبه تاريخ ريبنرتوپ 
گماشت کليست . پ به نام کارشناسی را در مسايل اروپای خاوری

اطالعات » امان اهللا«و »  تبت«در باره عمليات هر چند هم  که 
هم طرف پذيرش بس سازشگر بود که  همگر يک مهر ،شتاندکی دا

 662.اس و هم ابوير بود .اس
 

فتگوها در کليست برکشيده ريبنرتوپ بود و در گام خنست در گ
 مگر .مسکو منافع وزارت خارجه و ابوير را منايندگی می کرد

منی توانست  ،به عنوان افسر اس اس زير دست هيملر بود چون
  .را ناديده بگيرد» رايشس فورر«آرزومندی های 

 
نامزدی  ،به گونه يی که اين کار شگفتی بر انگيز نيست

رش شوروی نيز يد پذربرای گفتگوها در مسکو مو آملانمناينده 
د که حمرم وازمان اطالعات شوروی بسچون کليست جاسوس  .بود

 663.ترين اطالعات را به دسرتس آن می گذاشت
 

د صديق خان را که مهه جزييات عمليات نی ها خطر نکردآملان
در برلين از . به مسکو بفرستند ،را می دانست »امان اهللا«

هراس  ها با شوروی اهللا خان گفتگوهای رو در روی فرستاده امان
چون شايد امکان بازی دو گانه را هم از سوی شوروی . داشتند

و هم از سوی صديق خان که شخصا با استالين آشنايی داشت، 
 . منتفی منی دانستند

                                                 
بايگانی // 17.11.1939يادداشت صورت جملس مولوتف با شولنبورگ، تاريخی  .661

، 1، پرونده ويژه 1939، سال 06سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
    .27-50، برگ های 4، پوشه 1کارتن 

662. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stuttgart, 1980.  .163-164  

 -1938ديپلماسی آملان،  راستالين و ابتکا -فلياش هاور، پاکت هيتلر .663
 .402، 392، 199. ، ص1990و، ک، مس1939
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شولنربگ با مولوتف ديدار کرد و آمدن  1939دسامرب  17به تاريخ 

بسيار واکنش مولوتف در زمينه . را به آگاهی او رساند کليست
در  در ميانه های دسامربکليست مگر، هر چه بود، . سرد بود

 . با مولوتف گفتگوها را پيش می بردآزگار چند روز  مسکو
 

تا اين دم هم  ؛ليست از مسکواسناد روسی مربوط به بازديد ک
از روی اسناد  ،مگر .دور از دسرتسی تاريخپژوهان مانده است

روس ها «است، روشن است که که تا کنون فاش گرديده يی ی آملان
مگر از . موافقت منوده بودند آملاندر پرنسيپ با اقدامات 

 664.»تصويب هنايی آن خود داری می ورزيدند
 

بازديد خود از مسکو را  دستاوردبا مهين سخنان  مهانا کليست
 برآيندکه در آن او در باره  1940جنوری  9در نشست تاريخی 

 . د، نتيجه گيری کردگزارش داگفتگوهای اجنام شده 
 

که در اين نشست حضور  »ابوير«رييس  -درياساالر و کانارايس
داشت، از اين گونه پاسخ سر در گم جانب شوروی بس ناخشنود 

روس ها پالن  پويایبدون مهکاری «می پنداشت که  چون. ودب
از اين رو، در  665.»شانسی برای پيروزی نداشت »اهللا ناما«

 ،مگر .فتگوها با مسکو را ادامه دهندبرلين تصميم گرفتند گ
 رييس دفرت سياسی حزب حاکم -در اين هنگام، آلفرد روزنبورگ

که هراس داشت که تالش های امان اهللا مبنی بر بازگردانيدن تاج 
و ختت، به جنگ داخلی در افغانستان اجناميده، ظاهر شاه را 

د، ناگزير خواهد گردانيد در پی بسنت پيمان با انگليس برآي
به روز رفنت کليست به  او. کرد برآمد –»امان اهللا«خمالف پالن 

تدوين کرد زير نام برای هيتلر مسکو، يادداشت گزارشی يی 
دستاوردهای «رفنت  بر بادکه در آن بر خطر » دعمليات در هن«

در صورتی که امان اهللا تالش » رخنه چندين ساله در افغانستان
 .نشاندهی کرد رنگون منايد،منايد قدرت حاکم در کابل را س

 
دفرت سياست خارجی حرب نازی يک  1939دسامرب  18به تاريخ  

 را »امان اهللا«عمليات  يادداشت ديگر هم تدوين منود که در آن
در اين يادداشت نشاندهی شده . گرفته بود تندی نکوهشاد ببه 

بود که حکومت افغانستان ارتش نيرومندی دارد و می تواند به 
قيام قبايل پشتون را در هم بکوبد و آن گاه  آسانی

بر هند  آملانافغانستان چونان پايگاهی برای ضربه «
  666.»بريتانيايی از دست خواهد رفت

 
حکومت افغانستان را متقاعد ساخت از «روزنربگ ممکن می پنداشت 

قبايل مرزی در مبارزه آنان در برابر بريتانيا محايت منوده و 
                                                 
664.  Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stuttgart, 1980.  .163-164  

 .164همان جا،  . 665
666  .Akten zur deutschen auswartingen Politik 1918ß1945. Serie D. bd. VIII. Bonn, 1969. S. 434. 
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هيتلر با   667.»ير رمسی منظمی بنمايدبه آنان کمک های غ
ديدگاه روزن برگ موافقت منود و پالن باز آوری امان اهللا را رد 

 . منود
 

و وزارت خارجه ) سازمان استخبارات نظامی( »ابوير« ،مگر
 تصميم گرفتند به مسووليت خود گفتگوها در مسکو را آملان

م به کليست برای بار دو 1940و در ماه فربوری  ادامه دهند
مگر  .اين بار او نتوانست با مولوتف ديدار منايد. شوروی رفت

ی او با منايندگان سازمان های آملانبر پايه داده های منابع 
 668 .ه بوداطالعاتی شوروی ديدار کرد

 
هنوز در ديدار خنست خود پيشنهاد کرده بود که هيات  کليست

نب شوروی جا 669.تبت را افسران وزارت کشور شوروی مهراهی منايند
را » ن اهللااام«پالن مگر .موافقت منود در عمليات تبت شرکت منايد

 . نپذيرفت
 

سازمان های اطالعاتی شوروی از گفتگوها با کليست برای به 
 فاشيستی آملانته در باره برنامه های اطالعات بايسدست آوردن 

مهکاری در  .در قبال افغانستان و هند هبره برداری می منودند
و اغفال آن » چشمبندی«ی ها تنها برای آملانبا  »تبت« عمليات

اين عمليات شانس بزرگی به پيروزی . برگزيده شده بودها 
 . از آن پشتيبانی می کرد هم حتا هرگاه شوروی .نداشت

 
در ها ان داد که شوروی ششکست دومين بازديد کليست از مسکو ن

های شان در ی ها در پياده ساخنت برنامه آملاند به ننظر ندار
 1940ماه مارچ  5از اين رو، به تاريخ . دنافغانستان کمک مناي

 طرح های«: شولنبورگ با مولوتف ديدار کرد که به او گفت
با آن کليست به  پيوندمربوط به تبت و افغانستان که در 

مسکو آمده بود، و به نظر خود او خيالی می آيد، مورد تاييد 
از مهين رو، مساله مربوط  .نبودو فن ريبنرتوپ ] هيتلر[رهرب 

 670.»به افغانستان ديگر اصال مطرح منی باشد
 

 ،چنانی که رويدادهای بعدی نشان دادند ،مگر در برلين و رم
انديشه راه اندازی کودتای دولتی در کابل به منظور سرنگونی 

 .در منی کردنده از سر برا رژيم هوادار انگليس ظاهر شاه 
را برای چندی تا فراهم شدن زمينه  »امان اهللا«پالن تنها 

 . کنار گذاشته بودند ساعدمناسب و فرا رسيدن فرصت م
 

                                                 
 .همان جا.  667

668  . Glasneck J., Kircheisen I. Turkei und Afghanistan- Brennpunkte der Orientpolitik im 
Zweiten Weltkrig. Berlin, 1968.S. 21 

  . مهان جا.  669
سياست خارجی  اسناد// يادداشت صورت جملس ديدار مولوتف با شولنبورگ. 670

 .131. ص. 1، 23، جلد 1995شوروی، مسکو، 
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بر آن واداشت مولوتف را  از مسکو، ديد فرستاده ريبنرتوپزبا
اد منايد برای آن که مناسبات افغانستان و تدبيرهايی اخت تا

ل صت داشنت بالفسد مبنی بر شوروی از درز منودن حمتمل اطالعات
 . زيامنند نشوند» امان اهللا«ات يروی به علمشو
 
 ،سفير شوروی در کابل –ميخاييلف 1940ربوری ف هنمبه تاريخ  

به  از نام حکومت شوروی ريافت داشت تادرهنمود مولوتف را 
خواهان احتاد شوروی « اطالع وزير خارجه افغانستان برساند که

مولوتف  رهنمود 671.»در افغانستان می باشد صلححفظ و حتکيم 
رخدادهای آتيه نشان دادند که هومشندی و دور  .اجنام شد

  .انديشی مولوتف به چه پيمانه مدلل بود
 

امان هللا  -مهه تکاپوهای شاه پيشين ،سازمان اطالعات سياسی هند
و پيرامونيان او را زير نظر داشت و موفق شده بود اطالعاتی 

ان به دست را در باره گفتگوهای صديق خان و امان اهللا خ
بررسی گرديده بود به کمک  اين موضوع بياورد که در  روند آن

را در افغانستان  یيامتالش منايند ق 1940و شوروی هبار  آملان
و  امان اهللا خاناز سوی . [برپا و ظاهر شاه را سرنگون سازند

در نظر گرفته شده بود که در صورتی که مسکو ] .گ-صديق خان
ل باخرتی هند بريتانيايی را به تضمين منايد نواحی مشا
به عنوان پاداش را » ترکستان افغانی«افغانستان برگرداند، 

 672.به شوروی ببخشند
 

بارات سياسی هند مهچنان داده های استخباراتی به خسازمان است
 673.دست آورده بود در باره مراسالت ميان مولوتف و ريبنرتوپ

به گونه ندن را ل ،صديق خان به مسکورفنت اطالعات در باره 
ت آوردن اجازه سدر پی به د آملانهنايی متقاعد گردانيد که 

عبور سپاهيان خود و رساندن جنگ افزار از راه خاک شوروی به 
دفرت سازمان  ،در مهين هنگام. است مقصد برگرداندن امان اهللا

 گمراه گننده و فريبنده يیانگليس در پيشاور اطالعات  تاطالعا
د مبنی بر اين که صديق خان به مهراهی بيست به دست آورده بو

 به آسيای ميانه شوروی آمده است که از اروپا یآملانتن افسر 
 674.از مرزهای دو کشور در هپنه آمو بازديد منوده اند

 
باراتی بی درنگ به خاين اطالعات نادرست و تاييد ناشده است

 دسرتس حکومت افغانستان گذاشته شده بود که بی درنگ در پی
ماه  21به تاريخ . روی دست گرفنت تدبيرهای متقابل برآمده بود

                                                 
معاون کميساريای خلق در امور خارجی به  -تلگرام ديکانازف.  671
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در باره در کابل به سفير ميخاييلف يادداشتی  1940مارچ 
سپرده پويايی های خصمانه صديق خان در برابر خاندان نادريه 

 ،سفير افغانستان در مسکو -امحد خانمارچ  23و به تاريخ  شد
نت شوروی را در پويايی دست داش«با مولوتف ديدار  و مساله 

مولوتف اعالم منود که  ،در پاسخ. باال منود را» های صديق خان
دلچسپی ندارد و با او  محکومت شوروی به صديق خان کدا«

  675.»هيچگونه روابطی ندارد
 

از اين هم تند تر و قاطعانه تر در زمينه حکومت هاشم خان 
ضيحات خواستار تو ،در کابل آملانسفير  -هانس پيلگراز 

 آملانناگزير گرديد زمان درازی دست داشنت  پيلگر. گرديده بود
. تکذيب منايد ن اهللا خانارا در پالن روی کار آوردن دو باره ام

او می کوشيد مهه گناه را به گردن شوروی  ،در اين حال
اين  1940هر چه بود در گزارش سفارت شوروی در سال . بيفگند

به  در کابل آملانسفير  -رپيلگ«: گونه نشاندهی شده بود
ی ها هيچ چيزی در باره آملانکه  ه استافغان ها اعالم داشت

آن چه مربوط می گردد به . تالش های امان اهللا خان منی دانند
 676.»داندمنتفی منی  را چنين چيزیاو  در زمينه، کمک شوروی

 
به بازی دو گانه رهربی شوروی سوء ظن  ،هر چه بود ،ندر برلي
ی ها می کوشيدند از آملان 1941ده بودند و تا اوايل پيدا منو

به . را به دست بياورند» تبت«مسکو اجازه اجنام عمليات 
کليست از سفارت شوروی در برلين  1940ماه می  31تاريخ 

رفت و برگشت «بازديد و خواهش منود به او ويزای مولتی پل 
 677.»ودچون به زودی می خواهد به مسکو بر. دهندب» چندين باره

برای او ويزا نداده  ،با داوری از روی اسناد فاش شده
موردی که بسيار کم در پراتيک مناسبات آن برهه  -بودند

  .اتفاق افتاده بود آملانشوروی و 
 

اميد وار بود  ،هر چه بود ،کليست ،به رغم دشواری ها
 پس از شکست فرانسهاو . را به اجنام برساند »تبت«ماموريت 

در ضيافتی در سفارت شوروی به رزدنت  ،.]گ-آملاندر جنگ با [
پيروزی بر «: اعالم داشت ،مستشار کوبولف -استخبارات شوروی

جزاير انگليس هرگز به معنای فروپاشی امپراتوری بريتانيا 
. منی گردد آملاننيست و منجر به تسليم منودن مستعمرات آن به 

ه است لرزه بايست  ،)گرفنت مستعمرات انگليس(برای اين کار 
چنين نقشی را . ها و تکانه هايی در خود مستعمرات رخ بدهد

ی به تبت به ياری آملان» علمی«به گونه مثال گسيل يک هيات 
هنوز از توافق شوروی برای اين  آملان. شوروی دنبال می منايد
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آينده نزديک  ، کارچون اين کار. تدبير هبره مند نگرديده است
 678.»است
 

و ترس شاهد گسرتش مناسبات شوروی  يندهاانی فزدر کابل با نگر
 آملانحکومت افغانستان می ترسيد که شوروی و . بودند آملانو 

 .خواهند کوشيد امان اهللا خان را بار ديگر روی کار بياورند
اين ترس در دل انگليس نيز دهلره افگنده و آن را سراسيمه 

در زمينه اطالعاتی را داده های  از مهين رو، ساخته بود که
پويا شدن امانيست ها در اروپا به دسرتس هاشم خان گذاشته 

 . بود
 

بارات بريتانيا موفق گرديده بود انديشه و جزييات پالن خاست
از اين رو، در هند با نگرانی چشم به . امان اهللا را کشف منايد

در مهه . راه و گوش به آواز حتول رخدادها در افغانستان بودند
ی به گوش می رسيد دال بر يميانه آوازه ها بازارهای خاور

و باشندگان به اين آوازه ها بيشرت  امان اهللازود رس بازگشت 
 ،کجا با هم گرفتهياز گزارش های رمسی و روزنامه ها مهه را 

 . باور داشتند
 

حکومات بريتانيای کبير و افغانستان هرگاه از واکنش کرملين 
از به اين پيمانه  ،تندبه پيشنهاد ريبنرتوپ آگاهی می ياف

وم در زمينه سرنگونی خاندان يحيی خيل سکمک شوروی به رايش 
بر پايه اسناد بايگانی ها، . منی بودندو پريشان نگران 

بارات خارجی و رهربی سازمان استخ روکميساريای خلق در ام
مهه متاس ها با به  ندشوروی به کارمندان خود دستور داده بود

و از اجنام هر گونه ديدار با آن  دنببخشامانيست ها پايان 
 . ها خود داری ورزند

 
سکرتر  -حکيم 1939اکترب  20از مهين رو، هنگامی که به تاريخ 

برلين به سفارت شوروی آمد و  پيشين ميسيون افغانی در
به گفته او  کومِتحتعويض مادگی خود را برای مشارکت در آ«
مت مورد پذيرش کوحبا يک  »س افغانستانيهوا دار انگل«

سفير در پاسخ به اين  –اشکوارتسيف 679،»اعالم کرد ،شوروی
 مهچوحاضر نيست به بررسی «پيشنهاد به تندی اعالم داشت که 

کوبولف  1939دسامرب  28و به تاريخ » پيشنهادهايی بپردازد
دستور رهربی سازمان  استخبارات شوروی را مبنی بر برهم زدن 

 .ه دست آوردمهه متاس ها با صديق خان ب
 

اقدامات  بابدر  آملانگفتگوهای شوروی و از با نتيجه گيری 
بايسته است نشاندهی کرد که مسکو تنها  ،بامهی در افغانستان

های رهربی فاشيستی در قبال  برنامهبه مقصد روشن ساخنت 

                                                 
، 23، پرونده ويژه 1940، سال 082بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند  .678

 .139، برگ 5، پوشه 95کارتن 
 .62مهان جا، برگ  . 679



 

 321

 .حاضر به گفتگو پيرامون آن گرديده بود ،افغانستان و هند
ی ها در زمينه به دست آوردن انآملمهه تالش های  هر چه بود،

و در افغانستان » ابوير«عمليات پياده ساخنتکمک شوروی در 
  . ه بودست رو به رو گرديدکبا ش ،هند بريتانيايی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيست و هنم خبش 
 سيای ميانهآدر  1941-1940 سال های حبران اعتماد

 
در  1941-1939با جتزيه و حتليل مناسبات بين املللی در سال های 

 ،فاشيستی هر چه بود آملانآسيای ميانه می توان گفت که 
افغانی خود حتا » نافرجام«توانسته بود از پروژه هر چند هم 

هبره  ،پس از پرهيز شوروی از مشارکت در اين ماجراجويی
 .برداری منايد

 
 و شوروی انگليس و افغانستان در ميانو بی باوری متقابل ِج

عمليات  در راستای پياده ساخنترايش سوم  تالش های افزايش
بسرت مهواری را برای دسايس کشورهای حمور در آسيای  ،»امان اهللا«

 . ه بودميانه هپن ساخت
 

در  آملانبايسته است نشاندهی کرد که نزديک شدن شوروی و 
کشورها به  موجب ترسيدن بسياری از ،اوايل جنگ جهانی دوم

در اين [افغانستان . رديده بودويژه کشورهای مهسايه شوروی گ
سرنوشت کشورهای حوزه بالتيک و . مستثنی نبود.] گ-گيرو دار

 .فنلند موجب نگرانی جدی رهربی افغانستان گرديده بود
از اين جو هبره برداری می  ماهرانهآگاهانه و  آملانديپلماسی 

 . منود
 

 در» هيماليا« -استيشن راديويی ايتاليايی 1940در اوايل سال 
به . گزارش داد باره هتاجم زود رس شوروی بر افغانستان و هند

که اطالعات اغراق  ندعمد چنين منودبه ی ها آملانگمان غالب 
هيان شوروی و نيروی هوايی آن در اآميز در باره مترکز سپ
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مهه  ،نزديکی های مرز افغانستان را برای موثق بودن بيشرت آن
 . ندجهانيان نه از برلين به دست بياور

 
اين آوازه ها به پيمانه چشمگيری مترکز يگان های نيروی به 

شوروی . دامن می زدند هوايی شوروی در نزديکی های کوشکا
ناگزير بود برای دفاع از صنايع نفتی باکو از ضربه احتمالی 

نيروی هوايی خود را در منطقه تقويت  ،نيروی هوايی فرانسه
مبباران باکو،  طرحفرانسه  فرماندهی انگليس و 1940هبار . خبشد

را هنايی ) پايتخت چچنستان(و گروزنی  )در گرجستان(باتومی 
فروند  100-90، در نظر بود طرحبرای اجنام اين . ساخته بودند

فرمانده  –ويگن .جنرال م. هواپيما را وارد کار زار بسازند
به رهربی خود گزارش داد که مقارن  ،سپاهيان فرانسه در سوريه

آمادگی برای مبباران شوروی پايان  1940يل ماه جوالیبا اوا
 680.خواهد يافت

 
اطالعاتی  های آگاهی يابی از گزارش های سازماناستالين با 

به  ،بر نواحی جنوبی شوروی» آويزان«لقوه ادر باره هتديد با
موقع در باره ايجاد گروهبندی ضربتی نيروی هوايی ارتش سرخ 

در ماه های  .تصميم گرفت در مرز با ايران و افغانستان
در ترکستان رزمايشی اجنام شد که در روند آن  1940اگست  -جوالی

» يانبجنو«و ) شوروی ها(» مشاليان«تئاتر اقدامات رزمی 
برای پشتيبانی . به منايش گذاشته شد) بريتانيايی ها(

فروند هواپيمای  120گروهبندی چهارم حوزه نظامی آسيای ميانه 
فروند  15فروند جنگنده شکاری  و  63، » ب. اس«مبب افگن 

   681.جنگنده اکتشافی در پايگاه های هوايی مستقر گرديده بودند
 

اين گروهبندی هوايی  ،و کيفی یاز ديدگاه مهه نشانه های کم
به پيمانه چشمگيری از نيروی هوايی بريتانيا و افغانستان 

از . ب. برای مثال، سرعت هواپيماهای اس. سر هم برتری داشت
. باالتر بودبولدوگ  –سرعت هواپيماهای فرسوده شکاری بريستول

در » جنوبيان«مبب افگن های شوروی نسبت به هواپيماهای 
از ديدگاه اين گونه، . ارتفاعات بااليی پرواز می کردند

هند نيروی هوايی ارتش سرخ بی چون چرا می توانست  ،تيوريک
يتانيای کبير آغاز به بر هرگاهمگر، تنها . را مبباران منايد

 . مبباران اهدافی در خاک شوروی می منود
 

چون پس از چندی  .انگليس منی توانست دست به چنين کاری بزند
 آملانهتاجم  پس زدنناگزير گرديده بود با مهه توان برای 

کار فرماندهی  1940در نتيجه، تابستان . فاشيستی برخيزد
جمال انديشيدن به بريتانيا به جايی رسيده بود که حتا 
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در پيوند با اين، . مبباران مناطق نفت خيز شوروی را نداشت
يگان های ارتش سرخ در ترکستان پس از چندی به جبهه باخرتی 

در آسيای ميانه » حبران ناباوری« ،به رغم اين. گسيل گرديدند
 . ادامه يافت 1941جون  22تا 
 

رگ سپاهيان پخش آوازه های گرم در باره مترکز گروهبندی بز
فرماندهی  ،گويا برای يورش بر افغانستان و هند -شوروی

در هزار سپاهی را  600بريتانيا در هند را وادار گردانيد تا 
در  .امتداد مرزهای هند و افغانستان متمرکز گرداند

از ترس اين که مبادا نيروی هوايی  حکومت بريتانيا 1940اواخر
خبشی از  برونربیتا آغاز به ح ،شوروی پيشاور را مبباران منايد

 682.ه بودباشندگان و خبشی از هنادهای دولتی از اين شهر منود
 

بايسته است يادآوری کرد که هم ستاد کل شوروی و هم ستاد کل 
اقدامات  طرح هایبريتانيا در سال های دهه سی سده بيستم 
سناريوی شوروی . رزمی را در گسرته افغانستان روی دست داشتند

در نظر داشت که نيروهای مسلح  ،ت رزمی ممکنهاقداما
در افغانستان و ايران مهراه با سپاهيان هند بريتانيايی 

. عمل خواهند منودبرابر نيروهای حوزه نظامی آسيای ميانه 
می  يگان های انگليسیبنا به تصور فرماندهی شوروی، 

با پشتيبانی نيروی هوايی در جريان دو هفته در  توانستند
در . مرزهای مجهوری های آسيای ميانه متمرکز گردند نزديکی

اين حال، در ستاد حوزه نظامی آسيای ميانه می پنداشتند که 
در پايگاه [( مزار شريف احيهتنها در نانگليس می تواند 

نزديک به چهل فروند هواپيمای جنگی را   ،.)]گ-هوايی دهدای
 683. سپاهيان افغانی متمرکز بسازدبرای پشتيبانی از 

 
به ويژه نيروهای جنگجويان  ،در طرح های فرماندهی ارتش سرخ 

، هزار تفنگدار می رسيد پنجاهقبايل پشتون که مشار آن ها تا 
» آزاد«با احتساب لشکرهای قبايل نوار . در نظر گرفته می شد

هزار دو صد مشار رزمندگان می توانست تا  ،هند بريتانيايی
انايی رزمی اين دسته های مگر دسپلين و تو. نفر باال برود

از اين رو، بنا به ارزيابی های . باال نبود  ،غير منظم
هزار تفنگدار می توانستند  بيستشوروی ها تنها نزديکی به 

 684.در نربد ها در آسيای ميانه به ميدان بيايند
 

ارتش سرخ می بايستی هتاجم نيروهای متحده انگليس و افغان را 
يگان های حوزه نظامی آسيای ميانه  ،در اين حال. می منوددفع 

ضد محله را پيشرت از جنوب هرات و  ندقطعا منع گرديده بود
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ايی يبريتان» ارتش فرضی پوششی«چون . دنمزار شريف اجنام ده
در اين حمور  ،يست های شورویژبه باور اسرتاتي ،در افغانستان

 . برتری هوايی و زرهی داشتند
 

سی اقدامات رزمی در افغانستان انگلي ، طرح1939مقارن با سال 
دگرديسی بزرگی  ،در برابر ارتش سرخ متجاوز به خاک اين کشور

. گرفت شرت جنبه پدافندیهر چه بيشرت و بي گرديد ورا متحمل 
اين گونه، پالن تدوين شده در نيمه دوم سال های دهه بيست 

 ،های امپراتوری بريتانيا سده بيستم از سوی ستاد کل نيروی
هندی در  برابر  -ارتش انگليسی از سویه نيرومندی ضد محل

در اين حال، در نظر بود . سپاهيان شوروی را در نظر داشت
کابل را گرفته و پيرامون آن سپاهيان و نيروی هوايی را 

فرماندهی بريتانيا اميدوار بود که حکومت . مستقر گردانيد
هتاجم افغانستان کمک نيرومندی به يگان های انگليسی در دفع 

 . دمشن از مشال خواهند کرد
 

رهربی نيروهای مسلح بريتانيا در هند امکانات خود و نيروی 
افزون . واقعبينانه ارزيابی می کردند احتمالی حريف را
خطر وارد ساخنت  ،در هندانگليسی  بلندپايهبراين، افسران 

چون اين کار  .می دانستند سپاهيان خارجی در افغانستان را
 ،نه تنها در اين کشور »جهاد«اگزير منجر به آغاز به گونه ن

در . بل نيز در نوار مشال باخرتی هند بريتانيايی می گرديد
می  1931سپاهيان انگليسی و هندی مطابق پالن پيوند با اين، 

 . بسنده می منودند دابآبايستی تنها به تصرف قندهار و جالل 
 
کتل های کهستانی تدافعی صرف بود و پدافند  1938پالن موقت «

در . در امتداد مرزهای هند و افغانستان را در بر می گرفت
انگليسی ها می پنداشتند که قبايل پشتون فرصت   ،هر دو مورد

مساعد را از دست خنواهند داد و قيام مسلحانه را در امتداد 
و حکومت  ی راست رود سند برپا خواهند منودکرانه ها
  685.انب شوروی را خواهد گرفتدر اين حال جنيز افغانستان 

 
های ستادهای شوروی و بريتانيا  طرح کالبد شکافیهر چه بود، 

ی ی خواستند به نواحی مرکزکه هر دو جانب من بر آن اند گواه
فرماندهی ارتش سرخ و سپاهيان . بروندافغانستان پيش 

را ميان خود در  یتالش می ورزيدند گسرته حايل یهند -انگليسی
رزمی  برخوردهایو اين گونه  نگهدارند کشور ی اينمناطق مرکز

و کليشه  جرحمگر ديدگاه های مت. را به حد اقل آن برسانند
حلقات رهربی را در لندن و  ،شکل گرفته امپراتوری ماآبانه يی

ر يک حريف ديرين خود را متهم به تا ه وادار می ساختند مسکو
ه چنين چيزی جامه حتا هرگا .متايالت جتاوزکارانه گسرتده منايند

در اوضاعی  1940اين گونه، در سال .  واقعيت هم به بر منی منود
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که هنگامی که دو امپراتوری آمادگی می گرفتند حد اقل به 
حکومت افغانستان  ،تبادل ضربات هوايی بر يک ديگر بپردازند

 . می توانست چشم به راه بد ترين روزگار باشد
و  آملانپس از عقد پيمان  ،ظاهر خان -هاشم خان و شاه جوان

هراس داشتند که بر پايه کدامين سازش ميان  1939شوروی در 
کشور شان می تواند سرنوشتی مانند سرنوشت  ،هيتلر و استالين

هاشم  1940از اين رو، در اوايل . پيدا منايد) پولند(هلستان 
انگليس را به دست بياورد که  و تضمين خان توانست موافقت

 برای يورش بر هند شوروی از مرزهای افغانستان هرگاه ارتش
هزار نفر وارد  صدهندی به مشار  –سپاهيان انگليسی ،بگذرد

 . دنافغانستان جنوبی گرد
 

برای بررسی وارد ساخنت يگان های انگليسی به خاک ظاهر شاه 
نشست سياستمداران برجسته افغانی را برگزار  ،افغانستان

 تنها تند از بريتانيای کبيرتصميم گرف مگر، آن ها. منود
و از خواسنت کمک نظامی در سيمای  منايند کمک تسليحاتی یتقاضا

هتديد عينی از کدام  کنون چون«. کنندگسيل سپاهيان صرف نظر 
با اين هم، بر پايه گزارش های 686.»جانب شوروی ديده منی شود
آوازه ها در باره لشکرکشی ارتش  ،استخبارات شوروی در کابل

هر چه بود، ظاهر خان را  1940ر هند در ماه اپريل سرخ ب
وادار گردانيد به مشال کشور برود و سپس طی دو هفته هر شب 

 687.را بررسی منايد» دفاع از مشالطرح «
 

حکومت افغانستان به گفته های شوروی ها مبنی بر اين که 
. باور منی کرد ،شوروی برای افغانستان نيستی از سوی هتديد

در کابل سر  ،آملاناز  1940وتف در ماه نوامرب بازديد مول
سفير  –ميخاييلف. درگمی و سراسيمگی راستينی را پديد آورد

حکومت افغانستان با نگرانی بس «: شوروی به مسکو گزارش داد
به پنداشت . می نگردبازديد مولوتف از برلين بزرگی به 

ن را با حضور مولوتف جها آملانشوروی و  ،در برلين ،افغان ها
 ،ميان خود تقسيم می منايند و پس از بازگشت مولوتف به مسکو

 688.»ارتش سرخ بی درنگ از راه افغانستان بر هند خواهند تاخت
 

رهربی افغانستان ارزيابی خرد ورزانه و روشنبيانه يی از 
توامنندی سپاهيان دولتی داشتند و نيک می دانستند که يارای 

. ارتش سرخ به هند را ندارندرويارويی در برابر يورش حمتمل 
 ،در کابل فيصله شد در صورت جتاوز شوروی ،در پيوند با اين
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غاز آجنگ چريکی افغان ها در . منايند »جهاد«در کشور اعالم 
می بايست لشکرکشی به سوی هند از راه افغانستان را کند 

 .و سپس آن را فلج  گرداندساخته 
 

حکومت  ،نظامی) آتشه(رايزن  -بر پايه گزارش کارپف
را روی دست گرفته بود برای آن که  یافغانستان تدبيرهاي

يی را در صورت سيای ميانه آدسته های پراگنده مهاجران 
 1940مه خنست يدر ن. سازماندهی منايد ،برخورد نظامی با شوروی

از افغانستان مشالی ) داخله(وزير کشور  –حممد گل خان مومند
رهربان بامساچيان گريزی اجنام بازديد کرد و گفتگوهايی با 

شد و زمين هايی برای بالغ هنگفتی پيشکش به آن ها م. داد
ترس از يورش شوروی به . اسکان در ناحيه بغالن داده شد

برخی از دسته های  ،خاندان يحيی خيلافغانستان و سخاومتندی 
باد و کندز جان دو باره آخان  ،مزارشريف ،بامساچی را در خلم

  689.يی خبشيدند
 

ن ها برای آن ها بسيار بد مسلح بودند و مشار آ مگر اين دسته
که بتوانند زمان مديدی جلو هتاجم ممکنه ارتش سرخ را به 

تنها نيروهای . ، بسيار کم بوداعماق خاک افغانستان بگيرند
متحده ارتش افغانستان و قبايل پشتون می توانستند به 

رند و پيشروی آن را به ضربات جدی وارد بياو ،ممکنه گرانجتاوز
 .سوی هند فلج بسازند

 
افغان ها را به » جنگ مقدس«حکومت بريتانيا در هند کارايی 

جتربه تلخ خود نيک دريافته بود و از مهين رو، در مسله تصميم 
گرفتند نيروهای قبايل را برای دفاع از مرزهای مشال باخرتی 

جلب  ،ز مشالديدات فرضی او افغانستان از هتهند بريتانيايی 
  690.منايند

 
لشکرهای پشتون ها می بايستی نيروهای ذخيره نيرومند ارتش 

مرزهای هند و افغانستان از افغانستان می گرديدند و دفاع 
والی استان مرزی مشال  -کانينگهام. د. به دوش می گرفتندرا 

سکرتر  -کاروسر اوالف به  1940اپريل  24به تاريخ  باخرتی
پشتون ها می «نوشت که  ارجی هند بريتانيايیدولتی در امور خ

  691.»توانند دروازه ها را به روی سپاهيان شوروی ببندند
 

انگليسی ها توانستند با گشاده دستی و داد و دهش رشوه های 
برای . پشتون را به مهکاری با خود بکشانندقبايل  ،بزرگ

 پاچا گل که از سوی انگليسی ها خريده -منونه، رهرب مومندها

                                                 
689 Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981.P. 1981. P. 149.  

 .مهان جا. 690
بايگانی سياست //، 1940فشرده رسانه های هندی و افغانی در سال .   691

، 193، کارتن 22، پرونده ويژه 1940، 071خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
  . 44، برگ 12پوشه 



 

 327

آشکارا اعالم داشت که در صورت جتاوز روسيه در  ،شده بود
قبيله او با مهه نيرو و توان از  ،برابر افغانستان

 692.»افغانستان محايت می کند
 

هنگام خريد افريدی انگليسی ها دست و دلبازی ويژه يی را 
امهيت ويژه راهربدی گذرگاه  .ذاشتندگبه منايش گذرگاه خيرب های 

را وادار گردانيد تالش منايند به هر هبايی که  خيرب انگليس ها
حکومت  1940سراسر سال . شده افغان ها را به سوی خود بکشانند

بريتانيای استان مرزی مشال باخرتی هدفمندانه بی آن که از 
بذل و خبشش سکه های زرين و نقره يين صرفه منايد، با سران 

ق منودند در افريدی سرگرم گفتگو ها بودند که سر اجنام تواف
لشکرهای  ،ميليون کلدار 5/1ازای دريافت مبلغ سرگيج کننده 

 693.خود را در خدمت فرماندهی انگليس بگذارند
 

سفارت شوروی در لندن گزارشی را به مسکو  1941در ماه مارچ 
در اين . گسيل داشت در باره اوضاع در مرزهای مشال باخرتی هند

در اواخر ماه مارچ، « :آمده بود  در باره افريدی ها گزارش
ی نامه سران هفت قبيله افريدی به استاندار استان مشال باخرت

و ابراز آمادگی کردند تا يک صد هزار رمسی يی فرستادند  
رزمنده افريدی را در صورت محله شوروی بر يکی از کشورهای 

اين که سران قبايل به  694.خاور زمين به ميدان جنگ بياورند
. ن خود صادق بودند، دشوار است چيزی گفتچه پيمانه به پيما

مگر، حکومت بريتانيا هر چه بود می توانست اميدوار باشد که 
از قبايل مرزی در برابر آن ها دست به قيام حد اقل خبشی 

 . خنواهند زد
 

بار تا  حکومت استعماری هند کوشيد ،در آغاز جنگ جهانی دوم
» آشتی«شتون ديگر به ياری کابل بتواند با قبايل مرزی پ

کمک می  ای کبيريبه بريتانبا شور و شيدايی هاشم خان . منايد
چون در صورت درگرفنت جنگ . تا با پتان ها آشتی منايد منود

رويارويی مسلحانه ميان پتان ها و  ،گسرتده در خاور ميانه
» تنها«ارتش بريتانيا می توانست مهزمان افغانستان را از دو 

 . شوروی حمروم بسازد متحد آن کشور در برابر
 

به مقصد مهاهنگی اقدامات بامهی در گسرته قبايل ، 1940در اپريل 
افغانی يی ايجاد گرديد که ستاد  –کميسيون انگليسی ،پشتون

در گزارش . ايی واقع بوديآن در شهر مچن هند بريتان
                                                 

پول هند برابر با پنج افغانی برابر با نرخ روز  واحد -کلدار.  692
 . وقت

، پرونده 1941، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند . 693
 . 9، برگ 8، پوشه 196، کارتن 23ويژه 

معاون  -سفير شوروی در کابل به ديکانازف -گزارش ميخاييلف.  694
بايگانی سياست // ، 15/5/1940کميساريای خلق در امور خارجی  تاريخی 

، کارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 . 132، برگ 4، پوشه 192



 

 328

سفير شوروی در کابل به کميساريای خلق در امور  –ميخاييلف
اين کميسيون برای بررسی مسايل به ويژه «خارجی آمده بود که 

مهم مربوط با قبايل ساکن در دو سوی مرز هند و افغانستان 
 695.»ايجاد گرديده است

 
برای حتکيم موقف يحيی خيل در  شهبانو محيرا 1940در ماه مارچ 

از شهر جالل آباد بازديد کرد که به مهسران  ميان قبايل مرزی
 696.فتی را خبشيدسران رسومخند قبايل مبالغ هنگ

 
و پسر عم و شوهر مهشيره ظاهر شاه  -سردار داوود خان 1940هبار 

با مومندها ) قوماندان قوای مرکز(فرمانده پادگان کابل 
داوود  ،بر پايه گزارش های رمسی. گفتگوهايی های را اجنام داد

برای رهايی چهار مرزبان که از سوی جنگجويان اين قبيله 
. گسرته بود و باش مومندها رفته بود ربوده شده بودند، به

مگر، روشن بود که برای حل چنين رويدادی که برای گسرته مرزی 
و افغانستان يک پديده عادی بود که هر چند گاهی اتفاق هند 

حکومت افغانستان فرمانده اردوی شاهی را منی  ،می افتاد
به گمان غالب، داوود خان پنهانی با مومندها مسايل  .فرستاد

س مهمی را به ارزيابی گرفته بود که مربوط بودند به دسته ب
 .های جنگی قبيله يی

 
مهواره مستلزم » افغانی«مناسبات ميان کابل و قبايل پشتون 

خويشتنداری از سوی منايندگان دولت نرمش و هنايت احتياط و 
روابط ميان خاندان يحيی خيل و قبايل پشتون نوار  .بود

پشتون : از اين هم پيچيده تر بود هند بريتانيايی» آزاد«
انگليسی مشرده می های خاوری به گونه فرموليته شهروندان 

از اين رو، بدون تشريک مساعی حکومت بريتانيا حکومت . شدند
در صورت » یيبريتانيا«افغانستان منی توانست از قبايل مرزی 

انگليسی ها به  1940در ماه اپريل . بگيرد جتاوز شوروی کمک 
برای جلب نيروهای پتان ها برای دفاع از خان  هاشم

ارتش «ايجاد  ،سر از اين دم. افغانستان ابراز موافقت منودند
از پشتون های باشنده دو سوی مرزهای هند و » قبيله يی

 .افغانستان آغاز گرديد
 

وزير حربيه که در  -سپهساالر شاه حممود خان 1940در ماه اپريل 
يت بزرگی برخوردار بود، بازديد ميان قبايل مرزی از حمبوب

در يکی . دامنه داری را از استان های جنوبی کشور آغاز منود
سفير شوروی به کميساريای خلق در  -از گزارش های ميخاييلف

مقصد شاه حممود خان آن بود تا «امور خارجی آمده بود که 
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منايندگان وزيری ها را دالسا منايد تا از تالش های خود مبنی 
رداری از اوضاع مساعد پديد آمده برای گسرتش جنگ در بره بر هب

 697»...برابر انگليسی ها پرهيز منايند
 

سران قبايل مرزی دو ميليون بريتانيای کبير برای خريد 
به دسرتس شاه حممود خان ) برابر با هشت ميليون افغانی(روپيه 

افغانی ميليون 6/1شاه حممود خان با پخش  698.گذاشته بود
سران قبايل پشتون را در هر دو سوی خط ديورند توانست 

گرفنت جنگ ميان افغانستان و در صورت در  متقاعد سازد تا
ميليون ديگر  4/6 او .به حکومت افغانستان کمک منايند ،شوروی

در که سران قبايل جنوبی وعده دادند . را به جيب خود زد
هزار جنگجو را به دسرتس کابل پنجاه  ،صورت بروز خطر

شاه حممود خان سران اين واليت شورشی را وادار ساخت 699.ذارندبگ
 .سوگند خبورند که به حکومت افغانستان وفادار مبانندبه قرآن 

 
. با اين مهه، او نتوانست با وزيری ها زبان مشرتک بيابد 

منايندگان وزيری ها از شاه حممود خان خواستند تا افزون بر 
هنگامی که وزير حربيه  مگر. پول به آنان جنگ افزار بدهد

در کوشيد تا وزيری ها را دالسا منايد تا به خيزش های خود 
ن ها به گونه يی که در آ ،دنبرابر انگليسی ها پايان خبش

گزارش سفارت شوروی به مسکو آمده است، آغاز به هتديد وزير 
در برابر حکومت افغانستان اعالم جهاد «حربيه منودند که 

 700.»خواهند منود
 
ه حممود خان به دشواری توانست موافقت آن ها را به دست شا

به اقدامات رزمی در  بياورد که دست کم تا فرارسيدن زمستان
برابر سپاهيان بريتانيايی پايان خبشند و نيز منايندگان خود 

 . را برای ادامه گفتگوها به کابل گسيل دارند
 

 ناچيز یظاهر شاه و هاشم خان از اين چنين دستاوردها
به هر . خان و وزيری ها بس ناراضی بودندگفتگوهای شاه حممود 

رو، حکومت افغانستان نتوانست قبايل وزيرستان را با 
افزون بر اين، هنگامی که روشن . بريتانيای کبير آشتی بدهد

کمک منايد، به انگليسی ها گرديد که کابل تالش می ورزد 
در  هاشم خان ناخشنودی پتان ها از سياست هوادارانه انگليس

از اين هم بيشرت افزايش  قبايل هند بريتانيايی» آزاد«نوار 
يافت که می توانست به خيزش های تازه يی قبايل مرزی در 

  . برابر کابل بينجامد
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نائب السلطنه هند را  -لرد لينليستهوسست پيمانی پشتون ها  

 کاربرد نيروهای تشکل يافته  1940وادار گردانيد در ماه جون 
لشکرهای قبايل استان مرزی مشال باخرتی را در رزجمويان  از

به جای کمک پتان ها او می ترسيد که . افغانستان منع منايد
 ،يم هوادار انگليس را در کابل سرنگون منودهژر ،به ظاهر شاه

از اين رو، به دسته  . امان اهللا خان را بر ختت خواهند آورد
ا در صورتی که هرگاه های رزمی آنان اجازه داده شد تنه

سپاهيان شوروی از مرزهای مشال باخرتی هند بريتانيايی 
  701.می توانند پا به ميدان کارزار بگذارند ،بگذرند

 
. مگر، از اين فيصله ناگزير گرديدند پس از چندی چشم بپوشند

چون هاشم خان بر آن پافشاری داشت که پتان ها هر چه است 
فاع از افغانستان در صورت بايد مشارکت پويايی در امر د

 . جتاوز شوروی داشته باشند
 

اهللا نواز  ،برای هببود خبشيدن مناسبات ميان کابل و وزيری ها
سفير را که در ميان قبايل وزيرستان از حمبوبيت  -خان

به ياری درست . فراخواندند از برلين برخوردار بود، عاجل
و پتان ها کومت افغانستان مناسبات ميان ح ،مياجنيگری او

  702.يافتهببود 
 

به خوست  1940ماه جوالی 12پس از اين، شاه حممود خان به تاريخ 
هند بريتانيايی به » زادآ«آمد و با منايندگان قبايل نوار 

اين بار آن ها موافقت منودند در صورت . گفت و شنود پرداخت
 هزار مرد جنگی هفتاد ،درگرفنت جنگ ميان شوروی و افغانستان

مساله مشارکت  ،به گونه هنايی. بگذارند س کابلبه دسرت
لشکرهای پشتون های خاوری در دفاع از افغانستان در برابر 

پنجاه و شش هنگامی که  1940هتاجم ممکنه ارتش سرخ در ماه اگست 
شرکت برای هند بريتانيايی » آزاد«تن از سران قبايل نوار 

 ،کابل آمدندبه دعوت هاشم خان بزرگداشت از جشن استقالل در 
در ميان آن ها سرشناس ترين رهربان جنبش شورشی در . حل گرديد

گفتگو  ایبرهم حتا فقير ايپی . برابر بريتانيا نيز بودند
 703.با هاشم خان آمده بود

 
توانست » خيره کننده«هاشم خان به ياری پيشکش ها و خبشش های 

با را در زمينه آتش بس پنج ماهه » آزاد«سران نوار موافقت 
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به نوبه خود انگليسی ها . سپاهيان انگليسی به دست بياورد
وعده سپردند اقدامات سرکوبگرانه پويا را در برابر 

 704.کوهنشينان شورشی پيش بربند
 

بايسته است نشاندهی کرد که اين تفاهم در گام خنست به سود 
چون به هر رو زمستان فرا می رسيد و : پتان ها و کابل بود 

ی به تان ها بر تاسيسات نيروی هوايی انگليسشبيخون های پ
 در اين هنگام .کاهش می يافتخود به خود خاطر خرابی هوا 

. می توانست مبباران روستاهای پشتون ها را ادامه دهد انگليس
در  می توانستند» زادآ«کنون ديگر روستاهای کوهی نوار 

که  بودسود حکومت افغانستان در آن . امنيت نسبی بسر برند
هم يگان های بريتانيايی و هم دسته های جنگجويان 

به ياری آن » حادثه«می توانستند در هنگام » آزاد«قبايل
 . بشتابند

 
 صرف وقت زيادکمک به پتان ها برای خاندان نادريه نيازمند 

قربانی های مالی چشمگير از سوی حکومت افغانستان دادن و 
هند  »آزاد«سران قبايل نوار  1940در ماه اگست . بود

هزار جنگجو به پنجاه ی به هاشم خان وعده دادند ايبريتاني
اين در حالی بود که پيشرت وعده داده . دسرتس وی بگذارند

به گمان . هزار مرد جنگی به ميدان می آورند هفتادبودند 
در بستگی از امکانات مالی و تاميناتی اين رقم  ،غالب

 . افغانستان ويرايش گرديده بود
 

پتان ها توانستند موافقت هاشم خان را به دست بياورند سران 
ی عادی ماهوار بيست افغانی تا در زمان صلح برای هر جنگجو

و  آن برای هر يک آراد و سوخت بدهد پرداخت منايد و افزون بر
افغانی تنخواه و مقادير الزم  پنجاهدر زمان جنگ برای هر يک 

افغانی   500زمخی بايد مهچنان برای هر افغان . مهمات داده شود
. افغانی داده شود  1000و برای بازماندگان هر کشته پشتون 

به ويژه توافق شده بود که لشکرهای قبايل مرزی از افسران 
افغانی فرمان بربند و يا با افسران انگليسی تعامل و مهاهنگی 

   705.داشته باشند
 

ها با انگليسی روشن است آشتی دادن نيروهای قبايل پشتون 
رای يک دوره دور و دراز و سپس هم آن ها را زير کنرتل ب

ر توان چنين سياستمدار شياد و حتا د! انگليسی ها در آوردن
او نتوانست  ،برای مثال. زرنگ شرقی چون هاشم خان هم نبود

نسبت به  شبه رغم حسن نيت و متايل و مهرباني با فقير ايپی
يری ها در برابر به مبارزه وزکابل در زمينه پايان دادن 
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هنگام که فقير  1940در ماه اگست . انگليس به تفاهم برسد
 بيگمان ،ايپی مهراه با ديگر سران پتان ها در کابل بود

حکومت افغانستان خوش و بش های منوده و وعده  اناگزير بود ب
های نيم بندی در زمينه پايان خبشيدن به پيکار مسلحانه و 

ها و کاروان های نظامی شبيخون های وزيری ها بر دژ
 . بريتانيايی داده باشد

 
در گسرته قبايل پشتون نيک می دانستند که خاندان يحيی خيل 

ند و زرا يا از قدرت بر می اندا» هار«سران آشتی ناپذير و 
در پيوند با اين، فقير ايپی شيادی را . يا از ميان می برند

دن وعده های با دا[هر چه بود، او توانست  706:شيادی پاسخ گفت
و بی درنگ مبارزه خود را در » بگريزد«از کابل ] فريبنده

  .  برابر انگليسی ها با رديگر از سر بگيرد
 

آن گاه هاشم خان و انگليسی ها کوشيدند با مياجنيگری 
. فقير را به جانب خود بکشانند ،روحانيت مسلمانمنايندگان 

هياتی را  1941اين بود که حکومت افغانستان در ماه جنوری 
گريخته از ترکستان در سال های جنگ داخلی متشکل از مالهای 
» نرم«آن ها می بايستی فقير را . گسيل داشتنزد فقير ايپی 

برای چندی از مبارزه در برابر انگليسی ها تا می ساختند 
چون افغانستان و هند گويا در معرض هتاجم شوروی  .دست بکشد

کوهات با فرستادگان هاشم خان فقير ايپی در  707.قرار داشتند
مهچنان . مگر سفر آن ها دستاوردی به مهراه نداشت. ديدار منود

تالش های انگليسی ها مبنی بر خريد فقير ايپی با مياجنيگری 
 708. با شکست رو به رو شد» مجاعت العلما«رهربان حزب 

 
اجنت های بريتانيايی را با  ،رهرب حميل وزيری های شورشی

به آن که در ازای مبلغ گزاف به شورش در سپردن وعده 
چه، او با چنگ . وزيرستان پايان خواهد خبشيد، فريب داد

به شبيخون در برابر سپاهيان انگليسی ادامه  ،آوردن پول
 . داد
 

باور سران قبايل پشتون به واقعی  1941مقارن با تابستان 
 بودن هتديد شوروی برای افغانستان به پيمانه چشمگيری کاهش

هيچ  .هرگاه بيخی آن را در زمينه از دست نداده بودند. يافت
گونه اقدام جتاوزکارانه يی در برابر اين کشور از سوی ارتش 
سرخ اجنام نگرفت و مشی هوادار انگليس هاشم خان بسياری از 
خان ها را وادار ساخت سر به گريبان خود فرو بربند و خود را 

از اين که بسياری از سران  بگذريم. فريب خورده احساس منايند
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نظامی به کابل فرا خوانده  لمساي بررسیپشتون که گويا برای 
 . گروگان حکومت کابل گرديدند ،شده بودند

 
در جنوب افغانستان بار ديگر پر تنش و پر آژنگ اوضاع 
هاشم خان به جای تقويت پادگان های  1941به سال . گرديد

اهيان دولتی به گسرته آغاز به گسيل سپ ،افغانستان مشالی
هاشم خان می خواست از خيزش سراسری  709.قبايل پشتون منود

چون . قبايل پشتون در مرزهای هند و افغانستان جلوگيری منايد
نيک می دانست که خاندان يحيی خيل به چه پيمانه در ميان 

از اين رو، کابل . بنام هستند به نامردی پشتون های خاوری
يی که شده مگر تا جای امکان بدون کار تالش داشت به هر هبا

صلح را در مرز با  ،برد نيروی مسلح به ياری پول های انگليس
برای مثال هنگامی که در اپريل . هند بريتانيايی تامين منايد

حکومت افغانستان  ،قبايل مومند سر به آشوب برداشتند 1941
موافقت پشتون های اين  ،شتابان با دستاويز خريد و تطميع

 710.پايان خبشيدن به شورش به دست آورد ایقبيله را بر
 

در پايتخت افغانستان با منايندگان  1941هبار سال هاشم خان 
هند بريتانيايی به اجنام » زادآ«مومندها و ديگر قبايل نوار 

سفير ترکيه که در روشنی مهه  –حسن دال. گفتگوها پرداخت
در يکی از  1941اپريل  28به تاريخ رخدادها در کابل بود، 
سفير شوروی به آگاهی او رسانيد که  –گفتگوها با ميخاييلف 

تقريبا مهه روزه منايندگان قبايل گوناگون را می «هاشم خان 
به آنان هدايايی می دهد و موفقانه در پی آشتی  وپذيرد 

 711.»است. ] گ–با انگليسی ها ... [دادن آن ها 
 

ن ها ديدارهايی داشت حتا مادر ظاهرشاه هم با هيات های پشتو
اين  1941در اوايل ماه می . ن ها به گفتگو می پرداختآو با 

شينواری ها و  بانو با بيش از بيست تن از منايندگان مومندها
خاطر مصرانه می خواستند با انگليسی ها جنگ را به «که 

آغاز  ،به افغانستان» زادآ«پيوسنت دو باره نوار قبايل 
 ،يدار حضور داشتدهاشم خان که نيز در 712. منايند، ديدار منود

ی از پذيرش خواست ها ،نانش کش منودن هدايايی به آبه رغم پي
انگليس هنوز هم بسيار نيرومند بود و نسبت . سر باز زد شان
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به متحدان خاوری خود سخاورز و گشاده دست و هاشم خان می 
 . خواست با آن کشور مناسبات خوبی داشته باشد

 
در برابر ارتش سرخ که » جهاد«آماده گيری برای در يک سخن، 

به  1941گويا در تدارک هتاجم به افغانستان بود، در سال 
انگليسی ها به هبای : وارونه و باژگونه مبدل گرديد» هادج«

مساعی سنگينی توانستند به مهکاری کابل صلح نسبی را در 
تان و آماده گيری افغانس. مرزهای مشال باخرتی هند حفظ منايند

شوروی به نزديک تر بريتانيای کبير برای دفع هتاجم موهوم 
 . ش حکومت هاشم خان به انگليس گرديدشدن بيش از پي

 
توانست سود به بارها بيشرتی از حبران پديد  آملانبه رغم اين، 

سيای ميانه در سال های آپويای آن کشور در آمده با تکاپوی 
سپاهيان بريتانيايی هر چه  گروهبندی بزرگی از: ربدب 1940-1941
برای دفع جتاوز افسانه .] گ-به جای نربد در جبهات ديگر[بود 

در هند  ،يی شوروی و حفظ آرامش در گسرته قبايل پشتون
 . ماندند

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 خبش سيم
 سال های پر دهلره

 
هنگامی که در اروپا جنگ جهانی دوم آغاز گرديد، در گسرته 

. ر آرامش نسبی فرمانفرما بودقبايل پشتون سه ماه آزگا
کانون های اصلی آشوب در وزيرستان سرکوب گرديده بود مگر 

در برابر پر شور فقير ايپی آمادگی می گرفت مبارزه 
او با دسته يی متشکل از . بريتانيای کبير را از سر بگيرد

رزجمو در گورويخت پنهان گرديده بود و بيش از پيش به  300
 713. يی در ميان کوهنشينان می پرداختتبليغات ضد بريتانيا

 
مقاومت مسعودها در وزيرستان جنوبی به گونه هنايی در هم 

مگر آن هم بی فروغ شده رو به فروخفنت و . کوبيده نشده بود
در مرز شورش  کماکان افريدی ها و مومندها. خاموش شدن داشت

مگر خيزش های مسلحانه گسرتده در مرزهای هند و   .بودند
                                                 
713. Warren A. Waziristan, the Faqir of Ipi and the Indian Army. The North- West Frontier 
Revolt of 1936- 1937. Oxford, 2000.P. 241.    
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راستش، مشار برخوردهای کوچک مسلحانه . تان رخ منی دادافغانس
با کوهنشينان بی درنگ پس از آغاز جنگ جهانی دوم افزايش 

... بود» مرزهای خونين «اين کار نربدهای روزمره  ،مگر .يافت
نربدها هرچه بيشرت و بيشرت حکومت بريتانيا را هم، اين  اينبا 

يزهايی بودند که می که آگاهانه و بيدارانه مرتصد مهه آن چ
» آزاد«توانستند به کدامين شکل اوضاع را در نوار قبايل 

 . ، نگران می ساختندپشتون پيچيده تر سازند
 

چندی نگذشته بود که ترسناک ترين کابوس های انگليسی ها به 
اوضاع در گسرته  1939در اواخر ماه اگست  -حقيقيت پيوستند 

پس از . شدت پيچيده شدند قبايل پشتون بار ديگر سر از نو به
با متکاف که پشتون های خاوری دادگرانه امضای موافقتنامه 

آن را  چونان خيانت نو حکومت هوادار انگليس هاشم خان 
بار ديگر اوضاع » خط ديورند«ارزيابی می منودند، در امتداد 

با هبره گيری هواداران امان اهللا خان . انفجار آميزی پديد آمد
در ميان قبايل کارزار تبليغاتی پويايی را  ،از اين وضع

و آنان را به آن فرا خواندند تا به راه انداختند  مرزی
ظاهر شاه را سرنگون ساخته و به مبارزه در برابر انگليس 

 . ادامه دهند
 

تکاپوهای امانيست ها در گسرته قبايل پشتون با امضای پيمان 
مصادف  1939گست ا 23و شوروی به تاريخ  آملانعدم تعرض ميان 

. ترسانده بودگرديد که حکومت هند بريتانيايی را پيش از حد 
جنگ جهانی در آستانه فرا  که در مسله درست می انگاشتند

رسيدن است و با به خاطر آوردن رخدادها در مرزهای هند و 
بر آن شدند تا شتابان با  ،افغانستان هنگام جنگ جهانی اول

 تدبيرهای بامهی در زمينه برهم کابل در باره روی دست گرفنت
به  پويايی های ضد بريتانيايی در ميان قبايل پشتونزدن 

 .تفاهم برسند
 

رييس ديپارمتنت استخبارات  -ائوارت ،1939اگست  26به تاريخ 
فرمانده نيروی هوايی  -و مارشال دو ال فورتی هند بريتانيايی
به کابل برای اجنام گفتگوها با هاشم خان  ،انگليس در هند

نقش اصلی در گفتگو با صدر اعظم افغانستان به . آمدند
ائوارت داده شده بود و دو ال فورتی به رغم داشنت رتبه 

 . صرف او را مهراهی می کرد ،مارشالی
 

در برابر رييس استخبارات هند بريتانيايی يکراست و بی پرده 
هاشم خان مساله در باره مهکاری به مقصد جلوگيری از رخنه 

در پاسخ . ی در گسرته قبايل پشتون را مطرح کردآملاناجنت های 
خردمندانه خنواهد بود «: هاشم خان گفت ،به اين پيشنهاد

مگر الزم . بپنداريم که در ميان قبايل عناصر خماصم نباشند
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است هر آنچه را که ممکن است اجنام داد تا جلو تاثير اين 
   714.»يمگيربوضعيت را بر مناسبات ميان دو دولت 

 
مگر هر دو  .هاشم خان وعده های مشخص تری در زمينه نداد

. جانب در باره مهکاری در عرصه استخبارات به توافق رسيدند
 ،انگليس در کابل بر پايه تعامل متقابل سفير قرار شد

اطالعات در باره پويايی های خصومت آميز در مقابل حکومات 
شخصا به  را پشتون افغانستان و انگليس را در گسرته قبايل

 . بگذارددسرتس به هاشم خان 
 

انگليسی ها در ماه اگست  ،پس از اين گفتگوهابه گمان غالب، 
از منايندگان  شبکه فوق العاده حمرمی رادر کابل  1939

قلی . ايجاد منودند روحانيون مسلمان استان مرزی مشال باخرتی
مجاعت «سالمی خان که بسياری از منايندگان حزب بسيار با نفوذ ا

ه جلب منودبه مهکاری با انگليس ها در مشال هند را » العلما
  .بود، به عنوان رييس آن گماشته شد

 
به استخبارت بريتانيا در هند مهه دساتير  ،برای حفظ حمرميت

. مشول دستور در باره ايجاد اين ساختار نو شفاهی داده می شد
مصارفاتی و مالی مگر با اين هم، يک رشته اسناد گزارش های 

در باره هزينه های انگليسی ها برای خريد و تطميع و مغز 
ا کنون بر تشويی اجنت ها در ميان مالهای گسرته قبايل پشتون 

برای مثال، تنها در پيشاور سازمان های  .جا مانده اند
مال را خريده بودند که نه  59اطالعاتی بريتانيا در آن برهه 

بل نيز تبليغات پويايی را در ميان  ،دتنها وظيفه خمربی داشتن
 715.و شوروی پيش می بردند آملانباشندگان در برابر 

 
قلی خان توانست موفقيت های چشمگيری در نوار قبايل به ويژه 

مجاعت «رهرب حزب  پا در ميانیبا او . به دست بياورد »زادآ«
بسياری از مالهای بسيار با نفوذ و ارمجند در ميان  ،»العلما

ون های خاوری را در زمين های مومندها و وزيرستان تطميع پشت
برای مثال يکی از علمای برجسته مومند را که انگليس . منود

هزار روپيه خريده  پنجاهها در ازای پرداخت سوبسايدی ساالنه 
گل فرزند حاجی صاحب تورانزايی بود که در  -پاچا، بودند

نگليسی ها مبارزه با پويايی در برابر ا 1935دوره شورش سال 
ملک پنج گل در ازای مهربانی  –رهرب ديگر مومندها . می منود

 250برابر با (هزار کلدار  پنجاهخود به انگليسی ها ساالنه 
انگليسی ها توانستند با  716.به دست می آورد) هزار افغانی

تطميع پاچاگل و پنج گل اوضاع را در نواحی مشالی استان مرزی 
در وزيرستان اجنت های قلی خان . ات بسازندمشال باخرتی با ثب

                                                 
714.  Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981.P. 1981. P. 91. 
715 . Jansson E. India, Pakistan or Pakhthunsitan. Uppsala, 1981, P.119. 

، پرونده 1941، سال 071ايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند ب  . 716
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فضل الدين را خريدند که بارها قبل بر اين  -مالی با نفوذ
 717.ه بودقيام مسعودها را در برابر انگليسی ها رهربی کرد

 
خريد بانفوذ ترين خبش روحانيون مسلمان استان هر چه بود، 

مواضع حکومت بريتانيا را به پيمانه  ،مرزی مشال باخرتی
 . پشتون حتکيم خبشيد» زادآ«مگيری در نوار قبايل چش
 

مهربانی باشندگان  جلبسنتی ديگر انگليسی ها برای  دستاويز
دادن سوبسايدی به  ،بومی نواحی مشال باخرتی هند بريتانيايی

عمال پول برای اين مقاصد به  ،پس از آغاز جنگ. قبايل بود
استاندار  -کانينگهام. د .پخش می گرديد بيکرانیمقادير 

را درنورديد و شخصا سراسر استان استان مرزی مشال باخرتی 
نتيجه اين . گفتگوهايی با مالکان قبيله يی اجنام داد

در ازای مبالغ گزاف قبايل  :ديدارها در يک چيز خالصه می شد
مهربانی خود را به بريتانيای کبير تضمين  ،سرگيچ کننده

هنگامی که مبلغ کل  ،پس از پايان جنگ جهانی دوم. منودند
روشن  ؛سنجيده شد ،سوبسايدی هايی که به قبايل داده شده بود

يک ميليون و (ميليون روپيه  35گرديد که برای اين منظور 
 هزينهاين گونه، . هزينه شده بود) پنجاه هزار پوند اسرتلينگ

 35انگليس برای خريد قبايل در سال های جنگ يک افزايش 
برابر کل مبلغ ماليات به دست  وکه د برابری را نشان می داد

 . آمده از استان مرزی مشال باخرتی بود
 

اين مبلغ شامل پرداخت حقوق حصه داران هم می گرديد که مشار 
آن ها در گسرته قبايل پشتون به گونه چشمگيری افزايش يافته 

مهچنان قبايلی را که منی با اين شيوه،  حکومت بريتانيا .بود
 .، می خريداز انگليسی ها پول دريافت منايند خواستند آشکارا

مانند مهيشه خبش بيشرت حصه داران از وزيرستان بودند که اوضاع 
ه داران مشار حص 1939در اواخر . ن بسيار انفجار آميز بودآدر 

 718.و به ده هزار نفر می رسيد وزيری دو بار بيشرت شده 
 

بيرها را هنوز موفق نگرديده بودند مهه تد يی هابريتانيا
 دنپياده مناي قبايل پشتون» زادآ«برای تامين صلح در نوار 

در ماه  .که در گذرگاه خيرب قيام افريدی ها آغاز گرديد
در کابل سازمان زير زمينی امانيست ها کشف  1939سپتامرب 

گرديد که توطئه يی را به مقصد سرنگونی ظاهر شاه تدارک می 
غالم حيدر خان بود  ،دربار معاون وزير -رهرب امانيست ها. ديد

موافقتنامه حکومت  ،کوارونی. که به گفته سفير ايتاليا پ
می » خيانت به قبايل پشتون«افغانستان با متکاف را 

 719.انگاشت

                                                 
717 . Jansson E. India, Pakistan or Pakhthunsitan. Uppsala, 1981, P. 120. 
718 . Barton W. Indias North- West Frintier. L. 1939. P.269.  
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حيدر خان رهربی  ،پس از اين معامله هاشم خان با انگليس ،مهو

توطئه ضد دولتی را به دوش گرفت که از سوی پليس خمفی 
بسياری از امانيست ها از ترس . ف گرديدافغانستان کش

حيدرخان نزد افريدی ها  .گريختند» زادآ«بازداشت به نوار 
گاهی يابی از سازشنامه ميان هاشم خان و متکاف بی آکه با 

برای جلوگيری از . ، پنهان شددرنگ سر به شورش برداشتند
سپاهيان افغانی و انگليس يک  ،گسرتش شورش و سپس سرکوب آن

خيرب گذرگاه عملياتی را در ناحيه  ندزگار ناگزير گرديدماه آ
 720.دهنداجنام 

 
چون  .در باره اين نربدها تا اين دم تقريبا چيزی روشن نيست

غاز جنگ جهانی دوم مهه اطالعات در باره اوضاع در آسر از 
با اين مهه، در . گسرته قبايل پشتون مهر حمرميت خورده بودند

چه بود اطالعاتی درز کردند در  رسانه های بريتانيايی هر
اين . به سه هزار نفر می رسندباره آن که نيروهای شورشی 
هايی به افغانستان اجنام  يورشجنگجويان آماده می شدند 

نفس فاکت که عمده ترين و مستحکم ترين گذرگاه کوهی  721.دهند
حماصره شده بود و انگليس از افغانستان به هند زمان مديدی 

بودند با نيروی هوايی خود به سرعت آشوب  ها نتوانسته
 . تگويای چيزهايی بسياری اس ،افريدی ها را سرکوب منايند

 
 ندناگزير گرديد ،در پی سرکوب شورش افريدی هاانگليسی ها 

عاجل عمليات سرکوبگرانه يی را در برابر مسعودهای طايفه 
ز ا ها زمين های آن 1939در ماه دسامرب . شبی خيل اجنام دهند

سپاهيان بريتانيايی به حماصره در آمد که پس از آن سوی 
  722.مبباران دهکده های مسعود ها آغاز گرديد

 
جنگ در اروپا از بريتانيا می خواست تا مهه نيروهای خود را 

از اين رو، ستاد کل نيروهای انگليس شتاب داشت . بسيج منايد
. نداوضاع را در مرزهای هند و افغانستان با ثبات بگردا

برای اين که امکان بيابد سپاهيان خود را به مشال افريقا 
تاريخنويس انگليسی بسيار دقيق  -هاونر. م .گسيل بدارد

                                                                                                                                                             
، کارتن 21، پرونده ويژه 1939، سال 071خارجی فدراسيون روسيه، فوند 

 .69، برگ 2، پوشه 189
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، 21، پرونده ويژه 1939، سال 071سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 .36، برگ 17، پوشه 190کارتن 
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آن گير  در 1939اوضاعی را که فرماندهی بريتانيا در اواخر 
حضور پيوسته نظامی در مرز « :ه استافتاده بودند پرداز منود

مهه منابع  ،دفاع خارجی مشال باخرتی هند بريتانيايی و نيازهای
هتديد شورش قبايل 723»...انسانی و مادی هند را می بلعيدند

حکومت انگليس را ناگزير گردانيد نه تنها گروهبندی  ،مرزی
بل نيز  ،بزرگی از سپاهيان خود را در مشال باخرتی هند بگمارد

 . پيهم به آن جا نيروهای تقويتی گسيل بدارد
 

تانيايی در سه گروه در امتداد سپاهيان بري ،در اوايل جنگ
 :مرزهای هند و افغانستان استقرار يافته بودند

پادگان های دژهای مرزبانی که در  -»سپاهيان پوششی« -1
تقويت شده و پنج ) لوای(تيپ  11چهارچوب اين سپاهيان 

 .توپخانه متمرکز گرديده بود) غند(هنگ 
هنگ چهار تيپ ديگر با سه » سپاهيان پوششی«در پشت جبهه  -2

اين ها عبارت بودند از . توپخانه موضع گرفته بودند
 .نيروهای ذخيره عملياتی فرماندهی بريتانيايی

ذخيره «، در صورت قيام سراسری قبايل پشتون در مشال هند  -3
ايجاد گرديده بود که در ترکيب آن سه لشکر ديگر، » اصلی

 .سه تيپ سواره و سه هنگ توپخانه قرار داشت
 

بريتانيايی در هند در برابر از کل سپاهيان  اين گونه، نيمی
از مهين رو، فرماندهی . قبايل پشتون گماشته شده بودند

بريتانيا به هر هبايی که شده بود، تصميم گرفت قيام مسعودها 
را که بيم آن می رفت که به شورش سراسری قبايل مرزی مبدل 

 . در هم بکوبند ،گردد
 

ريتانيايی آغاز به هتاجم سپاهيان ب 1939در اوايل دسامرب 
 ،پيش از آغاز جنگ. گسرتده يی به وزيرستان جنوبی منودند

» زادآ«ها معموال هيچ گاهی زمستان ها در نوار  یانگليس
سپاهيان  مگر کنون ديگر. اجرا منی کردند عمليات نظامی

با ناديده گرفنت هوای خراب در  بريتانيايی ناگزير بودند
 . وزيرستان جنوبی جبنگند

 
. وردندآمسعودها به تاکتيک معمولی جنگ چريکی رزمايشی رو 

آن ها با پرهيز از درگير شدن در نربدهای بزرگ به راه های 
مواصالتی و تاسيسات پشت جبهه انگليس ها ضربه وارد می 

مهزمان با آن، مسعودها بار ديگر رازماک را حماصره . آوردند
گان های انگليسی ي 724.کردند که يک ماه ازگار در حماصره بود

در دام های  ،که تالش می ورزيدند حلقه حماصره را بشکنانند
گسرتانيده شده از سوی پشتون ها افتاده و تلفات سنگينی 

کاروان نظامی از  1939دسامرب  7برای مثال به تاريخ . دادند

                                                 
723 . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981.P. 1981. P. 125. 
724 . Mitchell N. Sir Georg Cunningham. Edinburg, 1968. P. 76. 
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رازماک در نزديکی تنگی چين به دام افتاده و هشتاد کشته 
نگليس در وزيرستان جنوبی پس از سياسی ااجنت  -درين. داد

اين حادثه، «: پايان جنگ در باره اين هنگامه چنين نوشت
کاروان به تنگی چين ... بدترين رويداد در سال های اخير بود

با آن که به رازماک نيروهای . تنها پس از يک ماه رسيد
به ويژه درين را آن فاکت رنج می 725.»تقويتی گسيل گرديده بود

مت انگلستان نيروهای تقويتی نو را هنگامی به حکو«داد که 
وزيرستان فرستاده بود که خود نياز داشت سپاهيان را به 

 . »جبهات ديگر در آن سوی درياها بفرستد
 

برای درهم شکستاندن مقاومت مسعودها به فرماندهی انگليس 
پشتون نشين در نزديکی ها رازماک  یمبباران سراسری روستاها

مقارن با فربوری . ی که مرکز اصلی شورش بودجاي -دست يازيد
 .ده شدنديکانون های اصلی مقاومت مسعودها در هم کوب 1940

مبباران های  ،افزون بر اين. مگر شورش هنوز هم ادامه داشت
چنان تنفری را در ميان ديگر  ،ددمنشانه روستاهای مسعود

 قبايل وزيرستان بر انگيختند که برای انگليسی ها اوضاع از
 . آن هم بدتر گرديد

 
با توجه به اين که عمليات های سرکوبگرانه گسرتده در برابر 

در حمافل  ،قبايل دستاوردهای دلبخواه به مهراه نياوردند
سياسی انگليس کنکاش هايی به راه افتادند در پيرامون اين 

قبايل » زادآ«در نوار  چگونه سياستی را که بريتانيايی کبير
برخی از سياستمداران هند . ش گيردپشتون بايد در پي

سياست «بريتانيايی در هند پيشنهاد منودند برای چندی از 
چون انگليس بايد مهه  .دست برداشت در برابر پتان ها» هتامجی

فاشيستی  آملاننيرو و توان خود را برای مبارزه در برابر 
 . متمرکز بسازد

 
روشن تر  ،يیيکی از رجال استعماری هند بريتانيا –برتون. او

از هر جايی آوندهای خمالف اشغال نظامی سرزمين های پشتونی 
هوادار مشی خلع سالح کامل و زير  ،مشاری« :را بازتاب داد

. اند» خط ديورند«وردن گسرته قبايل در امتداد آاداره در 
بايد . ميليون پوند اسرتلينگ هزينه بر می دارد 30-20اين کار 

ر های نظامی را به راه انداخت که در روند چندين سال کارزا
خبش بزرگ ارتش . منجر به زيان های انسانی بزرگی خواهد گرديد

 726.»هند در اين عمليات ها درگير خواهند گرديد
 

به سخن برتون در » مشی هتامجی«پيش گيری در پيوند با اين، 
اين سياستمدار . بزرگی خواهد بود» درد سر«اوضاع جنگ جهانی 

آشی را که خود می «هاد منود بگذار پشتون ها انگليسی پيشن
و در آتشی که خود بر می افروزند، خود  پزند، خود هم خبورند

                                                 
 .همان جا.  725

726 .  Barton W. Indias North- West Frintier. L. 1939. P. 256-257. 
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او پيشنهاد کرد بايد پاسخ هر شبيخون کوهنشينان . »بسوزند
 727.داد» زادآ«نان در نوار آرا با مبباران روستاهای 

 
 ،برای خنستين بارفرماندهی نيروی هوايی بريتانيا در هند، 

برآمد  ،بر خالف عمليات های سرکوبگرانه در قبال قبايل مرزی
ن گرديد که به مهه اقدامات رزمی در مرزهای آمنود که خواستار 

چون هر اقدام مسلحانه در  .هند و افغانستان پايان داده شود
وزيرستان می تواند به قيام مهه پشتون های استان مرزی مشال 

ساخنت موقف خود  ايی با مدللستاد نيروی هو. بينجامد باخرتی
هنگامی  -به عنوان مثال ياد آوری منود 1936از رخدادهای سال 

که کار عمليات کوچکی در برابر فقير ايپی به کارزار گسرتده 
  728.يی در برابر وزيری ها و مومندها کشيد

 
نئو فارورد (» سياست هتامجی تازه« ،سياستمداران مسلمان هند

. تند تر به تازيانه نکوهش بستند را از اين هم )پاليسی
 ،عضو جملس مرکزی قانونگذاری -موالنا ظفر علی ،برای مثال

مساله اقدامات رزمی  سپاهيان انگليسی در برابر قبايل 
او اعالم . پيش کردبرای بررسی اين ارگان با نفوذ پشتون را 

پاسخ آنان به سلب حقوق طبيعی و  ،شبيخون های قبايل«: داشت
هرگاه يک دهم آن مبالغی که . زادی استآدر داشنت  انشتاريخی 

برای ساخنت  ،برای مقاصد نظامی در سرحد به مصرف می رسد
هزينه می شد،  آموزشگاه هادرمانگاه ها و  ها، بيمارستان

  729.»جهان مدت ها پيش سيمای ديگری به خود می گرفت
 

ن موالنا ظفر علی به خاطر دستيابی به صلح در استا آيندهدر 
يک کشور حايلی «مرزی مشال باخرتی به انگليسی ها پيشنهاد منود 

ر باشنده ايجاد شود و به اين کشو) سه ميليون(با سی لک 
و به فقير ايپی تضمين داده  سوبسايدی های بايسته داده شود

و سپاهيان خود را از » انگليس با اسالم دمشنی ندارد« شود که 
فعاالن  ،نه يی که می بينيمبه گو. »بيرون بربد» زادآ«نوار 

پتان ها را  آرام سازی خود سناريوی ،جنبش رهايی خبش ملی هند
به رغم تفاوت ريشه يی آن از طرح های . کردند یپيش م

 ،انگليسی با ثبات سازی اوضاع در مرزهای هند و افغانستان
ن ها نيز در بر دارنده  برونربی ارتش بريتانيا از آمهه 

 . ی با افغانستان بودندنواحی کهستانی مرز
 

ممکن نبود به کنکاش  »مشی هتامجی«با آوندهای برتون و خمالفان 
 -ی گرفتند» ميانگين«از اين رو، در لندن تصميم . پرداخت

عمليات نظامی در گسرته قبايل پشتون را حمدود ساخته و به خلع 

                                                 
 . 199. همان جا ص.  727

728 . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981.P. 1981. P. 128 

بايگانی سياست خارجی فدراسيون // فشرده نشرات سفارت شوروی در کابل.  729
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اين گونه، فرماندهی بريتانيا به .سالح پشتون ها پايان داد
ر مستقيم اعرتاف منود که در صورت تداوم عمليات رزمی گونه غي

ن می تواند آاوضاع در گسرته قبايل پشتون هر  ،در وزيرستان
 ،ترس از خيزش سراسری قبايل مرزی. از کنرتل بيرون شود

بريتانيايی کبير را وادار ساخت برای چندی دست به عقب 
 . نشينی بزند

 
 
 

 خبش سی و يکم
 بلناخوانده در کا مهمان

 
و اخبار در  730آوازه ها در باره هتاجم حمتمل ارتش سرخ به هند

نه مهه را  ،باره اوضاع انفجار آميز در گسرته قبايل پشتون

                                                 
ان غالب، شايد اين آوازه ها ريشه در اطالعاتی داشته بود که به گم.  730

انگليسی ها به آگاهی هاشم خان رسانده و يا به عمد در کابل پخش منوده 
روشن است سازمان های اطالعاتی انگليس بی چون و چرا از جريان . بودند

آگاهی داشتند يا دست کم می  1940گفتگوهای مولوتف و هيتلر در 
مانه هايی بزنند که چه مسايلی در اين گفتگوها به بررسی توانستند گ

، »تنش بزرگ« 495-493. ص. به هر رو، چنانچه در ص. گرفته شده باشد
» تايم«به گزارش :  تاريخ نگار ايرانی می خوانيم -نوشته خسرو معتضد

حمتوای مذاکرات وزير خارجه شوروی و پيشوای آملان در «، 1946در سال 
ی حجيم اسناد سری رايش سوم به دست امريکايی ها افتاد ميان کارتن ها

و آن را به واشنگنت انتقال دادند و در اولين سال های آغاز جنگ سرد 
 . در جمالت معروف امريکا انتشار دادند) 1946(
 

هيتلر در اين . پيشوای آملان ديدار کرد -مولوتف با هيتلر 1940در نوامرب
ود به دول حمور رمسا ملحق گرديده، متفق اگر روسيه حاضر ش«: ديدار گفت

آملان، ايتاليا و جاپان شود، می تواند سرزمين های خود را از طرف 
جنوب توسعه دهد و حتا کشورهای ايران، عربستان و ساير کشورهای جماور 

 . »را تصرف کند
آيا آملان به شوروی تضمين می دهد که به هيچ «: مولوتف از هيتلر پرسيد

به مستعمرات انگلستان در آسيا نداشته باشد و انديشه تصرف وجه  نظری 
 »آن ها را ندارد؟

آملان به هيچ وجه به «: هيتلر گفته مولوتف را تکرار کرد و گفت
مستعمرات انگلستان در آسيا نظری ندارد و به کشورهای جنوبی شوروی 

 آملان بسيار موافق است که روسيه بتواند سرحدات خود. نيز کار ندارد
 . »را در قسمت جنوب به طرف ايران و عربستان و هندوستان توسعه دهد

منايندگان شوروی آملان نازی، ايتاليا و جاپان پيش  1940نوامرب  12در 
طبق اين قرار داد . نويس قرار داد حمرمانه يی را به امضا رساندند 

منطقه خاور ميانه به ويژه عراق و ايران و ترکيه منطقه نفوذ شوروی 
مولوتف با پيش نويش اين موافقت نامه به مسکو مراجعت . شناخته شد

سفير کبير آملان در مسکو به وزارت  –نوامرب کنت شولنبورگ 17در . کرد
مولوتف پيشنهادهای جديد شوروی را که بسيار سنگين . خارجه احضار شد

اين تقاضاها از . تر از رئوس پيش نويس بود به شولنبورگ تسليم کرد
 :رار بوداين ق

آملان بايد فنلند را جزو منطقه نفوذ شوروی بشناسد، اجازه دهد پيمان «
روسيه و بلغارستان امضاء شود؛ اجازه دهد ارتش سرخ پايگاه های مهم 
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بسياری از هندی ها از کودکی افسانه يی را . ترسانيده بود
از راه می از مشال شنيده بودند که دمشن نيرومند انگليسی ها 

در هپلوی اين، . زاد می سازدرسد و هند را از سلطه انگليس آ
ناسيوناليست های دارای متايالت راديکال و کمونيست های هندی 

اسحله  ،آماده بودند برای دستيابی به استقالل ميهن شان
 . بردارند

 
پيدا  »پرشورانی«در يک سخن، در ميان هندی ها بار ديگر 

شدند که آماده بودند خطر کنند و با دمشنان انگليس مهکاری 
برای بسياری از ماجراجويان در آسيای  1940به سال . ايندمن

ميانه چنين احتادی با شوروی و سپس با رايش سوم و متحدان آن 
 . حمتمل ترين می منود

 
رييس پيشين کنگره ملی هند، برازنده ترين  –سوهباس چندرا بوس

در ميان رهربان برجسته هندی که آماده بودند با قدرت مهره 
او با  .ودببريتانيای کبير پيمان ببندند،  های خماصم با

کمک های  یگرفنت تصميم مبنی بر رفنت از هند، برای جستجو
واريانت های  ،خارجی در مبارزه در برابر بريتانيای کبير

ترين  ساده. بررسی منود گوناگون مسيرهای خود به شوروی را
راه آن بود که در يکی از کشتی هايی که از کلکته رهسپار 

ز يدهل«پان يا چين بودند، پنهان شود و يا از راه جا
که کمونيست های پنجاب از آن برای ارتباط با » افغانستان

 . کمينرتن هبره می گرفتند، به سوی شوروی راهی شود
                                                                                                                                                             

نظامی در بلغارستان تاسيس کند؛ روسيه آزاد باشد بغازهای داردانل و 
ه، آملان و بسفر را با نيروی نظامی اشغال کند و در صورت خمالفت ترکي

. ايتاليا مساعی خود را برای حتميل اين خواست به ترکيه به کار برند
دولت آملان بايد اجازه دهد روسيه خاک خود را از جنوب به مست ايران و 

. »مستعمرات آسيايی انگلستان توسعه دهد و منابع نفت آن را تصاحب کند
را به حضور  نوامرب مهان سال مولوتف بار ديگر کنت شولنبورگ 26در 

 .پذيرفت
 

هر چند نامی از افغانستان در اين اسناد به چشم منی خورد، که شايد به 
چه، روس (دليل هراس روس ها از درز کردن اطالعات در زمينه بوده باشد

ها با بی باوری يی که به آملانی ها داشتند، منی خواستند از پيش 
که در قبال مساله ) امتحد آينده خود در برابر آملان ر( انگليسی ها 

چونان داالنی به سوی هند، حساسيت  -هند و در کنار آن مساله افغانستان
، با آن هم )بسيار داشتند، رم بدهند، و در برابر خود بر انگيزند

روشن است که روسيه با دريافت چراغ سبز از هيتلر، ديگر مانعی در 
منی ديد و در  لشکرکشی به سوی هند از راه افغانستان در برابر خود

انتظار آن بود تا آملان و انگليس در مرداب جنگ فرسايشی چنان فرو 
آن گاه اشغال ايران و . بروند که ديگری رمقی برای شان مناند

 .افغانستان و حتا لشکرکشی بر هند ديگر برای شوروی دشوار منی بود
   

ی و هرگاه آملان بر شوروی محله منی کرد و مهپيمانی ميان شورو    
کشورهای حمور کماکان پا بر جا می ماند، با توجه به ضعيف شدن روز 
افزون آملان و به ويژه انگليس، احتمال لشکرکشی شوروی به هند بيشرت می 

از اين رو، آوازه های سر کوی و برزن و بازار و چوک کابل، چندان . شد
 .    گ–. بی پايه و مايه هم نبوده است
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چون استخبارات انگليسی . شيوه خنستين خطرناک ترين شيوه بود

در . بوددريايی اعمال منوده  بندرگاه هایکنرتل جدی يی بر مهه 
حزب . دراه افغانستان را برگزيبوس . چ. پيوند با اين، س

کانال  ،پنجاب» یتکير«و پس از آن گروه کمونيستی » گادر«
های به ويژه مطمئنی از طريق خاک افغانستان به شوروی 

سازمان  به گواهی. درست بوس به مهين حزب رو آورد. داشتند
رام در مببی از  1940در ماه اپريل بريتانيا، او، اطالعات 
تا به او کمک منايد خواهش کرد مناينده حزب کيرتی  -سينگ دات

به که از استالين خواهش منايد « تاپنهانی به مسکو برود 
 731.»به سوی هند مارش منايد تا ارتش سرخ فرمان دهد

 
اين کار برای رام سينگ به آن پيمانه خيال پردازانه و 

. ای رفقای خود گزارش ندادحتا برآن را آرمانی منود که او 
بوس در  »زنداژ«برای خنستين بار رام به رفقای خود در باره 

» کيرتی«هنگامی که رهربی حزب  1940صرف در ماه جون  ،مببی
مسايل عملی گسيل هيات های خود و بوس را به مسکو بررسی 

 . ، سخن گفتمنود
 
، مسير  گسيل 1930که به سال (، رام کيشان را »کيرتی«

ونيست های هندی از راه افغانستان را با رايزن نظامی کم
برای برپايی متاس ها با سفارت ، )شوروی مهاهنگ ساخته بود

او با  1940در اوايل ماه جوالی  732.فرستاد ،شوروی در کابل
مگر نتوانست وظيفه خود را . کابل رسيدبه  »زمان خان«نام 

ارتباطی در سفارت شوروی به عضو .  مدت زيادی اجنام دهد
کمينرتن  چون ميان اين گروه و .داشتند ظن سوء» کيرتی«

رهربان انرتناسيونال سوم به  ،مگر. مناسبات تيره شده بود
آمدن اين هيات هندی به مسکو دلچسپی نشان دادند و 

فرستاده هندی سفير شوروی  رهنمود گرفت به گسيل  -ميخاييلف
 733.منايدمهکاری و مواد او به شوروی 

 

                                                 
 -شده سازمان استخبارات سياسی هند بريتانيايی بر پايه اسناد فاش.  731
24  L/P@/ 12/218.P. که » کيرتی«آن عده از اعضای حزب  1942، مقارن با سال

در گسيل بوس به افغانستان دست داشتند، بازداشت شده و به حکومت 
 . انگليس گواهی دادند که چگونه رهرب هندی توانسته بود از هند بگريزد

// ، 19/8/1940سفير شوروی، تاريخی  -ان به ميخاييلفنامه رام کيش.  732
، پرونده ويژه 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

 . 5آ، برگ  57، پوشه 16
بايگانی // ، 26/7/1940يادداشت دفرت کادر و پرسنل کمينرتن، تاريخی .  733

معاون   -کیسکرتريت لوزوفس 013سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
، برگ 20، پوشه 2، کارتن 2، پرونده ويژه 1940وزارت خارجه شوروی، سال 

بايگانی // ، مواد و مدارک فرستاده شده از سوی رام کيشان به کمينرتن19
، پوشه 16، پرونده ويژه 495دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
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دبير پيشين کميته پنجاب حزب کمونيست هند که  –ينگآچار س
ان را به مسکو می فرستند، نيز شآگاهی نداشت که رام کي

رسانيدن او از طريق مرز را . آرزومند رفنت به شوروی بود
 پل ارتباطی» کيرتی«عباس خان که برای حزب  -جمرب» گادريست«

در  .سازماندهی منود ،را در افغانستان تامين می منود يی
و از پيشاور به کابل کاال می برد و  او راننده بود ،گذشته

آن چونان خانه  ازسپس صاحب دکانی شد که کمونيست های هندی 
 . تيمی کار می گرفتند

 
گماشتگان عباس خان کاميابانه هم رام کيشان و هم آچار سينگ 

بر پايه يادآوری های آچار سينگ . را به افغانستان رساندند
پيشاور با يک کاميون آوردند و سپس در نزديکی يکی او را از 

مهراه «از پاسگاه های مرزی انگليس در خيرب پياده منودند و به 
 .ی پشتون سپردند)راهنما( »بر
 

دو مهراه بر ديگر دست به دست شدن با » کيرتی«فرستاده حزب 
) به خاک افغانستان(پای پياده به داکی  ،از قبايل بومی

مناينده کمينرن با شرح اين  -کزلف. گ به ایآچار سين. رسيد
کوهنشينان گذرگاه  ،پر خطر خود به کابل» راهپيمايی«خبش از 

پتان ها  عمدتا رهزن، تاراجگر و «: خيرب را چنين پرداز منود
تفنگدارانی اند که آشکارا مسلح گشت و گذار می . قاچاقرب اند

ا خلع سالح انگليسی ها تا کنون نتوانسته اند آن ها ر. کنند
خانه های پتان ها بر فراز کوهساران به سان دژهای . منايند

 . کوچک با برج های ديده بانی رزمی ساخته شده است
 

هر چند هم  .در باره يک ديگر به انگليسی ها گزارش منی دهند
بيگانگانی را در خانه های مهسايه های شان ديده باشند که 

در ميان آنان مهبستگی . دبرای رفنت به آن ور مرز آمده باشن
چون مهه شان از مهين راه ها . خمصوص به خود قبيله يی هست

هرگاه من تنها بدون آشنايی با باشندگان  .زندگی می کنند
بومی می آمدم، يا کشته می شدم و يا دار و ندارم به يغما 

  734.»می رفت
 

در  1940در روزهای پايانی اگست آچار سينگ با رام کيشان 
او خود را به  ،به دليل ندانسنت زبان پشتو. يدار منودکابل د

می زده و برادر رام کيشان معرفی ) کر و اللی(کری و گنگی 
کاغذ های مربوط به  نستابه هر رو، هر چه بود، رام تو. کرد

مگر آن ها . برساند به سفارت شوروی در کابل را» کيرتی«حزب 
افغانستان تا  بايد خود بدون مهکاری ميسيون ديپلماتيک در

 . مرز افغانستان و شوروی می رفتند
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 13دو کمونيست هندی با تغيير پاسپورت و راه به تاريخ 
مقارن با اين . رسندبسپتامرب توانستند به نزديکی مرز شوروی 

بيماری قلبی او شدت : رام کيشان سخت بيمار شده بود ،زمان
آچار . شد از اين رو، هنگام شنا از رود آمو غرق. گرفته بود

سينگ توانست با دشواری تا کرانه شوروی شنا کند و به اطالع 
جستجوی . آب برده است ارساند که رفيق او ربمرزبانان شوروی 

ب آجسد او را روند تند . د ساعتی نتيجه يی به مهراه نداشتچن
 . به بسرت ميانی رود برده بود

 
ته اجرايی دبير کمي –مانوئلسکی. د 1940سپتامرب  18به تاريخ 

 –کزلف. ن با آگاهی يابی از رسيدن آچار سينگ به ایرتکمين
بی خبش خاوری شعبه کادر و پرسنل  کمينرتن رهنمود داد کارمند 

سپتامرب پس از  27به تاريخ او . به تاجيکستان برود درنگ
    735.گفتگو با کمونيست هندی به مسکو بازگشت

 
ای بردن او به کزلف دنبال آچار سينگ بر ،پس از يک هفته
آمده و او را با خود به .) گ-خجند کنونی(استالين آباد 

به عنوان رفرنت » کيرتی«پس از چندی فرستاده . مسکو برد
در مسايل هند در خبش خاوری کميته اجرايی کمينرتن ) دستيار(

 . کار می کرد
 

ت تاريخی بايسته است نشاندهی است که آمدن آچار برای عيني
در گام خنست ناشی از لزوم تنظيم مناسبات سينگ به شوروی 

و کمينرتن و تسريع احتاد آن با حزب » کيرتی«ميان حزب 
برای  ،بوس به شوروی. چ. مساله آمدن س. کمونيست هند بود

 انمگر رهرب. قرار داشتکمونيست های هندی در جايگاه دوم 
کيرتی در نظر داشتند مهکاری سودمند از ديدگاه سياسی را با 

 . پيشين کنگره ملی هند ادامه دهند رييس
 

در پيوند با اين؛ آچار سينگ به تفصيل آرزومندی بوس مبنی 
به آگاهی کمينرتن را  بر گريز از هند برای ديار با استالين

کزلف به کمونيست هندی اعالم منود که آمدن  ،در پاسخ. رسانيد
می تواند به پيچيدگی های بين املللی «بوس به شوروی 

در يک سخن، در کرملن جدا 736.»سته برای شوروی بينجامدناخوا
 .سياستمدار برجسته هندی از شوروی بودند» بازديد«خمالف 

 
بس  1941- 1940اوضاع در مرزهای جنوبی شوروی در سال های 

حکومت بريتانيا با زير . نگران کننده و پريشان کننده بود
نی بر يورش ی ها مبآملانتاثير رفنت به اطالعات گمراه کننده 

 ،در چنين اوضاعی .ارتش سرخ به هند، از اين کار هراس داشت
لندن می توانست مهکاری شوروی با بوس را چونان چالش خصمانه 
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در چنين اوضاع  ،با اين مهه .ارزيابی منايديی و ختريش کننده 
او . تصميم گرفت از هند بگريزد ، بوسنا به سامان و نامساعد
به پيشاور  1941جنوری  19ه به تاريخ با پنهان شدن از کلکت

در اين شهر او نزد عباس خان رفت که او را به . آمد
پناهگاهی برد و عبور او از مرز هند و افغانستان را 

رای اين کار از شيوه سنتی کار گرفته شد ب. سازماندهی کرد
که به ياری آن مهين گونه رام کيشان و آچار سينگ از مرز 

 . گذشته بودند
 
کاميون  ،يم شديد نگهبانی مرزهای هند و افغانستانژر در

که (هبارت رام تلوار  –حامل او را يکی از مهکاران عباس خان 
مهراهی می کرد که در ميان ) يک جاسوس دو جانبه بود

. ان و آشنايان بسياری داشتدکوهنشينان خيرب و چرتال خويشاون
در نيم ) وسب(رام و مهراه او  ،برای گريز از بازرسی اسناد

در جايی که  .پشتون پياده شدند» آزاد«راه در نوار قبايل 
افريدی انتظار آنان را می ) راهنمايان(» مهراه بران«

بوس و رام از راه دمخه های کوهستانی  ،به کمک آنان. کشيدند
و درنورديدن کوره راه ها به مرز رسيدند و در روز سوم به 

 1941به تاريخ يکم فربوری ی بوس و مهراه و. راه کابل برآمدند
 . به کابل رسيدند

 
که بوس ( 737در يادداشت ها و خاطرات رام تلوار و اوتام چند

در باره حضور وی در کابل به  ،)در کابل در خانه وی می زيست
مگر، آرشيوهای روسی و بريتانيايی به . تفصيل آمده است

  .پيمانه چشمگيرتری خاطرات آن دو را کامل تر می سازند
 
ل و مراجعه به سفارت بهبارت رام تلوار با رسيدن به کا 

سفارت و خود داری از با پاسخ تند و قاطعانه منفی  ،شوروی
چنين رفتار . هر گونه متاس با وی و بوس رو به رو گرديد

چون به گمان . مندانه و مدلل بودخردشوروی سفير  –ميخاييلف
ز برپايی  غالب او را کميساريای خلق در امور خارجی ا

هرگونه متاس با رييس پيشين کنگره ملی هند به کلی منع کرده 
 . بود
 

صحنه دراماتيکی که تلوار در خاطرات خود از آن ياد آور می 
هنگامی که او نوميدانه  -شود، بر اين امر مهر تاييد می زند

کوشيده بود سفير شوروی را متقاعد به ديدار با بوس که در 
ميخاييلف نيک می   .بگرداند ،يستاده بودوی ا خود رونزديکی 

خبش ملی هند  دانست که بوس کيست و نقش او در جنبش رهايی
لف پيش از تقرر خود به مست سفير شوروی در ميخايي. چيست

                                                 
، »در افغانستان در پنج قرن اخير«فرهنگ، در قسمت دوم جلد اول .  737

هنگامی که بوس «بوس زير نام  از کتابی که اوتام چند در باره
نگاشته بود، نقل قول هايی منوده  1946، چاپ دهلی نو، »ضياءالدين بود

از نوشته اوتام چند بر می آيد که بوس  پنجاه روز آزگار در . است
 .   گ-.کابل با نام مستعار ضياء الدين بسر می برده است
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ديرگاهی دست اندر کار آموزش دانشجويان هندی در  ،کابل
اران رهربی زکمينرتن بود و برای کارگ »دانشگاه رجنربان خاور«

روشن است 738.بولنت های حمرم اطالعاتی تدوين می کرد ،رتنکمين
. ميخاييلف می توانست رييس پيشين گنگره ملی هند را بشناسد

چون با رسانه های هندی خوب آشنا بود و عکس های بوس را در 
 . روزنامه ها ديده بود

 
ناگزير گرديد برای  ،بوس که از کمک شوروی نوميد شده بود

. در کابل مراجعه منايد آملاندگی ديپلماتيک گرفنت کمک به مناين
بر پايه اظهارات وی در گفتگو با (در کابل آملانسفير  -پيلگر

 آملانبه خواهش رهرب هندی مبنی بر گسيل وی به ) ميخاييلف
ات حرفه يی که از پله ماين ديپل. برخورد بس بی احتياطی منود

اميابانه های نردبان مدارج دولتی در زميان مجهوری وايمر ک
با مشی رهربی نازی در قبال کشورهای خاور  ،باال رفته بود

گماشنت او به  ،در عمل .زمين ديد بس خرده گيرانه يی داشت
و » تبعيد باشکوه«کرسی سفارت در افغانستان معنای 

 .را داشت » شرافتمندانه«
 ،در پيوند با اين، پيلگر طی سراسر مدت حضور خود در کابل

تنها دستورهای برلين را  ،ارز هرگونه ابتکاربا پرهيز از تب
گسيل ،اين نکته در هپلوی يک رشته علل ديگر.  اجنام می داد

 . را به تاخير افگند آملانبوس به 
 
و  آملانسفارت های  ،به گواهی اسناد بايگانی های روسيه 

گام های استوار  1941ايتاليا در کابل تنها در ماه فربوی 
در . برداشتندل رهرب هندی به برلين را برای سازماندهی گسي

پيلگر به سفاررت شوروی آمد و از  ،روزهای خنست اين ماه
ميخاييلف در باره . ميخاييلف خواست برای بوس ويزا بدهد

در  آملانسفارت . ی خويش به مسکو اطالع دادآملانخواهش مهتای 
با خواهش مهانندی به کميساريای خلق در امور خارجی مسکو نيز 

منايندگی ديپلماتيک ايتاليا و جاپان در کابل نيز . وردآرو 
 . از سفارت شوروی خواستار پيگيری کار رجل سياسی هندی شدند

 
دريافت ويزا برای رهرب  تسريعبرای  راپيلگر هر آنچه ممکن 

به اطالع ميخاييلف رساند که  آملانسفير . اجنام می دادهندی 
اليايی ترک خواهد گفت و بوس افغانستان را با پاسپورت ايت

درست . ويزای دخولی مهو در هيمن پاسپورت زده شوداست بايسته 
پيلگر . فتپذيرسفارت شوروی  را آملانمهين پيشنهاد سفير 

مهچنين از سفير شوروی خواست تا سياستمدار هندی را با 
ميان کابل و تاشکنت پروازهای منظمی که هواپيمای شوروی 

او اعالم منود که کارشناسان .ستدبه آن کشور بفر ،دارد
ايتاليايی که در فرودگاه کابل کار می منايند، می توانند 

                                                 
کمينرتن تدوين شده مدير شعبه کادر  -يادداشت گزارشی برای ديميرتوف.  738
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لف اين يمگر ميخاي. پنهانی بوس را سوار هواپيما منايند
 . پيشنهاد را نپذيرفت

 
به  آملانمسوول دفرت سفارت  –مشيت. ای 1941مارچ  15به تاريخ  

کارشناس  -سوتیسفارت شوروی آمد و پاسپورت اورالندو مات
ويزای  ،در اين پاسپورت. رادار ايتاليايی را با خود آورد

مگر در . بود) اوريجينال(پاسپورت اصلی . زده شده بود آملان
 -کزلف. عکس بوس چسپانيده شده بود ،آن به جای عکس اورالندو

مشاره ) ويزای(مستشار سفارت شوروی بی چون و چرا رواديد 
 .در آن صادر کردورودی شوروی را   064033

  
چنين بر می آيد که مشيت می دانست که گسيل رجل برجسته جنبش  

در اين . ثبت تاريخ می شود ،رهايی خبش ملی هند به برلين
او نسبتا بسيار از وضعيت ناپايدار و لرزان انگليس  ،پيوند

وضع «: مشيت به کزلف گفت.  و سرنوشت آينده بوس سخن می گفت
اين وضع نا به . ليسی ها بس پر تنش استهند اکنون برای انگ

چند بوس که شخصيت بس پر نفوذی در سوهباس با رسيدن  ،هنجار
ی ها از آملان. ، به شدت وخيم خواهد گرديدآملان، به هند است

تبليغات در برابر انگليسی ها در هند  راه اندازیبوس برای 
خواهد  هبره خواهند گرفت و در سر اجنام مهه چيز آن گونه اجنام

شد که هندی ها در برابر شکنجه گران خود به پا خواهند خاست 
   739.»خاک خود خواهند راند زو آنان را ا

 
مشيت به اطالع رسانيد که برنامه است که  ،در پايان گفتگو

برای پخش تبليغات راديويی ضد بريتانيايی از خاک جاپان هبره 
 . گرفته شود

 
به [کوارونی  -سفير ايتاليامهسر  ،يک روز پيش از رفنت بوس 

اطالع داد که ويزا  ،به دکان اوتام چند آمده] .گ-هبانه خريد
ی ها بوس را از آملانماه مارچ  18شب هنگام . گرفته شده است

جاسوس جمرب  -ونگر. که پشت فرمان آن ف خود رویکابل با 
، نشسته بود) مسوول قاچاق اسلحه به افغانستان(ی آملان

بوس از راه ترمز پا به خاک  1941مارچ  22يخ به تار 740.بردند
 . شوروی گذاشت

 
برای استخبارات بريتانيا مکاشفه  ،اين گونه حتول اوضاع

بزرگی بود که به گونه يی که بر می آيد بسيار کم گمان می 
ی ترانزيت از ) ويزا(برد که حکومت شوروی به بوس رواديد 

يس در باره حضور رهربی انتلجنت سرو. طريق خاک آن کشور بدهد
بوس در کابل به گونه هنايی پس از رمز گشايی تلگرام سفارت 
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شده  يقنبيخی مت 1940ايتاليا در کابل در اواخر ماه فربوری 
 . بود
 

اسناد استخبارات  2005پروفيسور اوهالپين ايرلندی به سال 
يی  یواو هم چنين مواد آرشي .يافتدر اين پيوند انگليس را 

کميته عمليات های «که گواه بر آن بودند که  را روشن ساخت
 هرگاهاستخبارات بريتانيا در ترکيه فرمان داده بود » ويژه
، زمينه از ميان از طريق اين کشور به برلين برود بکوشداو 

بوس با ترک  ،اين گونه 741.بردن بوس را تدارک ببيند
دامی که  گيرموفقانه از  ،افغانستان از راه خاک شوروی

 . ها بر سر راه او گسرتانيده بودند، گريخت انگليسی
 

بايسته نشاندهی است که اسناد کشف شده از سوی اوهالپين بار 
از  آملانگريز بوس به » معمای« به ديگر توجه تاريخدانان را

پرسشی مطرح گرديد مبنی بر اين که . افغانستان جلب منود راه
شاخ و برگ  چرا انتلجنس سرويس با در دست داشنت شبکه های پر

برای  برود؟ آملانگذاشت رهرب هندی به  ،در کشورهای خاور
بسيار به آسانی در مشال افغانستان بوس را می توانست  ،مثال

د در آن جا در ميان بامساچی وبا هبره گيری از شبکه جاسوسی خ
از روزی که [زگار آانگليسی ها پانزده روز  .ها از ميان بربد

.] گ-روزی که از مرز ترمز گذشت بوس کابل را ترک گفت تا
برای اين که تدبيرهای بايسته را برای کشنت او روی دست 

 . بگيرند، در دسرتس داشتند
 

تا جای  ندمی خواست 742رهربان بريتانيای کبير ،به گمان غالب
د حمرميت عمليات برنامه ريزی شده را در پرده نبکوش امکان

اوضاع را در مرز اين کار بی چون و چرا  ،چه. داشته باشند
بی ] .گ-که بی آن هم بس آشتفه بود[های هند و افغانستان 

هر سياستمداری که در روشنی اوضاع در هند . می ساختثبات تر 
می توانست بدون دشواری پيش گويی منايد  ،بريتانيايی می بود

انفجار  ،که با رسيدن پيک کشته شدن رييس پيشين کنگره هند
تنفر در برابر انگليس در هند نيرومندی از انزجار و 

 743.بريتانيايی بر انگيخته می شد
 

می توان گمانه زنی  ،آملاندر باره گريز کاميابانه بوس به 
اين کار بار ديگر گواهی می دهد در باره . های بسياری کرد

نگه  يژه انگليس می توانند اسرار خود راوآن که سرويس های 
ا آن است که بوس می ير تنهکنون فاکت ترديد ناپذ. دارند

توانست در اوضاع نسبتا اسرار آميزی کاميابانه از 
در  ،تا آخرين دم در کابلهبارت رام تلوار  .افغانستان برود
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کنار او بود که مهه آنچه را که در توان داشت، اجنام داد 
را مبنی بر رساندن بوس به » کيرتی«برای آن که دستور حزب 

چنين بر می آيد که  ،مونيست هندیک -تلوار. شوروی اجنام بدهد
او می  مهسفراميدوار بود که با رسيدن به مسکو،  دم تا آخرين
مگر کسی در مسکو حاضر . خود را حتقق ببخشد برنامهتواند 

جز اين که نگرديد با بوس گفتگو منايد و او راه ديگری نداشت 
 . رهسپار رايش سوم گردد

 
. هديه آمسانی شتافتنددر برلين و رم به پيشواز بوس چونان 

کشورهای فاشيستی  برنامه هایکليدی مهه  هاو بی درنگ به مهر
 744.در مساله هند مبدل گرديد

 
پالن مهکاری خود  1941در اوايل اپريل ،بوس خود پيش دستی منوده

پشتون هند » آزاد«نوار قبايل  ودر افغانستان  ،آملانبا 
کابل می بايستی  ،مطابق اين پالن. مطرح ساخترا بريتانيايی 

در گسرته . ديگردمی  مرکز اصلی ارتباط ميان اروپا و هند 
اقدامات رزمی گسرتده يی در  در برنامه بود ،قبايل پشتون

در اين حال، به فقير ايپی  .گرددبرابر سپاهيان انگليسی هپن 
پيوند، بوس پيشنهاد منود  ندر اي. نقش اساسی داده می شد

يل گردند و در جنب وی مرکز ی نزد وی گسآملانمربيان 
 745.تبليغاتی جمهز با ايستگاه راديويی و مطبعه ايجاد گردد

 
پيشنهاد  ،آملانپيوست پالن خود به  ،یچهارم مبه تاريخ  ،بوس

د و يک حکومت نمنود در کابل کودتای دولتی به راه بينداز
پالن 746.دنرا به رهربی امان اهللا خان روی کار بياور آملانهوادار 

و ايتاليا مهخوانی  آملانبيخی با پالن رهربی فاشيستی بوس 
و » ابوير«از مهين رو، بی درنگ برای تدوين عمليات . داشت

 . شامل ساخته شد ،استخبارات ايتاليا در افغانستان و هند
 
 

 ش سی و دومخب
 کشورهای حمور انجاسوس» آماج« -هند بريتانيايی

 
 ،گ جهانی دومستی با در دادن جنيکشورهای اردوگاه فاش

کوشيدند شورش پنج ميليون پشتون خاوری باشنده هند 
بريتانيايی را برای درگير ساخنت و مصروف ساخنت ارتش انگليس 

بر انگيزند تا نگذارند بريتانيا سپاهيانش را  آن کشوردر 
 . از هند به دريای مديرتانه گسيل منايد

                                                 
برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در باره بود و باش بوس در آملان، .  744
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745 . Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918- 1945. Sierie D. Bd. Xii . 1. Bonn, 1969. S. 
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ند و خيزش های پيوسته و پيهم قبايل پشتون در مرزهای ه

و ايتاليا اين آرزومندی  آملاننزد رهربی فاشيستی  ،افغانستان
را بر انگيختند که اجنتوری آن ها با تکاپو از گسرته 

خط «د پشتون ها را در هر دو سوی نافغانستان می توان
 .بکشاننديزش سراسری در برابر بريتانيای کبير خبه » ندوردي
 

 ايتاليا در کابل؛سفير  -پرتو کوارونی ،از مهان آغاز جنگ
ترين هوادار کاربرد مبارزه ضد بريتانيايی قبايل مرزی پويا

 تنيدنآغاز به  1936او هنوز در . بود پشتون در برابر انگليس
سفير .  منود در گسرته قبايل پشتون شبکه خرب چينی ايتاليايی

شخصا در مجع آوری اطالعات در باره قبايل  باریايتاليا حتا 
  747.اشرتاک ورزيد در نزديکی کابل ايستگاهی به رفنت با ،پشتون

 
از  کهمستشار سفارت ايتاليا در کابل  -اينريک انتسيلوتی

او سه . ، نيز کمرت از سفير نبودهند به کابل آورده شده بود
او توانسته بود به کمک امانيست . سال در هند کار کرده بود

ايد و روابط با گسرته قبايل برپا منها کانال های مطمين 
 .اطالعات  گسرتده يی را در باره اوضاع در آن مجع آوری منايد

کوارونی را متقاعد  مجع شده بود، موادی که طی چهار سال
ا در مشال گردانيد که می توان شورش بزرگ قبايل پشتون ر

 . بر انگيختباخرتی هند 
 

اعالم  1939در ماه جون  ،آغاز جنگ جهانی دوم پيش ازهنوز او، 
 در اين جا ای کبيريما منی توانيم بر بريتان«: بودمنوده 

آن کشور را در  به گونه جدیتوانيم  مگر می. پيروز گرديم
را کانات مما مهه ا... اين جا درگير ساخته و زيامنند بسازيم

  748.»در دست داريم ،برای اين کار
 

اين گونه، ايتاليا به آغاز اقدامات ضد بريتانيايی در گسرته 
 یشتاب من آملانسفير  -مگر پيلگر. ون آماده بودقبايل پشت

او چشم به راه دستورهای . ديورزبد در اين راستا اقدام منا
بی آن که کدامين ابتکار شخصی را روی  .مشخص از برلين بود

 . دست گيرد
 

کوارونی برای آن که رهربی رايش سوم را به اقدامات 
د بريتانيايی ايل بسازد، در برابر هنممت یخرابکارانه بامه

 1939در ماه جوالی او . ناگزير گرديد جدا از پيلگر عمل منايد
رييس  -ريق جورج ريپکينطاطالعات بايسته را از نست توا

                                                 
 -سفير شوروی در کابل با کوارونی -صورت جملس گفتگوی ميخاييلف.  747
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. به برلين گسيل دارد در کابل آملانمنايندگی بازرگانی 
پيشنهاد می  ی هاآملانکوارونی با پافشاری و پيگيرانه به 

امان اهللا خان و قبايل  ، ازی حموربرای منافع مشرتک کشورها منود
هبره  پشتون به مقصد بی ثبات سازی در مرزهای مشال باخرتی هند

   749.گيری منايند
 

چون نيک  .ه بودکوارونی تقريبا ريپکين را با خود مهنوا ساخت
به گمان کومت ايتاليا ، حمی دانست که پس از تاييد برلين

. خواهد گرفت انه اوه پياده سازی پالن ماجراجويتصميم بغالب 
ام افريدی های خيرب برای کوارونی ثابت ساخت که ايتاليايی يق

ها به تنهايی هيچ کاری در گسرته قبايل پشتون منی توانند 
 ،با آن که از مهان آغاز قيام مسلحانه افريدی ها. بکنند

سکرتر سفارت ايتاليا در کابل  –نتسيلوتی و ماريو اونکاروا
به هر چند هم، . ورشيان متاس برپا منايندتوانسته بودند با ش

 ،حال بگذريم از اسلحه ،دليل نبود منابع مالی الزم
توانسته بودند هيچ کمکی به پشتون نايتاليايی ها هر چه بود 

 750.های خيرب بنمايند
 

واضع م آملانيک سال آزگار در کار بود برای آن که ايتاليا و 
ز به مهاهنگ سازی آغا بگردانند و مهسانخود را در زمينه 

« زادآ«تنگاتنگ اقدامات خود در افغانستان و نوار قبايل 
 . منايند هند بريتانيايی

 
با پويايی  آملاناطالعات  وزارت دفاع و سازمان ،1940به سال 
و هرگاه تا اين زمان در  دندومنهپن ی را ينتوری گسرته شبکه اج
چيره  ی ها در کابل صرفا کارشناسان بر امورآملانميان 
به منايندگی » تودتا«کنون ديگر موسسه ساختمانی  ،بودند

 35يک سال  رونددر . مبدل گرديده بود آملاناستخبارات 
. ود در کشور تعويض گرديدندجکارشناس مو 113کارشناس از 

. داشتنديينی تازه آمده کارايی فنی بسيار پا» کارشناسان«
يد به آن ها حکومت افغانستان ناگزير گرد ،در مهين پيوند

چه اهداف سياسی يی را  آملانهشدار بدهد که نيک می داند که 
يفيت و چونی مگر در صورت ک. ان دنبال می منايددر افغانست

از کارمزد کارشناسان موسسه  ،خراب تاسيسات در دست ساختمان
 751.کاسته خواهد شد» تودتا«
 

                                                 
749 . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981.P.228. 
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 سپاهيان«ی می بايستی مانند آملانمهه اعضای ديگر کولونی 
می اپوهای آنان مساعدت کبه جاسوسان کادری و ت) رهرب(فيورر 

 .ندودمن
 

ديگر به مجع آوری داده  آملانوزارت دفاع و سازمان اطالعات 
سنده منی در باره افغانستان هند و شوروی ب های اطالعاتی

مسلح ساخنت مهه جاسوسان فاشيستی  1940سر از ماه جون . کردند
تنها  در يکی از درخواست های  .در افغانستان آغاز گرديد

جون خواهشی بازتاب يافته  12تاريخی  ،در کابل آملانسفارت 
ميل مسلسل با يک هزار گلوله خشاب ها  30مبنی بر گسيل  دبو

دو قبضه  ،شصت قبضه تفنگچه ،عدد نارجنک دستی 400 ،برای هر يک
 تيربار  و دو دستگاه موشک انداز کوچک و يک دستگاه راديويی

 752.ه پشتیکول
 

مشار فراوان جنگ افزارهای ممنوع الدخول در هپلوی تفنگ های 
آورده شده بود، گواه بر آن بودند که در گذشته کارابين که 
جنگ . در کابل تيری در ترکش خود دارد آملانهيات سياسی 

افزارها از راه خاک شوروی با پست و بارهای ديپلماتيک 
 -اسکار مورلوک ،اپريلبرای منونه، در ماه . آورده می شد

صندوق جنگ سی  ،در افغانستان» راين متال«مناينده شرکت 
 470، از اين دو تن. آورد با خود تن دوافزار به وزن 

ملی مرتی برای  20پدافند هوايی خود کار کيلوگرام آن توپ های 
 753.افغانستان بود شارت
 

تن ديگر چه جنگ افزارهايی بودند، می  5/1اين که بيش از 
خبشی از جنگ افزارها که می بايستی برای . توان تنها گمان زد

هند بريتانيايی ختصيص يافته  »آزاد«رساندن به نوار قبايل 
به افغانستان گسيل  آملانصنعتی از بود، هرماه با جتهيزات 

که عمال مناينده » شينکر«به ويژه شرکت باربری . گرديده بود
النه به آوردن جنگ افزارها مشرده می شد، فعا آملانوزارت دفاع 
 .اشتغال داشت

 
در افغانستان وزارت فوايد  آملانتکيه گاه اصلی اجنتوری 

ی زير کنرتل آن کار آملان» کارشناسان«عامه بود که خبش بزرگ 
در » تودتا«رييس موسسه ساختمانی  -وينگر. ف. می کردند

او در . مشاور ارشد اين وزارت به مشار می رفت افغانستان،
الن امور ساختمانی افغانستان در گام خنست تاسيسات مهم پ

، در اعمار و احداث آن دلچسپی داشت آملانکه  ی رااسرتاتيژيک
غزنی، پل ها و راه ها در  -راه کابل: از مجله وارد کرد

 .را ها نواحی هم مرز با هند و فرودگاه
 

                                                 
752. Glasneck J., Kircheisen I. Turkai und Afghanistan – Brennpunkte der Orietpolitik im 
Zweiten Weltkrig. Berlin, 1968. S. 231.   
753 . Mader J. Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Berlin, 1971. S. 329.    
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ی ها تالش دارند آملانحکومت افغانستان نيک آگاهی داشت که 
 .بکشند که يی از راه های مدرن برای هتاجم آينده به هندشب

چون خود در حتکيم مواضع خود در  .مگر مانع اين کار منی شدند
انگليسی ها که . نواحی بود و باش قبايل پشتون ذينفع بودند

برنامه ريزی منوده بودند، در صورت هتاجم  1941تا ماه جون 
ارد افغانستان سپاهيان خود را و ،شوروی به افغانستان

، نيز در امر کشيدن راه ها در جنوب افغانستان سنگ 754سازند

                                                 
در پيوند با وارد شدن سپاهيان انگليسی و شوروی به افغانستان در .  754

اين سال ها، آوازه های بسياری هست که موضوع را در هاله يی از اهبام 
م چند نوشته جالب را برای روشن شدن موضوع، بايسته انگاشتي. می پيچند

 :در زمينه که بيشرت به واقعيت نزديک اند، بياوريم
: در زمينه می نگارد» تنش بزرگ«کتاب   506-502.ص.خسرو معتضد در ص -1

دو و نيم ماه پس از سقوط فرانسه و اشغال  1940در تابستان «
فرمانده کل نيروهای بريتانيا در هندوستان و  –سوريه، جنرال ويول

اگر مصر و «ه به وزير خارجه انگليس اطالع داد که خاور ميان
فلسطين سقوط کند، طولی خنواهد کشيد که نوبت سودان و عراق نيز 
خواهد رسيد که از آن جا نيروی آملانی به آسانی می تواند 
هندوستان و جنوب افريقا را مورد محله زمينی يا هوايی قرار دهد 

د شد و معلوم نيست بر و در آن صورت راه دماغه کيپ بسته خواه
 ».هندوستان با نداشنت توپ های ضد هوايی چه خواهد گذشت

 
مسلم بود که متام نيروی موجود بايد برای مقابله با دمشن يعنی 

ولی ترس از محله روسيه به . ايتاليا، در خاور ميانه گرد می آمد
افغانستان هنوز . افغانستان تا اندازه يی مانع اجنام اين نقشه بود

افسران ستاد توصيه می کردند که . مورد توجه ستاد ارتش هندوستان بود
نيرويی برای حفاظت از چاه های نفت ايران و انگليس به بصره فرستاده 

ولی قدر مسلم اين . معلوم نبود که خطر روسيه واقعی است يا خير. شود
 .بود که روس ها می ترسيدند آملان زودتر از آن ها ايران را متصرف شود

 
اينک اين سوال مطرح است که اگر اين خطر حقيقت داشته باشد، هبرت آن « 

رفتار کنيم و روسيه را آزاد  1907در سال ) گری(نيست که ما نيز مانند 
به شرط آن که . گذاريم که هر چه که می خواهد در مشال ايران اجنام دهد

را در باره منافع ما در جنوب حمفوظ مباند و حتا می توان مهين معامله 
 »...هر چند ما مهيشه خمالف آن بوده ايم. افغانستان اجنام داد

 
وزارت هندوستان، در آن زمان رويارويی نظامی با شوروی را بر سر حفظ 
ايران و افغانستان غير عملی می دانست و عقيده داشت که انگلستان 
، آمادگی دفاع نظامی از چاه های نفت ايران را ندارد و هبرتين کار

 .اشغال مناطق جنوب ايران و سراسر افغانستان داست
شناسايی منافع انگليس در ايران از طرف روسيه ارزشی ندارد و مهين که «

مشال ايران و افغانستان را حتت نظارت درآورد، ديگر کشورها را نيز به 
مهان سرنوشت دچار خواهد کرد مگر آن که انگلستان زودتر آن ها را 

 7476که حتت مشاره و رديف  1940سال  -اسناد پليتيکال سنرت ....(اشغال کند
در بايگانی مرکز اسناد دربار سابق ثبت شده و نگهداری می  2690و رديف 

جنوری  23نامه اينديا آفيس به وزير خارجه انگلستان تاريخی  -.شد
1940.(. 

 
لت کارشناس اينديا آفيس به دو -باگالی 30/7/1940يک ماه بعد، در تاريخ 

اگر برای دور کردن هتديد روسيه از خاور ميانه « : انگلستان هشدار داد
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احتياج به فداکاری باشد، نبايد از فدا کردن ايران و افغانستان خود 

 .»زيرا امکان موفقيت کم است... داری کرد
 

با «: وزارت خارجه انگليس در باره نامه اداره هندوستان چنين نظر داد
زيرا اگر روس ها اياالت مشالی ايران را . فقت داردپيشنهاد باگالی موا

ممکن است . متصرف شوند، لطمه يی به منافع بريتانيا وارد خنواهد شد
زمانی برسد که جمبور شويم با روسيه در مورد ايران وارد معامله 

 .  »شويم
حريف  –به هم خوردن تعادل و توازن قوا در خاور ميانه، پيوسنت روسيه

ستان در اين منطقه به گروه متخاصم با بريتانيای کبير، قدرمتند انگل
ورد قدرت های ميليتاريستی آملان و ايتاليا به ناحيه واقع بين مصر و 
هندوستان، انگليس ها را به کلی گيچ و وحشتزده کرده بود و آنان را 
به بروز واکنش های متفاوت و ارائه پيشنهادهای کالسيک نظير تقسيم 

 .تان بين انگلستان و روسيه بر می انگيختايران و افغانس
 

کارشناسان شرقی انگليس متايزات عمده دولت شوروی را با رژيم تزاری 
فراموش کرده بودند و حاضر به قبول اين دکرتين نبودند که رژيم شوروی 
مسلح به حربه مسلک رئاليسم سلطه گر کمونيسم با توجه به اوضاع و 

و سياست جهانگشايی سنتی تزارها را در است  1940احوال جهان در سال 
قالب و مناد شيوه بی سابقه پيش بينی نشده يی با استفاده از احساسات 

به . ضد استعماری و ضد امپرياليستی ملل منطقه به خدمت خواهد گرفت
ويژه که امپراتوری بريتانيا از روی درماندگی چنين پيشنهادی به 

 -متسک به قرار داد عدم تعرض شورویکرملين تقديم می کرد و کرملين، با 
 . آملان در شرايط اضطراری قرار نداشت

 
سياستمداران انگليسی که وارث خلف گری و کرزون بودند، تنها با 
فراموش کردن زمان و توجه به شرايط سال های قبل از جنگ جهانی اول، 

 . چنين کورکورانه چوب حراج کشورهای مستقل منطقه را می کوفتند
 

 :ت خارجه انگليس در پاسخ نامه اداره هندوستان اعالم نظر کردوزار
دولت روسيه که در آغاز خود را متحد آملان وامنود می کرد، سعی بر ...«

اين داشت که پس از آن که آملان و انگلستان هر دو ضعيف شدند، هر چه 
ورود ايتاليا به جنگ و از پا درآمدن . می تواند از هر دو بستاند

مانع از آن است که در صورت هتديد شوروی در ايران نيرو پياده فرانسه 
به درستی مشخص نيست نقشه شوروی در آينده در باره ايران و . کنيم

. بايد منتظر هر نوع اقدام غير منتظره بود. افغانستان چه خواهد بود
ترديدی نيست که دولت روسيه هنگامی عليه ايران اقدام به جنگ خواهد 

يا به . ر کند دولت ديگری قصد تصرف اين کشور را داردکرد که تصو
منظور توسعه خاک خود، دست به تصرف ايران يا افغانستان يا هر دو 

ظاهرا بعيد به نظر . زيرا فرصتی هبرت از اين کسب خنواهد کرد. خواهد زد
می رسدتا زمانی که ما و آملان در صدد تضعيف يک ديگر هستيم، دولت 

مگر هنگامی . ما در هر يک از کشورها اقدامی بکند روسيه عليه منافع
مطمئن شوند که ديگر کاری از ما ساخته نيست و ) روس ها(که آن ها 

ايتاليا يا آملان ممکن است کشورهای بيشرتی از خاور ميانه را تصرف 
 »...کنند

 
زيرا اگر محله . در مورد افغانستان موضوع مشکل تر از ايران است« 

ايران بی نظر باشد، تصرف افغانستان فقط به منظور  الروسيه به مش
 . ايجاد زمحت و حتقير دولت انگلستان است

اگر . از طرف ديگر، منی توان با افغانستان مانند ايران رفتار کرد
نتوانستيم ارتش شوروی را از مشال افغانستان بيرون برانيم، بايد به 

مسيت منی شناسيم و هر مردم آن جا تفهيم کنيم که تصرف روسيه را به ر
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راستش، انگليس ها تدبيرهای پيشگيرانه يی . اندازی منی کردند
هم روی دست گرفته و صدور آهن ساختمانی به افغانستان را که 

 . ممنوع اعالم منوده بودند ،برای ساخنت پل ها به آن نياز بود
 

                                                                                                                                                             
اينک اين مساله مطرح است . وقت فرصت مناسب بود، موضوع را حل می کينم
به نظر می رسد که اقدام . که چه وقت بايد با روسيه وارد معامله شد

متاس گرفنت فعال بر ضعف . بايد منتظر بود. به هر کاری فعال اشتباه است
مورد ايران و افغانستان دادن هر گونه امتياز در . ما توجيه می شود

سبب خنواهد شد که روسيه در باره آملان نظر مساعد تری نسبت به ما 
خواهند گفت اگر موقع ما در خاور ميانه حمکم بود؛ .  داشته باشد

 ».احتياج به معامله با آن ها نداشتيم
 

در حالی که هاليفاکس و  گروه بالی به قيمت حتا قربانی کردن ايران و 
خواهان کنار آمدن تدريجی به موضع روس ها بودند؛ گروه  افغانستان

تندروهای وزارت خانه های جنگ و مستعمرات و دريا داری بريتانيای 
اينان هنوز زهر حتقير و بی اعتنايی . کبير پيشنهادهای متضادی داشتند

به انگليس ها پشت کرده و دست دوستی هيتلر  1939استالين را که در جون 
 » .، از خاطر نربده بودندرا فشرده بود

                  
، جلد »توفان در افغانستان«کتاب  28. الکساندر لياخفسکی در ص -2

در زمينه چنين می » ميوند«يکم، ترمجه آريانفر، بنگاه انتشارات 
 : نگارد

وينستون . نفوذ آملان در افغانستان و ايران افزايش يافت 1941پاييز «
مگر . يشنهاد کرد به اين دو کشور نيرو بفرستدچرچيل به حکومت شوروی پ

. رهربی شوروی با در نظر داشت پيامدهای چنين اقدامی طرح او را رد کرد
در پاسخنامه استالين و مولوتف خاطر نشان گرديده بود  قرار داد سال 

ايران و شوروی گسسيل سپاهيان شوروی را به ايران در صورت پديد  1921
مگر در اوضاع کنونی ائتالف . نی در نظر گرفته استآيی اوضاع خيلی حبرا

از اين رو، سپاهيان . ضد فاشيستی بايست در اين کشور مهاهنگ عمل کند
چيزی که در ماه های (انگليسی و روسی بايد مهزمان وارد ايران گردند 

آن چه مربوط به افغانستان می گردد، ). عملی گرديد 1941سپتامرب  -اگست
کار گرفنت از خويشتنداری و مهاهنگی با هم پيمانان، احتاد شوروی با 

اسرتاتيژی خود را در قبال اين کشور اعالم کرد و يادداشتی را در اکترب 
بايد جدّا «به نشر سپرد که در آن از کابل تقاضا شده بود که  1941

شوروی  -افغانستان 30-20بيطرفی اختيار منايد و عهدنامه های سال های 
 .»درا رعايت مناي

در . اين يادداشت از سوی لندن، واشنگنت و هتران مورد تاييد قرار گرفت
خاطر نشان گرديده ) 1941نوامرب (نامه مولوتف به سفير شوروی در کابل

جنگيدن در افغانستان با بامساچی ها و سربازان گارد سفيد به «بود که 
ان خواهد معنای بر افروخنت آتش جنگ در آسيای ميانه است که به سود آمل

اين کار پرستيژ ما را در خاور زمين خدشه دار ساخته و پشت . اجناميد
افزون بر آن، رهربان مجهوری های . جبهه ارتش سرخ را بی ثبات می گرداند

آسيای ميانه و قزاقستان در برابر چنين اقدامی خمالفت نشان خواهند 
عراق و از اين رو، بيطرف نگهداشنت افغانستان و مهکاری با . داد

عربستان سعودی در هپلوی حتکيم مناسبات با يمن، مهم ترين هدف سياست ما 
 .»را در منطقه می سازد
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تا اندازه يی با تاخير روی دست گرفته شده  مگر اين تدبيرها
ی ها موفق شده بودند پل راه آهن بزرگی را آملانچون  .بود

 755.قندهار بسازند -روی رود هيرمند در راه هرات
 

 ،یآملاندر نتيجه اقدامات مهندسان به هر رو، هر چه بود، 
راه های افغانستان به سوی مرزهای هند، بازسازی شده و کلی 

ی ها به يک شوسه آملانمچن را  -راه قندهار. افته بودندهببود ي
بتنی مبدل ساخته بودند که برای افغانستان چونان کشوری که 
از نداشنت راه های مدرن رنج می برد، پديده بسيار نادری 

  756.بود
 

بزرگی شبکه يی از فرودگاه ها را  کوششموسسه تودتا با 
نيروی هوايی را  حکومت هاشم خان پايگاه های. ايجاد منود

برای اين که در گام خنست امکان سرکوب سريع خيزش قبايل 
ی ها به نوبه آملان. داشته باشد، گسرتش خبشيد اشورشی پشتون ر

 . افغانستان داشتند یخود چشمداشت خود را روی فرودگاه ها
 

موسسه تودتا چند فرودگاه را بازسازی  1941مقارن با پاييز 
تازه هم ساخت که بزرگرتين آن ها منوده و چند فرودگاه 

اين فرودگاه ها ايستگاه های . فرودگاه های کابل و هرات بود
راديويی نيرومندی داشتند که دايره پوشش آن ها حتا نواحی 

 . مشالی هند را نيز فرا می گرفت
 

فعال داشت که در هپلوی آن ) هنگر(فرودگاه کابل هشت انگر 
تمان و آماده هبره برداری چهار انگر ديگر نيز در دست ساخ

ها  یآملانافزون براين، در کنار آن ها به مهکاری . بودند
هنگر  14) زير بنای(فرودگاه جديدی ساخته می شد و سنگ هتداب 

ديگر که هر يک گنجايش جا دادن دو فروند هواپيما و نيز خمزن 
مقارن با يورش  757.گذاشته شده بود ،های متحرک سوخت را داشت

خبش چشمگير کارهای ساختمانی در  ،شيستی بر شورویفا آملان
 . فرودگاه نو کابل پايان نيافته بود

 
هواپيماهای سنگين می توانستند تنها در فرودگاه هرات به 

اين شهر از سده ها بدين سو دروازه هند به . زمين بنشينند
 ی هاآملان .به آن امهيت درجه اول می داد آملانمشار می رفت و 
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 1941که کليد اين شهر را به دست بگيرند، به سال برای آن 
 . ساخت فرودگاه با باند بتنی را به پايان رساندند

 
در روند کاميابانه مبدل ساخنت افغانستان به ختته خيز برای 

ه زاردهندآيک وقفه بس رنج آور و  آملانبرای  ،هتاجم به هند
دن راه وينگر آغاز به پافشاری بر کشي 1941در سال  .پيش آمد

   758.کابل منود –هرات –خوبی ميان مشهد
اين جا بود که حکومت افغانستان برای خنستين بار به پيشنهاد 

چون ساخنت اين راه زمينه مساعدی را برای . پاسخ رد داد آملان
بار » رويداد«اين . هتاجم خارجی به افغانستان فراهم می منود

اين کشور زير  ديگر ثابت ساخت که فعاليت هر قدرت خارجی در
ند پياده هنظارات بيدارانه افغان ها قرار دارد که منی خوا

 . شطرنج بيگانگان باشند
 

ی در آملانمهه راه ها و پل های ساخته شده به دست کارشناسان 
ی به سوی گذرگاه آملانبرای حرکت سريع سپاهيان  ،افغانستان

رای بودند و فرودگاه ها ب ،به سوی هند منتهیکوهستانی  های
ساخنت فرودگاه بزرگ در هرات . فرودآوری نيروهای کماندويی

ی برنامه ريزی منوده بود آملانه بر آن بود که فرماندهی اگو
در گسرته قبايل پشتون عمليات ديسانت را به سانی که در 

 . ناروی اجنام داده بودند، تکرار منايند
 

اشيستی نقطه عطفی در پويايی های ديپلماسی ف 1941ماه فربوری 
جنگ آذرخش «با برنامه ريزی . و استخبارات در افغانستان بود

در نظر داشت  آملانرهربی  ،در برابر شوروی) اصاعقه آس(» آسا
 »ويرماخت«مقارن با آغاز هتاجم . به هند يورش بربد 1941پاييز 

سازمان اطالعات (» ابوير«به هند،  )آملاننيروهای مسلح (
العات ايتاليا می بايستی قيام بزرگ و سازمان اط) آملاننظامی 

  .برانگيزند ضد بريتانيايی قبايل پشتون را 
 

فاشيستی منی  آملانحکومت  ،بدون مساعدت حکومت افغانستان
هند بريتانيايی » زادآ«نست پيروزمندانه در نوار قبايل توا

 عبداجمليدبا از اين رو، در برلين گفتگوها . عمل منايد
 1941که در ماه فربوری  قتصاد افغانستانوزير ا - .]گ-زابلی[

 .آغاز گرديدآمده بود،  آملانبه  درمانبرای 
 

بل  درمان،  با آن که او سخت بيمار بود، هدف اصلی اش نه
به سپردن مهه گسرته  آملانگفتگو به مقصد به دست آوردن توافق 

.] گ-در صورت پيروزی در جنگ[قبايل پشتون به افغانستان 
های ديپلمات های  پويايیان می بايستی او مهچن. بود
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افزون . افغانستان را در اروپا و امريکا مهاهنگ می گردانيد
رهنمود  بر اين، هاشم خان به او در زمينه يک وظيفه ويژه

سرمايه های خاندان شاهی  ،به هر هبايی که شده: داده بود
زابلی را  ،مهه اين ها. کشدبيرون ب آملانافغانستان را از 

شخصيت بس با نفوذتری در دولت  ،ت به وزير خارجهنسب
 759.افغانستان ساخته بود

 
ی ها از بررسی ادعاهای ارضی آملانتا رسيدن او به برلين، 

مگر کنون ديگر هنگامی که . افغانستان سر باز می زدند
کشورهای حمور در پی بر افروخنت آتش آشوب در مرزهای مشال 

ی ها تصميم گرفتند اين خواهش آملانباخرتی هند افتاده بودند، 
مرز آينده  -را برآورده سازند و موافقت منايند تا رود سند

ريبنرتوپ  1941مارچ  12به تاريخ . باشد.] گ–و هند[افغانستان 
  760. موافقت منود زمينهمهه تقاضاهای زابلی در اين  اب
 

کوشيد پشتيبانی کابل را در پيشربد  آملاندر برابر آن، 
انگرانه کشورهای حمور در نوار قبايل پشتون هند اقدامات وير

دبير دولتی  -ارنست وايتسزکر. بريتانيايی به دست بياورد
به زابلی پيشنهاد منود که افغانستان که در  -وزارت خارجه

 آملانبردن آزاد جنگ افزارهای ساخت  ،ظاهر بی طرف مانده است
 . هدهند بريتانيايی اجازه بد» آزاد«را به نوار قبايل 

 
حکومت افغانستان مهچنان می بايستی به رساندن يک ايستگاه 

ی ها اجازه آملانفرستنده امواج کوتاه مساعدت منايد و به 
زابلی از بررسی . بدهد پنهانی از راديو کابل استفاده منايند

امور قبايل «اين مسايل خود داری ورزيد و اعالم منود که 
، ممکن است سالح ها به دست در غيرآن. مستلزم جتربه بزرگی است

 761.»کسان ديگری بيفتد
 

و ايتاليا در  آملانمساله مهکاری  ،1941ماه می  13به تاريخ 
. وزيرستان در ديدار موسولينی و ريبنرتوپ بررسی گرديد

ايتاليا با «موسولينی بی پرده به ريبنرتوپ اعالم داشت که 
ی مبالغ منوده است و می کوشد به يار پافقير ايپی متاس بر

 .هنگفت پول از پويايی های او به سود کشورهای حمور سود جويد
حتا هرگاه اين اقدامات بسيار پويا هم نباشند، آن ها به هر 
رو برای انگليسی ها دشواری های بزرگ نا دلبخواه را به بار 

  762. »خواهند آورد
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 ششديدار، ايتاليا برای محايت از فقير ايپی  اين پس از
برای اجنام عمليات های « يک ميليون مارک آملانره و ميليون لي

ختصيص  »ويژه در افغانستان و گسرته مرزهای هند و افغانستان
آتش «مهه اين پول ها برای اجرای عمليات نامنهاد  .دادند
دو اجنت  ختصيص يافته بودند که در بر دارنده گسيل» افروز

ه سازی قيام به وزيرستان نزد فقير ايپی برای آماد » ابوير«
 . قبايل پشتون بودند

 
مهه سالح های  1941روی مهين منظور در ماه مارچ ، به گمان غالب

که از سوی ويرماخت در اروپا  یانگليس» شده به غنيمت گرفته«
زيرا . گرفته شده بود، در گدام ويژه يی انبار گرديده بود

 763.»برای يک کشور مشخص ذخيره شده بود«
ور اسلحه به نيروهای ضد بريتانيا در هنگامی که مساله صد

رييس ستاد  -ويلهلم کيتل عراق و فلسطين مطرح گرديد،
به «دستور داد به خاور نزديک سالح های  فرماندهی ويرماخت
مگر . ايندپولندی و فرانسوی را گسيل من »غنيمت گرفته شده

نارجنک  ،سالح های ضد تانک ،تفنگ ها و تيربارهای بزرگ کاليرب
ها و توپ های صحرايی انگليسی مهه چونان ) هاوان(ا اندازه

 .ذخاير مصوون ماندند
 

های تکاپوو سازمان اطالعات ايتاليا » ابوير« 1941در اوايل 
خرابکارانه خود را در برابر هند بريتانيايی پوياتر 

 کاميابانه ترو  پرشور ترايتاليايی ها ه ژبه وي. گردانيدند
مهراه با  1941ربوری نستند در ماه فآن ها توا. اقدام می منودند

در ماه  .هزار افغانی برسانند 300ه فقير ايپی ی ها بآملان
دو ايتاليايی ديگر از گورويخت بازديد کردند و به  1941مارچ 

هزار روپيه هندی و دو تيربار دستی با مشار  سيصدفقير ايپی 
 764.دادند فراوان مرمی

 
يت منودند، جاسوس به سانی که پسان ها انگليسی ها تثب

آشيری و مهکار او، به وزيرستان از خاک ايران  -ايتاليايی
رخنه منوده بودند و پس از اجنام گفتگوها با رهرب وزيری های 

 765.شورشی بار ديگر بازگشتند
 

ممکن است که در مهان هنگام آن ها شرايطی را روشن ساختند که 
ر مهکاری در صورت آن فقير حاضر می گرديد با کشورهای حمو

فقير ايپی به پول و جنگ افزار نياز  ،پيش از هر چيزی. ايدمن
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چون او . بس طرف ضرورت بودها پول برای پيشوای وزيری . داشت
بدون آن مبارزه در برابر انگليسی ها را از سر منی توانست 

 . گيرد
 

به اطالع  1941جون  4سفير ترکيه به تاريخ  –حسن دال
خود را به » آدم«ساند که چندی پيش سفير شوروی ر –ميخاييلف

فقير ايپی در «: وزيرستان فرستاده بود که او روشن ساخت
مغاره خود نشسته است و در امر متحد ساخنت قبايل پيرامون 

او به اين دليل . پويايی بزرگی از خود نشان منی دهد ،خود
ساده منی تواند کار قبايل را سامان خبشد که او برای اين کار 

  766.»داردپول ن
 

فقير به ياری ايتاليايی ها و : به زودی اوضاع دگرگون گرديد
ی ها پول گزافی به دست آورد و آغاز به تدارک قيام آملان

فقير  1941در ماه مارچ . تازه يی در برابر انگليسی ها منود
اردوگاه خود را در گورويخت برای جا دادن دسته های نو 

يی به مسعودها فرستاد که  سپس نامه. کوهنشينان آماده ساخت
مهزمان . فرا خواند آنان را به قيام نو در برابر انگليسی ها

نربد چريکی  ،نفر 250دسته های او به تعداد نزديک به  ،با آن
 . را در ناحيه شهر بنو از سر گرفتند

 
آن ها پاسگاه شبه نظاميان  1941ماه مارچ  27-24به تاريخ های 

دسته گشتزنی  دوپايگاه های وده، قبيله يی را خلع سالح من
بريتانيايی را آتش زدند و به سوی دسته پليس  )گزمه(

 767.مرزبانی انگليس آتشباری منودند
 

کشورهای حمور توانستند باورمند شوند که در يک سخن، 
سوبسايدی های آن ها برای فقير ايپی طی مدت بسيار کوتاه 

سرويس های ويژه در اين پيوند،  .نده اآوردسود شايان توجهی 
و ايتاليا فعاليت های ضد بريتانيايی خود را در  آملان

 .افغانستان از اين هم بيشرت پويا ساختند
 

را وادار » ابوير« ،در برابر شوروی شده برنامه ريزیجنگ 
را که می بايستی به افغانستان گردايند گسيل جاسوسان جمرب 

ربی می کردند، ره کار شبکه جاسوسی را در گسرته قبايل پشتون
در  آملانساختار استخبارات  1941در ماه می . سرعت ببخشد

                                                 
آتشه نظامی  -سفير شوروی در کابل با  النکاسرت -صورت جملس ميخاييلف.  766

، 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند // بريتانيا در کابل
 . 50، برگ 163، پوشه 16، کارتن 4، پرونده ويژه 1942سال 

، پرونده 1941، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  767
 . 93، برگ 5، پوشه 196، کارتن 23ويژه 

 



 

 363

جايی که پنج گروه اطالعاتی مستقل از يک ديگر  –افغانستان
 768.تشکل يافتبه گونه هنايی ، کار می کردند

 
اجنام اقدامات ويرانگرانه در گسرته قبايل  متوجهمهه آن ها  

د بر کارمندان عمده ترين آن ها متشکل بو .بودند پشتون
رهربی آن را رزدنت استخبارات سياسی خارجی . آملان سفارت
با نام اجنتوری کارل (رايزن بازرگانی  -کارل رامسوس -آملان
، به دوش ماه می به کابل آمده بود 29که به تاريخ ) مای

سال آزگار در هند کار کرده بود و  17پيش از اين، او . داشت
ن است کار کنامم ،ه در گسرته قبايلبدون رخن«نيک می دانست که 

 769.»چندان جدی يی را در اين جا به سود رايش سوم اجنام داد
 

در نواحی مرزی  آملانبرای متويل اقدامات ويرانگرانه اجنتوری 
 400: رامسوس مبلغ گزافی را به ارز انگليسی با خود آورد ،هند

هزار  200و ) بانکنوت ها(هزار پوند اسرتلينگ به شکل اسکناس 
 770.»سکه های زرين

 :در بافتار گروه او شامل بودند
کارمند  -کورير سفارت  -مسوول مراسالت –ديرتيش ويتسيل -1

در کرسی رايزن نظامی در  1941می که در ماه » ابوير«
مگر حکومت افغانستان با تقرر او در  .کابل گماشته شد

اين مست موافقت نکرد و از مهين رو، او مسوول مراسالت 
افسر هنگ ) با نام اجنتوری پتان(ديرتيش ويتسيل . دمان

بود و آموزش های اجنام اقدامات » براندنبورگ«
خرابکارانه را ديده بود و به ويژه چيزی که شايان توجه 

او . است، سازماندهی شورش ها در ميان باشندگان عادی
مگر پشتو منی . بسيار خوب زبان پارسی را می دانست

ه الزم بود برای کار با قبايل نوار زبانی را ک. دانست
   771.دانست» آزاد

خمابره چی سفارت که مهراه با رامسوس و  -خوويلهلم د -2
ويتسيل با دستگاه راديوی الزم و ذخيره بزرگ پرزه جات 

 ارتباطاو می بايستی  .به کابل آمده بود راديويی
 .  کردمی پايدار و مطمئنی را با برلين تامين 

سفارت نيز در ماه ) شفر(متصدی رمز  -رآدولف تسوگينبيول -3
به افغانستان آمد که افزون بر مسووليت های  1941می 
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 .95-94، برگ های 1آ، پوشه  4، کارتن 8ويژه 
769 . Adamec L. W. Afghanistan s Foreign Affairs to the Mid- Twentieth Centry. Tucson 
(Arisona). 1974. P.260 

از بازی بيرون می شوند ، مسکو،  »تاراجگران«. ال. کوزنتس يو.  770
 . 17. ، ص1992

کار دار سفارت شوروی در کابل با   –صورت جملس گفتگوهای سامئلوفسکی .  771
بايگانی سياست خارجی . // 1/12/1943سفير ايتاليا  تاريخی  -رونیکوا
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دست اندر کار احيای متون اسناد به دست  ،مستقيم خود
ی از ميسيون های خارجی در آملانآمده از سوی اجنت های 

  772.بود به کمک مواد شيميايی ويژه ،کابل
 .»ابوير«کارمند  –ايرين گاليين سکرتر سفير  -4
ی در کابل آملانجای ويژه يی را در اين گروه در کالونی  -5

جورج فيشر داشت که چندين سال در  - آملانپزشک سفارت 
وان جنگ جهانی او هنوز از آ. نستان به سر می بردافغا

کار می کرد که پس  آملانيکم برای سازمان های اطالعاتی 
 773.از پايان جنگ خاطرات خود را چاپ کرده بود

 
ی ها در هراس آملاناو با داروخانه خود مهگان را از  ،در کابل

چون در شهر آوازه هايی پخش شده بود که او . نگه داشته بود
دمشن باشد، از ميان  آملانبه کمک داروهای مسی کسانی را که با 

 . می برد
 

در » دفرت فنی شرکت زيمنس«زير پوشش  ،گروه اطالعاتی ديگر
در  آملانيکی از رهربان اجنتوری  ،س آنريي. کابل عمل می کرد

ايريش توماس بود که صرفا به کارهای اطالعاتی می  -افغانستان
 –پرداخت و کار اصلی اش را به جای او دو کارمند ديگر شرکت

عمال توماس  774.ولفگانگ والتين و اتو پرايس اجنام می دادند
 دادهکه به آنان اجازه ی را آملانفعاليت مهه کارشناسان 

، کنرتل می بودند آزادانه در سرتاسر کشور گشت و گذار کند
 . کرد
 

با آمدن » دفرت فنی شرکت زيمنس«تشکيل کارمندان  1941هبار سال 
 -يک جاسوس جمرب ديگر به نام وان مايدرن که داماد سفير

هنگامی که مهراه با  1939او در سال  .تکميل گرديد ،پيلگر بود
زير ساحه ديد استخبارات  ،بود ی به مصر آمدهآملانميسيون 

 775.انگليسی افتاده بود
 

دلچسپ است که سفر هينتيگ در مصر برای گرفنت متاس با پير 
از نظر زمانی با آمدن مايدرن به اين ) گيالنی سعد(شامی 

از اين رو، می توان گمان زد که مهو . ه بودکشور مصادف گرديد
 . مايدرن با پير شامی در ارتباط بوده است

 

                                                 
772. Hauner M. Op. cit. P. 233- 234, Kurowski F. Deutsche Kommandotrupps 1939-1945. Die 
"Brandenburger" im Weltweiten Einsatz. Bd. II. Stutgart, 2000. S. 133.    

اوراق عبوری مهراه با آملانی ها و ايتاليايی های اخراج شده از .   773
، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند // افغانستان

 . 76، برگ 9، پوشه 200، کارتن 24، پرونده ويژه 1942
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گروهی  ،گروه ديگری که امهيت نه کمرتی را داشت» ابوير«برای 
مستشار ارشد نظامی در ارتش  -بود که آن را والرت شينک

کسانی چون سيمون ابرهارد، مورلوک . افغانستان رهربی می کرد
ی که در ارتش افغانستان کار می آملانو مهه تکنيسين های 

ورس های عالی ک«شينک شخصا . کردند، زير فرمان او بودند
را برای بورد فرماندهی ارتش افغانستان رهربی می » افسری

 . کرد
 

اطالعات گسرتده يی در  ،به ياری کار اين گروه استخباراتی
و تدبيرهای انگليسی ها در باره نيروهای مسلح افغانستان 

 . می رسيدبه برلين زمينه حتکيم مرزهای مشال باخرتی هند 
 

اجنت سازمان  -کورت بريکمن از سوی يک گروه اطالعاتی ديگر
، ايجاد به افغانستان آمده بود 1940امنيت ويژه که در اواخر 

آمده » دندانساز«رمسا او در افغانستان زير نام  .گرديده بود
 . بود

 
و او . بوددرمانگاه دندانسازی او يگانه درمانگاه در کابل 

يت حمرم هنا ،اين اجنت وظيفه. بودنيز پزشک شخصی هاشم خان 
به سانی که حتا وگنر منی دانست که او برای چه به کابل ( بود

برپايی متاس ها با فقير  -وظيفه اصلی بريکمن). آمده است
 . ايپی و برپايی شورش قبايل پشتون بود

 
چون . پويايی های اين فاشيست دو آتشه با شکست رو به رو شد

ها، مکارگی او با توجه به اين که از شيادی ها، نيرنگ بازی 
به سرعت مهه پول های خود را به  ،های پشتون ها آگاهی نداشت

دسته دسته  ،کسانی کرد که هر چند گاهی خرجباد هوا داد و 
 776.از فقير ايپی به کابل می آمدند! گويا به منايندگی 

 
را به گمان غالب کسی به نام  آملاناجنتوری  ،گروه پنجم
، رهربی می بود» ابوير« رزدنت 1936که از سال  777يعقوب خان

 ، حتت رهربی او، کار در ميان امانيست ها و قبايل پشتون. کرد
 . پيش برده می شد

 
از ايتاليايی ها کامال در وابستگی » ابوير« ،در گسرته قبايل

 ،که اجنتوری گسرتده يی در ميان باشندگان نوار مرزی داشتند
ول داشتند و نياز شديدی به پايتاليايی ها  ،مگر .قرار داشت

را يی ميليون ليره  شش چون رم. از کمبود آن رنج می بردند
فقير ايپی ختصيص داده بود، معطل قرار داده  باکه برای کار 

کوارونی به اين پول ها به شدت برای متويل شبکه . بود
نام اجنتوری (استخباراتی گسرتده يی که گويا از سوی رمحت خان 

                                                 
776. Hauner M. Op. Cit. P. 312, 231-232.   

برای آگاهی يابی بيشرت  -معروف به ماسرت اسکاوت مير حممد يعقوب خان.  777
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که پسان ها با » کيرتی«ضای حزب يکی از اع -هبارت رام تلوار
 .ايجاد گرديده بود، نياز داشت )ابوير مهکاری می کرد

 
بوس هنگامی که هنوز در کابل بسر می برد، تلوار را برای  

برپايی ارتباط با سازمان استخبارات ايتاليا معرفی منوده 
بود که به او رهنمود داده بود، به نوبه خود تروريست پيشين 

ام مستعار خبشی بابا را به آن ها معرفی منايد تا بنگالی به ن
ايتاليايی ها  ،جوانی را که به کابل می آيند یهندی ها

موافقت منايند فنون اجنام عمليات دهشت افگنی را آموزش 
هبارت رام تلوار مو به مو مهه هدايات بوس را اجنام 778.دهند
 . داد
 

مهراه . ابل آمداز هند به ک 1941اپريل  19به تاريخ هبارت رام 
با نام (خان گل  :های با او به کابل هندی هايی به نام

مهيندر  -» کيرتی«و يکی از رهربان حزب  )زمان مستعار شير
خان گل می . آمده بودند) با نام مستعار حممد خان( سودی سينگ

بايستی اعمال خرابکارانه را نزد ايتاليايی فرا می گرفت و 
در هند آموزشگاه زير پسان ها آموزش می ديد برای آن که 

مهيندرسينگ سودی می خواست . زمينی خرابکاران را راه بيندازد
چون يکی از اجنت های  .از طريق افغانستان به شوروی برود

به رهربی کمينرتن در باره  او می خواست. کمينرتن در پنجاب بود
و دستورهای مشخصی از مسکو به دست  گزارش بدهد اوضاع در هند

 . وردبيا
 

پيمان «بار ديگر نشان داد که  ،آنچه برای سودی پيش آمد
چه سر درگمی يی را در جنبش بين املللی » مولوتف -ريبنرتوپ

گروه  1941جون  22پيش از تاريخ . کمونيستی به بار آورده بود
عمال خبشی از اجنتوری فاشيستی در افغانستان و هند » کيرتی«

که نام ( سودی -مونيستبه هر رو، فدايی هندی و ک. بود
   . با کوارونی متاس داشت) مستعار او در کمينرتن شيروان بن بود

 
سودی و کوارونی در پغمان با هم  1941ماه می  25به تاريخ 

سودی و گانگولی در  ،در هنگام اين ديدار. ديدار منودند
به دست آوردند  ساعت از دونگارو دستور العملی را جريان يک

امت های با سيم های بيکفرد برای انفجار دادن که چگونه دين
به  779.»دنپل های راه آهن و ساختمان ها به کار برده می شو

شيمای ممکنه اهندام پل اُتک روی رود سند توضيح  ،عنوان منونه
 . داده شد

 
پس از اين درس، گانگولی به هند رفت تا آموزشگاه زير زمينی 

مگر  .يی را برای آموزش عمليات های خرابکارانه ايجاد منايد
کوارونی می . سودی به پافشاری ايتاليايی ها به کابل ماند

                                                 
بر » توطئه بوس« يادداشت گزارشی استخبارات سياسی هند در باره .  778

 پايه اعرتافات مهيندرا سينگ سودی بازداشت شده 
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مگر او  .به او بسپارد را» کار در ميان قبايل مرزی«خواست 
، ندانسنت زبان پشتو از اين پيشنهاد با دستاويز قرار دادن

 . .سر باز زد
 

ی آملانيگانه خمرب ايتاليايی و سپس هم هبارت رام،  ،در نتيجه
به کمک ناسيوناليست  1941در گسرته قبايل پشتون ماند که هبار 

های هندی شبکه يی از نقاط اتکايی را ميان کابل و پيشاور 
ز پايگاه اصلی سازمان زير زمينی ايجاد شده ا. ايجاد منود

 ،به گمان غالب780.دهکده کوداخيل در گسرته قبايل بود -سوی او
اعضای اين سازمان حتا گمان هم منی بردند که پياده هايی 

 .هستند در يک بازی بزرگ اطالعاتی
 

» اجنتوری ايتاليايی را در نوار آزاد ،کوارونی احتياط کار
بل برای او اين امکان . قبايل برای هبارت رام فاش نگردانيد

کادرهای نوی را برای استخبارات ايتاليا  تا ا فراهم ساختر
 . جلب منايد

 
 خود استخبارات بريتانيا به رغم جتربه غنی و امکانات گسرتده

های خرابکارانه ايتاليايی ها  پويايیدر آن برهه نتوانست 
نقش بزرگی را در . را در گسرته قبايل پشتون زير کنرتل بگيرد

يس بی اعتمادی فقير ايپی بازی می ناکامی استخبارات انگل
کوارونی توانست  1941اين گونه، مقارن با سال . منود

و به گونه يی پنجساله خود را نگهدارد  رنج هایدستاوردهای 
به  ،که برای ميسيون های کشورهای حمور در کابل وامنود گرديد

 . کاميابی های بزرگ دست يابد
 

به مجع آوری اطالعات نيز سازمان اطالعات جاپان  1940در اواخر
در استحکامات بريتانيايی در مرزهای هند و افغانستان 

چون جاپان هنوز وارد جنگ در برابر انگليس نشده . پيوست
فعال بود که در آن خمربان در هند  اين کشورقونسلگری  ،بود

، اطالعات مجع آوری شده از سوی آنان. جمربی کار می کردند
خود رامسوس از  ،اين رو، به گمان غالب از. موثق بود گسرتده و

رهربی ابوير خواست تا با سازمان اطالعات جاپان به تفاهم 
 . برسد

 
برلين در زمينه تبادل داده های اطالعاتی در خواهش ، توکيو

توانست اطالعات  آملانورده ساخت و سفارت آرا برباره هند 
نيا و بس ارزمشندی را در باره نيروهای ارتش بريتا بايسته

به گمان  .اوردبياستحکامات انگليسی ها در مشال هند به دست 
) شارژ د آفر(کاردار  -ايواساکی ،ی هاآملانبه خواهش  ،غالب

 ،مقصد اصلی او. از کابل به کويته رفت ،جاپان در کابل
ن ها در آارزيابی نيروهای بريتانيايی و چگونگی استحکامات 

مندی که برای دفاع از اين استحکامات نيرو. گذرگاه بوالن بود

                                                 
780. Talwar B. R. The Talwars of  Patan Land. New Dehli, 1976. P. 130-131, 141.      
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گذرگاه ساخته شده بود، بر ديپلمات جاپانی تاثير ژرف و 
از اين رو، او با بازگشت به کابل، بی . شگرفی بر جا هنادند

پرده به مهه ديپلمات های خارجی اعالم داشت که دژها و 
شکست ناپذير و نادسرتس  ،سنگرهای بريتانيايی در گذرگاه بوالن

  . اند
 

 -به آگاهی کزلف 1941جون  16رو، ايواساکی به تاريخ به هر 
ناحيه را می توان  نمهه اي«: مستشار سفارت شوروی رساند که 

چه مربوط  نآمگر، . برای سپاهيان خماصم رخنه ناپذير مشرد
بلوچستان می گردد، هر سپاه مهامجی که خبواهد به آن سرزمين 

   781.»ير شودبتازد، نسبتا به آسانی می تواند به آن سراز
 

فصل استحکامات مروشن است رامسوس از ايواساکی شرح بسيار 
مهاهنگی فعاليت . انگليس را در بلوچستان به دست آورده بود

امکان  »ابوير«های سرويس های استخباراتی کشورهای حمور به 
داد اطالعات نسبتا دقيقی را در باره اوضاع در مرزهای هند و 

 . افغانستان به دست بياورد
 

 »ابوير«در برلين تصميم گرفته شد اجنت های  1941در ماه می 
آماده سازی شورش ضد  برای» آش افروز«را زير رمز عمليات 

 1941بريتانيايی قبايل پشتون مقارن با سپتامرب 
پس از پيروزی بر  آملانکه فرماندهی هنگامی  -)»برب«علميات(

نزد ه بود، شوروی، هتاجم به سوی هند را برنامه ريزی کرد
 . گسيل دارندفقير ايپی 

 
ونگر و در  1941هنوز در ماه مارچ  ،برای تدوين اين عمليات

به برلين فرا  از کابل ،توماس -از پی او ،اوايل ماه می
شوروی را نگران سفارت  ،رفنت آن ها.  ه بودندخوانده شد

برای  آملانساخته بود، چون اين کار گواه بر آماده گيری 
ی کدامين اقدامات بزرگ و گسرتده در افغانستان پياده ساز

 . بود
 
شوروی در کابل، کارمند دبير دوم سفارت  -واويلف. م

مسوول گرد آوری اطالعات در باره گسرته (استخبارات شوروی
سفر «: به مسکو گزارش داد  ، در اين باره)قبايل پشتون

ی فراخوان ناِنتوماس به برلين را می توان از ديدگاه من چو
 برای گزارشدهی شخصی و به دست آوردن دستورالعمل های مشخص

بازگشت  چشم به راه بار ديگر بی ترديد بايد. ارزيابی کرد
چونان کسی که اوضاع در افغانستان را خوب می داند، به  -او

   782.»باشيم به ايرانيا اين جا و 
                                                 

، پرونده 1941، سال 071خارجی فدراسيون روسيه، فوند بايگانی سياست .  781
 . 41-40، برگ های 5، پوشه 196، کارتن 23ويژه 

بايگانی سياست // » فاشيست ها در افغانستان« يادداشت گزارشی .   782
، کارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
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در ماه جون  هم در افغانستان به راستی آملانرهربان اجنتوری 

مگر، پيش از آن ها دو اجنت ديگر . ه کابل بازگشتندب
 ،پروفيسور طب -» براندنبورگ«از هنگ  آملاناستخبارات 

  .آمدندبه کابل  ،فرد براندتداکرت مانفرد اوبردورفر و 
 
. آن ها وظيفه داشتند به وزيرستان نزد فقير ايپی بروند ،مهو

به  گسيل آدم های خود سرعت خبشيدن بهبرای ی ها آملان
از برلين بی درنگ به  تااز زابلی ياری خواستند  ،افغانستان

عاجل  ،بدون در نظر داشت مقررات به آن دو گونه استثنايی
 . ويزاهای ورودی بدهند

 
منی توانست اجنت » ابوير«بدون کمک ايتاليايی ها روشن است، 

از اين رو، رامسوس . های خود را به گسرته قبايل گسيل دارد
 زمينه اين بود که کوارونی. مک کوارونی گرديدخواستار ک

ی با هبارت رام تلوار را در پغمان فراهم آملانديدار جاسوس 
ی از راه بنو آملانگسيل جاسوسان  ، طرحدر اين ديدار. کرد

 783.نزد فقير ايپی بررسی گرديد
 

يک جاسوس ديگر خود به نام شير  ،کوارونی افزون بر هبارت رام
 ،معرفی کرد که به گفته هبارت رام »بويرا«افضل خان را به 

با  ،)کوارونی(او 784.کارمند سازمان اطاعات افغانستان بود
توجه به اين که به هيچ کسی اعتماد نداشت، پنهانی از چشم 

برای گفتگو  مستشار سفارت ايتاليا را نيز -انتسيلوتی ،مهگان
با پوشيدن  1941جون  12فرستاد که به تاريخ  با فقير ايپی

حکومت افغانستان بی درنگ . جامه پشتون ها از کابل برآمد
آغاز به جستجوی او منود و اعالم کرد برای کسی که او را 

 . هزار افغانی خبششی خواهد پرداخت 150بيابد، 
 

 -انتسيلوتی توانست کاميابانه به گورويخت برسد با اين مهه،
د در رون. جايی که ستاد فرماندهی فقير ايپی قرار داشت

در باره مهکاری با دو طرف  ،گفتگوهای او با رهرب وزيری ها
در ازای فقير موافقت کرد . به موافقه رسيدند کشورهای حمور

 آملانهزار پوند اسرتلينگ به سود منافع  5/12دريافت سوبسايدی 
قيام » زادآ«هرگاه در نوار قبايل . و ايتاليا کار کند

هزار پوند  75ت به سراسری در بگيرد، اين مبلغ می توانس
 785.اسرتلينگ در ماه باال برود

 
افزون بر اين پول، فقير خواهش منود عاجل به او سالح 

چون  .مگر اين سالح ها از هواپيماها انداخته نشود .برسانند

                                                 
783 .Talwar B. R. Op. cit. S. 359.   
784 . Ibild. P. 140.  

چون او . بايسته است با خاطرات هبارت رام بسيار با احتياط برخورد کرد
 .   در باره بسياری از مسايل سکوت منوده است

785 . Akten… Serie D. Bd. XIII. 1. Bonn, 1970. S. 116.   
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اين کار موجب خواهد شد انگليسی ها گورويخت و روستاهای 
ای او موافقت منود اجنت ه. ايندپيرامون آن را مبباران  ن

خمابره چی ها را با دستگاه های  -فاشيستی را نزد خود بپذيرد
 . خمابره

 
چنين بر می آيد که توانسته بود  ،به گمان غالب ،انتسيلوتی

او با . منايد  استخدامچند اجنت را در پيرامون فقير ايپی 
 سالحاز پارتی کوچکی با خود برای فقير ايپی مبلغ بزرگی را 

ک و مقداری هم برگ های تبليغی فاشيستی به مشول تيربار سب ها
 786.ا آورده بودر
 

انگليسی ها توانسته  ،بازگشت انتسيلوتی به کابل پيشهنوز 
را هنگامی که او  ترمجان سفارت ايتاليا را  -حممد اسلم بودند

به روستای آبايی خود در نزديکی کويته آمده باکی با بی 
ز حممد اسلم استخبارات انگليس ا. ازداشت منايند، ببود

ايتاليايی ها با فقير ايپی و های اطالعاتی را در باره متاس 
به چنگ  از وزيرستان ادر باره بازديد مستشار سفارت ايتالي

نتوانستند جاسوس  ،مگر انگليسی ها هر چه بود .آورد
 . را به چنگ بياورند و گرفتار منايند )انتسيلوتی( ايتاليايی

 
يک پارتی افغانستان  به ،شورویبر  آملاندر آستانه هتاجم 

اما . اسلحه رسيد که برای فقير ايپی در نظر گرفته شده بود
خطر نکرد چنين حمموله يی را با پست  آملاناين بار استخبارات 

برای رساندن جنگ . ديپلماتيک از طريق خاک شوروی بگذراند
با خودروها از عملياتی را ی ها آملان ،افزارها به افغانستان

ترکيه و ايران زير پوشش مسابقه اتوموبيل رانی گو اين راه 
.  زمايش فلکس واگن های مدل نو سازماندهی منودندآکه برای 

که توانست به دوش خود گرفت رهربی رساندن اسلحه را وگنر 
آن هم اسلحه را از  –کاميابانه نزديک به يک تن کاالی قاچاق

پس از  787.اندکشور ترکيه، ايران و افغانستان بگذرمرزهای 
 . به مرحله هنايی رسيد» آتش افروز«عمليات  ،بازگشت او

 
فاشيستی و متحدان آن می  آملان ،در مرحله خنست جنگ جهانی دوم

قبايل  »آزاد«کوشيدند با مساعی مهگانی و بامهی در نوار 
. پشتون هند بريتانيايی اجنتوری گسرتده خود را هپن منايند

ی توامنندانه و احتياط آميز ايتاليا به ياری پويايی ها
کوارونی توانست موفقيت های تازه يی در اين کار به دست 

 ،آملانايتاليا و سازمان های اطالعاتی عمده  دستاورد .بياورد
عقد سازشنامه با فقير ايپی در باره مهکاری در برابر 

 . بريتانيا بود
 

                                                 
786. Hauner M. Op. Cit. P. 229-230.    

، 23، پرونده ويژه 071است خارجی فدراسيون روسيه، فوند بايگانی سي. 787
  . 151برگ  6، پوشه 196کارتن 
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 با توجه به آن که هيتلر برنامه ريزی منوده بود مقارن با
روی را در هم بکوبد در روند جنگ آذرخش آسايش شو 1941سپتامرب 

در سال های  مهه اجنتوری فاشيستی در افغانستان و شکست بدهد،
  . ا بر ضد هند بريتانيايی عمل می کردندتعمد 1939-1941

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبش سی و سوم
 »افروز آتش«عمليات  تسشک

 
روی و خنستين پيروزی های بزرگ شو بر آملانپس از آغاز جتاوز 

سازمان استخبارات ( »ابوير«ويرماخت در جبهه خاوری، رهربی 
تصميم گرفت به تدارک قيام ضد انگليسی قبايل  )آملاننظامی 

سرهنگ اروين فن  1941جون 24هنوز به تاريخ . پشتون بپردازد
) ارانهکعمليات خرابخبش ( 11رييس ابوير  -الهوزين ويوريمونت

در کابل دستوری را صادر منود تا به پياده  آملانارت به سف
  788. ردازدپب  »آتش افروز«سازی عمليات 

 
نت های اج -اين عمليات به اوبردورفر و براندت در چهارچوب

ابوير دستور داده شده بود به فقير ايپی خنستين پارتی اسلحه 
. و مبلغ بزرگ پول را به ارز های افغانی و هندی برسانند

به ياری  می بايستی پس از رسيدن به وزيرستانسان آملانی جاسو
منايند که مطابق با » برب«فقير آغاز به پياده منودن عمليات 

ی بر آملاندر آستانه هتاجم سپاهيان  1941آن در ماه سپتامرب 

                                                 
788. Mader J. Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Berlin, 1971. S. 357-358 .  
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می شد قيام سراسری قبايل مرزی پشتون را  یهند برنامه ريز
 . ددر پشت جبهه ارتش بريتانيا بر انگيزن

 
اين وظيفه را در برابر اجنت های خود  ويوريمونت -نيهوزال

شورش ضد بريتانيايی را در ميان  بايد در گام خنست: قرار داد
  789.مومندها و افريدی ها برانگيخت ،وزيری ها

 
ی اتشايد با به دست آوردن اطالع ،ر اواخر ماه جونکوارونی د

مبنی بر پذيرش  از انتسيلوتی در باره موافقت رهرب وزيری ها
را از کابل سوار بر خودرو  آن ها کوشيد ،یآملان های جاسوس

مگر از سوی پليس افغانستان در . بربد خود با مشاره ديپلماتيک
 790.ردددو باره به کابل برگشد  گرديز متوقف گرديد و ناگزير 

 
که در کجا  می دادتسيلوتی که می بايستی اطالع نتا بازگشت ا

های ابوير  ی فقير ايپی در انتظار اجنتو چه وقت آدم ها
از اين . معنا نداشت» آتش افروز«د، آغاز منودن عمليات نا

با بی قراری انتظار بازگشت  آملانرو، سفارت های ايتاليا و 
 . شيدندکاجنت خود را از گورويخت می 

 
دير  از وزيرستان به کابل پيک 1941والی جدر اوايل ماه 

ر ايپی قيام تازه يی يفق«: ور رسيدانتظار برای کشورهای حم
  791.»ستارا در برابر انگليسی ها آغاز منوده 

 
رش های وزيری ها بر دژهای بريتانيايی در ودر يک از ي

انتسيلوتی نيز شرکت ورزيده بود که پس از آن بی  ،زيرستانو
بازگشت او  سرعت خبشيدن به برای. درنگ به افغانستان برگشت

موتر سفارت  بار کرد مهسر خود را به کابل، کوارونی خط
توانست کاميابانه جاسوس  که فرستدبايتاليا به دنبال او 

 792.ايتاليايی را به سفارت برساند
 

انگليسی ها را هنايت  ،گفتگوهای انتسيلوتی با فقير ايپی
آن ها روشن گرديده بود  زيرا به. ه بودبرپشان و نگران ساخت

 آملانتاليا در آستانه يورش و سازمان اطالعات اي »بويرا«که 
                                                 
789 . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981. P. 236.  

دبير دوم سفارت شوروی در کابل زير نام  -يادداشت گزارشی واويلف. 790
// »فاشيست ها در افغانستان و پويايی های ويرانگرانه آن ها «

، 23، پرونده ويژه 071بايگانی سياست خارجی فدراسسيون روسيه، فوند 
 .137، برگ 9، پوشه179کارتن 

بايگانی خدمات اطالعات // 7/2/1941اندت، تاريخی گزارش فرد بر.  791
 .3و 2، برگ های »هند«، 2437خارجی، کارتن مشاره 

 
دبير دوم سفارت شوروی در کابل زير نام  -يادداشت گزارشی واويلف . 792
// »فاشيست ها در افغانستان و پويايی های ويرانگرانه آن ها «

، 23، پرونده ويژه 071 بايگانی سياست خارجی فدراسسيون روسيه، فوند
 .137، برگ 9، پوشه179کارتن 
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که  ندبا امان اهللا بسته ا سازشنامه يی را ،فاشيستی بر شوروی
در شورهای حمور کد سپرده بود به هامان اهللا تع ،آنبا ابق طم

 . کمک منايد پشتون های خاوری یام سراسريقزمينه برانگيخنت 
 

جاسوس های انگليسی در افغانستان می دانستند  و ديپلمات ها
منی تواند اوضاع را در بدون کمک شوروی،  ،بريتانيای کبير که

شورش قبايل گيری از برای جلو. اين کشور زير کنرتل بگيرد
را  آملانگروهک هوادار تا مرزی پشتون، بر انگليسی ها بود 

را  یفاشيست »ستون پنجم«در حکومت افغانستان خنثی بسازد و 
سفارت ين رو، از مه. در جنوب  افغانستان نابود گرداند

 ،آملانس در کابل هنوز پيش از آغاز جنگ ميان شوروی و ليانگ
   .بودابل کسفارت شوروی در  در پی برپايی متاس با

 
رزدنت (رايزن نظامی سفارت انگليس در کابل -سرگرد النکاسرت

دو ( 1941جوالی  چهاردهم، به تاريخ )سازمان اطالعات انگليس
 -با  واويلف) لوتی از کابليانتس» ناپديد شدن« روز پس از

هنگام اين ديدار،  .دبير دوم سفارت شوروی ديدار منود
ديپلمات انگليسی با آرزومندی مبنی بر اين که واويلف را 
وارد حبث مساله قبايل مرزی پشتون بسازد، آغاز به بازگويی 

. مسيرهای کوچروی های تابستانی آن ها به افغانستان منود
از پرواکاسيون نوبتی ديگر انگليسی ها  ديپلمات ما با هراس

که سازمان استخبارات بريتانيا در افغانستان به اجنام آن بس 
ماهرانه و هنرمندانه کار می کرد، از بررسی اوضاع در 

 . مرزهای هند و افغانستان سر باز زد
 

سخنان صادقانه  در برابرانتظار واکنش ديگری از واويلف 
با داشنت روابط بسيار خوب خود با  ناگهانی رزدنت انگليسی که

چنين بر می آيد که النکاسرت . بامساچی ها بنام بود، دشوار بود
با درک اين نکته، برای آن که خود را تربئه منوده باشد، 

هيچگاهی در مشال افغانستان در «ناگهان به واويلف گفت که 
گفتگوها ناگهانی سپس  793.»نزديکی های مرزهای مشا نبوده ام

 . افت و ديپلمات انگليسی رفتان يپاي
 

ديپلمات ديگر هيچ يک از  ،پس از ديدار النکاسرت با واويلف
تالش نورزيدند با ديپلمات های شوروی متاس  يیبريتانياهای 

با گذشت هر  1941ها در ماه جون  یبگيرند با آن که انگليس
روز هر چه بيشرت در لزوم اقدامات بامهی با شوروی در برابر 

 .فغانستان باورمندتر می شدنداتوری فاشيستی در اجن
 

سخنرانی معروف ايراد  و ه شورویفاشيستی ب آملان پس از محله
و سپردن وعده از سوی او در زمينه ياری رسانی  چرچيلتاريخی 

سفير انگليس  -زر تيتلريبه کشور ما در جنگ با فاشيسم، فر
ی درنگ گام د، بنابی آن که منتظر رهنمود لندن مب در کابل،

                                                 
بايگانی خدمات // يادداشت صورت جملس ديدار واويلف با النکاسرت .  793

 .5-3، برگ های »قبايل« ، 1225اطالعات خارجی، کارتن 
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. برداشت برای نزديکی با سفارت شوروی در کابل پويايیهای 
او که از آماده گيری های فاشيست ها نيک آگاهی داشت، هراس 
داشت که انگليس به تنهايی منی تواند حکومت افغانستان را از 

بدون مهکاری با شوروی، انگليسی . باز دارد آملان نزديکی با
ی ها و ايتاليايی ها از آملاناخراج ها منی توانستند حتا به 
 . افغانستان اميدوار باشند

 
دبير  -فليتچر 1941جون  بيست و سومدر اين پيوند، به تاريخ 

از منايندگی ديپلماتيک شوروی  ،يکم سفارت بريتانيا در کابل
در کابل بازديد و به منايندگی از فريزر تيلر پيشنهاد منود 

 مهکاریها از افغانستان  یآملاندر زمينه برون راندن «
   794.»منايند

 
سرگرم بازديد از مشال  ،در اين هنگام ،سفير شوروی -ميخاييلف

در آن جا پويايی های پر رنگی  ی هاآملانکه (افغانستان 
سرپرست سفارت  مستشار، -، کزلفدر اين هنگام .دبو ،)داشتند

 بود که بی درنگ در باره پيشنهاد انگليسی ها به مسکو گزارش
جون با به دست آوردن دستور از  بيست و هشتمداد و به تاريخ 

کميساريای خلق در امور خارجی از سفارت انگليس در کابل 
پيشنهاد او در «ديدار منود و به اطالع فريزر تيتلر رساند که 

مهی ميسيون های انگليس و شوروی اباره سازماندهی اقدامات ب
  795».تان پذيرفته می شودی ها از افغانسآملاناج ردر زمينه اخ

 
به کابل بازگشت،  ،به تاريخ يکم جوالی ميخاييلف هنگامی که

ی وروبه سفارت شبرای ديدار با او سفير انگليس بی درنگ 
اين خنستين بازديد مناينده انگليس در کابل از سفارت . آمد

طی ساليان دراز رويارويی و خماصمت ميان شوروی و . شوروی بود
آشتی  دمشن«دار تصور پاي ،ر در اين کشوربريتانيای کبي

از اين رو، در اين . بود گرفتهشکل از يک ديگر » ناپذير
 تهر دو ديپلمات با يک ديگر برخورد بس ديپلما ،ديدار

 796.بانه و تشريفاتی داشتندآام
 

ی ها در آملاندر باره اقدامات ميان آن ها مبادله اطالعات 
صرف به تاريخ چهارم  ،در سال های پيش از جنگ ،افغانستان

                                                 
مستشار سفارت شوروی در کابل با  -يادداشت صورت جملس  ديدار کزلف  . 794

، پرونده 1941، سال 071ی روسيه، فوند بايگانی سياست خارج// فليتچر
 .120، برگ 5، پوشه 196، کارتن 23ويژه 

بايگانی سياست // يادداشت صورت جملس ديدار کزلف با فريزر تيتلر. 795
، 5، پوشه 196، کارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071خارجی روسيه، فوند 

 .118برگ 
   

ير شوروی در افغانستان با سف -يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف . 796
بايگانی سياست // 1/11/1941سفير انگليس در کابل، تاريخی  -فريزر تيتلر

، کارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 167، برگ 6،پوشه 196
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 ،در اين روز. آغاز گرديد!) به ابتکار انگليسی ها(جوالی، 
سفير بريتانيا به آگاهی سفير شوروی اطالعاتی را  در باره 

که درگذشته هنايت حمرم مشرده ) سعد گيالنی(ماجراجويی پير شامی 
اين گونه، با فروريختاندن ديوارهای ناباوری . می شد، رساند

ديپلمات های شوروی و انگليس آغاز به برپايی  دو جانبه،
. فاشيستی در افغانستان منودند» ستون پنجم«مهکاری در برابر 

پنهان منی کرد که به چنين مهسوی يی هنايت  يیجانب بريتانيا
 . دلچسپی دارد

 
به گونه عاجل از استخبارات انگليس  ،جوالیچهارم  روزبه 

دورفر  اوبر -ی هاآملانه در باره گسيل برنامه ريزی شدکابل 
به اقامتگاه نائب السلطنه هند در  ،به وزيرستان ؛و براندت

که در آن در باره  فرستادرا  27گزارش اطالعاتی مشاره  ،مسله
پس از مورد انتسيلوتی  797»آتش افروز«مقاصد و وظايف عمليات 

، آمده ه وزيری ها را تسريع خبشيدزکه سفر او آغاز قيام تا
ه هر هبايی بتا سی ها می دانستند که بر آنان است انگلي. بود

را به دام  آملانان استخبارات نظامی اجنت های سازم ،که شده
 . انداخته و گرفتار منايند

 
می کوشيد مهه آنچه را که ممکن بود اجنام  آملانبه نوبه خود 

دهد برای آن که قيام را در گسرته قبايل پشتون در مرزهای 
 . آماده کند هند و افغانستان

 
را  هينتيگ . وتقرر  ريبنرتوپ دستور ،1941جون  29به تاريخ 

که می بايستی امضاء کرد  در کابل آملاندر کرسی سفير جديد 
ريبنرتوپ و . رهربی منايد اجنتوری فاشيستی را در افغانستان

بر آن  آملاننظامی  استخباراترييس سازمان -درياساالر کاناريس
در زمينه تنيدن  سرشاربا داشنت جتربه  نتيگهيسنجش داشتند که 

جاسوسی و پيشربد اقدامات ويرانگرانه در  های سازمان
می تواند کاميابانه عمليات  ،افغانستان و کشورهای عربی

را در افغانستان و مشال  آملانطراحی شده از سوی استخبارات 
 .به سر رساندهند 

 
به  )هينتيگ( آملانميانه وزارت خارجه  رخاو فرترييس د گماشنت

گواه برآن بود که در افغانستان و  ،کرسی سفارت در کابل
. اندقبايل رويدادهای بزرگی در ُشُرف وقوع  »آزاد« نوار

که فرانتس فن کاناريس پيشنهاد منود  1941هنگامی که تابستان 
در ترکيه را با اسکار فن نيدر ماير تعويض  آملانسفير  -پاپن

: ها به گونه هنايی روشن گرديد که برای انگليسی  ،دننک
دهليز و  بزنندی ها می خواهند بر آنان در هند ضربه آملان

                                                 
797. Hauner M. Op. cit. P. 236 
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مطمئنی را برای اجنت های خود از راه ترکيه، ايران و 
  798.افغانستان تدارک ببينند

 
از سوی استخبارات  1941در گزارش حمرم تدوين شده در ماه جوالی 

بارون فن «زير نام  برای حکومت انگليس )MI-2(بريتانيا 
: آمده است» دسيسه های کشورهای حمور در افغانستان و هينتيگ

 به گمان غالب ی هاآملانايتاليايی ها و  ،در سه ماه اخير«
کرده يی آغاز به بازی منودن نقش تعيين کننده و قاطعانه 

سازمانگری  بزرگ کارروايی و کدام   سرگرم با پويايی -اند
 قيام پشتون ها در که هدف آن برپايیدر افغانستان هستند 

می  وايیرکاراين  گرداننده. اين جا و در مرز مشال باخرتی است
به م که از رباشد بوس  -بايستی رهرب جناح چپ کنگره ملی هند

   . آن را به راه خواهد انداخت ،خود در کابل عمال ياری
 

ر تا به منظور برپايی شورش د او دستور العمل هايی داده است
با فقير ايپی و ديگر سران  ،مرز مشال باخرتی هند و پنجاب

 799.»هايی برپا گردد متاس ،قبايل
 

در باره روابط هينتيگ بود سپس در گزارش اطالعاتی آورده شده 
و  )سعد گيالنی(با امان اهللا خان، صديق خان چرخی و پير شامی 

ها  ی ها و ايتاليايیآملانمهه تالش های «نشاندهی شده بود که 
در زمينه برپايی قيام سراسری قبايل مرزی پشتون عمدتا به 
ياری موضعگيری حکومت افغانستان که با کشورهای حمور در 

 . »، ناکام بوده استزمينه مهنوايی و مهراهی نکرده است
  

با مجع بندی و آناليز اوضاع در در گزارش خود MI-2  در پايان،
بر پايه «ده بود که نشاندهی کر ،مرزهای هند و افغانستان

برای را بزرگرتين هتديد فقير ايپی  طالعاتی،آخرين گزارش های ا
استخبارات بريتانيا بايسته می . انگليسی ها متوجه می سازد

آمدن هينتيگ به  گيری ازاز مهه وسايل برای جلو تا پندارد
او به گونه يی که در گزارش  های که پويايی( افغانستان

 1920و  1916رامی های سال های آعلت نا« ،يادآوری گرديده است
هبره  ،)»در مرزهای مشال باخرتی هند و افغانستان گرديده بود

 .»گرفت
 

واکنش حکومت بريتانيا در هند به امکان آمدن هينتيگ به 
افغانستان را هبرت از هر چيزی سخنان يکی از افسران 

: استخبارات انگليس در گسرته قبايل پشتون بازتاب می دهد

                                                 
، 1972، مسکو، ، جنگ پنهانی در خاور نزديک و ميانه.روميانتسف، ف.  798
  . 86. ص

، ...نگاه شود به هاونر// برگرفته از گزارش های اطالعاتی انگليس. 799
 .مهان جا



 

 377

هرگاه اين هينتيگ، مهان هينتيگ باشد، روزهای تيره و تاری «
 800.»را در پيش رو خواهيم داشت

 
هنگامی که حکومت افغانستان زير تاثير پيروزی های ارتش 

 1941در ماه جوالی  ،خاوریهای در جبهه  )»ويرماخت«( آملان
پنهانی موافقت خود را با گماشته شدن هينتيگ به کرسی سفارت 

در کابل داده بود، حکومت انگليس بی درنگ به فريزر  آملان
به بريتانيای تا تيتلر رهنمود داد هاشم خان را وادار سازد 

ی هيچگاهی رييس آملانکبير تضمين بدهد که اين ديپلمات 
 .اهد گرديدودر کابل خن آملانميسيون 

 
خنستين پرده منايش « در کابل، سفير انگليس ،جوالی هنمبه تاريخ 

 در وزارت خارجه افغانستان »ريپرتوار«ا در اين خود ر
که در آن به شدت در برابر آمدن هينتيگ به  »برگزار کرد

وزير  –تيتلر، روز ديگر با علی حممد خان 801.کرد» برآمد«کابل 
علی حممد خان  به او به . خارجه  افغانستان ديدار کرد

اری تقاضای لندن  خود د نمنايندگی از حکومت خود از برآورد
  802».ورزيد

 
حال که کار به جايی رسيده بود که هاشم خان دست نشانده و 
زر خريد انگليسی ها آغاز به مهر ورزی با فاشيست ها منوده 

بدترين  »پيشواز«به برحکومت بريتانيا در هند بود تا  بود،
 . روزهای خود آماده شود

 
دی ميانه به زو راجنتوری فاشيستی در کشور های خاوتکاپوهای 

شوروی و انگليس را وادار گردانيد تا اين مساله را در باال 
استالين  1941جوالی هشتم به تاريخ . ترين تراز بررسی منايند

. سفير انگليس ديدار کرد -برای خنستين بار با ريچارد کريپس
پيش از اين ديدار، او به تفصيل  مهه گزارش های ديپلمات های 

ه کرد و نتيجه گيری منود که شوروی را در افغانستان مطالع
مصوون با شوروی حمض برای  ها انگليس به تنگاتنگ ترين مهکاری

به گمان  .آماده اند مرزهای هند از هتديد فاشيست ها خنتسا
استخبارات شوروی در باره پويايی  مدارکغالب، استالين با 

شنا آ کشورهای حمور در ايران و افغانستان» ستون پنجم«های 
  .شده بود

 
و  آملاندر ميان اين مدارک، يک سندی بود در باره تالش های 

ايتاليا مبنی بر حتريک شورش پشتون ها در مرزهای مشال باخرتی 

                                                 
آدمک، تاريخ روابط خارجی افغانستان در ميانه  سده بيستم ، . 800

 .منت انگليسی 243. ، ص1974، سال )اريزونا(تکسون، 
 

// 28/7/1941تاريخی  ،يادداشت ديدار ميخاييلف با فريزر تيتلر.  801
، 23، پرونده ويژه 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 

 . 193، برگ 5، پوشه 196کارتن 
802. Hauner M. Op.cit. P. 311. 
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که با دادن وعده  پی برداستالين بی درنگ . هند بريتانيايی
فاشيستی  آملانکمک به بريتانيای کبير در نابودسازی اجنتوری 

می تواند عقد سازشنامه را حکومت شوروی  ،در خاور ميانه
در جنگ در  ميان شوروی و انگليس در زمينه اقدامات بامهی

 .دخشبسرعت ب آملانبرابر 
 

در پيوند با اين، استالين، در ديار با کريپس، پس از سرزنش 
حکومت انگليس که از امضای سازشنامه با شوروی سر باز می 

ايران و هم در ی ها را هم در آملان چشمگير مترکز  مساله«زد، 
زيان  ،افغانستان که می توانست هم به انگليس و هم به شوروی

      803.»برساند، به رخ انگليسی ها کشيد
 

کريپس دانست که او دستورهای  اهبام آميزاز پاسخ  ،استالين
از اين رو، از گزارش سفير . روشنی در زمينه از لندن ندارد

يس در کابل را که شوروی در کابل، آن خبش سخنان سفير انگل
ی ها را از افغانستان اخراج آملانبايسته است « گفته بود

وعده سپرد از  ، در پاسخفرستاده انگليس. ، ياد آور شد«کرد
در باره روی دست گرفنت تدبيرها در ايران و هرگاه «لندن 

 .»در افغانستان، بپرسد -خطری پيش بيايد
 

شان دادند، که رخدادهای بعدی در افغانستان ن سانیبه 
در برابر  مهگام و پيشنهاد استالين در باره اقدامات بامهی

اين را مهچنان . اجنتوری فاشيستی بسيار به موقع و به جا بود
مهکاری «نيک می دانست که  ،وزير خارجه انگليس -انتونی ايدن
برای حفظ منافع بريتانيا در کشورهای خاور با شوروی 

   .بايسته می پنداشت را 804»ميانه
 

که  ه بودندديشيدنيندر لندن روی پيشنهاد استالين هنوز 
ی ها و ايتاليايی ها شتابان آماده می شدند اوبر دورفر آملان

انتسيلوتی با بازگشت از نزد فقير . را به وزيرستان بفرستند
زمان و جايی را که آدم های  ،به کوارونی و رامسوس ،ايپی

خواهند بود، اطالع  فقير ايپی در انتظار اجنت های ابوير
 . داد
 

که به ترتيب ( در کابل، آملانپزشکان سفارت  -فيشر و بريکمن
نيز مشارکت  ، )بودندSD(806(» .دی. اس«و 805»ابوير«ماموران 

اين فاکت . داشتند» آتش افروز«بس پويايی در تدارک عمليات 
در  ».دی. اس«و » ابوير«گواه بر مهاهنگی و مهکاری تنگاتنگ 

                                                 
مناسبات انگليس و شوروی در زمان جنگ جهانی دوم، جلد يکم، مسکو، . 803

 .72. ، ص1983
804. Lawlor S. Britain and Russian entry into the War. // Diplomacy and Intelligence during the 
Secind War. Cambidge, 1985.P. 177.   

 .گ-سازمان استخبارات نظامی آملان در دوره هيتلر.  805
 –خدمات امنيتی  -به آملانی -») Sicherheit Dinst(زيشرهايت دينست «خمفف  . 806

 .گ-دستگاه امنيت کشوری آملان
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 مهو، فيشر 807.دروفر و براندت به گسرته قبايل داشتگسيل اوبر 
 ورفر و برندتوبر داپيشنهاد منوده بود که  )مند ابويررکا(

مير صاحب سرهنگ  بردار  -.]گ-يعقوب خان اسکاوتحممد مير [را 
مهراهی کند که به نوبه  ،)در کابل» ابوير«جاسوس ( 808-خان
 ،به وزيرستان رو شی ها سفارش منود برای سفر پيآملانبه  ،خود
هند بريتانيايی با خود به » آزاد«پشتون را از نوار نفر نه 

 . مهراه بگيرند
 

، به گمان غالب، کمک منود ارتباط .)دی. کارمند اس(بريکمن
از  مشاری. ی و قبايل مرزی تامين گرددآملانمطمئنی ميان هيات 

به چنگ استخبارات شوروی  سران قبايل،به های او نامه 
و شايد در مسکو بود که در باره گسيل اجنت های  وده بافتاد

  809.نزد فقير ايپی آگاهی يافته بودند» ابوير«
 

در هر صورت از مهان آغاز » آتش افروز«هر چه بود، عمليات 
ی ها با بی احتياطی برای اجنام آملانچون . حمکوم به شکست بود

ی بودند که برخ آن پای مشار بسيار آدم ها را به آن کشانده
از آنان اجنت های استخبارت بريتانيا و افغانستان از کار 

 .برآمدند

                                                 
807 . Glasneck J., Kircheisen I. Turkai und Afghanistan – Brennpunkte der Orietpolitik im 
Zweiten Weltkrig. Berlin, 1968. S. 244. 

جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ در باره  203-202. ص.غبار در ص . 808
حممد يعقوب خان سکاوت با چند  1939در سال «: اين شخص چنين می نگارد
. ستان ارتباط سياسی و حتريک آميزی برقرار کردنفر جرمنی مستخدم افغان

جرمنی ها به هوس فعاليت ضد انگليسی در سرحدات شرقی افغانستان، از 
 .کابل به مقصد پاکتيا در معيت راهنمای شان فرار کردند

 
قوه پيش بين دولت، اين ها را در لوگر حمصور و از بين جاروب کرد و  

او . نام مدتی در حمبس کابل ماندحممد يعقوب خان سکاوت هم به مهين 
پسان ها هم وظيفه جديدی را در پاکستان قبول و در . بعدها رها شد

راديو پاکستان ضد سياست افغانستان راجع به پشتونستان مشغول تبليغ 
چنان که برادرش در کابل عين وظيفه را به شکل معکوس اجنام می . گرديد
رده و اين جنگ سياسی مشتعل يعنی ضديت با پاکستان را تبليغ ک. داد

  .گ-.»نگه داشته می شد
 

خنستين  -شوهر بانو پروين؟ -مير حممد يعقوب خان: يادداشت گزارنده
مير صاحب  -برادر حممد يعقوب خان. سراينده وآوازخان زن در کشور بود

معروف به ماسرت اسکاوت بود که پسان ها به » مير خان«خان، مهان 
ديوی پاکستان در سال های جنگ راديويی ميان دو پاکستان گريخت و در را

کشور در زمان داوود خان به بدگويی از خاندان شاهی می پرداخت و هر 
يارب  -از جور دهر دون ستم ديره دون کشيم«: شب اين شعر را می خواند

 -با اشاره به ديره دون هندوستان(» چه کرده ايم که جور دو دون کشيم
و سپس هم در اواخر ) نادر خان در دوره تبعيدحمل بود و باش خاندان 

) در دوره جنرال حممد ضياء احلق(و اوايل سال های دهه هشتاد  1970دهه 
» کاکا جان و برخوردار«برنامه تبليغی پرشنونده » کاکا جان«به نام 

را به سود رژيم نظاميگر پاکستان، اعراب و غرب و بر عليه رژيم حزب 
 .  و شوروی پيشين، پخش می کرد دمکراتيک خلق افغانستان

809 . Hauner. M. Op. cit. P.330. 
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ی خود معرفی کرده آملاناجنتی که ايتاليايی ها به مهتايان 

شير افضل خان، کارمند پليس افغانستان از کار برآمد  -بودند
ابوير » آتش افروز«که از طريق او اطالعات در باره عمليات 

گ دست اندر کاران آن را زير  را به دست آورده و بی درن
  810.خود گرفته بود و ترصد نظارت

 
منی خواست مناسبات با انگليس را خراب بسازد و به هاشم خان 

گونه مدلل هراس داشت که در صورت قيام پتان ها در هند، در 
از اين . افغانستان نيز پشتون ها سر به شورش خواهند برداشت

بل فرمان داد تا اجنت های به استخبارات خود و پليس کا رو،
 . الفعل گرفتار منايندابوير را با

 
استخبارات بريتانيا کمک بزرگی را در بازداشت اوبر دورفر و 

به گونه يی که پسان ها . برندت به افغان ها ارزانی کرد
مهه آدم هايی که ، دسانبرندت در برلين می کوشيد به اثبات بر

به » يا راهنما مهراه بر«به عنوان  )مير خان( مير صاحب خان
گذاشته بود، کامندان پليس کابل از کار ی ها آملاندسرتس 

، اجنت استخبارات )مير خان( خود مير صاحب خان. برآمدند
ابويری «بود تا  شده بريتانيا برآمد که به او وظيفه داده

ن بکشاند و شارا به دام گسرتانيده شده بر سر راه » ها
 . بيندازد

 
آن که در سودای آن باشد که طرح های استخبارات رامسوس، بی 

کوشيد به ياری ايتاليايی  در افغانستان فاش شده است، آملان
 .جنگ افزار های مدرن را گسيل دارداز ها به فقير پارتی يی 

به برلين پيام رمزی گسيل گرديد به  1941جوالی  14به تاريخ 
وزيری ها  امضای پيلگر که در آن فهرست تسليحات مورد نياز

تفنگ های انگليسی، نارجنک های دستی، سالح : آورده شده بود
در نظر بود اين  811...تيربارهای پدافند هوايی و های ضد زرهی

. برسانند» رودس«جنگ افزارها را با هواپيماهای ايتاليايی 
از رسيدن اجنت های ابوير نزد فقير در  سسالح ها بايد پ اين

  .  ی شدگورويخت،  به او رسانده م
 

هرگاه چنين می شد، بی ترديد در وزيرستان شورش بزرگ ضد 
بريتانيايی در می گرفت، چون خبش بزرگ قبايل پشتون استان 

مگر، . می پيوستندبه فقير مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی 
ايتاليايی ها اين پيشنهاد را با تکيه به خواهش مصرانه 

؛ سالح ها نيندازنداپيما از هواين که به او  فقير مبنی بر
 -برای رامسوس و ويتسيل تنها يک چيز مانده بود812.رد کردند

                                                 
810.  Talwar B. R. The Talwars of  Patan Land. New Dehli, 1976. P. 140. 
811. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918- 1945. Sierie D. Bd. Xii . 1. Bonn, 1970. S. 
116. Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien; 1968. S.116. 
812. Hauner. M. Op. cit. P. 230. 
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بکوشند به کمک مهان ايتاليايی ها پارتی کوچک اسلحه را مهراه 
  .با اوبر دورفر و برندت بفرستند

 
ی ها و ايتاليايی ها تالش داشتند با کمک آملانگذشته از اين، 

قوماندان قوای (سپاه مرکزی  فرمانده -سردار حممد داوود خان
 .به وزيرستان رخنه منايند )مرکز

 
 ،اوبر دورفر و برندت ،1941جوالی  19به تاريخ به هر رو، 

سوار بر يک خود رو، به مهراهی دوازده نفر وزيری، از مهان 
 راهی که در گذشته در ماه جون کوارونی کوشيده بود، برود،

يری ها تعيين شده بود، به جايی که از پيش برای ديدار با وز
درست در مهين جا بود که آن ها در دام گسرتانيده شده  .رسيدند

دام » شاندن«جا، برای . از سوی مرزبانان افغانستان افتادند
بسيار زيرکانه و آگاهانه گزيده شده بود پِل کوچک و باريک 

 .در لوگر» علم«
 

، روی پل رسيد» ابوير«هنگامی که خود رو حامل اجنت های
اوبر دورفر  ،در اين هنگام. دادند) توقف(» ايست«افغان ها 

سفرهای استخباراتی پيشين  درکه شايد بارها در چنين اوضاعی 
خود در افغانستان گير افتاده بود، بی درنگ آتش گشود  

ريسکی که او به آن دست يازيده  . وکوشيد از دام بگريزد
ه پيشوازش آمده چون او وزيری هايی را که ب. بود، مدلل بود

مگر، مرزبانان افغانی توانستند با . بودند، به چشم می ديد
 . خنستين شليک خود او را بکشند و مهتای او را زمخی بسازند

 
را مهراهی می کردند و مهين گونه، وزيری  آن دووزيری هايی که 

هايی که به پيشواز آن ها آمده بودند، به يک چشم برهم زدن، 
مهه بارهايی را که اوبر دورفر و  ،غان هااف .ناپديد شدند

: می بردند، به چنگ آوردند» کادو«برای فقير ايپی  برندت
گلوله ها، سيصد هزار افغانی و بيش  باچندين قبضه تفنگچه 

از ده هزار روپيه و نيز نقشه های بزرگمقياس نواحی مرزی 
 حادثه«اين رخداد در تاريخ به نام  813.افغانستان و هند

  . ضبط گرديده است» لوگر
 

در کابل، خرب ناکامی اجنت های فاشيستی مانند مبب انفجار 
 ،یآملاناجنت های  یهاشم خان با آگاهی يابی از دستگير. کرد

کشته نشده مثل اوبر دورفر افسوس که انتسيلوتی : فرياد کشيد
 814.»است
 

                                                 
  28و  21يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با فريزر تيتلر تاريخی . 813

، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند //  1941جوالی 
 .2.4، 195، برگ های 5، پوشه 196، کارتن 23، پرونده ويژه 1941

 
، 23، پرونده ويژه 071سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند بايگانی . 814

  .203، برگ 5، پوشه 196کارتن 
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ر زير شکنجه اعرتاف هنگام بازپرسی د) مير خان(مير صاحب خان 
برای استخبارات بريتانيا کار می کرده است و در نظر  کرد که

به دست  ،ی ها را بی درنگ پس از عبور از مرزآملان ه تاداشت
حمتمل تر از هر چيزی، او شايد هنگام  815.انگليس ها بسپارد

ی ها و آملانبازپرسی نام های کسانی را برده بود، که با 
ل چهل و هشت ايتاليايی ها ارتباط داشتند، چون پليس در کاب

 816.تن را بازداشت منوده بود که بسياری از آنان وزيری بودند
 

کشيده شد و کار به جايی  1941اگست  بهدامنه بازداشت ها 
رسيد که نام های مشاری از افسران بورد رهربی ارتش افغانستان 

تنها کسی که در اين ماجرا از . در فهرست سياه ديده می شد
در   .برآمد، سردار داوود خان بود ميان آب خشک و تر ناشده

روند اين بازداشت ها، پليس افغانستان مقادير بزرگ جنگ 
افزار را که پنهانی به افغانستان آورده شده بود، به چنگ 

ونگر را زير  در پيوند با اين، حکومت افغانستان. آورد
نظارت قرار داد که بايد در هر هفته دو بار در اداره پليس 

در مهين رابطه هم، نظارت بر سفارت های  817.يدحاضر می گرد
کشورهای حمور شديدتر شد و نورم بنزين برای موترهای سفارت 

 .های شان کاهش داده شد
 

بر آن در اين اوضاع، منايندگی های کشورهای حمور در کابل، 
به منايش به حکومت افغانستان يکپارچگی خود را  شدند تا
، در مراسم 1941جوالی  20به تاريخ اين بود که . بگذارند

، بل نيز آملانتنها منايندگان سفارت  هخاکسپاری اوبر دورفر ن
به ويژه حضور . سفارت های ايتاليا و جاپان آمده بودند

جاپانی ها موجب شگفتی زدگی و پريشانی حکومت منايشی 
اين کار گواه بر آن بود که ميسيون . افغانستان گرديده بود
ی نزد فقير ايپی آگاهی آملاناجنت های جاپان در باره گسيل 

 . شايد هم در اين عمليات کدام سهمی گرفته بود يا و هداشت
 

رجزخوانی هايی که در سخنان گفته شده بر سر آرامگاه 
کشته شده بازتاب يافته بودند، نيز منی توانست  »ابويری«

برای حکومت افغانستان . افغان ها را نگران و پريشان نسازد
و مهپيمانان آن،  آملاناز عميق تر شدن درگيری با  جلوگيری

در يکی از بيمارستان های ) هر چند هم زير نظارت(برندت را 
د او را به يبنا به قوانين افغانستان با. کابل بسرتی ساخت

مناسبات خود منی خواست مگر، هاشم خان . دادگاه می کشانيدند
سياری از ی ها که سپاهيان آن ها به باور بآملانرا با 

                                                 
815 . Hauner. M. Op. cit. P. 317.  

رايزن نظامی سفارت  -يادداشت صورت جملس ميخاييلف با النکاسرت.  816
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، // 16/8/1941بريتانيا تاريخی 

 . 295، برگ 5، پوشه 196، کارتن 23ده ويژه ، پرون071فوند 
معاون قنسول پولند  -يادداشت صورت جملس واويلف با تيلياتسکی.  817

، 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند // 20/9/1941تاريخی 
 .  96، برگ 6، پوشه 196، کارتن 23پرونده ويژه 
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سياستمداران افغانستان به زودی شوروی را شکست  داده و به 
 .مرزهای افغانستان می رسيدند، خراب سازد

 
به رغم مهه اين ها، پيلگر رنج فراوانی برد تا افغان ها به 

. شان برونداو و وامسوس اجازه دادند به بالين جاسوس زمخی 
چنين بر می آيد  .عالقه داشت» حادثه لوگر«رامسوس به جزييات 

او و اوبردورفر را نه  به رامسوس گفت کهاز ترس  برندت،  که
مرزبانان افغانی، بل کماندوهای انگليسی به دام انداخته 

و بی درنگ به برلين گزارش داده شد،  ،اين گفته ها .بودند
    818.رهربی ابوير هم روشن است به آن باور منود

 
يش از هر کسی کوارونی و ی ها در شکست جاسوسان خود بآملان

چون مهو آن ها مسوول . انتسيلوتی را گناهکار می مشردند
در اين گير و دار، استخبارات . ارتباط با فقير ايپی بودند
انگليسی ها  بادر مهکاری تنگاتنگ افغانستان، به گمان غالب، 

و ايتاليا زمينه  آملانبرای تيره شدن روابط ميان سفارت های 
 .و به آتش آن هيمه می انداخت چينی می منود

 ،يکی از افسران پليس افغانستان -برای منونه، عبدالقادر خان
با  به سر می برد، »بازداشت«به برندت، هنگامی که در 

انتسيليوتی هيچگاهی نزد فقير ايپی نرفته «گفت که نيشخند 
پليس افغانستان به افسانه های بافته شده از سوی او و . است

    819».ريشخند می زند ،فقير ايپیرفتنش نزد 
 

به اين گفته ها باور کنند، بيشرت ی ها آملانبرای اين که 
از «به او گفت که  م خان خود با وينگر ديار منوده، هاش

مستشار  -روشن گرديده است که انتسيلوتی ممنابع موثق براي
    820. »نزد فقير ايپی نرفته بود ،سفارت ايتاليا

 
ايتاليايی ها که در به دام افتادن روايت نيرنگ بازی 

ابويری ها در وادی لوگر، انگشت نکوهش و سرزنش به سوی آن 
برای رامسوس و پيلگر بسيار ها نشانه گرفته شده بود، 

ت را از شانه های آن يچون بار مسوول. خوشايند و پذيرا بود
. بر می داشت» آتش افروز«ها به خاطر ناکامی و شکست عمليات 

به آوازه های پخش  برای آرامش خبشيدن به خود،و، از اين ر
 باور ،»یبدهخود فري« هر چند هم باشده از سوی افغان ها 

  .منودند
 
رامسوس و ويتسيل مصرانه می کوشيدند کوارونی را  1942سال  تا

. ی متهم سازندپمنابع ختصيص يافته برای فقير اي بهدر دستربد 
های ارتباطی آمده از آدم  1942در ماه می : مگر، بيهوده

گورويخت، فاکت ديدار انتسيلوتی و فقير ايپی را تاييد 
                                                 
818.Mader J. Op. cit. S. 359.   

کارتن مشاره . بايگانی خدمات اطالعات خارجی// براندتگزارش فرد .  819
 . 3-2، برگ های »هند«2437

 مهان جا.  820
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اين خرب ديگر منی توانست مناسبات ميان که  !آوخ 821.منودند
 . و ايتاليا را در کابل هببود ببخشد آملانسفارت های 

 
سفير افغانستان در  -در اين ميان، هاشم خان به اهللا نواز خان

حادثه «ومت رايش سوم در پيوند با برلين رهنود داد به حک
جوالی  23اين بود که به تاريخ . منايد) پروتست(اعرتاض » لوگر
آمد و از سوی هينتيگ  آملاناهللا نواز خان به وزارت خارجه  1941

مشا می «: گوشزد منودپذيرفته شد که او در پايان ديدار 
توانيد در افغانستان هر کاری را که خواسته باشيد، اجنام 

با اين کار، 822.»حکومت افغانستان مهکاریمگر تنها با . دهيد
ی ها را از ماجراجويی های آملانديپلمات افغانی بار ديگر 

راستش، رخدادهای بعدی . تازه در افغانستان بر حذر داشت
 گفته هابه گونه بايسته به اين  آملاننشان دادند که رهربی 
 .واکنش نشان داده بود

 
خنستين ناکامی جدی استخبارات  ،»افروزآتش «شکست عمليات 

 »ابوير«. در افغانستان و گسرته قبايل پشتون گرديد آملان
نتوانست اجنت های خود را به وزيرستان بفرستد و به آن 

 توامنندیاستخبارات انگليس بار ديگر . سرزمين سالح بفرستد
گسرتده اطالعاتی خود را در افغانستان به  بزرگ و شبکه های

 .گذاشت منايش
 

در افغانستان مهچنان بار  1941جوالی  -جونهای رويدادهای ماه 
با بريتانيای کبير ديگر به اثبات رساندند که بايسته است 

بر اساس . شدتنگاتنگی داشته باشوروی در خاور ميانه مهکاری 
بازی «سرنوشت چنين بود که حريفان پيشين در  ،منطق تاريخی

 . ان را بازی منايندسيا نقش مهپيمانآدر  »بزرگ
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
بايگانی خدمات .// 30/5/1942تلگرام ويتسيل به برلين، تاريخی .  821

 . 12-11، برگ های »هند«اطالعات خارجی ، کارتن مربوط به 
822. Hauner M. Op. cit. P. 317.   
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 خبش سی و چهارم
 نيتگيه )اعتماد نامه(اگريمان  ِردرد س

 
 لندن را برآن واداشت ،رويدادها در مرزهای هند و افغانستان

برای برون تر از مسکو خبواهد اقدام بامهی يی را  پيگيرانه تا
 . ن پيش گيرندافغانستا ی ها و ايتاليايی ها از آملانراندن 

 
، لندن 823»دو مارش«به رغم هاشم خان که از اين انگليسی ها 

 بس ،از پذيرش هينتيگ به عنوان سفير در کابل سر باز نزد
ديپلمات جاسوس با جتربه بزرگ  -هينتيگ. ندبود شدهنگران 
می  بود و در کشورهای خاور زمين ويرانگرانه های پويايی

مشار کم اجنت ها درد سرهای  توانست حتا با منابع اندک و با
 . بزرگی را برای انگليسی ها در گسرته قبايل پشتون بيافريند

 
در برلين می دانستند که فشار بريتانيا بر  ،به نوبه خود

 است و به شدت افزايش يافته »لوگر حادثه«هاشم خان پس از 
در زمينه نپذيرفنت [از تقاضای بريتانيا هم هرگاه شوروی 
پشتيبانی منايد،  .]گ-هينتيگ )استوار نامه( اعتماد نامه

يرش هينتيگ پذخود داری از از  چاره يی جزحکومت افغانستان 
 . و استوار نامه وی را خنواهد فرستادخنواهد داشت 

 
بسيار شتاب برای رفنت به کابل  ،رايش سوم »سفير نو« -هينتيگ
ه ديپلمات های بريتانيا را در برابر عمل اجنام شد تاداشت 

اطالعات بر پايه ( 1941در تابستان او  ،ين رومهاز . قرار بدهد
رفنت به که از آن جا آمادگی  آمدبه هتران  )استخبارات شوروی
آمدن او می توانست به پيمانه چشمگيری . کابل را بگيرد

هم در ی ها آملانبرای را » حادثه لوگر«دستاوردهای اندوهبار 
اقدامات خرابکارانه در  سياسی و هم در زمينه گسرتش عدُب

با  در پيوند .و بزدايد جربان منايد، برابر بريتانيا در هند
پيرامون  ميان قدرت های بزرگ درگير، 1941تابستان اين، 

 . پر هنگامه ديپلماتيک درگرفت شخصيت هينتيگ کشاکش
                                                 

اقدام واکنشی  -)به زبان فرانسوی. (اتيک استيک واژه خاص ديپلم.  823
يا هتامجی سياسی يی که برای وارد آوردن فشار در سيمای دادن 

، گسيل يادداشت ها، )اولتيماتوم(، دادن امتام حجت )اعرتاض(پروتست
ديدارها و گفت و شنودها و خاطر نشان ساخنت وگوشزدها، برای برآوردن 

زات از طرف يا دو و يا هم چند طرف اهداف مشخص و به دست آوردن امتيا
  .        گ-.مذاکره اجنام می شود
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کريپس بنا به رهنمود ايدن با  1941جوالی  بيستمبه تاريخ 

يادداشتی را تقديم کرد که در آن مولوتف ديدار و به او 
که در حکومت مهايونی بريتانيا کامال از آن خطری «: آمده بود

به و گاه گاهی  آگاهی دارد ،باره آن سخن در ميان است
در زمينه زدايش آن بذل مساعی می منايد که تا کنون  تنهايی

مقصد متقاعد  به.] گ-تا کنون اقداماتی[. ناموفق بوده است
مت افغانستان و ايران مبنی بر کاهش دادن مشار ساخنت حکو

ه اجنام داد[، ی هايی که در اين کشورها به سر می برندآملان
 ..]گ-ايم که چندان موثر نبوده است

 
 ،مساله به افغانستان مربوط می شودکه با توجه به اين 

که ميسيون (حکومت مهايونی با تقرر چندی پيش آقای فن هينتيگ 
رهربی در کابل  1916 -1914ل های جنگ جهانی اول را در سا آملان

سعد (می کرد و در اين اواخر سرگرم توطئه ها با پير شامی 
به کرسی ) در مرزهای مشال باخرتی هند بريتانيايی است) گيالنی

 .ويژه يی برخورد می منايد نگرانیبا  در کابل، آملانسفارت 
دارد دال بر حکومت مهايونی اين کار را نشانه آشکاری می پن

 824.»آملانفرمانربی افغان ها از 
 

بر » فشار اقتصادی«دستاويز  ،ها یسپس در يادداشت انگليس
 بازنگری در متايل آن در مبنی بر ساخنت آن  وادار برای کابل 

بريتانيا به  .ارائه گرديد بوددادن استوار نامه به هينتيگ 
ن را برهم شوروی پيشنهاد منود مهزمان بازرگانی با افغانستا

خود داری منايند و  آن کشوربزنند و از صدور مواد نفتی به 
 . وضع منايندگزنده اين گونه حتريماتی 

 
هرگاه کابل گوش شنوايی «آمده بود که در يادداشت کريپس 

به عنوان تدبيرهای وادار کننده از می توان  ،نداشته باشد
، »ادیاصره کامل اقتصحم«در هپلوی ، اين هم سختگيرانه تر
 مبنی بر نکوهش حکومت هاشم خانرا  کارزار گسرتده راديويی

 825 .»راه اندازی کرد
 

با ابراز آرزومندی در زمينه مهکاری های حکومت بريتانيا، 
 »دو مارش«راه اندازی  زمينه تنگاتنگ ميان لندن و مسکو در
شکارا با آ(پيوست اين سند،  ،بامهی ديپلماتيک در افغانستان

مسوده  سپيش نوي) شوروی -به مهپيان نو خودبی اعتمادی 
مشار «يادداشت اعرتاضيه سفارت شوروی در کابل در برابر حضور 

ه را ارائه منود» ی در افغانستانآملانبيش از حد زياد کولونی 
 826.بود

                                                 
يادداشت سفارت انگليس در مسکو عنوانی کميسارای خلق در امور .  824

از سوی کريپس به مولوتوف سپرده  20/07/1941خارجی شوروی که  به تاريخ 
 . 574. ، ص2000، مسکو، 24اسناد سياست خارجی شوروی، جلد .// شد
 .575. مهان جا، ص . 825
 .576. مهان جا، ص.  826
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که حکومت شوروی مساله افغانستان را  اظهار داشتمولوتف 

ن بر می آيد که چني. می منايد و پاسخ آن را خواهد داد بررسی
ها هدف  یبرای کاخ کرملين اين نکته خوشايند نبود که انگليس

 بودندقرار داده  »مساله هينتيگ« -بامهی را »دو مارش«اصلی 
برای اخراج شهروندان  بودندو تنها پس از آن موافقت منوده 

 . دنگام هايی بردار ،ی و ايتاليايی از افغانستانآملان
 

در سال هينتيگ : درک کرد شدرا می انگليسی ها  ،روشن است
، بيش از اندازه در گسرته قبايل پشتونهای جنگ جهانی يکم 

مگر برای شوروی مهم تر بود . زيان رسانده بود برای آنان
جايی  -اجنتوری فاشيستی را در افغانستان مشالی از ميان بربد

ی با پاسپورت آملانجاسوس « 1916-1915که در سال های 
از اين . پويايی چندانی از خود نشان نداده بود »ديپلماتيک

ر موافقت منودن و برآورده ساخنت خواهش بتصميم مبنی  ،رو
که کريپس بارها  با آن. گرفته نشدحکومت بريتانيا فورا 

خود  1941جوالی  بيستمبرای مولوتف در باره ياداشت تاريخی 
 آملانمبارزه بامهی در برابر . و يادآوری می کرد گوشزد

مستلزم مهاهنگی تنگاتنگ متحدان در  ،فاشيستی و مهپيمانان آن
 . استخبارات بودعرصه مهه عرصه ها به مشول 

 
ها بس  یالقوه فاشيستی به هند که برای انگليساهتديد ب

ترسناک بود، آغاز مهکاری ميان سرويس های ويژه شوروی و 
 ،1941در روزهای پايانی ماه جوالی . بريتانيا را سرعت خبشيد

مساله مهکاری  ديدار و با استالين در مسکو سفير بريتانيا
فاشيستی  آملانسازمان های اطالعاتی دو کشور را در برابر 

آمدن مناينده  در زمينهو موافقت اصولی او را بررسی کرد 
با  مهکاریسازشنامه  برای عقدبه مسکو استخبارات بريتانيا 

 827.وردبه دست آ ،کميساريای خلق در امور کشوری
 

 خودمانند مهتای نيز  ،کابلسفير بريتانيا در  -فريزر تيتلر
که هر  اينمبنی بر ورد آبه دست  ی از لندنرهنمود ،در مسکو

 ،آمدن هينتيگ به کابل تادهد بآن چه را که ممکن است اجنام 
جوالی از سفارت  21بی درنگ به تاريخ  تيتلر،. بر هم خبورد

ر ميخاييلف رسانيد که هنگام شوروی بازديد و به آگاهی سفي
از نزد آنان هفت  ،بازداشت برندت و کشته شدن اوبر دورفر

نيروهای [به چنگ  ،مرمیو  دستگاه تيربار، مشاری تفنگچه
  828.افتاده بود] انتظامی افغانی

 

                                                 
، پرونده 1941، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  827
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 سفير انگليس در مسکو –رهنمود حکومت خود به کريپساو ، سپس
وافقت حکومت شوروی در پی به دست آوردن م مبنی بر اين کهرا 

در زمينه وارد آوردن فشار بامهی بر هاشم خان به مقصد وادار 
به آگاهی ميخاييلف  برآيد، ساخنت او برای رد اگريمان هينتيگ

استخبارات بريتانيا در  ی کهمدارک و کوتاه پيرامون رسانيد
برای بی اعتبار ساخنت او در نظر حکومت  باره هينتيگ 

فريزر تيتلر  .روشنی انداختمنوده بود، گرد آوری افغانستان 
ه روابط تنگاتنگ هينتيگ را با پير شامی ژدر اين حال به وي

  829.خاطر نشان ساخت و امانيست ها
 

کرملن  کاخ ميخاييلف تا به دست آوردن رهنمود هایروشن است 
منی توانست کدامين گامی در پشتيبانی از تقاضا های انگليس 

از اين رو، فريزر . ستان برداردها در قبال حکومت افغان
به   اين بود که . تيتلر ناگزير بود به تنهايی عمل کند

که در آن هنگام [به حضور هاشم خان  1941جوالی  26تاريخ 
هاشم خان . گرديد» بارياب« ] -فرمانروای راستين کشور بود

 -معاون صدرات و جنيب خان -سردار نعيم خان مهراه بااو را 
 -داکرت جنيب اهللا تور وايانا[(ياسی وزارت خارجه مدير اداره س

حضور اين دو . پذيرفت .] گ-)مدير عمومی سياسی وزارت خارجه
بود و پيام خوشی نبرای فريزر تيتلر نويد خبش  ها،در گفتگو

پيوسنت قبايل پشتون نوار  خواستارچون . به مهراه نداشت
ين رو هند بريتانيايی به افغانستان بودند و از مه» آزاد«

 .بوده و گرايش های ژرمانوفيلی داشتند آملانهوا دار 
 

به منايندگی از حکومت  ،هادر آغاز گفتگو یديپلمات انگليس
بريتانياستيزانه خود در باره پويايی های خصمانه متبوع 

 سخن گفت »حادثه لوگر«در افغانستان با اشاره به ی ها آملان
از دادن استوار  تا کوشيد هاشم خان را متقاعد گرداند و

دو تيتلر . به هينتيگ خود داری ورزد) اعتماد نامه(نامه 
 . مگر بيهوده. ساعت آزگار کوشيد به مقصد خود دست يابد

 
 ،ندوه و افسوسبا اتيتلر ،پس از اين ديدار ديگر،روز  

از هاشم خان دوستانه خواستم «دلگيرانه به ميخاييلف گفت که 
 نوسفير  –افغان ها به هينتيگتا اگريمان صادر شده از سوی 

سپس با ارائه مدارکی که هينتيگ را ... را پس بگيرد آملان
نزد وی سخت بی آبرو می ساخت، نشاندهی منودم که هينتيگ بی 

به پويايی های خصمانه ضد ) در کابل(چون و چرا در اين جا 
مگر او قاطعانه . انگليس و افغانستان خواهد پرداخت ،شوروی

يمان صادر شده به او را باز پس بگيرد و اعالم رد کرد اگر
حکومت افغانستان منی تواند با ديکته ديگر کشورها «منود که 
: و سپس اظهار داشت که 830.»چون يک کشور مستقل است .عمل کند

                                                 
 همان جا.  829
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ی را کشته و ديگری را زمخی منوده آملان کپليس افغانستان ي«
ست که به حکومت افغانستان نشان داده ا ،است و با اين کار

 831.»گونه جدی از موقف بی طرفی پيروی می منايد
 

 ناچار هاشم خان را هتديد به حماصره اقتصادی ،سر اجنام
از آن گفتگوها ناگهان پايان  سمنودم که پ .]گ-افغانستان[

 . يافت
 

فير س »دو مارش«با آن که سفارت شوروی از هر چه بود، 
 ،شوروی در کابليپلمات های انگليس پشتيبانی نکرده بود، د

متاشاچی های بيطرفی در کشمکش در حال شکل گيری ميان 
جوالی  28به تاريخ ميخاييلف  .افغانستان و انگليس نبودند

گزارش حمرمانه يی در باره پويايی های اجنت های فاشيستی  1941
. به مولوتف فرستاد -به وزارت خارجه شوروی در افغانستان

دقيق تر بر  -تخبارات شورویاين سند بر پايه داده های اس
 ،رايزن نظامی سفارت شوروی- کارپف »ويژه«مواد بايگانی 

 . تدوين گرديده بود
 

 آملاندر گزارش آمده بود که حکومت افغانستان از محله 
به  -چون در پيوند با آن .فاشيستی بر شوروی شادمان است

فع هتديد محله شوروی بر افغانستان ر -پنداشت رهربی افغانستان
 آملانافزون بر اين، در کابل باورمند هستند که . گرديده است

به زودی شوروی را شکست خواهد داد که پس از آن ديگر خنواهد 
اين کار به . توانست به سان کشور واحدی موجوديت داشته باشد

افغانستان امکان خواهد داد خبش چشمگير آسيای ميانه را 
 .832بگيرد

 
به آن پيمانه بزرگ  آملانپيروزی  باورمندی خاندان شاهی در

که ظاهر شاه و هاشم خان در خنستين روزهای جنگ دست به  بود
يک رشته اقدامات شوروی ستيزانه يازيدند که در گزارش 

 .ميخاييلف در باره آن به تفصيل آمده بود
از پول خود دوازده  1941جون  22ظاهر شاه پس از  ،برای منونه

ايی مراسم دعا و شکرگزاری در هزار افغانی را برای برپ
نيايشگاه های کابل در پيوند با درگرفنت جنگ ميان شوروی و 

 .نذرانه داده بود آملان
 

جون  25هاشم خان به تاريخ  ،بر پايه اطالعات سفارت شوروی
 آملانبسيار خوب شد که شوروی با «: ابراز ادشته بود 1941

شور واحد به ک از يک ،شوروی در نتيجه جنگ. وارد جنگ گرديد
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. خواهد گرديد ناتوانو بسيار  833چند پارچه فرو خواهد پاشيد
. در افغانستان مشار بسيار مهاجران شوروی بود و باش دارند

بايد به آنان در . آن ها آرزومند بازگشت به ميهن شان هستند
بايد افغان ها « .]گ-:و افزود[... 834.»اين زمينه کمک کرد

بايد وسيعا در ميان مردم اين  .برای جنگ آمادگی بگيرند
به خاطر کشنت کافران به هبشت مسلمانان انديشه را پخش کرد که 

 835. »می روند
 

منونه های فراوانی  طالعاتی،ميخاييلف با تکيه بر داده های ا
را آورده بود دال بر آمادگی حکومت افغانستان برای جنگ 

جنتوری در باره پويايی های خرابکارانه ا ،ممکنه با شوروی
فاشيستی در افغانستان و نيز بر جان دو باره يافنت جنبش 

به ويژه آن فاکت کاخ کرملين را . نشاندهی منود »بامساچيان«
پريشان کننده آزار می داد که حکومت افغانستان به تاريخ 

ادامه مشی دوستانه در «ماه جون به سفير شوروی  30و  23های 
مگر به هبانه های گوناگون  .اعالم داشته بودرا  »قبال شوروی
را  »بی طرفی افغانستان در جنگ جهانی دوم« اعالم ،و رنگارنگ

در يک سخن، نزد ديپلمات های شوروی  836.به تعويق می افگند
اين تصور پا می گرفت که افغانستان آماده است در برابر 

 .شوروی جبنگد
 

ی توجه اصل، 1941تابستان  »تار تيره و«روشن است در روزهای 
شوروی در افغانستان به رخدادهای روان  سازمان های اطالعاتی

با اين . شده بود »ميخکوب«در کابل و در افغانستان مشالی 
کشورهای  اطالعاتی های پويايی های خرابکارانه سازمان هم،

يکی نيز قبايل پشتون هند بريتانيايی » آزاد«حمور در نوار 
وروی در افغانستان از مهم ترين حمورهای کار استخبارات ش

رايزان نظامی سفارت  -کارپف .ومهين بود که . مانده بود
 30-29به تاريخ های  ،رغم اوضاع پيچيده در کابلبه  ،شوروی

» حادثه لوگر« خطر کرد برای بازيابی چگونگی 1941ماه جوالی 
 838.منايدبازديد  837از قندهار

 
ربی ره ،شان کننده در افغاستانو پري نگران کنندهاوضاع 

ماموران  1941د در ميانه های تابستان يشوروی را وادار گردان
گسيل به کابل دارای جتربه کار در افغانستان را اطالعاتی 

به گمان بسيار به دستور ( 1941اگست  9به تاريخ . بدارد
                                                 

چنانی که ديده می شود، هاشم خان از انگشت مشار سياستمدارانی در .  833
 .گ-.جهان بوده است که فروپاشی شوروی را پيش بينی می کردند

شده اين خبش از سخنان هاشم خان دو بار با خط ديکانازف برجسته .  834
 . است

 .2-1مهان جا برگ های .  835
  .  گ-.شايد قندهار اشتباه باشد، زيرا سخن بر سر لوگر است . 836
  . 5مهان جا، برگ .  837
، 23، پرونده 1941، 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، . 838

  . 242، برگ 5، پوشه 196کارتن 
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رييس سرويس ( رزدنت -اهللا وردی يف. م ،)مستقيم استالين
ه در سال های جنگ جديد استخبارات خارجی شوروی ک )اطالعات

های تنيده بود و در سال در پامير داخلی شبکه جاسوسی يی را 
در افغانستان » زير پوشش ديپلماتيک«کاميابانه  1936 -1934

 839.، به کابل آمدکار کرده بود
 

دبير اول در کرسی  ،پاسپورت ديپلماتيک ، بااهللا وردی يف
و نام » املاسف. م«با نام مستعار (سفارت شوروی 

حکومت را » املاسف«. به کابل آمد )»زمان«ستخباراتیا
ديپلمات های خارجی در کابل در دوره حضور قبلی و افغانستان 

در . می شناختند هم به مهين نام خانوادگی  در افغانستان اش
مامور اطالعاتی ديگر شوروی، به ِسّمت  -بيزروکف ،هنگام مهين

انی خارجی شوروی شرکت بازرگ -»وستوک انتورگ« مناينده جديد
گماشته شد که به او وظيفه داده شده بود بر  ،در افغانستان

دسيسه های فاشيستی در ميان بامساچيان در افغانستان مشالی 
 . ل منايداعمکنرتل ا

 
 ميان ديپلمات های شوروی وو پيوسته ديدارهای پيهم 

هاشم خان را متقاعد گردانيد که شوروی  ،در کابل بريتانيايی
بامهی يی به مقصد وادار  »دو مارش«تدارک در پی ليس و انگ
او به بيرون راندن جاسوس های کشورهای حمور از [ ساخنت

برهم زدن پويايی های اجنتوری فاشيستی در و .] گ-افغانستان
با پيلگر  1941جوالی  31از اين رو، به تاريخ  .اند آن کشور

از دست خواهش منود تا ماجراهايی از او ديدار و مصرانه 
در شرايط ناآشنايی «چون .  ديگر تکرار نشود» حادثه لوگر«

 ،شبکه های گسرتده جاسوسی انگليسفعاليت های با حمل و مردم و 
   840.»حمکوم به شکست اند ،ها جويیچنين ماجرا

 
اعالم منود که در اوضاع پديد  آملانهاشم خان به سفير  ،سپس

هاشم خان برای . شدآمدن هينتيگ به کابل ناممکن می با ،آمده
اين که پيامدهای اين خود داری را در برلين نرمرت ساخته 

به مرزهای  »وريرماخت«که  هنگامیبه پيلگر وعده منود  ،باشد
افغانستان برسد، قبايل مرزی پشتون را در برابر انگليس 

 841.خواهد گرديد آملانمهپيمان مهدست و برخواهد انگيخت و 
 

ديپلماتيک امير حبيب  ین عمال بازحکومت افغانستا ،اين سان
هنانی با : تکرار کرد ،اهللا خان را در دوره جنگ جهانی يکم

اين هرگاه . ی ها مهدست شده، در انتظار برنده جنگ ماندآملان
کوشيده بود  آملاندر  1941در  را که جميد خان زابلی نکته

خاندان شاهی را از راه سويس به امريکا انتقال های سرمايه 
                                                 

سابقه داران «تاب بيو گرافی مفصل اهللا وردی يف را نگاه کنيد در ک. 839
 .  12-10. ص.، ص1995، مسکو، »استخبارات خارجی روسيه

840 .Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918- 1945. Sierie D. Bd. Xii . 1. Bonn, 1970. S. 
116. Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien; 1968. S.223-224. 

 مهان جا.  841
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که هاشم رفندی آنگاه پی می بريم که ت در سنجش بگيريم، ،دهد
  .خان برگزيده بود، يگانه راه ممکنه بود

 
تصميم خود مبنی بر عدم افغان ها ، 1941به تاريخ يکم اگست

را به در کابل  آملانتقرر هينتيگ به عنوان سفير  اب موافقت
 842.ندآگاهی فريزر تيتلر رسانيد

 
وز از تصميم افغانستان آگاهی آن که هن احکومت شوروی ب

 اجنتوری تکاپوهایداشت، با در دست داشنت اطالعات در باره ن
لندن را در  خواهشتصميم گرفت  ،فاشيستی در افغانستان های

به مولوتف . برآورده سازد ،بامهی در کابل »دو مارش«باره 
کريپس را به حضور پذيرفت و موافقت  1941تاريخ يکم ماه اگست 

مساله «در محايت از بريتانيا در را اخ کرملين اصولی ک
  843.به اطالع او رساند »اگريمان هينتيگ

 
او «اعالم داشت که  به مولوتف سفير انگليس ،در مهين ديدار

فرا به مسکو  يکی از افسران سازمان اطالعات بريتانيا را
گست خواهد ا چهارميا سوم که به تاريخ های  است خوانده

که مناينده  را پيشکش کرد فهرستی از مسايلی او ،سپس 844.»رسيد
سازمان اطالعات بريتانيا بايست با مهتايان شوروی خود بررسی 

در « آملاناجنام عمليات های ويرانگرانه در برابر : منايد
سازمان های استخباراتی و مبادله اطالعات  ،»سراسر گيتی

تعهد  دو طرف بايد«: شتدا اظهار کريپس  .تعيين جاهای مهکاری
فاش برای يک ديگر بسپارند تا ساختارهای سازمان های خود را 

برای حفظ حمرميت، قرار شد که در گفتگوهای تيلفونی . »بسازند
ميان سفارت بريتانيا و کميساريای خلق در امور خارجی، 

معرفی » دوست شخصی سفير«مناينده استخبارات انگليس خود را 
 .منايد

 
يدادها در مرزهای هند و با درک اين که رومولوتف 
را به مسکو سرعت خبشيده » دوست سفير«آمدن  ،افغانستان

نامه های بريکمن را در رابطه  1941اگست  5بودند، به تاريخ 
که از سوی ماموران ستی شيفا های با پويايی های اجنتوری

به  قبايل هند بريتانيايی» آزاد«در نوار اطالعاتی شوروی 
سفير  ،در اين ديدار. س کريپس گذاشتبه دسرت دست آمده بود،

بريتانيا به مولوتف اطالع داد که حکومت افغانستان از دادن 
 آن،اگريمان به هينتيگ منصرف گرديده است و در پيوند با 

بامهی شوروی و انگليس در کابل  »دو مارش«به نيازی  ديگر 
 . نيست

                                                 
842. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981.P .316. 

 314. مهان جا ص. 843
. // 1/8/1941يادداشت صورت جملس ديدار کولوتف با کريپس تاريخی .  844

، پرونده 1941، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 .1، برگ 82، پوشه 8ن، کارت3ويژه 
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 از پذيرفنت و خود داری افغانستان» حادثه لوگر«پس از 

در برلين تصميم  ،در کابل آملانن سفير اهينتيگ به عنو
تا فرا رسيدن و گرفتند در افغانستان حمتاط تر عمل کنند  

 . اجنتوری خود را در اين کشور نگهدارند» موعود روز«
 

به  تلگرامی را 1941اگست  9به تاريخ ريبنرتوپ از اين رو، 
 ،حال حاضر در« :فرستادی در کابل آملانميسيون اين شرح به 

بر حکومت فشار نيرومندی را انگليس و روسيه شوروی 
وارد می آورند و آن حکومت را بر اجنام اقدامات افغانستان 

در اين . ندزدر برابر اتباع رايش در افغانستان بر می انگي
» اقدامات«هر گونه اجنام  از .. ..ندماز مشا خواهشم ،اوضاع

هبانه يی به  ،امين حادثهروی دادن کدبا تا  خود داری ورزيد
ها نداده و با مقاصد آنان مساعدت  اه دست انگليسی ها و روس

   845.»نکنيد
 

فاشيستی در  شبکه های جاسوسی پويايی هایبه هر رو، 
هتديد جدی يی را برای موقف بريتانيا در گسرته  ،افغانستان

انگليسی ها شتابزده  ،از اين رو. آفريده بود قبايل پشتون
آمدن  جلوگيری از به مقصد  ،پايی مهکاری با شورویبرای بر

جانب انگليسی در امر . گام هايی برداشتند ،هينتيگ به کابل
شوروی و سازمان های اطالعاتی برپايی متاس های تنگاتنگ ميان 

چون در لندن . پيش دستی منود در کشورهای خاورميانه انگليس
ر افغانستان فاشيستی را د» ستون پنجم«ناممکن بودن زدودن 

نفس فاکت برپايی متاس های . می دانستند شوروی مهياریبدون 
حکومت  ،تنگاتنگ ميان ميسيون های شوروی و بريتانيا در کابل

ن را وادار گردانيد تا اگريمان آ ه،افغانستان را ترساند
. باز پس بگيرد را صادر شده برای هينتيگ برای آمدن به کابل

از رهربی حمروم  ،در هند و افغانستان آملاناجنتوری  ،در نتيجه
گرديد که برخوردار از جتربه بزرگ پيشربد عمليات های 

  . خرابکارانه در کشورهای خاور بود
 
 
 
 
 
 

 
 خبش سی و پنجم

 برب برای پرش آماده می شود
 

                                                 
 .9/8/1941تلگرام ريبنرتوپ به پيلگر، تاريخی .  845

 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918- 1945. Sierie D. Bd. Xii . 1. Bonn, 1970. S. 249. 
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 )هيتلری آملانسازمان اطالعات نظامی (» ابوير«پس از ناکامی 
يشه برانگيخنت شورش بزرگ در برلين از اند ،در وادی لوگر هم

. ضد بريتانيايی در مرزهای مشال باخرتی هند دست بردار نبودند
ريبنرتوپ امر به احتياط کاری می  1941اگست  9تلگرام تاريخی 

 . را ملغی قرار منی داد» برب«مگر عمليات  .داشت
 

جايی که  –سياسی در جبهه خاوری -افزون برآن، اوضاع نظامی
به مسکو نزديک می شد،  )هيتلری آملانمسلح  نيروهای( ويرماخت

 در گسرته  ،در هپلوی اين. خوشبينی رايش سوم را بر می انگيخت
اوضاع به گونه روز افزونی انفجار آميز می  ،»آزاد«نوار 

 مبارزه در برابر انگليسی هابه فقير ايپی در وزيرستان : شد
يام آماده ق هر آنمومندها، و افريدی ها  .ادامه می داد

نيرومندی » ستون پنجم«در افغانستان ی ها آملانبودند و 
ی ها امکان می دادند به پيروزی آملانمهه اين ها به . داشتند

 . اميدوار باشند پالن ماجراجويانه خويش
 

برای اجنام کاميابانه اقدامات ويرانگرانه در برابر هند 
با  انآملبه مهاهنگی تنگاتنگ اداره سياست خارجی  ،بريتانيايی

در پيوند با . نياز بود سرويس های ويژه فزونشمار آن کشور
يک دفرت  ،در چهارچوب دفرت اطالعات آملاناين، در وزارت خارجه 
نام گرفت » رگروه هنداک«ارگان نو . فرعی ديگر ايجاد گرديد

مهه مسايل مربوط 846.که رهربی آن به دست آدم تروت تسوزولتس بود
اشيستی در افغانستان و هند در های اجنتوری ف پويايیبه 

دبير  -ويلهلم کپلر–را معاون ريبنرتوپ  آملانوزارت خارجه 
 847.پيش می برد ،دولتی

 
را می بايستی سازمان زير » برب«در اجنام عمليات  کليدی نقش

زمينی ناسيونالسيت های هندی ايجاد شده از سوی هبارت رام در 
مگر، عمال رهرب آن . ديدرهرب امسی آن گر -بوس. هند بازی می منود

بوس را  ی ها وايتاليايی هاآملانچون . هبارت رام تلوار بود
خمابره چی رمزياب  -اورالندو ماتسوتیاز کابل با پاسپورت 

از اين رو، اين سازمان  ،سفارت ايتاليا بيرون آورده بودند
آمده است و از » سازمان ماتسوتی« نام ی زيرآملاندر اسناد 

رمحت  -نام مستعار اصلی اجنتوری اش در هپلوی رتهبارت رام بيش
نام » آدم ماتسوتی«و يا » دبير سازمان ماتسوتی«خان، چونان 
 . برده می شود

 
اشتباه بزرگ سازمان های ويژه  ،در اين کلمه چينی ها

که پيش از هر چيزی يک (در ارزيابی شخصيت هبارت رام فاشيستی 
در گام  درست پس از آنکمونيست هندی بود و اجنت کمينرتن و 

  .؛ هنان بود)مورد اعتماد بوس نفرو » مهراه بر« -دوم
 

                                                 
846 . Schnabel R.Tiger und Schakel. Wien, 1968.S. 25. 
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موقتی بود » بلوک پيشتاز«رهرب  -بوسبا » یکيرت«مهکاری گروه 
بر شوروی پايان می  آملانو ناگزير می بايستی پس از محله 

به اشاره شوروی ها  ،شايد دستوری[(ه کدام دليلیمگر ب. يافت
منايندگان ته کماکان در روشنی تکاپوهای برای اين که پيوس

ی ها در افغانستان و هند آملان -و در نتيجه در کابل »کيرتی«
و ديپلمات ها و جاسوسان ... پايان نيافت.] گ-)باشند

! به هيچ چيزی سوء ظن پيدا ننمودند ،کشورهای حمور در کابل
های اجنتوری فاشيستی  پويايیدرست مهانند ديگر » برب«عمليات 

 . از مهان آغاز حمکوم به شکست بود ،در گسرته قبايل پشتون
 

لغزش نشان دادند که به خاطر چنين  1941ماه جون رخدادهای 
در کابل مهيندر سينگ : ناچار بايد هبای گزافی پرداخت هايی

 ،او با برداشنت اين گام. سودی با سفارت شوروی متاس برپا منود
هبارت ه چنين وظيفه يی را ب» کيرتی«هنوز منی دانست که رهربی 
کمونيست های پنجابی منی خواستند ...رام تلوار هم داده است

 . فاشيستی کار کنند آملان -به سود دمشن شوروی
 

او : دست به خطر بزرگی زدسودی جمرب و حمتاط  ،1941در ماه جون 
با جامه سنتی پشتون ها به سفارت شوروی آمد و توانست با 

ديدار منايد که با او به زبان روسی  رايزن نظامی –مرادف
اين کار به معنای برداشنت گام خنست در برهم  .گفتگو کرد

. در افغانستان و هند بود »ابوير« خوردن و ناکامی پالن های
شيروان بن، به مرادف  -او نام مستعار خود در کمينرتن را 

نشانی دکان اوتام چند را به  ،بازگفت و برای ارتباطات بعدی
 848.داد او
 

بعدی خود از سفارت شوروی، به گمان های سودی، هنگام بازديد
 سفير شوروی و منايندگان استخبارات شوروی -غالب با ميخاييلف

با » کيرتی«که به آنان در باره مهکاری گروه  منوده بودگفتگو 
واکنش مسکو . ه بوداطالع داد سفارت های کشورهای حمور در کابل

: زده نتوانست نگما يستدشوار ن ،زمشندرا به اين اطالعات ار
رهربی استخبارات شوروی تصميم گرفت از اعضای کيرتی و پيش از 

جاسوسی  های مهه از هبارت رام تلوار برای نابودسازی شبکه
  .بگيرد هفاشيستی در افغانستان و هند هبر

 
رزدنت تازه  -اهللا وردی يفبه  آزمودن هبارت رام و کار با وی

هر دو بازی خطرناکی را . پرده شدس ارجی شورویاستخبارات خ
ارت هب. در پيش رو داشتند که بايد آغاز می کردند» ابوير«با 

 لقبايل به کاب »آزاد«از نوار  1941جوالی  16رام به تاريخ 
مهراه با سودی  ،خود به کابل پيشيناو درست مهانند سفر . آمد

ق ويژه و به خود اتا» مهمانان«که برای در خانه اوتام چند 

                                                 
تخبارات سياسی هند، گزارش مهيندرا سينگ سودی، يادداشت گزارشی اس.  848

 .3/1942/ 24، تاريخی »توطئه بوس« در باره 
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در ازای آن از  وی يی را جتهيز منوده بود نگمان غالب پنها
به سر می  ،سازمان اطالعات ايتاليا جداگانه پول می گرفت

ی ها منی آملانچنين بر می آيد که به مهين دليل  849.بردند
خواستند از اين خانه تيمی برای ارتباط با هندی ها کار 

ا روابط خود را با سفارت رامسوس می خواست تا آن ه. بگيرند
 برپامناينده گشتاپو در کابل  –از طريق لوتتس گيل هامر آملان

  .منايند
 

روی داده بود و » حادثه لوگر« ،هنگام سفر هبارت رام به کابل
در شهر بازداشت های بی رويه کسانی که با سفارت های خارجی 

ی ميسيون ها ،به مهين دليل. ارتباط داشتند، آغاز شده بود
پنهان  ،هنگام ارتباط گرفنت با اجنتوری خود ،کشورهای حمور

آدلف خنست  به هر رو،. کاری ها را تقويت خبشيده بودند
ديدار منود و با هبارت رام دبير سفارت ايتاليا  –کيرشينی

با او گفتگو  در پغمانخود کوارونی  ،تنها پس از چند روز
گسرته قبايل برای کار در  گسرتشکه دستورهای بوس مبنی بر  کرد

  850.سپرد برايشرا  »جنبش نيرومند ضد بريتانيايی«سازماندهی 
 

ديگر  ،»آتش افروز«پس از شکست عمليات رامسوس و ويتسيل که 
مهه نيروی خود را به کار  ،اميدی به ايتاليايی ها نداشتند

و کانال  الیمشهند  انداختند تا شبکه خودی اجنتوری را در
پس از گزارش . ايجاد منايندرا  ير ايپیمستقل ارتباط با فق

هبارت رام در باره آن که سازمان زير رهربی او با مومندهای 
در باره  وادی خجوری به توافق رسيده اند و قبايل عثمان خيل

اقدامات بامهی در برابر انگليسی ها و آغاز به آموزش دادن 
وزيری ها با الفبای کارهای ويرانگری منوده اند، آن دو 
. تصميم گرفتند تا هبارت رام را برای خود استخدام منايند

در نوار به ياری او ی ها برنامه ريزی منوده بودند آملان
 ويرانگرانه –پويای اطالعاتی تکاپوهای ،قبايل پشتون» آزاد«

 851.را هپن منايند
 

جلب اجنت ارزمشندی چون هبارت رام و گردانيدن و ربودن او از 
رامسوس  ،از مهين رو، در آغاز. ه يی نبودنزد مهپيمان کار ساد

 از سرگيری مهراه با ايتاليايی ها در برابر هبارت رام وظيفه 
مگر به زودی به او پيشنهاد . ارتباط با فقير ايپی را گذاشت
هبارت رام  852.کار منايد آملانمنود تا تنها برای استخبارات 

ن اطالعات چون مهکاری او با سازما .تلوار هم بی درنگ پذيرفت
دستاوردهای عملی بزرگی برای حزب کيريتی به مهراه  ،ايتاليا

 . نداشته بود
 

                                                 
 40. مهان جا، ص.  849

850 .Talwar. P.139.   
 28/7/1941تلگرام رامسوس به کيپلر و رهربی ابوير تاريخی .  851

  // Schnabel R. Op. cit. S. 93.   
852 .Talwar P. 142-144. 
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از رامسوس برای سازمان خود  ،در مهان ديدار خنستهبارت رام 
ی پاسخ داد که اسلحه را آملانمگر رزدنت . تقاضای اسلحه کرد

می توان تنها به مقادير کوچک از راه ترکيه و ايران 
رو، تکيه اصلی را بايد به خريد اسلحه در از اين . رسانيد

رامسوس وعده داد برای اين مقصد . خود گسرته قبايل پشتون منود
 853.بدهدبه هبارت رام مبلغ بزرگی را به دالر و پوند 

 
خريد تفنگ و حتا تيربار از نزد قاچاقربان در نوار قبايل 

 حال .تنها به پول نياز بود. پشتون کار دشواری نبود» آزاد«
مگر سکه های . روپيه، افغانی، دالر: فرق منی کرد که چه پولی

 1941اگست  –در ماه های جوالی . طاليی هبرت از هر چيزی بودند
سر از  854.هزار دالر امريکايی داد 5.5رامسوس به هبارت رام 

متويل پويايی های هبارت رام تلوار به پيمانه  ،اين حلظه
 .چشمگيری افزايش يافت

 
ها را بسيار با اکراه ) بانکنوت(اسکناس» زادآ« قبايل نوار

از اين رو، رامسوس شتابزده به خرد کردن . فتندرمی پذي
 ايتاليايی ها. پوندهای کاغذی به پول افغانی و روپيه منود

ی ها کار آملانديگر برای  شانکه هنوز منی دانستند هبارت رام 
يات های نيز در امر رساندن ارز طرف نياز برای عمل می کند،

کمک  آملانخرابکارانه در گسرته قبايل پشتون به استخبارات 
 . منودند

 
از هر کوی به هبای گزافی اجنت های کوارونی سکه های طاليی را 

مبادالت ارزی در .] گ-پس از چندی[ 855.می خريدندو برزن کابل 
 حکومت افغانستانکابل چنان ابعاد وسيعی را به خود گرفت که 

يادداشت متحد املاآلی  1941اگست  14ه تاريخ ب ناگزير گرديد
به مهه سفارت ها بفرستد و در آن خاطر نشان بسازد که تنها 

حق اجنام مبادالت ارزی را » بانک ملی«و » افغانستان بانک«
با آن که اين يادداشت به مهه سفارت ها گسيل گرديده  856.دارند

ايتاليا  و آملانسفارت های  ،يادداشتپيکان بود، روشن است 
 .را نشانه گرفته بود

 
دست از مبادله پوندهای کاغذی  آملانکه اجنتوری  بودهويدا 

برای . بر منی داشت و به خريد سکه های طاليی ادامه می داد
برای فقير استخبارات انگليسی تثبيت منود که کوتر  ،مثال

                                                 
 .144. مهان جا، ص.  853
يادداشت گزارشی استخبارات سياسی هند، گزارش مهيندرا سينگ سودی، در .  854

 .3/1942/ 24، تاريخی »توطئه بوس« باره 
 // L/P@J-12-218. P. 42. 

//  6/12/1941يادداشت صورت جملس ديدار کزلف با تيلياتسکی تاريخی .  855
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اوتام چند نيز برای  857.که های طاليی می خردسدر هرات ايپی 
منطقی است گمان  858.و هزار سکه خريداری منوده بودرامسوس د

ی آملانبزنيم که تنها اين اجنت ها نبودند که برای رزدنت 
 ...کار می کردند

 
زيرا در  .رامسوس و آدم های او پول هنگفتی در اختيار داشتند

با پنج  ،ستانه ورود سپاهيان انگليسی و شوروی به ايرانآ
در کابل  آملانر به سفارت کوريه ويژه از طريق خاک آن کشو

خبشی از  859.ه بودندمبلغ هنگفتی را به ارزهای خارجی رساند
چون خرد کردن آن در . اين مبلغ را رامسوس به هند فرستاد

 سيراين پول ها حتا در صورت . افغانستان خطرناک بود
نسبتا  پيمودن راهمی توانستند تنها پس از  ،موفقانه اوضاع

از اين رو، . باز گردند در کابل آملان به سفارت دور و درازی
 از دشواری های رامسوس برای چندی در کار خود 1941تابستان 
  .رنج می برد ،کمبود مبالغ گزاف روپيه و افغانی ناشی از

 
برای  در افغانستان هر چه بود آملانبا اين هم، استخبارات 

پشتون » زادآ«آغاز عمليات های خرابکارانه در نوار قبايل 
با  .به اندازه کافی ارز در اختيار داشت ،تانيايیيهند بر

 . ن که اين منابع برای مدت دراز بسنده نبودآ
 

 ،چونان مناينده سازمان زير زمينی بوس در هند -هبارت رام
موافقت منود پويايی های خرابکارانه را در ميان قبايل مرزی 

 نود مگر به خاطر اين کار ماهانه. پشتون به راه بيندازد
رامسوس موافقت منود تنها ماهانه . هزار روپيه تقاضا کرد

هفتاد هزار روپيه به او بپردازد که نيمی از آن را می 
 860.بايستی ايتاليايی ها می پرداختند

 
کار از اين هم  ،آن چه مربوط می گرديد به متويل فقير ايپی

برپايه سازشنامه يی که ميان انتسيلوتی و فقير . بدتر بود
به او  کشورهای حمور متعهد گرديده بودند ،ه شده بودبست

هزار مارک  500برابر با ( هزار پوند اسرتلينگ 25ماهانه 
کوريرهای  861.بپردازند) 1941سال  ی برابر با نرخ روزآملان

اين مبلغ را برای رامسوس به پوند  1941ابوير در ماه اگست 
فقير را می  راستش، هرگاه ارتباط با. اسرتلينگ رسانده بودند

                                                 
//   10/11/1941يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با اوآيلی، تاريخی .  857

 . 267، برگ 6، پوشه196، کارتن 23ويژه ، پرونده 1941، سال 071فوند 
نوامرب (» بازگويی های هبارت رام«يادداشت استخبارات سياسی هند، .  858
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859 . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
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توانستند هم احيا منايند، اين مبلغ تنها برای يک ماه بسنده 
رامسوس در پيوند با تنگدستی، به هبارت رام تلوار در . می کرد

در ازای . هزار روپيه داد 20آستانه رفنت او از کابل تنها 
اين پول، او می بايستی به گردآوری اطالعات در باره سپاهيان 

سازماندهی سبوتاژ در موسسات صنعتی می  بريتانيايی در هند
 862.پرداخت

 
. دشوار بود ،تاجنام چنين وظايفی با چنين منابع مالی کم هناي

مگر در آن حلظه به دليل  .رامسوس اين نکته را نيک می دانست
هنگامی که  . کمبود وجوه منی توانست بيش از آن بپردازد

ساختند،  شوروی و انگليس سپاهيان خود را به ايران وارد
قبايل » زادآ«در افغانستان و نوار  آملانپويايی استخبارات 

رامسوس و . رديدگپشتون هند بريتانيايی از اين هم بيشرت 
ويتسيل از ترس اين که افغانستان نيز به سرنوشت ايران دچار 

در  آملانگرفنت به گسيل اعضای کولونی  گینگردد، آغاز به آماد
خنستين کسانی که می بايست . منودند افغانستان به گسرته قبايل
مهراه با (دوخ -ويتسيل و خمابره چی ،نزد فقير ايپی می رفتند

از اعضای کولونی  یداوطلبانهم سپس و  بودند )دستگاه خمابره
 . ی کابلآملان

 
ات ه چيز های الزمی برای اجنام اقدامبا مهتامين آن ها برای 

» پنهانگاه«پنج  ،یخرابکارانه در برابر سپاهيان بريتانياي
. ساخته شد در نواحی مرزی افغانستان پر از اسلحه و پول

در برلين برای فرود آوردن نيروهای ديسانت به  ،مهزمان با آن
در اواخر ماه در مهين پيوند، . وزيرستان آمادگی گرفته می شد

امکانات  وديدار با بوس هاربيت  -»ابوير«جنرال  1941اگست 
را وهای چرتباز در نواحی مشال باخرتی هند پرتاب اسلحه و نير

 863.بررسی کرد
 

در  آملانسفارت  ، رهنمودی از برلين به1941اگست  30به تاريخ 
ميدانکی را برای فرود رسيد مبنی بر اين که  کابل

روز ديگر . در گسرته قبايل بيابند »کوندور«هواپيماهای 
وزيرستان  رامسوس به برلين گزارش داد که ميدانک مورد نظر در

 69دقيقه طول البلد شرقی  58درجه و  32در مربع کواردينات 
چنين بر می آيد 864.دقيقه عرض البلد مشالی است 32-31درجه و 

بازديد منوده » فرودگاه«از اين  هنگام سفر خود که انتسيلوتی
  .بود
 

 ،ديسانت در وزيرستان و اکماالت از راه هوا پياده ساخنتبرای 
در  شدن به پنهان ی موفقآملاناعضای کولونی  هو به ويژه هرگا

بايسته بود ارتباط راديويی  ،نددشمی گسرته قبايل پشتون 
                                                 

 3/8/1941تلگرام رامسوس به برلين تاريخی .  862
 //  Schnabel.R. Op.cic.S. 95. 
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از . ديگردمی برپا  آملانو  »آزاد«مطمئنی ميان نوار قبايل 
از برلين تلگرام رمزی يی  1941اين رو، به تاريخ پنج سپتامرب 

نمود داده با دستور العمل رامسوس که به او ره رسيد به کابل
به کابل ) هبارت رام تلوار(شده بود از سفر آينده رمحت خان 

برای آماده سازی ارتباط راديويی ميان برلين و سازمان 
  865».شود گيری ههبرماتسوتی 

 
به «: ی دستور داده شده بودآملانبه رزدنت ، برای اين کار

نيرومند  بی سيماز سفارت دستگاه  )هبارت رام(رمحت خان
مواد و و مقادير الزم سيم  و جنراتور  ،)منقول(فپورتاتي

هبارت رام تلوار خود می  866».بدهيد پرزه جات برای کار دومدار
» آزاد«را به نوار  بی سيمبايستی شيوه رساندن دستگاه 

قبايل پشتون می يافت و يک نفر خود را برای آموزش امور 
 . راديويی به اختيار دوخ می گذاشت

 
تنها  دستگاه بی سيمشاندهی شده بود که در مهين تلگرام ن

قبايل  »زادآ«نوار : داده می شود گونهبرای ارتباط به اين 
تنها در موارد بسيار ضروری  .برلين -در کابل آملانسفارت  –

اين فرستنده می توانست مستقيما با برلين متاس برپا 
يعنی  ،رخ داده بود ايران آن چه که دردر صورت تکرار 867.منايد

سازمان « ؛غال افغانستان از سوی نيروهای شوروی و انگليساش
دريا ساالر  چنانی که ،در کابل آملانبه جای سفارت » ماتسونی

سفارت جاپان در کابل متاس با کاناريس فيصله منوده بود، بايد 
 868.می گرفت

 
هرچه بيشرت ترس انگليسی ها  ،پوياتر شدن ابوير در افغانستان

آگاهی ی ها در قبال هند آملانای را که در باره پالن ه
بر می انگيخت و موجبات ترس آن ها را فراهم می  ،داشتند

 . آورد
 

آغاز به گسيل اسلحه و دسته های خرابکاران به  آملانهرگاه 
چون  .گرفنت جلو اين کار بسيار دشوار بود ،وزيرستان می منود

ستاد فرماندهی فقير ايپی  جايی که -گورويختناحيه نزديک 
هرگونه . از سوی سپاهيان بريتانيايی کنرتل منی شد ،قرار داشت

عمليات سرکوبگرانه در برابر فقير ايپی می توانست قيام 
از اين رو، چنين . سراسری قبايل وزيرستان را بر انگيزد

در رابطه با اين، هر . اقدامی برای انگليس بس ناپسند بود
دون زمحت گروه های ب ندی می توانستآملان »کوندور«ی هاهواپيما

 . دنپياده منايبه اين ناحيه خرابکار را با اسلحه 
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شوروی و  سازمان های اطالعاتی ه رغم لزوم آشکار مهکاری ميانب
به آهستگی و کندی  ، اين روندبريتانيای کبير در افغانستان

ميراث سهمگين دمشنی های گذشته بر اين امر . پيش می رفت
وری کرد که هر آ است مهچنين ياد بايسته. تاثير شگرفی داشت

دو سازمان استخباراتی در کابل در اوايل می کوشيدند متاس ها 
مگر ناگهان . مرز برسانند ينميان خود را به پايين تر

مايه  اجنت های کمينرتن که مهيشه ميان لندن و مسکو پويايی
برپايی متاس های کاری استوار را ميان کميساريای  ،نفاق بود
 . سرعت خبشيدرا داخلی و استخبارات سياسی هند امور خلق در 

 
، از طريق سفارت شوروی در کابل» مرکز«از  1941در ماه جون 

دستور داده شد گسيل آچار سينگ  )»شيروان بن«(سودی به
فرستاده (»ايميسار« 869.منايد سازماندهیرا به هند ) الرکين(

در باره  دستور العملی رامی بايستی  ،سودی -کمينرتن) ويژه
برای  ،بر شوروی آملانهتاجم  زجنگ جهانی دوم پس اسرشت تغيير 

ن رهنمودهای کميته آمی رساند که در حزب کمونيست هند 
در باره لزوم مهکاری ) کمينرتن(اجرايی انرتناسيونال کمونيستی 

 .بازتاب يافته بودبريتانيا حکومت  بانيروهای چپی 
 

کمينرتن و کميساريای مهانند چنين بر می آيد که در مسکو درست 
اعتماد  »کيرتی«و رفقای او از  به سودی  ،خلق در امور کشور

آن ها با مهکاری با استخبارات های کشورهای  چون .نداشتند
 .بی اعتبار ساخته بودند خود را ،حمور

بل  ،نه از طريق کابلآچار سينگ را از اين رو، می کوشيدند 
او در  1941نتيجه، در اگست در . پامير گسيل دارند راهاز 

چون او رفته بود تا به انگليسی ها . گيلگيت بازداشت گرديد
از اين رو، هنگام بازپرسی ماجرای رساندن بوس را  ،کمک منايد

يک نام کسانی  ،نستان به شوروی افشا ساخت و يکااز طريق افغ
آچار  ،پس از چندی 870.را گرفت که در اين عمليات دست داشتند

به دام  در پیمگر استخبارات انگليس . رها کردند راسينگ 
  .برآمد انداخنت سودی و هبارت رام

 
خط ارتباط از طريق «کمينرتن  ،آچار سينگمهزمان با گسيل 

ديگری به  کس )آچار سينگ( الرکين به جای .را آزمود« کابل
نزد و  نام تور جان موفقانه از مرز افغانستان و هند گذشت

ونه، شواهدی دال بر مطمئن بودن منايندگان اين گ .سودی آمد
 . در کابل به دست آمد» یکيرت«
 

                                                 
پرونده سودی در : وردن آگاهی بيشرت نگاه شود به آبرای به دست .  869

، 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند // کمينرتن 
 .1، پوشه 213پرونده ويژه 

يادداشت گزارشی استخبارات سياسی هند، تدوين شده بر پايه گواهی . 870
  5/12/1941های آچار سينگ چين، تاريخی 
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هبارت رام و سودی که جاسوس های جمرب بودند، نيک می دانستند 
. را اعتماد نکردند به آنان بسپارندکه چرا گسيل آچار سينگ 

در خنستين گزارش گروه کيرتی که به مسکو گسيل  ،از اين رو
علت شکست نوبتی کمينرتن را در پامير  مستقيما ،گرديده بود

اشتباه بزرگی «: در اين سند آمده بود. خاطر نشان گرديدند
را از راه کشمير ) آچار سينگ(رخ داده بود که رفيق الرکين 

در حالی . گرفتار شد ،او پس از گذشنت از مرز هند. فرستادند
ز راه کابل آماده ساختنه که ما مهه چيز را برای گسيل او ا

تور  -رفيق ديگر. جايی که آدم ما در انتظار او بود –بوديم 
هرگاه می . ما مهين اکنون از او کار می گيريم. جان آمد

 871 .»بفرماييد -توانيد رفقای ديگر را بفرستيد
 

کمونيست های پنجابی  ،با داوری از روی گزارش حزب کيرتی
ليز ده«ارتباط با هند را از طريق بار ديگر پيشنهاد منودند 

 در زمان ديگری شايد رهربی کمينرتن. برپا منايند» افغانستان
 22مگر پس از . به اين پيشنهاد پاسخ مثبت دادندبا آمادگی 

وظيفه اصلی مهه فاشيستی  آملانمبارزه در برابر ،  1941جون 
آن که در باره  ،در پيوند با اين. گرديده بودکمونيست ها 
نه در  ؛ستان کار گرفتدر افغان» رفقای هندی«چگونه از 

فيصله هنايی بل در اداره استخبارات خارجی شوروی  ،کمينرتن
هبارت را به سوی  بايداهللا وردی يف  -اختاذ گرديد که رزدنت آن

 . خود متمايل بسازد
 

به زودی و  مدآهبارت رام به کابل  1941سپتامرب در اوايل 
 ه تيمیدر يک خان جاسوس شوروی -اهللا وردی يفديدار او با 

: او به اهللا وردی يف اعالم داشت که ،در اين ديدار. صورت گرفت
من . و دوست شوروی ممن سر سپرده انقالب هستم و رهايی کشور

هيتلری  آملانو  زادی هند بسته به پيروزی مشا استمی دامن که آ
می دامن که بر مشا . دمشنان مشا و ما هستند ،و مهپيمانان آن

. می خواهم به مشا در عمل کمک منايم. ستدشوار ا اوضاع کنونی
حزب من به من رهنمود داده است با سفارت شوروی در کابل متاس 

در ما . بگيرم و مهکاری خود و حزمب را به مشا پيشنهاد منايم
به ويژه در  -و مهکارانی داريماين جا نفوذ و تاثير معين 

مشا می . و در استان مرزی مشال باخرتی هند »زادآ«گسرته قبايل 
ا هبره توانيد از مهه اين ها به خاطر پيروزی تان و رهايی م

  872.»...مند گرديد
 

 .]گ-رو نوشت[، شسخنانبه کرسی نشاندن هبرت برای  ،هبارت رام
برای متقاعد ساخنت  ،که او و رفقايش به کمينرتننامه يی را 

آن ها تنها از « که ه آنببين املللی رهربی اين سازمان 
                                                 

 1سپتامرب تا  1مربوط دوره از » کيرتی«گزارش گروه کمونيستی «.  871
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هبره برداری  »کيرتی« –به سود حزب خود آملانت استخبارا
و  داده بودندبه آن  و به تنها مواد ساختگی راابزاری منوده 

خود به آرمان های کمينرتن وفا دار و سرسپرده اند و چشم به 
راه دستور العمل های کميته اجرايی کمينرتن در پيوند با محله 

 873».وردی يف سپرد به اهللا ؛اند فاشيستی بر احتاد شوروی آملان
 
در افغانستان و هند  آملانرزدنت استخبارات  »ربودن«

 را گشود که دريچهبرای استخبارات شوروی اين  ،بريتانيايی
زير  پويايی های شبکه های جاسوسی فاشيستی را در اين ناحيه

 . و کمک جديی به متحد بريتانيايی خود منايدکنرتل خود بياورد 
 

در گذشته با سفارت های ايتاليا و روشن است آدمی را که 
مهه  با نکته سنجیبايسته بود  ،ی در کابل مهکاری داشتآملان

از . زمودآ ،مهکاری کردآغاز به پيش از آن که با او  جانبه
به استعالمی را  ،فيتين -رييس استخبارات خارجی ،اين رو

که اتو خواهش ديميرتيف فرستاد با اين کمينرتن عنوانی 
ارت رام را که او به دسرتس استخبارات شوروی بيوگرافی هب
و اطالعاتی را در باره او از هندی بررسی منايند  ،گذاشته است

 . مجع آوری منايندبود و باش دارند، هايی که در شوروی 
 

کمينرتن  ازفيتين مهچنان  ،افزون بر اطالعات در باره هبارت رام
نرتنی ها مگر کمي .اطالعاتی را در رابطه با بوس خواست

نتوانستند هيچگونه اطالعات ارزمشندی را در باره رييس پيشين 
 . دنبده به رييس استخبارات خارجی شوروی کنگره ملی هند

 
هبارت رام در باره اطالعاتی را که  ها، اين آزمون ها و بررسی

به رغم نتايج . ، تاييد منودندداده بوده اهللا وردی يف خود ب
کمينرتن به استخبارت خارجی  یهربر ،زمون ها و بررسی هاآ

سفارش ننمود از هبارت رام و آدم های او در کار خود هبره 
دفرت کادر و پرسنل کميته اجرايی کمينرتن عنوانی . بگيرند

ن آکه در آماده ساخت ديميرتيف يادداشت گزارشی يی را 
با استخبارات .... فاکت رابطه  تنها«: نشاندهی منوده بود

اوتام  و ست تا از هرگونه رابطه با هبارت رامبسنده ا آملان
چند که او به عنوان فرد ارتباطی طرف اعتماد توصيه منوده 

  874»...بگذريم ،است
 

هر چه بود تصميم ، با توجه به سود کار ،فيتين با اين مهه،
اهللا وردی ( زمان. و پيشنهاد هبارت را بپذيردگرفت خطر کند 

قرار شد که . را داد» روم« به اجنت نو خود نام مستعار) يف
مهان دکان اوتام چند  ،اصلی ديدار با او  ميعادگاه

گذشته از اين، اهللا وردی يف گزارش در باره کار در نوار .باشد
) رمحت –هبارت رام (قبايل پشتون را که از سوی روم » زادآ«

                                                 
، پرونده 495بايگانی  دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند  . 873
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 وتدوين سر از نو ی آماده کرده بود، آملانبرای استخبارات 
استخبارات شوروی از طريق روم  ،از اين حلظه سر .ويرايش کرد

 ديز(به گونه منظم اطالعات نادرست و حتريف کننده ) هبارت رام(
 . می گذاشت» ابوير«را به دسرتس ) انفارميشن

 
به  وهبارت رام با رامسوس ديدار کرد  1941سپتامرب  17به تاريخ 

ه باجور که قبيل -که پايگاه اصلی سازمان اواو اطالع داد 
پشتون های اين . ، شده استمومند در آن بود و باش دارد

مهکاری  گو اين که موافقت منوده اند با سازمان اوقبيله 
ه يادآوری گرديدچنانی که در گزارش ، با افريدی ها. منايند
يز توانسته ايم در زمينه مهکاری در برابر انگليس به ن است،

تن از  300می شد که در مهين گزارش اطالع داده . موافقت برسيم
به دسته های که از ارتش بريتانيا گريخته اند، هندی ها 

ر ميان آن ها سه افسر اند که د. پيوسته اندچريکی پشتون ها 
قبايل پشتون » زادآ«آغاز به اقدامات خرابکارانه در نوار 

هبارت رام در خاطرات خود ها به گونه يی که پسان  .منوده اند
سازمان او در گسرته  از کار روايی های رامسوس شته بود،نو

  875.ن، بسيار خشنود بودقبايل پشتو
 

در  آملانفرماندهی که  دريابدارت رام کوشيد هبدر اين ديدار، 
کدام خبش از هند و افغانستان برنامه ريزی می منايد هتاجم بر 

از اين رو، از رامسوس پرسيد  .آغاز منايد را هند بريتانيايی
دامات خرابکارانه را رته قبايل پشتون بايد اقام خبش گسدر کد

رامسوس گفت که عمليات  ،در پاسخ به اين پرسش .آغاز کرد
پس از . خرابکارانه را بايد در سرتاسر خاک هند اجنام داد

هبارت رام پالن خود را در زمينه اجنام  ،دريافت چنين پاسخی
به  اقدامات ويرانگرانه پيشنهاد کرد که در باره آن رامسوس

با رسيدن سپاهيان به «بايسته است : که برلين گزارش داد
پويايی های ويرانگرانه را در اين ناحيه متمرکز  ،بلوچستان

 876».ساخت
 

در گزارش هبارت رام هيچ چيزی در باره اوضاع در وزيرستان 
 در نظر رامسوس و گزارشنيامده بود که بزرگرتين نارسايی 

آن چه را که الزم است ره تندداشکه از برلين دستور (يتسيل و
آماده  ی نزد فقير ايپیآملانبرای پرتاب گروه خرابکاران 

به جاسوس هندی خود وظيفه  ،از اين رو. پنداشته می شد ؛)کرد
سپردند برای ساخنت فرودگاه و پذيرش چرتبازان با فقير ايپی 

 . ارتباط برقرار منايد
 

دريافت بوس  ازهبارت رام پيام رمزی يی را در اين ميان، 
داشت که در آن مهه مسووليت اجنام اين وظيفه به دوش او 

در پيوند با اين، رامسوس به او پيشنهاد کرد . ه می شدگذاشت
  .سرعت ببخشد بازگشت خود را به گسرته قبايل پشتونتا 

                                                 
 .22/9/1941وس به برلين تاريخی تلگرام رامس . 875
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پوند با  500برای رسانيدن به فقير دست هبارت رامرامسوس 

هزار افغانی با اسلحه  550روپيه هندی و 500 ،پشتوانه طال
 877.دادبه او ويژه فشنگ انداز آژيری با سی موشک 

 
چرتبازان حتما بايد يک ل می پنداشت که در ترکيب گروه ويتسي 

يک توپوگراف و يک  ،يک مکانيسين، يک مهندس خمابره چی ،پزشک
مهه . يک تلگرافيست و يک عکاس شامل گردد ،مربی امور نظامی

 878.ره پشتون ها باشندهاعضای گروه بايد مهچ
 

با  ،به هبارت رام آملانستور العمل استخبارات در برلين، د
رهنمود  هبارت در پيوند با اين، بوس به. بوس مهاهنگ ساخته شد

به سران قبايل پشتون و آدم های او  پيام او را« کهداد 
قيام ضد بريتانيايی را در  ،بر پايه رهنمودهايشتا  رساندب

  .»سازماندهی منايند» ادآز«نوار قبايل 
 

به نواحی مرزی هيات های خود را هبارت رام می بايستی 
که د نقبايل را متقاعد گردان می فرستاد تاافغانستان و هند 

هيات ها بايد به «. در برابر حکومت انگليس به پا برخيزند
بسپارند تعهد در زمينه اکمال ساز و برگ نظامی سران قبايل 

های کمک  »هند آزاد«که در برنامه  بدهند نو به آنان اطمينا
 ...و دمشنان های دفاع از آنان از هتاجم ،اقتصادی به قبايل

زادی قبايل هيچ آاين که بر مستقل بودن و و  شامل می باشد
به هيات ها بايستی صالحيت بسنت «. »کسی سوء قصدی خنواهد کرد

 879».شودداده   با قبايل جداگانه سازشنامه ها
 

در باره نتايج پيام، بوس خواهش کرده بود که  در اين
گزارش داده  به او در برلينبی درنگ  ،گفتگوها با قبايل

 ه بود تابه هبارت رام دستور داد ،افزون بر اين وظيفه. شود
متاس بر   افريدی ها و مسعودها ،با برخی از مالکان مومندها

 . پا منايد
 

در اين . م به کابل آمدبرای بار چهار 1941در اکترب هبارت رام 
از ) بدون پاسپورت های ديپلماتيک(ی آملانهنوز اتباع  ،هنگام

در کابل بسياری از آنان  و ج نشده بودنداخرافغانستان ا
به رامسوس و اين کار خانه هايی را به کرايه گرفته بودند که 

ويتسيل اجازه می داد با هبارت رام در بيرون از چهار ديوار 
 ی هبارتمهمرتين ديدارهاهر چند هم،  .دنديدار مناي آملانسفارت 

برگزار آن کشور  در سفارت  ،آملاناستخبارات  یبا رزدنت ها
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پيلگر هم حضور حتا  ارها ددياين در يکی از  .می گرديد
  880.يافته بود

 
که  گذاشتاجنت خود اين وظيفه را  ررامسوس بار ديگر در براب

 .تسريع ببخشد زی پشتونآماده سازی شورش مسلحانه قبايل مر
در اوضاع انفجار آميز در « آملانکه گفت او به هبارت رام 

مهين که  -به مقصد آسان ساخنت هتاجم به هند ،قبايل گسرته
 881».ست، بسيار ذينفع اقفقاز را پشت سر بگذارد »ويرماخت«

دو پايه بی سيم  ،وظيفه پيروزمندانهبرای اجنام  آملانسفارت 
رامسوس  .ختصيص دادبرای هبارت رام را  وطبا باتری های مرب

نيرومند ترين فرستنده را در خانه اوتام چند دستور داد 
نوار قبايل  براینگهدارند و دستگاه بی سيم منقول را 

 882.در نظر گرفت پشتون هند بريتانيايی »زادآ«
 

به هبارت رام کودها و شفرهايی برای ارتباط با  ،مهراه با آن
بيش از هفت هزار  -کابل و مبالغ جديد پولدر  آملانسفارت 

 ،از اين مبلغهبارت . سکه طاليی داده شد 500و  گپوند اسرتلين
 883.پنج هزار پوند و دو سکه طاليی را برای اهللا وردی يف داد

بی آن که کدام سوء ظنی  یآملاناين گونه سازمان های اطالعاتی 
وری شوروی رزدنت های پويايیمتويل آغاز به  ، خودپيدا کنند

 !در کابل منودند
 

 يک صندوق ظروفاز دکان اوتام چند سفارت شوروی  ،روز ديگر
هبارت به اهللا وردی يف دستگاه بی  ،ر اين صندوقد !»خريد« چينی

شايان يادآوری است که پس از ( گسيل داشته بود سيم منقول را
سر از  ).چندی دستگاه دومی هم به چنگ سفارت شوروی افتاد

ه مه«: می نويسدتاريخ دان روسی  -چنانی که کوزنتس 1941اکترب 
کار استيشن های راديويی برلين برای افغانستان و هند زير 

 884.»مدآکنرتل مطمئن استخبارات شوروی در 
 

اکترب کابل را ترک گفت و  یپايانيکی از روزهای در هبارت رام 
 ملکبه  و روستای کوداخيل مومند در باجور رسيد بهموفقانه 

در باره نتايج » سازمان ماتسوتی«يکی از رهربان  -ميران جان
به  .گزارش داد آملانگفتگوهای خود با منايندگان استخبارات 

مان دلک شام«گونه يی که هبارت رام در خاطرات خود می نويسد 

                                                 
، جدايی خواهی ناشناخته در خدمت سرويس امنيتی و .ل سوتسکف،.  880

 . 241.، ص2003ابوير، از پرونده استخبارات، مسکو، 
نوامرب (» بازگويی های هبارت رام«يادداشت استخبارات سياسی هند، .  881

1942(  
 // L/P@J/12/218. P.78. 

 مهان جا،. 882
را سينگ سودی، در يادداشت گزارشی استخبارات سياسی هند، گزارش مهيند.  883

 .3/1942/ 24، تاريخی »توطئه بوس«باره 
 // L/P@J/12/218. P.42-43. 

 .46.مهان اثر، ص. ، ال.کوزنتس، يو.  884



 

 407

ی ها کار سياسی و سازمانی ما را در گسرته قبايل آملانبود که 
  885 .»باال ارزيابی منوده اند

 
تصميم گرفت  ،با ميران جان مشوره در او ،در اين ديدار

 »زادآ«پويايی سازمان خود را در نواحی جنوبی نوار قبايل 
به  در نظر بود توجه ويژه يی در اين حال . گسرتش خبشد پشتون

از سوی سازمان ماتسوتی در  .مبذول گردد کار در وزيرستان
 .جا گسيل گردد نآبه شخصی به نام خوشحال خان ختکی نظر بود 

هبارت رام اعضای سازمان زير زمينی خود را  ،پس از چندی
ارتباط  ا با خان نشين های دير و سواتمتقاعد گردانيد ت

 .برپا منايند
 

 عمل می کرد و گو اين ،سازمان ماتسوتی موجود بود ،گونه اين
الزم عمليات خرابکارانه را در  موقعکه آمادگی می گرفت در 

 یاز اين رو، رامسوس من. غاز منايدآاخرتی هند استان مشال ب
که در ( توانست به هبارت رام در مهکاری با استخبارات شوروی

خود را هم از دمشنان و هم  نواجنت ارزمشند می کوشيد آن برهه 
 . سوء ظن پيدا منايد ،)نگه دارد از مهپيمان انگليسی خود

 
ان می داد شايد اطالعات هبارت رام به انتلجنت سرويس امک

با مهه اطالعات  .را هبرت ارزيابی منايد اوضاع در افغانستان
 یستيدر باره پويايی های اجنتوری فاش انگليسی ها کاملی که

 »برب«ات يعمل شنيدن خرب ،در مرزهای هند و افغانستان داشتند
 -هيلی ،برای مثال. برای استخبارت انگليس بس غير منظره بود

در به تاريخ پنجم سپتامرب ر کابل مستشار سفارت انگليس د
ی ها در آملانگاهی او رساند که آکزلف به  -گفتگو با مستشار

ديگر  ،افغانستان به آن پيمانه جتريد شده اند که به باور او
هنگامی که  ،مگر 886».ديده منی شود شاننيازی به تقاضای اخراج 

در وزيرستان  »ابوير«انگليسی ها در باره عمليات ديسانت 
دانستند که حريف را دست کم گرفته  ،طالع به دست آوردندا

  .اند
 
 

 
 
 
 
 

 خبش سی و ششم

                                                 
885 . Talwar P. 147 

//  9/9/1941يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با اوآيلی تاريخی .  886
، پرونده 1941، سال 071بايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه، فوند 
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جاسوسی کشورهای های ضربه درهم کوبنده بر شبکه 
 حمور در افغانستان

 
بس انفجار  ،پشتون» آزاد«اوضاع در نوار قبايل  1941پاييز 

آماده بودند از خيزش در  ،بسياری از قبايل پشتون. آميز بود
نفرت پشتون ها از انگليسی ها . پشتيبانی منايند ،ستانوزير

به آن پيمانه بزرگ بود که حتا خريد با نفوذ ترين سران 
برای مثال، به رغم . حفظ صلح را تضمين منی منود ،قبايل پشتون

رييس مومندها از سوی انگليسی  -)پاچا گل(خريد پادشاه گل 
 ،علت خيزش. زد اين قبيله دست به خيزش 1941ها در ماه اگست 

ساخنت استحکامات در زمين های مومندها از سوی حکومات 
  .افغانستان و انگليس بود

 
به  ،برای سرکوب اين قيام مسلحانه مومندهاحکومت افغانستان 

را گسيل و بار  ید سپاهياناگونه عاجل از کابل به جالل آب
به هاشم خان موفق گرديد  887.ديگر به پادشاه گل خبششی داد

با اين  1941ری انگليسی ها مقارن با ميانه های سپتامرب يا
مگر هيچ کسی منی توانست تضمين منايد که . قبيله آشتی منايد

 . دارندنمومندها سر از نو سالح بر
 

افريدی ها تالش های . در گذرگاه خيرب اوضاع از اين هبرت نبود
پيگيرانه يی به خرج می دادند با سفارختانه های کشورهای 

پليس کابل  ،ر ماه سپتامربد. شيستی در کابل داخل متاس شوندفا
برپايی مهکاری  برایرا که مناينده اين قبيله  -عبدالرمحان خان

 888.آمده بود، بازداشت منودبه افغانستان  آملانبا سفارت 
 
در مهان ماه اطالعی ) سازمان اطالعات و امنيت بريتانيا( 2-می

. ی نزد فقير ايپیآملاناسوس به دست آورد در باره آمدن دو ج
فقير ايپی با  ديداربا آن که داده های استخباراتی در باره 

حکومت  .]گ-حتا شنيدن اين موضوع[ ی ها نادرست برآمدند،آملان
حکومت به هر رو، . سخت ترسانده بودرا بريتانيا در هند 

اخراج اتباع  زمينه بريتانيا تصميم گرفت موافقت کابل را در
ايتاليا از افغانستان که خبش بزرگ آن ها با سرويس و  آملان

 . های ويژه فاشيستی مهکاری می منودند، به دست بياورد
 

انگليسی . در مسکو، با خوشرويی از اين طرح پشتيبانی منودند
ها به گونه قطعی خمالف گسيل سپاهيان خود به افغانستان 

                                                 
//  9/9/1941يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با اوآيلی تاريخی .  887

، پرونده 1941، سال 071بايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه، فوند 
 .110، برگ6، پوشه 196، کارتن 23ويژه 
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بودند از اين رو، بريتانيای کبير و شوروی ناگزير . ندبود
  . اتيک بامهی يی را در کابل اجنام دهندمدو مارش ديپل

ی ها و آملانهاشم خان برای راندن  تبرای به دست آوردن موافق
فرانسيس  -تازه بريتانيا سفير ،ايتاليايی ها از افغانستان

او که در گذشته استاندار يکی از . او آيلی به کابل آمد
گر برازندگی های رزمی م. ديپلمات نبودهند بود،  استان های

او برای وارد آوردن فشار بر حکومت افغانستان بسيار کارا 
 . بود
 

ديپلمات تازه وارد را ظاهر شاه  1941سپتامرب  6به تاريخ 
شم بار داد و يک روز بعد با ها] برای پذيرفنت استوارنامه[

فرمانروای واقعی افغانستان برای خنستين بار ديدار  –خان 
فرانسيس اوآيلی از هاشم خان خواست تا  ،ن ديداردر اي. منود

. ی و ايتاليايی را از کشور بيرون براندآملانکولونی های 
گذشته از آن، هاشم خان اعالم  .مگر پاسخ منفی دريافت داشت

در آينده نزديک به مرزهای  »ويرماخت«داشت که هر گاه 
 ی ها متحدآملانافغانستان برسد، افغان ها می توانند با 

 889.شوند و گذار آن ها را به سوی هند تسهيل منايند
 

 ،خويش» استاندار ماآبانه«شايد فرانسيس اوآيلی با رفتار 
به دادن چنين پاسخ تند بر را يشه خويشتندار هاشم خان مه

مگر اين اظهارات هاشم خان، هر چه بود . انگيخته باشد
اتباع رايش سوم : بيانگر موقف هنايی جانب افغانی بود

هاشم خان . !در کشور خواهند ماند) در آن هنگام(پيروزمند 
افاده داد که کشور او در اين جنگ جانب کشور پيروزمند تر 

 . را خواهد گرفت
 

 -سفير پريشان انگليس با ميخاييلف 1941سپتامرب  9به تاريخ 
در اوضاع کنونی « سفير شوروی ديدار و به او اعالم داشت که 

متوجه خواهد ) با شوروی(مهکاری با ما  مهه مساعی خود را در
ات مالعات بايسته مربوط به اقداطا ها گردانيد و در مهه زمينه

ی ها در افغانستان را به دسرتس ما آملانبامهی در مبارزه با 
و  را در اين کشور ناديده آملانما نبايد خطر . خواهد گذاشت

    890.»...بگيريم دست کم
 

: تی شوروی خود اعالم داشتاسپس فرانسيس اوآيلی به مه
منی توانند در  آملانها در مبارزه با خطر  یانگليس....«

 »اقدامات در ايران«افغانستان دست به اقداماتی مانند 
به گسيل سپاهيان به افغانستان و تعويض دست يعنی  .بزنند

                                                 
889.  Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981.P .321. 
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چون  ؛»حکومت کنونی اين کشور به کدام حکومت ديگر بيازند
پتان که افغانی  سيار قبايل خوب مسلح در گسرته هند مشار ب«

پيوندهای  به گونه سنتی با افغان های باشنده در افغانستان
وارد شدن سپاهيان در  .هم دارند، بود و باش دارند 891مذهبی

افغانستان درست مانند کنار زدن يا تغيير حکومت افغانستان 
از راه وارد آوردن فشار سياسی خارجی می تواند به شورش 

 . ها در هند بينجامد پتان
 

چون خبش خبش . چنين کاری برای انگليسی ها ناخوشايند است
کنون از مرزهای مشال باخرتی هند به  یبزرگی سپاهيان انگليس

 892»عراق گسيل گرديده اند مشال افريقا و
 

برای بار ديگر شوروی  رهربیبه اين گونه، جانب بريتانيا 
با آن  .کرار خنواهند کردرا ت» واريانت ايران«افاده منود که 

که شوروی آماده بود سپاهيان خود را وارد افغانستان مشالی 
هرگاه سناريوی نظامی حل مساله منتفی بود، بريتانيای . منايد

کبير و شوروی ناگزير بودند از اهرم های فشار ديپلماتيک و 
 .اقتصادی بر افغانستان هبره بگيرند

 
ات اقتصادی زير را در برابر حتريمات و تعزيربريتانيای کبير 

 :افغانستان وضع منود
اين تدبير اوضاع اقتصادی . صدور مواد نفتی کاهش يافت -1

 . در کشور را به شدت خراب ساخت
 50انگليسی ها سپرده های طاليی افغانی در هند به هبای   -2

 893.منودند مسدود را ميليون افغانی سکه
شاهی هرگاه در گذشته مهه خريدهای اعضای خاندان  -3

افغانستان در هند از سوی حکومت بريتانيا پرداخت می 
گرديد، حاال ديگر ظاهر شاه و وابستگان او از چنين 

 894.مزايايی حمروم گرديده بودند
عراده  670بنا به تقاضای فرماندهی ارتش بريتانيا -4

 افغانستان از  کاميون خريداری شده از سوی حکومت
 . گرديدتوقيف در مرز با افغانستان امريکا 

                                                 
زيرا پشتون های هر دو . شاوندی هم دارندهبرت بود بگويد پيوندهای خوي.  891

سوی مرز در هپلوی مهتباری، مهزبانی و مهريشگی، و اين که گويشوارن يک 
تنها برخی از پشتون های توری و . زبان اند،  هم مذهب نيز هستند
 گ -.افريدی و قندهاری شيعه مذهب اند

ستان در  سياست خارجی حکومت افغان«گزارش سفارت شوروی در افغانستان. 892
بايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه، فوند  //» 1942 -1941سال های 

 .12 ، برگ2، پوشه 199، کارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071
//  11/10/1941دداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با اوآيلی تاريخی يا . 893

 .361. ، ص2000، مسکو،  24اسناد سياست خارجی روسيه، جلد  
894  .Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981.P. 315 
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از اين کاميون ها برای  شايد انگليسی ها هراس داشتند که
 895.ی به مرزهای هند کار گرفته شودآملانرساندن سپاهيان 

 
بريتانيای کبير يک ايستگاه  ،در هپلوی تعزيرات اقتصادی

راديويی را در هند برای پخش تبليغات در برابر حکومت 
يان شوروی و سرازير شدن سپاهاز ی آن هم بافغانستان که 

 و  ؛انگليسی به خاک ايران شوک ديده و سخت ترسيده بود
 . نکوهش مشی آن سازماندهی منود

 
 ههاشم خان که نگران سرنوشت خاندان شاهی بود، آغاز ب

ی ها و ايتاليايی ها از آملانمتمايل شدن به انديشه اخراج 
ها برای اين که هاشم خان  افزون بر اين، انگليسی. کشور منود

، سخاورزانه بکشانندرا به اختاذ فيصله سودمند برايشان 
 و 896.ميليون روپيه باال بردند 25سوبسادی ساالنه او را تا 

مهچنان بسياری ديگر از سياستمداران بلندپايه افغانستان را 
  897.خريدند

 
اکترب بی آن که از کسی نام بربد،  11به تاريخ فرانسيس اوآيلی 

هدايای ما به گونه منظم «: که نزد ميخاييلف اعرتاف کرد
ان گرانبهايی می دهيم و تقريبا پول مهه خريدهای گزاف خاند

برای نيازهای شخصی شان در هند را پرداخت می کنيم و  حاکم
 898.»رايگان به آن ها می رسانيم

 
رايزن نظامی  -رزدنت استخباررات انگليس -در کابل، النکاسرت

با اين مهه، . ششی ها بوده خود مسوول پخش خبببه نو -در کابل
منی توانستند از تنفر افغان ها » هدايا«حتا گرانبهاترين 

در ميانه های ماه  ؛برای مثال. دننسبت به انگليسی ها بکاه
آتشه  -، حکومت هاشم خان به گونه منايشی فليتچر1941سپتامرب 

مطبوعاتی سفارت انگليس در کابل را که کارمند استخبارات 
با وظيفه کشف و خنثی  1940او در ماه اگست . ودبود، اخراج من

، سازی پويايی های شبکه های اجنتوری فاشيستی در افغانستان
 .به کابل آمده بود
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بايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه، فوند  //» 1942 -1941سال های 
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گذشته، به هاشم خان در ازای خدماتش ساالنه پنج ميليون روپيه رشوه 
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 .   گ-.واريز می گرديد
//  11/10/1941دداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با اوآيلی تاريخی يا.  897

 .361. ، ص2000، مسکو، 24اسناد سياست خارجی روسيه، جلد  
898 .Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981. P. 118. 



 

 412

پيروزمندانه در  ،هنگفت پولی عداشنت مناب دستفليتچر با در 
برابر دسايس و توطئه های سفارت های کشورهای حمور در کابل 

ی به منافع افغانستان منی هيچ زيان و ايستادگی می کرد
ات حکومت انگليس او را برای ضمگر به رغم مهه اعرتا .رساند

در يک سخن،  899.ی ها از کشور بيرون راندندآملانخشنود ساخنت 
 .افغان ها مشت انگليسی ها را با مشت پاسخ گفتند

 
بدون کمک شوروی منی  ،بريتانيا ،به گفته فرانسيس اوآيلی

چون گروهبندی . پيروز گردد» وانیر«در اين جنگ  توانست
مگر حکومت  . در کابل بسيار نيرومند بود آملانهواداران 

بار  ،انگليس با تالش به تامين امنيت مرزهای مشال باخرتی هند
ی ها و آملانديگر به شوروی رو آورد تا در زمينه برون راندن 
 . ايتاليايی های باشنده کابل به آن کشور کمک منايد

 
وزير خارجه انگليس با  -ايدن 1941سپتامرب  29خ به تاري
ديدار منود که در آن در باره  در لندن سفير شوروی -مايسکی

ی ها و آملانبامهی در برابر کابل به مقصد اخراج  »دو مارش«
ايتاليايی های باشنده کابل که پاسپورت های ديپلماتيک 

 . ندارند، به توافق رسيدند
 

ام آن فرا رسيده است تا بر حکومت هنگ«ايدن بر آن بود که 
منايندگان کشورهای » درد سر«افغانستان به مقصد رهايی از 

به باور او، به  900».فشار آورده شود  ،حمور در اين کشور
می بايستی از هاشم خان شوروی و بريتانيا  ،عنوان خنستين گام

و ايتاليا را که دارای موقف  آملانتقاضا منايند مهه اتباع 
اتيک منی باشند، از کشور برون کند  و سپس در برابر ديپلم

افغان ها مساله بسنت سفارت خانه های کشورهای حمور در کابل 
 . را مطرح منايد

 
در اوايل اکترب، سفارت خانه های انگليس و شوروی در کابل از 
حکومات خود رهنمو دريافت داشتند تا قاطعانه تقاضای خروج 

  901.ا را از افغانستان  منايندی ها و ايتاليايی هآملان
 

چنانی که انگليسی ها از آن هراس داشتند،  هاشم خان هم
کوشيد فرانسيس اوآيلی را از امکان شورش پتان ها در مرزهای 

فرستاده  1941اکترب  9به تاريخ . افغانستان و هند برتساند
در «انگليس با هاشم خان ديدار و به او اعالم داشت که 

ی ها و ايتاليايی هايی حضور دارند، که انآملافغانستان 
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های خماطره آميزی را برای مشال باخرتی هند پيش می  برنامه
مگر نشاندهی . اوآيلی هيچ منونه مشخصی را نياورد 902. »برند

ی ها و ايتاليايی ها با امان اهللا و پير شامی آملان«کرد که 
 .  »در ارتباط اند) سعد گيالنی(
 

خواهش انگليسی ها مبنی ز برآورده ساخنت اهاشم خان قاطعانه 
مگر وعده . ی و ايتاليايی سر باز زدآملانبر اخراج اتباع 

اوآيلی . اين مساله را برای بررسی پارملان راجع سازدسپرد 
ديدار خود با هاشم خان بس ناخشنود بود، شام  دستاوردکه از 

 نیفرافگسفير شوروی اعالم داشت که  –مهان روز، به ميخاييلف
ی و ايتاليايی به پارملان آملاناتباع مساله اخراج 

هاشم خان است که و زيرکانه  »زبردستانه«مانور  ،افغانستان
انگليسی ها را از خطر خيزش قبايل پشتون  می خواهد

   903.»برتساند
 

اين گونه، آن چه که بريتانيايی ها بيش از هر چيزی از آن 
در پی بازی با برگ  حکومت افغانستان: رخ داد ،می ترسيدند

در اين اوضاع دشوار و . برآمد »پشتون«) پر، کارت، قطعه(
نشانی از  آنبا آن که سازمان های اطالعاتی ، شوروی ،پيچيده

در افغانستان ) آملاناستخبارات نظامی (» اوبوير«پويای های 
به ياری مهپيان ، )چون چنين چيز اصال نبود( مشالی نديده بودند

چه مربوط می گردد به سرويس های ويژه  آن .خود شتافت
 کارروايی هایآن ها تنها دست اندر کار پيشربد  -ايتاليايی

 . ويرانگرانه در برابر هند بريتانيايی بودند
 

به رغم مهه اين ها، در مسکو هومشندانه اوضاع را ارزيابی می 
 ،»آذرخش آسا«منودند و می دانستند که پس از شکست جنگ 

برای لرزان ساخنت اوضاع در خواهند کوشيد  ،کشورهای حمور
جان دوباره يی مجهوری های آسيای ميانه، به جنبش بامساچی 

فاشيستی در » ستون پنجم«ِف تضعي روشن است با. ببخشند
در هر آن می توانستند  ،شورویآسيای ميانه افغانستان و 
بر را  آملاندسته های بامساچی مسلح شده از سوی پويايی های 

 ....زنندهم ب
 

سفير شوروی  -ميخاييلف 1941اکترب  11به مهين خاطر، به تاريخ 
ی ها آملانبا هاشم خان ديدار و به او پوياتر شدن تکاپوهای 
کارروايی و ايتاليايی ها را نشاندهی و اطالعاتی را مبنی بر 

                                                 
 مهان جا . 902
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ونگر، شنک، فيشر و ديگر  ءويرانگرانه و خرابکارانههای 
 904.»داشتو ارائه ی به اآملان» کارشناسان«
 

بهکارانه پويايی های ت«ميخاييلف به هاشم خان اعالم منود که 
 ،ی و ايتاليايیآملاننتوری و بزهکارانه شبکه های اج
هشدار پيشگيرانه و و تدبيرهای متاسفانه با واکنش بايسته 

 .»دهنده حکومت افغانستان رو به رو نگرديده است
 

 1931ادن مفاد قرار داد آن گاه ميخاييلف با دستاويز قرار د
به منايندگی از حکومت شوروی به  ،بی طرفی افغانستان و شوروی

روی دست بگيرد  را یتدبيرهاي« تا هاشم خان پيشنهاد منود
ی و آملانبرای آن که در آينده نزديک مهه اعضای کولونی 

ايتاليايی افغانستان را ترک گويند و حکومت افغانستان ترصد 
  .»....و ايتاليا تضمين منايد آملانارت های بايسته را بر سف

ميخاييلف مانند مهتای انگليسی خود پاسخ منفی  ،با اين مهه
چنانی که ميخاييلف به مسکو گزارش  ،راستش. دريافت داشت

سی مساله برردر با دانسنت اين موضوع که هاشم خان «،داده بود
مبارزه مشخص با هتديد  مطرح شده از سوی ما در زمينه

ما  تادر پی آن نربآمد  ،را ترسانيده منی تواند ما ،فاشيستی
شورای  رگزاریبدن و از فرا خوان.] گ-انگليسی ها[مانند  را 

 905. »برتساند .]گ-)لويه جرگه([توده يی 
 

روشن است اوضاع در مرزهای افغانستان و شوروی را منی شد با 
ی جايی که قبايل پشتون م –اوضاع در پيرامون خط ديورند

در برابر انگليس بنمايند، توانستند هر آنی آغاز به پيکار 
داشت ظهار اميخاييلف به  از اين رو، هاشم خان. مقايسه کرد

 .که اعالميه حکومت شوروی را با وزيران خود بررسی خواهد منود
 

به : بامهی تاثير خود را بر جا گذاشت »مارشدو « ،هر چه بود
فرانسيس اوآيلی  ،، هاشم خانروز 14اکترب به ساعت  13تاريخ 

وزيران حربيه و  ،در اين ديدار. را نزد خود فرا خواند
هاشم خان به اوآيلی . به هم رسانيده بودند رخارجه نيز حضو

و ايتاليا را  آملانخواهد کوشيد منايندگان «اظهار داشت که 
اوآيلی از هاشم مگر،   906. »طی سه ماه از کشور بيرون منايد

هاشم خان هم  .»يک ماه اجنام دهد درن کار را خان خواست اي
با اين هم، نشاندهی . گرديد در برابر او کوتاه آيد ناگزير

 . خواهد منود اذکرد که فيصله هنايی در زمينه را لويه جرگه اخت

                                                 
صدر اعظم افغانستان به  -يادداشت صورت جملس ميخاييلف با هاشم خان.  904
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ها چه  آنانگليسی ها که نيک می دانستند که افغان ها از 
ی آملانخراج تنفری دارند، ترس داشتند که مبادا لويه جرگه ا

بگذريم از اين که حتا . ها و ايتاليايی ها را تصويب ننمايد
 . اعالم جهاد هم بنمايد می تواند در برابر انگليس و شوروی

 
کبير خطرناک  یبه ويژه برای بريتانيا» جنگ مقدس«هتديد آغاز 

می بايستی سران قبايل پشتون در کابل  ،چون پيش از مهه. بود
پيک  به خانه های شان وانستند با بازگشتکه می ت. [می آمدند

» آزاد«جهاد را به سرتاسر گسرته خاور و جنوب کشور و نوار 
از مهين رو، ] گ-قبايل هند با خود به مهراه بربند و پخش منايند

تضمين هاشم خان را به  تايلی مهه مساعی را به خرچ داد آاو
يتانيايی هند بر» زادآ«دست بياورد که منايندگان قبايل نوار 

هاشم خان اين خواهش اوآيلی را . به کابل دعوت خنواهند شد
اين عقب نشينی به معنای آن نبود که حکومت . برآورده ساخت

افغانستان تصميم به خود داری از ارائه کمک به قبايل مرزی 
جرگه منايندگان آن  1941در ميانه های اکترب . گرفته بوده باشد

  907.برگزار گرديددر جنوبی ها 
 

جرگه در پشت درهای بسته در اوضاع بس حمرمانه يی برگزار 
مگر می توان باورمندانه گمانه زد که سران قبايل . گرديد

بار ديگر موافقت منودند تا » ديورند«پشتون در هر دو سوی خط 
به کمک آن  ،در صورت بروز هتديد برای استقالل افغانستان

 . شتابندب
 

ی آملانانستان مبنی بر راندن مهه هنگامی که تصميم حکومت افغ
به آگاهی پيلگر و ) منهای اعضای ميسيون ديپلماتيک(ها 

پيشنهاد کرد پنهانی مهه مردان » ابوير«کوارونی رسانده شد، 
ی را از کابل به گسرته قبايل گسيل آملانتنومند و تناور 

جايی که در اواخر اگست خيزش مسلحانه مومندها در  -دارند
  908.افغانستان آغاز گرديده بود برابر حکومت

 
در برلين باور نداشتند که انگليس و شوروی بر بسنت سفارت 

از اين رو،  .نمايندنو ايتاليا پافشاری  آملانخانه های 
به گسرته قبايل، » داوطلبان«دوخ و  ،برای گسيل مطمئن ويتسيل
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صديق خان چرخی آدم های خود را برای برپايی ارتباط با 
 909.به دسرتس آنان گذاشتی ها آملان

 
ی ها می پنداشتند که برای آن ها ايمن آملان ،به گمان غالب

 نزد مومندها بگريزند تا اين که مانند اوبر از کابل تر است
مگر به گفته . دورفر و براندت به وزيرستان نزد فقير ايپی

تنها ويتسيل حاضر بود مهراه با وی نزد مومندها  ،هبارت رام
» تدبير«در خصوص عملی شدن اين «لگر و رامسوس مگر پي .برود

  910.»خوشبينی چندانی نشان منی دادند
 
رزيابی خردورزانه از اوضاع و شايد هم گواهی بد دل های را

ها در  یآملانماجراجويی ديگر . آن دو را فريب منی داد ،شان
می توانست فرجام اندوهبارتری از حادثه لوگر  ،افغانستان

 . داشته باشد
 
 اب ،آدم هايی را که صديق خان به او معرفی منوده بود ،امسوسر

. داد» لو«و با اين کار امانيست ها را آشنا ساخت هبارت رام 
رييس دفرت استخبارات خارجی  -فيتين 1941به تاريخ دهم اکترب 

اهللا (» زمان«پيام رمزی يی از کابل دريافت داشت از  شوروی،
که در آن ) شوروی در کابل رزدنت سازمان اطالعات -وردی يف

مورد اعتماد صديق خان که به ياری آنان می  ِنفهرست کسا
از کابل به گسرته قبايل پشتون  آملانبايستی اعضای سفارت 

 . ، آمده بودمی شدند» گريختانده«
 

ی بود آملاناين ديگر هنايت خوش شانسی و نيک خبتی ديپلمات های 
ايندگی های ديپلماتيک که به حمض آگاهی يابی از اين که من

خود » گريخنت«از  ،و ايتاليا در کابل بسته خنواهد شد آملان
با توجه به اين که سازمان  ،در غير آن. [داری ورزيدند

استخبارات خارجی شوروی از برنامه گريز آن ها آگاهی کامل 
، به دام افتادن و گرفتاری و دستگيری آنان يافته بود
 .] گ-.ه سرنوشتی پيدا می کردندو روشن نيست چ ناگزير بود

 
اين  ی هاآملان، به پيک بسته نشدن سفارت ها به برلين و رم

 ،غرور افغان ها گرفنتشايد بتوانند با بازی  نويد را داد که
ورهای تا اتباع کش را متقاعد بسازند حکومت افغانستان

ديپورتاسيون فاشيستی را اخراج ننمايد و دست کم 
را برای زمان نامعينی به تعويق آن ها ) ديپورتيشن(

ساختار  در پی آن بودند تای ها مهچنان آملان .ندنبيفگ
تشکيالتی سفارت خود در کابل را با دادن پاسپورت های 

                                                 
رايزن نظامی سفارت  -رتدداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با النکاسيا.  909

بايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه، //  1/9/1941انگليس تاريخی
 .67، برگ  6، پوشه 196، کارتن 23، پرونده ويژه 1941، سال 071فوند 

 //تلگرام  کيپلر به رامسوس.  910
Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien, 1968. S. 124. 
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گسرتش  ،ديپلماتيک به ارزمشندترين جاسوسان زير زمينی خود
پاسپورت  ،افسر خمفی گشتاپو -برای منونه، به گيل هامر. خبشند

اشم خان مهه تقاضاهای پيلگر مگر، ه911.ه شده بودديپلماتيک داد
در کابل را » نوپخت«و کوارونی مبنی بر پاييدن ديپلمات های 

 . نقش بر آب ساخت
 

مهه کارشناسان  ،1941اکترب  31-30 های به تاريخاين بود که 
در آستانه . ی و ايتاليايی از کابل بيرون برده شدندآملان

 را شانمهه ارزهای دست داشته  ،رفنت آن ها، رامسوس و ويتسيل
سخت به آن ، متويل اجنتوری خود در گسرته قبايل پشتون برای که

 هنگفت بالغاين م. از نزد آنان گرفتند ،نياز مند بودند
تنها يک ميليون افغانی پول نقد گرفته رامسوس و ويتسيل (

پر و «به پيمانه چشمگيری فوندهای رامسوس را ، )بودند
  912.تندتر ساخ» پيمانه

 
ی ها مهه تفنگچه ها و کامره های خود آملانافزون بر اين، مهه 

برای  را به ويتسيل دادند که او به نوبه خود آن ها را
 913.سپرد ،به اجنت های خود در ميان افغان ها نگهداری

 
چنانی که پسان ها جاسوسان شوروی و انگليسی تثبيت منودند، 

شبکه اجنتوری خود را در برای آن که دست کم خبشی از  »ابوير«
کابل نگه داشته باشد، به گمان غالب، با سپردن وعده زنده 

ی که مشمول آملاننگه داشنت وابستگان برخی از يهودان 
 را، آن ها )آملاندر (ند پارتاسيون از افغانستان منی گرديددي

  .به مهکاری به سوی خود کشانيد
 

 آملانتباط سفارت دم های نگونبخت در آينده برای اراين آ از 
به کابل می آمدند،  1942در  با فقير ايپی که هر چند گاهی

می  آملاناستخبارات  ،با اين تدبيرها914.کار گرفته می شد
ی از آملانکوشيد آن زيان جربان ناپذيری را که اخراج اتباع 

وارد آورده بود، کمرنگ تر بر اجنتوری فاشيستی  ،افغانستان
ی در افغانستان آملاننج گروه جاسوسی برای مثال، از پ .سازند

تنها گروه رامسوس باقی مانده بود که آن هم زير کنرتل 
 .استخبارات شوروی کار می کرد

                                                 
يت زيشرها(» .دی. اس« ناشناخته در خدمت جدايی خواهی «سوتسکف، .   911
آملان، » )سازمان استخبارات نظامی(» ابوير«و )  خدمات امنيت -ستدين

 .241. ، ص2003برگرفته از پرونده های حمرم استخبارات، مسکو، 
سفير شوروی در کابل با علی  -يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف.  912

اسناد سياست // 16/10/1941ه تاريخ وزير خارجه افغانستان ب -حممد خان
 .372. ، ص2000، مسکو، 24خارجی شوروی، جلد 

کاردار سفارت شوروی در کابل  –يادداشت صورت جملس ديدار ساميلفسکی.  913
 .1/12/1943سفير ايتاليا در کابل به تاريخ  -با کوارنی

مسکو، » بوترسکی«برگرفته از پروتکل بازپرسی از پيلگر در زندان .  914
، 1، جلد »چپاولگران«بايگانی سرويس استخبارت خارجی شوروی، پرونده // 
 .   120برگ 
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در کابل لويه جرگه برگزار گرديد که  1941نوامرب  1به تاريخ 

در آن هاشم خان موفق گرديد منايندگان را متقاعد سازد اخراج 
برای اين . کشور تصويب منايند و ايتاليا را از آملاناتباع 

باشند، سفارت بريتانيا » وزنين«که آوندهای هاشم خان بيشرت 
 915.برای خريد منايندگان ده ميليون افغانی به دسرتس او گذاشت

اين که  مهينانگلستان مهچنان به حکومت افغانستان وعده داد 
ی ها افغانستان را به مقصد هند ترک گويند، آملانخنستين گروه 

مگر، حتا اين تدبيرها برای 916.هزار پوند اسرتلينگ بدهد 500
انگلستان تضمينی منی داد که در هنگام برگزاری لويه جرگه، 
سخنرانی های ناگهانی غير منتظره ضد بريتانيايی منايندگان 

 . قبايل پشتون گل نکند
 

سفارت انگليس در کابل، به ويژه از سخنرانی ممکنه سپهساالر 
وزير حربيه که در ميان قبايل از حمبوبيت  -ند خاوشاه حمم

ی ها از افغانستان آملانبسيار برخوردار بود، و با اخراج 
داوود  . موافق نبود، در برابر منايندگان جرگه هراس داشت

نيز در ) قوماندان قوای مرکز( فرمانده پادگان کابل -خان
ن در هاشم خا  .بودو مهداستان زمينه با شاه حممود خان مهنوا 

 917،سازدتوانست آنان را متقاعد به دشوار آستانه گشايش جرگه 
ات حکومت نپرداخته، و پشتون ها تا در جرگه به نکوهش اقدام

    918.را به جهاد فرا خنوانند
 

به دست آمده در  هنگامی که سفارت انگليس در باره توافق
و  مستشار با خرسندی -حکومت افغانستان آگاهی يافت، هيلی

کنون «: مستشار سفارت شوروی اطالع داد -به کزلف یشادمان
ديگر باورمندی کابل به آن هست که اين مهره های هوا دار 

چون، ... خطر خنواهند کرد در برابر هاشم خان بيستند آملان
اين کار می تواند به خيزش قبايل پشتون در برابر حکومت 

   919».بينجامد کنونی

                                                 
//  4/7/1942يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با النکسرت، تاريخی .  915

، پرونده 1942، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 .58، برگ 164، پوشه 16، کارتن 4ويژه 

سياست خارجی حکومت افغانستان در «ارت شوروی در افغانستانگزارش سف.  916
بايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه، فوند  //» 1942 -1941سال های  

 .46 ، برگ2، پوشه 199، کارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071
يکی از فرهنگيان ريش  -به گفته جناب آقای احلاج نيک حممد خان حايری.  917

ريف، در آن هنگام در ميان  مردم آوازه هايی پخش شده بود سپيد مزارش
مبنی بر اين که داوود خان بر سر اين موضوع با هاشم خان به پرخاش 
پرداخته و حتا سر او تفنگچه کشيده بود که با مياجنيگری ساير اعضای 

  .گ-.خانواده شاهی جلو او گرفته شد
918. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in the Second 
World War. Stittgart, 1981. P328. 

// مستشار سفارت انگليس در کابل -يادداشت صورت جملس کزلف با هيلی.  919
، پرونده 1941، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 

 .249، برگ 6، پوشه 196، کارتن 23ويژه 
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انی های ضد انگليسی هر چه بود، نتوانستند جلو سخنر

به ويژه، . منايندگان قبايل مرزی را در لويه جرگه بگيرند
رييس قبيله جدران، انگليسی ها را سخت  –سخنرانی زمرک خان 

پريشان ساخته بود که بی پرده در برابر مهگان اعالم داشت که 
در صورت لزوم آماده است بيست هزار جنگجو را در برابر 

بکشاند که مهه را خود مسلح ساخته و با انگليسی ها به ميدان 
  920.را خواهد پرداخت شانپول خود در جريان يک سال هزينه 

 
زمين های قبيله جدران با وزيرستان هم مرز و مهسايه و 

اند و حکومت هند بريتانيايی نيک می دانست که » مهديوار«
چه خطری  مهدست شدن نيروهای زمرک خان و لشکرهای فقير ايپی

 . متوجه گرداند ی آن می تواندرا برا
 

به رغم سخنرانی های انزجار آميز برخی از با اين هم، 
لويه جرگه اقدامات هاشم خان را در زمينه  ،منايندگان

ی و ايتاليايی از کشور به تصويب آملانديپورتاسيون اتباع 
پس از اين، آخرين اميدهای کشورهای حمور مبنی بر . رسانيد

ود در افغانستان با شکست رو به رو حفظ شبکه اجنتوری خ
ی ها از آملانپس از شکست ويرماخت در حومه مسکو، . گرديد

برنامه پياده سازی کماندوهای چرتباز خود به وزيرستان چشم 
پرش «چون منابع فنی ختصيص داده شده برای عمليات . پوشيدند

 در گسرته ترکمنستان» ابوير«، برای پياده سازی جاسوسان »برب
 . نه شدهزي
 

فقير ايپی به نوبه خود برای چندی به شورش در وزيرستان 
بريتانيای کبير و شوروی با دستيابی به هدف . پايان داد

ی ها و ايتاليايی های باشنده کابل، در اواخر آملاناخراج 
در مرزهای مشال باخرتی هند بريتانيايی توانستند صلح و  1941

ه چشمگيری جلو تنيدن شبکه آرامش را تامين منايند و به پيمان
ی را در ميان بامساچی ها بگيرند و آن را آملانهای جاسوسی 
  . متوقف سازند

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خبش سی و هفتم

                                                 
، برگ 1، جلد »قبايل« انی سرويس استخبارات خارجی، پرونده بايگ.  920
276. 
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  )آملانارتش سازمان اطالعات (» ابوير« ناکامی 
 در برپايی پل هوايی ميان باکو و وزيرستان 

 
نی در فاشيستی با آماده گيری برای هتاجم تابستا آملانرهربی 

ی فرمان داد پويايی آملانبه سازمان های اطالعات  ،جبهه خاوری
ستون «. افزايش خبشندهای ويرانگرانه در هند و افغانستان را 

در اين کشورها بار ديگر می بايستی تالش به خرج  آملان» پنجم
ارتش (» ويرماخت«می داد در آستانه هتاجم برنامه ريزی شده 

رش قبايل پشتون را در مرزهای هند و شو ،از سوی هيتلر )آملان
 1941ز اين رو، در ماه سپتامرب ا. افغانستان بر انگيزد

آماده سازی دسته های  آغاز به ،در کابل آملانرزدنتوری 
 .انيايی منودپشتون هند بريت» آزاد«خرابکار در نوار قبايل 

 
روز بعد  ،چنانی که هبارت رام تلوار در خاطرات خود می نويسد

او با رامسوس و  1941دسامرب  9به تاريخ  ،ن به کابلرسيد
بيشرت  آن ها  نسبت به خود هند«. ويتسيل ديدار و گفتگو منود

     921 .نشان می دادند دلچسپی به گسرته قبايل پشتون
 

از متايالت «ی ها می کوشند آملانبه هبارت رام روشن گرديد که 
مقصد ايجاد  به... بريتانياستيزانه در ميان قبايل پشتون 

برداری منايند که در  ههبر» آزاد«چنان اوضاعی در نوار قبايل 
انگليسی ها وادار شوند ارتش بزرگی را  ،آن پديد آمدن صورت

 922.»نگهدارند
 

ی با آملانماموران اطالعاتی  ،در اين ديدار ،به گمان غالب
را در آستانه » سازمان ماتسوتی«اقدامات  برنامهجاسوس خود 

. چون د. ی بر هند بررسی کرده باشندآملاناهيان هتاجم سپ
به رهربی ابوير تلگرام  ،ديداراين پس از ويتسيل بی درنگ 
عمومی اجنام اقدامات  طرحدر آن به تفصيل  ورزمی يی را گسيل 

 . ويرانگرانه در گسرته قبايل پشتون را  ارائه داد
 

ر د آملانرزدنت سازمان اطالعات نظامی  ،در آغاز اين سند
وظيفه اصلی گذاشته شده از سوی او در برابر  ،افغانستان

اجنتوری فاشيستی در مرزهای مشال باخرتی هند بريتانيايی را 
اجنتوری  تکاپوهایمقصد «: نظامی آن ارائه داد با پرداز

 ،در مشال باخرتی هند) رکن دوم سازمان اطالعات نظامی(  IIابوير
تاندن شيرازه جبهه عبارت است از فرپاشانی و از هم گسيخ
 923.»یآملانانگليسی ها در هنگام نزديک شدن سپاهيان 

 

                                                 
921.Talwar B. R. The Talwars of Pathan Land. New Delhi, 1976.P.150.   
922 . Ibid. 

 // 9/12/1941تلگرام ويتسيل به برلين تاريخی . 923
Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien, 1968.S. 160 
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ی می بايستی آوازه ها و آملاناجنت های  ،برای اين کار
اهداف را . می منودنددستورات تقلبی حکومت انگليس را پخش 

 آملانبرای مبباران هواپيماهای مبب افگن نيروی هوايی ارتش 
واصالتی انگليسی ها را بر هم برگزيده و خطوط م) لوفت وافه(

ويتسيل پيشنهاد منود اقدامات . در هپلوی اين، د. بزنند
بر خطوط مواصالت در مشال هند به کمک را خرابکارنه بزرگی 

گروه های خوب آموزش ديده و خوب جمهز تشکيل يافته در نوار 
  .اجنام دهند پشتون» آزاد«قبايل 

 
خود نشاندهی کرد يک رمزی ی به ويژه در پآملانمامور اطالعاتی 

بر قيام «منی توان  بر هند یآملانکه هنگام هتاجم سپاهيان 
سراسری در هند بدون آغاز اقدامات خرابکارنه مهه جا گسرت  

اقدامات  گسرتهدر آن که تنها در صورت عملی منودن » سنجش کرد
تا آن  924.»پيروزمندانه خواهد بود ،رزمی سپاهيان انگليسی

بايد صرف به اجنام  ،فاشيستی به باور اواجنتوری  ،دم
 .  خرابکاری های کوچک بسنده منايد

 
ويتسيل در باره اجنام خرابکاری های گسرتده در مرزهای  طرح

، رهربی استخبارات مگر. مشال باخرتی هند در برلين تاييد گرديد
ی های بزرگ در مرزهای مشال راجنام خرابکا می خواست آملان

بی آن که منتظر هتاجم نيايی را بی درنگ باخرتی هند بريتا
 .آغاز منايدتابستانی وير ماخت بنشيند، 

 
در  اسفير ايتالي -کوارونی ،پس از تسليم شدن ايتاليا 

تا به سفيران  دريافت یاز حکومت بادولو دستور ،کابل
در باره پويايی های سازمان های  ،بريتانيا و شوروی در کابل

ر افغانستان و هند در سال های جنگ اطالعاتی کشورهای حمور د
هنگام ديدار  1944و به تاريخ هشتم جنوری ا. روشنی بيندازد

به آگاهی او  ،با ساميلفسکی کار دار سفارت شوروی در کابل
چونان يکی از «مشهد را پيلگر  -راه زاهدان 1942رساند که در 

راه های ممکنه مواصالتی برای رساندان اسلحه به شوروی از 
از اين رو، به سخن کوارنی  »...ر کراچی ارزيابی می کردبند

می بايستی سبوتاژ و دورسيون را در «گروه اطالعاتی رامسوس 
طريق زاهدان سازماندهی می  زمشهد ا -مسير راه کراچی

در خاور ايران  1942روی مهين منظور، در ماه جنوری 925.»منودند
ب عمليات ی در چهار چوآملاننزديک به يک صد تن خرابکار 

ديسانت شدند که پس از اجنام وظيفه خود دستور » بايادير«
داشتند به وزيرستان نزد فقير ايپی که از مدت ها پيش به 
ايتاليايی ها وعده سپرده بود برخی از تاسيسات مهم راه آهن 

 926.، رخنه کنندرا در بلوچستان از ميان بربد
                                                 
924. Ibid S.161.  

، 1944، سال 071انی سياست خارجی  فدراسيون روسيه، فوند بايگ. 925
  30، برگ 4، پوشه 206، کارتن 26پرونده ويژه 

نربد پنهانی در خاور نزديک و ميانه، مسکو، . ی. روميانتسف، ف.  926
 ، و نيز91. ، ص1972
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جاسوس فقير زرنگ و نيرنگ باز با مهه آن چه که  شايد

ايتاليايی می گفت حتا چيزهايی را که اصال عملی نبود، 
موافقت می کرد با تالش برای اين که هر چه بيشرت تا جای 

کافی نداشت و از  پولرونی امگر کو. ندّکامکان از او پول بِِ
مهين خاطر، رهرب وزيری ها شتاب منی ورزيد سفارش های 

تند تا تونل راه ايتاليايی ها را که مصرانه از او می خواس
هرگاه فقير می . اجنام دهد 927،آهن را در راس کوه نابود سازد

توانست اين تونل را انفجار دهد، رسانايی بارهای نظامی از 
 . کراچی به ايران ناممکن می شد

 
برای گرفنت کمک  تنگدستیبه خاطر حکومت ايتاليا ناگزير بود 

 هنمه تاريخ ب. رو بياورد آملانبه  ،متويل فقير ايپی جهت
هانس جورج مک ينزين تلگرامی  -در رم آملانسفير  1942جنوری 

ها از  گسيل داشت که در آن خواهش ايتاليايی به برلين را
بازتاب  مبنی بر ارائه کمک مالی به فقير ايپی ريبنرتوپ

 . يافته بود
 

عاجل سه صد هزار افغانی به رهرب لزوم مدلل بودن پرداخت 
مک ينزين اطالع داده بود  -خارجه ايتاليا وزارترا وزيری ها 

ضد بريتانيايی در ميان قبايل مرزی پشتون  ليغاتتبکه 
پيروزمندانه پيش برده می شود و پتان ها آماده اند در 
برابر انگليس قيام را آغاز منايند و فقير ايپی موافق است 

دسته يی را متشکل بر دو هزار  آملانبا محايت مالی ايتاليا و 
در تاسيسات راه آهن «تون برای اجرای اقدامات خرابکارانه پش

   928.به ميدان بياورد» در بلوچستان
 
شورش در مرزهای مشال «ايتاليايی ها نشاندهی می کردند که   

گسيل سپاهيان هندی را به جزيره منای  باخرتی هند می تواند
از اين رو، حکومت  929.»با دشواری رو به رو گرداند ماالک
 يا از برلين خواهش منود رساندن پول برای فقير ايپی راايتال

نيمی  ايتاليا وعده سپرد .از جماری خود به کابل تسريع منايد
 . پس بر گرداند از اين مبالغ را

 
ی ها پذيرفته شد آملانپيشنهاد ايتاليايی ها بی درنگ از سوی 

 ويرمن و مک ينزين از برلين تلگرام کوتاهی را که به امضای

                                                                                                                                                             
Hawner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second War. 
Stuttgart, 1981. P. 577.  

 // 14/04/1942تاريخی )  »پتان«(تلگرام پيلگر و ويتسيل .  927
Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien, S.223. 
928 .Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien, S.180-181 
929. Ibid. S. 181.   
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با مساله پشتيبانی از فقير ايپی مهراه با « : 930دست آوردبه 
سفارت ما در کابل در زمينه . حکومت ايتاليا موافق هستيم

سفارت آملان در 931.»رهنمودهای بايسته را به دست آورده است
هزار سه صد ، به کوارونی برلين با اجنام دستورافغانستان 

  932.رستادافغانی داد که او هم موفقانه به فقير ايپی ف
 

فقير و خرابکارانی که به  ،از کابل نوبه رغم رسيدن مبالغ 
اقدامات  کداميننتوانستند  ،بلوچستان گسيل گرديده بودند
 . خرابکارانه بزرگ  اجنام بدهند

 
ی را هنوز پيش از آن که آملاناستخبارات انگليس مهه چرتبازان 

. بود بازداشت منودهآنان بتوانند چيزی را انفجار بدهند، 
شايد به خاطر تدبيرهای فوق العاده امنيتی روی دست گرفته 

فقير ايپی نيز منی  ،شده از سوی حکومت بريتانيا در بلوچستان
توانست وظيفه هناده شده پيش روی خود از سوی کشورهای حمور را 

 .به اجنام برساند
 

» سازمان ماتسوتی«ارزش مهکاری با » باياديرا«راستش عمليات 
به گزارش رامسوس و  .باال بردبيشرت  استخبارات آملان برای را

ات ويرانگرانه در مبه اجرای اقدا موفقانه آن ها، ويتسيل
استخبارات  ،اين روند نبرای تسريع خبشيد. آماده می شدند هند

خود را  انارزنده ترين جاسوس پنهانیتصميم گرفت آموزش  آملان
خنست در اين فهرست  روشن است که در گام. در کابل سازمان دهد

 . بود) هبارت رام تلوار(نام رمحت خان 
 

هبارت رام در کابل در خانه  1942اپريل  -در ماه های جنوری
جايی که به او امور  –می زيست فيشر  آملانپزشک سفارت 

 . آموزش داد ام اقدامات خرابکارانه راجنراديويی و فنون ا
 

را  ، هبارت رام)يمبی س( کارشناس امور راديو و رادار -دوخ
 رمزبه او و آشنا ساخت الفبای کار با دستگاه بی سيم  با

هم به هبره گيری از اعداد (رمزخوانی و رمزيابی را  ،پردازی
 -آموزگار دوم هبارت رام .ياد داد) و هم با کار برد حروف

 »اسرار« ويتسيل بود که به تفصيل برای زير دست خود  خود
) کپسول ديتوناتور(کار برد چاشنی  ،هساخنت مبب و مواد منفجر

ی ها آملانهبارت رام از  ،پس از چندی. »فاش ساخت« آن ها را
اجنام خرابکاری در  برای الزم و يک صندوق  را های دينامت

 .به دست آورد ....تاسيسات راه آهن و
 

                                                 
نست وايتسزيکر ار –ويرمن در وزارت خارجه آملان معاون سکرتر دولتی .930

بايگانی خدمات // بود و مسوول مهه مسايل مربوط به کشورهای خاور بود
 .24، برگ »هند«استخبارات خارجی روسيه، پرونده 

931   . Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien. S. 182. 
 . 43، برگ »هند« بايگانی خدمات سياست خارجی روسيه، پرونده . 932
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آماده سازی و اجنام  فن »ابوير«رزدنت  -روی هم رفته، ويتسيل
به هبارت رام در تاسيسات گوناگون را دوازده نوع سبوتاژ 

از نابودی سازی ايستگاه های راه آهن گرفته تا  -آموخت
 .سوزاندن خودروها و کاميون ها

 
دانش به دست ويتسيل برنامه ريزی منوده بود که هبارت رام 

از اين رو، به اجنت خود . منايدآورده را در سازمان خود پخش 
که در آن ها به  داد سیدوازده کتابواره به زبان انگلي

تفصيل هر نوع اقدامات خرابکارانه و شيوه های آماده سازی 
 .توضيح و تشريح شده بود آن ها

 
که اين دفرتچه ها هنايت حمرم  افاده دادويتسيل به هبارت رام 
  933.»نگهداری شوند» سازمان«اند و بايد در مقر 

 
ام هم رامسوس سياسی را به هبارت ر -هنر مجع آوری اطالعات نظامی

ويتسيل بسيار دلچسپی داشت جاهای . و هم ويتسيل آموختند
استقرار يگان های ارتش بريتانيا در مرزهای هند و 

 934 .افغانستان را بداند
 

مهو اين اطالعات به  ،ی ها می پنداشتندآملانبه گونه يی که 
خاطر بی جتربه بودن اجنت های شان در گزارش تازه هبرات رام 

 . نبوددر دسرتس 
 

گسيل به برلين اين سند را ويتسيل  1942جنوری  23به تاريخ 
در » سازمان ماتسونی«توجه اصلی در آن به پويايی . داشت

مبذول گرديده  قبايل پشتون هند بريتانيايی» آزاد«نوار 
به رهربی ابوير گزارش داده شد که هبارت رام توانسته . بود

قبايل عثمان خيل،  با مومندهای باجور، هايیاست مهکاری 
 .برپا منايد قبيله بونير و سوات

 
به گونه يی که در گزارش هبارت رام نشاندهی (سازمان او 
، )منظور از فقير ايپی است(» آتش افروز«با «) گرديده بود

خواهش سه  ها متاس هايی برپا منوده بود و به رهرب وزيری نيز
برپايی متاس سفارت خانه کشورهای حمور را در کابل در باره 

 935.رسانده بود» سازمان ماتسوتی« های مستقيم با 
 

 ،ويتسيل در گزارش رمزی خود ،افزون بر اين اطالعات
د را به تفصيل در مشال باخرتی هن آملاندستاوردهای اجنتوری 

کيلوگرام دينامت با  220در نواحی مرزی«: باز مشرده بود

                                                 
نوامرب (» بازگويی های هبارت رام«ی هند، گزارش استخبارات سياس.  933

1942( ، // 
L/P@J/12/218/PP: 82-83. 
934 .Ibid.P.81. 

 // 23/01/1942تلگرام ويتسيل به برلين تاريخی .  935
Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien. S. 163. 
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سه هزار  ،رهبيکفورد و کپسول های منفج...... مقادير الزم
هواپيما، يک دستگاه بی سيم، و سه جنراتور مربوط  تگيلن سوخ

انبار شده و  ،به آن که سازمان ماتسوتی آن را رسانيده است
 936».نگهداری می گردد

 
» آزاد«به ويژه مهم بود که در نوار قبايل » ابوير«برای 

پشتون هبارت رام توانسته بود گو اين که نه تنها فرستنده 
ارتباط . بل نيز سه کارشناس خمابره را ،ی را بفرستديورادي

اين امکان را فراهم می  آملان ستخباراتراديويی مطمئن برای ا
به دست  گردانيد که نه تنها اطالعات بايسته را از هند

، بل نيز به پيمانه چشمگيری رساندن گروه های بياورد
تسهيل  برای آن خرابکار و تسليحات را به گسرته قبايل پشتون

 .می کرد
 

اسلحه و مهمات برای ويتسيل که برنامه ريزی کرده بود، با 
» آزاد«از پشتون های نوار قبايل » سازمان ماتسوتی«مساعدت 

 . تشکيل دهد، بس الزمی بودند دسته های خرابکار را
 

مقادير کافی مواد منفجره داشت، برای خرابکاری برای آن که 
فصل ت توليد مواد منفجره را بالمهچنان می خواس» ابوير«رزدنت 

در نواحی کوهی در امتداد مرزهای هند و افغانستان برپا 
 937.»منايد

 
ويتسيل، اين گونه می خواست پالن خود را به گونه يی عملی 

ی ها آغاز آملان 1942فربوری  27منايد که هنگامی که به تاريخ 
» ابوير«منودند، بار ديگر به رهربی » اقدامات هندی«به 

 -آملانتا به او اجازه دهند و رادار چی سفارت پيشنهاد منود 
پشتون برای سازماندهی خيزش » آزاد«دوخ به نوار قبايل 

  938.قبايل مرزی پشتون در برابر انگليسی ها رخنه منايد
 

از ويتسيل و دوخ » ناپديد شدن«با در برلين می دانستند که 
رای جتريد کامل کابل، حکومت افغانستان شايد تدبيرهايی را ب

هاشم خان هنوز بر . در کابل روی دست بگيرد آملانسفارت 
انتسيلوتی سفر او را نزد فقير ايپی نبخشوده بود که پس از 

آشکارا از ديدار با کوارونی سر باز  اين کار،آن، به خاطر 
 »ابوير«با پيشنهاد رزدنت   از اين رو، پيلگر .زده بود

فرماندهی ويرماخت به  1942مارچ ماه  3به تاريخ . خمالفت کرد
در کابل تلگرام رمزی يی فرستاد با اجازه  آملانسفارت 

به ويتسيل و رامسوس بی آن که هبانه يی به تشديد ناپديد شدن «

                                                 
 مهان جا  .  936
 //23/01/1942تلگرام ويتسيل به برلين تاريخی  . 937

Schnabel R. Tiger und Schakel. Wien, P.164. 
938  .Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
Weltkrieg. Berlin, 1968. S. 263.   
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ناپديد « زمان 939.»)به دست بدهد آملاناوضاع پيرامون سفارت (
او خمالف اين مگر، . را می بايستی پيلگر معين کند» شدن

 . بود ماجراجويی
 

. د ادامه دادپالن خو پياده سازیپافشاری بر  هويتسيل ب
» زادآ«هنگامی که کار گريز او از کابل به نوار قبايل 

مارچ به برلين تلگرامی  11او به تاريخ   گير کرد،پشتون  
خواهش کرد به او و  »ابوير«از رهربی فرستاد که در آن 

مرزهای هند و به  تسيوگين بيولر و هبارت رام اجازه دهند
 یبه مقصد اين که در جا ميدانک هاي .سفر کنند افغانستان

برای فرود آوردن چرتبازان و تعيين نقاط برای نصب سه دستگاه 
به گمان غالب، هنگام 940.معاينه کنندرا راديويی در آن جا  

اين سفر، ويتسيل می خواست گريز برنامه ريزی شده خود را به 
 . دهند بريتانيايی اجنام ده

 
در اين رابطه، پيلگر ناگزير بود بار ديگر به برلين 

مارچ  3در آن بر حتقق رهنمودهای تاريخی  وتلگرامی بفرستد 
: نوشتاو به ريبنرتوپ . پافشاری کند بودن خود حمق و 1941

 قيام هر چه سريع تر  هرگاه تقاضای ويتسيل مبنی بر آغاز«
ر خنورد، ترس دارم در برلين با خمالفت ب ،در نواحی مرزی هند

مهچنان بر سفارت خانه های  ،ضع سفارتناشی از و متوخاکه 
از اين رو، بر ما است  .فگندبيايتاليا و جاپان نيز تاثير 

 .تا به موقع به آن ها در باره آغاز تدبيرها اطالع بدهيم
خواهشمندم به اين پرسش با تلگراف رهنمودهای بايسته 

 941».بدهيد
 

ت که ويتسيل و رامسوس هيچگاهی موافقت منی پيلگر نيک می دانس
به ايتاليايی ها اطالع  منايند تاريخ گريز خود را از کابل

، چون آن ها به کوارونی در شکست اوبردورفر و براندت دهند
پيلگر با پافشاری بر در جريان گذاشنت . سوء ظن داشتند

می خواست رزدنت های سازمان  ،ايتاليايی ها و جاپانی ها
 . از پالن های خود امتناع ورزندودار سازد را  آملانعات اطال
 

ويتسيل از طريق راديو در  ،ماه مارچ 15به تاريخ  ،به راستی
باره عدم موافقت خود در زمينه اطالع دهی جزييات عمليات 

 .خرب داد به برلين ايتاليايی هابه  برنامه ريزی کرده خود

                                                 
بايگانی //  14/04/1942تاريخی )  »پتان«(تلگرام پيلگر و ويتسيل .  939

 .6رگ ، ب»هند«خدمات استخبارات سياسی، پرونده 
 

940. Hawner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second War. 
Stuttgart, 1981. P. 530. 

بايگانی خدمات //  23/01/1942تلگرام ويتسيل به برلين تاريخی .  941
 .  6، برگ »هند«استخبارات خارجی روسيه، 
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دورفر  ربوط به اوبرنقش سفارت ايتاليا در رويدادهای م«چون 
 942.»روشن نيست

 
 -پس از به دست آوردن اين راديوگرام، دبير دولتی ،روز ديگر

ويوريمونت نشست مشرتکی  -جنرال الهوزن -2کپلر و رييس ابوير
برگزار در برلين منايندگان وزارت خارجه و ابوير با را 

خود او و  گريز پيشنهاد ويتسيل در باره اين نشستدر . کردند
 .  بررسی گرديد دوخ به گسرته قبايل پشتون -يستراد
 

پس از بررسی مفصل عمليات پيش رو، تصميم گرفته شد به پيلگر 
اختيار داده شود تا خود در اين زمينه تصميم بگيرد که چه 

با اختاذ اين . وقت موقع مناسب برای آغاز آن فرا می رسد
پليس ويوريمونت می سنجيدند که  -تصميم، کيپلر و الهوزن

در  آملانافغانی پس از حادثه لوگر نظارت جدی يی بر سفارت 
ی بيش آملانو ريسک شکست ديگر جاسوسان  کابل بر پا منوده است

 . از حد بزرگ است
 

در کابل سر اجنام توانست با  آملانسفارت  1942در ماه اپريل 
برای  یپيروزی بزرگ ،اين.  فقير ايپی متاس بر پا منايد

اپريل رامسوس  14به تاريخ . در افغانستان بود انآملاستخبارات 
افزون بر اين پيک دير  .در اين باره  به برلين گزارش داد

ايجاد خط ارتباط با «رس، او در باره فيصله خود مبنی بر 
فقير ايپی گزارش داد که ديگر تابع ايتاليايی ها خنواهد 

   943.»بود
 

اليايی ها ديگر منی چنين فيصله رامسوس ناشی از آن بود که ايت
. متويل منايند را »سازمان ماتسوتی« رهرب وزيری ها و دتوانستت

تلگرام هايی را که کوارونی  پرداخت پول سفارت ايتاليا حتا
حال ديگر چه . ، به حکومت افغانستان نداشتبه رم می فرستاد

رسد به اين که مبالغ هنگفت و گزافی را برای عمليات های 
ی ها آملان. »بر باد دهد«سرته قبايل پشتون ويرانگرانه در گ

با برپايی متاس با فقير ايپی ديگر به خدمات ايتاليايی ها 
 .نيازی نداشتند ،که بر آن ها  به باز دوگانه مظنون بودند

 
 او .در کابل متاس بر پا منود آملانفقير ايپی خود با سفارت 

يان اقدامات جنگی را در برابر سپاه 1942در ماه اپريل 
درست مانند سال های  .از سر گرفت انگليسی در وزيرستان

او بار ديگر دژ انگليسی داتاخيل را به حماصره  ،گذشته
نيروی  ،حتا با گسيل چهل هزار سپاهیها  انگليسی. کشانيد

 .شکست دهند. هوايی و زرهدارها نتوانستند لشکرهای وزيری را
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مناينده . داشتندنياز مربمی  جنگ افزارپشتون های شورشی به 
نو فقير که به کابل آمده بود، در ماه می هنگام گفتگوها با 

به آن ها بازگفت که نيروهای وزيری ها  ،رامسوس و ويتسيل
نياز شديدی به مهمات احساس «مگر  .هزار نفر می رسد 22 –20به

  944».می گردد
 

اکنون «: رساند آملانسپس فرستاده وزيرستان به اطالع جاسوسان 
خمتلف مترکز  جاهایامات رزمی حمدود می گردد به حماصره اقد

ليل کمبود اسلحه دمحالت جدی به راه اندازی  .سپاهيان انگليسی
، رواز اين . خريد مهمات تقريبا ناممکن استحمدويت  و در مرز

 945.»کمک پولی منی تواند مبارزه را شديد تر بسازد
 

يلوتی که هنگام رامسوس در باره نيرنگ بازی انتس ،از زبان او
پنهان منوده بود که  بسنت سازشنامه با فقير ايپی از او

ی ها آملانسوبسايدی را به او نه تنها ايتاليايی ها بل نيز 
اين پيک از اين هم 946.، آگاهی يافتمنايندمی هم پرداخت 

و ايتاليا را در کابل  آملانمناسبات پيچيده ميان سفارت های 
 . پر تنش تر ساخت

 
که تازه برپا منوده بود، يی از طريق کانال ارتباطی رامسوس 

که در آن به او  گسيل داشت به رهرب وزيری ها نامه يی را
تا هنگامی که با مشا در اوضاع کنونی «: اطالع داده بود

با  منی توانيم مشا را ،ارتباط هوايی بر قرار ننموده ايم
می  .اکمال مناييم رزمی مواد الزم برای پيشربد اقدامات

پنداريم که تا آن هنگام الزم نيست به برخوردهای رزمی 
بايسته است مهه نيرو را به آن متمرکز بسازيم که  .بپردازيد

مشا بايد نيروهای تان را  .قبايل مرزی را با هم متحد بسازيم
تا فرا رسيدن آن روز هنگامی که ما بتوانيم به مشا کمک 

اين کار در آن صورتی و . راستينی ارائه مناييم، حفظ مناييد
 .خواهد بود که جبهه در نزديکی مشا باشد

 
برای آن که هنگامی . بايسته است برای جنگ بزرگ آماده گرديد

که زمان آن فرا برسد، با اين نيروهای به هم بسته بر 
انگليسی ها محله بربيم و به کمک آفريدگار آن ها را در هم 

 947»بکوبيم
 

شنهاد شد نيروهای خود را تا در يک سخن، به فقير ايپی پي
 . بر هند نگهدارد آملانهتاجم 

 

                                                 
بايگانی خدمات // 30/05/1942تلگرام ويتسيل به برلين تاريخی .  944

 .11، برگ »هند«استخبارات خارجی، پرونده 
 مهان جا.  945
 .13مهان جا، برگ . 946

جدايی طلبی ناشناخته در خدمت سازمان اطالعات آملان و . سوتسکف، ل.  947
 .243-242. ، ص2003از پرونده حمرم استخبارات، مسکو، . »ابوير«



 

 429

خيزش تازه در وزيرستان هبانه يی در دست ويتسيل داد برای آن 
که بار ديگر بر گريز خود و رفنت نزد فقير ايپی پافشاری 

اين بار رزدنت ابوير برنامه ريزی منوده بود از کابل  .منايد
 .شرکت هوايی لوفت هانزا با ربودن فرستنده نيرومند راديويی

  .پنهان گردد
 

 52 -پس از آغاز جنگ جهانی دوم، پروازهای هواپيماهای يونکرس
برلين بر هم خورده بود و  -در مسير کابل» لوفت هانزا« 

دستگاه راديويی تامين کننده ارتباط اين شرکت هوايی را 
از آغ آملانحکومت  1941سر از ماه دسامرب . منوده بودند» کنسرو«

به تقاضا از حکومت افغانستان مبنی بر واگذاری اين دستگاه 
افغان . در کابل منود آملانبه سفارت » لوفت هانزا«راديويی 

مگر خواستار آن بودند که  .ها با اين کار موافق بودند
برلين تضمين بدهد که فرستنده راديويی برای مقاصد اطالعاتی 

 کدامين مسووليت در ی ها از پذيرفنتآملان948.کار گرفته نشود
چون مهو برای مهين کار به دستگاه  .زمينه شانه خالی می کردند

 . نياز داشتند
 

پيشنهاد کرد اين فرستنده را دزدی منايند و آن ويتسيل متشبث 
برای آن که . قبايل پشتون گسيل بدارند» آزاد«را به نوار 

د کلي«به گونه يی که در تلگرام پيلگر نشاندهی کرده بود، 
برنامه راديويی در روند چندين ماه در دست های ما خواهد 

 949».بود
 

 در برلين به اين پيشنهاد ويتسيل ،تا قيام فقير ايپی
ابوير و  ،مگر، پس از آغاز شورش وزيری ها. موافقت منی کردند

نه تنها گريز ويتسيل را تصويب منودند بل  آملانوزارت خارجه 
به هر رو، . را» فت هانزالو«نيز ربودن فرستنده راديويی 

اين بار هم خمالفت پيلگر با اين ماجراجويی چنان نيرومند 
بود که سر اجنام ريبنرتوپ فيصله کرد اجنام اين عمليات را به 

 .تعويق بيفگند
 

را وادار گردانيد از گسيل  آملاندليل ديگری که رهربی 
فرستنده نيرومند راديويی به فقير ايپی صرف نظر منايند، 

ماه  25به تاريخ . ی در کابل گرديدآملانکست بزرگ اجنت های ش
پليس افغانستان بنا به خواهش انگليسی ها دست به  1942می 

که روابط کشورهای حمور را با  يی بازداشت جاسوس هاس فاشيستی
 . ، زدندفقير ايپی تامين می منودند

 
ی ها بازداشت اوتام چند بود که آملانبزرگرتين ضربه برای 

ديدارگاهی برای ديدارهای رامسوس با هبارت رام وی تيمی خانه 
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از پيلگر  آملاناز اين رو، رزدنت اطالعات برومنرزی . بود
در  .خواست تا از افغان ها خبواهد آدم آن ها را رها منايند

کوشيد حکومت افغانستان را متقاعد سازد  آملانمهان روز، سفير 
 . ها نسپارندتا اوتام چند را به دست انگليسی 

 
ماه می پيلگر به کيپلر در باره نتايج گفتگوهای  26به تاريخ 

هرگاه بتوانيم بی آاليشی «: اطالع داد خود با افغان ها
باورهای اوتام چند را چونان يک ناسيوناليست هندی ثابت 

را متديد  او حکومت افغانستان حاضر است اجازه اقامتبسازيم، 
  950».منايد

   
از بوس در باره «از کيپلر خواست  آملانسفير  ،ورروی اين منظ

ماه می از  30به تاريخ . »اوتام چند جويا شوداطمينان  ميزان
بوس نظر « :رسيدبه سفارت آملان در کابل کيپلر پيام رمزی يی 

او خواهش می منايد تا هر . بس مثبتی در باره اوتام چند دارد
راج او به هند آن چه را که ممکن است اجنام داد تا از اخ

چون او را در آن جا حتا بازداشت خواهند منود . جلوگيری گردد
ی که او دارد و در تبه رغم مهه متايال. و شايد هم شکنجه بدهند

او آدم استواری نيست که بتواند شکنجه ها  ،آن ترديدی نيست
 951.»را برتابد

 
هنگامی که اين تلگرام به کابل رسيد، اوتام چند ديگر پيش 

. می از کابل به هند اخراج گرديده بود 29آن به تاريخ از 
پيلگر بسيار خشمگين بود و به وزير خارجه افغانستان اعالم 

 952.منود که ديگر منی تواند با او سر و کار داشته باشد
 

در افغانستان نزديک  1942تابستان  -مهراه با اوتام چند هبار
کشورهای حمور به يک صد تن از اجنت هايی که با سفارت های 

در ماه می غالم برای مثال، . مهکاری داشتند، بازداشت شدند
که عضو ارتباطی ميان سفارت ايتاليا  خلبان افغانی -عمر خان

از نزد اين اجنت . بازداشت گرديدو فقير ايپی بود، 
ايتاليايی پنجاه هزار روپيه که او هنوز موفق نگرديده بود 

  953.گرديد، ضبط به رهرب وزيری ها برساند
 
زيان چشمگيری به شبکه های  ،بازداشت های مهه گير در کابل

از اين رو، . و ايتاليا در کابل رساندند آملانجاسوسی 
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فقير تا اواخر جوالی با  اين کشورهاارتباط ميان سفارت های 
و ديگر اجنت های اخراج اوتام چند  954.برهم خورده بود 1942

ين چونان ثبوت ديگری مبنی در برل ،فاشيستی مهکار وی به هند
از . گرديدمی بر جهت گيری هوادار انگليس هاشم خان تلقی 

 ها اين رو، به رامسوس دستور داده شد به گفتگوها با افغان
ت از زرادخانه ادر زمينه گسيل سالح های کهنه و فرسوده و مهم
 .های ارتش افغانستان به فقير ايپی پايان دهد

 
ی آملانپس از پيروزی های سپاهيان  1942در ميانه های ماه می 
وزير  -عبداجمليد زابلی  هاشم خان به ،در جزيره منای کريما

گفتگوها با هدايت داد اقتصاد که در برلين به سر می برد، 
را که  آملانی ها در حل و فصل وام های افغانستان به آملان

  955.، از سر گيردميليون مارک می زد 225مبلغ آن سر به 
 

تالش ورزيد با کابل برای آن که اين پول ها را  آملانت حکوم
با در تا بدهد  به حکومت افغانستان در کابل آملانسفارت 

اختيار داشنت چنين منابع مالی هنگفت بتواند به گونه گسرتده 
پشتون هند » زادآپويايی های خرابکارانه در نوار قبايل 

  .، به تفاهم برسدبريتانيايی را هپن منايد
 

بازرگانی ) آتشه(رايزن  رامسوس که چوناِن ،حمتمل تر از مهه
مشارکت افغانستان در گفتگوها در باره تسويه حساب وام  آملان

برای تسويه حساب بدهی های کرد به آمر خود پيشنهاد داشت، 
افغانستان با هاشم خان به تفاهم برسند تا سالح های کهنه 

 .در کابل بگذارند انآملافغانستان را به دسرتس سفارت  ارتش
می خواست بی  آملاناين سالح ها و مهمات را رزدنت استخبارات 

برای  ،افزون بر اين سالح ها .درنگ برای فقير ايپی بفرستد
وزيری ها می بايستی با چرتها در وزيرستان هواپيماهای 

 956.ی انداختنداسلحه مجاپانی نيز از هوا 
 
ارتش جاپان نيز مطابق ] .گ-ناوهای هواپيمابر نيروی دريايی[

 .ندبرنامه تا اين هنگام بايد به نزديکی های هند می رسيد
سالح های ساخت انگليس به غنيمت گرفته شده از سوی ارتش 

های بود و برد پرواز هواپيما در دستجاپان به اندازه کافی 
جاپانی امکان می دادند هر گونه باری را به وزيرستان پرتاب 

پيشنهاد  منود ، از ديدگاه صرفا فنی، رامسوس اين گونه. منايند
اجنام  لشکرهای فقير ايپی را  جنگی به کمک جاپانی ها اکماالت

به . پالن های رامسوس را نپذيرفت آملانمگر وزارت خارجه . دهند
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مدير خبش خاور وزارت  -ميل هيرس 1942ماه جون تاريخ سوم 
که در آن خارجه به ويرمن يادداشت گزارشی يی را فرستاد 

 . اقدامات پيلگر و رامسوس را به باد نکوهش و سرزنش تند گرفت
به ويژه ميل هيرس از تالش های پيلگر مبنی بر اين که موافقت 

به دست حکومت افغانستان را مبنی بر رهايی اوتام چند 
در  آملانچون او می پنداشت که سفارت . ناخشنود بودبياورد، 

آن عده  ،ن گونه اقدامات خوددر چنين اوضاعی با اي«کابل 
را که در آن جا داريم، به دست  آملاناجنت های انگشت مشار 
   957».انگليس ها خواهد سپرد

 
کوشيد لزوم  در يادداشت کاری خود سپس اين ديپلمات انگليسی

برهم زدن گفتگوهای رامسوس با حکومت هاشم خان را که هوادار 
دليل که اين حکومت در با آن که به اين « انگليس مشرده می شد

از طريق روس ها   سرنگونی آن مبنی برما  1940باره پالن سال 
 ».به کرسی بنشانداطالع به دست آورد، 

 
حضور آتيه  بههرگاه ما «: از مهين رو، ميل هيرس پيشنهاد منود

نمود آن رهبه بايد  ،داشته باشيمسفارت خود در کابل دلچسپی 
ع اوتام چند مداخله ننمايد و بدهيم که بيش از اين در موضو

به تالش های عملی منودن پالن ماجراجويانه رسانيدن جنگ افراز 
به فقير ايپی با هواپيماها و يا بسنت سازشنامه با حکومت 

پايان به وی افغانستان در زمينه واگذاری سالح های کهنه 
 .خبشد
 

او سفارش کرد بار ديگر روابط مطمئن با فقير  ،افزون بر اين
به آن چه که فرستاده رهرب وزيری ها اطالع چون او . آزمودرا 

باور نداشت که انتسيلوتی در گورويخت بوده و  ،داده بود
افگنده بود که بازداشت شايد هم او را اين فاکت به انديشه 

 ،ی در کابل و رسيدن مناينده فقير به کابلآملاناجنت های 
 . مهزمان صورت گرفته بود

 
متويل فقير ايپی را نه : يل هيرس پيشنهاد منودبه رغم اين، م

ی، بل نيز ايتاليايی ادامه آملانتنها از طريق کانال های 
دو «مبالغ نبايد از آن انديشه داشت که برای فقير «: دهند
هم به گونه مستقيم و هم از  -پول فرستاده می شود» گانه

می توان هرگاه تنها از اين مبالغ  -طريق ايتاليايی ها
 »...دامين سود را انتظار داشتک
 

و  موافقت منود با پيشنهاد ميل هيرس آملانرهربی وزارت خارجه 
گفتگوها در کابل ميان رامسوس و حکومت افغانستان در باره 

 .ارائه کمک به وزيری های شورشی قطع گرديد
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 بهمبنی بر رخنه  1942شکست تالش های ويتسيل در ماه جون 
ثابت ی ها آملانبار ديگر برای  ،انستانناحيه مرزی هند و افغ

که حکومت هاشم خان می کوشد با انگليسی ها مناسبات ساخت 
جون  3به تاريخ . خود را نگهدارد) حسن مهجواری(مهسايگی نيک 

رزدنت ابوير با به دست آوردن اجازه از حکومت افغانستان 
مگر به جای وردک . به راه افتاد برای رفنت به وردک از کابل

  958.به سوی غزنی رفت
 

افغانستان جنوبی  پشتون های کوچرو خاوری ،در اين موسم سال
ويتسيل . ه های خود می کوچيدندماز هند با پاده ها و ر

اميدوار بود که او خواهد توانست تا با مالک های برخی از 
مگر حکومت افغانستان او را  .قبايل کوچی متاس برپا منايد

 . يل پشتون برسدنگذاشت تا به گسرته قبا
 

هاشم خان بر افروخته و خشمگين از اين کار، بی آن که در 
زمينه به پيلگر چيزی بگويد، از رامسوس خواست تا به ويتسيل 

 آملانسفارت . دستور بدهد که هر چه زودتر به کابل برگردد
به تاريخ دهم ويتسيل . گردن هند ویناگزير گرديد به تقاضای 

وزارت خارجه  ،س از بازگشت اوپ. جون به کابل برگشت
هيچ به افغانستان به آگاهی پيلگر رسانيد که تا پايان جنگ 

اجازه داده خنواهد شد پا از  آملانيک از کارمندان سفارت 
  959.کابل بيرون بگذارند

 
يی در  هنگامی که ويرماخت پيشروی پيروزمندانه 1942تابستان 

ميان  و به قفقاز رسيده بود، در جبهه خاوری داشت
. پيدا شد آملانسياستمداران افغان مشار فراوان خوش بينان 

حلقه حماصره «در کابل امکان داد  آملانکمک آن ها به سفارت 
را بشکنانند و بار ديگر با فقير ايپی » حکومت افغانستان

دست  روابط برقرار منايند که بی درنگ مبلغ گزافی را به
نه تنها حماصره دژ داتا  رهرب وزيری ها ،با اين پول ها960.آورد

بل نيز محالتی را بر ديگر استحکامات ادامه داد، خيل را 
 . بريتانيايی ها در مرز هند و افغانستان اجنام داد

 
کوهنشينان در وزيرستان دو باب از  ،در اواخر ماه جوالی

استحکامات انگليس را تصرف و با خاک يک سان کردند و مهچنان 
ا در نزديدکی از با افغانستان ساخته يک پل را که انگليسی ه

                                                 
آمر دفرت دوم اداره کل استخبارات ستاد کل  -يادداشت سرهنگ راتف.  958

بايگانی سياست خارجی //  20/08/1942تاريخی ارتش سرخ به ديکانازف،
، 9، پوشه 200، کارتن 24، پرونده ويژه 1942، 071فدراسيون روسيه، فوند 

 .139برگ 
// مواد برای گفتگو با سرهنگ پروناس در رابطه با افغانستان.  959

 . 43، برگ »هند« بايگانی خدمات استخبارات خارجی روسيه، پرونده 
بايگانی خدمات استخبارات خارجی، //  ، »ه خوستحادث« يادداشت .  960

 . 116، برگ 1، جلد »قبايل«پرونده 
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فقير با با خاک يک سان منودن پاسگاه  961.بودند ويران کردند
تالش می ورزيد » خط ديورند«ها و دژهای نو در امتداد 

اسرتاتيژی انگليسی ها  مبنی بر بسنت راه های وزيرستان مشالی 
به سوی افغانستان را برای حماصره نواحی قيام وزيری برهم 

از اقدامات او قبايل مرزی پشتون در هر دو سوی مرز . بزند
و مشار بزرگ اتباع افغانی به دسته های پشتيبانی می کردند 

 . قيام کنندگان می پيوستند
 

فرماندهی بريتانيا به شکل تدبير مقابله يی تصميم گرفت 
دهکده کوهی داتا خيل را که در آن نيروهای اصلی فقير ايپی 

چه آن اوضاع را از مگر اين کار  .اران کندمتمرکز بودند، مبب
 30به تاريخ » آزاد«در نوار قبايل  .بدتر ساخت ،که بود هم

انگليسی به اشتباه  اشتورمان هواپيمای شصت فروند  1942جوالی 
مبب ها را بر يک روستای افغانی کوهی ورژاله و مناری ) ناوبر(

بيست  ،اندر نتيجه مببار .فرو ريختند زای در نزديکی خوست
تلفات  ،در ميان باشندگان. باب خانه و مسجد ويران گرديد

 962.بسياری رخ داده بود
 

نزديک به چهل هزار پتان  ،بر پايه اطالعات استخبارات شوروی
، نزد که خواهان آغاز بی درنگ قيام در برابر انگليس بودند

فرا خوان فقير در باره آغاز مهه منتظر 963.فقير ايپی آمدند
 ،آمده به وزيرستان یبه پتان ها تنهامگر او  .دندبو جهاد

ه تصميم در باره اقدامات رزمی بايد از سوی وعده می داد ک
 964.جرگه گرفته شود

 
رهرب وزيری ها منی خواست قيام قبايل مرزی را ، به گمان غالب

فقير مهواره نسبت به حکومت . بدون رضايت کابل آغاز منايد
می های پولی و هم تسليحاتی افغانستان که به او هم کمک 

وفاداری او بارها به خاندان حاکم يحيی . خوش بين بودمنود، 
خيل امکان داد از شورش سراسری قبايل مرزی پشتون جلوگيری 

فقير مهچنان  ،پس از حادثه خوست .اين بار نيز چنين شد. منايد
منايندگان خود را به مقصد به دست آوردن محايت تسليحاتی 

. به کابل فرستاددر برابر انگليسی ها ستان ناافغحکومت 
برای مهه . وزيری های آمده به کابل را ظاهر شاه خود بار داد

مگر از دادن کمک . گرانبهايی داده شد آن ها هدايای
از اين رو، فقير ايپی خطر . پوزش خواسته شد.] گ-تسليحاتی[

 . نکرد قيام سراسری پشتون های خاوری را آغاز منايد

                                                 
، 1942، 06مهان جا، بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند  961
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ی ها و ايتاليايی ها کوشيدند از حادثه خوست برای آن انآمل

هبره برداری بر انگيزند،  که شورش قبايل مرزی پشتون را
ويی ايتاليايی ايستگاه رادي 1942اريخ يکم اگوست به ت .منايند

آغاز به به پخش برنامه هايی برای افغانستان و » هيماليا«
قيام در برابر هند منود که در آن پشتون ها را به برپايی 

مهچنين برنامه های راديويی به . فرا می خواند انگليسی ها
 .زبان پارسی مهه روزه از برلين نيز پخش می گرديد

 
 مشار ،تانسی های دور انديش هنوز پيش از جنگ در افغانآملان

. را به فروش رسانده بودند آملانبسياری از راديوهای ساخت 
 ،برنامه های راديويی برلين در کابل 1942در نتيجه، در سال 

مگر بارها نشرات و  .بسيار خوب شنيده می شد رم و توکيو
 .خراب تر شنيده می شد برنامه های راديويی مسکو و لندن

آواز راديو مسکو  ،استيشن برلين به رغم دوری با نشرات خود
حتا نشرات راديويی باکو  .را خفه می ساخت و زير می گرفت

 نیی به دشوار شنيدآملانسای راديوهای زير صدای بلند و ر
يکی از گزارش های سفارت شوروی در  در ،در اين پيوند .بود

مهزمان و «: ها آمده بود آملانباره پروپاگندهای راديويی 
مسکو، لندن و  –هپلوی هم روی يک موج سه ايستگاه خربپراگنی

در اين حال، آواز برلين . لين به زبان پارسی نشرات دارندبر
چون صدای آن نيرومند تر و برجسته  .يگران را زير می گيردد

 965.»تر است
 

» راديو مسکو«ما برای کابل، نشرات پخش با کيفيت  برای
 اين» برکت«مگر از . ناگزير گرديد موج خود را تغيير بدهد

ی از هم هبرت و رساتر در افغانستان شنيده می آملانکار، نشرات 
توانست هر چند هم  آملانديويی اين گونه، در پيکار را. شدند

 . به گونه موقتی به هر رو، باال دست تر باشد
 

از سوی بوس که دو  آملانپی ريزی شده در » هندآزاد«سازمان 
تبليغات با پويايی نيز  ،ايستگاه راديويی در اختيار داشت

يکی از اين فرستنده ها زير . پيش می برد ضد بريتانيايی را
پخش می گرديد که پشتون ها را فرا می  »صدای وزيرستان«نام 

بريتانيا رهايی يابند و  رسالت مذهبی خود  يوغ  خواند از
را در برابر مهکيشان و هم آيينان خود در خاور نزديک که 

، اجنام ستم روا می دارده بر آنان آملانظ» دمشن اسالم«انگليس 
  . دهند

 
مذهبی  مهچنان می کوشيد با احساسات» آملانصدای « راديو

اگست  22به تاريخ . مسلمانان مشال باخرتی هند باز ی منايد
سيد حسين [ –) .گ-بيت املقدس(سخنرانی مفتی اعظم اورشليم 1942

                                                 
965. Zur lage in Indien// Selter G. Zur Indienpolitik der faschistischen deutschen Regierung 
wahrend des zweiten Weltkrieges.leipzig, 1965. Anlage 7.   
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که در سال های جنگ جهانی دوم با کشورهای .] گ-گيالنی
او در . فاشيستی مهکاری می کرد، در صدای ايتاليا پخش گرديد

ا خواند تا از فقير ايپی اين سخنرانی مهه مسلمانان را فر
در برابر انگليس » جنگ مقدس« به پشتيبانی منايند و آغاز

  . منايند
 

به فراخوان های جهاد بسنده  آملانراديوهای ايتاليا و 
در نشرات خود به کوهنشينان استان مرزی مشال باخرتی  ،ننموده

ی آملانهند بريتانيايی وعده سپردند که هنگامی که سپاهيان 
کرانه های رود سند  پربارمهه زمين های  ،ا آزاد بسازندهند ر

 .تان ها خواهند خبشيدرا به پ
 

در يادداشت گزارشی خود به ريبنرتوپ  1942کيپلر در ماه اکترب 
را برای  آملانبه گونه دقيق وظيفه اصلی خربپراگنی راديويی 

پروپاگند ما توجه ويژه  به گسرتش شورش «: مشال هند مشخص ساخت
مشال باخرتی مبذول می  یدر استان مرز] .گ-پشتون ها[حانه مسل

سپس در اين سند سکرتر دولتی با رضايت مندی نشاندهی 966.»دارد
می منايد که در نتيجه پروپاگندهای ضد بريتانيايی در 
وزيرستان مهين اکنون خيزش بزرگی در برابر انگليس آغاز 

 .گرديده است
 

: ديويی بسنده منی کردندکشورهای حمور تنها به تبليغات را
فرستنده راديويی در ال به الی نشرات خود از اروپا برای 
افغانستان و هند مهچنان پيام ها و پيک هايی را با رمز برای 

» سازمان ماتسوتی« با آن که. اجنت های فاشيستی می فرستادند
هند بريتانيايی را » آزاد«ارتباط متقابل از نوار موفق نشد 

با اين هم پيک ها و پيام های رمزی از برلين  ،تامين منايد
را در اين کشور مهاهنگ » ستون پنجم«می توانستند پويايی های 

  .گردانند
 

پويايی سازمان های اطالعاتی  1942اگست  –در ماه های جوالی
. ی و ايتاليايی در افغانستان و هند به اوج رسيدآملان

در حومه از و قموفقيت های سپاهيان فاشيستی در قف
بسياری را به پيروزی .] گ-ولگاگراد کنونی[استالينگراد 

رامسوس و  ،در اين پيوند .در اين جنگ باورمند ساخت آملان
کوارونی اجنت های بسيار ديگری در حمافل حاکمه افغانستان و 
حتا در ميان ديپلمات های برخی از کشورهای خاور زمين 

 . يافتند
 

 آملانر کابل برای استخبارات کمک سفارت ترکيه د ،به ويژه
باچ که از هواداران  –مستشار سفارت ترکيه. ارزمشند بود

                                                 
// 22/10/1942گرين تاريخی  -صورت جملس گفتگوهای ميخاييلف با کونور.  966
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ی ها کمک آملانبود، و برخی از استادان ترکی به  آملانسرسخت 
می کردند تا با سازمان های ضد شوروی ناسيوناليست های 

خبشی از اين سازمان . ازبيک و تاجيک ارتباط بگيرند ،ترکمن
جايی که در سال های دهه های  -ر هند داشتندها دفرتهايی د

 .پناه برده بودند زير سرپرستی حکومت بريتانيا  سیو  بيست
 

شوروی به خاطر دريافت کمک مهاجران مجهوری های آسيای ميانه 
احيای جنبش بامساچی و سرنگون سازی حکومت شوروی در  یبرا

اخرتی هند در مشال ب آملانبه استخبارات  دترکستان موافقت منودن
که ستاد » اجنمن خباری«برای مثال، سازمان . نيز کمک منايند

ی ها مهکاری و مهدمی آملانرهربی آن در دهلی بود فعاالنه با 
در  آملانبه ياری اعضای اين سازمان های مهاجر، سفارت  .داشت

» سازمان ماتسوتی«و برای آگاهی می يافت  باره اوضاع در هند
 967.می فرستادپول 

 
 قبايل پشتون» آزاد«برای اجنتوری فاشيستی در نوار وس، رامس

به دست می  پول و دستگاه بی سيم از طريق ترکيه و ايران
که توانست خبش بزرگ پولی را  1942مقارن با اگست او  .آورد

تبديل  به روپيه و افغانی سفارت به ارزهای خارجی داشت
مبلغ  آملان های ابوير از) پيک سياسی(از طريق کورير  .منايد

بزرگی را به دالر امريکايی به دست آورده بود که فقير ايپی 
به کمک  آملانی ها. برای خريد اسلحه سخت به آن نياز مند بود

يکی از اجنت های ايتاليايی ها توانستند در کابل تقلب چک 
پول هايی که اين . ايندمن ای بانک های هندی را سازماندهیه

سازمان «های  پويايی برای متويل ،گونه به دست می آمدند
 . هزينه می شدند» ماتسوتی

 
خود در بانک های هند بريتانيايی حساباتی  آملاناستخبارات 

چون در آستانه جنگ جهانی دوم سرويس های ويژه . داشتند
ی در اين کشور عمليات گسرتده يی را در زمينه تبديل آملان

اين زمينه به  در. وندهای کاغذی تقلبی اجنام داده بودندپ
دبير اول سفارت انگليس در  -کونور گرين 1942اگست  5تاريخ 
که خود افسر استخبارات انگليس بود، به سفير ميخاييلف کابل 

ی ها هند را زير سيلی از آملاناطالع داد که در آستانه جنگ 
  968.پوندهای تقلبی اسرتلينگ غرق منوده بودند

 
تصميم گرفت  1942بستان فاشيستی تنها تا آملانشايد رهربی 

به دسرتس سپرده های پنهانی در بانک های انگليسی را در 
. چون به آغاز زود رس هتاجم به هند مطمئن بود .رامسوس بگذارد

مورد نياز  ارز در افغانستان آملاناستخبارات  رو،به هر 
سری اقدامات ويرانگرانه در برابر سپاهيان  سازماندهیبرای 

                                                 
، کارتن 4، پرونده ويژه 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، .  967
 .25، برگ 165، پوشه 16
  . 531. ، ص1955جواهر لعل هنرو، کشف هند، مسکو، . 968
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در اختيار را  ز مشال باخرتی هند بريتانيايیبريتانيايی در مر
 . داشت

 
فراهم برای آملانی ها  یبس مساعد و مناسباوضاع  1941تابستان 

گرديد برای آن که اقدامات خرابکارانه را در گسرته قبايل 
 . پشتون و در سراسر هند آغاز منايند

 
تان سو قبايل وزير فرو کش نکرده بودهنوز منازعه در خوست 

حکومت  1942اگست  9که به تاريخ  می شدندقيام آغاز ه آماد
 انگليس مهامتا گاندی و ديگر رهربان کنگره ملی هند را

 به نشانه اعرتاض در سرتاسر هند و در پی آن بازداشت منود
جواهر لعل هنرو در . آغاز گرديد قيام های ضد بريتانيايی

: وردبه خاطر می آ» کشف هند«باره اين رويدادها در کتاب 
در شهرها و روستاها انبوهی از مردم گرد هم می آمدند با «

به دسته های مردمی  .درگيری های رو می داد پليس و سپاهيان
ويژه بر آن تاسيساتی که به نظر آن ها مناد حاکميت انگليس و 

اداره های پليس، شهربانی  -قدرت می آمدند، يورش می بردند
آن ها سيم . ...و اه آهنها، پسته خانه ها، ايستگاه های ر

در يک  969».های تلگراف و تيلفون را کنده و از هم می دريدند
 . ه بودآغاز گرديد» اگست«در هند انقالب نامنهاد سخن، 

 
تصميم گرفت از خيزش های خود جوش هندی ها به » ابوير«رهربی 

و بی درنگ به اجرای اقدامات  هبره برداری منايد سود خود
جنرال  1942اگست  13به تاريخ . د آغاز کردخرابکارانه در هن
هنگام «: فرستاد در کابل تلگرامی را آملانپوتس به سفارت 

فرا رسيده اقدامات ويرانگرانه در تاسيسات دفاعی در هند 
خواهشمند است در باره طرح ها و امکانات تان به ما . است

 970.»گزارش بدهيد
 

در برابر  ملانآحکومت بريتانيا پيش بين واکنش استخبارات 
برای خنثی ساخنت پويايی های انگليسی ها . رخدادهای هند بود

 ،پشتون» آزاد«در نوار قبايل  آملاناستخبارات ايتاليا و 
بازداشت اجنت های فاشيستی را  ندهاشم خان را وادار گردانيد

 . از سر گيرد در افغانستان
 

اکی در مرز هند و افغانستان چنان اوضاع خطرن 1942پاييز 
ناگزير برای بريتانيا شکل گرفت که حکومت بريتانيا در هند 

سيلی از هيات های فزونشمار . برای روز بد آمادگی می گرفت
سرازير بود که به  به کابل هند بريتانيايی» زادآ«قبايل 

مبنی بر برپايی خيزش در را حکومت افغانستان آمادگی خود 
                                                 
969. Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
Weltkrieg. Berlin, 1968. S. 264. 

بايگانی // 19/09/1942يادداشت صورت جملس گفتگوهای ميخاييلف تاريخی .  970
، پوشه 16، کارتن 4، پرونده ويژه 06سياست خارجی  فدراسيون روسيه، 

 .62، برگ 165
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يری ها و مومندها به ويژه وز. برابر انگليس اعالم منودند
 150يک سوم از . ی گرفنت کمک از هاشم خان بودندفعاالنه در پ

وزيری ها  1942مناينده پتان های آمده به کابل در ماه سپتامرب 
آن ها از هاشم خان خواهش منودند تا به آن ها کمک  971.بودند
اشم ه. مگر پاسخ منفی دريافتند. اسلحه و مهمات بدهد و منايد

وزيری ها وعده سپرد که تالش خواهد ورزيد  خان تنها به
انگليسی ها را متقاعد سازد تا برای چندی عمليات های 

 . سرکوبگرانه را در وزيرستان پايان خبشند
 

در روند گفتگوها با سران مومندها هاشم خان مهچنان مهه خواهش 
حتا يکی از سرسخت . های آنان را در زمينه ارائه کمک رد کرد

به ( را با زهر کشتند972مراد پاچا -ای دمشن انگليسترين مالک ه
 973 ).گمان غالب به دستور پنهانی هاشم خان

 
که هاشم خان مراد پاچا را به اين خاطر از سر راه برداشت 

ی آملانچون در کابل از هند در باره دو کارگاه  ترميم اسلحه 
آن ها مومندها گويی توانسته اند  ياریکه به  )ترميم تفنگ(

، اطالع  تفنگ های مدرن انگليسی را سازماندهی منايندساخنت
در کابل اين آوازه ها را تاييد منوده مراد پاچا . گرفته بود

به ساخنت تفنگ های چند تير منوده بود که در جايداد او آغاز 
اند و با اين کار، به دست خود فرمان مرگ خود را امضاء 

 . کرد
 

برای هبره جويی از اوضاع  آملانرهربی ابوير و وزارت خارجه 
مساعد در گسرته قبايل پشتون تالش ورزيدند از آمدن هبارت رام 

برای آماده ساخنت فرود  1942اگست  27به کابل به تاريخ 
به . هبره گيری منايندچرتبازان در نواحی مرز مشال باخرتی هند 

تا ميدانک دستور داد به ويتسيل پوتس  1942تاريخ دهم سپتامرب
 آملاندر تشکل يافته  »لژيون هندی« ودی را برای فرودهای فر

 . ، آماده سازد»هند آزاد«از سوی سازمان 
 

در وزيرستان و  ابوير برنامه ريزی می منود شورش را نه تنها
ی آملانبرای مثال، هبارت رام به  بر انگيزد نواحی پيرامون آن

که که سازمان او گو اين که ديگر مدت ها است  گزارش داد ها
سازشنامه يی را بسته است در باره اقدامات بامهی در برابر 

. انگليسی ها با بسياری از رهربان رسومخند قبايل مرزی پشتون
مهکاری می » سازمان ماتسوتی«در ميان کسانی که با  ،اين گونه

                                                 
رزدنت استخبارات خارجی شوروی در کابل،  -)اهللا وردی يف(گزارش زمان . 971

بايگانی خدمات استخبارات خارجی روسيه، پرونده // 11/09/1942تاريخی 
  . 137-136، برگ های 1، جلد »قبايل«

 .گ-.پشتون ها سادات را به نشانه احرتام پاچا صاحب می خوانند.  972
اسرتاتيژيک آن ها،  -و نظامی قبايل افغان و امهيت سياسی«يادداشت . 973

برگ  1، جلد »قبايل« بايگانی خدمات استخبارات خارجی روسيه، پرونده
153 ، 
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هبارت رام نام چنين رهربان روحانی بانفوذ در ميان  ،منودند
 974.ر هده را بردپتان ها چون فقير الينگر و پي

 
ه برای ژبه وي آملانموافقت فقير الينگار در زمينه مهکاری با 

چون تاثير عظيمی در ميان  .بود ارزمشند آملاناستخبارات 
 . قبايل باجور داشت

 
رامسوس و ويتسيل به هبارت رام در آستانه بازگشتش به هند 
 وظيفه دادند هر آن چه را که ممکن است برای آغاز قيام بزرگ

. اجنام دهد و گسرتده ضد بريتانيايی در مرز هند و افغانستان
کارهای زير را  می بايستی» سازمان ماتسوتی«روی اين منظور 

 : اجنام می داد
ايجاد بی درنگ دسته های بزرگ مسلح در نوار قبايل  -1

 »زادآ«
سازماندهی پايگاه ها در مهه مراکز اداری استان مرزی  -2

يی و برپايی متاس های مطمئن مشال باخرتی هند بريتانيا
 .ميان آن ها

راه اندازی اقدامات ويرانگرانه بر خطوط ارتباطات به  -3
 مقصد بر هم زدن اکماالت سپاهيان بريتانيايی

يافنت وسايلی برای برهم زدن حتويلدهی های نظامی به  -4
ی ها بار ديگر به هبارت رام دستور دادند تا آملان. شوروی

ل های راه آهن را در مشال هند تالش منايد برخی از تون
 975.منفجر سازد

 
در گسرته قبايل پشتون رهنمود  آملانرزدنتوری استخبارات به 

 :داده شده بود مهچنان تدبيرهای زير را روی دست بگيرد
 آماده سازی ميدانک های فرود -1
ی آملانتدارک انبارهای سوخت هوايی برای هواپيماهای  -2

رواز از باجور به مقدار سوخت می بايستی برای دو پ
 . اروپا بسنده می کرد

ی و آملانآماده سازی پنهانگاه های مطمئن برای اجنت های  -3
 .هواپيماها ازده ونبرگ پرتاب ش سالح ها و ساز و

 . ی را پذيرايی منايدآملانگماشنت آدم هايی که هواپيماهای  -4
 

) ولگاگرا(ی در حومه استالينگراد آملانحتا حماصره سپاهيان 
های اکماالت هوايی وزيری  طرحرا از  آملانت استخبارات نتوانس

مگر با توجه به اين که جنوب تر . های مسلح شورشی باز دارد
از باکو فرودگاه هايی در اختيار نداشتند پرتاب اسلحه و 

. ناممکن بودگروه های خرابکار در ابعاد گسرتده به وزيرستان 
تند و ربينرتوپ اين نکته را رهربی ابوير نيز نيک می دانس

 .نيز
 

                                                 
974. Hauner M. Op. Cit. P. 577. 

 . 583. مهان جا، ص  975 .
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 آملانبوس در ديدار با وزير خارجه  1942اکترب  14به تاريخ 
کوشيد وزير را در لزوم سرعت خبشيدن به فرود آری اجنت های 

 . پشتون متقاعد سازد» آزاد«ی در نوار قبايل آملان
 

با پياده «رييس پيشين کنگره ملی  هند می پنداشت که  -بوس
 ،وير در نواحی مرزی هند و افغانستانسازی گروه اطالعاتی اب

و در آينده به کمک  تسهيل خبشيد را آملانمی توان رابطه با 
عمليات های کوچک نظامی نيروهای بريتانيايی را در هند 

 976».زمينگير کرد
 

ريبنرتوپ اعالم منود که زمان برای اجنام چنين عمليات  ،در پاسخ
ويرماخت در آينده که به باور او (هايی پس از گرفنت قفقاز 
 . فرا خواهد رسيد )نزديک آن را خواهد گرفت

 
در زمينه فرود آوری دسته  آملانهنگامی که آماده گيری های 

پشتون در گرماگرم » آزاد«های بزرگ ديسانت در نوار قبايل 
ايتاليا تالش ورزيد در عمليات برنامه ريزی خود بود، حکومت 

بود که آن بس نا آرام رم از . مشارکت ورزد آملانشده در 
 نداشت بيش از اين به متحد ناتوانی چون ايتاليا نيازی آملان

و از مهکاری با ايتاليا در مسايل مربوط به هند دست 
 .نگهداشته بود

 
مشاور وزارت خارجه ايتاليا  -پروناس 1942اکترب  13به تاريخ 
 شپيشنهاد منود که در هنگام بازديد در ايتاليا آملانبه سفير 

برخی از مسايل سياست ما در افغانستان هند و « برلين  از
خنست (نوه  کانسلر (با اتو فن بيسمارک را » جنوب امريکا

ريبنرتوپ با بازديد 977.بررسی منايد )نامدار آملانی) وزير
مگر، فيصله کرد . موافقت منود آملانديپلمات ايتاليايی از 

. طرح نگرددمساله در باره مهکاری بامهی با فقير ايپی م
در افغانستان را نيز در نظر نبود  آملانپويايی استخبارات 

  .منايندبررسی 
 

ی ها آملاندر مواد و مدارک تدوين شده و آماده شده از سوی 
مهه آن چه «: برای گفتگو با ايتاليايی ها نشاندهی شده بود

م می شود، برای مثال، فرود آوری خمابره که در افغانستان اجنا
، گسيل پشتون هند بريتانيايی» آزاد«قبايل   در نوار(چی ها 

بوس از  در مهاهنگی باگروه های جنگی به نوار مرزی هند، 
سبوتاژ در مشال . گردد، سازماندهی )هبارت رام( طريق رمحت خان

از  978».هند حمرم بوده و نبايد با ايتاليايی ها مطرح گردد
پروناس به برلين  1942نوامرب  13اين رو، هنگامی که به تاريخ 

                                                 
976. Schnabel, R. Op.cit.S. 258-259  
977. Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
Weltkrieg. Berlin, 1968. S. 266. 

کماندوهای هوايی جنگ ! // پاراشوتيست ها توجه کنيد،. گوئه آ.  978
 .213.، ص2003جهانی دوم، مسکو، 
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گفتگوهای او با وايتسزکر وبرمن بی نتيجه پايان  ،آمد
  .يافتند

 
که چشم انتظار  به راه تصرف  رزدنت ابوير در کابل -ويتسيل

به رهربی ابوير گزارشی  1942 14قفقاز دوخته بود، به تاريخ 
را فرستاد که در آن سنجش منوده بود که برای اين که فقير 

، به جاه هزار جنگجو را اعاشه و اباته منايدايپی بتواند پن
بر  :چه پيمانه سالح و ساز و برگ به وزيرستان سرازير ساخت

، برای اين کار بايسته بود ماهانه به فقير او پايه برآورد
حال چه رسد به ديگر انواع جنگ  .هزار مرمی رسانده شود 5/12

ش کرد ويتسيل خواه ،و مهماتافزون بر جنگ افزار . افزارها
هزار سکه  بيست و پنج، ميليون روپيه يکبرای او نزديک به 

     979.ختصيص بدهند کيلوگرام طالدو صد نقره و 
 

ه بود، به گونه يی که برای استخبارات شوروی روشن گرديد
ی ها هنگام گفتگو در کابل با منايندگان فقير ايپی وعده آملان

حتا توپ ها را داده بودند مهچنان از راه هوا به وزيرستان 
که وزيری ها با به دست آوردن آن ها می بايستی محالت خود را 

  980.، پرتاب منايندبر دژهای انگليسی ها آغاز منايند
 

را » ابوير«) آملاننيروی هوايی (» لوفت وافه«خنستين پيروزی 
امان اهللا خان  بازآوریبه تدوين عمليات بزرگ ديسانت به مقصد 

در ستاد  1943جنوری  22به تاريخ . گيختبر انبر ختتگاه کابل 
به رياست جنرال پوتس نشستی برگزار  »ويرماخت«فرماندهی 

. بررسی گرديد 1943تصرف کابل در پاييز طرح گرديد که در آن 
اهللا در نظر داشت که به پايتخت  واريانت نو عمليات امان

ی فرود آملانسپاهی  4400افغانستان ديسانت بزرگی متشکل بر 
 . ده خواهد شدآور
 

خواهند توانست مهم ترين مراکز  ها شده بود که آن طراحی
در سند . ساعت تصرف خواهند کرد 48-8دولتی پايتخت را در ظرف 

هنايی اين نشست نشاندهی شده بود که عملی شدن آن تنها پس از 
بر کرانه های باخرتی دريای کسپين به مشول  آملانتثبيت کنرتل 
به گونه  »ابوير«کار،  با اين981.واهد بودممکن خ ناحيه باکو

ری آديپلماتيک به رهربی نازی ها بر ناممکن بودن و فرود
 . کدامين گروه بزرگ کماندوها در افغانستان نشاندهی می کرد

 
افغانستان به گونه  بهدر هر صورت، پس از رسيدن امان اهللا 

که دست به قيام می زدند ناگزير بسياری از از قبايل مرزی 
به شدت پرتنش  اين کار اوضاع را در مرزهای هند و افغانستان

                                                 
، 1992از بازی بيرون می شوند، مسکو، » تاراجگران«. کوزنتس يو، ل.  979
 50. ص

980. Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
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دوهای نفرود آوردن کما ،با اين پالن ،در اين پيوند. می ساخت
ی در کابل به مقصد بازآوری امان اهللا به گونه منطقی در آملان

 .مهخوانی داشت» برب«چهار چوب عمليات 
 

 ادينگری در قفقاز و در حومه استالآملانشکست سپاهيان 
ی ها مبنی بر آملانهای  برنامهمنجر به شکست  )ولگاگراد(

تصرف هند گرديد و رهربی ابوير را ناگزير گردانيد از پالن 
های فرود آری گروه های بزرگ کماندويی در افغانستان و نوار 

 .پشتون بگذرند» قبايل آزاد
 

فقير ايپی را  حربی نتوانست اکماالت» لوفت وافه«به مهان علت 
زمان درازی می  آملانمگر استخبارات . اه هوا ادامه دهداز ر

کوشيد اوضاع را در مرزهای هند و افغانستان برهم بزند برای 
آن که در آن جا سپاهيان بريتانيايی را  زمينگير منايد و با 

 . اين کار به جاپانی ها برای تصرف هند کمک منايند
 

آن به  رکه مشا با ايجاد اين تشکل نظامی از مجع اسيران هندی
بيش از سه هزار نفر  می رسيد، بوس می خواست آن را در 

 1942پاييز . به هند به ميدان بياورد» ويرماخت«هنگام هتاجم 
را در » لژيون هندی«آملانی ها به او پالن فرو آوردن 

چنين پنداشته می شد که سه هزار . پيشنهاد منودند وزيرستان
فقير کمک می منايند ضربات  سپاهی بسيار آزموده و مسلح به

بوس با اين . نيرومندی بر سپاهيان بريتانيايی وارد بياورد
» برب«کماکان آن را عمليات » ابوير«موافقت منود که در  طرح

  982.می ناميدند
 

فرماندهی آملانی برنامه ريزی منوده بود بی درنگ پس از تصرف 
 پشتون هند» آزاد«چرتبازان را در نوار قبايل باکو 

در آغاز عمليات  ،به گمان غالب. ديسانت منايدبريتانيايی 
در نظر داشتند دسته پيشاهنگ را از مجع مسلمانان از » برب«
ويژه  آموزشگاه هایکه آموزش های ويژه را در » لژيون هندی«

نزد فقير بودند، ورت او در خاور آملان فرا گرفته فرانکف
 . فرود بياورند

 
در کورس زديک به صد تن از هندی ها ن 1942سر از ماه جنوری 

با توجه به اين که خرابکاران می . دوره ديدندهای آموزشی 
آموزش چنين آن ها را  ،بايستی در کوه ها عمل می کردند

دادند که نه تنها با دستگاه های بی سيم کار کنند و عمليات 
بل نيز فنون کوهنوردی گيرند،  را فرا انگرانهروي
يستی پس از باآن ها می 983.بياموزند روی راو باال) آلپينيزم(

فرود آمدن در وزيرسيتان پاسداری از ميدانک های فرود برای 
                                                 
982 . Verabschiedung Boses. 16.10. 1942// Selter G. Zur Indienpolitik der faschistischen 
Regierung wahrend des zweiten Weltkrieges. Leipzig, 1965. Anlage 15.  

بايگانی خدمات // 13/10/1942تلگرام بيسمارک به ويرمن تاريخی . 983
  . 31، برگ »ت خارجی، پرونده هنداستخبارا
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پس برنامه ريزی شده بود  .نيروهای اصلی را تامين می منودند
از فرودهای موفقانه نيروهای پيشتاز و پيشاهنگ در وزيرستان 

پرتاب را  »لژيون هندی« يگان های باقی مانده  ،از راه هوا
 . منايند

 
» یسازمان ماتسوت«می پنداشتند که  ،در سفارت آملان در کابل

آملانی کماندهای از مدت ها به اين سو آماده است فرود آری 
مگر هبارت رام . پشتون تامين منايد» آزاد«را در نوار قبايل 

نه در وزيرستان » لژيون هندی«پافشاری داشت بر ديسانت منودن 
جايی که گويا آدم های او می توانستند   به –بل در باجور

 . ا تامين منايندر» برب«پيروزی عمليات 
 

روشن است برای انگليسی ها آسانرت بود چرتبازان آملانی را در 
که ناآرام  باجور آرام نابود سازند تا اين که در وزيرستان 

هبارت  ،به مهين دليل. در چنرب خيزش های ضد بريتانيايی بود
با فرود آوری ديسانت آملانی در وزيرستان  انهسرسخترام 

سراجنام او توانست رامسوس و  ،هر چه بود. خمالفت می کرد
را به » برب«عمليات  برنامهتا را متقاعد گرداند ويتسيل را 

 .خواست او تغيير دهند
 

پيلگر بی درنگ پس از دريافت پيک  1942سپتامرب  مبه تاريخ ده
آملانی  باره آمادگی کامل اجنتوریرمزی از پوتس به برلين در 

در مهين . داد گزارش پيشواز چرتبازان در باجور برای شتافنت به
پيلگر کواردينات های سه ميدانک فرود را در نزديکی  ،تلگرام

سپس پيلگر نشانه . رازاکای، سوالی قلعه و الينگر اطالع داد
ی م» سازمان ماتسوتی«که اعضای را  ها و سيگنال های اشاری 

بايستی هواپيماهای آملانی را به سوی مقصد رهنمون می شدند، 
 984.به آگاهی رهربی ابوير رساند

 
ری آسپتامرب کيپلر موافقت خود را در زمينه فرود  16به تاريخ 

) با صرف نظر منودن از وزيرستان(اجنت های آملانی در باجور 
 985.ابراز داشت

 
احيه فرود آری با اين هم، با گرفنت تصميم دال بر تغيير ن

برلين از انديشه ايجاد پل هوايی ميان قفقاز  ،»لژيون هندی«
در قفقاز حتا ايستگاه . نموده بودنستان صرف نظر وزير –

راديويی ويژه يی به کار انداخته شده بود که می بايستی 
 . مسيرهای پرواز هواپيماهای آملانی را تدوين منايد

 
راه هوا با چرتها برای  آملانی ها توانستند از 1942پاييز 

به خاطر 986.بيندازند فقير ايپی خنستين پارتی جنگ افزارها را

                                                 
بايگانی //  11/11/1942مواد برای گفتگو با سرهنگ پروناس، تاريخی .  984

 . 43، برگ »هند«خدمات استخبارات خارجی  پرونده 
985. Hauner M. Op. Cit. P. 550. 
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اين، سپاهيان بريتانيايی در نربدها بر سر دژ داتا خيل 
حماصره اين  1942ها در ماه سپتامرب  آن. تلفات سنگينی ديدند

دژ را به هبای از دست دادن هفت دستگاه زرهدار سبک و سه 
 987.کستاندندش مافروند هواپي

 
جاپان با آمادگی گرفنت برای هتاجم بر هند آغاز  1942تابستان 

به مهاهنگ سازی پويايی های استخبارات خود با ابوير در گسرته 
آموزشگاه  پنج جاپانی ها 1942در سپتامرب . قبايل پشتون منود

 چهار صدجاسوسی در نزديکی بندر پنانگ برای آماده سازی 
آموزش آن 988.انان هندی به راه انداختندخرابکار از مجع مسلم

افسر ارتش جاپان  -ها را پشتونی با نام خانوادگی درانی
 . رهربی می کرد

 
بود هر سه ماه از  زير  برنامه ريزی منودهفرماندهی جاپان 

دريايی ها در کرانه های بلوچستان يک گروه خرابکار بيست 
» زادآ«يل را پياده منايد که می بايستی به نوار قبا ینفر

 .و در آن جا آغاز به خرابکاری منايندرخنه منايند پشتون 
دسته خنست خرابکاران جاپانی به ناحيه کرانه های مکران در 

مگر انگليسی ها توانستند . پياده ساخته شدند1942ماه سپتامرب 
 989.اين دسته را بسيار زود به دام بيندازند

 
بار ديگر تالش  1943پس از اين شکست، جاپانی ها تنها هبار 

ورزيدند اقدامات ويرانگرانه را در گسرته قبايل پشتاون هپن 
 . مگر باز هم در اين کار ناکام شدند. منايند

 
در هند باورمند  استخبارات آملان که در پيروزی بزرگ خود

بود، منی توانست مدت ها از پياده سازی گروه کوچک اطالعاتی 
حکومت  ،مگر. بپوشد پشتون چشم» زادآ«در نوار قبايل 

افغانستان با درک اين که آملان جنگ را ديگر باخته است، 
پوياتر از گذشته مشی هوادار انگليس را پيش گرفت و شبکه 

پس . های جاسوسی کشورهای حمور در افغانستان را از ميان برد
در  1943از بازداشت های بی رويه که در ماه ماه می 

ير از آخرين شبکه اجنتوری خود ابو آغاز گرديدند، افغانستان
 1943سپتامرب  24در گسرته قبايل پشتون حمروم گرديد و به تاريخ 

در . حکومت افغانستان ويتسيل و دوخ را از کشور اخراج منود
رهربی ابوير به تکيه بر مهکاری با  ،چنين اوضاع بس پيچيده

 . ادامه داد» ماتسوتی«سازمان 
 

                                                                                                                                                             
بايگانی // 5/10/1942تاريخی » در باره اوضاع  در وزيرستان«يادداشت .  986

 . 192، برگ 1، جلد »ت خارجی روسيه، پرونده قبايلخدمات استخبارا
987. Glasneck, J., Kirchbeisen I.Turkei und Afghanistan-Brennpunkte der Orientpolitik im 
Weltkrieg. Berlin, 1968. S. 268. 
988. Hauner M. Op. Cit. P. 593.  
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استخبارات فاشيستی در  1943امرب پس از گريز رامسوس در ماه نو
افغانستان و هند فلج گرديد و در برلين تصميم گرفتند 

. را به دسرتس استخبارات جاپان بگذارند» سازمان ماتسوتی«
پيش  1943حتا در ماه مارچ رامسوس اين چنين حتول رخدادها را

 بين بود و از مهين رو هبارت رام را برای کار با جاپانی ها
 . تآماده ساخ

 
يی برای ارتباط راديويی با  دفرتچه رمزی تازهمهين بود که 

به دسرتس او  آملان و پناهنگاه های استخبارات آملانی در هند
به رزدنت  1943رامسوس در ماه مارچ  ،افزون بر اين. گذاشته شد

رهنمود داد به رهرب وزيری ها ده هزار دالر در هند خود 
 پنجهزار افغانی و  پنجاه سکه نقره يی وپنجصد  ،امريکايی

  990.بدهد کوچک اسلحه هزار روپيه هندی و پارتی
 

 دو صد و پنجاههزار افغانی و پنجاه هبارت رام  ،در ماه جوالی
 اين پول ها برای991.سکه نقره يی ديگر هم به دست آورد

ختصيص يافته بود که می بايستی پياده سازی » سازمان ماتسوتی«
. ی را در بلوچستان آماده می ساختاجنت های جاپانی و آملان

» مهتاب نقره يی«عمليات بامهی استخبارات آملانی و جاپانی 
. مگر رهربی ابوير خود از اين عمليات صرف نظر کرد. نام گرفت

در  آمدن گروه استخباراتی به سر کردگی ويتسيل ،به مهين دليل
 ،ويتسيل که ديگر در برلين بود. صورت نگرفت1944باجور هبار 

» زادآ«پالن نصب ايستگاه راديويی نيرومندی را در نوار 
 992.قبايل برای ارتباط ميان آملان و برما پيشنهاد منود

 
مگر رهربی استخبارات آملان اين پيشنهاد را با آن که مهه 

اجنام آمادگی ها برای پذيرش هواپيماهای آملانی در باجور 
يس روشن بود برای درياساالر کانار. ، تاييد نکرديافته بود

در گسرته  »ابوير« بيشرتکه آملان جنگ را باخته است و پويايی 
 . قبايل پشتون فاقد هر گونه معنايی بود

 
با مجع بندی نتايج پويايی های سازمان های استخباراتی 

 1943 -1942کشورهای حمور در گسرته قبايل پشتون در سال های 
آن موفق به  بايسته است نشاندهی کرد که آملان و متحدان

ن که آبا . برپايی خيزش سراسری قبايل مرزی پشتون نگرديدند
 ی توانستند به اين هدف دست يابند،آملان ها م 1942پاييز 

 . مساعی بامهی شوروی و انگليس اين پالن ابوير را برهم زد
 

                                                 
 .68. ، مهان جا، ص.ل. کوزنتس يو.  990
 .69. ، صمهان جا.  991
 .73-72. مهان جا، ص.  992
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کشورهای حمور را  ،زير فشار لندن و مسکوحکومت افغانستان، 
را به ختته خيز برای پويايی های نگذاشت تا خاک افغانستان 

ويرانگرانه سرويس های ويژه اين کشورها در برابر هند 
کمک و شوروی اين کار به انگليس . بريتانيايی مبدل سازند

منود جلو شورش مسلحانه پشتون ها را در مرزهای هند و 
 . افغانستان بگيرند

 
 آملان هر چه بود، توانست به فقير ايپی پول و پارتی های

وزيری ها توانستند  ،به ياری اين محايت. بفرستد کوچک اسلحه
نيروهای چشمگيری از سپاهيان انگليسی را در  1942در 

قفقاز و در  درتنها شکست آملانی ها . وزيرستان درگير سازند
جمال نداد با  ها به آملانی )ولگاگراد( حومه استالينگراد

و پياده سازی برسانند جنگ افزار هواپيماها به وزيرستان 
 سازماندهیگروه های بزرگ کماندوها را در گسرته قبايل پشتون 

هنگامی که خيزش های خود  1942در  ،از مهين رو .منايندعملی  و
در سراسر مرز مشال باخرتی هند  جوش پشتون های خاوری

، آملان نتوانست به آن ها اسلحه آغاز گرديد بريتانيايی
 . برساند

 
نی ها موفق هم می شدند اين کار را می آملااگر مگر، حتا 

پشتون های خاوری به فرمان برداران نابينا و چشم و  ،کردند
منونه . گوش بسته دستورهای فرماندهی آملان مبدل منی گرديدند

فقير ايپی نشان داد که سران قبايل کوهنشين در مرزهای هند 
 و افغانستان تالش می ورزيدند تنها از کشورهای حمور برای

و  اسلحه و پول به دست بياورند مبارزه در برابر انگليس
جان های خود و هم قبيله يی های خود را هرگز  منی خواستند 

 .ملان فدا و قربانی منايندآبه خاطر منافع 
 

تاريخدان روسی در مقاله خود در باره فقير ايپی می  –رايکف
 ان آنآملان و متحد های به ياری کمک نويسد که رهرب وزيری ها

 بودهبرت [برهه ترسناک و سهمگين بدون تلفات آن توانست از «
با پر منودن خزانه خود به .] گ-گفته می شد با تلفات اندک

زنده  ؛پيمانه چشمگير و نيز ذخاير شهين خانه و زرادخانه اش
دست به هيچ اقدامی نيازد که بيرون از چهارچوب «و » برآيد

 993.»داشبرنامه های خودش ب
 

 هنگامی که پشتون های مرز نشين 1945 -1944های سال های خيزش 
بدون کدامين مساعدت کشورهای حمور هر چه بود در برابر کابل 

، ثابت ساختند که قد بر افراشتند و مشی هوادار انگليس آن
زادی خود مبارزه می آپشتون های خاوری به خاطر حقوق و 
 . منودند، نه به خاطر پيروزی آملانی ها

 

                                                 
، مشاره 1995خاور، // مبارز راه آزادی وزيرستان،  -رايکف، فقير ايپی 993
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 خبش سی و هشتم
 ، بازی در دو جبهه42 -کابل

 
نوار قبايل  در» ابوير«عمليات های خرابکارانه  کاميابی

پشتون هند بريتانيايی به پيمانه بزرگی بسته به » زادآ«
ستون «پويايی های  حکومت هاشم خان با» مهروزانه«مناسبات 

سياستمداران  گروهی از. فاشيستی در افغانستان بود» پنجم
و  ظاهرشاه می پنداشتند که آملان» حواريون«از » جوان«

از اين . دنبه پيروزی می رسدر جنگ جهانی دوم  متحدان آن
آغاز جنگ در . مهکاری منايند رو، آماده بودند با اين کشور ها

اقيانوس آرام و جنگ آذرخش آسای جاپان در آسيا بار ديگر در 
باورمندی را استوار تر گردانيد  اين ميان خبشی از افغان ها

اين چنين متايالت به . که شوروی و انگليس شکست خواهند يافت
آشکارا متبارز بودند که بسياری   1942آن پيمانه در کابل در 

ابراز «و  »توبه«آملان پسان تر ناگزير به » دوستان«از 
 . ديپلمات های شوروی گرديدند »پيشگاه«به  »پشيمانی

 
وزير  –رحيم اهللا خان 1942دوم دسامرب   ، به تاريخبرای منونه

سفير  -ناگزير به ميخاييلف) فوايد عامه(امور اجتماعی 
.] گ-افغانستان و خود او[«ما که  اعرتاف کرد ،شوروی در کابل

به اين باور بوديم که شوروی در جنگ با آملان نه تنها منی 
ايد و در تواند در برابر جنگ افزارهای آملانی ايستادگی من

بل که نيز  مقاومت چندانی نشان دهد؛ برابر سپاهيان آملانی
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به سرعت و بی درنگ از ديدگاه سياسی فرو خواهد پاشيد و 
افغان ها در انتظار آن . شيرازه آن از هم خواهد گسيخت

حتا مجهوری های خود گردان و  ،بودند که هر مجهوری شوروی
به سوی  ،شان بيايدکه به دست را هر آن چه آن مناطق ملی 

خود خواهند کشيد و خواهند کوشيد از تشکيل شوروی بيرون 
چنين نشد چيزی که برای افغان ها بسيار در عمل، مگر، . شوند

که نگذاشت افغان » غير منتظره يی«امر  994.»غير منتظره بود
 . ها خيوه و خبارا را به چنگ بياورند

 
اميدهای  ،داوود به رهربی سردار» جوان«گروهک سياستمداران 

يروزی جاپان بسته بودند که به پاز اين هم بزرگرتی را 
به سوی هند  ناپذير شکستبه گونه  1942سپاهيان آن در اوايل 

می تواند «در کابل می پنداشتند که شکست انگليس  .می تاختند
و بلوچستان به افغانستان » زمينه را برای پيوسنت نوار آزاد

  995».فراهم گرداند
 

يکی از عمده ترين وظايف سياست » مساله پشتون«حل گونه،  اين
در حکومت با اين موضوع . خارجی افغانستان مانده بود
به سوی » جوانان«مگر تنها . افغانستان مهگان موافق بودند

مشی » کهنساالن«به آملان گرايش داشتند و » پيمان بندی«
دان تا روشن شود چه کسی از مي[را پيش گرفتند » انتظار«

 ]. پيروز به در خواهد گرديد
 
در کشورهای حمور تصميم گرفتند تا بر  .]گ-در اين اوضاع[

در ماه . فشار ديپلماتيک وارد بياورند ظاهر شاه و هاشم خان
سفارت های اين کشورها به وزارت خارجه افغانستان  1942فربوری 

افغانستان در وضع  بيشرتماندن «: با اعالميه هايی رو آوردند
خواهند بودند اميدوار يک کشور بی طرف به ميل آن ها نيست و 

هرگاه حکومت افغانستان موقفی را اختاذ منايد که مناسبات 
 996.»روشن افغان ها را در قبال کشورهای حمور تعيين منايد

 
جاپان برای بار چندم وعده متحدان اروپايی خود را مبنی بر 

به س وارد جنگ شود، اين که هرگاه افغانستان در برابر انگلي
از سرزمين های هند بريتانيايی را که بتواند  هر پيمانه

بار ديگر سخن بر 997.، تاييد منودبگيرد، از آن وی خواهد بود
سر زمين های پشتون ها و راهيابی به درياهای آزاد بود که 

                                                 
، پرونده 1943-1942، سال های 071بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند .  994

 .10-9، برگ های 5، پوشه 203، کارتن 25ويژه 
ر ميانه کميساريای خلق در امور رفرنت ارشد شعبه خاو -گزارش يرشف.  995

، تاريخی «1942وضعيت سياسی افغانستان در اوايل  «–خارجی شوروی 
 1942، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند //  4/04/1942

 .17، برگ 8، پوشه 200، کارتن24، پرونده ويژه 
، 1992کو، از بازی بيرون می شوند، مس« تاراجگران«. ل. کوزنتس يو .996
  . 39. ص

 40. مهان جا، ص.   997
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کشورهای فاشيستی به افغانستان وعده داده بودند  1941به سال 
  .، برای آن کشور بدهند نگ جهانی دومجدر صورت پيروزی در 

 
نفس تردد در حمافل و حلقه های حکومتی افغانستان از سوی 

در اين . آملان چونان نشانه نويد خبشی ارزيابی می گرديد
فشار بر هاشم خان را برای پيوند، در برلين تصميم گرفتند 

 بر انگيزند، که او را به سوی جنگ با بريتانيای کبيرآن 
 .خبشند افزايش

 
به پيلگر يادداشت ضد بريتانيايی را  1942فربوری  23به تاريخ 

شده  نشاندهیگسيل داشت که در آن وزارت خارجه افغانستان 
با . بود که امپراتوری بريتانيا در جنگ شکست خواهد خورد

اين يادداشت پيلگر بار ديگر اين افاده را به جانب 
سيده است که هنگام آن فرا ر«که می داد افغانستان 

افغانستان سياست خارجی خود را بازنگری و بازبينی منايد، 
از بيطرفی صرف نظر منايد و  ،انگليسی گرايی را کنار بگذارد

 998».با کشورهای اردوگاه فاشيستی مهکاری منايد
 

وزير خارجه  –پيلگر بار ديگر به علی حممد خان 1942در اوايل 
تان به سوی کشورهای حمور هرگاه حکومت افغانس«اعالم داشت که 

آملان می منايد،  یضد انگليس پويایاقدامات آغاز به بيايد و 
به نشانه سپاسگزاری به خاطر اين به افغانستان در تواند 

امر بازگرفنت نوار قبايل پتان و گرفنت بندر کراچی که راه آن 
 999».کشور را به سوی دريا خواهد گشود، مساعدت کند

 
که حتا هاشم خان بسيار حمافظه  بودروشن چنين پيشنهادی را 

کار و حمتاط کار بی درنگ رد کند و حکومت افغانستان يک ماه 
 به رغم دلفريبی بزرگ. و نيم برای بررسی موضوع وقت خواست

، کابل هرچه بود، به کشورهای حمور هر چند هم با اين پيشنهاد
 . لبخند مهر ورزانه پاسخ منفی داد

 
های نشاندهی می کردند که برداشنت گام  آملانی ها بی پرده

: انتظار دارند حکومت افغانستانسوی را از يی دوستانه 
که  رو آورد سفارت آملان به حکومت افغانستان با اين خواهش

                                                 
رفرنت ارشد شعبه خاور ميانه کميساريای خلق در امور  -گزارش يرشف.  998

، تاريخی «1942وضعيت سياسی افغانستان در اوايل  «خارجی شوروی 
 1942، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند //  4/04/1942

 .15، برگ 8، پوشه 200، کارتن24، پرونده ويژه 
 

سفير  –با او آيلیسفير شوروی  -يادداشت صورت جملس ميخاييلف. 999
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، //  4/9/1942بريتانيا تاريخی 

 -92، برگ های 163، پوشه 16، کارتن 4، پرونده ويژه 1942، سال 06فوند 
93. 
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در دست اجرا در افغانستان  »ويژه«از کارهای دارای بار «
 1000».جلوگيری ننمايد

 
ش از اين به گفته کوارونی، حکومت هاشم خان مدت ها پي

به سفارت خانه های کشورهای حمور در کابل اطالع داده » خواهش«
کاری به اقدامات آملانی ها و ايتاليايی ها در «بود که 

، مگر به شرط ماندن خاندان بر سر »افغانستان ندارد
موافقت حکومت اطمينان و رامسوس با به دست آوردن .... اقتدار

ان خنواهد گرديد، کارزار کار سفارت آملافغانستان که مزاحم 
مجع آوری اطالعات در باره اوضاع در هند برای آماده  پويای

سازی عمليات گسرتده در سرزمين های بود و باش قبايل پشتون 
 . را هپن کرد

 
آغاز به هتاجم بر  1942هنگامی که سپاهيان آملانی در 

و قفقاز منودند، در حکومت  )ولگا گراد( استالينگراد
. داوود خان تقويت يافتبه رهربی » جوانان«گروهک  افغانستان
سفير شوروی در يکی از گزارش های خود به مسکو  -ميخاييلف
چون او هوادار پر . انگليسی ها از داوود متنفرند«نوشت که 

از کيسه نوار «و پا قرص گسرتش ساحه افغانستان و در گام خنست 
» جوانان«، به خاطر دستيابی به اين هدف1001.»قبايل پتان است

آماده بودند پای افغانستان را به کارزار جنگ در برابر 
 . انگليسی ها بکشانند

 
داوود خان و حواريون او با دانسنت اين که انگليسی ها بارها 
از خيزش سراسری قبايل مرزی پشتون نسبت به ارتش افغانستان 
ترس دارند، آغاز به تدارک خيزش مسلحانه در مرزهای هند و 

 –رحيم اهللا خان  1942اين بود که در ماه می . ستان منودافغان
يکی از نزديکان و هواداران داوود خان  –وزير فوايد عامه 

با پيلگر به سازشنامه يی دست يافت که بر پايه آن به آن ها 
وعده سپرد تا خيزش غلزايی ها را در برابر انگليسی ها برپا 

شد محله ويرماخت به  آژير آغاز خيزش مسلحانه هم قرار. منايد
ايران باشد، آملان تعهد سپرد مهمات و جنگ افزار های الزمی 

رحيم اهللا خان به ويژه . را به دسرتس غلزاييان شورشی بگذارد
 پافشاری داشت که آملانی ها از پيش هتاجم خود بر هندبر آن 

مواد ، چون به دليل ذخاير حمدود به آگاهی او برسانند
روز جنگ  25توان آن را ندارند که بيش از  غلزايی ها ،خوراکی

 1002.را پيش بربند
 

آغاز  1942سفارت آملان به ياری گروه هوادارن آملان تابستان 
برای ابوير در باره هند  بايستهبه به دست آوردن اطالعات 

                                                 
  .39. مهان جا، ص. ل.کوزنتس يو.  1000

، 1941، سال 06انی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند بايگ.   1001
 . 84، برگ 165، پوشه 16، کارتن 4پرونده ويژه 

1002 .Hawner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second 
War. Stuttgart, 1981. P. 516. 
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به پيلگر  1942معاون هاشم خان در ماه جوالی  -نعيم خان. منود
غانستان آماده است کشورهای که حکومت افاطالع داد  و کوارونی

حمور را با اطالعات استخباراتی در باره هند و شوروی اکمال 
 . منايد

 
از تسليم شدن آملان به دست شوروی ها اسير  پس که(پيلگر 

به ) ضمن اعرتافات خود(، در زندان بوتر مسکو )گرديده بود
اعالم داشت که حکومت افغانستان پيش از شکست آملان در بازپرس 

حومه استالينگراد اطالعات در باره هند بريتانيايی را به 
 . دسرتس سفارت آملان می گذاشت

 
: گفت 1942پيلگر در باره روابط خود با نعيم خان در سال 

روزی هنگام ديدار با نعيم خان او به من اعالم داشت که «
استخبارات انگليس در افغانستان کار پيگيری را در برابر 

رهای حمور پيش می برد و به من و ديگران سفارت های کشو
کارمندان سفارت پيشنهاد کرد تا جانب احتياط را از دست 

در مهان هنگام نعيم خان موافقت کرد به گونه سامامنند . ندهيم
مهه مسايل ذيعالقه هم در رابطه با انگليس و هم در رابطه با 

 1003».شوروی را به آگاهی من برساند
 

شنهاد حکومت افغانستان با احتياط ن و رم با پييدر برل
مگر جاپانی ها با شيفتگی پيک آمادگی  .برخورد می منودند

افغانستان را مبنی بر مهکاری با کشورهای حمور در عرصه 
در توکيو می پنداشتند که کابل می . استخبارات پذيرفتند

تواند از جنبش ضد بريتانيايی در هند پشتيبانی منايد و به 
 1004.هوايی با آملان کمک منايدنه برپايی ارتباط جاپان در زمي

 
ايتاليا و  ،مگر حکومت افغانستان موافقت منوده بود با آملان

تنها در عرصه مبادله اطالعات استخباراتی ! جاپان پنهانی
وزير فوايد عامه با  –برای مثال، رحيم اهللا خان . مهکاری منايد

ای افغانی را که اجنام خواهش سفارت آملان گروهی از ترمجان ه
در گذشته با کارشناسان آملانی کار می کردند و جذب شده 

به هند بريتانيايی » برای آموزش کارهای ساختمانی«بودند، 
  1005.گسيل کرد

 

                                                 
بايگانی خدمات  //پروتکل بازپرسی پيلگر در زندان بوتر مسکو . 1003

 .121، برگ 1، جلد »تاراجگران«استخبارات خارجی، پرونده 
1004 . Hawner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second War. 
Stuttgart, 1981. P. 516. 
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رييس خبش صتايع  -عتيق خان حکومت افغانستان  ،در مهان هنگام
انگليسی ها به سود آملان را که به پنداشت » بانک ملی افغان«

 1006.سی می پرداخت، به هند گسيل داشتبه جاسو
 

حممد انور خان به  –استخبارات نظامی افغانستانحتا رييس 
در 1007.گونه منظم آغاز به ديدار با رامسوس در خانه او منود

در  ،در کابلرزدنت استخبارات آملان  -رامسوساين ديدارها 
برای . اطالعات به دست می آورد باره اوضاع در مشال باخرتی هند

ال، در يکی از اسناد استخبارات آملان نشاندهی شده بود که مث
گذاشته است در باره  حکومت افغانستان به دسرتس او موادی را

مسلم «اوضاع در استان مرزی مشال باخرتی هند و نيز مبارزات 
« به رهربی حممد علی جناح در راه ايجاد کشوری به نام » ليگ

 1008» پاکستان
 

وزير  -ايتاليا مهکاری عبداحلسين خانبه ويژه برای آملان و 
که خود خدمات خود را به کشورهای  پست و تلگراف افغانستان

 . ارزمشند بودبا جاسوسان آنان  ،حمور پيشنهاد کرد
 

موفقيت از اين بزرگرت را سرويس های ويژه کشورهای فاشيستی 
چون به کمک اين . برای خود منی توانستند حتا تصور منايند

مگر در  . د با کابل رابطه پيوسته يی را برپا منودوزير می ش
مبادا بازی دوگانه تا برلين به وزير افغان سوء ظن داشتند 

  ،برای جلوگيری از افتادن کدامين به دام !يی را به پيش نربد
وزارت خارجه آملان و ابوير بر آن شدند تا حسين خان را 

از  1942اگست  4غالم صديق خان چرخی که به تاريخ . بيازمايند
، يخ های سوی ميل هيرس به وزارت خارجه دعوت شده بود

 . ناباوری آملانی ها را به گونه هنايی آب ساخت
 

گفت که حسين خان در گذشته با او در در آن جا صديق خان 
هر . ارتباط بوده است و يک ناسيوناليست مطمئن افغان است

در واقع (پس از چنين سفارشی. چند هم که امانيست نيست
در برلين تصميم گرفتند دست به  ،از سوی صديق خان) ستايشی

چيزی که در باره آن بی درنگ به  -جذب وزير خمابرات بيازند
 . اطالع داده شد سفارت آملان در رم و کابل

 
روابط به کمک حسين خان سفارت های ايتاليا و آملان در کابل 

ثال هنگامی که برای م. برپا منودند استواری با رم و برلين
سفارت ايتاليا برای پرداخت پول تلگرام ها به دليل تنگدستی 

                                                 
بايگانی //  24/08/1942يادداشت صورت جملس ميخاييلف با او آيلی  .  1006

، 16، کارتن 4ويژه  ، پرونده06سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 .42، برگ 165پوشه 
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در تنگنا بود، کوارونی اجازه يافت از خدمات تلگرافی 
 . رديافغانستان به صورت وام هبره بگ

 
در قفقاز و در  »ويرماخت«پيروزی های  1942اين گونه، به سال 
 رایومندی بنير پشتوانهبه  )ولگا گراد( حومه استالينگراد

در کابل مشار . مشی هوادار انگليس هاشم خان اجناميد
رو  ،سياستمدارانی که حاضر بودند به کشورهای حمور بپيوندند

 . به افزايش داشت
 

اوضاع در پايتخت بس پر تنش و پر تب و تاب  1942در ماه اگست 
در شهر آوازه هايی گرمی در باره کودتای دولتی يی : شده بود

تابستان و پاييز . خان بر سر زبان ها بود داوودبه رهربی 
سفارت خانه های بريتانيا و شوروی با نگرانی و پريشانی  1942

، چشم به راه افتادن اين کودتا که هر آنی ممکن بود رخ بدهد
 . بودند

 
پس از برکناری موسولينی و اعالم جنگ ايتاليا در برابر آملان 

رت های بريتانيا و شوروی سفا.] گ-از سوی دولت نو آن کشور(
در کابل به سرچشمه بس ارزمشند اطالعاتی يی در باره پويايی 

کوارونی که ديگر از : های کشورهای حمور در افغانستان رسيدند
دولت نو بادولو فرمان می برد به دستور او برای منايندگان 

ف ضد هيتلری در کابل بسياری از اطالعاتی را که الکشورهای ائت
 . ته بس ناشناخته بود، فاش ساختدر گذش

 
در افغانستان  1942کوارونی آن فاکت را که در  ،برای منونه

، توطئه نظامی در برابر حکومت هاشم خان به پختگی رسيده بود
مناينده سردار داوود «: کوارونی فاش ساخت که . تاييد منود

پيشنهاد منود با سفارت های ايتاليا و آملان داخل متاس های 
شد که هرگاه آملانی ها قفقاز را گرفته و وارد ايران شوند با

و به مرزهای افغانستان برسند، آن گاه می توان کودتای 
پيشنهاد می گرديد تا هاشم خان و ديگر مهره های . دولتی کرد

هوادار انگليس را برداشته و حکومت نوی تشکيل داد که با 
مساعدت  سوی هند آملانی ها و ايتاليايی ها به حرکت آن ها به

 . منايد
 

هرگاه حاکميت خاندان حاکم بر که اين شرط  ان بهداوود خ
از برلين و رم 1009.موافقت منوده بود ،شودتضمين افغانستان 

که در گرفنت آن سر باز زدند  به گردن و چنين تعهداتی دادن 
ديگر با کوارونی و پيلگر در باره » توطئه گران«نتيجه آن 

 . بر زبان نياوردند های خود سخنی طرح
 

                                                 
) شارژ د آفر(کار دار  -ساميلفسکی يادداشت صورت جملس گفتگوهای.  1009
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آملان و ايتاليا از دادن تضمين به سردار داوود در زمينه 
نگه داشنت خاندان يحيا خيل در افغانستان بر سر قدرت خود 

چون می خواستند امان اهللا خان را که به کمک . داری ورزيدند
سازماندهی شورش ) چنانی که در برلين و رم می پنداشتند(او 

ايل پشتون در مرزهای هند و افغانستان ضد بريتانيايی قب
 . ، بر ختت کابل بنشانندآنان آسانرت می بودرای ب
 

 ،پس از گرفنت قفقاز کشورهای فاشيستی نيک می دانستند که
ديگر کمرت چيزی می تواند مانع سرازير شدن سپاهيان آملانی به 

از اين رو، . به مرزهای هند گرددآن ها افغانستان و رسيدن 
تعهد در برابر منی خواستند خود را با رشته کدامين آن ها 

شايد آملان و متحدان آن با . خاندان يحيا خيل خبيه بزنند
ادامه دادن به تکيه زدن بر امان اهللا خان و خود داری از 

لغزش بزرگی را مرتکب  ،برآورده ساخنت خواست های داوود خان
 . شدند

 
و هواداران او دست  داوود خان 1942اکترب  -در ماه های اگست
برای . ننشسته بودند] به متاشای رخدادها[روی دست گذاشته 

او به عنوان فرمانده پادگان کابل  1942مثال، در ماه اگست 
به دستور خود رتبه های صد افسر زير فرمانش را ) قوای مرکز(

 1010.باال برد و آنان را ترفيع داد
 

ن خطر خنواهد کرد داوود با چنين رفتاری می دانست که هاشم خا
برای اين که ناخشنودی بورد . کند) لغو(تصميم او را فسخ 

: درست چنين هم شد. فرماندهی پادگان کابل را بر نينگيزد
. هاشم خان مهه دستورهای فرمانده پادگان مرکز را تاييد کرد

با ) هوادار آملان(ژرمانوفيل» جوان«گروه سياستمداران 
خود در پادگان پايتخت به تدارک افزايش دادن مشار هواداران 

قيام مسلحانه قبايل مرزی پشتون در برابر انگليس آغاز 
 . منودند

 
پشتون هند » آزاد«اوضاع در جنوب افغانستان و در نوار قبايل

از  1942بريتانيايی پس از بازديد سردار داوود در اکترب 
رمسا اعالم شده . قبايل مرزی از اين هم انفجار آميز تر شد

حل و  ،ود که مقصد سفر او گفتگو  با منايندگان قبايل مرزیب
فصل يک حادثه در خوست و پرداخت جربان خساره به زيان ديدگان 

مگر روشن بود  1011. از سوی حکومت افغانستان خوانده شده بود
گزينه  ،که داوود خان برای بازی منودن نقش يک مياجنی صلح

 . ه نشده بودبايسته يی نبود و برای چنين کاری ساخت
                                                 

 -سفير شوروی در کابل با او آيلی -يادداشت صورت جملس ميخاييلف.  1010
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به گمان غالب، او هنگام گفتگوهای خود با سران قبايل 

آن ها را به آماده گيری برای خيزش سراسری در برابر  ،پشتون
قبايل مرزی . بريتانيای کبير به اشاره کابل فرا خوانده بود

پشتون با احساس منودن محايت کابل و آگاهی يابی از پيروزی 
رشته خيزش هايی را در  ،نگليسهای جاپانی ها در جنگ با ا
 . برابر انگليسی ها برپا منودند

 
رزدنت سازمان  -اهللا وردی يف 1942اکترب  -در ماه های سپتامرب

اطالعات شوروی در کابل در گزارش های خود به مسکو اطالع داد 
مهراه و مهاهنگ و مهنوا با پشتون  »آزاد«که قبايل پشتون نوار 

يورش برده و چند روز پياپی  پيشاور های افغانستانی به شهر 
  1012.را به حماصره کشانده اندگذرگاه خيرب 

 
وزيری ها هم پيروزمندانه چند شبيخون بر سپاهيان 

بنويی ها پشتيبانی  ،از وزيری ها. بريتانيايی زده اند
کردند که در اکترب بار ديگر تالش ورزيده بودند در برابر 

ومت بريتانيا در هند با مگر حک. انگليس خيزش برپا بدارند
اقدامات قاطعانه خود اين شورش را در مهان آغاز سرکوب 

تن  120برای ارام ساخنت هنايی بنويی ها  انگليسی ها . منودند
 1013.از ريش سپيدان اين قبيله ررا گروگان گرفتند

 
حکومات انگليس و افغانستان می پنداشتند که مهه خيزش ها در 

به  1942بريتانيايی که در تابستان مرزهای مشال باخرتی هند 
نتيجه پويايی های خرابکارانه استخبارات  ،راه افتاده بودند
انگليسی ها و هاشم خان ايتاليايی ها را . کشورهای حمور است

به آن متهم می ساختند که آن ها گناهکاران اصلی اين 
در واقع، بدون  ،مگر. رويدادها در گسرته قبايل پشتون اند

خيزش های  ،روهک داوود خان به آملان و متحدان آنمساعدت گ
مگر هاشم . مسلحانه به اين پيمانه گسرتده منی توانست رخ بدهد

خان ترجيح می داد در اين باره چيزی نگويد و لب به سخن 
 . نگشايد

 
) دوگانه(بازی دو سره سفير انگليس در کابل، راز  -و آيلیا

در باره آن ناگزير  چيزی که –هاشم خان را باز خوانده بود
آوآيلی  1942اگست  24به تاريخ . بود به سفير شوروی اطالع دهد

به مهتای شوروی خود اعالم منايد که  تا به سفارت شوروی آمد
هاشم خان مهراه با حکومت افغانستان با باور داشنت به شکست «

                                                 
، 1، جلد »قبايل« بايگانی خدمات استخبارات خارجی روسيه، پرونده .  1012
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می توانند از جان خود برتسند و با حتريکات  ،متحدان در جنگ
 1014.»مهنوا گردندآملانی ها 

 
ديدار پيش روی خود با هاشم آوآيلی  ،پيوند با اين هتديددر 

به وی در باره  تابه آگاهی سفير شوروی رساند خان را 
به گردن گرفته بود، گوشزد و  1941تعهداتی که او تابستان 

هاشم خان به فريز تيتلر با  ،در آن هنگام. يادآوری منايد
حکومت انگليس می تواند «: بودياد کردن سوگند وعده سپرده 

تا هنگامی که حممد هاشم خان زنده  : آرامش خاطر داشته باشد
باشد، خنواهد گذاشت که آملانی ها کدامين اقدامات خصمانه را 

آوآيلی  1015.»در برابر انگليسی ها در افغانستان اجنام دهند
بايسته می پنداشت که هاشم خان بار ديگر وعده خود را تکرار 

 . کند
 

سفير بريتانيا در  ،به سانی که رويدادهای آتيه نشان دادند
کابل بيش از حد اوضاع را در حمافل دولتی افغانستان 

هاشم خان در برابر خطر  1942آخر در . می ديد دراماتيک
راستين برکناری از قدرت از سوی گروهبندی هوادار آملان به 

 و ار جمربسياستمد -هاشم خان. رهربی داوود خان قرار داشت
کهنه کار ناگزير بود بازی پيچيده يی را هم در درون کشور 

مگر، او به روشنی می . خود و هم در جبهه ديپلماتيک پيش بربد
ثبات در گسرته  ،ديد که برای به قدرت ماندن خاندان يحيی خيل

با کمک به انگليسی ها در زمينه  او. قبايل پشتون الزم است
در گام خنست به سود خود عمل می » آزاد«حفظ صلح در نوار 

 . کرد
 

او نيک می دانست که پشتون ها او را  دست نشانده انگليس می 
خواهند کوشيد حکومت او  به دست آمدهمشارند و در خنستين فرصت 

مگر برای رويارويی با رشد تاثير گروه . را سرنگون کنند
او  ،هوادار آملان به رهربی سردار داوود در قبايل مرزی پشتون

هر چه بود، ناگزير بود بار ديگر به فقير ايپی که در آن 
به افغانستان بود، کمک  »آزاد«برهه هوا دار پيوسنت نوار 

 . منايد
 

به حمض اين که سفارت بريتانيا در کابل از اين موضوع آگاهی 
با سفير بريتانيا در کابل  1942سپتامرب  26يافت، به تاريخ 

اين ديدار که در آن کس ديگری حضور در . هاشم خان ديدار کرد
نداشت، آو آيلی کوشيد از هاشم خان قول بگيرد که افغانستان 
هر چه پيش بياييد مشی دوستانه يی را در قبال بريتانيای 

مگر هاشم خان حاضر نگرديد بار ديگر  چنين . کبير پيش بگيرد
                                                 

//  24/08/1942يادداشت صورت جملس ميخاييلف با او آيلی تاريخی .  1014
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که با اين کار خود از اين هم بيشرت تعهدی را به گردن بگيرد 
  1016.وآيلی را ترساندآ
 

می پنداشت که هنگام آن فرا رسيده است  1942هاشم خان پاييز 
که موافقت انگليسی ها را در زمينه بازگردانيدن نوار 

از اين . قبايل پشتون به افغانستان به دست بياورد» آزاد«
رو، هنگام ميسيون کريپس در هند، حکومت افغانستان برای 

گ جهانی دوم باز پس گردانيدن خنستين بار طی سال های جن
سرزمين های از دست رفته افغانستان را به اين کشور از لندن 

 . ار شدبه گونه حتريری خواست
 

حکومت انگليس با تالش به خاطر حفظ مناسبات خوب با هاشم خان 
و تامين صلح در مرزهای هند و افغانستان ناگزير گرديد پاسخ 

ی پتان ها به گونه جدی بر زمين ها«بدهد که ادعای کابل 
اين وعده انگليسی ها برای سياستمداران 1017.»ارزيابی می گردد

افغانی که در مورد اين مساله مهنوا بودند و در يک جبهه 
 . رضايت خبش نبود واحد قرار داشتند،

 
تالش ورزيدند حتا روی » مساله پتان«در کابل به خاطر حل 

به . ی بازی منايندتناقضات در ميان اعضای ائتالف ضد هيتلر
 )حال بگذريم از شوروی( راستی در دورمنای دراز مدت امريکا

پس . حفظ امپراتوری توامنند بريتانيا را به سود خود منی ديد
از پايان جنگ، اين وضع به گونه ناگزير می بايستی منجر به 

اين  . پديد آيی اختالف نظرهايی ميان متحدان پيشين می گرديد
فغانستان بر  آن شد تا با آن بازی منايد و بود که حکومت ا

 . در شگاف رويارويی های آينده خبزد
 

 -هاشم خان با کورنيلوس وان انگرت 1942سپتامرب  30به تاريخ 
» شيکاگو ديلی نيوز«و خربنگار روزنامه  سفير امريکا در کابل

صدر اعظم افغانستان به آن پيمانه تند » مصاحبه« .ديدار کرد
به گونه هنايت «ره بود که جانب امريکايی تنها و غير منتظ

سفير شوروی در کابل در باره اظهارت  -به ميخاييلف» حمرم
به توان «هاشم خان به آگاهی رساند که ابراز داشته بود که 

  1018.»و نيروی انگليسی ها در هند نبايد باور داشت
 

به تا در پيوند با اين، هاشم خان از امريکا خواهش کرد 
 .تسليحات بفرستد» ليز -لند« ستان در چهار چوب افغان
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کورنيليوس انگرت خواهش هاشم خان را آگنده از حسن نيت و 
مگر شرط گذاشت تا حکومت افغانستان . رزومندی نيک تلقی کردآ

از مسير » گسيل تسليحات کشورهای متحد به شوروی«بايست به 
 . موافقت منايد» کوشکا -هرات -قندهار -مچن
 

برنامه ريزی منوده بود از طريق افغانستان به شوروی  امريکا
 بی .هزار تن بار در ماه گسيل دارد 7/2 -5/2نزديک به 

باکانه و جسورانه می توان گمان برد که منايندگان امريکايی 
نه مهه آن چه را که در گفتگو با هاشم خان بررسی گرديده 

  .بود، به آگاهی جانب شوروی رسانده بودند
 

بر اين؛ به دشوار بتوان تصور کرد که هاشم خان در  افزون
 با امريکايی ها بر سر گرفنت اشدتالش نورزيده ب 1942پاييز 
 هاشم خان. چانه نزده باشد» مساله پتان«امتياز و  کدامين
کوشيده بود محايت شوروی را نيز برای آن که فيصله  مهچنان

ارضی اش با سودمندی را برای افغانستان در مساله اختالفات 
 .، تامين منايدبريتانيای کبير به دست بياورد

 
داکرت [(مدير کل سياسی  -جنيب اهللا خان 1942اکترب  19به تاريخ  

.] گ-)مدير عمومی سياسی وزارت خارجه -وايانارجنيب اهللا تو
سفير شوروی اظهار  -به ميخاييلف) نفر طرف اعتماد هاشم خان(

کنونی را برای وارد آوردن  حکومت افغانستان حلظه«داشت که 
فشار بر انگليسی ها به مقصد بازنگری قرار دادهای نافذ 

که مرزهای کنونی هند و افغانستان  ميان افغانستان و انگليس
برای بس مساعد می پندارد  ،تعيين گرديده استبر پايه آن ها 

و به افغانستان آن که اين مرزها را به سوی هند پيش کشيد، 
مشال باخرتی و بلوچستان را که  ايالت مرزی ،کشميرسرزمين های 

در آن سرزمين ها پتان ها بود و باش داشته و زمانی از سوی 
انگليسی ها از افغانستان به زور جدا ساخته شده بودند، باز 

حکومت افغانستان می پندارد که  با آن، مهزمان. گرداند
دريا راه افغانستان را به  ،انگلستان بايد در پيوند با اين

 1019.»بدهد
 

وندهای افغان ها به ويژه آن هايی که در آن ها هتديد آمهه 
چون «: پنهانی انگليس بازگو شده بود، در اين خالصه می شدند

انگليسی ها پس از چندی در نظر دارند هند را برای هندی ها 
باز پس دهند و واگذار شوند، آن ها بايد به افغانستان هم 

هرگاه در هند . به آن تعلق دارد، بدهندآن چه را که به حق 
بر سرزمين های دولت مستقلی ايجاد گردد، حاکميت اين دولت 

  1020».بيگانه افغانی بيمورد است
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اطالع داد که به ] توروايانا اهللا داکرت جنيب[ در روند گفتگو،
بلوچستان و  ،افغانستان بايد نه تنها استان مرزی مشال باخرتی

نيز سرزمين های سوات، دير و باجور نيز  بل ؛داده شود کشمير
برهه در  در آن ،بر پايه داده های افغانی. باز گردانده شود

 . جا نزديک به هفت ميليون پتان بود و باش داشتند آن
 

خواست های  ،ميخاييلف در يادداشت گزارشی خود به مولوتف
مگر به مسکو سفارش . پرداز منود و ستود» مرتقی«افغانستان را 

ود در اوضاع پيچيده نظامی و سياسی بين املللی در اين من
 . رعايت منايد مساله هنايت احتياط را

 
ميخاييلف مهچنان پيش گويی کرد که بريتانيای کبير ناحيه مشال 

در يک . باخرتی هند را برای افغانستان واگذار خنواهد کرد
سخن؛ ميخاييلف به گونه منطقی به رهربی خود توصيه منود تا 
پايان جنگ جهانی دوم در کشاکش های ارضی افغان و انگليس 

 . مداخله ننمايد
 

امريکايی ها به اين نتيجه رسيدند که نبايد به خاطر 
در . افغانستان مناسبات با بريتانيای کبير را پيچيده سازند

فرمانده کل نيروهای مسلح  -ارچی بالد اولر ويل 1942اکترب 
به بعد نائب السلطنه  1943از که ( بريتانيای کبير در هند

به گونه جدی پالن امريکايی رسانايی بارها در ) هند گرديد
 . ليز به شوروی از راه افغانستان را رد کرد -چهار چوب لند

 
که » توضيح دادند«رايزن نظامی امريکا در کابل  -ه اندرسب

بل  ،نه تنها وارد ساخنت پنج لشکر امريکايی به افغانستان
ارد ساخنت مقادير بزرگ تسليحات می تواند به خيزش و... حتا«

قبايل افغان  بينجامد و لزوم مترکز مقادير چشمگير سپاهيان 
را در مرزهای هند و افغانستان بر انگيزد که چنين چيزی 

 1021».برای انگليسی ها ناخوشايند و ناگوار است
 

به رغم آن که نظاميان امريکايی در واشنگنت بر پافشاری بر 
اين پالن عملی  ،مگر هر چه بود ادامه می دادند، خود طرح

 آن را احتاد شوروی نيز ،به غير از بريتانيای کبير. نگرديد
برای اين که ناخواسته اوضاع را در افغانستان بی ثبات 

 . رد منود ،نگردانيد
 

آوندهای امريکايی ها در باره آن که پس از يورش ويرماخت به 
های دارای متايالت خمالف با کابل که پتان  -ايران، افغان ها

رامی هايی بزرگی آدر هند بود و باش دارند، می توانند نا 

                                                 
) آتشه(رايزن  -لس ديدار ميخاييلف با اندرسنيادداشت صورت جم . 1021
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در لندن و مسکو پذيرفته » را در افغانستان به بار بياورند
 1022.نشدند

 
پشتون ها برای بار دوم از تکرار  1942اين گونه، پاييز 

ه با آن ک .در افغانستان جلوگيری کردند» واريانت ايران«
مشار بزرگی از سپاهيان امريکايی در آن هنگام در پيشاور 

اين که از  تالش های هاشم خان مبنی بر .متمرکز گرديده بود
راه های ديپلماتيک موافقت بريتانيای کبير را بر پيوسنت 
نواحی مشال باخرتی هند بريتانيايی به دست بياورد، تنها موجب 

اين تالش  ،در لندن. دناراحتی حکومت انگليس در هند می گردي
نشانه نويد خبش ادامه مشی هوادار انگليس ها ها را پسان 

 .هاشم خان ارزيابی می کردند
 

کشورهای حمور با پيشگيری و ادامه مشی تکيه بر باز آری و 
باز نشانی امان اهللا خان بر ختت پيوسته برای خاندان يحيی خيل 

دان و چه ثابت می ساختند که چه کشورهايی دوست آن خان
 . کشورهايی دمشن آن خاندان اند

 
برای سرنگونی ظاهرشاه مهدست سفارت آملان در توطئه  1942هبار 

مگر حکومت افغانستان به ياری انگليس ها . از کار برآمد
و گرفتار کرد که دست اندر حبيب جان را دستگير  –اجنت آملانی

 اين بود که 1023.کار تدارک سوء قصد به جان ظاهرشاه بود
 . توطئه نافرجام ماند

 
مگر اين ماجرا طاليه رخدادهای سهمگين تری در افغانستان 

در اواخر اگست در کابل بازداشت های گسرتده امانيست ها . بود
با بسامدهای گوناگون ادامه  چندين ماه کهآغاز گرديد 

» توطئه«چنين بر می آيد که پليس خمفی افغانستان . يافتند
تنها در . کشف کرد رابر خاندان حاکمنوبتی ديگری را در ب

تن از امانيست ها به زندان  دنزديک به صماه سپتامرب 
در بازپرسی ها از بلندپايه . انداخته شدند و شکنجه ديدند

خبشی از . ظاهر شاه خود حضور می يافت ،»توطئه گران«ترين 
امانيست ها به هند تبعيد شدند که اين کار گواه بر 

ا سفارت خانه های کشورهای حمور در کابل ارتباطات آن ها ب
 . دارد

 
هواداران شاه پيشين به گونه سنتی با سفارت خانه های 
ايتاليا و جاپان روابط تنگاتنگی را حفظ منوده بودند که 

بر می  به شورش فعاالنه قبايل پشتون مرزی را ،افزون بر اين
باره  اطالعات دربرای آن حکومت انگليس در هند که . انگيختند

                                                 
 .38مهان جا، برگ .  1022
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ا می سيل آس» دازآ«دسيسه های فاشيستی در افغانستان و نوار 
رسيد، تصميم گرفت از فرصت مناسب برای بسنت سفارت خانه های 

و حکومت افغانستان را در زمينه هبره بگيرد کشورهای حمور 
 . متقاعد سازد

 
با  ،سفير بريتانيا در کابل –آوآيلی 1942، در ماه نوامرب

دو بار اين  ،دبير امور خارجی هند -الف کئرواجنام هدايات او
هر بار پاسخ  ،مگر. موضوع را در برابر افغان ها مطرح کرد

اوآيلی با اندوه ناچار بود . رد و قاطعانه دريافت داشت
بايد سفارت «برای به کرسی نشاندن حرف خود باز گويد که 

ه خانه های کشورهای حمور را در ماه اکترب سال گذشته هنگامی ک
در افغانستان جاسوسان غير رمسی فاشيستی را اخراج منودند، می 

 1024».بستند
 

به پر تنش «، اين گام می تواند ) او به پندار(کنون، ديگر 
شدن اوضاع سياسی در کشور و سرنگونی حکومت هاشم خان 

بريتانيای کبير منی توانست دست به چنين خطری 1025.»بينجامد
ای آملان و متحدان آن کشور اين بود که سفارت خانه ه. بزند

با آن که بر خالف اين منايندگی های . در کابل باز ماندند
ديپلماتيک از سوی سازمان های اطالعاتی انگليس و شوروی 

 . بی اعتبار کننده گسرتده يی گرد آوری شده بود دارکم
 

روشن است بيداری کشورهای ائتالف ضد هيتلری در افغانستان در 
آملان که حتا ) انعطاف ناپذير(ت نرمش ناپذير و سياس 1942سال 

برای ظاهر داری و روی زمانه داری هم که شده از برنامه 
سرنگونی خاندان يحيی خيل و تکيه بر امانيست ها دست بردار 

به هاشم خان امکان دادند گروه داوود خان را از  ،نبودند
از و اقدامات بی پرده ضد انگليسی بکودتای نظامی طراحی شده 

 . دارد
 

) ولگاگراد(پس از شکست سهمگين آملان در حومه استالينگراد 
برای مهه سياستمداران افغانی آشکار شد که هاشم خان ساخلورده 

اين بود که از مشار . و بيمار حق به جانب از کار برآمده است
آملان به شدت کاسته شد و اوضاع سياسی داخلی » دوستان«

  .افغانستان با ثبات گرديد
 

شکست کشورهای حمور در مهه تئاترهای  1943 -1942به سال های 
موقف بريتانيای کبير را در گفتگوها با افغانستان در  ،جنگی

باره سرنوشت زمين های پشتون نشين هند بريتانيايی تقويت 
به گونه هنايی اين موضوع الزم بود برای انگليسی ها . خبشيدند

ان و به ويژه گروه داوود حکومت هاشم خرا روشن بسازند که 
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سردچار و خان هر گونه توهم را از سر خود به در کنند 
در پيوند با اين، به . هيچگونه کژ انديشی در زمينه نباشند

دبير امور خارجی حکومت  -سر اوالف کئرو 1943اپريل  6تاريخ 
او پاسخ  .از کابل داشت» شخصی يی«هند بريتانيايی بازديد 

بر برآورده ساخنت ادعاهای ارضی  منفی لندن را مبنی
 . افغانستان به اطالع هاشم خان رساند

 
به ) اوالف کئرو(پس از بازديد  .]گ-تور وايانا[جنيب اهللا خان 

حل اين مساله «سفير شوروی اظهار داشت که کنون  -ميخاييلف
تالش های افغانستان برای وادار ساخنت  1026.»منتفی است

رزمين های کرانه راست رودخانه بريتانيا مبنی بر واگذاری س
برای کشورهای  1942مگر، سال پر دهلره  .سند بی فرجام ماندند

» مساله پتان«ملان جمال داد با به بازی گرفنت ه آبه ويژ حمور 
با دادن وعده واهی [و هبره برداری ابزاری از آن 

بازگردانيدن سرزمين های پشتون نشين و بلوچستان به 
طی سراسر دوره جنگ جهانی دوم دست در  .]گ-افغانستان

  1027.يابند
                                                 

با .] گ-تور وايانا[يادداشت صورت جملس گفتگوهای جنيب اهللا .  1026
، پرونده 18/05/1943کار دار سفارت شوروی در کابل، تاريخی  -ساميلفسکی

 . 151رگ ، ب5، پوشه 203، کارتن 25ويژه 
و هبره » مساله پشتونستان«شوروی ها هم به مهين شيوه، با بازی با .  1027

برداری ابزاری از آن، توانستند در سراسر نيمه دوم سده بيستم به 
باالترين تراز تاثير و نفوذ در افغانستان به ويژه در گسرته نوار مرزی 

جعه بار سال دست يابند و در سر اجنام هم کار به ماجراهای خونين و فا
های دهه های هفتاد و هشتاد کشيد که پيامدهای شوم آن تا کنون هم دست 

 .از گريبان ما برنداشته است
، چه از سوی هند و چه »پر«دردمندانه، کنون هم بازی ابزاری با اين 

از سوی امريکا به شيوه ديگری روان است و روس ها هم پنهانی آن را 
راجو و استفاده جوی خونگرم و مزدور دامن می زنند و چند گروه ماج

داخلی هم برای مقاصد آزمندانه خود، مشاری آگاهانه و مشاری هم 
ناآگاهانه به آن چسپيده اند، تا ببينيم که اين بار کار ما به کجا 

 می رسد؟ 
 

چيزی که روشن است، اين است که پاکستان از اين دستاويز ماهرانه هبره 
برای دست اندازی در امور ما و از هم گسيخنت بردای منوده و هبانه خوبی 

قوی » پر«شيرازه هستی ما می يابد و برای رويارويی با اين پديده، از 
کار می گيرد که کنون سه دهه است » بنيادگرايی و تندروی اسالمی«تر 

 .   موجب بربادی و تباهی کشور گرديده است
 

ز داوود خان و هر گاه در نيمه دوم سده بيستم، چسپيدن جنون آمي
باعث فاجعه و بربادی کشور گرديد، » پشتونستان«هواداران وی به مساله 

در نيمه خنست سده بيست و يکم، کسان ديگری هستند که اين صحنه را 
هر چه هست، جتربه تلخ تاريخ گواه بر حقانيت داکرت . کارگردانی می کنند

نبايد افغانستان ما «: موسی شفيق است که باری در يک مصاحبه گفته بود
 .»!را قربانی پشتونستان کنيم

 
روشن است، سياست های ماجراجويانه يی که متوجه جتزيه و نابودی 

حتميل سيطره پاکستان بر افغانستان است،  -پاکستان و يا باژگونه آن
هيچ راهی به دهی منی برد و دستاوردی جز بدخبتی و سيه روزی برای کشور 
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 خبش سی و هنم

 لشکر کشی نافرجام به خبارا
 

در .] گ-در جنگ جهانی دوم[اصلی آملان و متحدان آن  آرمان
افغانستان، مبدل ساخنت اين کشور به ختته خيز اقدامات 
ويرانگرانه نه تنها در برابر هند، بل نيز در برابر مجهوری 

خود باوری هيتلر که به پيروزی . نه شوروی بودهای آسيای ميا
باور داشت، تاثير سرنوشت سازی بر » آذرخش آسا«در جنگ 

در  )سازمان استخبارات نظامی آملان( »ابوير«تکاپوهای 
برلين هيچ دستوری برای  1942تا آغاز : افغانستان مشالی داشت

در نتيجه، . تنيدن شبکه جاسوسی در اين ناحيه نداده بود
انی ها اين امکان را از دست دادند که از بامساچی ها در آمل

 .  برابر شوروی هبره گيری منايند
 

ايتاليا، به نوبه خود بيخی از اجنام کدامين پويايی های 
سرويس . جاسوسی در برابر ترکستان شوروی خود داری می ورزيد

های ويژه آن کشور در گام خنست در تضعيف بنيه نظامی 
از اين رو، آن چنين می . يتانيا عالقه مند بودامپراتوری بر

 . کوشيدند شورش مسلحانه را در گسرته قبايل پشتون بر انگيزند
 

برعکس، در روند ساليان ) ميليتاريستی(گرا  جاپان نظامی
 ،دراز می کوشيد صلح را در مرزهای جنوبی شوروی برهم بزند

» ستايشیپاسخ در خور «آغاز جنگ کبير ميهنی  پيشهنوز  ،مگر
در نتيجه، . ه بوداز سازمان های اطالعاتی شوروی دريافت داشت

به رغم روابط گسرتده جاپانی ها در ميان مهاجران آسيای 
سرزمين (» آفتاب تابان«ميانه يی، سرويس های ويژه کشور 

در افغانستان چونان پارتنر زير چرت استخبارات ) طلوع خورشيد
نقش دوم و سوم را در اين که در واقع، [آملان برآمد منود 

 .]گ-کارزار بازی می کرد

شبکه های تنيدن (» ستون پنجم« ساخنتهم شتابی به  »ابوير«
آن کشور، با آن که برای  .در مشال اين کشور نداشت )جاسوسی

پس از برپايی حکومت . کار مهه زمينه ها فراهم بودبرای اين 
ستان و در امتداد مرزهای افغان ،شوروی در آسيای ميانه

چندين پديد آمد که در آن » بامساچی« نامنهاد شوروی کمربند
صد هزار مهاجر آسيای ميانه يی که بسياری از آنان در گذشته 

ودند و آماده بودند در برابر بلشويک ها فعاالنه مبارزه می من

                                                                                                                                                             
تنها » مساله پشتون«انه عادالنه و شرافتمندحل دمکراتيک، . ما ندارد
نتکست رهيافت منطقه يی و رشد و شگوفايی ساختارهای نوين در يک کا

ممکن است، زمانی که مرزها مانند احتاديه » اکو«منطقه يی مانند 
اروپايی کمرنگ شده، مهگرايی اقتصادی به تراز بااليی رسيده و پول واحد 

و منافع مشرتک بر ديدگاه های کهنه ذهنی در سراسر گسرته آن نافذ شده 
 .گ-. گرايانه چيرگی گيرد
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به دست آوردن خنستين فرصت مناسب دست به اسلحه بربند و  اب
 .اشتندبود و باش د ؛تفنگ بردارند

، 1936مقارن با بسنت پيمان ضدکمينرتن ميان آملان و جاپان در 
ند دسته های ه بودالی توانسترهربان بامساچيان در افغانستان مش

 پس از سرکوب باندهای ابراهيم بيک .مسلح خود را حفظ منايند
سر دسته های بامساچيان دسته های خود را پراگنده ، 1931در 

را که ممکن بود اجنام می دادند برای مگر هر آن چه  .ساختند
حکومت افغانستان با . آن که سالح های آن ها را نگهدارند

مندی اجتناب از برخوردهای خونبار با مهاجران آسيای وآرز
يبا مهه خواهش های رهربان آن ها را برآورده می رتق ،ميانه
 .ساخت

در هر دهکده مرزی در ترکستان افغانی، برای کومت افغانی ح
در . رهربان جنبش بامساچی و وابستگان آنان زمين داده بود

روی  ،مقارن با هتاجم آملان فاشيستی بر شوروی ،نتيجه اين کار
شوروی چندين ده  -ستانهم رفته، در نزديکی مرزهای افغان
در دهکده ها و ديهه ها  :هزار بامساچ مسلح بود و باش داشتند

مناطق  .باش داشتند در غرب هرات هواداران جنيد خان بود و
 ؟...... بوالک، دولت آباد، اندخوی، نشيمنی کرم قل، آلتی 

در ناحيه فيض . ه بودبه مراکز مهاجران ترکمن مبدل گرديد
ازبيک، قرغز و  ،و بدخشان مهاجران تاجيک آباد، شغنان، بغالن
 . قزاق پراگنده بودند

سکو، در يکی از گزارش های قونسلگری شوروی در مزارشريف به م
در باره اوضاع نگران کننده در مرزهای افغانستان و شوروی 

هر چه است، باندهای بامساچيان که در «: گزارش داده می شد
خاک شوروی عمل می کردند، هم سازمان های خود و هم اسلحه و 
رهربان خود را حفظ منوده اند و در پايگاه های پييشين خود 

 4-3هند، می توانند پس از اين باندها هرگاه خبوا . مستقر اند
 1028».روز به خاک شوروی رخنه کنند

بامساچيان ترکمن پرمشار ترين و بسيار خوب مسلح ترين و 
سفارت شوروی  1931در ماه اگست . ده ترين بامساچيان بودندنجنگ

در کابل به کميساريای خلق در امور خارجی گزارشی را در 
آمده  نکه در آد فرستاال افغانستان باره بامساچی ها در مش

مهاجران ترکمن در مرز نيروی چشمگيری دارند که می «: بود
تواند از سوی دمشنان ما برای عمليات های خرابکارانه و 
شبيخون ها و يورش ها بر مناطق هم مرز با افغانستان در 

بر پايه برخی از سنجش  .به کار گرفته شوند ترکستان شوروی
توانند طی يک ماه نزديک به  مهه مهاجران ترکمن می.... های 

                                                 
، 1935، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  1028
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پنج هزار جنگجوی سوار بر اسپ مسلح با تفنگ های با کاليرب 
  1029»...های خمتلف آماده سازند

و با آن که در نتيجه تدبيرهای روی دست گرفته شده از ...
سوی مسکو و کابل شبيخون های باندهای بزرگ بامساچيان بر خاک 

با اين  ،ايان يافتندپ 30شوروی در ميانه هايی سال های دهه 
در افغانستان مشالی اوضاع » کمربند بامساچی«هم موجوديت 

 .پرتنشی را در مرزهای جنوبی شوروی به ميان آورده بود

هرگاه خمالفان بريتانيای کبير به گونه سنتی تالش می ورزيدند 
مهه کشورهای دارای متايالت  ،را در هند برانگيزندهايی خيزش 

و در سال های جنگ جهانی وروی در آستانه خصمانه در برابر ش
دوم می کوشيدند از پتنسيال نظامی بامساچيان در برابر شوروی 

 .هبره بگيرند

خنستين کشوری که به اين دستاويز چسپيد، بريتانيای کبير بود 
» کيش دادن«و سر از ميانه های سال های دهه سی جاپان به 

يی مناسبات پس از برپا. بامساچی ها بر شوروی پرداخت
جاپان به حکومت هاشم ، 1953ديپلماتيک ميان توکيو و کابل در 

که بر عقد منايند انه يی مسازشنامه حمرتا خان پيشنهاد منود 
پايه آن حکومت افغانستان تعهداتی را در زمينه اجنام کار 

نه به پيمانه کمرتی خرابکارانه در ميان بامساچيان  –جاسوسی 
 . ر برابر شوروی به عهده خود بگيردداز استخبارات جاپان 

هم  زبا آن که کابل اين پيشنهاد را رد هم منود، جاپان با 
در امتداد مرزهای افغانستان  کوشيد شبکه استخباراتی خود را

سفير جاپان برای  -کيتادا 1935در اکترب . منايد هپن و شوروی
 نکشانيد و متاس های مستقيم با رهربان بامساچيانبرپامنودن 

 .از مشال افغانستان  بازديد کرد آنان به مهکاری با جاپان

ميسيون ديپلماتيک اين کشور در کابل، در آستانه سفر کيتادا 
آسيای ميانه  سرشناسبزرگی در ميان مهاجران کار تدارکاتی 

از اين رو، با جرئت می توان . باشنده کابل اجنام داده بود
زار شريف پيش از پيش گمان برد که سفير جاپان با سفر به م

در . اجنام خواهد شددر کجا و با کی می دانست گفتگوهای او 
ر افغانستان رايزن نظامی د -جريان يک ماه کيتادا و اسيکاچی

به گمان غالب، گفتگوهای . پرداختند» جهانگردی و گلگشت«به 
 . کيتادا با سران بامساچيان کامال موفقانه اجنام شدند

پر تنش شدن مناسبات با شوروی،  ترس حکومت افغانستان از
روی دست در ترکستان افغانی را ناچار گرديد تدبيرهای عاجلی 

در يکی  سفير شوروی در کابل -برای مثال، اسکوريسکس. رديبگ
خلع سالح خبشی از  در زمينه تالش ها از گزارش های خود به مسکو

 مهاجران از آسيای ميانه و بردن آن ها از مشال به نواحی
                                                 

، پرونده 1935، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند .  1029
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» پاکسازی نوار مرزی«  1936-1935در سال  را جنوبی افغانستان
مگر، تاجيک ها، ازبيک ها، و ترکمن ها از ترک جاهای . ناميد

بود و باش و دادن سالح های خود داری می کردند و حکومت 
خواهان پرتنش اوضاع نبود، از پافشاری بر که نستان اافغ

   1030.دست برداشت خود موضع

پيمان ضد کمينرتن و امضای موافقت نامه در  بسته شدنپس از 
 ،جاپان و آملان سازمان های اطالعاتیباره مهکاری ميان 

منايندگی های ديپلماتيک اين کشورها در کابل تالش ورزيدند 
که فعاليت اطالعاتی در ميان منايند مهکاری  آغاز به ميان خود

 ن چينبامساچی ها در مشال افغانستان و هم در استان سين زيا
 جاپان می کوشيد نيروهای بامساچيان. بود خبش تشکيل دهنده آن

افغانی را با جنبش های پان ترکستی خماصم با شوروی در سين 
 ،نده بودزيان که هدف خود را ايجاد ترکستان واحد اعالم منود

ستی ها با ياری خارجی ها برنامه ريزی يترک نپا .متحد سازد
رهايی مسلمانان از «ه را برای می منودند لشکرکشی بر فرغان

 1031.آماده سازند» زير يوغ بلشويسم

آملان فاشيستی با آرزومندی ارائه کمک به متحد خود در سال 
پنهانی از راه افغانستان به استان سين زيان چين برای  1936

کنرتل اين  .گسيل داشت پان ترکيست ها يک پارتی جنگ افزار
اجنام  خود ملان در کابلسفير آ –عمليات را کورت تسيمکله 

کار موفقانه استخبارات  شوروی، حکومت شوروی  يمنبه . داد
از اين کار آگاهی يافت که ثبوت های الزم را در زمينه به 
دست آورده بود و از اين رو به آملان پروتست شديدی اعالم 

برپا گرديد که پس از آن در برلين  یجنجال ديپلماتيک. منود
به . گرفتند کورت را از کابل فرا خبوانند ورزانه تصميم خرد

سازمان استخبارات آملان چنان درس سختی داده شد که تنها در 
بار ديگر خطر کرد آغاز به کار خرابکارانه  »ابوير« 1942

 . گسرتده در ميان بامساچيان منايد

جاپانی ها را نرتسانيد  ،شکست استخبارات آملان در افغانستان
چه بيشرت به تنيدن شبکه جاسوسی خود در  رهای هراکه با ابز

در  1937جاپان با آغاز جنگ در  .ندهمشال افغانستان ادامه د
می کوشيد مسکو را به خاطر کمک نظامی به اين  ،برابر چين

 !دهد» گومشالی«کشور

با آماده شدن برای پيکار آينده با در توکيو افزون بر اين، 
و رخنه های باندهای  مهچنان می کوشيدند شبيخون ها ،شوروی

برای دستيابی به . بامساچيان را به خاک شوروی بر انگيزند

                                                 
، پرونده 1937، سال 05بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند  . 1030

 .19، برگ 30، پوشه 129، کارتن 17ويژه 
يادداشتی در باره «سفير شوروی در کابل، زير نام  -گزارش استارک.  1031
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اين مقصد، سفارت جاپان در کابل از صرف پول و نيرو دريغ منی 
 .کرد

تالش ورزيد حتا  1937، تابستان جاپان در کابل سفير -کيتادا 
سفير ترکيه را برای مهکاری در برابر شوروی با خود  -حسن دال
با تا سفير جاپان به حسن دال پيشنهاد کرد . بگرداندمهدست 

. را در افغانستان هپن سازد ستیپول های جاپانی کار پان ترکي
سفير ترکيه که از ديده درآيی و گستاخی سفير جاپان برآشفته 

را ش شده بود، نه تنها به او پاسخ رد داد و پيشنهاد
سفير  -يسکیرع را به آگاهی اسکووبل، نيز موض ،نپذيرفت

 . شوروی در کابل  رساند

تالش ورزيد .] گ-که تيرش به سنگ خورده بود[آن گاه کيتادا 
 تا سازدو بی آبرو حسن دال را نزد دولت افغانستان بدنام 

در ماجرای . دولت افغانستان او را دو باره به ترکيه بفرستد
ديپلماتيکی که پديد آمده بود، پيروزی با حسن دال بود که 

هم در کابل و هم در آنکارا برخوردار  بااليی رسوخو از نفوذ 
 .او با شخص هاشم خان روابط دوستانه يی داشت -بود

، بل نيز نگهداردحسن دال نه تنها توانست کرسی خود را 
اقدامات متقابل در برابر  دست يازيدن به آغاز بهپرشورانه 

 ازغحسن دال خشمگين آ .منود دسايس جاپانی ها در افغانستان
مراسالت ميان سفارت جاپان و سران بامساچ ها به به چنگ آوردن 

جاپان در پس از چندی آگاهی يافت که استخبارات او . کرد
ايجاد  ترکيه از مجع مهاجران آسيای ميانه شبکه جاسوسی يی را

. قرار دارد) سوريه(که مرکز رهربی آن در دمشق  منوده است
آنکارا اطالع داد و از سفير ترکيه بی درنگ در اين باره به 

حکومت خود خواست تا تدبيرهای قاطعانه يی را در برای 
سازمان جاسوسی جاپان روی دست کار روايی های جلوگيری از 

 . بگيرد

ريسکی در باره جلب بامساچ وافزون بر اين، حسن دال به اسک
جايی که به  -های خان آباد در نزديکی  مستقرهای ازبيک 

 ات جاپان برای اجنت های خود يک پايگاهگمان غالب استخبار
 .اطالع داداز سوی جاپانی ها  -ايجاد منوده بود

 در از طريق سفارت ترکيه جانب شوروی ،پيش تر از اين هم
ايجاد شبکه مبنی بر  1937های جاپان در  برنامهباره  کابل در

 جاپانیکه و اين جاسوسی در مجهوری های آسيای ميانه شوروی 
فعاالنه مهاجران ترکستانی را جلب منوده و ن کار برای اي ها

 آنان را برای ديدن آموزش مبادی اجنام اقدامات ويرانگرانه
 1032 .، اطالع گرفته بودنده بودگسيل داشت به جاپان

                                                 
برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت در باره متاس های سفير ترکيه .  1032

بايگانی سياست خارجی : ، نگاه شود به 1937با ديپلمات های شوروی در 
، برگ 129، کارتن 17، پرونده ويژه 1937، سال071فدراسيون روسيه، فوند 
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ی را تاييد می کرد که ياطالعاتی که حسن داده بود، گزارش ها
ل سفارت شوروی در باره پوياتر شدن استخبارات جاپان در مشا

سفارت شوروی  1937از اين رو، پاييز . افغانستان داده بودند
در کابل با در دست داشنت اثباتيه های انکار ناپذير مبنی بر 

 -سيکاچیا پويايی های خرابکارانه در برابر شوروی از سوی
به حکومت را  يی يادداشت اعرتاضی ؛رايزن نظامی سفارت جاپان

جاسوس جاپانی را از فرستاد و تقاضای اخراج افغانستان 
 . رهربی افغانستان هم مهين کار را کرد. افغانستان کرد

» سامورايی«مگر حتا در مهين اوضاع هم سفارت جاپان با مساجت 
در مرزهای شوروی و اطالعاتی های تکاپوتالش می ورزيد به 

از بازگشت خود  کوشيدحتا اسيکاچی . افغانستان ادامه بدهد
اين . ر ميان بامساچی ها هبره بگيرددبرای کار ويرانگرانه 

به به دست آوردن  1937اگست  28به تاريخ اسيکاچی گونه، 
به گونه يی که به کميساريای خلق در امور (ويزای خروجی 

سفارت شوروی در کابل ) شارژ دآفر(کار دار  -خارجی سيچف
کوشيده بود به رغم مهه قدغن های حکومت ) گزارش داد
قندهار به هند  -هرات -ميمنه -مزارشريفاز راه  ،افغانستان

حکومت افغانستان ناگزير گرديد او را به کابل . برود
مهراه با  1033.برگرداند و سپس از نزديکرتين راه به هند بفرستد

او چند جاسوس ديگر جاپانی را نيز اخراج منودند که اين کار 
به پيمانه چشمگيری امکانات استخبارات جاپانی را در 

  .حمدود گردانيد نافغانستا

چنين می منود که سفارت جاپان با چنين جنجال بزرگی که 
آفريده بود، دست کم برای چندی از کار در ميان بامساچی ها 

به گمان غالب، توکيو به سفير . نشدمگر، چنين . دست بردارد
های خرابکارانه را  پويايیخود در کابل رهنمود داده بود تا 

در . ب بيشرتی نيرومند تر گردانددر برابر شوروی با شتا
شبکه جاسوسی در هر دو  به تنيدنپيوند با اين، جاپانی ها 

سرسختی و جلاجت  .سوی مرزهای افغانستان و شوروی ادامه دادند
: هم به مهراه داشتهر چه بود، دستاوردهايی  »سامورايی«

موافقت منودند با جاپانی ها مهکاری بسياری از سران بامساچيان 
 .يندمنا

در افغانستان موافقت امير بزرگرتين موفقيت استخبارات جاپان 
جنجال . امير پيشين خبارا با مهکاری با جاپان بود -عامل خان

با اخراج اسيکاچی هنوز فرو خنفته بود که جاپانی ها در 
را  يیتالش ورزيدند با امير پيشين خبارا گفتگوها 1937اواخر 

تاط کار آن را رد کرد و اعالم مگر عامل خان حم. آغاز منايند
 نکه او مهمان حکومت افغانستان است و بدون اجازه آ« داشت

                                                 
، پرونده 1937، سال071است خارجی فدراسيون روسيه، فوند بايگانی سي.  1033

 .3، برگ 3، پوشه 185، کارتن 20ويژه 
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ا اين هم، سفارت جاپان به ب1034.»منی تواند هيچ کاری اجنام دهد
شايد . دريافت پاسخ منفی، فشار را بر امير تقويت خبشيد رغم

افقت خود به هم مقدار پولی را که می بايستی او در ازای مو
 .افزايش داد ی با جاپانی ها دريافت می داشت،مهکار

 عامل خان آغاز به دريافت سوبسايدی بزرگی 1938سر اجنام، در 
اين که عامل خان اين پول ها را چگونه و . کرد از جاپانی ها

در کدام راه به مصرف می رسانيد، از روی اسناد فاش شده تا 
ير آدم های به گمان غالب، ام. کنون دشوار است روشن گردانيد

سيای ميانه شوروی در اختيار استخبارات جاپان آخود را در
جاپانی ها مهچنان موفق شدند  ،در هپلوی عامل خان .گذاشته بود

برای مثال؛ . با ديگر سران برجسته بامساچيان متاس برپا منايند
 ،در ازای پول .]گ-قزل آياق[خليفه -رييس بامساچيان ترکمن

رهربان بامساچيان . ن را عملی می منودهدايات استخبارات جاپا
به مهين شيوه رفتار می  مانند کور شير حممد و حممود بيک کازبي

 . منودند

سران بامساچيان طی موعد کوتاهی  ،کمک های جاپانبه ياری 
مجع آوری اطالعات استخباراتی در به سازماندهی  ندموفق گرديد

ه به سنجش هرگا .بپردازندباره اوضاع در ترکستان شوروی 
 بگيريم که در جاپان اجنت های اجير شده در ميان بامساچيان

، فرا می گرفتند سيف آموزش های خرابکارانه رانگونه انتبه 
که سنجش منايد می توانست بر آن ر آن صورت استخبارات جاپان د

در آينده نزديک می تواند از بامساچيان در برابر شوروی هبره 
چون . نبود اين پيشامدها عملی گردندمگر تقدير . گيری منايد

استخبارات جاپان در  ،با گسرتش کار در ميان بامساچی ها
 .عمل می کرد افغانستان خشن و بی احتياط

سريع به دست آوردن پر شور به دليل آرزومندی جاپانی ها 
شبکه های جاسوسی خود را هم در  ،نتيجه در کوتامهدت

در . و افشاء ساختند افغانستان و هم در شوروی لو دادند
سازمان ضد جاسوسی شوروی شبکه  1937پيوند با اين، در سال 

و به گونه  کشف کرد جاسوسی جاپانی را در ترکستان  شوروی
. هدفمند و برنامه ريزی شده گام به گام آن را نابود ساخت

شوروی خرابکارانه های تکاپودر زمينه  ثبوتيه های تازه يی
 .افتاد به دست جاسوسان شوروی ر کابلسفارت جاپان دستيزانه 

حکومت شوروی آماده می  ،شايد با در دست داشنت اين داده ها
مگر، . شد به رهربی افغانستان يادداشت اعرتاضی تازه يی بدهد

 . سرعت خبشيدند جاپانی ها خود شکست اجنتوری خود را

سفير جديد شوروی  –کيتادا تالش ورزيد ميخاييلف 1938به سال 
با مهتای  1938مارچ  30به تاريخ . !ابل را اجير منايددر ک

                                                 
سفارت شوروی در کابل به ) شارژ د آفر(کار دار  -گزارش سيچف.  1034

بايگانی سياست خارجی فدراسيون // کميساريای خلق در امور خارجی 
، برگ 3، پوشه 185، کارتن 20، پرونده ويژه 1938، سال071روسيه، فوند 
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کيتادا با هبره  ،در روند اين ديدار. شوروی خود ديدار کرد
هرگاه مشا «: آهسته و سرگوشی به ميخاييلف گفت ،گيری از فرصت

بتوانيد اسناد فعاليت های تان در افغانستان را به دسرتس ما 
به گفته يکی  1035».بود د، از مشا هنايت سپاسگزار خواهمبگذاري

تا کنون هيچ يک از اعضای  ،در کابل یاز ديپلمات های انگليس
بيشرمانه و  ،اين سان ديده درايانهميسيون های ديپلماتيک 

جنجال ديپلماتيک نوبتی ديگری . عمل ننموده بودگستاخانه 
برپا گرديد که ناشی از تالش سفير جاپان مبنی بر اجير کردن 

نستان ناگزير حکومت افغا. افغانستان بود سفير يک کشور دوست
شخص نا (» پرسون نون گرات«بود کيتادای بی بند و بار را 

 .و از کشور اخراج منايداعالم  1036)باب و نامطلوب

تقويت  مهزمان، حکومت افغانستان کنرتل بر سران بامساچيان را
اين بود که . ، با آن که کسی از آنان بازداشت نگرديدخبشيد

مساچی ها با هبره گيری از آزادی پس از چندی رابطه سران با
 . خود را با استخبارات جاپان از سر گرفتند

حکومت شوروی که از فعاليت های خرابکارانه جاپانی ها در 
ميان بامساچيان نگران شده بود، تصميم گرفت با افغانستان در 
باره جلوگيری بامهی از هر گونه فعاليت های خصمانه سازمان 

در افغانستان مشالی ی استخباراتی خارجی در برابر شوروی ها
با هبره گيری از ذينفع بودن کابل در حل و . به تفاهم برسد

لف موفق يميخاي ،فصل  هر چه سريع تر مسايل مرزی با شوروی
هی معتمدانه برسد با هاشم خان به يک تفاهم شفا 1938شد در 

ه بود اتباع که بر پايه آن حکومت افغانستان تعهد سپرد
اجازه رفنت به افغانستان !  جاپانی به مشول سفير جاپان را

که در  تضمين منود هاشم خان مهچنان برای شوروی. مشالی ندهد
نوار ويژه يی  ،امتداد سراسر مرزهای شوروی و افغانستان

دد که در آن ورود برای خارجيان باشنده افغانستان رايجاد  گ
 . ممنوع خواهد بود

                                                 
) »انور« (نظامی شوروی در کابل روبنکو ) آتشه(گزارش رايزن .  1035

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند //  18/04/1938تاريخی 
 .16، برگ 930، کارتن 1، پرونده ويژه 1936، سال25895

 
است يک اصطالح ويژه ديپلماتيک  -)آدم نامطلوب( »تپرسون نون گرا«.  1036

که معموال کشورها به ديپلمات های خارجی يی که حضور بيشرت آنان را بنا 
به داليلی در سرزمين خود مناسب تشخيص منی دهند و خواستار اخراج آن ها 

ديپلمات هايی که با سوء استفاده از موقف و . هستند، اطالق می منايند
عد پذيرفته مصوونيت ديپلماتيک، پا از چهارچوب مقررات، موازين و قوا

شده ديپلماتيک و قوانين کشور  ميزبان فراتر هناده و دست به 
رفتارهايی می يازند که مغاير شان و شوکت  و دايره وظايف يک ديپلمات 
بوده، ناقض قوانين و شعايير کشور متوقف فيها مشرده شده و امنيت ملی 

مور مانند جاسوسی، مداخله در ا -و نظم اجتماعی آن را هتديد منايد
داخلی آن کشور، دست يازيدن به قاچاق و اهانت آشکار به ارزش ها و يا 

 .    گ–... جنايی و  -دست يازيدن به اعمال جرمی
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به دست آورد ر اين، حکومت شوروی از کابل اطمينان افزون ب
که هيچ يک از کشورهای خارجی از حکومت افغانستان اجازه به 
دست خنواهد آورد در مشال افغانستان خطوط هوايی افتتاح 

 1037.منايند

نقش بزرگی  1938توافق های به دست آمده ميان مسکو و کابل در 
ور مبنی بر هبره گيری را در برهم خوردن پالن های کشورهای حم

از خاک افغانستان چونان ختته خيزی برای فعاليت های 
پس از شکست های  .بازی منودند خرابکارانه در برابر شوروی

آملان و جاپان ديگر اميدی به ،  1938-1936بزرگ سال های 
 . سازمان دادن محله ده ها هزار بامساچی به خاک شوروی نداشتند

درنگ پس از محله آملان بر شوروی، در پيوند با اين، بی 
فاشيستی در افغانستان به کمک جاپانی  سازمان های اطالعاتی

ها تالش ورزيدند با پر نفوذ ترين رهربان بامساچيان با اين 
سنجش که بسياری از آنان با کمال ميل حاضر به مهکاری با 

 . ، متاس برپا منايندآملان خواهند شد

به پيشواز جتاوز  از ته دلستی هم به راسران بامساچی ها هم 
رهربان مهاجران . آملان فاشيستی در برابر شوروی شتافتند

» ناجی«آسيای ميانه که در کابل به سر می بردند، هيتلر را 
جوانان مهاجر آسيای ميانه يی از خانواده . خواندندمی خود 

رهربان . شتابزده به آموزش زبان آملانی پرداختندهای پولدار 
آغاز به آماده گيری به از  1941اچی ها در ماه جوالی بامس

 . سربازگيری يورش ها به خاک شوروی منودند

چون در . حکومت افغانستان در اين کار مزاحم آنان منی شد
کابل در آن هنگام به اين باور بودند که آملان در آينده 
نزديک شوروی را در هم خواهد کوبيد و افغانستان امکان 

 بافتارت زمين هايی را بگيرد که در گذشته در خواهد ياف
در يکی از گزارش های . امارات خبارا و خان نشين خيوه بودند

 4دفرت آسيای ميانه کميساريای خلق در امور خارجی تاريخی 
گروهی از نظاميان «که  بودنشاندهی گرديده  1942اپريل 

 افغانی به رهربی سردار داوود طرح لشکر کشی به شوروی را
به گونه يی که در اين سند آمده بود، در کابل . کشيده اند

می پندارند که مهه يگان های ارتش سرخ که در گذشته از 
برای  پاسداری از مرزهای افغانستان و شوروی می پرداختند

از اين رو، يک . پيکار در برابر ويرماخت گسيل گرديده اند
واهد بسنده خ لشکر افغانی برای گرفنت خيوه و خبارا

                                                 
صدر اعظم، علی  -يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با هاشم خان.1037
وزير اقتصاد افغانستان، تاريخی  -وزير خارجه و جميد زابلی -حممد

، پرونده 1939، سال012انی سياست خارجی روسيه، فوند بايگ // 28/02/1939
 .5و  4، برگ های 28، پوشه 3، کارتن 1ويژه 
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ن حتا کوشش هم منی بسياری از اعضای حکومت افغانستا1038».بود
 . کردند باورمندی خود را در پيروزی آملان پنهان منايند

يک علت ديگری هم پديد آمد که بر اساس آن  1941در ماه اگست 
سازمان های  پويايی هایحکومت افغانستان تصميم گرفت مانع 

که انگليس و شوروی در کابل می ترسيدند : نشودضد شوروی 
را تکرار خواهند کرد و سپاهيان خود را » واريانت ايران«

 . وارد افغانستان خواهند منود

دسته های مسلح بامساچی ها می توانستند مقاومت  ،در اين صورت
سرسختانه يی در برابر سپاهيان شوروی منايند و با اين کار 

ظاهرشاه . به پيمانه چشمگيری به ارتش افغانستان کمک کنند
برای به دست آوردن محايت مهه دسته های بامساچی ها در 

با که يی بست  حمرمانه با عامل خان پيمان ،افغانستان مشالی
شين خبارا تعهد سپرد در صورت وارد يفرمانروای پ مطابق آن

به کابل کمک مسلحانه  ،شدن يگان های ارتش سرخ به افغانستان
   1039 .منايد

بامساچيان با مهه شيوه ها می کوشيدند از  در اين اوضاع، سران
-خليفه[ 1941در ماه اگست . پشتيبانی کابل برخوردار گردند

ترين رهربان مهاجران سرشناس يکی از با  -قزل اياق.] گ
خواهش از او فرستاد که در آن  به هاشم خان نامه يی ،ترکمن
خبارا را زير محايت و قيموميت افغانستان افغانستان  تاکرد 

هزار ترکمن مسلح  چهلبگيرد و به او اطالع داد که آماده است 
 . بگذاردبه اختيار او را 

هاشم خان در پاسخ از او خواست دسته های خود را در آماده 
باش کامل رزمی نگه دارد و به او افاده داد که تنها پس از 

حلظه مناسب برای  »ويرماخت«گرفنت مسکو و ليننگراد از سوی 
 1040.ات رزمی در برابر شوروی فراهم خواهد آمدآغاز اقدام

مزاحم سفارت های  1941حکومت افغانستان تابستان هر چه بود، 
آملان و جاپان در زمينه حتکيم روابط آن ها با سران بامساچيان 

 )ارژ د آفرش(کار دار -کاتسوبی 1941در ماه اگست  .گرديدی من
اهش سفارت شايد به خو(کايتو به نام با يک ترمجان  جاپان

                                                 
» 1942اوضاع سياسی افغانستان در اوايل «بر گرفته از گزارش . 1038

، 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند  // 04/1942/.04تاريخی 
 .9، برگ 8ه ، پوش200، کارتن 24، پرونده ويژه 1942سال
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با امير عامل خان ديدار و با او در باره مهکاری ممکنه ، )آملان
 1041.گفتگوهايی اجنام داد در برابر شوروی

کاتسوبی موفق نشد در باره کدام چيز مشخصی با عامل خان به 
جنگ : چون امير پيشين خبارا منی خواست خطر کند. توافق برسد

هنوز  »ويرماخت«ای لشکره .بودشوروی و آملان تنها آغاز شده 
 چيزی که به ويژه مهم از آسيای ميانه بسيار دور بودند و

الزم برای هتاجم جنگ افزارهای کشورهای حمور منی توانستند : بود
از . مسلحانه بامساچيان به خاک شوروی را به دسرتس او بگذارند

ننمود به خواهش جاپانی ها و آملانی عامل خان فيصله  ،اين رو
آغاز اقدامات خرابکارانه در مرزهای افغانستان  ها در باره

 .فرمان بدهدبه سران بامساچی ها و شوروی 

موافقت عامل خان را در زمينه  نتوانستندجاپانی ها مهچنان 
نه  خويشتندارعامل خان . به دست بياورندمهکاری با آملانی ها 

سفارت آملان در کابل  سفارش هایتنها خود از پذيرفنت و اجنام 
از اشرتاک  ّابل نيز فرزندان خود را جد ،ورزيدمی ود داری خ

ضد شوروی متويل شونده از رنگارنگ ن های اهای سازم پويايیدر 
» حواريون«، با اين هم. داشتمی سوی آملان و جاپان بر حذر 

آماده  مهکاری گرجموشانه عامل خان و بسياری از سران بامساچيان 
 به 1941کبير در تابستان پس از آن که بريتانيای . بودند

آن ها با شيفتگی به  ،بامساچيان پايان داد پرداخت پول به
سخاورزانه به  مهکاری با آملان و جاپان که وعده داده بودند

در مجهوری های » کار پارتيزانی«در ازای سازماندهی  ايشان
 .شتافتند پول بپردازند، آسيای ميانه شوروی

سر دسته  –ات آملان به حممود بيکاستخبار 1941در ماه سپتامرب 
يی که در ميان بامساچ های مهاجران ازبيک از نفوذ بسيار 
برخوردار بود، هدايت داد در هر دو سوی مرزهای افغانستان و 

از اين سر . خرابکاری ايجاد منايند –شوروی شبکه جاسوسی 
در زمينه کار در ميان  »ابوير«، حممود بيک رزدنت هنگام

اين ازبيک جاسوس جمربی . ازبيک و ترکمن می گرددبامساچ های 
او دارايی شايان توجهی از مدرک فروش اطالعات در باره . بود

برای سازمان های استخباراتی .] گ-شوروی[اوضاع در ترکستان 
 . گوناگون اندوخته بود

مهزمان با  ،هنوز پيش از آغاز جنگ جهانی دومحممود بيک، 
با . جاپان و آملان مهکاری می کرد ،ترکيه سازمان های اطالعاتی

او برای سرويس های استخباراتی اين  ،داوری از روی مهه چيز
به  -کشورها سرچشمه ارزمشند اطالعات استخباراتی مشرده می شد

 حکومت افغانستان که هنگامی که ارمجندآن اندازه ارزمشند و 
حممود بيک را می خواست  ،سفير جاپان -پس از اخراج کيتادا

                                                 
رايزن نظامی  -يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با النکسرت.  1041
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خان را هتديد کرد  مسفير ترکيه هاش ،نيز از کابل اخراج منايد
آن . به نشانه اعرتاض درفش سفارت خانه را پايين خواهد آورد

گاه حکومت افغانستان برای جلوگيری از پرتنش شدن روابط با 
 . ر کابل مانددآنکارا فيصله خود را تغيير داد و حممود بيک 

 ،بارات خارجی آملان در کابلرزدنت استخ -رامسوس ،1941پاييز 
دستور داد پايگاهی برای گسيل اجنت های آملانی به حممود بيک  
برای اين کار حممود بيک . بسازد در شهر بغالن به خاک شوروی

هزار افغانی به دست  چهل ،از سفارت آملان در کابل
 اندکی با در دست داشنت چنين مبلغ کاراجنام اين 1042.آورد

مگر، حممود بيک برای آن که به رامسوس و  .بسيار دشوار بود
و از آن ها  ويتسيل امکانات خود را به منايش بگذارد

به زودی ، به دست بياورد یسخاومتندانه ترسوبسايدی های پولی 
نه يک، بل در افغانستان مشالی  »ابوير«گزارش داد که برای 

افزون بر  .در بغالن و در کندز: دو پايگاه ساخته شده است
 -بيک) قل(جذب مهراه گل  هن، او به سفارت آملان در باراي

پايگاه بغالن ابوير را  1941که سر از پاييز را   افسر پيشين
 . گزارش داد،رهربی می کرد

به دسرتس دو پناهگاه هر چه بود، حممود بيک در کندز 
کامال کار او در برلين  دستاوردهای. استخبارات آملان گذاشت

را که پس از به دست آوردن اين چنين  »رابوي«رضايت رهربی 
می توانست بر پيروزی های تازه  ،پيک های اميد خبش از کابل

  .، فراهم آورده بوداجنتوری خود در افغاسنتان اميدوار باشد

حممود بيک از برلين وظيفه نوی گرفت تا  1941در ماه نوامرب
 ورویجاسوسی را در مجهوری های آسيای ميانه شهای تنيدن شبکه 
با اين مقصد، به او وظيفه داده شد از طريق . تسريع منايد

 وده،جلب من اتباع شوروی را در آسيای ميانه ،اجنت های خود
مجع آوری اطالعات طرف دلچسپی آملانی ها را در باره اوضاع در 

او . سازماندهی منايد مجهوری های شوروی مهسايه با افغانستان
ری به گيه آماد بهآغاز  ست آوردبه د مهچنان از رامسوس فرمان

 . گروه های خرابکار به شوروی منايد گسيل

احتمال کمی است که حتا يکی از آن ها هم   ،]با اين هم[ 
به مجهوری های آسيای ميانه  1941توانسته باشند در اواخر 

 »ابوير«چون شبکه اجنتوری تنيده شده از سوی . رخنه منايند
شکل گيری منوده بود  تنها آغاز به ،در نواحی مشالی افغانستان

و اخراج خبش بزرگی از اجنت های ايتاليايی و آملانی در اواخر 
کشورهای  تکاپوهای سازمان های اطالعاتی ،ماه اکترب مهين سال
 . ا به شدت دشوار ساخته بودحمور در افغانستان ر

سران بامساچيان که به لويه جرگه به کابل  1941ماه نوامرب 
وعده سپردند در صورت وارد  هاشم خانه بودند، به دعوت شد
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در برابر يگان های ارتش  ،شدن سپاهيان شوروی به افغانستان
به نوبه 1043.پا خواهند خاست هزار جنگجو به دو صدسرخ با 

هاشم خان به فرماندهی پادگان مستقر در نزديکی مزار  ،خود
 ،ستاندر صورت هتاجم ارتش سرخ به خاک افغان دستور داد1044شريف

 . بی درنگ به بامساچيان اسلحه بدهند

کور شير حممد به  –يکی از سران بامساچيان ،مهو در اين هنگام
هاشم خان پيشنهاد کرد که می تواند با دسته های مسلح خود 

 ،برای بی ثبات سازی اوضاع در فرغانه از مرز شوروی بگذرد و
ه عنوان تاجيکستان ب .آغاز به پيشروی به سوی انديجان منايد

. مسير ذخيره هتاجم بامساچی ها به شوروی ارزيابی می گرديد
مگر شبيخون با اسپ سواران در اين ناحيه با دشواری های 

سر اجنام، هرچه بود از اين طرح چشم . بزرگی رو به رو بود
 1045.پوشيدند

و  )ولگا گراد( بر استالينگراد »ويرماخت«در آستانه هتاجم 
دستوری را مبنی بر ايجاد شبکه  ويتسيل از برلين ،قفقاز

به در مجهوری های آسيای ميانه شوروی خرابکار  –گسرتده جاسوسی
 سفير پيشين -پيلگر ،پس از پايان جنگ جهانی دوم. دست آورد
 بهبوتر با اعرتاف هنگام بازپرسی در زندان  ،کابل آملان در

تا جايی که «: چنين گفت ،در افغانستان »ابوير«ی هاتکاپو
در نظر داشت اجنتوری گسرتده يی ] 1942در [است، ويتسيل  يادم

به ويژه در نواحی جنوبی . را در خاک شوروی هپن منايد
، به گفته پيلگر1046».ترکمنستان، تاجيکستان و ازبيکستان

در  يی توجه ويژه يی را به تنيدن سازمان زير زمينی ويتسيل
، می داد را اجنام »ريابو«ترکمنستان که می بايستی دستورهای 

 1047.مبذول داشته بود

آملان می کوشيد در گام خنست پيش از هر چيزی با بامساچيان 
مهاجران ترکمن در افغانستان  ،چون. داشته باشدمهکاری ترکمن 
آماده بودند در  بودند کهپرمشار ترين تشکيالت نظامی دارای 

 .حلظه مساعد يورش بر نواحی مرزی شوروی را از سر گيرند
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می  ،که مهاجران ترکمن در افغانستانپنداشت  ويتسيل می
 1048.بامساچی را مسلح بسازند يازده هزارتوانند 

استخبارات انگليس که اجنتوری گسرتده يی در  1942در ماه مارچ 
ميان بامساچيان داشت، گمان می زد که مهاجران ترکمن می 

د نزديک به يک صد هزار رزمنده را به ميدان نتوان
مشار باندهای  1942نه، مقارن با هبار اين گو1049.دنبياور

کيلومرتی مرزهای شوروی در  5-3بامساچيان ترکمن مستقر در 
اين موضوع بار . دو بار افزايش يافته بود1939مقايسه با 

بامساچيان فعاالنه آماده که ديگر بی چون و چرا ثابت می سازد 
از سر بر گسرته شوروی 1942در شبيخون ها را که می شدند 

 -قزل اياق.] گ-خليفه[ 1941در ماه دسامرب ؛برای مثال. ندگير
هواداران خود را گرد  -بانفوذ ترين رهرب بامساچيان ترکمن

در برای هتاجم به آسيای ميانه تا به آنان دستور داد  ،آورده
 1050.آماده شوند 1942تابستان 

شير حممد با رامسوس در باره مهکاری با  کوِر ،در مهين هنگام
: گفته می شدپيمان در آن . پيمان بست برابر شوروی آملان در

 دستيابی به استقالل ترک ها تنها با مساعدت کشورهای حمور«
 و از اين رو، ترکستانی ها خود را سربازان آن ها ممکن است

و آماده اند هر گونه وظايف آن ها را اجنام  می پندارند
 ش،سپرده اسر  یاو و آدم ها ،شير حممد به گفته کوِر1051.»دهند

 : وعده دادند ،در ازای دريافت کمک مالیبه کشورهای حمور 

ارتباطی  راه هایخرابکاران را برای نابود سازی پل ها،  -1
و  ختهآماده سا ،به خاک شوروی و انبارهای مواد خوراکی

 . بفرستند

دسته های چريکی را در مجهوری های آسيای ميانه  -2
يرش ذرای پو ميدانک هايی را بسازماندهی منايند 

 . سازندبکماندوهای چرتباز آملانی آماده 

عمليات های خرابکارانه را در پايگاه های هوايی نيروی  -3
 . هوايی شوروی در ترکستان اجنام دهند

 وعده سپرد نو خود» متحدان«ن به يمهچن ،سفارت آملان در کابل
برای اين  .هتيه منايدتا برای مهه بامساچی ها اسلحه و اسپ 

ود بيک پيشنهاد مبه حم 1942تسيل و رامسوس در اوايل وي ،کار
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منودند فهرستی را از مهاجران آسيای ميانه که آرزومند 
. ، هتيه منايداندشوروی مشارکت در يورش های مسلحانه به خاک 

به حممود بيک  ،رزدنت های استخبارات آملان در افغانستان
ی الزم را منابع پول ،تضمين منودند که سفارت آملان در کابل

 . برای خريد جنگ افزار و اسپ ختصيص می دهد

به روی شيخ ها، بيک ها، و باران زرينی هرگاه چنين می شد، 
از اين رو، آن ها . قورباشی های بامساچی ها باريدن می گرفت

فهرست  ،با تالش به خاطر به چنگ آوردن پول بيشرت از آملانی ها
که  فرستادندو ويتسيل  از طريق حممود بيک به رامسوس هايی را

ه بيشرت نشان دادچندين بار را  شاندر آن ها مشار باندهای 
به آملانی ها  1942قزل اياق در ] خليفه[ برای مثال،. ندبود

آماده  هزار جنگجو را چهلاطالع داد که برای يورش به شوروی 
و به مهين پيمانه ترکمن های ديگر هم آماده  گردانيده است

که از آملان اسلحه يا پول برای خريداری آن به هنگامی تند هس
 1052.بپيوندند به دسته های او ،دست بياورند

 در يک سخن، او با آن که نزديک به ده هزار نفر بامساچ مسلح
مشار دسته های خود را چهار بار بيشرت از آن  ،داشت زير فرمان

 . ، نشان می دادبودچه که 

و سرسختانه  ش های پيگيربار ديگر تال 1942آملان و جاپان در 
را به مهکاری  امير خبارا -سيد عامل خان تا به خرج دادند يی

امير پيشين که زير نظارت  ،مگر. بر ضد شوروی جلب منايند
کنرتل هشيارانه و بيدارانه حکومت افغانستان بود،  و شديد

در رابطه  .زمان مديدی منی توانست با اين کار موافقت منايد
 ها رهرب عملی خبارايیحممود بيک  1942تا ماه می ، مهين موضوع با

و رزدنت ابوير در حلقات بامساچيان ازبيک بود که توانسته 
يی سازمان ضد شوروی  1942بود به کمک آملانی ها مقارن با هبار 

د، در گرفته بو) يونيون(» انيون«را که در ابوير نام 
 ،مقصد اين سازمان1053.ايجاد منايد افغانستان مشالی

 . بازگردانيدن ختت خبارا به عامل خان بود

و استخبارات جاپان برای بر انگيخنت يورش  »ابوير«تالش های 
های بامساچ ها به خاک شوروی از ديدگاه استخبارات شوروی که 

از . اجنتوری گسرتده يی در مشال افغانستان داشت، پنهان نبود
د بيک را تا حممو بکوشنداين رو، در مسکو، تصميم گرفته شد 

 ،که به خاطر پول حاضر بود با هر کسی که باشد، مهکاری منايد
 . به سوی خود جلب منايند

هنگامی  1942مهکاری حممود بيک با استخبارات شوروی در ماه می 
 ،بازداشت منودبه خواهش بريتانيا  او را که پليس افغانستان

حممود  چنين بر می آيد که رامسوس از. برهم خوردبه گونه هنايی 
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خرابکاری در برابر  –جاسوسی پويايی هایبيک نه تنها برای 
بل نيز برای مجع آوری اطالعات استخباراتی در باره  ،شوروی

می توان گمان تنها با اين . اوضاع در هند نيز کار می گرفت
با  يکجااين اجنت دو جانبه  چرا آن فاکت را توضيح داد که

ارتباط ميان هند و سفارت  کهد ترين اجنت های آملانی ارزمشن
، بازداشت های کشورهای حمور را در کابل تامين می منودند

 . گرديد

سپاهيان آملانی پيروزمندانه بر  1942هنگامی که تابستان 
حمافل شوروی ستيز مهاجران هتاجم منودند، استالينگراد و قفقاز 

آمادگی های  گرفنت آغاز به ،آسيای ميانه يی در افغانستان
بازداشت حممود بيک  .منودند تر برای يورش بر شورویپويا بيشرت

 .شيرازه سازمانی بامساچيان را از هم گسيختچندی تنها برای 
در  »فعال«يک سازمان نو ضد شوروی به نا م  1942تابستان 
» نيونوا«کماکان آن را  »ابوير«پديد آمد که در  افغانستان

 1054.ودهدف آن احيای امارت خبارا ب: می خواندند

عامل خان زير فشار حواريون خود تصميم گرفت با  ،اين بار
عمر خان اجازه داد  -آملان و جاپان مهکاری منايد و به پسر خود

برای آن که منابع الزم او  اين، افزون بر. گردد» فعال«عضو 
را برای از سر گيری محالت بامساچ ها به مجهوری های آسيای 

ند سنگ گرانبها را از چ به دست بياورد، ميانه شوروی
عار تبا نام مس(شر خان ترازی اسيد مب. کلکسيون خود فروخت

عالوه بر او در مرکز  .گرديد» فعال«رييس  )»محزه«تی اطالعا
کور  –معروف بامساچی هاان رهرب: ربی اين سازمان زير زمينیره

 -و حاجی وفا )قاری؟(عبداالحد کاری ،حممد نور، شير حممد
 1055.ير خبارا شامل بودندمناينده شخصی ام

 ،و استخبارات جاپان» ابوير«در مهکاری با   رازیتشر خان امب
آغاز به آماده سازی دسته های بامساچی برای لشکرکشی به خبارا 

 .منود

سازمان «: پيلگر به برلين اطالع داد 1942جوالی  24به تاريخ 
که از ديدگاه سرشت خود » نيونوا«ترکستانی  –ناسيوناليستی

ترکستانی ضد بلشويکی  –سازمان زير زمينی ناسيوناليستی يک
که در داخل آن قرار » ليگا«است و ساختار به ويژه خمفی 

ايجاد گرديده است، دارد، که خمصوصا برای احيای امارت خبارا 
که از اين پس به نام (رهربی می گردد، از سوی خود امير 

                                                 
کار دار سفارت شوروی در کابل با  -يادداشت صورت جملس ساميلفسکی.  1054
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امير از  مگر با توجه به آن که  .)ياد خواهد شد» آودی«
حکومت افغانستان که مهماندار او است و تا کنون با مهمان 

» محزه«نوازی از او پذيرايی منوده است، هراس دارد، او 
را که پسر وی با يکی از دخرتانش ] .گ-»شر خان ترازیامب[

خود امير در پشت . نامزد است؛ به عنوان رهرب پيش کشيده است
 . پرده پنهان است

است که ما سخاورزانه » ليگا«و » اونيون«رهرب شر خان رمسا امب
او را با منابع پولی اکمال منوده ايم و به او رهنمود داده 

ميان ترکستان شوروی و  ،با توجه به اوضاع] خنست[«: ايم که
دو ديگر، يگان های رزمی را . ودافغانستان ارتباط برقرار من

کيم روابط به حت ،سه ديگر .برای گسيل به ترکستان آماده ساخت
درست ( آماده بود سازمان برای آن که برای وارد عمل ساخنت آن

تنها در صورت وارد شدن  کهمهانند ديگر روابط ارزمشند 
رد، تبارز خواهد ک) به ترکستان و افغانستان(سپاهيان آملانی 

  1056».ادامه داد

هنگامی که  1943مقارن با هبار  ،»اونيون«مطابق با پالن 
هستانی به سوی افغانستان مشالی باز می گردند، گذرگاه های کو

هزار نفر از بامساچی ها را که می  30-20برنامه ريزی می شد 
 1057.، مجع کرد و مسلح ساختمی ساختند» آزاد«بايستی خبارا را 

بل نيز ، پولیکمک نه تنها » فعال«آملان تعهد سپرده بود به 
هواپيماهای که می بايستی آن را  ارائه بدارد تسليحاتیکمک 

مهچنان در برنامه داشت در مجهوری » ابوير«. آملانی می رساندند
 )در گام خنست در ترکمنستان شوروی(های آسيای ميانه شوروی 

لژيون «دسته های خرابکار را از مجع سربازان و افسران 
در ) پولند(در هلستان آن ها برای آماده سازی  که »ترکستان

اردوگاه «ه حمرم آموزشی به نام پايگا نزديکی شهر وروتسالف
اردوگاه «از يا  ايجاد گرديده بود و ،»20. اس. جنگلی اس

 1058.پياده منايد »اصلی ترکستان

ملان و جاپان می کوشيدند گروهک های رنگارنگ بامساچيان را آ
ميان هم آشتی بدهند و اقدامات آن ها را مهاهنگ گردانند 

رش هايی را در خاک مهزمان يو 1943برای آن که آن ها هبار 
مرکز خود را در » فعال« ،روی مهين منظور. اجنام دهند شوروی
و تالش ورزيد شبکه جاسوسی خود را در مجهوری ايجاد کرد کندز 

مهزمان با آن، تالش هايی صورت . های آسيای ميانه گسرتش دهد
که سر از ماه  قمچی بيک –با رهرب بامساچی ها قرغزی تا گرفت

                                                 
 .249. ف، صبرگرفته از کتاب سوتسک.  1056
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ارتباط محله هايی اجنام داده بود،  به خاک شوروی 1941سپتامرب 
 . رقرار منودب

ارتباط  فرستاده مباشر خان ترازی موفق گرديد با قمچی خان
. به تفاهم برسدبا او در باره اقدامات بامهی برپا منايد و 

از اين رو، قمچی بيک دسته های خود را به نزديکی مرزهای 
يز آماده بود در محله ن قزل اياق .]گ-خليفه[1059.شوروی آورد

 . بر ترکستان شوروی اشرتاک ورزد

به سفارت آملان در » فعال«مرکز کندز  1942در اواخر تابستان 
در مشال افغانستان دسته های بامساچی هايی که  اطالع داد کابل 

ردند، در صفوف خود که آماده اند در برابر شوروی وارد عمل گ
هزار از آنان سالح  انزدهپمگر تنها . تاد هزار نفر دارندفه

با دادن اين رقم » فعال«رهربی  به گمان غالب،1060.دارند
آشکارا گزافه گويی شده در باره مشار دسته های خود در 

بار ديگر تالش  ،به آملانی ها مرزهای افغانستان و شوروی
ورزيد از آملان تا جای امکان بيشرت پول و اسلحه به دست 

 . بياورد

ه بامساچيان مقارن با محله بر آسيای ميانه آماده گيری گسرتد
منی توانست مدت درازی از ديد چه شوروی و چه دولت شوروی 

 1943اپريل از اين رو، در اوايل . افغانستان پنهان مباند
حکومت افغانستان مباشر خان ترازی و نزديک به صد تن از 

برای  انگليس، .ا بازداشت منودر» فعال«ديگر اعضای 
آخرين بقايای اجنتوری کشورهای حمور در  هنايی ینابودساز

حکومت شوروی پيشنهاد کرد تا ديمارش بامهی  ، بهافغانستان
و از هاشم خان خواست  به راه بيندازند تازه يی را در کابل

 د و جاسوسان آملانی و جاپانی راررا از ميان بردا» فعال«تا 
سرعت ميان مسکو و لندن توانستند به . اخراج منايد از کشور

 . خود در اين زمينه به تفاهم برسند

يادداشتی در کابل، سفير بريتانيا  -اوآيلی، 1943در ماه می
را با تقاضای جلوگيری از پويايی های استخبارات آملان در 

به حکومت  ،اخراج اجنت های جاپانی از قندهارافغانستان و 
ر شوروی سفي -ميخاييلف 1943جون  8به تاريخ  .افغانستان سپرد

به خواهش خودش از سوی هاشم خان پذيرفته شد و به او 
با شوروی  ستيزه جويانهپروتستی را در رابطه با پويايی های 

در باره (از سوی سفارت های آملان و ايتاليا در افغانستان 
انرتيگ های جاپان در ميان بامساچی ها در يادداشت بنا به 

 ....اعالم داشت )مالحظات ديپلماتيک چيزی نيامده بود
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شوروی با هبره گيری از داده های ) اعرتاض(پروتست يادداشت 
که استخبارات خارجی شوروی » فعال«های  پويايیموثق در باره 

به دست  از اجنت های خود در ميان مهاجران آسيای ميانه يی
انبوهی از فاکت ها و اسناد  .تدوين يافته بودآورده بود، 

کارانه استخبارات آملان در ميان در باره تکاپوهای خراب
به  در دست داشت،بامساچيان که رزدنتوری شوروی در کابل 

اطالعاتی که نامه های از بازتاب دادن ميخاييلف امکان داد 
شوروی  سفارتترازی در برداشت و فوتو کپی های آن ها از سوی 

در منت به دسرتس سفارت بريتانيا در کابل گذاشته شده بود، 
 . خود داری ورزد اعالميه

در يادداشت اعرتاضی سفارت شوروی در کابل نشاندهی شده بود 
 پويايی هایکه حکومت شوروی اطالعات موثقی را در باره 

در دست سفارت آملان در ميان بامساچيان  ستيزانه خصمانه شوروی
را رهربی می « فعال«و فهرست کسانی آورده شده بود که دارد 
ان ضد شوروی ياد آوری ازمساين  با آن که نام .منودند

 . دنگرديده بو

يکی از  -کور شير حممد حمتوای مراجعه کتبی ،سپس در يادداشت
 ،به آملان بود، »فعال«رهربان  ازرهربان بامساچی های ازبيک که 

 -اهللا ور دی يفدر اين نامه که به چنگ . بازگويی شده بود
بود، آمده  افتاده ،رزدنت استخبارات شوروی در افغانستان

را در آسيای  یمهاجران در نظر دارند شورش 1943هبار «بود که 
منايند و پويايی های خرابکارانه را شوروی سازماندهی ميانه 

در خاک شوروی با معطوف ساخنت توجه خود در گام خنست به خراب 
از سوی . هپن منايند ...خطوط خمابرات و ،ساخنت راه های آهن

سازماندهی جنبش شورشی و بامساچی در  نواحی ،مرکز مهاجران
برخی از مناطق ازبيکستان و تاجيکستان شوروی تعيين گرديده 

 . »است

منونه که ميخاييلف آن را برای هاشم خان باز خواند،  ،در سند
های شوروی ستيزانه بامساچيان در پويايی از  یهای فزونشمار

ده شده بود افغانستان مشالی بر مشرده شده بود و فاکت های آور
گواه بر آن  که سفارت های آملان و ايتاليا کار ويرانگرانه 

در اين باره در يادداشت . را در برابر شوروی پيش می برند
های خصمانه ضد شوروی  پويايی سفارت آملان«: آمده بود

کار  .مهاجران شوروی در افغانستان را متويل و رهربی می منايد
 ،فيشر ،مشيدت ؛لوی رامسوسپويايی را در اين راستا در هپ

اعضاء و کارمندان سفارت آملان و ديگران پيش  -دوخ و ويتسيل
 ... ندمی بر

مهراه با برخی از اتباع  ،سفارت های آملان و ايتاليا در کابل
افغانی از مجع مهاجران گارد سفيدی در نظر دارند در ميان 

ال در مشبامساچيان و قرغيزی ازبيکی  ،سازمان های ترکمنی
که بر اساس پالن آن ها می  توزيع منايند افغانستان اسلحه 

اين . بايد با هواپيماهای آملانی در افغانستان پرتاب گردند
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. جنگ افزارها برای استفاده در برابر شوروی ختصيص يافته است
نقاط پخش  موجوديتمهچنان اطالعاتی در دست است در باره 

که در افغانستان نی ها راديويی سازماندهی شده از سوی آملا
 از برلين برای سازماندهی کار ختريبی شوروی ستيزانه ّامستقيم

 ».دستور دارند

داد افغانستان و شوروی در  رسپس با اشاره به قراميخاييلف، 
که مطابق با آن حکومت افغانستان تعهد سپرده باره بيطرفی 

به د، اجازه منی دههای ختريبی در برابر شوروی  به پويايیبود 
 : منايندگی از حکومت شوروی تقاضا کرد

سازمان مهاجران آسيای ميانه را منحل منوده و رهربی آن  .1
به هاشم خان فهرستی از نام های . (را به دادگاه سپرد

 ).سپرده شد» فعال«اعضای 

به گونه عاجل ترکيب سفارت آملان و به مهين سان سفارت  .2
 .ساختر حمدود سفير و يک سکرتبه  ايتاليا را 

هاشم خان به آرامی اظهارات سفير شوروی را شنيد و به او 
اطمينان داد که در دو سال گذشته حکومت افغانستان هر آن چه 

خماصم  اتاقدام تا جلو هر گونهرا که ممکن است اجنام داده است 
  .را بگيردبا شوروی 

او در آن ابراز ترديد کرد که ميخاييلف مدارکی داشته باشد 
مسکو  وتاييد کنند  را ه جانب بودن جانب شورویکه حق ب

 . »به اطالع مهه جهانيان برساند«بتواند آن را 

سفير شوروی به هاشم خان گفت که سفارت شوروی  ،در پاسخ
آماده است به حکومت افغانستان مهه اسناد  الزم در باره 

در را های ضد شوروی سفارت های کشورهای حمور  پويايی
هاشم خان را هنايت  ،اين اظهارات ميخاييلف. بدهد افغانستان

پريشان گردانيد و او ناگزير گرديد يادداشت شوروی را 
 1061.بپذيرد

حکومت افغانستان ناچار بود تقاضاهای حکومات انگليس و  
پليس  1943جون  –در ماه های می  1062.شوروی را بر آورده سازد

مهاجران در ميان را افغانستان بار ديگر بازداشت های گروهی 
« آسيای ميانه در کابل از سر گرفت که در نتيجه آن پويايی 

                                                 
 8/6/1943يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با هاشم خان تاريخی  . 1061
، پرونده 1936، سال071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند  //

 .179-174، برگ های 3، پوشه 5، کارتن203ويژه 
 -برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت نگاه شود به  مراسالت کئر.  1062
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در عمل پايان يافت با آن که چند صد تن از اعضای آن » فعال
 . آزاد مانده بودند

روشن  ،بازپرسی های اعضای اين سازمان ضد شوروی رونددر 
گرديد که عامل خان به اين سازمان کمک های مالی داده و آن 

کار به خشم  از اين که ظاهرشاه. گرفته بودرا زير پوشش 
آمده بود، فرمان داد تا عامل خان را نزد او به ارگ شاهی 

هنگامی که پير مرد نابينا را نزد شاه آوردند،  .بياورند
. ظاهر شاه او را متهم به مهکاری با کشورهای حمور گردانيد

امير خبارا که هيچ آوندی برای دفاع از خود منی يافت، به 
گريه افتاد و اظهار داشت که خالف خواست و اراده اش به 

 . انرتيگ آملان و متحدانش کشانده شده است

 .باور کرده باشداو به گفته های گمان منی رود که ظاهر شاه 
مگر هيچگونه تدبيرهای اختناق آميز در برابر عامل خان اختاذ 

 برای اين که از نارضايتی مهاجران آسيای ميانه .نگرديد
 . جلوگيری کرده باشد

، کبير یاقدامات بامهی شوروی و بريتانيامن اين گونه، به ُي
استخباراتی آملان و جاپان در افغانستان مشالی  پويايی های
تالش های آملان و جاپان در زمينه  و ج گرديدّلّف 1943مقارن با 

مبدل ساخنت افغانستان به ختته خيز برای پويايی های 
 . با شکست رو به رو گرديد ،رابر شورویخرابکارانه در ب

سپاهيان ، در حومه استالينگراد »ويرماخت« شکستبه خاطر 
آملانی نتوانستند به آسيای ميانه هتاجم منايند و از مهين رو 

برای » زانلوفت ها«هم رساندن اسلحه با هواپيماهای 
 . بامساچيان برهم خورد

ی در دوره جنگ کست سازمان های ضد شوروشنقش بزرگی را در 
برای خود فروشی سران بامساچيان که به خاطر پول  ،جهانی دوم

 .  ، بازی منودهر گونه خيانتی آماده بودند

حکومت افغانستان پس از پيروزی ارتش شوروی در گردانندگان 
که  ندبه گونه هنايی متقاعد شد ،حومه استالينگراد و کورسک

اجنتوری کشورهای حمور  آملان و متحدان آن جنگ را باخته اند و
 . را در کشور خود منحل ساختند

مهه سال های :  يک عامل روانی را هم در نظر گرفتبايسته است 
مهاجران آسيای ميانه از ) جنگ جهانی دوم(جنگ کبير ميهنی 

هتاجم ممکنه يگان های ارتش سرخ به افغانستان در ترس به سر 
تنهايی مبارزه از اين رو، خطر منی کردند به . می بردند

  . مسلحانه را در آسيای ميانه از سر گيرند
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 خبش چهلم
 »یاطالعاتماموران «احتاد ديپلمات ها و 

 پنهانی در کابل نربددر  
 

آغاز جنگ در اقيانوس آرام و پوياتر شدن تکاپوهای 
» زادآ نوار«در ويرانگرانه سازمان های اطالعاتی فاشيستی 

 شتابانی راانگليس را وادار ساخت تدبيرهايی  ،تونقبايل پش
 . برای حفظ آرامش در مرزهای هند و افغانستان روی دست بگيرد

 
با  خيزش در وزيرستان 1942حکومت بريتانيا می دانست که هبار 

می  قبايل ديگر پشتون و خواهد گرديدآغاز  نيروی تازه يی
 برنامه ،انگليس برای حکومت. از وزيری ها محايت کنندتوانند 

 و 1942تابستان مبنی بر آغاز هتاجم  بر قفقاز در های هيتلر 
پس از گرفنت آن از راه ايران و افغانستان اين که می خواهد 

 . ، روشن بودبه مرزهای هند برسد
 

در امتداد سراسر مرزهای مشال  انگليسی ها، 1942در اوايل 
و  دفاعیمات اکتحاسآغاز به ساخنت  ،باخرتی هند بريتانيايی

در  ،کار دار شوروی در کابل –ساميلفسکی .فرودگاه ها منودند
يکی از گزارش های خود به کميساريای خلق در امور خارجی 

خط «را به » خط ديورند«انگليسی ها که : نوشته بود 
   .تبديل منوده اند1063»ماژينو

 

                                                 
در باره استحکامات «يادداشت گزارشی ساميلفسکی به ديکانوزف . 1063

، بايگانی سياست خارجی 18/06/1943، تاريخی »زادآ«انگليسی ها در نوار 
 . 30، برگ 30، پوشه 205، کارتن 24فدراسيون روسيه، پرونده ويژه 
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از شورش ممکنه حکومت بريتانيا می کوشيد خود را  ،با آن گاممه
 بيشرت مردان دور کردن برای. مصوون بسازد قبايل مرزی پشتون

به  1941اواخر  در ؛امکانتا جای  ،از گسرته قبايل پشتونجنگی 
سربازگيری تازه يی از مجع پشتون ها به ارتش بريتانيا آغاز 

لقوه را نه تنها ااين بار انگليس کوشيد شورشيان با. منودند
نيز از افغانستان جنوبی  قبايل پشتون، بل »آزاد«از نوار 

 .دور منايد هم
 

پنهانی به کابل  سرهنگ نوئل و پيکين 1941در اواخر دسامرب 
با حکومت افغانستان سازشنامه يی را امضاء منودند  و آمدند

استخدام پشتون ها به ارتش  اکه مطابق آن کابل تعهد سپرد ب
 1064 .بريتانيا ممانعت نکند

 
حکومت هاشم در باره مياجنيگری  در مهان هنگام ،به گمان غالب

خان در گفتگوها در اين زمينه ميان انگليسی ها و قبايل 
 هجنگجويان خود را ب منی خواستندکه بسياری از آنان (مرزی 

، تفاهم صورت )نافع بريتانيای کبير گسيل بدارندخاطر م
  .گرفته بود

 
به مقصد راضی ساخنت  ،وزير حربيه –سپهساالر شاه حممود خان

و  نداشنت قيام در برابر انگليس برپا درپشتون های خاوری 
در ماه فربوری سبوتاژ نکردن سربازگيری به ارتش بريتانيا 

ها برای خريد  یانگليس1065.گرديد جنوب افغانستان رهسپار 1942
ون روپيه به دسرتس شاه حممود خان يپنج ميل ،سران قبايل

 ،بلغ گزافیاو توانست با در دست داشنت چنين م1066.گذاشتند
 . قبايل را به مهکاری با انگليس متمايل بسازد بيشرت منايندگان

 
پشتون ها به از برای اختاذ تصميم هنايی در باره سربازگيری 

در جالل آباد جرگه  1942های ماه مارچ  نهدر ميا ،سپاه انگليس
با اين . هند بريتانيايی برگزار گرديد »آزاد«قبايل نوار 

مهه مسايل مربوط به پرداخت پول برای  درنتوانستند  هم،
از مهين رو، . به توافق برسندپشتون ها در ازای خدمت سربازی 

                                                 
دستيار ارشد دفرت خاور ميانه کميساريای خلق در امور  -گزارش يرشف.  1064

// »1942اوضاع سياسی در افغانستان در اوايل «خارجی شوروی، زير عنوان 
، 200، کارتن 24رجی فدراسيون روسيه، پرونده ويژه ، بايگانی سياست خا

 .18، برگ ...پوشه 
سياست انگليس در «گزارش سفارت شوروی در کابل زير عنوان . 1065

بايگانی سياست خارجی فدراسيون //  2/7/1942، تاريخی »افغانستان
، برگ 2، پوشه 199، کارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071روسيه، فوند 

147. 
دستيار ارشد دفرت خاور ميانه کميساريای خلق در امور  -گزارش يرشف.  1066

//  »1942اوضاع سياسی در افغانستان در اوايل «خارجی شوروی، زير عنوان 
، 200، کارتن 24بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، پرونده ويژه 

 .16، برگ ...پوشه 
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که در آن  برگزار گرديد در ماه اپريل در پيشاور جرگه دومی
انگليسی ها با پذيرفنت مهه شرايط پشتون های خاوری توانستند 

يله گسيل مهقب هب را» نوار آزاد« موافقت سران قبايل پشتون
 . به خدمت ارتش انگليس به دست بياورند شانيی های 

 
بی درنگ  ،انگليسی ها با مطمئن شدن از محايت سران قبايل

يوسفزايی  ،افريدی ها ،سرباز گيری در ميان مومندهاآغاز به 
ديگر از قبايل استان مرزی مشال باخرتی هند  ها و برخی 

مرزی  يالتااستاندار  -کانينگهام. د1067.بريتانيايی منودند
و خواهش  با اين فراخوان »آزاد«مشال باخرتی به قبايل نوار 

خود را برای مبارزه در  ،که آن ها با مهه وسايل رو آورد
او با حضور يافنت  1068.»برابر آملان هيتلری در اختيار بگذارند

در برابر تا در جرگه افريدی ها حتا پتان ها را فرا خواند 
مهه تالش های  ن مهه،يا با1069.ايندآغاز به جهاد من جاپانی ها

ها و شاه حممودخان برای به دست آوردن موافقت وزيری  یانگليس
  1070.با شکست رو به رو شد ،بريتانياارتش ها برای خدمت در 

 
فقير ايپی وزيری ها را در قيام نوی در  1942در ماه اپريل 

ا با دريافت حکومت بريتاني. ا باال کردبرابر انگليسی ه
آملان  ات در باره روابط فقير با سفارت های ايتاليا واطالع

استخبارات انگليس در . بسيار پريشان گرديده بود ،در کابل
پيش از هر چيزی انرتيگ  ،رخدادهای وزيرستان.] گ-پشت پرده[

به گونه يی مگر، . ملانی ها را می ديدآهای ايتاليايی ها و 
عات به دست آمده که پس از جنگ روشن گرديد، خبش چشمگير اطال

از سوی انگليسی ها در باره مهکاری فقير با کشورهای حمور، 
 . نادرست بود

 
قبايل » آزاد«به گمان غالب، جاسوس های انگليس در نوار 

 صاحبان ازپول بيشرت   با تالش به خاطر به دست آوردن ،پشتون
خرابکارانه فاشيست ها در تکاپوهای اکثرا در باره ، خود

رای منونه، به گواهی ب. افسانه هايی می بافتند ،وزيرستان
 1942در آستانه قيام وزيری ها در زمستان  ،استخبارات انگليس

به ( مبلغ هنگفتی را ،آمده نزد فقير ايپی دو اجنت آملانی
دمشن «برپايه اين گزارش ها،  .به او دادند )افغانی و به ارز

                                                 
در باره فراخوان  سفير شوروی در کابل به مسکو -گزارش ميخاييلف.  1067

بايگانی سياست خارجی //  2/6/1942، »برگزاری جرگه در واليت مشرقی
 101-100، برگ های 2، پوشه 199، کارتن 24فدراسيون روسيه، پرونده ويژه 

. 
سياست انگليس در «گزارش سفارت شوروی در کابل زير عنوان .  1068

دراسيون روسيه، بايگانی سياست خارجی ف// 2/7/1942، تاريخی »افغانستان
 . 149، برگ2، پوشه 199، کارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071فوند 

 .مهان جا.  1069
سفير شوروی در کابل به مسکو در باره فراخوان  -گزارش ميخاييلف.  1070

بايگانی سياست خارجی // ، 2/6/1942، »برگزاری جرگه در واليت مشرقی
 . 101، برگ 2، پوشه 199، کارتن 24فدراسيون روسيه، پرونده ويژه 
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ای هتيه دو دستگاه چاپ بر» امپراتوری بريتانيا 1مشاره 
 1071.ه بوداسکناس های افغانی و روپيه هديه گرفت

 
گويا  که به دست آورده بودند انگليسی ها مهچنان اطالعاتی

آملانی ها توانسته اند فقير را راضی بسازند تا باند فرودی 
افزون  .دبگذار به دسرتس آملان را در ناحيه وادی لواره

در دست  یيبراين، سرويس های ويژه بريتانيايی داده ها
يک اجنت ديگر آملانی  1942در اوايل ماه مارچ  یگويداشتند که 

 وزيرستان مشالی هرکه گزارشی در با ه بودبه گور ويخت آمد
مهچنان به مسله اجنتوری انگليس در وزيرستان  .ه بودهتيه کرد

که گويی نزد گزارش داده بود  در باره دو اسلحه ساز آملانی 
و برپايی جنگ افزار برای ترميم گاهی را کار آمده و فقير

در گزارش آمده  .باشند ساختهخمابره با سفارت آملان در کابل 
در ماه مارچ اين آملانی ها گفتگوهايی را با سران بود که 

قبايل وزيرستان در باره آغاز قيام در برابر بريتانيای 
 1072.اجنام داده بودند کبير

 
راديويی برای  پيک در باره آن که فقير ايپی يک ايستگاه

به  از آملانی ها خمابره با سفارت های کشورهای حمور در کابل
انگليسی ها بر  در مياننگرانی بزرگی را ، ه استدست آورد

رهرب وزيری مگر،  .اين اطالعات موثق از کار بر آمد. انگيخت
ناگزير  ،در پيرامون خود بی سيمکارشناس  داشنتبه دليل نها 
    .کار می گرفتگيرنده راديويی  تنها چونان بی سيماز 
 

در باره دبير  ،در يکی از گزارش های خود به مسکو ،ميخاييلف
در کابل اسکندر خان از يک سو «: خاوری سفارت انگليس نوشت
که به ويژه با قبايل افغان  منايدنقش رزدنت را بازی می 

افغانستان و با ماموران افغانی وزارت  باشنده -)پشتون(
او  ،و از سوی ديگر ردگوناگون روابط تنگاتنگ دا خانه های

بايستی توجه سرويس های اطالعاتی افغانستان را از رهربان 
 کسانیبه ويژه از  -بسازدمنحرف  واقعی استخبارات انگليس

 1073.»چون النکاسرت
 

روابط با سفارت شوروی و سپردن ، گرين -در مسووليت های کونر
کار  می  سفارتشوروی که در به جاسوسان ( طالعاتیداده های ا

های اجنتوری فاشيستی در افغانستان  پويايیدر باره  )کردند

                                                 
1071. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second World 
War. Stuttgart, 1981.p.332.   

گزارش استخبارات بريتانيا در باره افغانستان و استان مرزی مشال .  1072
ران سازمان های باخرتی هند بريتانيايی که در توبروک به چنگ مامو

 .// اطالعاتی آملانی افتاده بود
Schnabel R. Tiger und Schakal. Wien, 1968. S. 246-247. 

//  4/5/1942يادداشت صورت جملس ميخاييلف با اوآيلی تاريخی .  1073
، پرونده 1942، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 

 . 92، برگ 163، پوشه 16، کارتن 4ويژه 
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 ،تفاهم به دست آمده ميان مسکو و لندن پايهکه بر (مشالی 
 . شامل می شد) استخبارات شوروی مشرده می شد، پويايیگسرته 

 
نابود سازی اجنتوری آملانی  ،بدون مساعدت حکومت افغانستان

از اين رو، انگليسی ها . ناممکن بود» آزاد«بايل در نوار ق
آغاز به دادن اطالعات به هاشم خان در باره به نوبه خود 

پويايی های خرابکارانه استخبارات کشورهای حمور در 
به کمک اين اطالعات، . افغانستان و گسرته قبايل پشتون منودند

جنت چند ا 1942استخبارات افغانستان توانست در ماه فربوری 
 . بزرگ آملانی را بازداشت منايد

 
موثر تر با پويايی های خرابکارانه اجنتوری مبارزه برای 

آملانی در مرزهای هند و افغانستان، حکومت بريتانيا در هند 
دستور داد يک نسخه از مهه گزارش های افسران سياسی انگليسی 

از دهلی به سفارت انگليس در کابل را » آزاد«را در نوار 
 1074.رستندبف
 

تبصره های استخبارات انگليس در باره اوضاع در گسرته قبايل 
مهه اين اطالعات برای اوآيلی و 1075.نيز فرستاده می شد پشتون
در کابل کار می  بريتانياانگليس که در سفارت  ديگر سه خمرب
 دبير اول -گرين -، کونرنظامی) آتشه(رايزن  -النکاسرت: کردند

ر اک 1930از سال  کرسیاين در  ری کهدبير خاو -اسکندر خانو 
؛ گسيل می و حتا روابط خوبی هم با هاشم خان داشت می کرد
 .گرديد

 
گرين هيچ گونه اطالعاتی را در  -ونرزمان درازی النکاسرت و ک

مبادله منی با مهتايان شوروی خود باره گسرته قبايل پشتون 
تواند بريتانيا می  اطالعات سازمان با اين سنجش که .کردند

خرابکارانه  پويايی هایخود بدون کمک کس ديگری جلو 
استخبارات کشورهای حمور را در هند و افغانستان جنوبی 

انگليسی ها در باره  1942در اوايل هنگامی که مگر، .  بگيرد
آگاهی  »ابوير«مهکاری سازمان های بامساچی در افغانستان با 

شيستی در عين زمان اجنت های فامهان آشکار گرديد که  ،يافتند
. هم در برابر شوروی و هم در برابر بريتانيا عمل می منايند

اين خرب نو برای استخبارات انگليس که تا اين دم منی خواست 
به شوروی ها در سرکوب جنبش بامساچی ها در افغانستان مشالی 

 . ، بسيار ناگوار بودکمک کند
 

ی ها بيخی به پس از اخراج اتباع ايتاليا و آملان، انگليس
مبادله اطالعات با شوروی ها در باره پويايی های سرويس های 

در گزارش . ويژه کشورهای حمور در افغانستان پايان دادند
                                                 
1074. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second World 
War. Stuttgart, 1981.p.332 

، پرونده 1943، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند.   1075
 .29، برگ 4، پوشه 203، کارتن 25ويژه 
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: در اين باره آمده است 1942سفارت شوروی در کابل برای سال
سفارت بريتانيا به مهه پرسش های مشخص ما در باره آن که چه «

ی خصمانه سفارت های ايتاليا و آملان چيزی در باره فعاليت ها
رد می دهد که در اين ابه آن ها روشن است، يک پاسخ استاند

  1076.»زمينه هيچ چيز نوی منی تواند اطالع بدهد
  

به اشتباه خود پی بردند و ، انگليسی ها  به زودی با اين مهه
شوروی را در افغانستان از سر  سازمان های اطالعاتیمهکاری با 

رهربی استخبارات شوروی با در دست داشنت اطالعات  .گرفتند
های کشورهای حمور در  برنامهگسرتده و موثق در باره 

به موقع درک کرد که آملان و متحدان آن می  ،افغانستان
خواهند سفارت آملان در کابل را به ستادی برای مهاهنگی 

های خرابکارانه استخبارات فاشيستی نه تنها در پويايی 
تان، هند و مجهوری های آسيای ميانه شوروی، بل نيز افغانس

 . حتا چين مبدل گردانند
 

در مسکو دانستند که آملانی ) رام تلوار هبارت(از گزارش روما 
سازماندهی شورش «ها عمده ترين وظيفه خود را در افغانستان 

در پيوند با اين، . می پندارند »قبايل مرزی پشتون
رات خارجی شوروی پيگيرانه مرتصد استخبارات نظامی و استخبا

چون امنيت مرزهای . اوضاع در گسرته قبايل پشتون بودند
ثبات سياسی در سراسر در گرو  بيخیافغانستان و شوروی 

 . افغانستان بود
 

تصميم گرفت يک  1942اداره استخبارات ارتش سرخ در اوايل 
 –ینظام )آتشه(رايزن  -کارپف کارمند جمرب خود را برای تعويض

، به )دخشنود نبواز کار وی  مسکو که که چنين بر می آيد(
يی به مسکو فرا  کارپف به هبانهاين بود که . کابل گسيل دارد

در ماه آتشه نظامی » معاون« -والديمير رايتسف خوانده شد و
در ماه جنوری 1077.به کابل آمد.] گ-به جای او[ 1942فربوری 

تان يک مامور اطالعاتی در ترکيب سفارت شوروی در افغانس 1942
 . انيسف -دبير دوم جديد -ديگر هم افزوده شد

 
که انيسف، بی درنگ  پس از رسيدن به کابل، آغاز حقيقت اين 
آوری اطالعات در باره قبايل مرزی پشتون منود، گواه  گردبه 
که رهربی استخبارات شوروی به نابود ساخنت ی است امهيتبر 

منطقی است . می داد بايل پشتوندر گسرته ق اجنتوری فاشيستی
تصور مناييم که رايتسف نيز وظيفه گرفته بود مهراه با زمان 

                                                 
سياست انگليس در «ير عنوان گزارش سفارت شوروی در کابل ز .1076

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، // 2/7/1942، تاريخی »افغانستان
 . 137، برگ2، پوشه 199، کارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071فوند 

، پرونده 1943، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند.  1077
 .22، برگ 5، پوشه 41، کارتن 26ويژه 
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های رامسوس و ويتسيل را در هند زير  پويايی) اهللا وردی يف(
 . کنرتل داشته باشند

 
گرين نامه يی برای دنيسف  -کونر 1942ه های ماه مارچ ندر ميا
ه پويايی های در بر دارنده اطالعاتی در بارکه  نوشت 

    1078.بود استخبارات آملان در افغانستان مشالی
 

 رايزن نظامی بريتانيا، -النکاسرت 1942ماه مارچ  23به تاريخ 
به سفارت شوروی آمد و اطالعاتی را در باره اجنتوری آملان در 

های استخبارات آملان در ميان بامساچ تکاپوحکومت افغانستان و 
در باره اوضاع در است النکاسرت  روشن. به ميخاييلف داد ها

 روشنیبه داليل  ،قبايل پشتون هند بريتانيايی» آزاد«نوار 
در آن جا با آن که مهانا  .اطالع بدهد» فراموش منوده بود«

از اين . بود در تکاپواجنتوری آملان بيش از هر جای ديگری  
به را جاسوس انگليس  کهآرزومندی اين رو، سفير شوروی با 

در ، فرا خبواند .]گ-در امر مبادله اطالعات[ ه بودنصادقان
 . گفتسخن  1941باره آمدن انيتسيلوتی نزد فقير ايپی در 

 
النکاسرت تالش ورزيد فاکت آمدن انتسيلوتی را به وزيرستان 

جاسوس ديگر «بنا به اطالعات دست داشته او  و گفت انکار منايد
ه ر ايپی بايتاليايی به نام آشيری برای ديدار با فقي

از راه افغانستان و  1941او در هبار  .وزيرستان آمده بود
 . »به وزيرستان آمد و دوباره به ايران برگشت ايران

 
ديگر به در اين ديدار ميخاييلف و النکاسرت  ،هر چه بود 

بررسی مساله پويايی استخبارات فاشيستی در وزيرستان 
 . نپرداختند

 
سازمان های  پويايی هایه در بار سخن گفنتالنکاسرت با 

به ميخاييلف توصيه  ،کشورهای حمور در افغانستان ستخباراتیا
به  -به هاشم خان بدهد به شکل شفاهی منود اين اطالعات را

 .گونه يی که انگليسی ها اين کار را می کردند
 
در پيوند با  ،رزدنت استخبارات بريتانيا در افغانستان 

 سویهاشم خان از «ابت بسازد که ث به سفير شوروی اين، کوشيد
های خصمانه شوروی ستيزانه کشورهای حمور را  پويايیجلو  ،خود

بيشرت قانع  شبرای اين که مشوره االنکاسرت . »خواهد گرفت
را به  »ماجرای لوگر«کننده تر باشد، رخدادهای مرتبط با 

در «که پس از آن هاشم خان اعالم منود که  عنوان مثال آورد
استخبارت  اداره ،به دستور او دهار خوب اجنام شنتيجه ک

                                                 
//  21/3/1942يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با النکاسرت تاريخی .  1078

، پرونده 1942، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 .56-46، برگ های 163، پوشه 16، کارتن 4ويژه 
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خصمانه خارجی ها را کشف  دسيسه های  افغانستان موفق گرديد
 .»و جلو آن را بگيرد

 
انگليس استخبارت  که روشن بسازد کوشيدهنگامی که ميخاييلف 
بازی دورفر و براندت  اوبر] ماموريت[چه نقشی را در شکست 

گر از دادن پاسخ سر باز زد و اعالم النکاسرت بار دي ،منوده بود
کار مربوط به دو مستقالنه هاشم خان توانسته بود «: داشت 

 . »آملانی را کشف منايد
 

در باره اوضاع در  ،در پايان ديدار با النکاسرتسفير شوروی، 
مرزهای هند و افغانستان و مناسبات ميان کابل و قبايل 

و طفره نرفت ن پاسخ اين بار النکاسرت از داد. پرسيد پشتون
افغان ها . آرام است روی هم رفتهدر ميان قبايل کنون «: گفت

افزون بر اين، . دست يابند یتوانسته اند به اوضاع آرام
 بيشرتبا کابل  و در گام خنست قبيله سليمان خيل قبايل غلزايی

لزايی ها در برابر غمگر  .سر دمشنی دارند از ساير قبايل
      ».چون اسلحه ندارند .ت به قيام منی زنندحکومت افغانستان دس

 
از خماصمت غلزايی ها نسبت به  با سخن گفنتجاسوس انگليس 

امان اهللا کار خرابکارانه «: نشاندهی کرد ،خاندان يحيی خيل
و  »پيش می برد خود را در برابر کابل با تکيه بر غلزايی ها

انی ها و امانيست ها استوار ترين تکيه گاه آمل«که : زودفا
  .»هستند ايتاليايی ها

 
رو به ميخاييلف وعده سپرد  ،هنگام برآمدن از سفارتالنکاسرت 

 ستيزانه  به زودی داده هايی را در باره تکاپوهای شوروی
 . به او اطالع دهد آملانی ها در افغانستان

 
گواه بر  ،بازديد النکاسرت و اطالعات به دست آمده از او

انگليس به برپايی پيوندهای بيشرت آرزومندی استخبارات 
مهه اطالعات به دست . تنگاتنگ تر با استخبارات شوروی بود

 . ارزيابی گرديد نکته سنجانه ،آمده از النکاسرت
 

فشرده گزارش 1079،معاون بيری -ميرکولف 1942 لاپري 26 به تاريخ
اطالعات به دست آمده از جاسوس  بازرسیرا در باره نتايج يی 

در اين سند . گسيل داشتزف وعنوانی ديکانابل انگليس در ک
مهه اين اطالعات به جز از از برخی از ... «: گفته شده بود

استثنائات کوچک با واقعيت وفق دارند و به موقع آن برای ما 
برخی از فاکت ها دارای قدامت سه، چهار ساله . روشن بودند

ن يک رشته عدم دقت های ماهوی که در پشت آدارای اند و 
مگر حتريف مستقيم اطالعات . منافع انگليسی ها پنهان می باشد

از اين رو، به  .گمراه کننده را ما در آن پيدا منی توانيم

                                                 
مارشال الورينتی بيری، کميسار خلق در امور اطالعات و امنيت در .  1079

از چهره های ترسناک تاريخ شوروی در دوره ترور و  يکی -دوره استالين
 .  گ-وحشت استالين
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چنين اطالعاتی از انگليسی ها در کابل پيوسته دست آوردن 
  1080.»...سودمند پنداشته می شود

 
در ماه : استخبارات شوروی بدهکار استخبارات انگليس مناند 

انگليسی ها با داده های  »اکمال«آغاز به  1942ل اپري
 1942در جون و 1081استخباراتی به دست آمده از هبارت رام منود

کميسار خلق در امور امنيت دولتی شوروی پيشنهاد فيتين را 
با استخبارات انگليس در « پذيرفت که نوشته بود در زمينه
به توافق  )هبارت رام( اگيری بامهی از امکانات روم هباره هبر

اين گونه، خنستين گام برای آغاز عمليات بامهی سرويس 1082.»رسيد
ويژه شوروی و بريتانيا در زمينه نابود سازی اجنتوری  های

 .فاشيستی در افغانستان برداشته شد
 

شوروی و بريتانيا به  سازمان های اطالعاتیبرای اين تصميم 
آن . ن نبوديک تصميم آسا ،خاطر دوره دراز خماصمت ميان آن ها

پيشين را  نعينی حريفا نيازمگر  !هم به ويژه در افغانستان
مشرتک،  به خاطر پيروزی مشرتک بر دمشنتا وادار گردانيد 

 .تنگاتنگ مهکاری منايند
 

سودی دانست با بازداشت  1942استخبارات سياسی هند در اوايل 
که !) و حتا هم سه گانه است(که هبارت رام يک اجنت دوگانه 

 1083.ای شوروی هم کار می کندبر
 

زير ذره بين دو  در در هند »ابوير«های دورمنای گرفنت فعاليت 
آشکار است  ،گانه سرويس های ويژهه کشورهای ائتالف ضد هيتلری

مهکاری با  علت عمده يی بود که انگليسی ها را وادار گردانيد
هر چه بود، هبارت  .از سر بگيرند 1942استخبارات شوروی را در 

برای ارتباط با از سوی شوروی ها  1942در ماه جون رام 
  1084.استخبارات انگليس معرفی گرديد

 
ر و شوروی در برابر يکار بامهی سرويس های ويژه بريتانيای کب

رهربی  .ادامه يافت پيروزمندانه ،اجنتوری فاشيستی در هند
استخبارات خارجی شوروی چنين فيصله يی را به خاطر وخامت 

                                                 
معاون کميساريای خلق در امور کشوری شوروی  -گزارش ميرکولف.  1080

بايگانی سياست خارجی فدراسيون //  26/4/1942عنوانی ديکانوزف تاريخی 
، برگ 8، پوشه 200، کارتن 24، پرونده ويژه 1942، سال 071روسيه، فوند 

2. 
از بازی بيرون می شوند ، مسکو،  »تاراجگران«. ال. کوزنتس يو.  1081
 .57. ، ص1992

، »ابوير«سوتسکف، جدايی خواهی ناشناخته در خدمت سرويس امنيت و .  1082
 . 239. ، ص2003از پرونده حمرم استخبارات، مسکو، 

گزارش مهيندرا سينگ سودی در : گزارش استخبارات سياسی هند زير نام.  1083
 .1942/ 24/03، تاريخی »توطئه بوس«ه بار
، 1992از بازی بيرون می شوند ، مسکو،  »تاراجگران«. ال. کوزنتس يو.  1084
 .57. ص
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هند بريتانيايی اختاذ  »آزاد«اع در نوار قبايل شديد اوض
سازمان های با تشريک مساعی  فقير ايپی جايی که –ودمن

می در برابر انگليسی ها  پيروزمندانه ،کشورهای حموراطالعاتی 
به «می پنداشت که  1942ستاد کل بريتانيا در ماه می . رزميد

خرتی ل بادر مرز مشا» قبايل«خاطر واکنش غير قابل پيش بينی 
 1085.»اوضاع هتديد آميزی پديد آمده است ،هند
 

از مشارکت وزيری های افغانی در  ،حکومت بريتانيا در هند
از اين رو،  .بودبس نگران، پريشان و نا آرام   ،قيام

حممد .] گ-علی[با  1942می  4سفير انگليس به تاريخ  –اوآيلی
ی يی را ضيادداشت اعرتا ووزير خارجه افغانستان ديدار  -خان

يکی از  -که در آن در باره روابط عبداهللا خان به وی سپرد
در ماه 1086.سخن به ميان آمده بود اتباع افغانی با فقير ايپی

اوآيلی بار ديگر ناگزير بود به حکومت افغانستان  ،می
در باره اشرتاک اتباع افغانی در را  يی یيادداشت اعرتاض

 ند از سوی فقير ايپیناآرامی های سازماندهی شده در خاک ه«
 1087.»بفرستد

 
 »ديمارش«سفير انگليس به آگاهی ميخاييلف رساند که پس از 

حکومت افغانستان به بازداشت اجنت های آملانی اقدام  ،او
به ويژه از دستگيری اوتام چند بسيار  آيلی،او. منوده است

خشنود بود که به گفته او با آملانی ها ارتباط داشت و با 
هم استخبارات . ه بودگريز او از هند مهکاری منودبوس هنگام 

 انگليس و هم استخبارات شوروی هر آن چه را که ممکن بود برای 
، پويايی های اجنتوری کشورهای حمور در افغانستانبرهم زدن 

 .  اجنام می دادند
 

اهللا وردی  ،1942پس از آمدن هبارت رام به کابل در اواخر اپريل 
های ويتسيل و  برنامهمفصلی در باره  يف از نزد او مدارک

انگليسی  برابردر  ويرانگرانهرامسوس مبنی بر هپن ساخنت کار 
 تدبيرهایاين بود که . ها در گسرته قبايل پشتون به دست آورد

را  »ابوير«برای آن که رزدنتوری شتابانی روی دست گرفته شد 
ل نوار قباي در پنهان شدن و از کابل گريز به هرگاه تالش

 1088.منايند،  بازداشت و به مسکو بربند هند بريتانيايی» آزاد«
 

                                                 
1085. Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second World 
War. Stuttgart, 1981 , p. 500. 

//  4/5/1942دار ميخاييلف با اوآيلی تاريخی يادداشت صورت جملس دي.  1086
، پرونده 1942، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 

 . 92، برگ 163، پوشه 16، کارتن 4ويژه 
//  4/5/1942يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با اوآيلی تاريخی .  1087

، پرونده 1942، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 . 131، برگ 163، پوشه 16، کارتن 4ويژه 

، 1992از بازی بيرون می شوند ، مسکو،  »تاراجگران«. ال. کوزنتس يو . 1088
 .53. ص
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 رایبانگليسی ها نيز با اطمينان می توان گمان زد که 
برنامه چون در روشنی مهه  .گرفتاری ويتسيل آماده شده بودند

تنها . استخبارات آملان در افغانستان و هند بودندهای 
 . دادرگ جنات را از شکست بز »ابوير«احتياط کاری پيلگر 

 
شوروی در افغانستان سرگرم شکار  »اطالعات چيان«مادامی که 

رييس استخبارات خارجی  -فيتين ،ويتسيل بودند، در مسکو
 تدوين عمليات در عرصه جذب و جلب رامسوستصميم به  شوروی؛

در حاشيه گزارش اهللا وردی  او 1942ماه می  11به تاريخ . گرفت
از  1089.»ح جذب رامسوس را ترتيب دهيدطر! اوتروشنکو«: نوشتيف 

 1942 هنوز در ماه میاين جا بر می آيد که استخبارات شوروی 
استخبارات های پويايی آوردن کامل دردر انديشه زير کنرتل 

 .بود آملان در افغانستان
 

رهربی وزارت  ،اوضاع انفجار آميز در مرزهای هند و افغانستان
تا  بر آن داشته بود وی راورسازمان های اطالعاتی شو  هخارج

به . دنبه دقت اوضاع را در گسرته قبايل پشتون نظارت مناي
 و گسيلبه ميرکولف را  نامه يیزف وديکان 1942می  30تاريخ 

تاريخ و وضعيت  در بارهرا مدارکی «در آن خواهش منود تا 
 دسرتس بهمعاصر قبايل در افغانستان و به ويژه قبايل پتان 

 1090.او بگذارند
 

به  دستگرفت دستور ) اهللا وردی يف(زمان  ،در رابطه با اين
در .  بيازدآوری اطالعات بايسته در باره قبايل پشتون گرد

که از مسکو به او فرستاده شده بود، آمده  یدستور العمل
اقامت  پويايی های قبايل در کشور کنون ،برای ما«: بود

برای انات را مهه امک. دارد یدلچسپی به ويژه بزرگفيهای مشا 
هم امکانات خود  -به کار گيريدبه دست آوردن کاملرتين مدارک 
منظور از منايندگان سازمان (را  و هم امکانات نظاميان مهسايه

  1091.») ....است. او. ار. گ -اطالعات نظامی شوروی
 

چون هرگونه اطالعات . بسيار دشوار بود سکوم يفهاجنام اين وظ
حمرم پنداشته می  بسدر افغانستان  در باره قبايل پشتون مرزی

خود در  گزارشافزون بر آن، رزدنت شوروی مکلف بود در . شد
سازمان های های  پويايی پيراموننه تنها  ،باره اين قبايل

اطالع آملان و ايتاليا در مرزهای هند و افغانستان  اطالعاتی
و  افغانستان های ، بل نيز تصويری از سياست حکومتدهدب

 .پرداز منايد هند بريتانيايی» آزاد«در نوار قبايل انگليس 
 . اجنام داد پيروزمندانهاين وظيفه دشوار را  اهللا وردی يف،

 
                                                 

، بايگانی سرويس استخبارات خارجی روسيه، 131يادداشت مشاره .  1089
 . ، جلد يکم»تاراجگران«پرونده 

، جلد يکم، برگ »قبايل« بايگانی سرويس استخبارات خارجی، پرونده.  1090
71 . 
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پيشربد عمليات های به ويژه يی در شيوه ويژه  ،رزدنت شوروی
او مهواره مهه نيروی خود را به جذب تنها يک : پيچيده داشت

ت مهه جانبه در باره اطالعا دارای -بسيار ارزمشند ، مگر»منبع«
به سخن . ؛ متمرکز می گردانيدمساله طرف دلچسپی جانب شوروی

خاور زمين عمل می معروف ديگر، اهللا وردی يف بر پايه يک ّمّثل 
. ، به سرش بزنهرگاه خبواهی کسی را از پای در بياوری«: کرد

اين بار هم چنين . »آن گاه بدنش خود به خود از پا می افتد
 . شد
 
از نزديکی از اجنت  ت،پول هنگفپرداخت انست در ازای تو او

گزارش ساالنه استخبارات  ،های خود در حمافل دولتی افغانستان
پشتون  »آزاد«افغانستان را در باره اوضاع در نوار قبايل 

 1942به گمان غالب، سر از سال . ردوهند بريتانيايی به دست آ
ای ويژه افغانستان اطالعات به دست آورده شده از سوی سرويس ه

به گونه منظم آغاز به رسيدن به مسکو منودند که پس از آن 
بی  ،عمال اجنتوری استخباراتی افغان ها در هند بريتانيايی

آن که بويی بربد، ارزنده ترين اطالعات را به گونه غير 
در نتيجه، . مستيقيم به دسرتس استخبارات شوروی می گذاشت

ارزش اين اطالعات  به .سکو می رسيداطالعات به دست آمده به م
که استخبارات خارجی شوروی از  آن پی بربداز روی می توان 

بلند پايه خود حتا فهرست اجنت های انگليس را که در » منبع«
ميان قبايل در مرزهای هند و افغانستان کار می کردند، به 

    1092.دست می آورد
 

هر چه بيشرت رو اوضاع در مرز هند و افغانستان  ،در ماه جون
فقير ايپی با تکيه بر کمک پشتون های . به وخامت داشت

انگليسی ها در در برابر آغاز به اقدامات رزمی  ،افغانستان
حمروم ساخنت  هحکومت انگليس با تالش ب1093.وزيرستان جنوبی کرد

تقاضا که  اين بر کابل را بافشار  ،فقير از کمک افغانستان
شدت قدغن منايد، وزيری ها را محايت از  یبر اتباع افغان

را  یاوآيلی بار ديگر پروتست 1942در ميانه های جون «. خبشيد
در رابطه با مشارکت اتباع افغانستان به وزير امور خارجه 

 1094.»اعالم داشت افغانی در نا آرامی های وزيرستان
 

به سفير  ،سفير بريتانيا پس از ديدار خود با شاه حممود خان
نگرانی بزرگ ... رامی هاآاين نا... «: داد اطالع ميخاييلف

اوآيلی از سفير شوروی 1095.»حکومت بريتانيا را بر می انگيزد

                                                 
 .164-138مهان جا، برگ های .  1092
//  4/5/1942يادداشت صورت جملس ديدار ميخاييلف با اوآيلی تاريخی .  1093

، پرونده 1942، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
 . 28، برگ 165، پوشه 16، کارتن 4ويژه 
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از او پذيرايی بس  افغانستان که وزير خارجه داشتپنهان ن
بی آن که هيچ متايلی به برآوردن خواهش جانب «سردی کرد 

 1096.»انگليسی نشان بدهد
 

گليس و نبات الندن، بی آن که تيره شدن موقتی مناس
هر  1942را به سنجش بگيرد، ناگزير بود در جريان  ستانافغان

در . سازد نيرومندترچه بيشرت فشار را بر حکومت هاشم خان 
اوآيلی بار ديگر ناگزير گرديد با اطاعت از  1942اواخر جون 

دستورهای حکومت مهايونی، يادداشتی را به وزارت خارجه 
اتباع  «آن گفته شده بود، که افغانستان گسيل دارد که در 

افغانستان به مشارکت در ناآرامی های سازمان داده شده از 
 ،مگر1097.»ادامه می دهند سوی فقير ايپی در نوار قبايل پتان

حتا پس از اين هم حکومت افغانستان شتابی به خرج منی داد 
 .ورده سازدآبرانگليسی ها را  خواست های

 
به  به خاطردر کابل، با تالش در اين اوضاع، سفارت انگليس 

 1942در نيمه دوم سال  ،دست آوردن پشتيبانی متحد شوروی خود
اطالعات مفصلی را در باره مناسبات افغانستان و انگليس به 

استخبارات انگليس به ابتکار خود  .گذاشت شوروی سفارتدسرتس 
نه تنها در باره افغانستان  واگذاری اطالعاتمهچنان آغاز به 

 سفارت شورویبه دسرتس  ی، بل نيز در باره قبايل پشتونمشال
النکاسرت فشرده حمتوای اصلی گزارش  1942جوالی  4به تاريخ . منود

کشورهای حمور را در  سازمان های اطالعاتی در باره پويايی
 . افغانستان به اطالع ميخاييلف رساند

 
ری مهراه با مدارک در باره مهکا ،رزدنت استخبارات بريتانيا

در باره را مهچنين اطالعاتی  ،رهربان بامساچی با آملانی ها
 ؛آملانی ها و ايتاليايی ها در هند ويرانگرانهپويايی های 

 -بازداشت غالم عمر خان خرباو  مهو،. سپردبه سفير شوروی 
رابط ميان سفارت ايتاليا در کابل و فقير ( پيلوت افغانی

با اوتام چند در  که(بازرگان هندی  -و خان شيرين )ايپی
در اين حال،  .ميخاييلف رساند آگاهیبه  را ،)ارتباط بود

ايتاليايی ها در از کار که ( آملانی ها«: افزود النکاسرت
پيوندهای  ،در اين اواخر ،)رابطه با فقير ايپی ناخشنود اند

 1098.می خبشند گسرتش اوبا را خصمانه خود 
     

سفير شوروی رساند  آگاهیافزون بر اين اطالعات، النکاسرت به 
های خود را بر ضد هند از خاک تکاپو که استخبارات جاپان نيز

                                                 
 مهان جا. 1096
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از زبان او ميخاييلف آگاهی  .پوياتر ساخته است ،افغانستان
بزرگ سپاهيان انگليسی متشکل از هفت لشکر  یيافت که گروهبند

 . مستقر می باشددر استان مرزی مشال باخرتی، 
 

ر برابر قيام سراسری قبايل پشتون پس از حادثه خوست، که د
قرار گرفته بود، بريتانيای کبير هر آن چه را که ممکن بود 

در مرزهای هند و  ها اجنام می داد برای آن که از شورش
، استخبارات پيونددر اين . افغانستان جلوگيری منايد

بريتانيا، قاطعانه تر آغاز به مبارزه در برابر پويايی های 
به گونه يی که . تی در ميان بامساچی ها منوداجنتوری فاشيس

ها تثبيت منوده بودند، بسياری از اعضای سازمان  بريتانيايی
وظايف استخبارات  ،های ضد شوروی بامساچيان در افغانستان

به ياری آن ها سفارت مهو، . آملان را در هند اجنام می دادند
 . آملان با فقير ايپی متاس برپا منوده بود

 
رسيدگی به  ،ميان لندن و مسکوپايه توافق بامهی  چون بر
با سازمان  مهکاری سازمان های ضد شوروی در افغانستانمساله 

مسووليت ويژه کميساريای خلق در  -های اطالعاتی کشورهای حمور
اجنتوری  نابودسازیامور داخلی بود، انگليسی ها برای 

فنت کمک به ناگزير بودند برای گر ،در ميان بامساچيان فاشيستی
 .رو بياورنداستخبارات شوروی 

 
گرين از  -کونر 1942اگست  مبه تاريخ پنجدر مهين پيوند، 

سفارت شوروی بازديد و به ميخاييلف اطالع داد که او موفق 
 خانه تيمیدر قندهار،  آملانی ها که گرديده است تثبيت منايد

 سازماندهی ،از ايران به هند خود برای گسيل اجنت های يی
 . منوده اند

 
 ،مهاجری از تاشکنت است به نام مفتی صدر الدين ،صاحب خانه

زير نام زواران از پنج اجنت فاشيستی  ،که طی سه ماه گذشته
نعمان خان، عمر  -به نام های: آمده اندبه نزد وی مشهد 

ان دو خعمر  –يکی از آن ها  .خان، صفدر خان، سلطان و مرتضی
آن حمل های استقرار سپاهيان نامه و نقشه يی را که در 

، به سفارت آملان انگليسی و شوروی در ايران نشانی شده است
  .رسانيده است

 
ان بنا خعمر  ،گرين سپس گفت که پس از اجنام اين وظايف -کونر

پس از  او،. به دستور آملانی ها رهسپار وزيرستان گرديده است
ارات شوروی ابراز آرزومندی کرد که استخب ،دادن اين اطالعات

چون اين کار . اين افراد ارتباطی آملانی را دستگير ننمايد
انگليسی ها را از امکان نظارت بر پويايی ها آن ها حمروم می 

 1099.گرداند
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 ازانگليسی ها  ،گرين با ميخاييلف –پس از اين ديدار کونر

در باره مفتی صدر  یاطالعات دريافتخواستار استخبارات شوروی 
 . را به دست آوردند آن ،پس از چندی د کهگرديدن الدين

 
سپردن اطالعات به سفارت شوروی در جاسوسان انگليس در کابل، 

کشورهای حمور در نزديکی  امنيتیسازمان های های پويايی باره 
اوآيلی که از  -مرزهای هند و افغانستان را زير فشار سفير

برای راه اوضاع در گسرته قبايل پشتون نگران بود و تالش داشت 
از محايت  اندازی ديمارش تازه در برابر حکومت افغانستان

 .، آغاز کردندسفير شوروی  برخوردار گردد
 

بر حکومت  »آتشين«های تنهايی هر چند هم » يورش«اوآيلی در 
سفير . گرديدپيهم با سرخوردگی دچار شکست می  ،افغانستان

گوهای ف در باره گفتلييبريتانيا به ابتکار خود با ميخا
وی  1942اگست  14به تاريخ . دشوار خود با هاشم خان سخن گفت

با  1942اگست  8به اطالع سفير شوروی رساند که او به تاريخ 
کمکی که  قبالدر پروتستی را  هاشم خان ديدار و به او 

، اعالم سفارت ايتاليا در کابل به فقير ايپی رسانده است
 . منوده است

 
ن به اين سخنان شانه خالی کرد و از باور منودخان هاشم 

مهه افغان هايی که با «کوشيد اوآيلی را متقاعد سازد که 
ند، بازداشت شده اند و سفارت ه ااس بودمت سفارت ايتاليا در

ايتاليا منی توانسته است هيچ پولی را به فقير ايپی 
 1100.»...بفرستد

 
 ابراز داشت که فقير نه از کابل، بل از هند پول هاشم خان

در پاسخ، اوآيلی بار ديگر به هاشم خان . به دست می آورد
اعالم داشت که وزيری های شورشی از ايتاليايی های مقيم کابل 

پس از اين، هاشم خان گفتگو را به . دنکمک به دست می آور
بسرت ديگری کشاند و افاده داد که آرزو ندارد بيش از اين، 

 . به بررسی اين مساله بپردازد
 

که مهواره اطالعات به دست آورده از انگليسی  خاييلفسفير مي
به کمک جاسوسان پس از چندی  می آزمود،ها را بار ديگر 

شوروی، دريافت که سفير بريتانيا از او پنهان منوده بود که 
هنگام ديدار خود با هاشم خان کوشيده بود رهرب وزيری ها را 

به  ين منظورروی ا. نزد هاشم خان بی آبرو و بی اعتبار سازد
ابراز داشته بود که او بايد از مبباران های  هاشم خان

برای انگليسی ها روشن گرديده «وزيرستان خشنود باشد، چون 
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فقير ايپی با پول های  -است که وزيری ها و رهرب شان
ايتاليايی ها می کوشند نه تنها به انگليسی ها زيان هايی 

ابر کابل در بر شوريدننيز در پی  لب....برسانند
 . هاشم خان به اين گفته ها باور ننموده بود مگر،1101.»هستند

 
فقير ايپی نزد  بدنام ساخنتبرای  انگليسی ها ،در مهين راستا

در باره مهکاری در کابل باشندگان افغانستان، آوازه هايی را 
چنين آوازه هايی . پخش منودند با حکومت بريتانيا در هند او

هنگامی که مهه تالش (نيز  1945 –1943ای از سوی آن ها در سال ه
های استخبارات بريتانيا مبنی بر کشنت فقير ايپی به پيروزی 

  .، پخش گرديده بود)نرسيده بود
 

چنين آوازه های گرم را  ،آن هم -در خاور زمين آوازه ها
از اين رو، استخبارات شوروی اطالعات . مهواره جدی می گيرند

پيگيرانه را ير ايپی با انگليسی ها در باره مهکاری ممکنه فق
رهربی استخبارات  1942در اوايل ماه سپتامرب  .باز می آزمود

خارجی شوروی گزارشی را از کابل در باره وضعيت وزيرستان به 
 بازآزمايیمواد مربوط به  ،در اين سند مفصل. دست آورد

آوازه ها در باره فقير ايپی آورده شده بود که از سوی 
در گزارش .  ت شوروی در افغانستان رد گرديده بوداستخبارا

فقير دمشن سوگند خورده و سرسخت انگليسی ها ... «: آمده بود 
است و می تواند کمک حمسوسی به کشورهای حمور در مبارزه آنان 

 . منايد )متحدان( در برابر کشورهای متحد
 

از مهه آن چه که در باال آمد، بر می آيد که وضعيت در 
هرگاه به . تان مستلزم توجه بايسته از سوی ما می باشدوزيرس

به تنهايی می وزيری ها  که سنجش بگيريم که افزون بر اين
در اوضاع کشور را هزار جنگجوی کالس اول  50-40توانند 

سه ميليون پتان قبايل ديگر  ،کهستانی را به ميدان بياورند
 مرد جنگیهزار  400-300هم اند که توانايی به ميدان آوردن 

ما  که معرتف نشويم که ه نيستدنشاي ،در آن صورت. دارند را
مراقب اوضاع در سراسر نوار  وجهترين موشگافانه بايد به 

   1102 .»باشيم» آزاد«قبايل 
 

با در دست داشنت اطالعات سازمان های اطالعاتی انگليس و شوروی 
 در باره پويايی های خرابکارانه اجنتوری فاشيستی در گسرته

قبايل پشتون و در ميان بامساچيان و با ديدن آن که حکومت 
آغاز به مهکاری  ،افغانستان آماده است به جانب آملان بپيوندد

در . های هر چه بيشرت تنگاتنگ تر در افغانستان و هند منودند
                                                 

گزارش ميخاييلف به کميساريای خلق در امور خارجی، تاريخی .  1101
، 1942، سال 06بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند  // 7/9/1942

 .30-29، برگ های 165، پوشه 16، کارتن 4پرونده ويژه 
 

، جلد يکم، برگ »قبايل«بايگانی سرويس استخبارات خارجی، پرونده  . 1102
135.  
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سفير بريتانيا با  -کريپس هنگام ديدار 1942نيمه خنست 
ايل اصلی در باره مس ،معاون وزير خارجه شوروی -ويشنسکی

مهاهنگی پويايی های سرويس های ويژه شوروی و بريتانيا در 
 1103. »بررسی گرديد افغانستان

 
مبادله اطالعات استخباراتی در باره پويايی های  1942در اواخر

از  :از جمرای دو کانال اساسی صورت می گرفت اجنتوری فاشيستی
ه رهربی سرهنگ طريق منايندگی استخبارات بريتانيا در مسکو، ب

جرج هيل و نيز هنگام ديدارهای اهللا وردی يف ) بعدها جنرال(
رت رام اهب 1942هنگامی که در ماه اکترب 1104.با النکاسرت در کابل
 وردی يف به آگاهی وی رساند که پس از اين به کابل آمد،  اهللا

  .او برای استخبارات بريتانيا نيز کار منايد
 

هبارت طالعات به دست آورده از به ياری اشوروی و انگليس، 
در باره مهه برنامه های کشورهای حمور در هند پيوسته ، رام

مگر، استخبارات سياسی هند به . آوردندمی آگاهی به دست 
رت رام را زير پرده حمرميت ارهربی سيلوير، چنان مهکاری با هب

هند بازداشت  جاسوسینگه داشته بود که او از سوی سازمان ضد 
مگر آن  .هبارت رام به آگاهی آن ها رساند که او کيست .گرديد

اجنت سازمان اطالعات  ،»آدم ماتسوتی«آن باور نکردند که 
سياسی هند باشد و از اين رو ناگزير چندی در بازداشت به سر 

 1105.برد
 

فرود آوری  برنامهاز زبان هبارت رام در باره انگليسی ها 
از اين رو، . افتنددر وزيرستان آگاهی يی آملانی کماندها

اجنت  1943جنوری  دوازدهم. تصميم گرفتند فقير ايپی را بکشند
مگر، . های بريتانيايی به جان رهرب وزير ها سوء قصد کردند

فقير ايپی که در اثر انفجار نارجنک دستی به سختی زمخی شده 
 1106.زنده ماندجان به در برد و بود، 

 
ترين و با  ی سرشناستالش های انگليسی ها مبنی بر نابودساز

تنها بار ديگر به تيره  ،اتوريته پيشوای پشتون های وزيری
حتا قبايل مرزی . اجناميد» آزاد«شدن اوضاع در نوار قبايل 

که در گذشته نسبت به حکومت بريتانيا حسن نيت داشتند، برای 
 1107.فقير پول فرستادند

 

                                                 
از پروفيسور هاونر به خاطر اين که اين اطالعات را به دسرتسم .  1103
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ات استخبار ،مادامی که رهرب وزيری ها در بسرت آرميده بود
بريتانيا نيز می توانست خواب آرامی داشته باشد و نگران 
فرودآری گروه استخباراتی کماندويی آملانی ها در وزيرستان 

استخبارات انگليس اطالعات  1943مگر، در ماه فربوری . باشدن
حمور در موثقی دال بر آمادگی سازمان های اطالعاتی کشورهای 

 ،اين بار. ست آوردبه د برپايی قيام تازه در وزيرستان
کمک شاينده يی به استخبارات آملان  ،»فعال«سازمان ضد شوروی 

 1108.ارائه کردپشتون » آزاد«در نوار قبايل
 

مهه  طالعاتابه دست آوردن رای های اطالعاتی انگليسی، ب سازمان
سازمان مهاجران ، »فعال«های سازمان برنامهدر باره  جانبه

در به عنوان دستاويز رخنه را  »اجنمن خباری« -خبارايی در هند
سرويس های ويژه  .ندبه کار گرفت ،»ابوير«و » فعاليون« ميان

توانستند  ،به کمک اجنت های خود در رهربی اين اجنمن انگليس
در » فعال«که در آن رهرب  دنرا به چنگ بياورنامه های ترازی 

آملان در سازماندهی قيام نوبتی ضد مهکاری  برنامه هایباره 
 . گزارش داده بود 1943يتانيايی در وزيرستان در هبار بر
 

هم بر ضد انگليس و هم  ،با استخبارات آملان» فعال«سازمان 
ماه می  15از اين رو، به تاريخ . بر ضد شوروی مهکاری می منود

به مولوتف يادداشتی را  ،سفير انگليس در مسکو -کئير 1943
های خرابکارانه  در باره پويايی اطالعاتیکه در آن سپرد 

بازتاب به  اجنتوری فاشيستی در گسرته قبايل پشتون و خبارا
مبنی در باره متايل آملانی ها مطالبی  در اين سند. يافته بود

به ناآرامی ها در گسرته قبايل در هند از طريق «بر اين که 
مهچنان خاطر نشان شده  .آمده بود، »مساعدت منايند فقير ايپی

تن از شهروندان  سی و ششريتانيا فهرستی از حکومت ب«بود که 
 .»دارد که در اين توطئه دست دارند اختياردر را افغانستان 

1109   
 

سازمان ترازی به «در يادداشت کئير خاطرنشان شده بود که 
آملانی ها در ازای کمک های آملان بر ضد حکومت شوروی در 

 1110.»می منايد ياری ،خبارا
 

دستور العمل حکومت خود را  ،داشتياد پيوستکئير به عنوان 
در اين دستور . ه بودبه سفير اوآيلی در کابل ارائه داشت
برنامه  بی درنگتا العمل از اوآيلی خواسته شده بود 

تن از اجنت های فاشيستی مرتبط با فقير  سی و سه بازداشت
برای بر هم زدن پويايی های سازمان های اطالعاتی را  ايپی

                                                 
کئير به تاريخ  -ميموراندم حکومت انگليس که از سوی سفير.  1108

بايگانی سياست خارجی فدراسيون .// به مولوتف پيشکش شد 15/5/1943
، برگ 215، پوشه 20، کارتن ...، پرونده ويژه 1943، سال 06روسيه، فوند 
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روی دست  گسرته قبايل پشتون هند بريتانيايیکشورهای حمور در 
سفير می بايستی از حکومت افغانستان به دست می  .بگيرد
 : آورد

که در سفارت های  را اخراج جاسوسان آملانی و ايتاليايی -1
 .از کشور ،اين کشورها در کابل کار می کردند

تن جاپانی که در قندهار کار می چهاربيرون راندن  -2
 .کردند

با سفارت های » افغانیپول «ه ارزی با قطع مبادل  -3
برای آن که آن ها نتوانند فقير  ،کشورهای حمور در کابل
 1111.ايپی را متويل منايند

 
لزوم ديمارش بامهی  ثابت ساخنت برایسفارت بريتانيا در کابل، 

پی نامه ترازی افوتوک ،بنا به رهنمود لندن ،به حکومت شوروی
 1943ماه می  19تاريخ مسکو به . به جانب شوروی داد را

موافقت خود را با اقدامات بامهی با انگليسی ها در 
مگر، فيصله شده بود که سفير شوروی 1112.افغانستان ابراز داشت

 به هاشم خان يادداشت پروتست خود را يلیآاوتنها پس از 
چنين  ،اين بار. اجنام شود جداگانهاين کار بايد و  بسپارد

ناشی از آن بود که انگليس نه  ی از جانب شورویراحتياط کا
بل نيز اجنت های  ،جاسوسان فاشيستیخواهان اخراج تنها 
، از )که شوروی هنوز با آن وارد جنگ نگرديده بود( جاپانی

 . افغانستان بود
 
با اجنام رهنمود لندن با هاشم اوآيلی  1943می  26تاريخ  به

و  یاجنت های فاشيست و از او خواستار بازداشتخان ديدار 
از دوخ و چهار جاپانی و ويتسيل  ،اخراج انتسيلوتی

ساخنت ه صدر اعظم افغانستان از بر آوردمگر، . شد افغانستان
 .سر باز زد تقاضاهااين 

 
اوآيلی به اطالع ميخاييلف رساند که هاشم  ،پس از اين ديدار

پيلگر  -رفتار سفير آملان« :ه است که اعالم داشت به او خان
اين چنين 1113.»از رفتار پاپن در ترکيه نيست بدتر ،در کابل

ناشی از تقاضای انگليس مبنی  ،واکنش تند از سوی هاشم خان
. بر اخراج اعضای سفارت های کشورهای آملان و ايتاليا بود

هاشم خان مدت ها پيش می  ،که اين ها جاسوس هستندرا  اين
 مگر تقاضای اخراج آنان را نقض استقالليت کشور .دانست
 . می پنداشت نستانافغا

                                                 
 .5-4مهان جا ، برگ های .  1111
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 ،اوآيلیبا بی درنگ پس از ديدار  با اين هم، هاشم خان،

پيلگر را نزد خود فرا خواند و از او خواست تا به منايندگی 
از حکومت آملان و نه از طرف خود به او تضمين بدهد که 
جاسوسان آملانی به پويايی های خود در افغانستان پايان 

پيلگر به اطالع هاشم خان رساند  1943جون در اوايل . خشندبب
  1114.که حکومت آملان موافق است چنين تعهدی را به گردن بگيرد

 
کوشيد اوآيلی را  ی،هاشم خان با به دست آوردن چنين اطمينان

در پی اخراج اعضای سفارت به آملان و که متقاعد گرداند 
حتا بازداشت آغاز شده . نگرديدموفق  ،مگر .نباشدايتاليا 
اوآيلی را ناگزير نگردانيد از تقاضای  ،ی فاشيستیاجنت ها

دوخ و چهار جاسوس  ،خود مبنی بر اخراج انتسيلوتی، ويتسيل
 .دست بر دار شود ،جاپانی

 
يادداشت سفير شوروی،  -ميخاييلف 1943جون  هشتبه تاريخ 

پس از اين، . به هاشم خان سپرد اعرتاضيه حکومت شوروی را
های ر است تقاضار گرديد که ناگزيبرای حکومت افغانستان آشکا

اين بود  .ر و احتاد شوروی را بر آورده سازديبريتانيای کب
 ،حکومت افغانستان به انتسيلوتی 1943در اواخر ماه جون که 

ويتسيل و دوخ پاسپورت های شان را با ويزای خروجی سپرد تا 
و امروز با اين هم، به دليل 1115.افغانستان را ترک گويند

دوخ و ويتسل افغانستان را تنها  ؛سفارت آملان های فردا کردن
مگر، انتسيلوتی در کابل . ترک گفتند 1943در ماه سپتامرب 

ايتاليا ديگر از جنگ برآمده  ،ماند، چون مقارن با اين زمان
  1116.بود
 

بر اجنتوری فاشيستی در افغانستان يک ضربه خرد اين گونه، 
ايان زود رس مهه کننده ديگر هم آورد آمد که نويد خبش پ

خبش اصلی کار . پويايی های استخبارات آملان در اين کشور بود
  .در اين راستا ديگر اجنام شده بود

 
بايسته است خاطر نشان بسازيم که اين پيروزی به هبای تيره 

چنين بر . شدن مناسبات انگليس و افغانستان به دست آمده بود
از مرز جماز يک  خانمی آيد که اوآيلی در روابط با هاشم 

در رابطه با اين، در ماه . پا فراتر گذاشته بودديپلمات 
او از سوی حکومت بريتانيا از کرسی سفير در کابل  1943جوالی 

با آن که وظيفه سپرده شده مبنی بر اخراج  .باز خوانده شد
. جاسوسان اصلی کشورهای حمور از افغانستان را اجنام داده بود
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در کابل نياز  ی»آدم نيرومند«يگر به د 1943انگلستان در 
نداشت که توانايی وارد آوردن فشار بر هاشم خان را داشته 

 .باشد
 

، به هند پرواز منود 1943جون  26هنگامی که اوآيلی به تاريخ 
 موقع ،»عرف ديپلماتيک«حکومت هاشم خان با زير پا گذاشنت 

گان کسی از منايند: زد» ديپلماتيک«دست به ديمارش  ،وداع
اوآيلی می . وزارت خارجه افغانستان او را بدرقه نکرد

توانست تنها به اين دل خوش منايد که پيروزمندانه کشور 
 1117.را ترک می گويدميزبان 

 
نسازد، تر برای آن که مناسبات با کابل را پيچيده  بريتانيا
تعويض منود که به » خوب«را با جيمز اسکواير » بد«اوآيلی 
خود را به ) اعتمادنامه(استوار نامه  1943اگست  5تاريخ 

امپراتوری  »پسنديده«مطابق سنت های  .ظاهر شاه تقديم کرد
جتربه بزرگ اطالعاتی و  آدمی با بريتانيا در افغانستان،

اسکواير زمان -گماشته شد »پشتون«شناخت مهه جانبه از مساله 
. بلوچستان و ايران کار کرده بود ،پيشاور ،مديدی در پنجاب

او به عنوان مستشار سفارت انگليس در هتران  1941سر از سال 
بايسته است اعرتاف کرد که سفير جديد ..... کار می کرد

جانشين بسيار مناسبی برای اوآيلی بود که افغان ها به او 
 .داده بودند) والی(» گورنر«لقب پر معنای 

 
: پس از چندی در سفارت شوروی نيز تغييرات کادری رو داد

روشن شد اين . خاييلف به عنوان سفير در هتران گماشته شدمي
کار نه تنها پاداشی بود به خاطر پنج سال کار بسيار سخت و 
توانفرسا در کابل، بل نيز رفنت به يک جای کار آرام تر مشرده 

ديپلمات های شوروی ميخاييلف مهانند بسياری ديگر از  . می شد
سالمتی  ،در نتيجه کار 1943در سال های جنگ جهانی مقارن با 

حتا در ايران توانست تنها چند . خود را زيامنند ساخته بود
ماهی کار کند که پس از آن برای مداوا به مسکو فرا خوانده 

 .شد
 

. حکومت افغانستان با خشنودی به پيشواز رفنت ميخاييلف شتافت
در کابل منی توانستند اخراج ديپلمات های آملانی و ايتاليايی 

نيز مشايعت بسيار   اين بود که او را. ببخشندبر وی را 
 . مانند اوآيلی منودند »سردی«
 
شارژ (به عنوان کاردار ، ساميلفسکی، .]گ-تا آمدن سفير نو[

گماشته شد که ناگزير بود بار ديگر با سفارت ) د آفير
به گونه هنايی جلو تا  انگليس در کابل به مهکاری بپردازد

در . فاشيستی در اين کشور را بگيرد پويايی های اجنتوری
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 به عنوان مستشار نو1118ايوان نيکواليويچ باکولين 1943اواخر 
تا پايان  ،بيش  تر از اين. سفارت شوروی در کابل گماشته شد

جنگ جهانی دوم در سفارت های ائتالف کشورهای ضد هيتلری در 
 .کابل تغييرات کادری رخ نداد

 
اسکواير و ساميلفسکی جهات و  1943اگست  11-10به تاريخ های 

اسکواير . راهکارهای اقدامات بعدی در کابل را بررسی منودند
به آگاهی ساميلفسکی رساند که سفارت آملان کماکان به متويل 

 اسکواير  ،با اين در پيوند. فقير ايپی ادامه می دهد
پيشنهاد منود تا موافقت هاشم خان را در زمينه حمدود ساخنت 

افغانستان «افغانی به دسرتس کشورهای حمور از طريق دادن ارز 
در اين حال خاطر نشان ساخت که  ،مگر .به دست بياورند» بانک

موجب بر  تاآورده شود بسيار نبايد بر افغان ها فشار 
می توان گفت که اين 1119.»در افغانستان نشويم درد سرانگيخنت 
آتيه شعار مهه سياست های  1945 -1944در سال های عبارت 

 . بريتانيای کبير و شوروی احتاد در مناسبات با اين کشور بود
 

در لندن و مسکو می ديدند که رايش سوم ناگزير به واژگونی و 
فروپاشی خود نزديک می شود و رهربی افغانستان برای آن که 

را در سال های  ها متاس های پنهانی آنکشورهای حمور بعدها 
به مهکاری های بيشرت تنگاتنگ تر  ،شندشان نکبه رخ  1942 -1941

لزوم ديگر،  ،در اين اوضاع. نداآماده با شوروی و انگليس 
 . بريتانيا افتاد –ديمارش های بامهی شوروی

 
حتفه  ،فروپاشی آغاز شده اردوگاه آملان 1943در ماه سپتامرب 

ها و ماموران استخباراتی انگليس و وزنينی برای ديپلمات 
 پس از برکناری موسولينی. به مهراه آورد شوروی در افغانستان

سفارت های بريتانيا و شوروی  ،و اعالم جنگ ايتاليا با آملان
منبع بس ارزمشند اطالعات در باره پويايی های  ،در کابل

کوارونی و  :کشورهای حمور در افغانستان به دست آوردند
 انتسيلوتی با اطاعت از دستور حکومت بادولو ناگزير گرديدند

فزونشماری را با منايندگان انگليس و امريکا و » گفتگوهای«
 . سپس هم شوروی داشته باشند

 
بايسته است دور انديشی سفير ايتاليا را ستود که با به دست 

بی درنگ در  ،آوردن اطالع از رم مبنی بر سرنگونی موسولينی
 وروزنامه های افغانستان اعالميه يی را به چاپ رساند 

ويکتور امانوئل سوم  -به پادشاه ايتاليا را وفاداری خود
مگر، کوارونی تا جای امکان . اعالم کرد) نه رژيم فاشيستی(

کدامين متاس با سفارت های کشورهای ائتالف ضد برپايی به 
با هراس از آن که ناگزير خواهد  -هيتلری در کابل نپرداخت
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تون گرديد به خاطر پويايی های خرابکارانه در گسرته قبايل پش
  .باشدپاسخگو 

 
با اين درک که سفير ايتاليا به خواست خود در  حکومت انگليس

باره مهکاری های سازمان های اطالعاتی کشورهای حمور در 
افغانستان لب به سخن خنواهد گشود، با حکومت بادولو 

بريتانيای  ،سازشنامه يی را به امضاء رساند که بر اساس آن
ايتاليا در کابل را به دوش خواهد سفارت  هزينه هایکبير مهه 

در عوض، لندن تقاضا کرد که ارتباط کوارونی با حکومت . گرفت
امين شود و او در کابل تايتاليا از طريق سفارت بريتانيا 

به  ،خود با آملانی ها در افغانستان هایدر باره مهه کار
 . بازگو منايدانگليسی ها 

 
روشن است او منی . نددر يک سخن، کوارونی را به حاشيه راند

با آغاز  ناگزير و ديده بگيردتوانست دستور رهربی خود را نا
به منايندگان کشورهای حمور  -اسرار متحدان پيشين خود بازگويی

 -اسکواير 1943سپتامرب  29به تاريخ . انگليس و شوروی منود
از سفارت شوروی بازديد و به ساميلفسکی  سفير بريتانيا،
دی پيش از لندن دو تلگرام به دست آورده است اطالع داد که چن

که در آن ها به او دستور داده شده است تا اعضای سفارت 
که می  یايتاليا را به مهکاری به مقصد به دست آوردن اطالعات

سودمند واقع توانند برای متحدان در جنگ در برابر آملان 
     1120 .»فرا خبواندشوند، 

 
ديدار خنستين يلفسکی در باره ديپلمات انگليسی به سامسپس 

پيِش رو با کوارونی که می بايستی شام مهين روز صورت گيرد، 
افغان ها از مهه اين «: اسکواير خاطر نشان ساخت. اطالع داد

ها ترسيده اند و هراس دارند که متحدان با ايتاليايی ها 
 گفتهروشن است ايتاليايی ها . روابط خوبی برپا خواهند منود

اری در باره حکومت افغانستان و مشاری از مقامات های بسي
  1121.»دارند

 
سفير  ساميلفسکی،در جريان سه هفته پس از اين ديدار با 

که به او بيش از صد  کردبريتانيا سه بار با کوارونی ديدار 
پرسش را در باره پويايی های سفارت های کشورهای حمور در 

مگر . مطرح ساخت ومافغانستان و هند در سال های جنگ جهانی د
 دبير اول سفارت بريتانيا -گرين -کونر ،مفصل تر از هر کسی

با  ،1943 اکترب -در ماه های سپتامرب) تقريبا مهه روزه(
 .می کرد» گفتگو«ديپلمات های ايتاليايی
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کوارونی هنگام اين ديدارها با انگليسی ها به گونه مفصل به 
سازمان های اطالعاتی آن ها در باره پويايی های خرابکارانه 

مگر، کوشيد نقش خود . باز گفت آملان و جاپان در افغانستان
را در تنيدن شبکه های جاسوسی کشورهای حمور در افغانستان و 

او مهچنان زمان درازی موافقت منی کرد . کمرنگ جلوه بدهد ،هند
که با آملانی ها و ايتاليايی  آن اعضای حکومت افغانستان را

تنها پس از به دست آوردن . ، نام بگيردی منودندها مهکاری م
تضمين از اسکواير مبنی بر اين که انگليس اين اشخاص را 

. را داد شانهای  مورد پيگيرد قرار خنواهد داد، نام
 به دست آورده از کوارونی را استخبارت بريتانيا اطالعات

نتيجه گيری کرد که سفير ايتاليا راست سر اجنام و  بازسنجی
 . ته استگف
 

انگليسی زبان زودتر از سفارت شوروی می کوشيد تا جای امکان 
 ،مگر. ها بداند که کوارونی به آن ها چه چيزهايی گفته است

با انگليسی ها شتاب منی ورزيدند اطالعات به دست آورده را 
اکترب  19از اين رو، به تاريخ . در ميان بگذارندمتحدان خود 

انگليس بازديد کرد تا حمتوای  ساميلفسکی از سفارت 1943
اسکواير به . روشن بسازد گفتگوهای اسکواير با کوارونی را

تنها  ،آگاهی او رساند که در گفتگوهای او با کوارونی
مورد حبث  »در هند.... مسايل مربوط به کار ضد بريتانيايی «

  1122 .قرار گرفته بود
 

سته و ج ،اسکواير با هبره گيری از يادداشت های خود ،سپس
به ساميلفسکی دلچسپ ترين اطالعات به دست آورده از  گريخته

به هر رو، او به آگاهی رساند که به . کوارونی را بازگو کرد
 : گفته کوارونی 

سفارت ايتاليا کار خود را در هند از طريق فقير ايپی « .1
افغانی به هزار  900با دادن يک ميليون و  -پيش می برد

 . »او
به او داده که سفارت ايتاليا يی ساختگی  بوس با پاسپورت« .2

 .بود، از افغانستان به آملان رفته بود
 

ولگا ( گرفنت استالينگراد به هنگامی که آملانی ها... 
پيشروی به سوی به و قفقاز و در آينده شايد هم ) گراد

تنها منی خواستند که  اميدوار بودند، خاور ميانه و هند
پس از . ی در هند را پيش بربندکار ضد بريتانيايجاپانی ها 

رييس پيشين  –در حومه ولگاگراد، آملان بوس» ويرماخت«شکست 
می  جاپانی ها داد که به ياری او را به کنگره ملی هند

خواستند پويايی های خرابکارانه را در برابر هند 
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سازماندهی  بريتانيايی از قلمرو خاک افغانستان و برما
 . »منايند

 
ی ايتاليا و آملان در کابل در مساله کار ميان سفارت ها .3

با مهاجران خبارايی اختالف نظر موجود بود، چون کوارونی 
که اتکا به جلب گروهی آن ها  ه بودبه پيلگر هشدار داد

 .می شود» منجر به ناکامی کل برنامه«بدون آزمودن جدی 
 

هيچ چيزی نوی به هر رو، اطالعات داده شده از سوی کوارونی، 
بريتانيا و شوروی در بر سازمان های اطالعاتی ای بر را

لغ هزينه شده اسفير ايتاليا آشکارا مب ،افزون برآن. نداشت
را ناچيز جلوه برای پشتيبانی از فقير ايپی  کشورشاز سوی 
مگر، برای انگليسی ها مهم آن بود که کوارونی . می داد

ن را در باره مهکاری برخی از سياستمدارا ها اطالعات آن
 . افغانی با کشورهای حمور تاييد کرد

 
اسکواير منی خواست اين اطالعات را با جانب شوروی در ميان 

از اين رو، ساميلفسکی ناگزير گرديد در ماه نوامرب . بگذارد
اختاذ منايد برای آن که انگليسی ها به او  را تدبيرهايی 1943

رشته  پس از يک.  امکان بدهند خود با کوارونی ديدار منايد
سفارت بريتانيا هر چه بود، به سفير  ،کجدار و مريزها

اين  .يدمنود تا از سفارت شوروی بازديد منا» سفارش«ايتاليا 
کوارنی از سفارت شوروی  1943نوامرب  30به تاريخ بود که 

 1123.بازديد و با ساميلفسکی ديدار منود
 

هيچگونه اطالعات ، در روند خنستين گفتگوهاجانب شوروی 
کوارونی زمان مديدی . از کوارونی به دست نياورد را یمشندارز

های خرابکارانه کشورهای  پويايیمنی خواست اطالعات در باره 
با اين هم، سفارت [. را فاش سازدحمور در مشال افغانستان 

از  در اين زمينه شوروی سرسختانه برای به دست آوردن اطالعات
به ، سر اجنام .]که گتا اين  -.زبان کوارونی پافشاری داشت

سفير ايتاليا از سفارت شوروی بازديد و  1943دسامرب  21تاريخ
 ،اين بار. بيش از دو ساعت و نيم با ساميلفسکی ديدار منود

اطالعاتی را در باره امان اهللا خان و تالش کوارونی از ته دل 
سازشنامه در زمينه عقد  1942های داوود خان و نعيم خان در 

ملان و ايتاليا در باره ايجاد حکومت نو در پنهانی با آ
که آماده باشد با آملانی ها و  حکومتی« -افغانستان

با  ؛»ايتاليايی ها در پيشروی آن ها به سوی هند مهکاری منايد
 1124. ميان گذاشتاو 
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برخی از «هنگامی که ساميلفسکی گفت که برای او دلچسپ است 
، کوارونی اعالم ندرا بدا »مسايل در باره مهاجران خبارايی

شنا نيست و مستقيما آاو با اين مسايل در جزييات «که  داشت
سر و کار نداشته است و چيزی برای گفنت با اين مسايل 

 8مگر، در ديدار بعدی با ساميلفسکی که به تاريخ 1125.»ندارد
هر چه بود اطالعاتی را در باره  ،برگزار گرديد 1944جنوری 

واريون او و نيز در باره تالش های عامل خان و ح -امير خبارا
هبره گيری از مهاجران ازبيک و ترکمن برای استخبارات آملان 

 1126.به آگاهی رساند ؛در افغانستان به سود خود
 

سفير ايتاليا با اهللا وردی  1944فربوری  17و  12به تاريخ های 
مطالبی  و رزدنت سازمان اطالعات و امنيت شوروی ديدار  -يف

مهکاری استخبارات ايتاليا با سازمان های  در بارهرا 
کوارونی مهچنان . باز گفتبه او اطالعاتی آملان در افغانستان 

پنهانی برای که به او نام های آن عده از افغان ها را 
از  ، اودر ميان اين اشخاص. ردند، برمشردايتاليا کار می ک

حت وزير ص -يحيی خانوزير اقتصاد و  –.] گ-زابلی[جميد خان 
در باره مهکاری استخبارات شوروی که  کسانی  -نام برد، عامه

 1127.آن ها با ايتاليايی ها هيچ چيزی منی دانست
 

بايسته  ،با مجع بندی گفتگوهای منايندگان شوروی با کوارونی
است خاطر نشان ساخت که تقريبا مهه گزارش های او از پيش 

رابطه با  در. شوروی روشن بودبرای سازمان اطالعات خارجی 
مگر، در . اين، ارزمشندی اطالعات او برای شوروی حد اقل بود

آمادگی کوارونی برای مهکاری ارج گذاشتند و نيز آن  به مسکو
کار پويايی را بر ضد شوروی پيش نربده «فاکت را که او 

کوارونی پس از مهه  1944در رابطه با اين، در سال 1128.»بود
ت ايتاليا به حيث سفير در از سوی حکوم ،مفامهات با کرملين
 . شوروی گماشته شد

 
 ،کوارونی در گفتگوهای خود با جاسوسان انگليسی و شوروی

تاکيد می منود که رامسوس رزدنت استخبارات آملان بر آن بارها 
مگر، آن چه موجب شگفتی دولت افغانستان . می باشد کابلدر 

او از شده بود، آن بود که انگليس و شوروی خواستار اخراج 
با آن که او مهه اجنتوری را در افغانستان  -کشور نشده بودند

سازمان های  هراز اين کار در آن بود ک. و هند رهربی می کرد
. انگليس و شوروی در حضور او در کابل ذينفع بودند اطالعاتی

                                                 
 . 21مهان جا، برگ .  1125
جنوری  8يادداشت صورت جملس ديدار ساميلفسکی با کوارونی، تاريخی .  1126

، 1943، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند // 1944
 .32-28، برگ های 4، پوشه 206، کارتن 26پرونده ويژه 

، 1992از بازی بيرون می شوند ، مسکو،  »تاراجگران«. ال. کوزنتس يو.  1127
 .35-34. ص
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برای استخبارات سياسی هند سودمند بود که رامسوس به رهربی 
چون ميان او و رامسوس مناسبات بس  .ادامه بدهد کار هبارت رام

 . دوستانه يی برپا بود
 

که اسناد استخبارات انگليس در  تاريخدان بريتانيايی -هاونر
را به  باره افغانستان و مرز مشال باخرتی هند بريتانيايی

استخبارات «: در اين باره می نويسد ؛مطالعه منوده تفصيل
وس به خاطر روابط می داد که رامسبه آن انگليس امهيت بزرگی 

   1129».درکابل مباند نو کاری برپا شده ميان او و هبارت رام
 

مگر  .استخبارات خارجی شوروی نيز خواهان اخراج رامسوس نبود
جاسوسان شوروی در کابل هنوز برای جلب : بنا به داليل ديگری

که در کميساريای خلق در امور کشوری برای او (رزدنت آملان 
 1130.، آماده نبودند)را داده بودند» رتماس«نام مستعار 

 
شوروی که استاد بزرگ نامدار جاسوس  –تکفوکور 1943در اکترب 

به کابل  برای اين کار جلب افسران آملانی بلند پايه بود،
به  ،اکترب موفق شد رامسوس را فريب داده 24به تاريخ او  .آمد

 با( در آن جا کورتکف. يکی از خانه های تيمی خود بکشاند
با نام مستعار (با اهللا وردی يف ) نام مستعار ميخاييلف

شفرها و کدهای  ،اسناد پول ها) مستشار سفارت شوروی -املاسف
خمابرات راديويی ميان برلين و هند و دو دستگاه خمابره بی 

در برابر وی  ؛سيم را که هبارت رام به سفارت شوروی داده بود
 1131. گذاشتند

 
آشنا  هاخنست با اين «: وس گفتپس از آن، کورتکف به رامس

را ارزيابی مناييد  ی وضع خودببينيد و به آرامی و جد .شويد
من بی اين است اسناد پول هايی که به ُي: ببينيد. و بسنجيد

 ماموران امنيتیبه دست  آملان احتياطی مشا و لغزش های سفارت
اين هم . اين است دستگاه های بی سيم. شوروی رسيده است

کدهايی که به ياری آن ها مهه مراسالت راديويی مشا با  شفرها و
 هاين مه. مزگشايی می گرديد رمزيابی و رز برلين و دهلی

بدانيد هرکسی می تواند اشتباه . نتيجه اشتباهات مشا است
کار  از ،لغزش های تانبه خاطر اشتباهات مشا و چون مگر . کند

ديگر بدتر از اين  ،است مشا به سود ما هبره برداری گرديده
اين کمک مستقيم . ال خيانت به ميهن استماين ع. اشتباه است

به دمشنان آملان است و اين کمک را ما به گونه منظم از مشا به 
در ما می توانيم مشا را . در سراسر اين زمان .دست می آورديم

                                                 
1129 . Hauner M. India in Axis Strategy. Germany, Japan and Indian Nationalists in Second 
World War. Stuttgart, 1981 , p. 500 

شاه «گالدکف، گشت و گذاری در ال به الی پرونده های استخبارات، .  1130
 . 351. ، ص2002الکساندر کوروتکف، مسکو،  -»پنهانيان

، 1992از بازی بيرون می شوند ، مسکو،  »تاراجگران«. ال. کوزنتس يو.  1131
 ..86. ص
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. اين را بر مشا خنواهند خبشود. افشاء بسازيمبرلين 
  1132.»هيچگاهی

 
ی آن که جاسوسان شوروی او را زنده رها منايند، رامسوس برا

ديدار و به پيشنهاد آن  انابراز آمادگی کرد بار ديگر با آن
پاسخ اکترب  26ها مبنی بر کار با استخبارات شوروی به تاريخ 

 .مگر برای ديدار حاضر نشد. دهد
 

اسکواير به ساميلفسکی اطالع داد  1943نوامرب  5به تاريخ ... 
پس از سه  او، .آملان رامسوس را فرا خوانده استکه حکومت 

هفته پنهانی از افغانستان رفت و پس از چندی به برلين 
. جلب رامسوس با شکست رو به رو شدبرنامه اين گونه، . رسيد

هبارت رام را بی  ،گريز او چنانی که شگفتی بر انگيز نيست
چون رامسوس در شکست خود يکی از رهربان  .اعتبار نساخت

حممود بيک را مقصر می دانست که به  -بامساچيان در افغانستان
  1133 .راستی با سازمان اطالعات و امنيت شوروی مهکاری داشت

 
 که به وفاداری رزدنت خود در نوار از اين رو، رامسوس

باور  ،هبارت رام -قبايل پشتون هند بريتانيايی »«آزاد«
اين کار مهه او را به جاپانی ها پيشنهاد کرد و با  ،داشت

 اقداماتتالش های استخبارات آملان در زمينه هپن سازی 
با ناکامی را از پيش خرابکارانه در ميان پشتون های خاوری 

برای سازمان های (يک سخن، مهه چيز در . به رو ساخت ور
انست وبا آن که می ت. ايان يافتپبه خوبی ) انگليسی و شوروی

 . صورت بگيرد عکس آن بيخی
 

ن جا بايسته است خاطر نشان ساخت که آنچه که با رامسوس در اي
بار ديگر رقابت هنانی و پوشيده ميان سرويس های  رخ داد،

. اطالعاتی شوروی و بريتانيا را در افغانستان عيان ساخت
بارها اقدامات جانب انگليس کار استخبارات ما را با دشواری 

نا به تقاضای ب 1942هبار  ،برای مثال. رو به رو ساخته بود
حممود بيک که يک جاسوس -اوآيلی در ميان ساير جاسوسان آملانی 

 . هم بازداشت گرديد ،»دو سره بود«
 

اين کار برای انگليس ها يک  ،با داوری از روی اسناد آرشيوی
: تسفاکت ا ،فاکت ،مگر. برآمد آبناپسند از  »يزاسور پر«

ود را به گير پارتنر شوروی خ» نفر«جانب انگليس ناآگاهانه 
. ورت می گرفتصگاهگاهی هم چنين کارهايی آگاهانه . داده بود

به کار را برای مثال، بازداشت اوتام چند زيان بزرگی 
خلق در امور کشوری وارد آورده رزدنتوری کابل کميساريای 

 . بود
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در اين مورد انگليسی ها خوب می دانستند که اين هندی نه 

برای استخبارات شوروی کار می بل نيز  ،تنها برای ابوير
ديدارهای هبارات رام و اهللا » ميعادگاه«خانه تيمی او . کند

آن چنان با مهارت اين نقش دو  ،او. بود) زمان(وردی يف 
گانه را بازی می کرد که پس از بازداشت وی اوضاع بس  بامزه 

در گام خنست پيلگر خواستار آزادی او از سوی : يی پديد آمد
 ،آن گاه پس از گسيل او به هند. انستان گرديدحکومت افغ

در امور داخلی نيز آغاز به غمخوری او منود  قکميساريای خل
انگليسی ها اين مگر، . خود را به کابل باز گرداند» دمآ«تا 

 . مسکو را رد کردندغمگسارانه خواهش 
 

نوبت به استخبارات شوروی رسيد تا برای  1943به سال 
. گوار بدهدخواسته و ناند يک حتفه نااستخبارات سياسی ه

 شورویچنين بر می آيد که استخبارات  ،ناکامی در جلب رامسوس
را وادار ساخت تا ويرايش هايی جدی يی در پويايی های خود 

 ... اوردبي
 

شوروی و  ،درد انگيز رويدادهایبه رغم اين با اين مهه، 
ای حمور را مهه تالش های کشورهدر افغانستان انگليس توانستند 

مبنی بر برانگيخنت شورش در گسرته قبايل پشتون در سال های 
هم  و احيای جنبش بامساچيان در آسيای ميانه بر 1943 -1941

دان آن نتوانستند در سال های اين گونه، آملان و متح. بزنند
جنگ «جنگ جهانی دوم از افغانستان به عنوان ختته خيز 

 .  ف ضد هيتلری هبره بگيرنددر برابر کشورهای ائتال» پنهانی
 

 
 
 
 

 خبش چهل و يکم
خيزش قبايل پشتون و ناکامی رايش سوم در هبره 

 برداری از آن
 

جاپانی از افغانستان بسيار به موقع  جاسوسان آملانی وراندن 
در واليت مشرقی افغانستان قيام  1944در اوايل : صورت گرفت

ه ن آغاز گرديدحکومت هاشم خادر  برابر مسلحانه پشتون ها 
هند » زادآ وارن« یامانيست ها و پتان ها ،در قيام. بود

نتيجه آن حکومات در داشتند که  پويايیايی مشارکت يبريتان
نتوانستند آزگار افغانستان و بريتانيا در جريان دو سال 

 . اوضاع را در گسرته قبايل پشتون با ثبات بسازند
 

در پی شکست منی يافت،  هرگاه آملان در آن برهه پی ،بی ترديد
خشد و برا حتقق ب» برب«بی چون و چرا می کوشيد عمليات 
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ملانی در کابل تالش می ورزيدند دست کم با کدامين آجاسوسان 
هسته فعال مگر، . چيزی به بريتانيای کبير زيان برسانند

بامهی شوروی و انگليس  مهياریبا  1944رزدنتوری آملان مقارن با 
ديگر يارای  1944و برلين در  بود گرديداز افغانستان نا

 . پرداخنت به هند را نداشت
 

 1945 -1944در پيوند با اين، قيام قبايل مرزی در سال های 
بی آن که به  .سنتی انگليس و افغانستان ماند چونان مشکل

دوئل سرويس های اطالعاتی اردوگاه های خماصم جهانی مبدل 
» ابن«رخاسته از داليل خيزش مسلحانه قبايل مرزی ب. گردد

درونی بود و تنها بر پشتوانه نيروهای مردمی پشتون ها تکيه 
رخدادها در گسرته قبايل پشتون در اواخر جنگ جهانی . داشت

دوم بار ديگر منايشگر نيروی نظامی قبايل مرزی گرديدند و 
کر خدا که آملان در آن حلظه منی توانست از راه هوا به گسرته ش

 . حه و نيروهای کمانديی برساندخيزش ها اسل
 

هرگاه چنين چيزی رخ می داد، در افغانستان و نواحی مشال 
بر زمين می ريخت و خود قيام » خون های بسياری«باخرتی هند 

] ناراوی[خواست های دادگرانه خود، به اهتام کنندگان به رغم 
 . مهکاری با آملان فاشيستی بدنام می شدند

 
 -1941ادها در افغانستان در سال های با ارزيابی روند رخد

بايسته است اعرتاف کرد که قيام های ضد دولتی و ضد  1943
برای مهه باشندگان . بريتانيايی قبايل پشتون ناگزير بودند

در . عادی افغانی، جنگ به آزمون سخت زمان مبدل گرديده بود
اين سال ها قيمت های خوار بار و کاالهای مورد نياز اوليه 

مگر، حکومت . مشول پارچه ها به شدن افزايش يافتندبه 
افغانستان هيچ چيزی برای هببود خبشيدن به وضعيت نکبتبار 

 . اتباع خود اجنام منی داد
 
برعکس، تقريبا مهه حلقات بااليی به مشول خود هاشم خان  

فعاالنه در احتکار کاالهای کمياب دست داشتند و از معامالت در 
خاندان . رصد سود خالص به دست می آوردندبازار سياه چند د

سيستم خريد  ،يحيی خيل برای باال بردن درآمد خود در کشور
اجباری خوار بار به قيمت های پيش از زمان جنگ را نافذ منود 

به مهين 1134.که چند بار پايين تر از قيمت های بازار بودند
و  هدف، حکومت هاشم خان پيوسته ماليات طبيعی را باال می برد

تری را بر کاالهای صادراتی افغانی که  دجدياحنصارات دولتی 
 .، وضع می منوددر بازارهای جهانی به آن ها تقاضا وجود داشت

موجب  ،اعضای خاندان شاهی و کارمندان دولتیسوء استفاده 
 . ناخشنودی سراسری در ميان مردم گرديده بود

                                                 
را از ... يعنی اعمال حکومت؛ گندم، جو، جواری، کچالو و .  1134

را از بازرگانان به زور به ... ای، بوره، صابون و تيل دهقانان، و چ
هبای پايين خريده و سپس به هبای گزافی در بازار سياه به فروش می 

 . گ-.رساندند
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های » ستانی جبا«مانند مهه باشندگان افغانستان از پشتون ها 

 مگر چندی از سر .تاراجگرانه مالياتی زيامنند می شدند
چون اين امکان را داشتند . يری با اين وضع می ساختندزاگن

بازرگانی » آزاد«تا به با مهقبيله يی های خود از نوار 
به خاطر  1943برای بسياری از قبايل در سال . بپردازندقاچاق 

انه امکان برای آن بود که يگ -خشکسالی شديد اين بازرگانی
کمک از گرسنگی منيرند، چون حکومت افغانستان هيچ کاری برای 

 . منی کرد ندژباشندگان نادار و ن به
 

سهل انگاری و بی تفاوتی جنايتکارانه و بزهکارانه حکومت 
به ويژه در منت اوضاع در نواحی مشال باخرتی هند  ،کابل

امنند شده بودند، مگر به بريتانيايی که مهچنان از خشکسالی زي
يمن تدبيرهای روی دست گرفته شده از سوی حکومت انگليس از 
ديدگاه خواربار کمبودی احساس منی منودند، آشکار و برجسته 

پشتون های افغانی با فروش چوب و ميوه های خشک . بود
. خوار بار می خريدند» آزاد«در هند خود در نوار ) خشکبار(

 . ارت چوب به احنصار دولت در آمدمهه جت 1943مگر، در 
 

در ميان قبايل پشتون  یموجب ناخشنودی شديد ناروا اين تدبير
 در رابطه با اين، زمستان. گرديدنزديکی شهر خوست باشنده 

يکی از در قبايل پشتون افغانستان جنوبی به گونه يی که  1943
در گزارش خود خاطر نشان ساخته اجنت های استخبارات شوروی 

که به خود خصلت سراسری  جنبش ضد دولتی تقويت يافت« ،دبو
مهان منبع به مسکو گزارش داد که قبايل . »توده يی گرفته بود

را فرا يی جرگه  1943نوار هند بريتانيايی در اواخر » آزاد«
به مشکالت هاشم خان هرگاه «ديد منودند خواندند که در آن هت

، مهه پيوندها را ايدرسيدگی ننم] با مواد غذايی[پديد آمده 
 1135.»با او بر هم بزنند

 
شاه  ،هتديد خيزش سراسری پشتون هابرخوردن با هاشم خان با 

وزير حربيه را که در کشور از حمبوبيت برخوردار  –حممود خان
بود و در گذشته بارها توانسته بود از راه های مساملت آميز 

ان کابل و قبايل کوچی پايبه برخوردهای مسلحانه ميان 
گسيل برای گفتگو با سران آن ها  1943در ماه نوامرب  ؛ببخشد
مگر، اين سفر وزير حربيه بی نتيجه پايان يافت، چون . داشت

منايندگان باشندگان استان های خاوری به يک زبان لغو احنصار 
 . دولتی بر جتارت چوب را خواستار بودند

 
ه شاه حممودخان با بازگشت به کابل، بی درنگ در بار

. سفر خود به ظاهر شاه و هاشم خان گزارش داد» دستاوردهای«
احی جنوبی و ومگر، آن دو نتوانستند پيچيدگی اوضاع در ن
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خاوری کشور را درست ارزيابی منايند و خنواستند در برابر 
پشتون ها عقب نشينی منايند و به پيشواز خواست های آن ها 

سنده کرد که از هاشم خان با مشوره با شاه به آن ب. بروند
نام خود به رهربان قبايل مرزی نامه يی فرستاد با دعوت از 
آنان به کابل برای اشرتاک در جرگه تا در آن مهه مسايل متازع 

 1136.فيه را حل و فصل منايند
 

فراخوان هاشم خان به گونه يی که رخدادهای بعدی نشان 
طی ساليان . دادند، نتوانست قبايل پشتون را آرام بسازد

سران قبايل بارها با ظاهر شاه و هاشم خان ديدار منوده  ،جنگ
بودند، مگر نتوانسته بودند خواهش های خود را بر آورده 

 .پشتون ها ديگر به حکومت افغانستان باور نداشتند. سازند
در افغانستان جنوبی خيزش های نيرومند ضد  1944در اوايل 

 . دولتی ضد دولتی آغاز گرديد
 

در ماه آن ها . وزيری های جنگجو به پا خاستند پيشاپيش مهه
به  منايندگان خود را برای گفتگو با هاشم خان 1943دسامرب 

مگر، چنانی که انتظار می رفت، اين سفر بی . کابل فرستادند
کوهنشينان  1944آن گاه در ماه فربوری . نتيجه پايان  يافت

 1137.انبار های دولتی گندم را در ارگون به تاراج بردند
 

به . اين اقدام آژيری بود برای سر برداشنت قبايل مهسايه
دنبال وزيری ها، قبيله پر نفوس و خوب مسلح جدران به پا 
خاست که برای آن جتارت چوب با هند بريتانيايی يک پيشه سنتی 

  .  به مشار می رفت
 

تازه گل کوشيد  -فرمانده دسته مرزی 1944در اوايل ماه فربوری 
يک کاروان ژاندارمه را که 1138از سپاهيان ژاندارمبا تنی چند 

در روند تير اندازی و آتشباری او . چوب محل می کرد، بگيرد
 . چند سپاهی مرزبانی کشته شدند

 
قوماندان (فرمانده سپاه  -روز ديگر، جنرال فيض حممد خان

و توپخانه به حمل واليت جنوبی با سربازان پياده نظام ) فرقه
ورشيان خواست تا تفنگ های شان را به زمين حادثه آمد و از ش

با دريافت پاسخ رد، او آغاز به آتشباری بر . بگذارند
روستاهای پشتون نشين با توپخانه منود، که پس از چندی بدون 

خبش . رو به رو شدن با مقاومت به دست سپاهيان دولتی افتادند
به کوه ] .گ-دولتی[ن ها از ترس سرکوبگران ابزرگی از جدر
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بسياری از مگر، . های وزيرستان گريختند تا پنهان شوند
سربازان فيض . کوهنشينان از دهکده های خود بيرون نرفتند

بی آن که به سنت های  ،حممد خان با درآمدن در اين دهکده ها
پشتون های قبيله يی و موازين شرعی هبايی بدهند، به 

دمنشانه بدرفتاری و کردادر د. رفتارهای ناروا دست يازيدند
را وادار ساخت  رهرب قبيله جدران -زمرک خان ،سپاهيان دولتی

 –خيزش نيرومند مسلحانه را رهربی منايد که قبايل مهسايه پشتون
مشار کل رزمندگان . تنی و صافی از آن پشتيبانی منودند ،منگل

در خنستين نربدها با 1139. اين قبايل به ده هزار جنگجو می رسيد
لتی تلفات سنگينی ديدند و فيض حممد به سپاهيان دو ،شورشيان

گونه عاجل از کابل خواست تا نيروهای تقويتی بزرگی به کمک 
 . وی بفرستد

 
به گونه يی که يکی از اجنت های استخبارات شوروی در حمافل 
دولتی کابل گزارش داد، رسيدن پيک ها در باره اوضاع در 

. »ذاشتبر حکومت برجا گ اندوهباری تاثير«واليت جنوبی 
 12اوضاع پديد آمده به تاريخ برای بررسی و ارزيابی ظاهرشاه 
بی درنگ نشستی را برگزار کرد که در آن برجسته  1944فربوری 

: ترين اعضای دولت افغانستان و خاندان شاهی حضور داشتند
وزير حربيه،  –سپهساالر صدر اعظم، شاه حممودخان –هاشم خان

قومانده ( و پادگان کابل فرمانده گارد شاهی -داوود خان
 ....معاون صدر اعظم  –و نعيم خان ) قوای مرکز

 
 ود خان که هبرت از ديگران از اوضاع در گسرته بود و باشمشاه حم

قبايل پشتون آگاهی داشت، بر آن پافشاری داشت که حکومت تالش 
ورزد تا از راه های مساملت آميز به خيز قبايل پشتون پايان 

و هاشم خان آماده بودند با اين پيشنهاد ظاهرشاه . بدهد
قاطعانه در سرسختانه و مگر، داوود خان . موافقت منايند

کنندگان  شبرابر هرگونه گذشت و عقب نشينی در برابر خيز
ايستاده و اعالم داشت که اقدامات ضد دولتی قبايل نبايست بی 

او . پاسخ گذاشته شود و بايست به آنان سزا داده شود
گسيل بی درنگ سپاهيان به خوست برای سرکوب خيزش خواستار 

 .گرديد
 

مشاجره ميان شاه حممود خان و داوود خان با پيروزی داوود 
شاه و صدر اعظم  با آن که چندان . خان به پايان رسيد

هم  نهوادار کارگيری از روش های سخت ابزاری نبودند، با آ
دستگاه تصميم گرفتند شباشب سه هنگ را با توپخانه و شش 

عمليات عمومی عمليات . نفربر زرهی به خوست گسيل دارند
که  نبا آ. سرکوبگرانه  به دوش داوود خان گذاشته شده بود
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از سوی شاه حممودخان جمرب تر و حمتاط گردانندگی می  در عمل
   1140.گرديد

 
ن آن اقدامات ارتش منظم در برابر جدرانی ها و قبايل پشتيبا

مودخان پيش بينی می کرد، تنها شاه حمها درست مهان گونه که 
آن ها سفربری . خصومت پشتون ها را نسبت به کابل تقويت خبشيد

اعالم شده در کشور را ) بسيج عمومی برای خدمت زير درفش(
افزون بر آن، خواستار تعويض خريدهای اجباری . سبوتاژ کردند

شينواری ها، صافی . خواربار و کاهش ماليات گرديدنددولتی 
ا، خوگيانی ها و تنی ها منايندگان خود را نزد قبايل مهسايه ه

با پيشنهاد در باره اقدامات بامهی در برابر حکومت 
شاه حممود خان برای آن که جلو متحد . افغانستان گسيل داشتند

شدن آن ها را بگيرد، به حکومت واليت مشرقی فرمان داد مهه 
مگر، چنين . نداعضای هيات های اين قبايل را دستگير مناي

يشرت خشم پشتون ها را برانگيخت و شاه ب هم اقدامی از اين
 . بازداشت شدگان را رها منايد حممود ناگزير گرديد

 
که صالحيت اجنام گفتگو با سران قبايل را خان شاه حممود 

نداشت، به گونه عاجل به اطالع هاشم خان رساند که سرکوب 
چون دسته های پشتون . تناممکن اس منازعه از راه های نظامی

اهيان دولتی ها از نظر مشار و سالح های تيربار بارها از سپ
 . يشرت استدر جنوب افغانستان ب

 
هاشم خان در برابر هتديد گسرتش قيام زمرک خان در اوايل ماه 

به شاه حممودخان رهنمود داد با سران قبايل پشتون  1944مارچ 
. يری ها را پيش بربدگفتگوها در باره پايان دادن به درگ

هاشم خان موافقت منود دست به عقب نشينی های جدی يی در 
حکومت احنصار دولتی بر جتارت چوب را از : برابر قبايل بيازد

اجازه داد تا گندم را برابر با نرخ بازار . ميان برداشت
آزاد خريداری منايند و سرباز گيری از مجع پشتون ها را به 

 . بدهندکاهش  زير پرچمخدمت 
 

افزون براين، به شاه حممودخان از کابل چندين ميليون افغانی 
شاه حممود به کمک اين پول  .ندبرای خريد سران قبايل فرستاد

کوچی ها گرفته می شد مهه انواع ماليات که از دادن کاهش  ،ها
و سپردن تضمين مبنی بر اين که کابل دست از مداخله در امور 

توانست از خيزش سراسری ضد دولتی  ،قبايل بر خواهد داشت
 . جلوگيری منايد 1944قبايل مرزی در هبار 

 
کابل با به چنگ انداخنت به دامان وعده ها و خريد سران 

اين . زمرک خان را نيز فرو خبواباندتالش ورزيد قيام  ،قبايل
هياتی نزد رهرب جدرانی ها فرستاده شد که به منايندگی بود که 

و نيز  خبشايشه او و مهه جنگجويان او وعده از شاه حممودخان ب
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پرداخت جربان خساره به خاطر عمليات سرکوبگرانه سپاهيان 
مهچنان به زمرک خان وعده سپرده شد که او کماکان . دولتی داد

مگر، زمرک خان از به زمين . رييس قبيله جدران خواهد ماند
سزاوار  حکومت کنونی: گذاشنت سالح سر باز زد و اعالم داشت که 

هيچ اعتمادی نيست و از اين خاطر منی توان به وعده های آن 
. که بر فريب مردم استوار است، باور کرد و هيچ سودی ندارد

اين حکومت خايين است که نه حيثيت و نه شرف و نه وجدان 
 و مطلقا دردارد و که دارايی های مردم خود را چپاول منوده 

  1141.»منی انديشد شانباره وضع 
 
روز ديگر به  ،اه حممود خان با به دست آوردن چنين پاسخیش

جايی که  -سپاهيان دستور داد تا با يورش به کوه املور
. نيروهای اصلی جدران ها متمرکز بودند، آن را بگيرند
. بامدادان نربد سهمگينی ميان شورشيان و سرکوبگران در گرفت

خان  لشکرهای منگل ها به ياری زمرک ،در اين گير و دار
شتافتند و با مساعی بامهی هنگ پياده سپاهيان دولتی را د 

  .رهم کوبيدند
 

پيک پيروزی شورشيان به سرعت در ميان قبايل باشنده پشتون 
در اين گير و  . دو سوی مرزهای هند و افغانستان پخش گرديد

قبيله سليماخنيل پشتيبانی خود را از زمرک خان اعالم  دار،
ول طايفه مادا خيل از وزيرستان مشالی وزيری ها به مش. کرد

مهچنان قبايل باشنده . هند بريتانيايی به زمرک خان پيوستند
مشار کل لشکرهای قبايل شوروشی از . نواحی تنی و دره گی نيز

 . هزار رزمنده بيشرت شده بود 180
 

هند بريتانيايی می » آزاد«هر آن، قبايل ديگر مرزی از نوار 
اين بود که وزيری ها و . ان بپيوندندتوانستند به زمرک خ

مسعودهای وزيرستان جرگه يی را فرا خواندند برای آن که 
مساله قيام مسلحانه بامهی در برابر حکومت افغانستان را حل 

تنها هتديد حکومت بريتانيا مبنی بر آن که بی درنگ .  منايند
 اين قبايل ،اهای وزيرستان را آغاز خواهند منودتمبباران روس

 . را وادار گردانيد از کمک به جدران ها سر باز بزنند
 

خيزش ضد : بيشرت  حبرانی گرديدهم اوضاع در افغانستان از اين 
سری به قيام سرا می منودبه آن يد ددولتی قبايل پشتون هت

. مبدل گردد باشندگان افغانستان در برابر خاندان يحيی خيل
اوضاع . ان بپيوندندتاجيک های گرديز آماده بودند به زمرک خ

و مشال افغانستان پديد .]  گ-ستان[انفجار آميز در هزار 
 .آمده بود

 
شاه سرنگون شده با هبره  –خانهوادارن امان اهللا  ،در اين ميان

در . بار ديگر دست به اسلحه بردند ،گيری از اوضاع حبرانی
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امانيست ها به رهربی غالم حممد خان  19044می  -ماه های اپريل
يی ده هزار نفری ها و افريدی ها لشکر  پشتيبانی شينواری با

مگر، در چند نربد سپاهيان دولتی توانستند دسته . را آراستند
   1142.بکوبند غالم حممد خان را درهم

 
از اين  .خيزش های مستقالنه امانيست ها با شکست رو به رو شد

شرويی آنان را ورو، آن ها به زمرک خان پيوستندکه  با خ
حبران سياسی داخلی  دامنه يابیهاشم خان که از . يرا گرديدپذ

نگران گرديده بود، فرمان داد بی درنگ به ناحيه خوست از 
. گرديز دو لشکر و دوازده فروند هواپيمای جنگی را بفرستد

در کابل، درک می کردند که اين نيروها شايد برای سرکوب 
) سفربری(بسيج ازاين رو، در کشور اعالم . شورش بسنده نباشد

 . سراسری شد
 

هاشم خان با توجه به پيشينه يورش های قبايل پشتون به سوی 
دستور داد يگان های تازه آرايش يافته را  ،پايتخت در گذشته

او، هچنان به شاه . دندر سنگرهای پيرامون کابل مستقر ساز
حممود خان دستور داد بی درنگ به دسته های زمرک خان يورش 

حممود خان هم در اين راستا نيروهای چشمگيری را در شاه . بربد
. گرديز و خوست برای محله بر جدران ها به ميدان آورد ،ارگون

نيروی هوايی شاهی آغاز به مبباران دهکده  19444در ماه اپريل 
 . های اين قبيله منود

 
در آغاز منودن عمليات های رزمی گسرته شتاب منی شاه حممود خان 

ر روند خنستين نربدها با جدران ها روشن گرديد چون د .ورزيد
که سربازان افغانی منی خواهند در برابر هم ميهنان خود 

مهچنان اين خطر وجود داشت که قبايل وزيرستان هر چه . مندزبر
از اين رو، حکومت  .هست، شايد با زمرک خان يکجا شوند

ی با مبلغ هنگفت پول برا جنرال پير حممد خان را افغانستان
   .به وزيرستان گسيل داشتخريد سران وزيری ها 

 
رشوه به ميزان يک دادن در گام خنست او کوشيد به ياری او، 

او را زنگی خان  –نفوذ وزيری ها ميليون افغانی از رهرب با
. دسازسرزمين خود  ازبيرون راندن رييس جدران ها متقاعد به 

پول  رخاطبه «: که پاسخ رد داد سرفرازانهمگر زنگی خان 
حاضر نيست عزت و آبروی خود را جريحه دار سازد و بريزد و 

 1143. »آبروگی بيازد دست به خيانت و بی
 .آن گاه پير حممد خان به او دو ميليون افغانی پيشنهاد کرد

حکومت افغانستان هيچ گاهی به . مگر باز هم پاسخ رد دريافت
کرده خاطر کدامين شورشی چنين مبالغ گزافی را پيشنهاد ن

 . بود
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نکوهش و بود که مشی خاندان شاهی با چنين اين خنستين بار 

ان رسو حتا روحانيون  . زنش سراسری رو به رو گرديده بودرس
داشتند، از  روابط دوستانه يی قبايلی که در گذشته با حکومت

. در سرکوب واليات جنوبی و مشرقی سر باز زدند آنکمک به 
انستان منايندگان خود را برای برای مثال، وزارت خارجه افغ

اجنام گفتگوها با فقير ايپی که مهواره به حکومت هاشم خان 
 یجانب افغان. گسيل داشتبه وزيرستان مشالی حسن نظر داشت، 

از فقير ايپی خواهش کرد تا پسران زمرک خان را گروگان 
روشن است فرستادگان کابل آماده بودند سخاورزانه در . بگيرد

مگر فقير از گروگانگيری پسران . دمت پاداش بدهندازای اين خ
 1144. رهرب جدرانی ها سر باز زد

 
هاشم خان با کوشش برای جلوگيری از متحد شدن پشتون های 

به حکومت  ،قيام کننده جنوب افغانستان با قبايل وزيرستان
وزيرها را وادار ين خواهش که اهند بريتانيايی رو آورد با 

سفارت انگليس در . خان پرهيز منايندسازد از کمک به زمرک 
کابل به منايندگی از حکومت خود به هاشم خان وعده سپرد که 

 1145. به جدران ها کمک خنواهد کرد» آزاد«قبايل نوار 
 

                                                 
قبايل « ، 31252بايگانی سرويس استخبارات خارجی، پرونده مشاره .  1144

 .65، برگ »افغانستان
در اين جا، برخورد دوگانه انگليسی ها با مساله مداخالت قبايل .  1145

در امور داخلی افغانستان به روشنی ديده می پشتون آن سوی خط ديورند 
، )که خمالف سياست های بريتانيا بود(در دوره امان اهللا خان . شود

انگليسی ها نه تنها جلو سرازيری جنگجويان قبايل پشتون هند 
بريتانيايی و خمالفان امان اهللا خان را به خاک افغانستان برای اشرتاک 

بل نيز از دادن هيچگونه کمک به  در جنگ های داخلی کشور نگرفتند،
آنان و تشويق و ترغيب پنهان و آشکار شان برای سرنگونی امان اهللا خان 

 . دريغ نکردند، تا اين که او را بر انداختند
 

پسان ها مهين گونه مداخالت در سناريوی ديگری برای سرنگونی امير حبيب 
منافع انگليسی ها که او هم شخص دخلواهی برای تامين (اهللا خان کلکانی 

هر چند هم انگليسی ها در ظاهر اعالم . ، تکرار شد)در افغانستان نبود
بی طرفی منوده بودند و پيوسته اعالم می منودند که در امور داخلی 
افغانستان مداخله خنواهند کرد، در عمل، با باز گذاشنت دست جنگجويان 

افغانستان و جتهيز  قبيله يی هند بريتانيايی در مداخله به امور داخلی
و متويل آنان و بر انگيخنت شان در کمک به نادر خان؛ زمينه سرنگونی 
امير حبيب اهللا خان کلکانی و رويکار آمدن نادر خان را فراهم 

 . گردانيدند
 

بر عکس، در آينده، هر باری که کمک قبايل وزيری و مسعود به شورشيان 
سرنگونی رژيم هوادار انگليس واليات جنوبی و مشرقی، خطر بر افتادن و 

هاشم خان را در کابل در بر می داشت، از هيچ ترفندی به مشول بسنت 
مرزها، مبباران روستاهای مرزی و به خاک و خون کشيدن خانه های 

اين است درس عربت . شورشيان، و هتديد پيوسته آن ها صرفه منی کردند
 . گ–.تاريخ برای آينده اين سرزمين
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حکومت  خواستچون می  .بريتانيای کبير دست به اين کار زد
. هوادار انگليس هاشم خان را در کابل بر سر اقتدار نگهدارد

خود با يس در کابل، در يکی از ديدارهای سفير انگل –اسکواير
به گونه  1944سفير شوروی در کابل، در ماه جوالی  -باکولين

نسبتا دقيق اوضاع پديد آمده در مرزهای هند و افغانستان را 
کنون در ميان قبايلی «: نتيجه قيام زمرک خان پرداز منوددر 

تان و فقير زمرک خان در افغانس: ها دو چهره ديده می شود
می رزمد و زمرک  فقير در برابر حکومت انگليس .در هند یايپ

فقير و زمرک . خان در برابر حکومت افغانستان مبارزه می کند
مهدست شوند می توانند در مبارزه در برابر حکومت افغانستان 

از سپاهيان دولتی  رو آن گاه است که قبايل نيرومند ت
نادر شاه با مهين . ه روشن استزور قبايل به مه. خواهند گرديد

اين که امان اهللا نتوانست بر ختت  .زور بچه سقاء را برانداخت
مباند، دليل آن تنها اين بود که قبايل در برابر او دست به 

  1146.»دشورش زده بودن
 

استاندار ايالت مرزی مشال باخرتی هند برای جنات حکومت هوادار 
تان را به شهر بنو فرا انگليس هاشم خان، سران قبايل وزيرس

خواند و با هتديد و تطميع آن ها را وادار گردانيد عدم 
. دنمداخله قبايل خود را در رخدادهای افغانستان تضمين بده

مگر، با اين هم، وزيری ها هر چه بود، به خانواده های 
 . د درانی ها در گسرته خود پناه دادنج
 

نوب افغانستان از حکومت افغانستان با جتريد قبايل شورشی ج
از رهربان برخی از پرداخت پول و خريد  ،مهتباران شان در هند

در اردوگاه شورشيان صرفه منی درز اندازی و رسومخند جدران 
 ،برای درز اندازی در اردوگاه شورشيانين راستا مهدر  .کرد

                                                 
. قبايل جنگجوی مرزی نيروی مهيبی دارند، جای ترديد نيستاين که .  1146

مگر، آن چه سفير انگليس در باره آن مهر خاموشی بر لب زده و سخن 
نگفته بود، اين بود که در هر دو مورد اين قبايل افغانی نبودند که 
به تنهايی توانسته باشند امير امان اهللا خان و يا امير حبيب اهللا خان 

انداخته باشند و يا در زمينه براندازی آن ها تصميم  کلکانی را بر
مهچنان . بودننيروی آن ها آشکارا برای اين کار بسنده . گرفته باشند

از ديدگاه سازمانی با توجه به پراگندی قبايل و موجوديت اختالفات 
تازه خبشی از قبايل در هر . گوناگون در ميان شان، چنين چيزی ممکن نبود

 . ار امان اهللا خان و امير حبيب اهللا خان بودندهواد -دو مورد
 

اين جنگجويان قبايل هند بريتانيايی بودند که با اشاره انگليسی ها و 
پشتيبانی مهه جانبه شان و با کار گردانی آن ها از پشت پرده، بر پايه 
يک راهربد سنجيده شده و برنامه ريزی شده در هر دو مورد، زمينه ساز 

 . امير از اورنگ پادشاهی گرديدند براندازی هر دو
 

عين سناريو در تايخ نوين کشور، در برابر چشمان ما در سيمای ديگری 
که دست پرورده مدارس وهابی پاکستان (طالبان افغانی . پياده شد

، به ياری و مشارکت بالفصل پشتون های پاکستانی و تند روان عرب )بودند
تيبانی مالی و سياسی اعراب و و با کارگردانی مستقيم پاکستان و پش

 . گ–.کشورهای غربی توانستند خبش بزرگ کشور به مشول پايتخت را بگيرند



 

 523

که از سوی شاه حممود خان خريده شده ميرو خان و حممد سرور 
متشکل بر يک هزار جنگجو گرد آوردند و  بودند، دسته يی را

هر چه بود اين تدبير کارگر . بر نيروهای زمرک خان تاختند
مهقبيله يی  ک خان که خواهان جنگ برادر کشی بازمر افتاد و

 . به وزيرستان رفت 1944های خود نبود، در ماه اپريل 
 

پس از رفنت او، جدرانی ها هيات خود را برای آشتی با حکومت 
مگر، دولت مهه را پيمانشکنانه گرفتار و . خوست فرستادندبه 

حکومت افغانستان با زير پا گذاشنت مهه وعده . بازداشت کرد
 ،هواداران زمرک خان ی ازهای خود با دستگير منودن مشار بسيار

رهربی افغانستان در  .آغاز به اختناق در ميان جدران ها منود
 . کوب و درهم کوبيده استاعالم منود شورش را سر 1944ماه جون

 
در عمل وضع در نواحی هم مرز با وزيرستان حبرانی  ،با اين هم
چون جدران ها که از رفتار حکومت افغانستان . مانده بود

برآن شدند تا خيزش تازه يی  ،برآشفته و خشمگين شده بودند
حکومت  1944از اين رو، در ماه جون . را برپا منايند

 از سر احتياط،را که ها د رهرب جدران افغانستان تالش ورزي
ديدار روياروی با شاه حممودخان در دامنه  اموافقت خود را ب

 . بکشد ،ابراز داشته بود)  almar(کوه املر 
 

با رزمندگان خويش در موعد قرار هنگامی که رهرب قبيله شورشی 
فرود آمدند،  خان شته شده برای گفتگو با شاه حمموداگذ

ی به دستور وزير حربيه رگباری از آتش تيربار سربازان افغان
در نربدی که در . و مهراهان او گشودندرا به روی زمرک خان 

با آن که تلفات  آن ها. ت، پيروزی با جدرانی ها بودفگر
پنجصد ميل تفنگ و سه دستگاه تيربار را  ،سنگينی هم دادند

 اوضاع در ،ن رفتار خوديشاه حممود با ا. گرفتند» غنيمت«
پيچيده تر را از آن چه بود، هم بيشرت گسرته قبايل پشتون 

بر دولت که از چنين برخورد حميالنه  ،مسلمان نروحانيو. ساخت
» هدايای«آشفته و خشمگين شده بودند، آشکارا در پذيرفنت 

پادشاه خود داری ورزيدند و از اصدار فتوا در برابر 
    1147.شورشيان سر باز زدند

 
در جتريد خصمانه از سوی مهه اليه های  شاه حممود خان که

برای ترساندن باشندگان بومی قرار گرفته بود، ناگزير بود 
روی اين  .دست به خشن ترين تدبيرها بيازدقبايل مرزی 

نيروی هوايی دژ تسخير ناپذير و دست نيافتنی زمرک  ،منظور
خان را با خاک يکسان کرد و رمحی هم به بيست باب خانه حتکيم 

 . شده هوادارن او نکرد کاری

                                                 
سفير شوروی در کابل با  -يادداشت صورت جملس ديدار باکولين. 1147

بايگانی سياست خارجی //  27/7/1944سفير انگليس، تاريخی  -اسکواير
، 5، پوشه 206، کارتن 26ه ، پرونده ويژ1944، 071فدراسيون روسيه، فوند 

 .  47برگ 
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مهزمان با اين، سپاهيان دولتی بر مواضع جدرانی ها يورش 

مگر در خنستين نربد سربازان دولتی از تير اندازی به . بردند
در برابر «سوی شورشيان خود داری منودند و اعالم کردند که 

اين گونه، حکومت  1148».ن خود جنگ خنواهند کردامسلم] برادران[
تنها نتوانست نيروهای اصلی شورشيان را درهم  هاشم خان نه

 . به رو گرديد وبل نيز با خطر شورش در ارتش هم ر ،بکوبد
 
پيکی به کابل رسيد مبنی بر اين که  1944يانه های جون مدر  

به رغم مهه هتديدات حکومت بريتانيا » آزاد«وزيری های نوار 
ز برداشت با زمرک خان به تفاهم رسيده اند که بی درنگ پس ا

حاصالت مهراه با جدران ها در برابر حکومت افغانستان به جنگ 
داماد رهرب شورشی ها  –برای اين مقصد زنگی خان. بپردازند

در واليت جنوبی هر آن می . آغاز به گفتگو با مسعودها منود
 . توانست قيام قبيله صافی آغاز گردد

 
تالش ورزيد  رهربی افغانستان بار ديگر ،در اين اوضاع خطرناک

هرگاه به او وعده داده شد : زمرک خان را به دام بيندازدتا 
مهه دارايی ها و زمين هايش اسلحه خود را به زمين بگذارد، 

مگر زمرک خان فريب اين دام را  .را به او باز بگردانند
 . خنورد

 
حکومت هاشم خان به تقويت سپاهيان در  1944سراسر تابستان  

خريد ی پرداخت و ميليون ها افغانی برای مافغانستان جنوبی 
بار ديگر » زر«کابل به زور . سران قبايل هزينه می کرد

توانست خبشی از سران جدران را به سوی خود بکشاند که ظاهر 
ارگ (در کاخ خود برای آن ها  1944سپتامرب  2به تاريخ  شاه

 قبايلبا هنايی آشتی برای . پذيرايی باشکوهی برپا منود) شاهی
واليت مشرقی، حکومت افغانستان دست به عقب نشينی های 

 : چشمگيری زد
احنصار دولتی بر جتارت چوب که منبع مهم درآمد قبايل  -1

 .مرزی مشرده می شد، لغو گرديد
کابل تضمين داد که ماليات  برپايه قيمت های بازار  -2

  .گرفته خواهد شد
ود به جدرانی ها اين امتياز داده شد که از جنگجويان خ -3

قبيله يی تشکيل دهند که ) مليشای(دسته های شبه نظامی 
 1149.هزينه نگهداری آن را حکومت بپردازد

 
تيره های از یخبش شايان توجه تا اين تدبيرها کمک منودند

. و آنان را از زمرک خان جدا ساخت را با هم آشتی داد جدران

                                                 
، جلد يکم، برگ »قبايل« بايگانی سرويس استخبارات خارجی، پرونده .  1148
259 ، 

بايگانی سرويس //  15/6/1944گزارش اجنتوری از کابل، تاريخی .  1149
 . 285، جلد يکم، برگ »قبايل«استخبارات خارجی، پرونده 
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به پشتيبانی از او ادامه » آزاد«مگر، وزيری های نوار 
که هاشم خان را ناگزير ساخت برای کمک بار  چيزی. دادند

برای تسويه حساب با  دستاويزیديگر به انگليس که در جستجوی 
 . دمشن ديرين خود بود، رو بياورد

 
نيروی هوايی بريتانيا مهه  ،به خواهش حکومت افغانستان

پنهان در آن  می توانست رهرب جدرانی ها روستاهايی را که 
لت مرزی ااستاندار اي. يرستان مبباران کردشده باشد، در وز

مشال باخرتی به وزيری ها در باره پروازهای هواپيماهای جنگی 
رای بفرماندهی انگليس، . هشدار داد بر فراز روستاهای آن ها

يشرت ضربات هواپيماهای مبب افگن عمليات های خود را بموثريت 
  1150.يدمهاهنگ گردان با ستاد کل نيروهای مسلح افغانستان

 
مساعی بامهی زمرک خان را وادار ساختند برای چندی  باآن ها 

از پويايی ها در ميان قبايل وزيرستان مشالی دست بردارد که 
  .با ثبات گرديد 1944اوضاع در مشرقی در دسامرب در نتيجه آن 

 
داليل اصلی يی که : او می دانستند» واريونح«و  هاشم خان

ها را وادار به شورش منوده جدران ها و قبايل متحد آن 
و ماليات کمبود خوار بار از اين رو، . بودند، رفع نشده اند

رويارويی می توانست  1945هبار کمرشکن بی چون و چرا در 
به [ .زدمسلحانه تازه يی را ميان پشتون ها و کابل بر انگي

 .].گ-مايل بود به شيوه های مساملت آميز رو بياورد مهين خاطر
به رهربی » جوان«زير فشار گروه سياستمداران شاه ظاهر مگر 

داوود خان می خواست از . کاربرد زور گراييدبه  ،داوود خان
بينوايی و ناداری پشتون های شرقی برای آن هبره برداری منايد 
که طی موعد کوتاهی قبايل رام ناشدنی پشتون جنوبی را تابع 

 . حکومت مرکزی بسازد
 
خان که سياستمداران جمربی بودند،  دوهاشم خان و شاه حمم 

ناگزير  ،مگر .را نيک می دانستندخطرناک بودن اين مشی 
هاشم خان که خست و  ،راستش. بودند از فرمان شاه اطاعت کنند

حرص و طمع او در سراسر کشور بنام بود، تالش چندانی هم به 
زيرا . خرچ نداد قاطعانه در برابر داوود خان ايستادگی منايد

احنصار بر جتارت چوب و کاهش دادن ماليات بر درآمد شخصی لغو 
 .او زيان بزرگی را وارد می ساخت

 
آماده می  کابل برای سرکوب مسلحانه پشتون ها 1945در اوايل 

جنوب افغانستان سپاهيان تازه نفس و هواپيماهای  به: شد
افزون بر اين، هاشم خان در ماه . گرديد سوقنيروی هوايی 

با سران را در جالل آباد گفتگوهايی  1945مارچ  –های فربوری
توامنندی ديپلماتيک هاشم خان و خريد . اجنام داد قبايل مشرقی
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اس ترين افراد در ميان پشتون ها اجازه داد تا اندکی نسرش
  1151.اوضاع را در گسرته سرخرود هببود ببخشد

 
راستش، هاشم خان نتوانست قبايل صافی و شينواری را با مشی 

تی خود مهنوا بسازد و با فرا رسيدن موسم گرما آن ها در آش
آن ها نيازی به داد و . م بزنندبرنامه داشتند دست به قيا

هش های هاشم خان که حکومت او به رغم مهه تضمين ها و قول د
هايی که داده بود، در دوره های خشکسالی نان مردم را به 

 . هبايی ناچيزی می ربود، نداشتند
 

اين؛ قبايل در برابر جلب آزموده ترين جنگاوران  افزون بر
چون اين کار اين امکان . شان به خدمت سربازی اعرتاض داشتند

را از آنان می گرفت تا در برابر مشی تاراجگرانه حکومت 
 . مرکزی دست به مقاومت مسلحانه بزنند

 
با آن که در اوضاع پديد آمده از سرگيری نربدها ميان 

قبايل مرزی ناگزير بود، رويدادها در  سپاهيان دولتی و
مطابق سناريوی توسعه يافت که  1945افغانستان جنوبی هبار 

در وزيرستان فرستاده امان اهللا  :کابل فکر آن را هم منی کرد
خان خيزش قبايل پشتون را در هر دو سوی مرزهای هند و 

در جنوبی دسته های وزيری ها و . افغانستان سازماندهی منود
دها که مقصد خود را احيای پادشاهی امان اهللا خان بر ختت مسعو

هوادراران . افغانستان اعالم منوده بودند، به جنگ برآمدند
پادشاه سرنگون شده تبليغات گسرتده يی را در ميان سپاهيان 
دولتی پخش منودند با فراخوان افسران و سربازان برای پيوسنت 

ومت هاشم خان که خود حک«به آن ها و دست کشيدن از خدمت به 
 1152.»را به انگليسی ها فروخته است

 
نيروی کابل با گسيل نيروهای تازه نفس به خوست و کاربرد 

هوايی در برابر امانيست ها توانست به سرعت نيروهای 
خطر شورش بامهی ضد اين گونه، . شورشيان را در هم بکوبد

 . ديدقبايل جنوبی و مشرقی به پيمانه چشمگيری سست گردولتی 
 

ظاهر شاه و پيرامونيان او که از رويدادها در خوست ترسيده 
بودند، می کوشيدند باشندگان افغانستان جنوبی را آرام 

برای اين مقصد برای مهه سران پشتون که از آغاز جنگ . بسازند
جهانی دوم در پايتخت به هبانه اجنام خدمت سربازی به سر می 

د، اجازه داداه شد به بردند، اما در واقع گروگان بودن
شايد با اين کار، حکومت . سرزمين های آبايی خود برگردند
چون تنها هتديد اختناق بر . هاشم خان دچار اشتباه گرديد
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جلو شورش مسلحانه بسياری از قبايل را در برابر  ،مالکان
 . کابل گرفته بود

 
. قيام مسلحانه پشتون های مشرقی آغاز گرديد 1945در ماه جون 

افی ها، شينواری ها، خوگيانی ها و مومندها در برابر دولت ص
را به ) صافی؟(سلطان حممد صوفی شورشيان . تفنگ برداشتند

خواست های اين قبايل بس . عنوان رهرب خود برگزيدند
 :متواضعانه بود

که به زور از [ بر لغو خريدهای دولتی گندمها بار ديگر آن 
پافشاری ] .گ-جنگ می ستاندندکشاورزان به هبای پايين پيش از 

صافی ها به نشانه وفاداری به خاندان شاهی حتا . داشتند
مگر، . آماده بودند با منايندگان دولت به گفتگو بپردازند

حکومت افغانستان تصميم گرفت باشندگان مشرقی را به خاطر 
رهربی عمليات سرکوبگرانه در . خون بکشاند وخاک  بهنافرمانی 

 . به داوود خان سپرده شد جنوبی و مشرقی
 
پس از آشنايی و  او به جالل آباد رسيد 1945جوالی  1به تاريخ  

عمومی تعرض در برابر شورشيان را تدوين منود پالن با اوضاع 
ارتش افغانستان می بايستی ) لوا( که مطابق آن چند تيپ 

 تاصافی ها و متحدان شان را از قبايل جنوبی جدا می ساختند 
ن با ضربات مهاهنگ کانون های اصلی مقاومت را در دره پس از آ

جوالی اين عمليات سرکوبگرانه  6به تاريخ . کنر در هم بکوبند
چون قبايل مقاومت جديی ننموده و  .پيروزمندانه اجنام شد

 1153 .شتابزده به سوی کوهساران گريختند
 

داوود خان با درک بيهودگی پيگرد چندين ده هزار کوهنشين 
ميم گرفت در صفوف شورشيان درز بيفگند و با نيرنگ و مسلح تص

برای اين مقصد او با .  حيله سران آن ها را اسير بگيرد
به او وعده خبشايش کامل را  وسلطان حممد خان وارد مذاکره شد 

با توجه به آن که شورش ديگر سرکوب . برای مهه شورشيان سپرد
ان خويش را رام گرديده بود، رهرب صافی ها تعهد سپرد رزمندگ

 ،صافی ها. منايد تا سالح های خويش را بر زمين بگذارند
 ،باور به سوگندهای داوود خانبا شينواری ها و خوگيانی ها 

مگر، بی درنگ پی از اين کار در . دست از مقاومت برداشتند
تن از خان  450تنها . اختناق سراسری آغاز گرديدها برابر آن 

 . يتخت فرستادندان گروگان به پاقبايل را به عنو های اين
 

مگر، رهربان افغانستان . در کابل پيروزی دولت را جشن گرفتند
و  دروحيه جنگی و مهبستگی قبايل پشتون را دست کم گرفته بودن

صافی ها  1945جوالی  16به تاريخ . درست ارزيابی ننموده بودند
هند » آزاد«با به دست آوردن کمک از پشتون های نوار 
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دست به ضد محله در برابر سپاهيان دولتی  ،تانيايیبري
رسيدن لشکرهای ياری سته به ونيروهای شورشيان پي .يازيدند

 هامهراه با آن  .رو به فزونی داشت »زادآ«تازه از نوار 
نان خان ديره کمک می آمومندها نيز می رزميدند که به 

بار نواب سوات برای کوهنشينان مبارز چند قبضه تير.  رسانيد
حانيون مسلمان گسرته قبايل پشتون برای شورشيان ور. فرستاد

 . در راه مبارزه در برابر حکومت مرکزی دعا می کردند
 

جنگ با چنين ائتالف نيرومند  یسپاهيان دولتی روشن است برا
کوهنشينان در دسته های کوچک . قبايل مرزی آماده نبودند

تلفات سنگينی  سرکوبگران را به حماصره کشانده و به آنان
نيروهای شبه نظاميان را که  ،در آغاز. وارد می آوردند

داوود خان از مجع باشندگان بومی گرد آورده بود، درهم 
شورشيان به يگان های منظم ارتشی  ،نيپس از ا. کوبيدند

سپاهيان دولتی بيش  ،در نربدها با رزمندگان صافی. پرداختند
از به عقب نشينی منودند از چهار هزار نفر تلفات دادند و آغ

 جنگی» غنايم« شورشيان . ی اجناميدکه سر اجنام به گريز مهگان
آن ها با در دست داشنت جنگ . فراوانی به دست آوردند

افزارهای الزم به مشول تيربارها و توپخانه شهرهای کنر، 
امسار، و چغه سرای را و مهه روستاهايی را که در مشال آن ها 

به دست دسته ل آباد جال افتادنهتديد . فتندواقع شده بود، گر
 1154.های پشتون  پديد آمده بود

 
ت محکو ،برای جلوگيری از هتاجم جنگجويان قبايل مرزی

افغانستان ناگزير بود تدبيرهای فوق العاده يی روی دست 
مهه  ،از سپاهيان دولتی) لوا(به کارزار جنگ شش تيپ . بگيرد

ه و نفربرهای زرهی گسيل توپخان ،هواپيماهای نيروی هوايی
در ميان يگان های در حال  نداوود خان با مشت آهني. شدند

او مشاری از افسرانی . عقب نشينی نظم و انتظام را احيا کرد
پا به گريز گذاشته بودند، به  را که زير تاثير هرج و مرج

 . دست خود تيرباران کرد
 

ان نيروهای تازه نفس و تاکتيک های متهورانه داوود خ
. با ثبات گرداننددر حومه جالل آباد توانستند اوضاع را 

مگر، در کابل ديگر به سرکوب سريع قيام در جنوبی و مشرقی 
برای اين کار ارتش افغانستان ذخاير کافی . اميدی نداشتند

جنگ افزار و مهمات جنگی نداشت که خبش چشمگير آن سر از هبار 
 . ت رفته بوددر نربدها با قبايل شورشی از دس 1944

 
پيگيرانه کوشيد جنگ  ،هاشم خان در اين اوضاع حبرانی

در . افزارهای مورد نياز عاجل را از شوروی و انگليس خبرد
با آن که . مسکو اين خواهش هاشم خان را با لبخند رد کردند

جانب افغانی حتا حاضر بود جنگ افزارهای به غنيمت گرفته 
                                                 

معاون وزير امور خارجه  -ت گزارشی فيتين عنوانی ويشينسکیيادداش. 1154
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روی متايل نداشت در سرکوب رهربی شو. شده آملانی را هم خبرد
 1155.قيام توده يی شرکت ورزد

 
بريتانيای کبير، برعکس، در حفظ آرامش در مرزهای هند و 

 1945سپتامرب  13از اين رو، به تاريخ . افغانستان ذينفع بود
ده هزار : خنستين پارتی بزرگ جنگ افزارهای ساخت انگليس رسيد

عدد گلوله، بيست  هنصد هزار ،پنج هزار ميل مسلسل ،ميل تفنگ
  1156.و پنج دستگاه توپ، پانزده هزار مرمی

 
به ياری اين جنگ افزارها داوود خان امکان يافت بار ديگر 

با . اقدامات رزمی پويايی را در برابر صافی ها آغاز منايد
حتا با در دست داشنت جنگ افزارهای سپاهيان دولتی اين هم، 

تند شورشيان را شکست طی دو ماه نتوانس ،مدرن و نيروی هوايی
پشتون های مشرقی مقاومت جانانه يی در برابر . بدهند

کنون، آن ها ديگر به وعده . نيروهای سرکوبگر اجنام دادند
های حکومت افغانستان باور نداشتند و تا آخرين گلوله می 

صافی ها حتا پيشنهاد شخص  1945در ماه اکترب . رزميدند
 . دن به جنگ رد کردندظاهرشاه را با پيام پايان خبشي

 
زمستان فرا می رسيد و پيشربد اقدامات رزمی در کوهستان ها 

هم برای شورشيان و هم برای سپاهيان . دشوار می گرديد
داوودخان توانست بر صافی ها يک  1945در اواخر اکترب . دولتی

رشته شکست های جدی وارد بياورد، مگر نتوانست مقاومت آنان 
ر اين اوضاع، حکومت افغانستان ناگزير د. را در هم بشکند

. گرديد مهه خواست های پشتون های مشرقی را برآورده سازد
حکومت هاشم خان دست به يک عقب نشينی هايی در برابر قبايل 

ی دولت از روستاييان مرزی زد و خريد اجباری خوار بار از سو
 . و به مهه شورشيان عفو عمومی اعالم گرديد را لغو منود

 
                                                 

شگفتا که در دوره امان اهللا خان مهين رهربی شوروی نه تنها حاضر .  1155
هر چند هم برپا شده با (» توده يی«گرديده بود در سرکوب قيام های 

مشارکت ورزد و به دولت ) نيون واپسگراکارگردانی انگليسی ها و روحا
امان اهللا خان نه تنها پارتی های بزرگ جنگ افزار بدهد، بل نيز بر 
پايه برخی از داده ها، هواپيماها و خلبانان شوروی در مبباران قبايل 

مگر، اين بار از دادن جنگ افزار به حکومت حتت . شورشی سهم بگيرند
» قيام توده يی«نه عدم متايل در سرکوب احلمايه انگليس هاشم خان به هبا

 .  سر باز زدند
بر عکس، انگليسی ها در دوره امان اهللا خان از رسيدن پارتی های اسلحه 
خريداری شده از سوی امان اهللا خان از اروپا به افغانستان جلو گيری 
کردند و به هبانه بيطرفی در جنگ افغانستان آن ها را در بندرهای هند 

اما اين بار برای محايت از حکومت دست نشانده هاشم خان . دنگه داشتن
 .با مهه توان به کمک آن شتافتند

به هر رو، به روشنی ديده می شود که سياست های قدرت های بزرگ دربست 
در چهارچوب منافع و مطامع سياسی و اسرتاتيژيک شان است و ساير مسايل 

 .گ-.منايشی بيش نيست
بايگانی سرويس //  13/9/1945کابل، تاريخی گزارش اجنتوری از .  1156
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يدادهای آتيه نشان دادند که رهربی افغانستان که با جتربه رو
دات را رعايت منود  هعديده شده بود، به گونه جدی اين تتلخ آب

 .تامين منودرا  و با اين کار ثبات دير رس در جنوبی و مشرقی
آزمون بس جدی يی برای افغانستان  1945 -1944شورش سال های 

 . گرديد
 

داده ها در باره زيانی که به دردمندانه تا به امروز 
اقتصاد اين کشور جنگ ها ميان سپاهيان دولتی و قبايل پشتون 

ان می توان نبا اطميبا اين هم، . رساند، به چاپ نرسيده است
سرکوبگرانه در برابر زمرک خان  یگمان زد که برای عمليات ها

و صافی ها خبش بزرگی از درآمدهای دولتی افغانستان در اين 
 . ا به مصرف رسيده بودسال ه

 
اصلی لرزه هايی که کشور را تکان داد، هاشم خان  گناهکار

گرداننده خودکامه  -بيش از دوازده سال اين سياستمدار. بود
و ريش سپيد هاشم خان عموی شاه . حکومت افغانستان بود

در عمل دولت را رهربی می کرد و ظاهر شاه  ،خاندان شاهی
مگر در افغانستان هيچ کسی . سازدناگزير بود با اين کار ب

و تنفر منی توانست بر سر قدرت مباند  هرگاه مورد انزجار 
هاشم خان  1946در ماه اپريل . قبايل پشتون قرار می گرفت

  1157.ناگزير گرديد کناره گيری منايد

                                                 
بايسته است نشاندهی کنيم که در هپلوی مالحظات سياست داخلی، داليل .  1157

بيشرت در پيوند با سياست های جهانی، که کنار زدن  –ديگری هم بودند
از مجله اين که . وم می گردانيدندحمت» اورنگ شهرياری«هاشم خان را از 

پس از جنگ جهانی دوم، اياالت متحده امريکا به عنوان يک ابر قدرت 
تازه تبارز منوده بود و جانشين امپراتوری کهنه کار بريتانيا گرديده، 
با شعارهای دلپذير دمکراسی و آزادی و ليرباليسم پا به عرصه کشاکش 

 . های جهانی گذاشته بود
 

ی جهان، احتاد شوروی با شعارهای رهايی توده های رجنرب از زير در اين سو
يوغ امپرياليسم جهانی و ارجتاع و استبداد قرون وسطايی داخلی با 
نيروی هر چه متامرتی پا به ميدان کشاکش های جهانی گذاشته بود و عصری 
نوی آغاز گرديده بود که مهراه بود با رقابت دو اردوگاه سوسياليستی و 

 ...يه داری و اوج گيری مسابقات تسليحاتی وسرما
 

در چنين اوضاعی، حکومت ارجتاعی و استبدادی مطلقه هاشم خان که به 
وابستگی به انگليس شهرت داشت و در نزد مردم منفور بود، ديگر کارايی 

حکومتی که می . نداشت و بايد جای خود را به يک حکومت ديگر می داد
 .ر مدرن جبنبدتوانست مهپا با نيازهای عص

  
در اين برهه، خبشی از مردم افغانستان که از رقابت های ديرينه روسيه 
و انگليس و جفاهای اين دو ابر قدرت خسته شده بودند و با شکست آملان 

مگر، . اميدواری ديگری هم نداشتند، چشم اميد به امريکا دوخته بودند
درست مهين بود که . ندديری نگذشت تا پی بربند که به سوی سراب شتافته ا

خط «شوروی بستند و گروه سوم هم » رهايی خبش«خبش ديگری چشم به نيروی 
اين بود که . اسالمگرايی را ميان امپرياليسم و کمونيسم برگزيدند» سوم

افغانستان به آوردگاه کشاکش های ايدئولوژيک ميان اين سه نيرو واقع 
 . گ-.گرديد که تا به امروز ادامه دارد
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سفير  –وزير دربار در پيوند با اين موضوع، به باکولين

ديکتاتوری خود مهه مردم هاشم خان با رژيم : شوروی چنين گفت
به خصوص قبايل . افغانستان را آزرده و خشمگين ساخته بود

کوچی را که تقريبا مهه روزه در برابر دولت تفنگ بر می 
سپس وزير دربار افزود که شاه حممود خان که در 1158.داشتند

ميان قبايل کوچی افغان از احرتام و حمبوبيت برخوردار است، 
 .»هد بودرييس آينده حکومت خوا

 
پيامدهای چشمگيری برای  1945-1944رويدادهای توفنده سال های 

مقاومت سرسختانه پشتون . سرنوشت آينده افغانستان داشتند
 ،های جنوبی و مشرقی در برابر مشی تاراجگرانه هاشم خان

گين ترين ماليات ها را لغو ظاهرشاه را وادار گردانيد سن
گونه که مهه به [گ جتاری را های بزر و خودسری های شرکت منوده

چيزی که با  –حمدود گرداند.] گ-مربوط خاندان شاهی  بودند يی
 . منافع مهه باشندگان افغانستان مهخوانی داشت

 
بار ديگر ثابت ساخت  1945 -1944افزون بر اين، شورش سال های 

به قبايل شورشی در هر دو سوی » نيروی سومی«که بدون کمک 
و بريتانيای کبير با اقدامت بامهی می  افغانستان ،ديورند

توانند هر گونه شورش نيرومند پشتون ها را خنثی منوده و سپس 
 . هم آن را در هم بکوبند و سرکوب منايند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، 1946، سال 071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند  . 1158

 .54، برگ 2، پوشه 210، کارتن 28پرونده ويژه 
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 خبش چهل و دوم
 مسکو1159)پسگفتار(اپی لوگ 

 
پس از تسليم شدن آملان فاشيستی در برابر انگليس، امريکا و 

رمندان سفارت آملان امساله تعيين سرنوشت آرشيو و ک؛ رویشو
هنگام حل اين مساله، ميان شوروی و  .در کابل مطرح گرديد

هر يک از اين : بريتانيا اختالف نظرهای جدی يی پديد آمد
کشورها سرسختانه تالش می ورزيدند آملانی های مانده در 

افغانستان  و اسناد سفارت آملان را ازدستگير افغانستان را 
 . به قلمرو خود بربند

 
بازپرسی  :برخاسته از علل وزنينی بود» سرسختی«اين گونه 

پيش رو از پيلگر و کارمندان او عمال عمليات بامهی سرويس های 
ويژه شوروی و انگليس را پايان می خبشيد که هر يک از آن ها 

و باور  داليل وزنينی داشتند تا به يک ديگر اعتماد نکنند
افزون بر اين، در مسکو و لندن می دانستند که  .شته باشنددا

بايستی به آن کشوری برده شوند که سازمان های آملانی ها 
در  »ابوير«سرکوب و ناکامی  اطالعاتی آن سهم بيشرتی در

هر دو کشور نقش خود شان را داشتند و . افغانستان داشته است
هيچ يک منی  از اين رو،. هر يک خدماتی اجنام داده بودند

 . خواست جايگاه خنست را به ديگری واگذار شود
 

 -ميان باکولين ،سفير امريکا در کابل -انگرتدر اين اوضاع، 
آغاز به مياجنيگری کرد  سفير انگليس، -و اسکوايرسفير شوروی 

که اين کار به هر دو طرف اين امکان را داد تا به تفاهم 
انگرت از وزارت خارجه  1945اپريل  30به تاريخ . دست يابند

                                                 
آغازين سخن = پايان سخن يا پسگفتار، انتونيوم اپی گراف -اپی لوگ.  1159

در ادبيات باخرت، . يا طاليه چکامه ها و چامه ها در سخنسرايی باخرتی
اپی گراف را می آورند که در بيشرت موارد  طبق معمول در آغاز چکامه ها

برگرفته هايی از سروده های شاعران نامدار و يا نوشته ها و گفته 
مهين گونه، در پايان چکامه ها و چامه ها . هايی از رجال نامور است

اپی لوگ را می آورند که به مهين منوال در بيشرت موارد برگرفته از 
يا گفته ها و نوشته های نويسندگان  سروده های سخنوران، وجيزه ها و

 .گ-.نامربدار است
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به دست آوردن اسناد و مدارکی که در سيف  امريکا در باره
  1160.سفارت آملان در کابل بود، رهنمود گرفت

 
بدون سفير (سفيران بريتانيا و امريکا  1945در اوايل ماه می 

وزارت خارجه افغانستان فرستادند  يادداشت مشرتکی به!) شوروی
کاری  به سيف ها و اتاق هایدر باره لزوم مهر و الک زدن 

مت افغانستان به گونه عملياتی به اين وحک .سفارت آملان
در نتيجه، اسکواير و انگرت از . خواست جامه عمل پوشاند

 . مهتای شوروی خود پيشی گرفتند
 
در  اين رويداد ثابت ساخت که انگليسی ها بر سفارت امريکا 

آن که هم  فشار نيرومندی وارد آورده بودند برای کابل
به دست  کارمندان و هم اسناد منايندگی پيشين رايش سوم را

 . بياورند
 
انگرت از سفارت آملان بازديد و مهه  1945ماه می  8به تاريخ  

دبير  –او » راهنمای«. قفسه ها و سيف ها را معاينه کرد
که  گفتبه انگرت  نيشخند زناناو . مشيدت بود –سفارت آملان

که می توانستند برای متحدان دلچسپ  یمحمر بايگانی های«
ها تنها  آملانی1161.»باشند، مدت هاست که نابود شده اند

در باره شرکت های آملانی در  بودند اسنادی را نگه داشته
 . افغانستان

 
ر با پيلگر ديدار ابرای خنستين ب ،هنگام اين بازديد ،انگرت

ی در باره منود که موافقت منود به منايندگان ائتالف ضد هيتلر
که برای آن ها دلچسپ است، بازگو » گوشه هايی از کار سفارت«

متحدان که جتربه کار با کوارونی را داشتند، می . منايد
دادن گواهی ر آملان آغاز به يتوانستند اميدوار باشند که سف

مگر پيلگر که بر محايت حکومت افغانستان اميدوار . خواهد منود
مهکاری با سفارت های کشورهای  از وعده خود مبنی بر ،بود

تنها گسيل خود به  ،او با اين کار. پيروزمند سر باز زد
 . ی مسکو را سرعت خبشيد»لوبيانکا«مسکو به بازداشتگاه 

 
ماه می باکولين با انگرت مساله بازرسی خانه  9به تاريخ 
 که آملانی ها در آن بود و باش دارند، در کابل يیهای شخصی 

ديپلمات ها به اين فيصله رسيدند تا اجازه 1162.بررسی کردرا 
اين کار را از وزارت خارجه افغانستان امريکايی ها به دست 
بياورند و بازرسی را منايندگان شوروی و بريتانيا با مهراهی 

جشن پيروزی بر آملان «در روز . کارمندان افغانی اجنام دهند
                                                 

//  05/1945/ 8يادداشت صورت جملس ديدار باکولين با انگرت، تاريخی .  1160
پرونده ويژه . 1945سال  071بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 

 .  91، برگ 2، پوشه 208، کارتن 27
// 09/05/1945و انگرت، تاريخی يادداشت صورت جملس  ديدار  باکولين .  1161

 .94. مهان جا ص
 . 95-94مهان جا برگ های .  1162



 

 534

 ارت آملانبايگانی سف ضبطبه گونه هنايی در باره زمان » نازی
 .تصميم گرفته شد

 
 -ارلفانگرت به مهراهی  ،1945ماه می  12به تاريخ 

 -و اسکات شوروی دبير سفارت -کوزنتسف ،نظامی) آتشه(رايزن
اسناد و  وديپلمات انگليسی از سفارت آملان در کابل بازديد 

 –مواد بايگانی با سه مهر. پول های موجود در آن را گرفتند
به گونه موقت اسناد پايه توافق مهگانی بر  .مهر و الک شد

برای نگهداری به سفارت امريکا و پول معادل نيم ميليون 
در مهان روز، . روبل پشتوانه طال به سفارت شوروی سپرده شد
در باره مهکاری سفير امريکا تالش ورزيد از پيلگر اطالعاتی را 

 .به دست بياورد های آملانی ها با جاپانی ها در افغانستان
پرسش های انگرت پاسخ  هپيلگر قاطعانه سر باز زد بمگر، 
از اين ديدار انگرت نتيجه گيری کرد که چنين بر می . بگويد

ناشی از لرزه های  .]گ-شوک[پيلگر که ديگر از «آيد که 
شوروی، (به رضای خود برای ما  ،خنستين به خود آمده است

  1163».هيچ چيزی خنواهد گفت) امريکا و انگليس
 
انگرت به باکولين  1945ماه می  14اين پيوند، به تاريخ  در

اد کرد موضوعات متازع فيه را با انگليسی ها حل منايند هپيشن
هر چه سريع تر آملانی ها را از کابل به کدام جای ديگر «و 

 .»به هند و شايد هم حتا به روسيه... بربند
 

ت آن که فرصت مساعد و مناسب را از دسباکولين هم برای 
امريکايی ها از سفارت  ندهد، بی درنگ پس از گفتگو با

چنانی که انتظار می رفت، اسکواير . بازديد کردبريتانيا 
او حتا . دآغاز به پافشاری بر بردن آملانی ها به هند منو

برای يک هفته در هند مبانند و سپس به  ها موافقت کرد که آن
ين پيشنهاد افزون بر آن، به باکول. شوروی فرستاده شوند

هنگامی که . بفرستدها منودند مناينده شوروی را هم با آن 
برای باکولين پذيرفتنی » هندی«اسکواير درک کرد که واريانت 

پيشنهاد کرد کارمندان سفارت آملان را به هتران بربند و  ،نيست
های متحد مورد بازپرسی قرار ردر آن جا از سوی منايندگان کشو

 . اين پيشنهاد را هم رد کرد مگر، باکولين. گيرند
 

سر اجنام دو طرف به مفامهه رسيدند که مساله حمل بازپرسی از 
شامگاه . آملانی ها برای بررسی به کشورهای خود واگذار شوند

اتيک سفارت بريتانيا مچهاردهم ماه می در پذيرايی ديپل
اسکواير و باکولين تفاهم به دست آمده را به آگاهی مهتای 

 1164.انگرت رساندند –خودامريکايی 
 

                                                 
 . 95. مهان جا ص.  1163
//  14.05.1945يادداشت صورت جملس ديدار باکولين با انگرت تاريخی .  1164

 . 93مهان جا، برگ 
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تعيين سرنوشت اعضای سفارت آملان در کابل در باالترين تراز 
روشن است که جانب . در مسکو و لندن و واشنگنت بررسی گرديد

در . امريکايی از متحد پيروزمند شوروی خود پشتيبانی کرد
 ،سفارت های شوروی رتکشنتيجه، پس از اصدار يادداشت م

حکومت افغانستان موافقت کرد  ؛نسهامريکا و فرا ،انگليس
اگست آن ها  14به تاريخ . ديپلمات های آملانی را اخراج منايد

پيلگر و زير  1945اگست  17به تاريخ . را ار کابل بردند
. دستان وی به تاشکنت رسيدند و در آن جا بازداشت گرديدند

پس از چندی هم به زندان کميساريای خلق در امور داخلی در 
  1165.نداخته شدندمسکو ا

 
پرونده اسناد از سفارت آملان در کابل و  344مهراه با آن، ها 

 251140روپيه هندی،  10999پوند اسرتلينگ،  3222دالر،  61794نيز 
 1166.عدد سکه قديمی به مسکو برده شد 151و  افغانی

 
برای وزارت خارجه شوروی از اسناد به دست آمده از 

لوفت «های رونده های پروازبيشرت از مهه به پ ،افغانستان
سخنرانی های سياستمداران افغانی در باره  گزينه ،»هانزا

..... نگ، رونوشت قرار دادهای افغانستان با ديگر کشورها وج
در آغاز می خواستند  ،در مسکو. بيشرت دلچسپی نشان می داد

مگر بعدا از اين کار صرف  .اين اسناد را به چاپ برسانند
 1167.کردندنظر 

 
بيشرت از هر کسی از  ،کميسياريای خلق در امور داخلی در

خمابره چی سفارت آملان در کابل بازپرسی صورت  -سيوگين بيولر
را در کابل » ابوير«چون او پس از گريز رامسوس وظايف  .گرفت

نامه های  از آن خبشاو ناگزير بود مهچنان . به دوش گرفته بود
ه شوروی نتوانسته استخبارات آملان را که سرويس های ويژ

چنين بر  .، رمزيابی و رمزگشايی منايد»بشگافند«بودند آن را 
می آيد که او ناگزير بود نه تنها با مواد و مدارک کشف 
راديويی، بل نيز با مدارک حمرم و رمزی به غنيمت گرفته شده 

.] گ-زير کنرتل شوروی[سازمان تازه اطالعات آملان شرق  یاز سو
 . کار منايد

 
، سر اجنام از ای سفارت آملان در کابل و بايگانی سفارتاعض

» شورای کنرتلی متحدان در امور آملان«سوی شوروی به دسرتس 
گذاشته شدند که پس از آن پيلگر و مهکاران او توانستند با 

 . منايند» گفتگو«ه انگليس ژمنايندگان سرويس های وي
 

                                                 
 .98-97مهان جا برگ های .  1165 
يگانی مرکزی در با) 547707 -مشاره ک(نگاه شود به پرونده پيلگر .  1166

 .خدمات امنيت فدرال روسيه
، 1982از بازی خارج می شوند، مسکو، » تاراجگران«، .ل. کوزنتس يو.  1167
 . 91. ص
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دست به احتاذ  نآملای شوروی در اطالعاتهای سازمان  1945سر از 
و » ابوير«تدبيرهای پرشوری يازيد برای آن که افسران 

نيز کارمندان وزارت خارجه را که با انرتيگ های  و» ويرماخت«
مگر،  بازداشت منايد، فاشيستی در افغانستان ربط داشتند

 ،رامسوس را به رغم مهه مساعی کارمندان ضد جاسوسی شوروی
او حتا پس از گذشت چند دهه  رد پای. نتوانستند گير بياورند

 1168.از پايان جنگ جهانی دوم هم پيدا نشد پس
 

پويايی باالی سازمان های اطالعاتی شوروی در آملان 
ماجراجويی افغانی  با کسانی را که. دستاوردهايی هم داشتند
يکی پس ديگری دستگير و به مسکو می  ،رايش سوم پيوند داشتند

صديق خان چرخی را گرفتار و  1945برای منونه، در . فرستادند
 رایدر پايان جنگ او با خانواده اش ب. به مسکو گسيل داشتند

در شهرک  ،يورش ارتش سرخ به برلينجنات يافنت از مبباران ها و 
، بود و ليربوز که در گسرته خبش اشغالی شوروی آملان واقع بود

 . باش می منودند
 

دار با ماموران برای دي ،صديق خان چرخی –رهرب امانيست ها
 و کاغذهای نامه هااو مهه : آمادگی خوبی گرفته بوداطالعاتی 

آلبوم های ماموران اطالعاتی . کاری خود را نابود کرده بود
عکس هايی را که او با بسياری از رجال سياسی اروپا و خاور 

عکس هايی را که با او، . گرفته بود، به دقت بازرسی کردند
. وشيلف گرفته بود، مهواره با خود داشتو ورمولوتف استالين، 

ويژه يی » جنات خبشسپاسنامه «می توانستند چون اين عکس ها 
  .دنمشار برو برای او به

 
سرويس های ويژه ضد جاسوسی شوروی هيچ مدرکی برای اثبات 
مهکاری صديق خان با سرويس های اطالعاتی رايش سوم در دست 

 ا چونان شهروندان خارجیاز مهين رو، خانواده او ر. نداشتند
 . که در آملان اقامت داشتند، به مسکو بردند يی
 

صديق خان را با خانواده به يکی از  1945ماه می  25به تاريخ 
مگر او بی درنگ تقاضا منود . بارک های نظامی مسکو جا دادند

با [ مهو، عکس های يادگاری .تا او را به کدام مهماخنانه بربند
در اين جا به داد او  .]گ-له استالينرجال شوروی از مج

  . جا داده شد» ساوی«اين بود که به او در مهماخنانه . رسيدند
 

صديق خان چرخی مانند هر خارجی ديگر در آن برهه زير نظارت 
مگر در بازداشت . پنهانی کميساريای خلق در امور داخلی بود

می  او در مسکو آزادانه گشت و گزار. خانگی به سر منی برد
خويشاوندان خود در آملان به نامه نويسی می پرداخت  اب. کرد

 . و حتا با ديپلمات های خارجی ديد و بازديد می کرد
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در . چرخی چند بار به سفارت افغانستان رفت 1945در ماه جون 

سفير  –سلطان امحد خان  روند يکی از اين بازديد ها
د خبورد و به افغانستان او را جمبور گردانيد به قرآن سوگن

فرمان  1945جون  8به تاريخ 1169.ظاهر شاه اعالم وفاداری منايد
خان چرخی و اعاده تابعيت افغانی شاهی در زمينه عفو صديق 

 . به او به چاپ رسيد
 

 ،بزرگان خاندان شاهی با شناختی که از صديق خان داشتند
دچار هيچ تومهی در قبال سوگندها و توبه ها و اظهار پشيمانی 

مگر، برای ظاهرشاه و هامشخان فاکت . او نشده بودند های
به خون خاندان  هابراز ندامت و توبه کشيدن علنی دمشن تشن

حاکم مهم بود تا به گونه هنايی اراده هواداران و پيروان 
امان اهللا خان را چه در درون کشور و چه در بيرون از مرزهای 

اس داشتند که آن ها دادگرانه از اين هر. آن درهم بشکنانند
بار ديگر پويايی های  ،رهرب امانيست ها با بازگشت به ميهن
جانب از مهين رو بود که  .ضد دولتی خود را از سر خواهد گرفت

افغانی از حکومت شوروی خواست به بازگشت چرخی به آملان سرعت 
 1170.ببخشد

 
پسان ها چرخی در بازپرسی ها در بازداشتگاه کميساريای خلق 

خلی از ته دل اعرتاف کرد که آشتی ميان او و در امور دا
 1946هنگام بازجويی به تاريخ يکم اپريل . نادريه ناممکن است

بازپرس از او در باره سوگند وفاداريش به قرآن به ظاهرشاه 
قرآن شريف به ما می آموزد که «: چرخی در پاسخ گفت. پرسيد

ا مکلف گاه دو طرف با هم مصاحله منايند، هر يک از آن ههر«
در غير 1171.»اند صادقانه تا پايان به تعهدات خود عمل منايند

مصاحله مفهوم خود را از دست می  ،بر اساس تعاليم قرآنی ،آن
بليغی خود حال که ظاهرشاه از وضعيت من به سود مقاصد ت. دهد

و در روزنامه ها اعالم منوده است که من  هبره برداری منوده است
ام و او هم به من عفو اعطاء منوده از وی طلب خبشايش منود 

است، مگر در عمل کماکان مهه خويشاوندان و فرزندامن از مهسر 
، در زندان نگه )استکه به دست عمال وی کشته شده (خنستم را 

از اين رو، بر  . او مانند گذشته دمشن من است ؛داشته است
مدار اعتبار  ،سوگند من يک جانبه بوده ،اساس تعاليم قرآن

ی باشد و من از اين رو برای خود حق آزادی عمل را حمفوظ من
 1172».نگه می دارم

 
بازداشت صديق خان چرخی در مسکو بار ديگر به منايش گذاشت که 
به توطئه گران طراز جهانی الزم است مهواره آماده چرخش های 
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او و خانواده اش  1945تا پايان . تند در سرنوشت شان باشند
چون هيچ سندی که دال بر مهکاری . ی کردرا هيچ چيزی هتديد من

 . او با سازمان های اطالعاتی شوروی نيفتاده بود
 

گذشته از آن، رهربان کميساريای خلق در امور داخلی برنامه 
معينی هم در زمينه هبره گيری ابزاری از رهرب امانيست ها در 

ميرکولف در نظر  -برای منونه وزير امنيت دولتی. سر داشت
آن ها و  با اتوريته ترين از مجع امانيست ها«ه چرخی داشت ک

مهره سياسی بزرگی است و به رغم برخی از مالحظات منفی و 
می  ،مبهم در پويايی های او، در هنگام بود و باش در آملان

 ».تواند در آينده در اوضاع مساعد برای ما سودمند واقع شود
 

بود و باش چرخی طی  ،با داوری از روی برخی از داده ها
حتميلی در مسکو، با منايندگان کميساريای خلق در امور داخلی 

با اين . و وزارت امور خارجه شوروی متاس هايی برپا منوده بود
گانه سند که از روی آن هويدا ين ميرکولف هنگامی که يمه هم،

فهرست آدم های وفادار به خود را  1941بود که صديق خان در 
به دست کارمندان گذاشته بود، در کابل  به دسرتس سفارت آملان

نامه يی  1945به تاريخ دهم نوامرب ؛ افتاد ورویشسوسی ضد جا
لورنتی بيری گسيل و پيشنهاد منود طرح آغازين  گزارشی يی به
چرخی را بازنگری منوده و خود او را به عنوان  هبره گيری از

و سه متشکل از مهسر (جاسوس آملان بازداشت و خانواده او را 
به سفارت افغانستان در مسکو برای گسيل به ) فرزندش

چرخی را  1946مارچ  6به تاريخ اين بود که  .»سپردافغانستان 
 1173.بازداشت منودند

 
حوريه خامن نامه يی عنوانی استالين  –روز مهسر او فردای آن

روشن است . نوشت با اين خواهش که شوهر او را آزاد سازند
مگر شرايط بود و باش او در . تچنين کاری صورت نگرف

به ديدار او بيايد و مهسرش می توانست . بازداشتگاه هبرت گرديد
چيزی که در آن برهه در مسکو کمياب (برايش جامه های گرم 

: و مهمرتين چيز...کانسروها و حتا پتوی پشمی بياورد ،)بود
تالش منی ورزيدند از او اعرتاف  ،هنگام بازجويی ها از چرخی

بل می کوشيدند تا جای امکان اطالعات موثقی از  ،ندبگير
 . گذشته او به دست بياورند

 
چرخی در زندان سرسختانه مهکاری با سازمان های اطالعاتی آملان 

و با پيش آمدن هر فرصت ممکنه نشاندهی می کرد را رد می کرد 
او مهواره بر احتاد شوروی تکيه داشته خود که امان اهللا خان و 

هر چه . که آن دو به آن هيچ زيانی نرسانده اندشوری ک –اند 
رفتار سنجيده و پايداری چرخی در هنگام بازجويی نقش بود، 

 .معينی را در جنات او بازی منودند
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هنگامی که حکومت  1946سر اجنام، سرنوشت او تابستان  
افغانستان قاطعانه تصميم گرفت مسايل مرزی خود را با شوروی 

جون  6به تاريخ در رابطه با اين،  .ن گرديد، روشحل منايد
. سفير افغانستان را پذيرفت –استالين سراجنام امحد خان 1946

برای خنستين  1938بنا به خواهش او، سفير توانست پس از سال 
اين ديدار  . منايدو گفتگو بار با رييس دولت شوروی ديدار 

چرخش  به معنای آن بود که در مناسبات افغانستان و شوروی
اين روند برای تسريع . مهمی به سوی هببود روی داده است

بايسته بود تا از زير بار سنگين لغزش های گذشته بيرون 
 .گردند

 
در رابطه با اين، استالين هنگام ديدار و گفتگو با امحد 

ن اهللا خان را به خاطر اصالحات نسنجيده اش به باد اام ،خان
خان با اين گفته ها سری از امحد . نکوهش و سرزنش تند گرفت

 »آدم کودنی«سازگاری تکان داد  و گفت که پادشاه پيشين 
به جانب افغانی افاده داد که اين گونه، استالين  .بود

حکومت شوروی به گونه هنايی از پشتيبانی از امان اهللا خان 
حل «امحد خان ابراز آمادگی کرد  ،به نوبه خود. بيزار است

با «استالين وعده سپرد که . يع خبشندرا تسر »مساله مرزی
که حل  مولوتف در اين باره صحبت خواهد کرد و خواهد پرسيد

 1174.»اين مساله چقدر وقت را در بر می گيرد
 

اين گونه، مساله اختالفات ارضی که مناسبات افغانستان و 
شوروی را چند دهه با دشواری رو به به رو ساخته بود، طی 

س از اين، امحد خان مصرانه از پ. چند دقيقه حل گرديد
به او اجازه «تا صديق خان را رها سازد و استالين خواست 

استالين وعده داد صديق . »داده شود هرجا که می خواهد برود
چرخی از  1946جوالی  14سر اجنام به تاريخ . خان را رها منايد
جايی که  -و با خانواده به آملان شرق رفت زندان آزاد گرديد

 . زير نظارت پيوسته شديد بود» حواريونش«با  مهراه
 

. در آملان جايداد و دارايی هايش را به او باز گردانيدند
اين جايدادها در  حتا پس از ايجاد مجهوری دمکراتيک آملان هم

چيزی که به خانواده اش امکان داد در ويالی  -اختيار او بود
زه و انرتيگ سال ها مباراو پس .  شخصی در آسايش زندگی منايد

حتا با امان . ها سر اجنام شکست خود را پذيرفت و آرام گرفت
پاييز زندگانی را در چرخی . اهللا خان هم ديگر مناسباتی نداشت

ديگر هم هواداران پيشين و هم دمشنان نيرومندش به دست 
ملان آدر مجهوری دمکراتيک  1962در  او. فراموشی سپرده بودند

 . چشم از جهان پوشيد
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يکی از کسان ديگری که از سوی سازمان های  1946ه سال ب
 بافريتس گرو -اطالعاتی شوروی گرفتار و به مسکو آورده شد

در وزارت خارجه آملان امور بود که در دوره جنگ جهانی دوم 
مربوط به افغانستان از مجله امان اهللا خان به مشول وابستگان 

انی شخصی اش را گروبا بايگمهراه با . او را زير نظر داشت
شوروی  هر چند هم سازمان های اطالعاتی. نيز آورده بودند

با آن  ،دلچسپی چندانی به اين ديپلمات آملانی نشان منی دادند
] در بند[هم او تا ميانه های سال های دهه پنجاه در شوروی 

 1175.زاد گرديدآبود تا اين که 
 

رابطه با که در  غم انگيز ترين سرنوشت را در مجع مهه کسانی
فون  راسکا ،مسايل افغانستان به شوروی آورده شده بودند

به فرماندهی لشکر  1942که او را برخالف ميلش در (نيدر ماير 
که از مجع ناسيوناليست های خاوری که به » ترکستان«نامنهاد 

به . تشکيل شده بود،گماشته بودند آملانی ها پيوسته بودند
 ؛)م به مجع اين لشکر می آمده» لژيون هندی«گونه فرموليته 

نيدرماير در توطئه نافرجام بر ضد  1944به سال  .پيدا کرد
اين . سوء قصد به جام هيتلر ناکام شد. هيتلر شرکت ورزيد

بود که بازداشت های مهه گير در ميان توطئه گران آغاز 
او از سوی گشتاپو دستگير و  1945جنوری  24به تاريخ . گرديد

چنين بر می آيد که . به زندان افگنده شدای مدت درازی رب
گشتاپو نتوانسته بود مدارک موثقی برخالف نيدر ماير به دست 

 .او نشده بودبياورد و هم موفق به گرفنت اعرتاف از 
 

به آزادی  1945که از سوی سپاهيان امريکايی در نيدر ماير 
از ترس انتقام انگليسی ها به خاطر پويايی هايش  ،رسيده بود

ايران و  افغانستان در دوره جنگ جهانی اول به خبش خاوری  در
آملان که زير اشغال شوروی بود، آمد و خود را به منايندگان 

يگ گام  ،برداشنت اين گام از سوی  او. ارتش سرخ تسليم کرد
بس خطرناک و به گونه يی که پسان ها روشن گرديد، لغزش آميز 

او از سوی . ستان بودچه، او فرمانده پيشين لشکر ترک. بود
بيست و جملس ويژه يی با حضور وزير امنيت دولتی شوروی به 

در  1948 تا سال زندان حمکوم شد که تا پايان زندگانیپنج 
 . به سر برد» والديمير«زندان مرکزی 

 
شانس را داشت  ناي ،تندرست و صحتمند می بودهرگاه نيدرماير 

مرگ و مير در ميان . که بعدها رها شود و به آملان برگردد
بسياری از : افسران اسير ويرماخت در شوروی بسيار پايين بود

جنرال هايی آملانی در ميانه های سال های دهه پنجاه از سوی 
. شوروی به دولت مجهوری دمکراتيک آملان باز گردانيده شدند

مگر نيدر ماير هنگام ماموريت در خاورميانه و در سال های 
بيماری توبرکلوز دچار شده بود که اين جنگ جهانی اول به 
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بيماری در زندان های گشتاپو حادتر شد و در اردوگاه های 
فاشيستی و سپس هم در هنگام اسارت در شوروی به اوج خود 

 1176. رسيد
 

مسايل «استخبارات شوروی پرونده ويژه يی را زير نام 
تدوين منوده بود که در آن موضوعات مربوط به » افغانستان

دهای سال های از آغاز جنگ جهانی دوم تا پايان سال های رخدا
دهه چهل گرد آوری شده بود که پسان ها اين پرونده را 

 . بستند
موضوعی بود که بيش از هر موضوعی ديگری  -»مساله پشتون«

. از مجله موضوع فقير ايپی .مورد توجه استخبارات شوروی بود
ه ديرينه بر سر چون پس از فروپاشی هند بريتانيايی مناقش

ميان پاکستان و افغانستان با پشتون » آزاد«مساله قبايل 
اين بار ديگر [هر دو طرف . آغاز گرديده بودنيروی تازه يی 

در اين . تا مرز جنگ پيش رفته بودند] افغانستان و پاکستان
 یعات در باره وضع در مرزها، بار سنگين گرد آوری اطالاوضاع

دوش ماموران اطالعاتی يی افتاده  افغانستان و پاکستان بر
رهای مگر، اين ديگر به کا. بود که در کابل کار می کردند

مبدل گرديده ! سازمان های اطالعاتی در دوران صلح » روزمره«
 . بود
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پايان سخن
 

با پديده رقابت پويای قدرت های  جهانيان ،در سده بيستم
روند جهانی . نديقا برخوردآسيا و افرخمتلف بزرگ در مناطق 

منازعات بومی را به جنبش های گوناگون شورشی در  ،شدن
مبدل  و عنصر مهم مناسبات بين املللیکشورهای خاور زمين 

                                                 
بايگانی مرکزی خدمات امنيت : نگاه  شود به پرونده نيدرماير.  1176

 .47474 -فدرال روسيه، پرونده آر
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اين گرايش در دوره های دو  ،روشن تر از هرجايی .گردانيد
 .جنگ جهانی در افغانستان متبارز گرديد

 
ع وموض ،سيای ميانهآ »چهار راه«افغانستان با قرار داشنت در 

توجه شايان هنادهای ديپلماتيک و سازمان های اطالعاتی 
ين رقابت ديرپا در ا. کشورهای بسياری بود و خواهد بود

از سوی کشورهای خمتلف به مقصد به دست آوردن ختته خيز  سرزمين
شوروی و هم در  -با روسيهبرای رخنه هم در نواحی هم مرز 

 ،خالی قدرتامروزه نيز . ه استايی روان بودهند بريتاني
جدايی  و موجوديت مقادير بزرگ جنگ افزار در نزد باشندگان

شرايط مساعدی را برای اجنام اقدامات  ؛طلبی خنبگان بومی
 . خرابکارانه در اين نواحی فراهم می آورد

 
 ،پس از رويدادهای جوشان و خروشان در چچنستانروشن است، 

عوامل  ابزاری هبره گيریساندن ر ديگر لزومی برای به اثبات
 در برابر روسيهچونان ختته خيز » کانون های داغ« ازخارجی 

که می تواند در برابر هر کشوری ديگری هم به کار گرفته 
 . ديده منی شود شود،

 
از گسرته بود و باش قبايل پشتون در مرزهای هند و افغانستان 

ه جنبش شورشی اواخر سده نزدهم يکی از گسرته های بس برازند
پشتون ها مقاومت مسلحانه مردانه . در جهان به مشار می رود

يی را در برابر هر گونه تالش های بريتانيای کبير دال بر 
تا . اعمال کنرتل نظامی و اداری بر سرزمين های شان کردند

مرز ميان هند و افغانستان برای بريتانيای کبير  1947پايان 
شورش های پيوسته مسلحانه : ری بودامپراتو» بيماری نيم سری«

در اين  .به مهراه داشتمالی و انسانی  بزرگ کوهنشينان تلفات
تالش های پر شوری را در زمينه هبره گيری حال رقيبان انگليس 

ابزاری از مبارزات پشتون ها برای منافع و مقاصد خود به 
 . راه انداخته بودند

 
امپراتوری بريتانيا  برای ،»انگشت افگار«طی نيم سده داشنت 

وضعيت پايداری پديد آمده بود که به کمک آن کشورهای خماصم 
با بريتانيا تالش می ورزيدند از افغانستان به عنوان ختته 
خيز برای اقدامات خرابکارانه در برابر هند بريتانيايی کار 

  :بگيرند
وی ارضی ميان لندن و کابل به اهبره گيری ابزاری از دع -1

ستان به پشتيبانی از افغان حکومت »دادنل ُه«مقصد 
 1177مات ضد بريتانيايیاقدا

                                                 
م سده بيستم از سوی شوروی پيشين چنين هبره برداری يی در نيمه دو.  1177
درد مندانه و سوگمندانه . با راندمان تندی صورت می گرفت) و هند(

امروزه هم هبره گيری ابزاری از اختالفات ارضی ميان افغانستان و 
دستاورد اين . پاکستان از سوی امريکا و متحدان آن صورت می گيرد

ست سده بيست و يکم، سياست های ناروا در سراسر سده بيستم و دهه خن
زمينه ساز بربادی و تباهی افغانستان بوده است که کشور را تا مرز 
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 ،دادن جنگ افزارها(مشارکت در اصالحات ارتش افغانستان  -2
ر آموزشگاه ای افغان دآموزش کورسانت ه ،گسيل مستشاران

پس از چندی خبش چشمگير جنگ افزارهای تيربار  ).های حربی
  .دسپاهيان دولتی به دست قبايل پشتون می افتا

قبايل مرزی شورشی پشتون از برپايی متاس ها با سران  -3
که در ترکيب آن مهواره (طريق منايندگی های ديپلماتيک 

و ارائه کمک های  )کار می کردندمشار بسيار جاسوسان 
 . ن هاآمالی و تسليحاتی به 

خرابکار در افغانستان  –تنيدن شبکه های گسرتده اجنتوری -4
 بريتانيايی و نواحی مشال باخرتی هند 

سازماندهی کانال های ارتباطی در گسرته خود افغانستان   -5
 .و کشورهای مهسايه

پل برپايی و راديويی تالش های برپايی ارتباط پايدار  -6
 . های هوايی برای گسيل تسليحات و گروه های خرابکار

مهه شيوه های برمشرده سازمان های اطالعاتی کشورهای حمور در 
مگر سازمان . دوم به کار گرفته می شدندسال های جنگ جهانی 

های اطالعاتی شوروی و بريتانيا توانستند مهه برنامه های 
 .افغانی رايش سوم را با ناکامی رو به رو سازند

جايی که کنون عمليات نيروهای بين  –گسرته قبايل پشتون 
، پيش برده می شود» طالبان«املللی در برابر جنگجويان جنبش 

سياره ما ادامه » داغ کانون های«عنوان يکی از به ماندن به 
بيست و واضح می گردد که در سده  ،در رابطه با اين. می دهد

کشورهای پيشرو جهان است تا مساعی بامهی را برای بر  يکم
آسيای ميانه به کار و .] گ-خ افغانستانعادی سازی اوضاع در 

سودمند  در پيوند با اين، برای مهه جوانب ذينفع بس. ببندند
در اين منطقه را در دوره » جنگ پنهانی«خواهد بود درس های 

 . های دو جنگ جهانی به سنجش داشته باشند

 
 
 

                                                                                                                                                             
از اين رو، پايان خبشيدن به اين . نابودی کامل به پيش رانده است

دعاوی با پاکستان بايد در سرخط اسرتاتيژی دولت ملی، آزاد و مستقل 
 . گ-.آينده کشور که اميد است روزی تشکيل شود، قرار گيرد
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 پيوست ها
 
 
 

 1سند مشاره 

امير امان اهللا خان برای قبايل ) فراخوان(پيام 
  مرزی

جد و . براداران دلير، شجاع، باشهامت و با غرور سرحدی من
ی که مشا در مبارزه با دمشن دين و کشور جهد های شجاعانه ي

سوگند و عهد و . خود کرده ايد، هنوز در خاطره ام زنده اند
پيمان مشا برای حفظ آبرو و ننگ تان و عزت کشور تان، که مشا 
آن را به هبای زندگی خود  جنات داديد، حتسين مرا بر می 

 .انگيزند

حل مساله  )انگليس(دليل اصلی منازعه بين من و جانب ديگر 
بعد از مدت های طوالنی ما صلح موقتی را . سرحدات بوده است

آن هم به طوری که جانب مقابل . برای سه سال عقد منوديم
 .ناگزير گرديد باالدستی مرا بپذيرد

من صاف و پوست کنده و واضح برای جانب مقابل روشن ساختم  
ند و که مردمان ساکن در مناطق سرحدی خويشاوندان مهخون من ا

نبايد آنان را با هيچ وسيله يی از من جدا کنند و تا زمانی 
که آن ها از رفتار جانب مقابل رضايت نداشته باشند، صلح 

 . قابل تصور خنواهد بود

در طول سه سال آينده، دمشن ما بايد ثابت کند که آيا می 
خواهد به طور جدی و صادقانه با من در صلح زندگی کند يا 

به قول خود وفادار مباند و صادقانه مطالبات نه؟ اگر دمشن 
در غير اين صورت، ما . مرا اجنام دهد، صلح پايدار خواهد بود

دوباره جرگه يی را  برای اختاذ تصميم در باره اقدامات بعدی 
بنا بر اين، من از مشا خواهش می کنم  .خود برگزار خواهيم کرد

ن داشته باشيد در طول اين سه سال روابط مساملت آميزی با دمش
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و مناسبات تان با يک ديگر در ميان خود تان بايد  مانند 
 .برادر دوستانه باشد

. از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت مشا را استدعا دارم
آرزومندی، مقصد و وظيفه من اين است که برای هببود شرايط 

 .زندگی تان بکوشم

  ! بر افراشته باد درفش سياه  افغانستان

  Minlos :از انگليسیترمجه 

بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی : بر گرفته از 
 ، 128، برگ 8، کارتن 4، پرونده ويژه 544روسيه، فوند 

اصل منت فراخوان به زبان پشتو منتشر و مزين با : يادداشت
مهر دولتی افغانستان بود که در  سفارت شوروی در کابل به 

و بعدا از انگليسی به روسی در زبان انگليسی ترمجه شده بود 
  .آورده شد

 

 2سند مشاره 

مدير خبش خاور   –وزنيسينسکی. ن. گزارش ا
 20/05/1920تاريخیکميساريای خلق در امور خارجی 

و مناينده با صالحيت ما در تاشکنت، به موقع  از گزارش رفيق سوريتس
بودن ارائه  کمک های نظامی و مادی يی که از سوی ما در سال 

 .گذشته برای افغان ها در نظر گرفته شده بود، روشن می گردد
گزارش رمسی دولت هند بريتانيايی گواه بر اين است که مذاکرات 

در نزديکی ) Mussoorie(تازه صلح با افغانستان در موسوری
مگر، دولت بريتانيا بار ديگر از . ، آغاز گرديده است)Simla(مسله

که افغانستان حسن نظر خود را به عقد پيمان صلح هنايی، مادامی 
يکی از شرايط اين حسن . اثبات نرسانده است، خودداری می منايد
 . نظر، اخراج سفارت بلشويکی از کابل است

در مهين چند روز به دليل يورش )  Mussoorie(مذاکرات در موسوری
در مطبوعات بريتانيا . قبايل مرزی افغان به هند برهم خورده است

روزی هنايی بر قبايل مرزی افغانی در مرز مشال باخرتی کارزار پي
هند و احلاق اين ساحات به متصرفات هند به هر هبای ممکن، به راه 

  .افتاده است

مسعود و (رفيق سوريتس بر لزوم کمک های عاجل به اين قبايل مرزی 
در اوضاع پديد آمده، و با توجه  به چرخش . تاکيد می ورزد )وزيری

در کابل به سود ما، زمانی که اعتبار ما به بلندای تند اوضاع 
بی سابقه يی رسيده است و عدم اجنام وعده های کمک داده شده از 
سوی ما می تواند مهه کار متام سال ما را نابود کند، کميساريای 
خلق در امور خارجی بر آن است تا پشتيبانی وعده داده شده برای 

مينه های زير که از سوی رفيق افغانستان و قبايل مرزی را در ز
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وزير امور خارجه اش  -سوريتس با امير امان اهللا خان و حممود طرزی
  .تدوين گرديده است، را عملی منايد

  :فهرست کمک های ما

  روبل با پشتوانه طاليی يک ميليون -1

  دوازده فروند هواپيما -2

 ايستگاه راديويی، که زير کنرتل ما خواهد ماند -3

  کابل طی مدت سه سال  -قندهار -هرات -کوشکا هيز خط تلگرافجت -4

 دادن  جنگ افزارهای پدافند هوايی -5

رساندن مواد و مهندسان برای ساخت کارخانه توليد باروت بی  -6
 دود در کابل

 فرستادن تکنيسين ها و کارشناسان  نظامی  -7

برای  پنج هزار ميل تفنگ به افغانستان و ده هزار ميل تفنگ  -8
 قبايل مرزی

در صورت مذاکره با خبارا در باره واگذاری ايستگاه مرزی راه  -9
در ناحيه ) که کنون ويران گرديده(آهن خود برای افغانستان 

ترمز، می توان مناينده افغانستان را با برخورداری از حق  -کرچی
  .ابراز نظر در نشست راه داد

 :مطالبات ما از افغانستان

د و مساعدت در ترانزيت آثار تبليغی، جتهيزات و مواد عبور آزا -1
 ديگر به مرز هند و قلمرو قبايل مستقل

عبور آزاد و زمينه سازی برای ترانزيت  مهين مواد به مرز   -2
 پارس از طريق هرات و به بلوچستان از طريق قندهار 

دادن اجازه به ماموران کنسولی ما به غير از نقاط گشايش  -3
مزار شريف، ميمنه و هرات، در قندهار، جالل آباد و  يافته در

  )در سر راه مسير به هند(داکا 

 اجازه راه اندازی چاپخانه برای ما، برای نشر آثار برای هند -4

دادن حق عرضه سالح به قبايل مرزی نه از طريق افغانستان، بل   -5
 از طريق عوامل خود ما 

نستان نبايد در کدامين تضمين رمسی مبنی بر اين که افغا  -6
 .سياسی خماصم با ما، مشارکت منايد -ساختار نظامی

مسايل جتاری و اقتصادی، اصوال با توجه به دستورالعمل های ما 
با تغييرات پيش ) جنوری 1919 25تاريخی   61راديوگرام مشاره (



 

 547

) 1919جنوری  12تاريخی  41کميسيون ترکستان راديوگرام مشاره نويس
 .ده استحل و فصل ش

به تاريخ پانزدهم سپتامرب، ما به شورای  :شايان يادآوری است
نظامی انقالبی نامه يی گسيل و بر تاخير ناپذيری گسيل 
هواپيماها، جنگ افزار و ساز و برگ فنی در صورت لزوم ارائه کمک 

 .های فوری برای افغانستان با قطار به تاشکنت، تاکيد کرديم

با مواد توافق شده، از مجله هواپيما، ما پاسخ گرفتيم که قطار  
مگر، کنون، روشن  .فرستاده شده است... توپ، تفنگ و ساز و برگ

شده است که چنين قطاری هنوز به تاشکنت نرسيده است و کميسيون 
با چنين سرعت اجنام  .هيچ چيزی در باره سرنوشت آن منی داند ترکستان

از يک متحد واقعی به خطر می کنيم افغانستان را  تعهدات مان، ما
دمشن تبديل کنيم و به گونه هنايی آن را به مدار سياست بريتانيا 

 .باز گرادانيم
 

 آرسينی وزنيسينسکی 

بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی فدراسيون : برگرفته از 
 .189-188، برگ های 26، کارتن 154، پرونده ويژه 495روسيه، فوند 

 
 

 3سند مشاره 

 م رمزیراديوگرا

 سفارت شوروی در کابل: از

 سفير شوروی -سوريتس: فرستاده شده از سوی 

 1920پنجم می 

  از کوشکا 177مشاره   

خلق در  کميساريای -کميسيون ترکستان؛ مسکو -تاشکنت: به
  امور خارجی

می فرستاده شده از سوی قره خان  12پيام رمزی تاريخی 
در باره از  137کد من با پيام رمزی با مشاره . دريافت شد

تا عقد توافقنامه، .سرگيری گفتگوها از سوی خودم گزارش دادم
از مهه انواع کمک ها، دادن اسلحه را ناصائب ترين آن می 

ابعاد کمک تقاضا شده از سوی افغان ها را مشا را از . پندارم
 .روی يادداشت و پروتکل گفتگوهای ماه جنوری می دانيد

] پارتی های[وشم ابعاد حمموله ها پنج ماه می شود که می ک
.  جنگ افزارهايی را  که ما می توانيم، بدهيم، از مشا بدامن

در صورت عدم دريافت رهنمود روشن، ناگزير خواهم بود در 
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موافقتنامه مقادير وعده داده شده از سوی خود را در ماه 
برای جلوگيری از تکرار لغزش های . جنوری مبنا قرار بدهم

اهشمندم برای دوره پيشربد مذاکرات نکات زير را در گذشته، خو
  :سنجش داشته باشيد

فيصله های بايسته در مسايل افغانستان بدون آگاهی من  -1
  اختاذ نگردد؛

ايجاد پشت جبهه استوار برای مذاکرات، بر اساس نشاندهی   -2
  ؛ 136های من در پيام رمزی مشاره 

ن تاشکنت و مسکو به گسيل کليه مراسالت و مکاتبات ميا-3
  سفارت؛

پيام های رمزی و پاسخ به نامه های من معطل قرار داده  -4
  نشود

آيا با خبارا قرار داد بسته شده : به گونه عاجل اطالع دهيد
 است يا نه؟ آيا استقالل  آن به رمسيت شناخته شد است؟ 

 سوريتس 140می، مشاره 22کابل، 

ی و سياسی روسيه، فوند بايگانی تاريخ اجتماع: برگرفته از
 . 30، برگ 12، کارتن 4پرونده  . 544

 

 4ند مشاره س

 عنوانی لنين1178برکت اهللا] مولوی[نامه 

 06/1920/ 10تاريخی  

  شهر تاشکنت

  !رفيق لنين گرامی

از هنگامی که مفتخر به ارائه پيشنهاد حتريری در زمينه احتاد 
ونان کليدی چ -ميان مجهوری روسيه شوروی و دولت افغانستان

در کل به سود روسيه شوروی به » مساله خاور«برای حل و فصل 

                                                 
. در هباول پور هند پا به گيتی هناد) 1927-1868(مولوی حممد برکت اهللا .  1178

او، از شخصيت های جنبش آزاديبخش ملی هند و از ديدگاه باوری، پان 
دست به مهاجرت  1907در مببی و لندن آموزش ديد و به سال . اسالميست بود

در سال های  او. استاد دانشگاه توکيو بود 1914- 1909سال های . يازيد
خنست  1915سر از . جنگ جهانی اول، يکی از رهربان حزب انقالبی گادر بود

بنا به رهنمود امان  1919در . در کابل گرديد» حکومت موقت هند«وزير 
   .اهللا خان به شوروی رفت تا در برابر انگليسی ها برای او کمک بگيرد
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که بی درنگ پذيرفته (کميساريای خلق در امور خارجی در مسکو 
 .، گرديده بودم؛ بيش از يک سال می گذرد)شدند

 

افزون بر اين، خبت يارم بود که به ارائه اين پيشنهاد برای 
که از سر مهر  1919تم میهف به تاريخ مشا هنگام گفتگو با مشا

در ميان بسياری از . وقت آن به من داده شده بود، بپردازم
مفادی که برای توجيه حتقق اين انديشه به گونه مشخص ارائه 
گرديده بود، اصلی ترين آن ها فرستادن کمک برای افغانستان 

با اين پيشنهادها . به شکل پول، جنگ افزار و ساز و برگ بود
خوشبختانه، پس از . توانه طرح من موافق بودندنيز چوناِن پش

امير امان اهللا خان،  -چندی از کابل نامه يی از حضرت واال
تاريخی هفتم اپريل، عنوانی شخص مشا دريافت شد که از طريق 
مشا خطاب به مهه روسيه شوروی بود، که در آن اعليحضرت دست 

  .دراز منوده بوددوستی خود را به سوی روسيه شوروی 

 

جنرال حممد  1919برای منايش دوستی، در اوايل تابستان سال 
در . سفير فوق العاده افغانستان به تاشکنت آمد -ولی خان

بعد . تقريبا مهزمان به کابل فرستاده شد براوين پاسخ، رفيق
و مناينده تام ) سفير کبير(از اين، سفير فوق العاده 

وارد  1919پاييز نيز در  سوريتس رفيق -االختيار دولت شوروی
اين گونه، خوشبختانه، روابط دوستانه صميمی ميان . کابل شد

 . دو کشور مهسايه برپا گرديد

صاحبان هند، از آوان  -برای مهگان روشن است که انگليسی ها
قائم منودن سلطه و حاکميت شان بر اين کشور، پيوسته مشی 

 Persone(نشاندن شخص مطلوب  grata ( را پيش خود بر ختت کابل
گرفته اند و با دادن کمک هزينه های ثابت ساالنه به امير و 
هدايای پر ارزش به او، وی را به طور احنصاری به دولت 
انگليس وابسته ساخته، و در پی آن اند تا خود او و توده 
های باشنده کشورش را از بقيه جهان منزوی ساخته و جتريد 

 .منايند

آوان گرفنت تاج و ختت در هفته مگر، امير امان اهللا خان از  
، با اعالم استقالل افغانستان به عنوان  1919آخر فربوری 

فرمانروای يک کشور آزاد، پيش از هرکاری مناينده سياسی خود 
اين کار، واکنش . را به روسيه شوروی گسيل داشت

 causus(خصمانه belli ( بريتانيايی ها را بر انگيخت که در هبار
 .غانستان اعالم جنگ دادندبا اف 1919سال 

کشور کوچک با منابع حمدود، که -روشن است که افغانستان
در برابر آملان [و پيروز  بس نيرومند ناگهان مورد يورش کشور

،  قرار گرفت، چشم اميد به سوی روسيه .]گ-در جنگ جهانی اول
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شوروی دوخته است و بی صربانه چشم به راه  پشتيبانی های 
 .چون جنگ بس خشونتبار بوده است. ن کشور استمعنوی و مادی آ

 

اما دولت شوروی نتوانست به افغانستان کمک ممکنه را در طول 
جنگ آن کشور با انگلستان به دليل قطع ارتباط خط آهن بين 

فاکت غم . مسکو و ترکستان، و نيز به داليل ديگر، فراهم منايد
وه ها و انگيز عدم ارائه محايت، دستاويزی است در دست گر

برای شوروی ستيزی و نکوهش [حمافل هوادار انگليس در کابل 
 .]. گ-روسيه شوروری

با آن که از رسيدن او  مهچنان روشن نيست که آيا رفيق سوريتس
برای تبليغ و  اشتهار به کابل هفت ماه آزگار می گذرد، 

انديشه های قرار داد روسيه و افغانستان در اين کشور، 
 س به امير گذاشته است يا نه؟وجوهی را به دسرت

آخر اين يک واقعيت است که چند هزار ميل تفنگ و چندين 
هواپيما به راستی از مسکو در ماه نوامرب به تاشکنت فرستاده 

اما تاکنون به . شده بود تا آن ها را به کابل گسيل دارند
رغم وعده هايی که به سفير افغانستان در مسکو داده شده 

افزار و ساز و برگی  به افغانستان گسيل نشده بود، هيچ جنگ 
 ...است

موقعيت گروه های  کشکا، تاخير در حتويلدهی ها به افغان ها در
افغانستان را تقويت خبشيده » بارگاه«هوادار انگليسی ها در 

و .] گ-با مردم افغانستان[خوشبختانه، مهدردی مردم هند . است
ی، افغانستان را در فاکت قيام قبايل متحد مرزی مشال باخرت

 ...جنگ آخر با بريتانيا  جنات خبشيد

بی ترديد، امير امان اهللا خان دوست بی آاليش روسيه شوروی است 
اما با توجه به . بريتانيا سازش خنواهد کرد -که با دمشن خود

اين که او مهه پول هايی را که از پدرش باز مانده بود، در 
نظر گرفنت اين واقعيت که  جنگ پسين به مصرف رساند و با در

او از پذيرفنت پول هنگفت پرداختی دولت انگليس برای 
خودداری کرد، موقعيت او در ميان حلقات 1179افغانستان در هند

 . فاسد درباری افغان، لرزان شده است

به تازگی از کابل  بر پايه گزارش هايی که رفيق سوريتس(حتا 
امان اهللا خان از طريق ، ممکن است خيزش در برابر )فرستاده است

از خزانه دولت بريتانيا در هند ] دمشنان او[متويل سخاورزانه 
اين گونه، احتاد دولت پادشاهی افغانستان و دولت . آغاز شود

های امپرياليستی ترکيه و پارس با انگلستان زير درفش شعار 
می تواند به يک عامل واقعی مبدل » احتاد کشورهای اسالمی«

                                                 
بر پايه سازشنامه اشاره به مستمری ساالنه يی است که انگليسی ها . 1179

 .گ-.های قبلی به اميران پيشين افغانستان می پرداختند
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در عين حال در برابر نفوذ روز .] گ-يکان آنپ[گردد، که 
 .  افزون بلشويک ها در روسيه نشانه خواهد رفت

خود نفس انديشه چنين امکانی به تنهايی، در برابر چشم های 
بر روسيه شوروی، با » لشکرکشی آسيايی«ما چشم انداز ترسناک 

وخيم ساخنت بيشرت وضعيت نا به هنجار پديد آمده کنونی ناشی 
ايت متحدان از هلستان در برابر روسيه شوروی در اروپا از مح

  .  را پرداز می منايد

آيا اين مهه ترس ما به پيمانه بسنده مدلل و توجيه پذير است 
و يا تنها هشدار دهنده می باشد؟ شکی نيست که امکان چنين 
کاری به راستی وجود دارد، چون در روند سال گذشته حوادث 

البته، به رغم آرزومندی های صميمانه ( بسياری رخ داده است
که بديهی است می تواند سوء ) و حسن نيت حکومت مرکزی شوروی

ظن افغان ها را در قبال صداقت و بی آاليشی چون و چرای دولت 
شوروی در زمينه پياده سازی وعده های سپرده شده و تا هنوز 

 . اجرا نشده در سال گذشته؛ بر انگيزد

 !رفيق لنين 

اور داريم که دخالت شخص مشا می تواند دوستی ميان روسيه ما ب
افزون بر . شوروی و افغانستان را از برهم خوردن جنات دهد

اين، مداخله شخص مشا در حل و فصل اين حبران جدی می تواند 
آماج پيکان را به سوی دمشنان روسيه شوروی برگرداند و به 

در روسيه در طول سيه روزی هايی که به دليل جنگ های سهمگين 
 .سه سال گذشته بازتاب يافته است، پايان ببخشد

اگر مشا ده ميليون پوند اسرتلينگ برای کمک به دوستان روسيه 
شوروی در هند در نوار مرزی ميان هند و افغانستان و در خود 
افغانستان و مهچنين در پارس و ترکيه ختصيص بدهيد،  و رهنمود 

پول را به مناطق مورد نظر  بدهيد تا  در اسرع وقت اين
برسانند، آن گاه است که مهزمان نيروهايی در برابر 
امپرياليسم بريتانيا در سراسر منطقه از آناتولی در ترکيه 
گرفته تا به دره گنگ در هندوستان به پا خواهند خاست، که 
پس از چندی برنامه های بريتانيا را خمتل ساخته، آن کشور را 

سته و عظمت آن را در خاور نابود خواهد از نظر مالی ورشک
 .کرد

آن گاه آنان فرصت اين را خنواهند داشت تا در برابر روسيه 
آن ها ناگزير به . شوروی، هلستان و يا ديگران را بر انگيزند

مراقبت و حفاظت از خود خواهند گرديد و بر مشا خواهد بود که 
ان پيام تنها  يکراست از راه راديو به امير امان اهللا خ

بفرستيد و به او از دوستی بی آاليشانه روسيه شوروی نسبت به 
افغانستان اطمينان دهيد و به رفيق سوريتس بنويسيد تا ميان 
افغانستان و شوروی پيمان ببندد و به امير دو ميليون پوند 
اسرتلينگ برای آماده سازی ارتش و کل کشور برای دوستی با 

 .يا در هند، بدهدروسيه و برای جنگ با بريتان
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 دو ميليون پوند اسرتلينگ بايست به کميته يی متشکل بر رفيق
 و موالنا1180پراتاپ، مهندرا سوريتس، حممود خان طرزی، راجا

زير نظارت شخص امير امان اهللا  1182و حاجی عبدالرازق1181عبيداهللا،
 چرتال اين کميته قبايل مرزی را از کويته تا. خان سپرده شود

چريکی مهزمان و مستمر با بريتانيا برای پيشربد جنگ 
  .سازماندهی خواهد کرد

 

دو ميليون پوند ديگر را بايست برای راه اندازی تبليغات 
انقالبی در ميان سربازان هندی برای بر انگيخنت آشوب و شورش؛ 
برای وادار ساخنت کشاورزان به خود داری از پرداخت ماليات؛ 

آنان برای راه اندازی در ميان کارگران برای آماده ساخنت 
پراتاپ می تواند  رفيق. اعتصابات در حلظات معين هزينه کرد

اين کار را با کمال توامنندی در ميان هندی ها و مولوی 
پول بايد  .در ميان مسلمانان در سراسر هند اجنام دهد عبيداهللا

گذاشته شود و به او بايد پيشنهاد گردد  به دسرتس رفيق سوريتس
مل های باال را  بی درنگ بدون اتالف وقت اجنام تا دستورالع

  .چون فرصت بسيار مساعد و مناسب و به سود ما است. دهد

دو ميليون پوند اسرتلينگ هم بايد مهراه با يک نامه خاص از 
سوی مشا به مصطفی کمال پاشا با ابراز مهدردی با او در 
مبارزه در راه آرمان های توده های نادار و ستمديده 

بايد به او توضيح داده شودکه نبايد با  .ستاده شودفر
امتيازدهی های بريتانيا که ابراز داشته است تا 

 -برای سلطان و اماکن مقدس اسالمی) قسطنطنيه(کنستانتينوپل 
چون تنگه داردانل در دست . برای مسلمانان مباند،گول خبورد

را  آنان بر ترکيه کپيتوالسيون .نيروهای متفقين خواهد ماند
حتميل می کنند و سلطان چونان زندانی اسيری خواهد گرديد 
مانند پاپ در واتيکان و مردم ترکيه برده شعارهای 

 .سرمايه داران جهان خواهند شد) جهان ميهنانه(کامسوپوليتيک 

                                                 
رهرب قيام مسلحانه ضد بريتانيايی قبايل پشتون  مسعود و وزيری در .  1180

 1922-1920سال های 
از رهربان جنبش رهايی خبش ملی هند،  -) 1976-1886(مهندرا پراتاپ، .  1181

ويلهلم دوم  -سال با قيصر از هند برآمد و در مهين 1914او به سال 
او هم . حممد پنجم مالقات منود -سال بعد با سلطان ترکيه . ديدار کرد

به مست  1915او به سال . هينتيگ بود -مانند برکت اهللا عضو هيات نيدرماير
در  1919 -1918در سال های .  گماشته شد» حکومت موقت هند«رييس مجهور 

ديدار کرد و پس از جنگ جهانی دوم روسيه شوروی به سر برد و با لنين 
 . دو باره به هند بازگشت

از رجال جنبش رهايی خبش ملی هند و شخصيت  –) 1944-1872(عبيداهللا سندی.  1182
او در خانواده يک سيک به دنيا آمد و سپس آيين اسالم . مذهبی مسلمان

او در مدرسه ديوبند آموزش ديد و سپس هم در آن جا به . را پذيرفت
سال های جنگ جهانی اول را در افغانستان به سر برد و . پرداخت تدريس

او عضو . با پويايی در مبارزه در برابر انگليسی ها مشارکت ورزيد
 .بود» حکومت موقت هند«
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دو ميليون پوند ديگر برای پارس برای تبليغ و جذب دهقانان  
زير رهربی رفيق به ارتش آزاديبخش پارس از يوغ بريتانيا، 

 .]گ-ميرزا[با مهکاری 1183)تاری وردی يف(خان عمو اغلی  حيدر
پارس مرکز پويايی های انگلستان در 1184.خان داده شود کوچک

مشهد پايگاه اصلی ارتش بريتانيا در پارس . آسيای ميانه است
 .آن ها توپخانه سنگين را از هند به آن جا آورده اند. است

ن سيستان، مشهد را با شبکه راه با توجه به اين که راه آه
آهن هند پيوند می دهد و يا به زودی خواهد داد، مانند روز 
روشن می گردد که انگليسی ها در مشهد مواضعی را می گيرند 
که به آن ها اين فرصت را می دهد تا به سود خود به حمض اين 
که بسرت سياسی و زمينه بين املللی مناسب فراهم گردد و به آن 

اجازه انتقال نيروهای نظامی هند به ايران را بدهد، ها 
 .ترکستان روسی را بگيرند

هرگونه اشتهای آن ها را ] جهانی[مگر، پنج سال جنگ پسين 
برای آغاز يک جنگ تازه جهانگشايانه هنگامی که آن ها در 
نتيجه پيروزی های خود، گسرته يی برابر با دو ميليون مايل 

 .درآوردند، فرو نشانده استمربع را زير کنرتل خود 

افزون بر اين، گل کردن انفجارات انقالبی برخاسته از هند، 
اوضاع نا به هنجار قبايل سرکش و آشتی ناپذير مرزی مشال 
باخرتی، برپايی روابط ديپلماتيک و سياست دوستانه روسيه 
شوروی نسبت به افغانستان و ناخشنودی حمسوس اکثريت مردم 

ور شان از سوی انگليس و قدرت گيری روز پارس از اشغال کش
افزون مصطفی کمال در ترکيه و مهدردی فزاينده جهان اسالم با 

مهه اين عوامل در کل پيشگامان سياست بريتانيا در هند  -وی
را وادار گردانيده است در طول اين زمان اندکی آرام گرفته 

و  و دم بگيرند و به آن ها فرصت ندهد تا هنگ های گورک ها
 .سيک ها را به ترکستان روسيه گسيل منايند

با اين حال، برنامه تسلط بر جهان از سوی نژاد انگلوساکسون  
آن ها کنون سرگرم زمينه سازی برای . هنوز هم روی ميز است

مهه استان » زير آب ساخنت«گرفنت ترکستان در آينده نزديک و 
رمنی برای منايندگان ا -»دوستداران شان«های ترکستان به دست 

آن . پخش تبليغات به سود انگلستان در برابر بلشويک ها اند
ها از مشهد به گسيل پول و سالح به خبارا و فرغانه می 
پردازند و آن ها را به شورش در برابر دولت بلشويکی آماده 

 .می سازند

                                                 
شوروی ها و مهسايه «: برای به دست آوردن آگاهی بيشرت نگاه شود به.  1183

ر ولودارسکی، ، نوشته پروفيسو»ايران و افغانستان: های جنوبی شان
، ترمجه عزيز آريانفر، 1986، لندن )بيت املقدس(اورشليم  1985لندن، 

، موسی پارسيدس، »جتاوز بی آزرمانه«و نيز  2001دهلی،» پامير«انتشارات 
 .گ- 2001، پيشاور، »ميوند«ترمجه عزيز آريانفر، انتشارات 

 .گ-نگاه شود به مهين دو اثر.  1184
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به باورهای مذهبی » به خاطر ارجگذاری«چون دولت بريتانيا 
خالفت، بر آن شده است تا قسطنطنيه  مسلمانان هند در مسأله

را به دست سلطان و اماکن مقدسه مسلمانان را برای خود شان 
بگذارد، بنا بر اين، برای ديپلماسی بريتانيا وقت آن رسيده 
است تا از توده های هند، افغانستان، پارس و ترکيه دجلويی 
ر منايد و جهان اسالم  را به خود متمايل گرداند و از آن ها د

 .هبره گيری منايد روسيه بلشويک -برابر دمشن خود

ما باور کامل داريم که مشا رفيق لنين، با دخالت شخص تان   
در مساله، با توجه به موارد فوق، می توانيد از فاجعه پيش 

مصرف ده ميليون پوند در ابعاد . آينده جلوگيری مناييد
ی تواند پيشنهادی، با ذهنيت کنونی در اين برهه در آسيا م

تاثير بيشرتی نسبت به صد ميليون پوندی که انگليسی ها به 
هر گونه سهل انگاری . سود خود هزينه کرده اند، داشته باشد

از سوی دولت شوروی که  منجر به افتادن  افغانستان، قبايل 
مرزی، هند، ايران و ترکيه در چنگال توطئه های بريتانيا 

عه هيواليی و وحشتناکی گردد، به معنای از راه رسيدن فاج
  .خواهد بود

اميدوارم که مشا با در دست داشنت برگ برنده، نشستی در باره 
اوضاع با رفيق تروتسکی داشته باشيد و با اطمينان کامل به 

 .گونه بايسته به منظور اجرای سريع اين طرح رهنمود دهيد

  .برای مشا آرزو سالمتی، شادمانی و طول عمر آرزو دارم

 ود های گرم  قلبیبا در

 برکت اهللا مشا  ارادمتند

، پرونده 2فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، 
 ،3-1برگ های  24418، کارتن 1ويژه 

 ترمجه از انگليسی،

برای  برای رفيق چيچيرين،  :در حاشيه سند رهنمود لنين  
  بررسی
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 سند مشاره پنج
ميان افغانستان و [مرز  طرح عمليات نظامی در

 ، و در خاک هند]هند
 Roy(1185( روی. ن. تدوين شده از سوی م

  :پيش درآمد
احساسات ضد انگليسی توده ها . وضعيت در هند بسيار پيچيده است

. به پيمانه بس بااليی در ميان مهه اليه های جامعه هپن گرديده است
ای انقالبی اوضاع توانفرسای اقتصادی، توده ها را به پويايی ه

نيروی انقالبی انباشته شده در هند، به آسانی می . سوق داده است
تواند شعله های آتشی را بيفروزد، که ممکن است در نابودی حکومت 
استعماری بريتانيا کمک کند و با اين کار به امر انقالب جهانی 

 .مساعدت منايد
 

ب سراسری تنها دليلی است که جلو انفجار انقال -کمبود جنگ افزار
البته، پيروزی هنايی . در هند در دو سال گذشته را گرفته است

انقالب پرولرتی در هند تا حد زيادی وابسته است به سازمان 
نيرومند، حزب خوب و با دسپلين، که بتواند توده های کارگران 
نادار و دهقانان بدون زمين را به آزادی های اقتصادی و اجتماعی 

 .گون جتربه انقالب برسانداز طريق مراحل گونا
 

تا مهين اواخر، تبليغات انقالبی در هند بيشرت دارای بار بورژوازی 
اوضاع اقتصادی کشور ] جنگ جهانی اول[اما جنگ اروپا  .ملی بود

را بسيار دگرگون کرده است و نتيجه اين تغيير آن بوده است که 
بيان منی انرژی انقالبی مردم هند ديگر در  اليه های روشنفکران 

اين انرژی در پويايی نيرومند توده های بزرگ طبقه کارگر . گردد
اين امر به رمسيت شناخته شده است که تبليغات خوب . بيان می گردد

و کار سازمانيافته بايد در ميان کارگران، دهقانان، روشنفکران 
و اليه های ميانی پيش از درگرفنت سراسری  خيزش مسلحانه اجنام 

 .شود
 

اين جا بايد نشاندهی شود که اوضاع سياسی کنونی کشور امکان در 
از جايی که نزديک به . تبليغات را در ابعاد بزرگ منتفی می داند

نود درصد باشندگان کشور بيسواد اند، تبليغات زير زمينی و 
اين عقب . پنهانی چاپی می تواند ره آوردهای خوبی به بار نياورد

ردم در نتيجه سياست دولت انگلستان ماندگی در آموزش و پرورش م
است و مادامی که بريتانيايی ها در هند حکومت کنند، هيچ اميدی 

 . به تغيير در اين سياست ديده منی شود
 

با به دست آوردن جنگ افزارهای مورد نياز، وضعيت انقالبی کنونی 
در هند به آسانی می تواند برای قيام، که می تواند زمينه بزرگی 

ويايی های انقالبی فراهم کند، مورد هبره برداری قرار برای پ
در اوضاع کنونی، خيزش مسلحانه با هدف سرنگونی حاکميت  .گيرد

بريتانيا، تنها از طريق محله به هند در نقاط اسرتاتيژيک با دقت 

                                                 
هربان جنبش کمونيستی در هند و يکی از بنيادگذاران و ر.  1185

 . گ-)انرتناسيونال کمونيستی(مناينده هند در کمينرتن 



 

 556

برگزيده شده با يک ارتش به اندازه کافی نيرومند و سازمان 
 .يافته برومنرزی ممکن است

 
دهی قيام مسلحانه به کمک توزيع جنگ افزارهای قاچاقی به سازمان

. انقالبيون، چنانی که بارها و بارها ثابت شده است، ناممکن است
آن ها آماده . بيشرت سپاهيان هندی از روزگار خود ناخشنود اند

برپايه . پيوسنت به انقالب برای سرنگونی حاکميت بريتانيا هستند
ديک به هشتاد درصد سربازان هندی منی گزارش های رمسی حمرمانه نز

 . توانند در صورت بروز انقالب قابل اعتماد در نظر گرفته شوند
 

اين موضوع از روی رفتارهای يگان های هندی در مرز مشال باخرتی، 
قبايل [در پی جنگ اخير افغانستان و لشکرکشی های خمتلف در برابر 

هند به گونه يی است  وضعيت نيروهای نظامی. ثابت شده است] پشتون
بين (که به رغم حضور چهل هزار سپاهی هندی در ميسوپوتامی 

، فرماندهی نظامی بريتانيا تصميم به عقب نشينی های )النهرين
اما با وجود اين متايل به شورش در ميان سربازان . پيهم گرفت

هندی، به آن ها منی توان اعتماد کردکه  ابتکار قيام را در دست 
 : اين به خاطر دو دليل است . بگيرند

هنگامی که مردم به قيام نظامی 1857،1186جتربه نافرجام در  - 1 
نپيوستند که اين کار سربازان را ناگزير به  نشسنت در انتظار می 

 .منايد تا قيام مردمی آغاز گردد
در دژ ها، در آپارمتان ها و در سربازخانه ها،  سپاهيان هندی  -2

آن ها  هيچ دسرتسی يی به انبارها . شده اندغير مسلح نگه داشته 
و زرادخانه هايی که به دقت از سوی نيروهای بريتانيايی پاسبانی 

 . می شوند، ندارند
 

سرباز هندی وجود دارد،  250000کنون، در سراسر کشور  نزديک به 
در حالی که در يک تنها استان پنجاب دست کم دو صد هزار سرباز 

جتربه عملی کاربرد جنگ افزارهای پيچيده  مرخص شده از خدمت با
  .سرشار  از روح انقالبی اند» بازنشسته«اين سربازان . موجود اند

 
 :طرح پيشنهادی

برای پيروزی انقالب، سرنگونی و يا تضعيف جدی حاکميت بريتانيا، 
سالح، مهمات و ديگر ساز و برگ  -مردم هند نياز به کمک های نظامی

ح ها بايد به هند با نيروی نظامی برده اين سال .نظامی دارند
در بيرون از مرزهای کشور بايد به سازماندهی ارتش به . شود

اندازه کافی نيرومند برای محله به هند در يک حلظه خاص مبادرت 
 .ورزيده شود تا با خود جنگ افزار کافی برای جتهيز مردم بياورند

 
يع به اندازه کافی اين ارتش هتامجی بايد برای اجنام اقدامات سر

نيرومند باشد، با هدف اشغال و نگهداری برخی از خبش های هند در 
با ارتباط خوب با پايگاه خارجی .] گ-با افغانستان[امتداد مرز 

طبقه کارگر سرزمين های اشغالی بايد بی درنگ با . تاميناتی
اسلحه جمهز شوند تا نيروهای انقالبی را در کشور افزايش دهند که 

 .اسب با افزايش آن ها حرکت خواهند کردمتن
 

                                                 
در هند از يگان های سپاهی ارتش  1859-1857قيام توده يی سال های .  1186

 . بنگال آغاز گرديد، که با خشنونت از سوی انگليسی ها سرکوب گرديد
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پيش از آغاز عمليات علنی ارتش هتامجی به کشور هند بايد به شکل 
قاچاق مشار کافی جنگ افزارهای سبک، مبب ها و مواد منفجره 
گوناگون آورده شود، که بايد در ميان گروه های گوناگون انقالبی 

فون، يليخطوط تبه منظور نابود کردن خطوط راه آهن، تلگراف و 
پخش گردد تا بسيج سريع نيروهای نظامی ... منفجر کردن پل ها، و

  .انگليسی را فلج گرداند
 

در عين حال به سازماندهی شعله ور ساخنت شورش های حملی 
بايد . پرداخته شود تا توجه مقامات نظامی را منحرف بسازد

زمان تدبيرهايی گرفته شود برای آن که سپاهيان شورشی هندی مه
به پا برخيزند و بکوشند انبارهای اسلحه را در مهه جا ها به 

اين گونه، برای دولت هند موانعی ايجاد خواهد . دست بياورند
. شد در برابر  مترکز مهه نيروهای خود در برابر ارتش هتامجی

عمليات نظامی بايد با اعتصاب سراسری در درون کشور 
  .پشتيبانی شود

 
 :از به آماده سازی های عملی و مواد زير داردموفقيت اين طرح ني

امان [با توجه به نزديکی فرمانروای کنونی افغانستان  -1
به روسيه و با توجه به متايالت ضد .] گ-اهللا خان

بريتانيايی او، طرح را هبرت خواهد بود در مرز مشال باخرتی 
با در نظر داشت اين که پنجاب بايستی از سوی ارتش (هند 

حضور دو صد هزار سپاهی . پياده کرد) غال گرددهتامجی اش
ترخيص شده از ارتش در استان پنجاب، اين استان را به 

 .ويژه برای اين منظور مناسب می سازد
 

هر گونه کمک شايان توجه نظامی به نيروهای انقالبی هند بايد  -2
به مهين دليل ما به . از راه سرزمين افغانستان اجنام شود

دولت بريتانيا اين امهيت . ستان نياز داريمدوستی دولت افغان
اسرتاتژيک افغانستان را نيک می داند و دست به هر کاری می 

هرگاه مساله . زند تا دولت افغانستان را تطميع منايد و خبرد
هند جدی بررسی گردد، تدبيرهای پيش گيرنده ايمنی در 

 هر گونه کمک نظامی در. افغانستان بايد به سرعت گرفته شود
که داده شود، دولت افغانستان را به ... قالب جنگ افزار و 

 .سرعت به سوی ما می کشاند
 

قبايل خمتلف نيمه مستقل در مناطق مرزی از پامير تا   -3
بلوچستان را می توان چونان پايگاه سربازگيری ارتش هتامجی 

افزون بر اين، مشار شايان توجهی از سربازان  .ارزيابی کرد
می توان برای سازمان و آرايش ارتش هتامجی به پيشين هندی را 

در کابل، مشار بسياری از مهاجران هندی  .سوی خود جلب کرد
پژوهش های اجنام شده و گفتگوها با رهربان . بود و باش دارند

قبايل خمتلف نشان می دهد که می توان ارتشی را مشتمل بر  صد 
مردان جنگی آن ها مهه  .سازمان داد] از مجع آنان[هزار نفر 

خوبی هستند، که عادت به محل و خريد و فروش جنگ افزار دارند 
و آن ها را می توان به آسانی با کابرد تيربارها، توپ های 

در کوتاه ترين زمان ... سبک کوهی، نارجنک های دستی ، و 
 .آموزش داد
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البته، اين ارتش، مجع آوری شده در ميان اين قبايل، بايد 
بر اين، مشا بايد به خصوص در گزينش افسران اجير شوند، بنا 

نوار مرزی بايد به چند خبش تقسيم شود، که هر خبش . مراقب بود
. باشد) کمونيست(بايد زير فرمان يک انقالبی طرف اعتماد 

خبش مهچنين بايد از انقالبيون  ستاد هر يک از اين افسران
 برگزيده شايان اعتماد متشکل باشد که  برای اين منظور

 . آموزش ديده باشند

اين افسران دونپايه را می توان به آسانی از ميان پنجابی 
ها و افغان هايی که در خدمت نظامی نبوده و در جنگ های 

سپاهيان گريزی از ارتش های . اروپا شرکت منوده باشند برگزيد
هند، پارس، بين النهرين و ترکيه مهچنين می توانند برای اين 

فرماندهان خبش ها بايد يا از . ته شوندمنظور در نظر گرف
افسران ارتش سرخ و يا بايد از ميان روشنفکران انقالبی هند 

. انتخاب شوند که صدها تن از آن ها می توانند آموزش ببينند
در کابل و تاشکنت  بايد آموزشگاه هايی برای آموزش اين 

 .افسران سازمان بيابد
 

نفر بسيار خوب   25000کم  مشار سپاهيان ارتش هتامجی بايد دست -4
جمهز با جنگ افزارها و ساز و برگ مدرن، تيربارها، توپخانه 
سبک کوهی، هواپيماها، نارجنک های دستی، ايستگاه راديويی، 

.... تليفون و وسايط محل و نقل، و تيم های مهندسی، پزشکی و
 .باشد

ه افزون بر سالح های مورد نياز برای جتهيز ارتش هتامجی، بايست  -5
است مقادير بزرگ ساز و برگ نظامی در مکان های خاصی در 

جايی که آن ها را بتوان  به  -مرزهای روسيه و افغانستان
آسانی به هند، به حمض اين که خبشی از اين کشور از سوی 

اين تامينات نظامی . نيروهای هتامجی گرفته شود، انتقال داد
ی گرفته شده در بايد برای مسلح ساخنت توده ها در سرزمين ها

ارتش پرولرتی يی که اين گونه در سرزمين های . نظر گرفته شود
گرفته شده سازمان داده خواهد شد، تکيه گاه اصلی نيروهای 
انقالبی را که به درون کشور به پيش خواهند تاخت، متثيل 

 .خواهد منود
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بايسته است تا راه های مواصالتی و وسايل خمابراتی خوب برای   -6
ارتباط سازماندهی گردد تا جنگ افزارها ها و  برپايی

شايد [تدارکات را بتوان به سرعت و به آسانی از پايگاه 
به نيروهای انقالبی ) در مرز ترکمنستان و افغانستان( ]کشکا

 .رس رسانی  منود فعال در مرزها و در خاک هند

البته، روشن است که هر جايی که ممکن است، سپاهيان شورشی  
اما . ادخانه ها را به تصرف خود در خواهند آوردهندی زر

موقعيت سربازان به ندرت چنين امکانی را در دست آنان خواهد 
گذاشت مگر اين که نيروهای انقالبی به پيمانه کافی بزرگ و 
نيرومند گردند برای آن که ارتش های کامل را به حماصره 

 . بيندازند و يا استحکامات دمشن را تصرف منايند

درنگ بايد اقدام به بازسازی خطوط راه آهن و ارتباطات  بی -7
در امتداد مرز با افغانستان و در ترکستان و کشيدن خطوط 
تازه تدارکاتی راهربدی و هبسازی مسيرهای مواصالتی و رس رسانی 

 . کاروانی از راه خاک افغانستان گردد

منابع کافی و مواد جنگی بايد به تدريج و پنهانی محل و در  -8
کشکا، مسرقند، ترمز، انديجان و پامير،  اهايی مانند پست هایج

بر پايه رهنمودهای کارشناسان نظامی اعزامی به سفارت شوروی 
در تاشکنت؛ ) انرتناسيونال کمونيستی(و به دفرت کمينرتن  درکابل

سالح برای ارتش حد اقل پنجاه هزار نفری و . انبار گردد
ند ماه بسنده باشد، بايد مهمات به اندازه کافی، که برای چ

 .در اين جاها پيش از آغاز عمليات نظامی انبار  گردد

در عين حال، بايد سالح به مرز هند و افغانستان برای توزيع در 
که بايد از سوی افسران انقالبی يی ] پشتون» آزاد«[ميان قبايل

که برای آموزش و سازماندهی نظامی آن ها به آن جا فرستاده 
 .گسيل گردد خواهند شد،

هرگاه پيچيدگی های سياسی ممکنه و خطر جنگ متام عيار با  -9
انگلستان مانع از اين کار نگردد، ارتش سرخ روسی به اندازه 

برای کمک به ) در صورت لزوم(کافی نيرومند بايد در ترکستان 
البته، در مهان . نيروهای انقالبی فعال در هند متمرکز شوند

ات مهه جا گسرتی به راه انداخته شود زمان در هند بايد  تبليغ
مبنی بر اين که چنين اقدام ارتش سرخ  از سوی مردم هند 
چونان لشکرکشی بيگانان ارزيابی نگرديده، بل که به عنوان 

 .کمک  دوستانه پذيرفته شود

مهپا با آماده گيری برای پياده سازی اين طرح بايد  -10
پيشکش گرديده فهرست آن در پيوست (مقادير کافی جنگ افزار 

] قبايل[در اسرع وقت بايد برای پشتيبانی از عمليات ) است
چنين عملياتی در سازمانيابی عملی قبايل . مرزی فرستاده شود

در يک واحد نظامی زير فرماندهی نيروی منظم عامل موثر بوده 
و تاثير نيرومند روحی شايانی در هند خواهد داشت و توده ها 

اجنام . بی شان تشويق خواهد منودرا در پويايی های انقال
ماهرانه عمليات، حتا با نيروهای نسبتا کوچک، دولت هند را 
در يک موقعيت سر درگمی و سراسيمگی فرو خواهد برد که چنين 

  .اوضاعی مهيشه برای پاگيری روحيه انقالبی سازنده بوده است



 

 560

 

  :پيوست

پشتيبانی از فهرست جنگ افزارها و ساز و برگ هايی که بايد برای 
عمليات مرزی فرستاده شود، در پيوست طرح تدارک و پياده سازی 

 : تقديم است

 ميل تفنگ با تعداد کافی گلوله 5000

  دستگاه تيربار با تعادا کافی مرمی  50

  عدد گلوله برای هر يک  500قبضه تفنگنچه با  500

  عدد نارجنک دستی 4000

 شش فروند هواپيما با پرسنل

 اه ايستگاه راديويی با پرسنلهشت دستگ

يا تاشکنت آورده شده و به دسرتس سفارت در   ترمز مهه اين ها بايد به
  .کابل گذاشته شود

 ايجاد تشکيالت بايسته برای راه اندازی فوری عمليات مرزی 

  ]برای فرماندهی[پنج افسر از ستاد کل ارتش سرخ .] گ-گماشنت[

 ن گسيل مشاری از تيربارچيان و مربيا

  1187روی. ن. م امضاء

بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند : برگرفته از
 24-19، برگ های 577،کارتن 3، پرونده ويژه 5

 

 
 
 
 
 

                                                 
راه اندازی  برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه تدارک.  1187

، پروفيسور داکرت »جتاوز بی آزرمانه«: انقالب در هند، نگاه شود به
 .گ-، کابل2001موسی پارسيدس، ترمجه عزيز آريانفر، 
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 9سند مشاره 
مجال پاشا عنوانی لنين و  )يادداشت(نامه 

 تروتسکی

  :از نگاه انقالب جهانی هند امهيت انقالب - 1

می پندارم کشيدن هند . ب جهان در هند استمن بر آمن که کليد انقال

که مهه جهانيان، توده ها و حتا شخصيت (از دست بريتانيايی ها 

های جداگانه آماج تازيانه خشم آنان اند و از آن ها مهه آن چه 

را که دارند به مشول آزادی کردار و انديشيدن بيرون از حمدوده 

رای ديگر توده ها ؛ ب)خواست ها و منافع بريتانيا، ستانده اند

مزايايی  می دهد که برای درک آن بايسته نيست ديپلمات بزرگ 

 .بود

بريدن هند از تنه امپراتوری بريتانيا به معنای شکستاندن تير   

پشت آن خواهد بود و انگلستانی را که مهانند مفلوجان لنگ لنگان 

با چوب دست راه خواهد رفت، از  گزندرسانی به ديگران حمروم 

اگر، از سوی ديگر، ما اين رويداد را از ديدگاه تفکر  .اهد کردخو

انقالبی بنگريم، می بينيم که از دست دادن هند، که چونان منبع 

ميليون نفر باشندگان بريتانيا است، آن کشور را  40-30حياتی برای

 .با قحطی وحشتناکی سر دچار خواهد کرد

ی روی دست بگيرد تا دولت بريتانيا، که اکنون منی داند چه تدبير

دو ميليون بيکار خود را نان بدهد، آن گاه خود را مانند کسی 

ميليون  12-10احساس خواهد کرد که گلويش در پنجه نيرومند خشم

بيکار ديگری که به لشکر دو ميليونی کنونی خواهند پيوست، گير 

افتاده باشد و انسانيت اين گونه به آزادی دست خواهد يافت و از 

از شر اين حکومت ستمکار و  -ی از  بزرگرتين دمشنان خودشر يک

خودکامه  و رهرب بالمنازع سرمايه داری و امپرياليستی جهان رهايی 

 .خواهد يافت

اين گونه، برای انقالبيون کنون منی تواند مساله پرامهيت تری نسبت 

فروگذاشت اين رسالت هرگاه . به راه اندازی انقالب در هند باشد

ی حلظه يی  هم باشد، به معنای لغزش جربان ناپذير و تنها برا

 .کشنده يی خواهد بود
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  :هند امهيت افغانستان از منظر انقالب -دوم

  :می توان با دو شيوه خمتلف در پياده سازی انقالب در هند کار کرد

 در داخل هند. آ

 از بيرون هند. ب

ود عنوانی سفير شوروی در گزارش مفصل خ -سوريتس از جايی که -. آ

حکومت شوروی کاری را که کنون در هند در دست اجنام است، سرشت 

آن، چگونگی سازماندهی آن، توانايی ها و نيز پويايی های تبليغی 

انقالبيون هند را شرح داده است؛ من در اين يادداشت در باره کار 

 .پيش رو در بيرون از مرزهای هند سخن خواهم گفت

فغانستان تنها مرکز پويايی هايی است، در خارج از هند، ا - .ب

 .که برای راه اندازی انقالب هند مورد نياز است

افزون بر اين، افغانستان پايگاه منحصر به فرد و بسيار طبيعی 

اسرتاتيژيک برای هر گونه عمليات نظامی در برابر هند است و 

ت مهچنين تنها منطقه يی است که می توان متام تالش ها را برای هداي

 .و حتکيم و تقويت جنبش انقالبی در هند، در آن متمرکز گردانيد

که (انقالبی يی که آرمانش راه اندازی رويدادی چون انقالب هند 

، )دارای امهيت يک رويداد چرخشی و نقطه عطف در تاريخ بشريت است

باشد؛ هرگاه مهه چيزهای مورد نياز را داشته باشد، بيخی در 

 .مئن خواهد بوددستيابی اهداف خود مط

به سختی بتوان در سراسر روی زمين جايی را مناسب تر از از 

افغانستان برای کار در برابر دولت انگليس در بيرون از هند 

 .يافت

  :دوست يا دمشن؟: افغانستان  -سوم 

با توجه به موقعيت جغرافيايی و سياسی افغانستان، انقالبيون 

از دستيابی به دوستی با اين هندی منی توانند رسالت ارزمشندتری 

دوستی با افغانستان می تواند هر گونه کمکی . کشور داشته باشند

انقالبيون هندی می توانند در اين جا . به انقالب هند فراهم منايد

پايگاه های ارتباط با هند را ايجاد و از هند آدم های طرف نياز 

بکاری ها خود را فرا خبوانند و به آن کشور مواد را برای خرا

در يک سخن، دوستی با افغانستان کمک خواهد کرد . گسيل دارند

در . هرگونه اقدامات انقالبی را  در هند  به سرعت راه انداخت

عين زمان، مهين گونه، دمشنی با افغانستان می تواند هر گونه 
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اقدامات انقالبيون هند را فّّّلج بسازد و ميان آن کشور و هند 

در نتيجه، . برپا دارد« ديوار چين«ی به سان ديوار رخنه ناپذير

هدف اصلی ما اين است که پيوسته در پی دوستی با افغانستان 

 . برآمده و به توسل به هر دستاويز برای تقويت مهه روزه آن مناييم

می پندارم که نه تنها خصومت، بل حتا بيطرفی افغانستان برای ما 

رای ما مزامحت خواهد کرد چون بيطرفی افغانستان، ب. زيانبار است

مسلحانه  در هند » روح انقالب«در ميان قبايل مرزی پشتون که 

مشرده می شوند، نفوذ کنيم و خنواهيم توانست از آن هبره مند گرديم 

حمروم ] چون پشتون ها[و در مبارزه بر سر هند از حاميان مهمی 

 .خواهيم گرديد

 

 :قبايل مرزی. 4

شناخته می شود و   1188»ياغيستان«به نام باشندگان کشوری که بيشرت 

در مرز ميان افغانستان و هند واقع است، مردمان مسلمان و بسيار 

سال . دلير و جنگجو اند که روی هم رفته  افغان تبار می باشند

های سال است که ياغيستان با بريتانيايی ها در جنگ به سر می 

بی يی داشته برد و به ياری مهين جنگ توانسته است استقالل نس

 .باشد

 

بود و باش دارند که شيعه مذهب  ُکُرم –در مرکز در مشال، قبايل ِچرتال و

و دوست و حامی انگليسی هستند، در حالی که مهه ديگر قبايل دمشنان 

افريدی ها  هرگاه کنون مومندها و .تشنه به خون انگليسی ها اند

برابر  آرام هستند؛ برعکس، وزيری ها و مسعود به نربد در  

که دانشمند مسلمان،  -حاجی عبدالرازق. بريتانيا ادامه می دهند

آدم پخته و بسيار هومشند با شخصيت فوق العاده نيرومند می باشد، 

است و به رغم آن که  از مهه گونه ابزار ]  مسعود[رييس قبيله 

حمروم بوده است، از هر فرصتی برای يورش به کاروان های انگليسی 

 .می منايد هبره برداری

افريدی ها، مهمندها، و سپس هم در جنوب بيشرت قبايل بلوچ، تنها  

در انتظار منابع چشمگير هستند و چشم به راه اشاره ما برای آن 

  .که خيزش مشرتک را آغاز منايند

                                                 
هند ) افغان يا پتان(قبايل پشتون » آزاد«سخن بر سر نوار .  1188

 .بريتانيايی می باشد



 

 564

 

با اين مهه، هر چند هم با ارزش ترين ابزار ما برای رهربی جنبش 

دم قبايل اند؛ مگر، با توجه مسلحانه انقالبی در مرزهای هند، مر

به اين که تا کنون هيچ کمکی از ما دريافت نداشته اند، اعتماد 

شان بر ما با گذشت هر روز کاهش می يابد و آغاز به انديشيدن در 

باره آن می کنند که آينده شان چه خواهد شد؟ پرداخنت جدی به اين 

روهای قبايل مرزی، که می توانند در صورت نياز، برای ما ني

هزار نفر به ميدان بياورند، رسالت  200تا 150انقالبی مسلحی از 

  .جدی ما است

 

 حاجی نسخه هايی از نامه هايی را که  از سوريتس من به سفير

عبدالرازق  به دست آورده ام، سپرده ام و او هم روشن است آن ها 

از اين . را بايد به کميساريای خلق در امور خارجی فرستاده باشد

 افريدی نامه ها و نيز نامه های دريافتی  از سران قبيله يی و  

مومند، به آسانی بر می آيد که روزی که من اشاره بدهم، در مهان 

آن ها در برابر انگليس به ) در صورت تامين منابع بايسته(روز 

تنها فراهم کردن  -روشن است که منظور از منابع. پا خواهند خاست

نگ های بريتانيايی و گسيل چند افسر ترکی پول و گلوله برای تف

در پيوست اين يادداشت، ميزان بودجه و مقدار مهمات مورد . است

اگر در نظر بگيريم که که اين . نياز  آن ها را بر مشرده ام

خواست ها ناچيز هستند، می توان درک کرد که ندادن اين قربانی 

   .کوچک می تواند دليل سوگمندی ژرف در آينده گردد

 

حاجی عبدالرازق يکی از بزرگ ترين دوستان ما و از مالهای بسيار 

پرنفوذ در افغانستان است، که می تواند احساس دمشنی در برابر 

ما نبايد چنين کسی را از دست بدهيم و . انگليس را بر انگيزد

پيش از  . بايد به موقع  هر آن چه را که او خبواهد، برايش بدهيم

من به او گفتم که مهه چيزهايی را که می خواهد، برآمدن از کابل، 

حال اگر . من به او وعده بسيار جدی داده ام. برايش خواهم آورد

من با دست خالی برگردم، او را در موقعيت بسيار دشواری در ميان 

آن گاه ديگر هيچ کسی به سخنان من باور . قبايل قرار خواهم داد

ل آن چه را که ما از دست می دشوار نيست در اين حا.  خنواهد کرد

 .دهيم، تصور کرد
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تدبيرهای گرفته شده از سوی انگليسی ها برای حفظ هند و  -پنجم
 :اوضاع افغانستان

احساس آزادی زاييده شده در هند پس از جنگ جهانی دوم، به تازگی  
از جايی که اين نکته به کميساريای . ها گسرتش بسيار يافته است

نيک روشن است، از سخن گفنت پيرامون آن در خلق در امور خارجی 
پيش از اين، انگليسی ها بر آن بودند . اين جا خودداری می ورزم

تا هند را از محله از بيرون از سوی دولت های ديگر امپرياليستی 
نگه دارند و هيچ امهيتی به مردم هند که  برای قرن ها عادت کرده 

 .منی دادند د،بودند در ناداری و بی نوايی زندگی کنن

سراسری سال های [بريتانيايی ها با به خاک و خون کشانيدن شورش 
، ديگر بايسته منی 1857در پنجاب در ماه اپريل ] 1857-1859

پنداشتند تدبيرهايی جز از جلوگيری از يورش قبايل مرزی مشال 
کنون ديگر اوضاع مگر، . باخرتی هند بريتانيايی روی دست بگيرند

که 1189 (swaraj)، سواراجون گرديده است و پرتو خورشيد از ريشه دگرگ
هم اکنون در قلب مردمی در حال طلوع است، که خود را  حتقير شده 

 .و اهانت شده می پنداشتند، چشمان انگليسی ها را خيره می منايد

آن ها تالش دارند وامنود منايند که هيچ هبايی به پاگيری شگفتی بر 
ی دهند و مهچنان اقداماتی را  در نظر انگيز  جنبش رو به رشد من

می گيرند که بايسته است برای پس زدن محله احتمالی در برابر هند 
مهه کارشناسان نظامی انگليس می پندارند که اين محله . اختاذ کرد

ممکن است تنها  از مشال باخرتی صورت گيرد و سفارش می منايند تا  
. رخنه ناپذير بگردانند با تقويت و حتکيم اين خبش  مرز، آن را

روشن است با سخن گفنت در باره مرز مشال باخرتی،آن ها به طور 
 .طبيعی، افغانستان را منظور می دارند

بريتانيايی ها باور دارند که افغانستان در حالت کنونی آن، منی 
اما اين امر می تواند . تواند حتا به انديشه محله به هند باشد

ت گردد اگر افغانستان، با هبره گيری از بيخی و از ريشه متفاو
پشتيبانی راستين شوروی، بتواند در مدت کوتاهی به سر و سامان 
دادن به امور داخلی و سازماندهی ارتش خود بپردازد و به ويژه، 
اگر اقدام به سازماندهی نيروهای مسلح در کشورهای مسلمان آسيای 

گردد، ارتش  ميانه واقع در مشال افغانستان و جنوب روسيه
افغانستان تقويت خواهد گرديد، که سپس می تواند در باره محله 

حتا اگر انقالب و نا آرامی های . نظامی احتمالی به هند بينديشد
 . بزرگ  در هيچ جايی در داخل کشور رو ندهد

مهانا به مهين دليل، به منظور جلوگيری از چنين خطر بزرگی، 
از مهه، روحيه رزمی  قبايل را در بريتانيا در تالش است، باالتر 

سپس می . هم بکوبد تا آن ها در آينده حتا نتوانند از جا جبنبند
کوشند برای رسيدن به دوستی با افغانستان، با هر گونه قربانی 

 .الزم را بدهند

                                                 
در . هند شعار حزب کنگره ملی هند در مبارزه در راه -خود گردانی.  1189

خود گردانی  موجود  در «چونان دادن » سواراج«برنامه کنگره ملی هند 
  .تعريف گرديده بود» کشورهای خود گردان  امپراتوری بريتانيا
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دو دليل عمده مانع از اين است که بريتانيا به زور  افغانستان 
 :را اشغال منايد

 وسيه امکان دخالت ر -1

 خطر خيزش سراسری در هند  -- 2 

در سرشت نيرنگ بازی انگليسی است که آن چه را که منی تواند با 
 .زور به دست بياورد، به ياری ترفندهای ديپلماسی به چنگ بياورد

درست برای اين منظور بريتانيايی ها می خواهند کنون، در گام 
ی را برای دستيابی خنست به دوستی افغانستان مطمئن شوند و هر تالش

 .به خرج می دهند به اين هدف

که در ماه Dobbs)1190(ما بايد آگاه باشيم که ماموريت دابس
به کابل آمده بود، تا کنون هيچ دستاوردی نداشته است،  1921جنوری

اين است که . و مهچنان به مذاکرات ديپلماتيک ادامه می دهد
 .جه بسر می بردميسيون بريتانيا ده ماه آزگار در کابل بی نتي

هنگامی که من می گويم بی نتيجه،  نبايد پنداشته شود که اين 
اين هيات چنين توطئه های . ميسيون اصال چيزی اجنام نداده است

نيرومندی را پيش می برد که افغانستان می تواند بر سر مسايل بی 
هرگاه سال پار من در کابل منی بودم و با . ارزش از دست ما برود

زياد و به موقع در برابر توطئه هايی که انگليسی ها آن شجاعت 
جا به راه انداخته بودند، منی رزميدم،  قرار داد روسيه و 

دست دمشنان  به  ديگر بر هم خورده بود و افغانستان  1191افغانستان
 .ما افتاده بود

درست به يمن فشاری که من توانستم بر امير و بر رجال بانفوذ 
اشته باشم، و مهچنين به خاطر نفوذ شخصی من، ما خمتلف افغانستان د

امروز قرار داد روسيه و افغانستان را در دست داريم و 
 .افغانستان می تواند دوست ما گردد

با اين حال، اين کار  نه تنها به خاطر نفوذ شخصی من، بل نيز 
به دليل اين که من مزايايی را که دوستی روسيه برای افغانستان 

اين چيزی است که من . ، برای آن ها توضيح داده بودمدر بر دارد
می خواهم توجه مشا را به آن جلب منايم و در باره آن می خواهم 

 . مصرانه در گزارشم در باره افغانستان بازگو منايم

که هدف (بايسته است تا فرصتی برای بررسی پيشنهادهای انگلستان 
به دست  ش منوده است،پيشک، )جدا ساخنت افغانستان از ما را دارد

 .بياوريد

 :و اين هم پيشنهادهای انگليس

                                                 
به مقصد عقد قرار  1921ديپلمات بريتانيايی که به سال  -هنری دابس.  1190

 1921 داد هنايی صلح ميان افغانستان و انگليس به کابل آمد که به سال
 . امضاء شد

 13منظور از قرار داد افغانستان و شوروی است که به تاريخ .  1191
 .به امضاء رسيده بود 1920سپتامرب



 

 567

پيشنهادهای اخير بريتانيا به افغانستان و اهداف مورد  -ششم 
  : نظر آن

در مراحل پايانی گفتگوها در کابل، ميسيون انگليس پيشنهادهای 
 :زير را به دولت افغانستان ارائه منوده است

 تفنگ انگليسی با مهمات ميل  20000 -
ساز و برگ بايسته برای تشکيل بيست بطريه توپخانه، از مجله   -

 توپخانه کوهی با مهمات
تيربارها، ساز و برگ و مهمات برای تشکيل بيست گروهان    -

 تيربار )تولی(
 هواپيمای نظامیبيست و چهار فروند   -
 و تليفون ساز و برگ تلگراف  -
و ميليون نزديک به د(ختصيص ساالنه چهار ميليون روپيه هندی   -

 )روبل با پشتوانه طاليی
) ميليون روبل طاليی 20نزديک به(پرداخت چهل ميليون روپيه   -

سال،  25در جريان 1193در دوره جنگ جهانی اول1192وعده داده شده
 برای تامين بيطرفی افغانستان

عفو عمومی برای قبايل مرزی که در برابر بريتانيا اعالم   -
مناطق مرزی به وضعيت  بازگردانيدن اين. شورش منوده بودند

 پيش از جنگ
از  اجازه به افغانستان برای واردات هر نوع ساز و برگ دادن  -

 راه هند

  : افغانستان نيرومند يا افغانستان ناتوان -هفتم 

چون ما افغانستان . اين رسالت ما است که به افغانستان کمک کنيم
بسيار را ناگزير گردانيديم از هديه گرانبهايی چشم بپوشد که 

در .] گ-)امير[(به خاطر ما او . وسوسه کننده به نظر می رسيد
 .وضعيتی قرار گرفته است که از مهه چيز حمروم گرديده است

به سود ما است که يک  افغانستان نيرومند داشته باشيم تا يک 
انگلستان با هبره گيری از هر فرصتی مهيشه می  .افغانستان ناتوان

هرگاه انگليس خنواهد به آن . توان بتازدتواند بر افغانستان نا
محله کند، با هبره گيری از اختالفات کوچکی که داريم ، می تواند 

ببينيد دوستان تان مشا را به چه روزگاری «: به آن بگويد 
با باور منودن به وعده های فريبنده آنان مهه !. انداخته اند

حاال ما به مشا . دمزايايی را که به مشا پيشنهاد شده بود، رد منودي
و با اين پيشنهاد افغانستان را از ما ... پيشنهاد ديگری داريم

خواهد ربود و ما هنوز هم قادر نيستيم با مانور مهانندی با دادن 
 . اسلحه پاسخ بدهيم

در حالی که افغانستان نيرومند مهيشه مورد احرتام وی انگلستان 
نداريم، آماده خواهد خواهد بود و هنگامی که ما آن را بايسته بپ

                                                 
انگليسی ها در روند جنگ جهانی اول به امير حبيب اهللا خان وعده .  1192

داده بودند در صورت بيطرف ماندن او در جنگ، مبلغ گزاف و هنگفتی را 
 . به او بپردازند

 )1918-1914(جنگ جهانی اول . 1193



 

 568

به ويژه هرگاه . بود تا با آوای رسا به ندای ما پاسخ بگويد
افغانستان نيرومندی خود را سپاسگزار ما باشد و قادر به 
ايستادگی در برابر مهه انواع فتنه ها و دسيسه ها و ترفندها 
باشد، مهواره اميدوار خواهد بود تا  از دوستی ما هبره بيشرتی 

  .بربد

وامن مشا را با مسووليت کامل اطمينان بدهم که ما چيزی برای می ت
ترس از سازماندهی و تقويت تالش های ما از افغانستان نداريم و 
تا زمانی که امير کنونی در قدرت باشد، هيچ  خيانتی در برابر 

سياست راهربدی . کسانی که برای کشورش سودمند باشند، خنواهد کرد
قدرت امير  بپردازيم و نبايد در دادن  ما اين است که به حتکيم

  .کمک به افغانستان صرفه جويی کنيم

  :اقدامات بايسته برای حتکيم افغانستان -هشتم

تدبير ديگری برای تقويت افغانستان سوای نوسازی ساختار داخلی، 
امروز می . سازماندهی ارتش و تامين پيشرفت اقتصادی آن نيست

روی هر سه موضوع آغاز به کار کرده  ]در افغانستان[توان گفت که 
در گام خنست، افغانستان به ويژه به نيروی انسانی . اند
من با هبره گيری از متام توانايی های . نياز دارد.] گ-کارشناس[

خود کار سختی را برای فراخواندن کارشناسان ترکی و آملانی به 
آرايی  افغانستان اجنام دادم و با پويايی بسيار کار را در باز

 .ارتش آغاز منودم

نشان می دهند 1194عکس هايی که پيوست اين يادداشت گسيل می گردد،
، ايجاد شده توسط من به عنوان خنستين )قطعه منونه(که هنگ  منونه 

حاال می خواهم زير رهربی . جتربه، نتايج بسيار حمسوسی داده است
 20-15 منونه متشکل از ) فرقه(خودم از اين واحد نظامی يک لشکر 

هزار سپاهی بسازم که در صورت لزوم توانايی ايستادگی در برابر 
 . هر گونه خطری را داشته باشند

دردمندانه افغانستان منابعی در اختيار ندارد که چنين تشکيالتی 
لذا بيخی ضروری است که ساز و برگ و . را جتهيز منايد و آرايش دهد

ه افغانستان داده شود و مواد برمشرده شده در پيوست اين گزارش، ب
بايسته  .اين گونه، موقف من هم در اين کشور نيز تثبيت می شود

تن از افسران ترکی برای سر و سامان دادن به اين لشکر و  64است 
نيز در کل برای آرايش ارتش افغانستان و خدمت در ميان قبايل 

 .مرزی به افغانستان فرا خوانده شده، به دسرتس من گذاشته شوند

در مهين پيوست مبالغی نشان داده شده است که من گمان می کنم 
من به . برای هزينه اين افسران و نيز برای ستاد من بايسته است

اين مبالغ ناچيز نياز دارم تا افغانستان را دوست ابدی بسازم و 
اگر اين مقدار من داده شود، ما . در اين جا به طور جدی کار کنم

هدف خود دست يابيم و اگر اين مبالغ به  می توانيم مستقيم به
دسرتس ما گذاشته نشود، مشا می توانيد مطمئن باشيد که افغانستان 

                                                 
نويسنده نتوانستم موفق به يافنت اين عکس ها در بايگانی های .  1194

 .مرکزی روسيه گردم
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دير يا زود از دست ما خواهد رفت و ما از اين کار پشيمان 
 .خواهيم شد

اگر طرح من در اصول پذيرفته شود، پيشنهاد می منايم کميسيونی را 
از هر کدام يک، (نظامی و خارجی متشکل از منايندگان کميساری های 

که من هم در آن باشم، برای حبث در زمينه و هنايی ) يک مناينده
  .کردن جزئيات فرا خبوانيد

  :جنگ جهانی آينده و نياز  به آماده گيری برای آن -هنم

برآمن که ما در عصر آماده گيری برای جنگ جهانی جديد بسر می 
ليستی منی تواند موجوديت روسيه جهان سرمايه داری و امپريا. بريم

شوروی و کمونيستی را که سهمگين ترين دمشن آن مشرده می شود، 
برتابد و به دامان هر دستاويز ممکنی چنگ خواهند زد تا آن را از 

شکست يورش بر روسيه شوروی از آوان ظهور آن، آن ها . ميان بربد
زوده و به را دلسرد نساخته، بل بر عکس، بر دهلره و ترس شان اف

آنان لزوم پيشگيری رفتارهای سنجيده را در اين کارزار بس 
 .ويرانگر آموخته است

کنون، آن ها سرگرم تالش برای سر و سامان دادن به تکاپوهای شان 
سال؛ اما به  5 -3اگر نه امسال، سال آينده و يا پس از . اند

ورش اطمينان در آينده نه چندان دور، روسيه شوروی و کمونيستی ي
منسجم و برنامه ريزی شده سرمايه داری و امپرياليستی دولت های 

   1195.انتانت را جتربه خواهد کرد

در نتيجه، برای اين که امکان داشت سرسختانه به مقاومت در  
برابر اين يورش پرداخت، بر مشاست تا برای يافنت متحدان نيرومند 

سو باشد، و شايان اطمينان، که منافع شان با مشا مشرتک و مه
حمروم ترين مردم در  -اين متحدان، طبيعی ترين متحدان مشا. بکوشيد

ميان باشندگان جهان که مشا می خواهيد آنان را جنات دهيد و بيشرت 
 .مردم خاور اند -شايسته احرتام و ارجگذاری اند

در ميان آن ها، ترک های آناتولی که در درازای سال ها، دليرانه 
دولت . دگی می رزمند، جای خنست را می گيرنداز حق خود برای زن

وفادارترين، بی آاليش ترين و طبيعی ترين متحد روسيه  1196آناتولی
 .شوروی است و مهيشه چنين خواهد ماند

پس از آن، بايسته است از افغانستان و پارس و سپس از خبارا، 
خيوه، فرغانه، ترکستان و ترکمنستان نام برد که مهين اکنون در 

ده بزرگ روسيه شوروی عضويت دارند و مهچنين مجهوری های خانوا
اگر . که نيز بايد از آن ها نام برد) Transcaucasian(ماورای قفقاز 

بشود راهی برای افزودن آملان به اين متحدان طبيعی که به دليل 
انتقامی که بايد بگيرد، و به خاطر پرداخت های سنگينی، که بايد 

تا با ما باشد، به اين متحدان طبيعی اجنام بدهد؛ مايل است 
                                                 

رخ دادن جنگ جهانی دوم و يورش هيتلر به شوروی، درستی اين پيش .  1195
 .گ-.بينی مجال پاشا را به کرسی نشاند

ست که در سال در اين جا منظور دولت ملی ترکيه به رهربی اتاترک ا.  1196
مبارزه مسلحانه خلق ترکيه در برابر کشورهای انتانت را  1922-1920های 

 . بر سر استقالل  و متاميت ارضی ترکيه رهربی می کرد
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يافت؛ آن گاه ممکن خواهد بود احتاد خاور را در برابر احتاد باخرت 
و يا دقيق تر، قرار دادن گروه های ستمديده در برابر گروه های 

با اردوگاهی که اين گونه آرايش خواهد . ستمگر را آرايش داد
ای موجود فراهم يافت، شايد زمينه را برای برپايی توازن نيروه

 .بياورد

هنگامی که روسيه و آملان سرگرم پس زدن يورش نيروهای پرتوان 
انتانت باشند، توده های خاور نيز رسالت خود را اجنام خواهند 

اين خيره سر  -خط الراس انگلستان -داد و دست به محله به هند
 .ترين و جلوج ترين کشور امپرياليستی جهان خواهند يازيد

م در اين جا در باره مبانی يی که بر پايه آن نزديکی و منی خواه
. دوستی ميان آملان و روسيه با يکديگر ممکن خواهد بود، سخن برامن

حال چه رسد به اشکال و شيوه های بايسته يی که با آن بتوان 
. های ماورای قفقاز را برای جنگ جهانی آينده آماده ساخت مجهوری

در اين جا تنها ديدگاه . کار برآيمچون منی توامن از عهده اين 
های خود را در زمينه دستيابی به دوستی راستين با توده های 
ديگر خاور و شيوه های بر انگيخنت آن ها برای خدمت برای دستيابی 

 .به اهداف ما ابراز می دارم

. از آن چه گفته آمد، ديدگاه هايم در باره افغانستان روشن است 
را  به ترتيب در باره نقش خبارا، خيوه،  در پايان، گزارش خود

 .فرغانه، ترکستان و ترکمنستان باز خواهم گفت

 :پارس -چهاردهم

مهو، اين مهان موضوعی است که من در آن صالحيت ندارم در جزييات 
گوپنر، که با او در هنگام اقامت اخيرم در  رفيق.  خوب سخن بگويم

کشور با نگرانی سخن تاشکنت گفتگو منودم، به من در باره اين 
 .گفت

با اين هم، ذهنيت مردم ايران هر چه که باشد، و ماشين دولتی آن 
به هر پيمانه هم که خراب باشد، اين کشور با موقعيت جغرافيايی 
و نام خود، مهواره در ميان ملت های آزاد مسلمان جايگاه برجسته 

کنار ما برای ما امهيت و اولويت دارد که دولت پارس در . يی دارد
باشد و اين امکان را داشته باشيم که از گنجينه های کانی پارس 

 .به گونه يی که بايسته می دانيم، هبره گيری مناييم

اما . اين گونه، بس ضروری است که ما چيزی برای ايران اجنام دهيم
چه کاری را و چگونه؟ و در کجا؟؟؟ از اين سه پرسش، من به دشوار 

بايد خبارا را به مرکزی . سش سومی پاسخ بدهممی توامن تنها به پر
مبدل مناييم که از آن جا ممکن باشد از  نزديک بر امور ايران 

 .نظارت و آن را مديريت کرد

بايسته است تا در خبارا کميته انقالبی پارس پی ريزی گردد و بر 
خراسان فشار آورده شود و سپس به گونه بنيادی در خراسان جا 

 .ش شود مهه مسائل به گونه مستقيم حل و فصل شودگرفته شود و تال
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من به او . می پندارم که انور پاشا برای اين کار ساخته شده است
اگر او در مهين روزها . تلگرام داده ام تا به مسکو باز گردد

برگردد، ممکن می گردد که با جزئيات بيشرت و با عالقه فزونرت در 
  .اين موضوع در آييم

) بين النهرين(» ميان رودان«جنگ جهانی آينده،  هرچه است، در
روشن است راه به سوی . يکی از اهداف نظامی ما  خواهد بود

ميانرودان از سرزمين پارس می گذرد و مهو از اين ديدگاه، من 
منی خواهم گفته هايم در اين . امهيت بزرگی به اين کشور می دهم

 . باره بيشرت به درازا بکشد

اريد که پيشنهادهای من در باره خبارا، خيوه، اگر مشا می پند
ترکستان، فرغانه و پارس برای مشا دلچسپ باشد، مشا می توانيد آن 
ها را به کميسيونی گسيل داريد که ايجاد آن را در خبش هشتم 

  .پيشنهاد منوده ام و می تواند آن ها را در جزئيات بررسی منايد

که اگر مشا کارم را در  به عنوان نتيجه گيری، می خواهم بگويم
افغانستان از منظر آماده گيری برای جنگ آينده سودمند می 
پنداريد، بايسته است که ساز و برگی را که در پيوست ارائه منوده 

مگر، هرگاه اين ساز و برگ، به دسرتس من . ام، به دسرتسم بگذاريد
ت و گذاشته نشود، فعاليت هايم در افغانستان هيچ سودی خنواهد داش

سر اجنام افغانستان به گونه هنايی از دست ما خواهد رفت و به سوی 
  .انگليس خواهد شتافت

بايد روشن و رک و پوست کنده بيفزايم که برای گريز از هر گونه 
سوء تفاهم، هر گونه  اقدامات و متاس ها در افغانستان در مورد 

از سوی انقالب در هند، بايد تنها با وساطت من اجنام شود، نه 
 . منايندگان رمسی دولت روسيه

امير و افکار عمومی افغانستان دخالت سفارت و کنسولگری های 
روسيه شوروی را بر خنواهند تابيد و دير يا زود دولت روسيه با 
اعرتاض شديد انگلستان رو به رو خواهد شد و اين درست نقطه آغاز 

  .برگشت کل سياست افغانی ما خواهد بود

 .1921اکترب   18مسکو، 
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 16سند مشاره 

نشست دفرت سياسی کميته   69از پروتکل مشاره 
 )شاخه بلشويکی(مرکزی حزب کمونيست 

 21/03/1929تاريخی 

 1929/ 03/ 20فيصله دفرت سياسی تاريخی  

 در باره  افغانستان – 31

 .پيشنهاد وروشيلف پذيرفته شود -1

بايد زير 1197گردد،گسيل دسته يی که قرار است به مزار شريف   -2
 .عنوان دسته فالن خان افغانی ظاهر شود

کمک نظامی برای قندهار از طريق هرات وعده داده شود، اما   -3
 .  تنها به شرط حتکيم نظامی هرات

به استارک اجازه داده شود به هبانه بيماری به روسيه بيايد  -4
  .رهنمود داده شود جايگزين او گردد Ricks)(و به ريسک 

تقاضا گردد هبای جنگ افزارها را با .] گ-افغانیاز جانب [ -5
 . پنبه، پشم، پوست، چرم و ساير چيزهای با ارزش ها بپردازد

 
 وروشيلف  : فرستاده شد به

 دبير کميته مرکزی ، استالين 
 

بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، : برگرفته از 
  .53، برگ 7، کارتن 162، پرونده ويژه 17فوند 

 

                                                 
منظور از دسته يی از سپاهيان ارتش سرخ به رهربی پريماکف و نبی .  1197

 .گ-.خان چرخی است که به مزارشريف گسيل گرديد
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 17سند مشاره 

فيصله دفرت سياسی کميته مرکزی حزب سراسری 
 )شاخه بلشويکی(کمونيستی 

7 /05 /1929 

 .در باره افغانستان

 بيگ در رسانه ها گزارش هايی در باره رخنه باندهای ابراهيم .1
 .به خاک شوروی و تاراج مردم بازتاب يابد

سانی در رسانه ها گزارش هايی در باره آن بيايدکه باندهای ک .2
آب را به روی باشندگان مزار بسته اند و » رهربان«از 

رودخانه را بند انداخته اند که به مهين دليل نبی خان با 
هواپيماهاييش بر اين باندها و سنگرهای آن ها مبباران منوده 
است و نيز نشاندهی شود که اين باندها با تفنگ  های 

 . انگليسی جمهز هستند

. ای افغان ها در ازای پول نقد فروختبربايد هواپيماها را  .3
بر هواپيماها نشان های افغانی زد و بايد بی درنگ به آموزش 
خلبانان افغانی پرداخت برای آن که پس از يک ماه خلبانان 

 .شان جايگزين خلبانان ما گردند

کار را به گونه يی سازمان داد که ديگر در تلگرام های  .4
شنيده ...ديبنکو، وروشيلف وراديويی ما نام های روسی مانند 

ابراهيم، صادق (نشود و تنها نام های افغانی يا ترکی مانند 
 .گفته شود...) و

ارزش [فراخوانی از سوی صديق خان يا امان اهللا خان مبتنی بر  .5
اسالمی، استقالل، مبارزه در برابر عوامل انگليس، .] گ-های

مانند آن ماليات از دهقانان و )موقت(گسرتش بازرگانی، لغو 
 تدوين و سپس آن را از هواپيماها پخش کرد

 .بايد وايزاگير را از افغانستان فرا خواند .6

 .گسيل داشت منايندگانی را نزد امان اهللا خان و نادر خان  .7

نفری يی را بايد بی درنگ برای گرفنت پادگان   500دسته .  .8
 .گسيل منود.] گ-در مزار شريف[دهدادی 

به وروشيلف بايد . هرات فرستاد سپاهيان ما را نبايد به .9
 .رهنمود داده شود تا در باره مساله هرات بينديشد

بر رفيق وروشيليف است تا بر اجرای اين فيصله ها  .10
  . نظارت کند

 
 دبير کميته مرکزی ، استالين 
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، 17بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 .78-77، برگ های 7، کارتن 162پرونده ويژه 
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 18سند مشاره 

سفير شوروی در کابل  –چکيده نامه استارک 
 فسولوفي عنوانی

 31/12/1928 -خيلی حمرم 

اساسی ترين نکات آن را مشا از . وضع ما در کل بس دشوار است...
کماکان دشوار است گفت که امان اهللا در . تلگرام های من می دانيد

ت و ممکن است حتا قدرت خواهد ماند يا نه؟ فشار خيلی زياد اس
در روزهای آينده جنگ های تازه يی بر سر کابل . بزرگرت هم گردد

هر دو طرف آماده می شوند و نيروهای خود را . آغاز خواهد گرديد
 .آرايش می دهند

. بسيار ممکن است که جنگ های آينده سرنوشت کابل را تعيين منايند
برای . ن اندنيروهای دولتی بسيار نامطمئ. آن هم در جهت منفی

.. ب و لغمان از راه می رسندابچه سقاء نيرهای تقويتی از تگ
افزون بر اين، او با شورشيان جالل آباد متاس هايی برپا ساخته 

در صورت سقوط کابل، هرگاه ممکن باشد به قندهار خواهيم . است
 .رفت

چنين می پندارم که سقوط کابل می تواند آغاز فروپاشی دولت مدرن 
اگر امان اهللا به قندهار برده شود، در کابل 1198.ان گرددافغانست

در اين صورت، خبشی از استان ها به . دولت جديدی ساخته خواهد شد
هواداری از امان اهللا بر خواهند خاست و برخی ديگر طرفدار دولت 

چون ممکن است چند ساختار . جديد يا دولت های جديد خواهند گرديد
 .دولتی به ميان بيايد

 .ه هايی هر چند هم ناروشنی از چنين چيزی به چشم می خوردنشان
. کوهستان مهين اکنون حاکميت بچه سقاء را به رمسيت شناخته است

سخن های . او را به رمسيت منی شناسندمگر واليات مشرقی و جنوبی 
بسيار در باره آن گفته می شود که آن ها به علی امحد خان که در 

فتگوها است، پيشنهاد پادشاهی خواهند کرد جالل آباد سرگرم اجنام گ
شايان ). بنا به برخی از گزارش ها ديگر مهين کار را کرده اند(

يادآوری است که او در ميان قبايل اين استان ها به ويژه مشرقی 
کنون او حاضر نيست اين . از حمبوبيت بسياری برخوردار است

                                                 
نزديک به يک سده ديده می شود که پيشگويی  امروز پس از گذشت.  1198

کنون کشور بار ديگر در آستانه . استارک تا چه اندازه درست بوده است
فروپاشی قرار گرفته است و به حمض برآمدن نيروهای خارجی، بی درنگ 

چنانچه پس از بيرون رفنت شوروی ها و . آغاز به از هم گسيخنت خواهد منود
مهان گونه که در آستانه سقوط داکرت جنيب . ب منودواژگونی دولت داکرت جني

راديو بی بی سی پيش بينی منوده بود، آينده افغانستان دست کم فدرالی 
 .گ-.خواهد بود، امروز ديده می شود که چنين چيزی دور از انتظار نيست
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کابل سرنگون شود، اما اگر دولت امان اهللا در . مسووليت را بپذيرد
 .به احتمال چنين کاری بسيار زياد است

روی هم رفته می پندارم که انگليسی ها مشی فروپاشی و جتزيه 
پيش گيری چنين راهربدی از سوی . افغانستان را پيش گرفته باشند

انگليسی ها با گذشت هر ورز بيشرت و بيشرت به واقعيت تبديل می 
باريکی يی باشد که انگليس ها  در اين جا می تواند چنين. گردد

آن هم به شکل چند (ترجيح داده باشند، افغانستان جنوبی را 
زير انقياد خود در بياورند و با اين حال  افغانستان ) پارچه

 .مشالی را به دست سرنوشت بسپارند

روشن است به سود آن ها خواهد بود تا در کابل يک رييس دولت 
هوادار انگليس داشته باشند، آن هم فرمانربدار و گوش به فرمان  

اين، . در صورتی که افغانستان مرزهای کنونی خود را حفظ بتواند
اما به دشوار چنين امکانی است  که . البته واقعيت دارد

افغانستان را بتوان در صورت واژگونی امان  اهللا و يا حتا رفنت او 
 .  از کابل، حفظ منود

ی پايانی آغاز خواهد گرديد که جنگ های داخلی دور و دراز و ب
ناگزير فروپاشی دولت را به خبش های خماصم با يک ديگر در پی 

بريتانيايی ها احتماال چنين دورمنايی را پيش بين 1199.خواهد داشت
آن ها موفق به رسيدن به تفاهم . اما گزينش ديگری ندارند. هستند

و الزمی است از اين رو، حذف ا. با امان اهللا نگرديدند و منی گردند
جدا ساخنت جنوب از مشال، به : و در اين جا برنامه حد اقلی است

تسليم واداشنت جنوب و آوردن آن زير نفوذ خود، و کشيدن مرز از 
اين برای آن ها  ارجحيت دارد از اين که 1200.هندوکش و هلمند

افغانستان را در دست های امان اهللا ببينند که در صورت در گرفنت 
 .ی، حتا  منی توانند از بيطرفی او مطمئن باشندجنگ با شورو

برآمن که مهه آن چه که در باال برمشرده شد، دست کم ارزش آن را 
دارند تا کنار آن ها درنگ مناييم و مهچنين در باره آن برداشت 

گذشت هر . هايی که بايسته است از سوی خود اجنام بدهيم، بينديشيم
غان می آورد که بريتانيايی ها روز شواهد بيشرت و بيشرتی به ارم

بل نيز » حامی«نقش بس پويايی را در رخدادها، نه تنها در سيمای 
 .درست در سيمای رهربی کننده بازی می کنند

و نزد من هر چه بيشرت اين تصور پا می گيرد که ما ديگر پا به ...
ميدان جنگ جهانی دوم می گذاريم و انگليسی ها خنستين گام ها را 

کنون در اين کارزار بر می دارند و اين گام ها، هدف گرفنت مهين ا
خبشی از افغانستان برای حتکيم خط مقدم پدافندی جبهه يی را که 
برای ايجاد ختته خيز مورد نياز و تامين امنيت هند از محله از 

 .سوی امان اهللا يا احتاد شوروی ضروری است، در نظر دارد

                                                 
امروز با گذشت نزديک به يک سده هنوز هم نه تنها خطر چنين چيزی .  1199

 . گ-.م گرديده استهست؛ بل بيشرت ه
امروز نيز پيشگيری چنين راهربدی از سوی امريکايی ها در صورت .  1200

شکست و خروج آن ها از افغانستان بيخی حمتمل است تا با سپردن 
افغانستان جنوبی به دست پاکستان از راه بازآوری طالبان، از افتادن 

 .  گ-.دو باره افغانستان به دست روس ها جلوگيری کنند
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ياددهانی های مقدماتی برای حبث و  مهه آن چه که در باال آمد، تنها
 ... ارزيابی های بيشرت اند

 
بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند : برگرفته از

 .4-2، برگ های 1806، کارتن 2، پرونده ويژه 62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 19سند مشاره 
 پرونده حممد نادر خان

 در کميساريای خلق در امور خارجی شوروی

 حمرم

از  -امير شير علی خان(د يکی از شاخه های دودمان شاهی فرزن

 کشور، از بازماندگان امير دوست حممد خان) طريق رشته زن وی

خان و امير شير علی  است که با توجه به کشاکش های عبدالرمحان

خان بر سر تاج و ختت، به دو خاندان رقيب سرسخت با هم تقسيم 

 .شدند

 

برادر (مادر اسداهللا  -1201اهللا خانبرادر يکی از مهسران حبيب  

جايی که پدرش در  -در هند. است) اندر امان اهللا خان -ناتنی

گرديده بود، پا به .] گ-)تبعيد[(زمان عبدالرمحان خان مهاجر 

                                                 
که بارها از زبان ريش سپيدان و برزگان به نقل از (روايتی هست  . 1201

، مبنی بر )شنيده شده است) معروف به کاکا جان(مير خان ماسرت سکوت 
اين که خانواده نادر هنگامی که در ديره دون هندوستان بسر می بردند، 
برای اين که دو باره به درون دربار راه يابند، تصوير دخرت نوباوه 

خانواده شان را با نامه يی برای امير حبيب اهللا خان که مرد زن  زيبای
باره و شهوترانی بود، گسيل داشتند و نوشتند که دخرت جوان شده است و 

حبيب اهللا هم به . ما او را برای کس ديگری جز از امير سزاوار منی دانيم
را حمض ديدن عکس، او را پسنديد و مهه خانواده را از تبعيد به کابل ف

 .گ-.خواند و به مهه برادران مناصب بااليی داد
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يکی افغان های حتصيل  .گيتی گذاشت و در مهان جا آموزش ديد

 کرده و تقريبا تنها کسی از ميان دولتمردان امان اهللا است که

به امور نظامی وارد است و تا حدودی با علم مدرن نظامی 

در  -از نفوذ چشمگيری در ميان قبايل در دو سوی مرز. آشنا

گرديز و خوست، که (وزيرستان و مناطق جنوبی افغانستان 

؛  برخوردار )در آن زندگی می منايند...قبايل منگل و جاجی و

 . حی قوی استاست و به ويژه روابط او با روحانيون اين نوا

 

روابط قبيله يی نادر خان تا حدی هم به دليل خويشاوندی 

که کرسی های بزرگی را  -خونی با يکی از قبايل از رشته پدرش

در دوره حبيب اهللا داشت و دارای نفوذ زيادی در ميان قبايل 

اين پيوندها پسان ها از سوی نادر . مرزی بود، بر می گردد

به ويژه در هنگام جنگ . ويت يافتخان به پيمانه چشمگيری تق

سوم انگليس و افغانستان، زمانی که او فرمانده گروه وزيری 

های متشکل از دسته های نا منظم قبيله يی بود، عمليات 

موفقی را پيش برد و برخی از نقاط را در وزيرستان و در دره 

 . کرم گرفت

ا عقد پيمان صلح ميان حکومت افغانستان و انگليسی هاز پس 

که به قبايل سرنوشت شان را به خود شان  می سپرد، اين 

که از ديد -قبايل در سيمای نادر خمالف طبيعی امان اهللا را

قبايل، منافع ايشان را برای انگليسی ها فروخته و خيانت 

خود داری نادر از فرماندهی نيروهای . منوده بود، می ديدند

اعتبار نادر را  ،1924در سال  خوست دولتی در برابر شورشيان

نادر، با امان اهللا هنوز پيش . در ميان قبايل بيشرت تقويت منود

بر شالوده مناسبات خصومت آميز مشرتک با  1919از کودتای سال 

با نزديک شدن به امان اما  .امير حبيب اهللا، نزديک شده بود

اهللا، می توان گمان زد که نه به سود او، بل به سود برادر 

خان، پسر امير حبيب اهللا خان از مهسر  سد اهللا  -زاده خود

، دقيق تر برای منافع خودش کار می )خواهر نادر(چهارمش 

 .کرد
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حبيب : است  1919نادر خان مسبب و گناهکار اصلی کودتای سال 

نادر کشته  خود  امحد شاه خان در حضور -اهللا به دست برادر نادر
شخص نادر خان اجنام اين گونه، کودتا با مشارکت بالفصل  1202.شد

                                                 
ناگفته پيدا و هويداست که ترورها و قتل های سياسی، پديده يی بس  . 1202

پيچيده و اسرار آميزی می باشند که حتا با گذشت سال ها و چه بسا که 
 .سده ها به دشوار می توان به واقعيت پس پرده آن پی برد

 
مشرتک می باشد، اين است که مهه اين قتل ها  آن چه در مهه قتل های سياسی

از سوی کس يا کسانی سازماندهی می شود که بيش از هر کسی در کشته شدن 
اين يا آن رجل سياسی، ذينفع باشند و پس از اجنام قتل،  -قربانی

دو ديگر، اين که مهچو قتل ها بسيار هنرورانه . بيشرتين نفع را بربند
و ) شرت موارد از سوی سازمان های اطالعاتیدر بي(سازماندهی می شوند 

تقريبا در مهه موارد، اشرتاک کنندگان بالفصل يا شاهدان حاضر در صحنه 
که در باره قتل به گونه يی آگاهی دارند، پس از اجنام آن به گونه 

. اسرار آميزی نابود و سر به نيست می شوند تا هيچ رد پايی برجا مناند
هم ساخنت و سپس هم اعدام ناروای سرهنگ علی مثال بارز در زمينه، مت

افسر نگران گارد حمافظ شاهی در شب کشته شدن حبيب اهللا  -رضا خان قزلباش
 . خان، به دستور امان اهللا خان بود

 
کشته شدن اسرار آميز حبيب اهللا خان نيز يکی از مهين رخدادهای سر به 

. ناگونی آمده استمهر تاريخ افغانستان است که در باره آن روايات گو
ديدگاه نگارنده اين است که در اين قتل، چند جانب ذينفع بودند که به 

نادر خان و : گمان غالب می توانستند در آن دست داشته باشند
 و مادر او  و سر اجنام هم» حواريونش«، امان اهللا خان و برادرانش

پرورده  که در پی روی کار آوردن خاندان نادر خان که دستانگليسی ها 
 . خود شان بود، به جای خاندان حبيب اهللا خان بودند

 
انگليسی ها در انديشه آوردن کسی بودند که بتواند در برابر خطر سرخ 
بلشويسم بيستد، چه حبيب اهللا خان عياش کسی نبود که بتواند از عهده 

روشن بود پس از کشته شدن حبيب اهللا خان، برداشنت امان . اين مهم برآيد
 خان جوان و احساسی، از سر راه نادر خان برای انگليسی ها کار اهللا

آسانرتی مشرده می شد که هر چند هم با بسيار دشواری، مگر به هر رو 
 . توانستند آن را يک دهه پس از کشته شدن حبيب اهللا خان عملی کنند

 
برداشنت حبيب اهللا خان و امان اهللا خان و آوردن خاندان نادرخان، در 

چوب يک اسرتاتيژی بسيار به دقت سنجيده شده و برنامه ريزی مهزمان چهار
در سه کشور ترکيه، ايران و افغانستان از سوی انگليسی ها برای آرايش 
يک سپر  و کمربند دفاعی برای جلوگيری از پيشروی خطر بلشويسم سرخ به 

با روی آوردن اتاترک در : سوی کشورهای خاور ميانه و هند، صورت گرفت
 .ترکيه، رضا خان در ايران و نادر خان در افغانستان

 
دليل ديگر اين بود که انگليسی ها در هنگام جنگ جهانی اول، وعده های 
بسياری به حبيب اهللا خان در ازای بيطرفی وی در جنگ داده بودند و با 
توجه به مهين وعده ها، امير چشم به راه دريافت پاداش در سيمای گرفنت 

چيزی که اصال در برنامه های -ل پشتون و بلوچ هند بودگسرته قباي
 . اسرتاتيژيک انگليسی ها منی گنجيد

 
سومين دليل اين بود که نادر خان و برادارانش تنها کسانی بودند که 
از بازپسگيری سرزمين های پشتون نشين و بلوچ نشين در ازای به دست 

 .کرده بودند آوردن پادشاهی به سود انگليسی ها از پيش صرف نظر
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. شد، اما به آن نتايجی که او به دنبال آن بود، منجر نشد
پس از کودتا، نادر بی آن که خطر کند آشکارا در برابر در 

در کرسی  وزير حربيه  1919برابر امان اهللا برخيزد، پس از جنگ 
وانگهی آغاز به آماده سازی . نزديکرتين مهکار امان اهللا شد

 . گرفت کودتای تازه يی
 

می توان گمان زد که او پيش از شورش خوست تا جايی سوء ظن 
، نادر به عنوان 1921به سال  .امان اهللا را بر انگيخته بود

قطغن و بدخشان  در) رييس تنظيميه(رييس کميسون اصالحات 
جايی که با انور پاشا در متاس بود و به او کمک  -گماشته شد

بر اين که امان اهللا خان با باوری هست مبنی : هايی می منود
گماشنت نادر در اين استان که پايگاهی بامساچيان خباری مشرده 

او را دنبال ) بی آبرو ساخنت(» کومپروميتاسيون«می شد، هدف 
می کرده است و می خواسته است تا او در نظر ما بدنام و بی 

، به علت خود داری از 1924نادر، در سال . اعتبار بسازد
يعنی (نيروهای دولتی يی که سرگرم سرکوب شورشيان  فرماندهی

، از کرسی وزير حربيه کنار )در برابر قبايل نزديک به او
نفس پيشنهاد . زده شد و به عنوان سفير در پاريس گماشته شد

چونان .] گ-سرکوبگر[گماشنت نادر به فرماندهی سپاهيان 
سرسپردگی برداشنت يک گام عمدی از سوی امان اهللا، برای آزمايش 

 . و وفاداری نادر پنداشته می شود
 

امتناع نادر از دستور، ظاهرا، نيات او را آشکار ساخت و 
دستاويز و هبانه يی خوبی برای راندن او از افغانستان 

، به 1926و، پس از برهم زدن هنايی با امان اهللا در سال . گرديد
سويس شاه ولی خان و حممد هاشم خان در  -مهراه برادران خود

ساير اعضای خانواده نادر خان هم به تدريج . زندگی می کند
برای مثال، شاه ولی خان (از کرسی های دولتی کنار زده شدند 

فرمانده گارد شاهی و دوست نزديک امير  – 1919که پس از : 
از اين کرسی برکنار و به عنوان ياور  1924بود ، در سال 
او به . ا پيش منی برداما هيچ کار رمسی ر. امير گماشته شد

فرمانده  1924تا : حممد هاشم خان . به سويس رفت 1926سال 
به  1926-1924سپاهيان پادگان جالل آباد بود که در سال های 

عنوان سفير در  مسکو گماشته شد که نيز مانند برادران خود 
از [ 1924تا رويداد خوست به امير نزديک بود، مگر پس  از 

در  1926خوار و زار گرديد و سر از سال  .]گ-ديدگاه سياسی
سومين برادر نادر خان  –شاه حممود خان. سويس زندگی می کردند

  قطغن  فرمانده سپاهيان مستقر در خوست بود که سپس به: 
در هنگام رويداد خوست از  پست خود : بدخشان گماشته شدو

 برکنار و پس از آن يا به کارهای غير دفرتی و ديوانی گماشته

                                                                                                                                                             
 

به هر رو، با توجه به اين که در زمينه روايات گوناگونی هست و با 
توجه به پيچيدگی موضوع، در نظر دارم در آينده نزديک مقاله مفصلی در 

 .گ-.زمينه به رشته نگارش بياورم
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می شد و يا هم بيکار می ماند و گاهی هم  در کرسی هايی که 
 .درخور شانش نبود و  به راحتی قابل کنرتل بود، کار می کرد

 
امان اهللا هنگام بازديد خود ار اروپا در سال گذشته، اقدام 

نادر . به آشتی با نادر منود، اما او از اين کار سر باز زد
که هوادار نزديکی با شوروی خان در کابل چنين وامنود می کرد 

با چنين برداشتی، گويی . است و ما هم مهين گونه می پنداشتيم
با نقش فعال و مثبت او در امور قبايل مستقل و موقف او در 

هنگامی  1919مورد مساله مناسبات با ما در دوره پس از جنگ 
که او ظاهرا پی ائتالف نظامی با ما ايستاده بود، سازگاری 

ا مساعدت او با انور پاشا و نزديکی مهه اعضای ام. داشت
رييس (با جناح هوادار انگليس شير امحد خان  نادر خانواده

گواه بر گرايش متفاوت او در عرصه ) پيشين شورای دولتی
هر چه است، بازگشت نادر از راه هند را منی  .سياست خارجی است

او  )انگلوفيلی(توان دليلی به جهت گيری هوادار انگليسی 
چون پايگاه سياسی او در افغانستان در نواحی . پنداشت

درست تر اين خواهد بود تا هرگاه مساله . مرزهای جنوبی است
 .جهت گيری نادر با توجه به اوضاع مشخص بررسی گردد

 
بايگانی دولتی : ايوانف برگرفته از -دفرت خاور ميانهدستيار 

، 2نده ويژه ، پرو62تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 .ب  52و 52، برگ های 1806کارتن 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20سند مشاره 
 تزهای دبيرخانه خاوری کميته اجرايی ُکمينرتن

 در باره اوضاع افغانستان
12/12/1931 

 
جنبش آزاديبخش ملی در افغانستان، که در گام خنست از  .1

انقالب اکترب اهلام گرفته است و در پی آن، پديدآيی نوار 
زه آزادی رهايی خبش ملی آغاز شده در سراسر خاور، مبار
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اشکال درخشان و آشکار مبارزه انقالبی در برابر 
جنگ سوم افغان ) [1919جنگ با بريتانيا در (امپرياليسم 

ضعف و بی سر و . را به خود گرفته است.] گ-و انگليس
سامانی دهقانان و تقريبا نبود کامل پرولتاريا در 

ايی فئودال را در رهربی جنبش قرار کشور، عناصر بورژو
 .است داده» اشرافی«داده و به انقالب سيمای 

 
امان اهللا خان با داشنت پايگاه اصلی اجتماعی در ميان اليه  .2

بيشرت از ميان آن هايی که برای (مالکی  -های فئودالی
، با رشد و با مهپيمان )استقالل افغانستان رزميده بودند

رت با باالييان بورژوازی جتاری، زير شدن هر چه بيشرت و بيش
فشار متايالت ضد امپرياليستی توده های وسيع دهقانی، 
سياست مستقل خارجی را پيش گرفت که به روشن ترين وجه 
در دوستی با احتاد شوروی تبارز منود که اين کار عمدتا 

، )هوادار انگليس(خمالفت عناصر واپسگرای انگلوفيلی
نيت را در برابر حکومت وی بر اربابان فئودال و روحا

از چشم انداز مبارزه ميان امپرياليسم و احتاد  .انگيخت
شوروی، به قدرت رسيدن دولت مستقل ملی در افغانستان در 

در سيمای امان اهللا خان، به طور کامل مشی محايت  1919سال 
اين مشی که در . احتاد  شوروی از او را توجيه می منايد

لنين تدوين گرديده بود، به طور . ای. از سوی و 1919
چون موجوديت . کامل حقانيت خود را به اثبات رساند

افغانستان مستقل در دروازه های متصرفات بريتانيايی در 
هند، به گونه عينی به تضعيف نفوذ امپرياليستی 

به تقويت  بريتانيا در سراسر خاور ميانه و در نتيجه،
  .است   يدهاتوريته و ارج احتاد شوروی اجنام

 

هبره کشی فئودالی از دهقانان در اوضاع رشد سريع اقتصاد   .3
پولی، خودسری ها و گاهی هم تاراج يکراست دستگاه قدرت 

افزايش ماليات (خودکامه، به ويژه در سياست های مالياتی
، رشد سريع زمينداران بزرگ در )درصد 400 - 300به ميزان 

بی زمين شدن هقانان، مشال، در هپلوی نادارشدن سراسری و 
در منت رشد کلی جتارت و سرمايه رباخوار، لزوم انقالب 

مهراه با آن . کشاورزی را  تشديد و بس تسريع منود
دهقانان نادار و بينوا را در برابر امان اله خان بسيج 

 .منود
 

مساله ملی در سرنوشت افغانستان به عنوان دولت دارای   .4
برخوردار بوده و به   متاميت ارضی از برترين اعتبار

پيمانه چشمگيری تا به امروز در شالوده جنبش دهقانی 
مرزهای کنونی کشور . پايان ناپذير در کشور قرار دارد

که با پيمان های امپرياليستی ميان روسيه تزاری و 
انگليس کشيده شده اند، دولتی را با بافتار چند پارچه 

با منافع ملی، ملی ايجاد منوده است که هيچ وجه مشرتکی 
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اقتصادی و حقوقی اقوام و تبارهای باشنده در  
 .افغانستان  کنونی ندارد

 

مشال باخرتی که باشندگان آن » آزاد«نوار نامنهاد قبايل  .5
را افغان های اصيل تشکيل می دهند، و بيش از نيمی از 

) نفر 4100000(چهار ميليون و يک صد هزار  –خلق افغان 
سوی امپرياليسم بريتانيا اشغال  را در بر می گيرد، از

گرديده است که اين نوار را به سپر زرهی بزرگی برای 
قبايل افغانی اين . مرز مشال باخرتی هند مبدل منوده است

به ويژه (نوار که بی وقفه در برابر حاکميت بريتانيا 
می رزمند، به معنای راستين کلمه از ) طی دو ماه اخير

ا محايت کامل  دولت کنونی نيروهای انگليس و هند، ب
 .افغانستان شکار می شود

 
امان اهللا خان با کجدار و مريز ميان امپرياليسم و انقالب  .6

با خيزش . دور افگنده شد -دهقانی، با ضربه از دو سو
های دهقانی در مشال و با شورش های بر انگيخته شده و 
رهربی شده  قبيله يی از سوی امپرياليسم انگليس در جنوب 

تباری کشور بوند که  -که هر دو زاييده ساختار قبيله يی
در اين گير و دار منجر به مبدل شدن خنبگان قبيله يی به 
اليه بوروکرات ها و اربابان به استثمار گران فئودالی 

ارتش امان اهللا که بيشرت از داوطلبان مناطق مشال  .گرديد
قبايل تشکيل گرديده بود، هرگاه می توانست کم و بيش با 

جنوبی و جنوب خاوری کشور جبنگد، در خنستين رويارويی ها 
دسته های دهقانان شورشی استان های مشالی، به آنان  با

 .پيوستند

 
خانه ) 1929در تابستان (پس از گريز امان اهللا از کشور  .7

جنگی در افغانستان وارد مرحله نوی گرديد که از جنگ 
و طرف درگير، نيروهای د. پيشين از ريشه تفاوت داشت

: در يک سو .آشکارا و به وضوح از يک ديگر متباين بودند
تاجيک، ها ازبيک ها،  -1203کشور اردوگاه باشندگان مشال

و نيز خبشی از قبايل بزرگ جنوب خاوری ... ترکمن ها و 
، آرايش يافته جنبش دهقانیدر يک سخن،  غلزايی ها، -کشور

بيشرتی را فرا می بود که مهپا با رشد خود، نواحی بيشرت و 
ربا  -انگيزه اين جنبش، مبارزه با هبره کشی جتاری .گرفت

عمدتا از سوی دستگاه (خواری فئودالی از دهقانان، 
                                                 

شايان يادآوری است که يکی از بزرگرتين لغزش های جنبش دهقانی اين .  1203
طبيعی ترين متحدان خود را  -د نه تنها هزاره هابود که نتوانسته بو

به سوی خود بکشاند، بل نيز با توجه به اختالفات مذهبی و نيز به دليل 
کينه يی که هواداران حبيب اهللا خان کلکانی از هزاره ها به خاطر 
هواداری شان از امان اهللا خان به ويژه در جنگ غزنی به دل گرفته 

 . قرار گرفته بودبودند، با آنان رويا رو 
روشن است در دامن زدن اين اختالفات دست های آشکار و پنهان جبهه خمالف 

 . گ-.مهين اشتباه در دوره دولت جماهدان هم تکرار شد. نيز کار می کرد
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بود که در آينده به مبارزه با زمينداران ) دولتی قدرت
که در برخی از  فئودالی سرواژ پتان در مشال حتول يافت
اسالم ناب «اع از موارد با پنهان شدن زير چرت شعارهای دف

 .صورت می گرفت» و شريعت
 

آشکارا  پتان هم متايالت سياسی توده های وسيع دهقانان
اين  .بريتانيايی ستيزانه و دوستانه با احتاد شوروی بود

جنبش که با مبارزه اقليت های باشنده مشال در برابر ستم 
تشديد ) پتانی(اقتصادی و سياسی عظمت طلبانه افغانی

، گاهگاهی بار جنگ تباری را بر پشت می گرديده بود
جنبش که از سوی پرولتاريا رهربی منی گرديد، جا . کشيد

عمدتا به يمن . جايی ويژگی های ارجتاعی پيدا می منود
شعارهای چسپانيده شده به جنبش از سوی روحانيت که 

  .اهداف خود را پی می گرفت
 

ايه دست نشانده و حتت احلم -نادر خان: در سوی ديگر
امپرياليسم بريتانيا، که بر فئودال های سرواژ، خان 
ها، روحانيون واپسگرای هوادار انگليس و اليه های بااليی 

نيروی اصلی . تکيه داشت) عمدتا  هندی(بورژوازی جتاری 
را وزيری ها و مسعودهای  رزمنده و جنگجوی ارتش نادر

ته از هند که بيشرت شان در گذش -آمده از آن سوی مرزها 
هندی خدمت می کردند، تشکيل می  -در ارتش انگليسی

جنبش و ارتشی که از سوی نادر خان رهربی می . دادند
.] گ-از سوی روحانيون واپسگرا[گرديد، از حلاظ سياسی 

اهلام داده می شد و از ديدگاه جلستيکی و سازمانی از سوی 
امپرياليسم بريتانيا اکمال می گرديد که در برابر احتاد 

روی به شدت حتريک می گرديدند و در برابر تالش های شو
شان را به » پنديده«دهقانان که می خواستند دردهای 

در يک سخن در برابر شورش سقوی  -شيوه خود درمان منايند
تشکيل می ..... که سپاهيان آن را تاجيک ها و ازبيک های

  .دادند، به ميدان آورده شده بودند
 

قاء نتوانست مسائل ريشه يی جنبش حاکميت کوتامهدت بچه س .8
دهقانی را که اين جنبش در گرماگرم آن به قدرت رسيده 

با آن که برخی از تدبيرها، هر چه بود . بود، حل منايد
توانسته بود به پيمانه چشمگيری وضعيت دهقانان را 

مهم ترين آن ها  به شرح . عمدتا در مشال سهل تر منايد
اشکال اصلی استثمار ماليات که يکی از  :زير است

مانند کوهستان  -فئودالی برای مناطق مرکزی افغانستان
باقيات هم . است، به پيمانه چشمگيری کاهش يافت... و

 .مبارزه قاطعی با رشوه خوری صورت گرفت .گرفته منی شد
 

: خود گفته است فرمان طرفه اين که نادر خان نيز در
ه و سقوط تنها دليل اصلی اغتشاش تازه پايان يافت«

سلطنت يک صد و پنجاه ساله افغانی، رشوه ستانی بوده 
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برای اين که مردم و دوباره با يک ديگر دست و «. »است
حقوق  .»گريبان نشوند، بايد با رشوه ستانی مبارزه کرد

.] گ–باشندگان جنوب[اقوام حمروم و ستمديده مشال با حقوق 
دند و زمينداران پتان از مشال رانده ش. برابر گرديد

زمين های آن ها در مهاهنگی با دولت از سوی دهقانان 
سقاء به رغم روی دست گرفنت يک رشته  بچه. گرفته شد

تدبيرها که زندگی دهقانان را هببود می خبشيد، در اواخر 
شکلی از  -»شوراهای سرشناسان«حکومت خود با سازماندهی 

خان  ، بيشرت و بيشرت با)برای مثال در هرات(اقتدار حملی 
 .ها، سادات و روحانيون نزديک می شد

 
، سپاهيان بسيار ]سقاء[بچه  در شش ماه خنست موجوديت دولت .9

خراب مسلح و آموزش نديده شورشی که در عمل از مشال از 
سوی نيروهای غالم نبی خان و از جنوب باخرتی از سوی 

امان اهللا خان و درانی ها و از جنوب  بقايای نيروهای
نادر خان و برادران او حماصره شده بودند؛  خاوری از سوی

با وادار به گريز ساخنت  غالم نبی خان از مزار و بيرون 
راندن امان اهللا خان از قندهار و سرکوب کامل قبايل 
هوادار نادر خان در گرديز و لوگر، پايمردی بزرگ و 

تنها به دليل . توانايی رزمی بااليی از خود نشان دادند
امپرياليسم انگليس که با تسليح و گسيل  مداخله مستقيم

و مسعود و دادن کمک های  دسته های جنگجويان وزيری
بيشرت از از طريق کميته مسلمانان هند، با خلع  -مالی
بود که تسخير کابل برای نادر خان ....غلزايی ها و  سالح

 . ممکن گرديد
    

 :دستارودهای يک سال پادشاهی نادرخان چه بوده است؟ .10
افغانستان در عمل از استقالل خود حمروم گرديده و   -آ

 .زير نفوذ امپراتوری بريتانيا در آمده است
 

دست سازيدن به يک رشته اقدامات خصمانه در برابر   -ب 
احتاد شوروی، به ويژه سازماندهی و تامين مالی سازمان 

 های بامساچی؛
 

از سوی [افزايش کمک ها به امپرياليسم بريتانيا   -پ 
در مبارزه در برابر شورشيان دهقانی در مشال .] گ-نادر 
 هند؛

 
سرکوب وحشيانه و خشونتبار کوچکرتين تالشی از سوی   -ت

 کشاورزان در جهت هببود شرايط نکبتبار شان؛
 
اجنت های سرسپرده  -جذب روحانيون واپسگرا -ث

به ...) شيرآقا و -حضرت شوربازار(امپرياليسم انگليس 
 ی کشور؛کرسی های رهرب
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کمبود اطالعات در باره گفتگوهای فزونشمار و قرار  -ج
دادهای امضاء شده ميان نادر خان و دولت انگلستان 
اجازه منی دهد به طور کامل شرايطی را تثبيت کرد که 
امپرياليسم بريتانيا توانسته است با هبره جويی از آن 

اما . ها امکان فرمانفرمايی در افغانستان را بيابد
ده های دست داشته به پيمانه بايسته سلطه امپرياليسم دا

آوندهای  .بريتانيا را بر کشور جمسم می منايند
 :تأييدکننده قرار زير اند

 
به دستور ) از حمل بود و باشش(نادر خان از پاريس  -

اقدامات . مستقيم دولت بريتانيا به کشور فرا خوانده شد
از اجنام گفتگوهای رزمی قبايل به فرماندهی نادرخان، پس 

طوالنی با منايندگان دولت بريتانيا در شهر پشاور، که در 
آن شرايط کمک های تسليحاتی، انسانی و مالی از سوی 

سقاء  بچه مقامات انگليسی به او برای مبارزه با دولت
 .تدوين گرديد؛ آغازگرديد

 
مهه مطبوعات انگليس و هند بريتانيايی آشکارا می  -

ر خان دوست و ياور انگلستان در مبارزه نوشتند که ناد
به ويژه، سفير پيشين بريتانيا در . است» خطر سرخ«با 

بی پرده نوشته بود که » تايمز«پاريس، در نامه خود به 
دولت های بريتانيا و «با به قدرت رسيدن نادر خان، 

، خبتيار خواهند متحد وفادارو  مهسايه نيکهند، با داشنت 
يو آشکارا و فاش می گويد که نادر خان مهين لرد کر .»شد

اقدامات و «به طور منظم سفارت بريتانيا را در مورد 
سپاهيان . مطلع می ساخت  »نيات احتمالی دولت روسيه

 1929قبيله يی نادر خان، که او به ياری آنان در اکترب 
به کابل آمد، بی پرده از سوی دولت هند بريتانيايی در 

افزون بر اين، . فت و جمهز گرديدآن سوی مرزها تشکل يا
اطالعات دقيقی در دست است که خبش بزرگی از بورد 
فرماندهی اين سپاهيان از مجع کسانی گرفته شده اند که 

کمک مالی . در گذشته در ارتش انگليس خدمت می کرده اند
به نادر خان، در هپلوی ختصيصيه های مستقيم، از طريق 

سالمی هوادار انگليس کميته های رنگارنگ ارجتاعی ا
مجع آوری اعانه آشکارا با تشويق . سازماندهی شده بود

 . کامل و کمک مقامات اجنام می شد
 
با به رسيدن قدرت، نادر خان روابط دوستانه يی با  -

بامساچ ها، به ويژه با امير پيشين خبارا بر پا  رهربان
به سران . شاهی جا داده شد منود که به او حتا در  ارگ 

بامساچ ها مبالغ هنگفتی پول برای سازماندهی پويايی های 
مگر، جنبش  .تبهکارانه در برابر احتاد شوروی داده شد

آغاز شده بزرگ دهقانی در مشال، پياده سازی اين برنامه 
نادر خان رشته . های نادر خان را به تاخير افگنده است

تدبيرهايی را برای سازماندهی و متحدسازی مهاجران 
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گنده بامساچی در افغانستان به عنوان يک هسته منسجم پرا
برای تکاپوهای ويرانگرانه آينده در برابر احتاد  شوروی 

بر پايه داده های دست داشته، برای . روی دست گرفته است
اين منظور به افغانستان اجنت اجير پرداخت امپرياليسم 

 1204مصطفی چوقايف -مسايل بامساچ ها» کارشناس«بريتانيا و 
 .ا خوانده شده استرف
 
درخشان ترين شگرد نادر خان به عنوان ابزار دست  -

امپرياليسم بريتانيا در هنگام خيزش قبايل افغان در 
نوار مشال باخرتی هند در برابر فرمانروايان بريتانيايی 

نادر خان . پديدار  گرديد) که تا به امروز ادامه دارد(
تانيايی ها در دست به  هر تدبيری يازيد تا به بري

او فرمان هايی صادر . زمينه سرکوب اين جنبش ياری رساند
کرد که در آن ها قبايل به سرسپردگی در خدمت 
امپرياليسم انگليس فرا خوانده شدند و هر گونه قيام را 

به استاندار نظامی واليت جنوبی فرمان . ممنوع اعالم کرد
ر داده و داده شد تا رهربان شورشيان را مورد پيگرد قرا

آنان را باز داشت منايد و جلو گسيل دسته های داوطلب 
و پيوسنت آنان را به شورشيان پشتون در [قبايل افغان 

.] گ-تا جايی پيش رفت[او . بگيرد.] گ-هند بريتانيايی
که به نيروهای انگليسی و هندی حق سرکوب قبايل افغان 

 . را در درون خاک  افغانستان داد
 
امپرياليستی بريتانيا گرفته تا خود از مطبوعات   -

با ستايشگری  بس  وزير خارجه انگليس –آرتور هندرسن
نوازشگرانه از خداماتی که نادر خان به امپرياليسم 
بريتانيا  در سرکوب خيزش قبايل در نوار مشال باخرتی هند 

» مببی کرونيکال«روزنامه های . کرده است، ياد می کنند
رزونامه (» اند ميليتير گازتسويل «و ) تقويم مببی(

در مشاره های ماه اکترب سال روان خود می ) کشوری و لشکری
نادر خان هر آن چه را که در توانش بود برای «نويسند 

                                                 
 -1890( -)نام مستعار او در مهاجرت چوقای اوغلی(مصطفی چوقايف .  1204

او پيش . ن سرشناس قزاقیفرزند منطقه سيردريا، از نوادگان خاندا) 1941
پس از . دانشکده حقوق دانشگاه پرتبورگ را به پايان رسانيد 1917از 

او عضو . ار ها پيوست. انقالب فربوری، زير تاثير کرنسکی به حزب اس
 . کميسون تدارک کنندگان جامعه سراسری  روسيه بود

 
شويک پس از درهم کوبيدن دولت خودگردان خوقند به دست بل 1918به سال 

از سوی کولچاک به گرجستان رفت و در پايتخت » کومچا«ها و راندن 
. پرداخت» آذرخش«و »  جهان نو«تفليس، به چاپ روزنامه  های  -گرجستان
 . کشورهای باخرت را به اشغال ترکستان فرا خواند 1919به سال 

 
چوقايف، يکی از رهربان سازمان ضد . به فرانسه مهاجرت کرد 1920به سال 

او پيوندهای . بود) کميته ترکستان(» احتاديه ملی ترکستان«وروی ش
تنگاتنگی با سرويس های ويژه کشورهای باخرتی داشت که پويايی های او 

 .مهو کميته ترکستان از نادر خان پشتيبانی می کرد. را متويل می کردند
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» .جلوگيری از شورش قبايل در استان مشال باخرتی اجنام داد
با گسيل (امپرياليسم انگليس، از سوی خود با مهه توان 

به نادر خان کمک می کند تا به ) ارنيرو، پول و جنگ افز
 .حساب قيام دهقانی در افغانستان برسد

 
نادر خان، که منی تواند به تنهايی با نيروهای خود   -

خيزش های دهقانی را در کشور سرکوب منايد، در  حلظات 
چنانی که . حبرانی خواستار کمک دولت انگليس می گردد

ن کار را کرد و اي 1929هنگام قيام کوهستان در دسامرب 
در اين  .1930نيز هنگام خيزش بزرگ کوهدامن در ماه اگست 

راستا، حکومت هند بريتانيايی دسته های مسلح قبايل 
نوار مشال باخرتی را به ياری نادر خان، برای سرکوب قيام 

تنها به ياری کمک دولت انگليس نادر . گسيل داشته است
ذير دهقانی در خان موفق به سرکوب خيزش های پايان ناپ

تدبيرهای اقتصادی در . برابر حکومت خود گرديده است
کشور با توجه به منافع امپرياليستی بريتانيا برای 

برای مثال، طراحی . مبارزه با احتاد شوروی اختاذ می گردد
بنا به برخی از (کشيدن راه آهن ميان کابل و پيشاور 

متام ، )مدارک، کار احداث آن آغاز در دست اجرا است
زندگی اقتصادی افغانستان را حتت وابستگی کامل بريتانيا 
قرار می دهد و ضربه سختی بر روابط اقتصادی ما با 

ساخت اين جاده، مهچنين دارای . افغانستان وارد می آورد
امهيت بزرگ اسرتاتژيک برای برنامه های نظامی انگليس در 

» تايمز«به گزارش روزنامه های . برابر احتاد شوروی دارد
نادر خان مبتکر ) »آرزوهای دست نيافتنی«(» سراب«و 

اين مساله . »کشيدن راه آهن پيوند دهنده با هند است
 .بيش از هر مساله يی بر سر زبان وی است

 
نادر خان بنا به هدايت بريتانيا و به دستور آن، با  -

چنگ اندازی به هر دستاويزی به حساب آن منايندگان 
رجال بلند پايه دولتی حکومت امان اهللا بورژوازی ملی و 

رسيده است که چونان آدم هايی مبارز در راه استقالل 
افغانستان در برابر امپرياليسم انگليس شناخته شده اند 

، آن عده از .]گ-برعکس....). [مانند ولی خان و (
مقامات و وزيران دولت امان اهللا که به 

ی ستيزی بنام و شورو )هواداری از انگليس(انگلوفيلی
بوده اند، به کرسی های رهربی کشور به عنوان مقامات 

 .مسوول کشور گماشته شده اند
 
نادر خان بی پرده فرودستی و فرمانربداری خود از  -

او با . امپرياليسم بريتانيا را به منايش می گذارد
پذيرايی برده وار و چاکر منشانه از سفير نو بريتانيا 

يشامد بی پيشينه برای افغانستان و کرنش و خوشامد و پ
پيش از جنگ (از زمان امير حبيب اهللا خان نزد او 

و با حتويل نگرفنت  آشکار سفارت ) آزاديبخش با انگليس
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احتاد  شوروی موازين ابتدايی حسن رفتار ديپلماتيک را 
به جای مشاوران شوروی برای ارتش . ناديده می گيرد

ديگر عرصه ها   افغانستان و نيروی هوايی کشور و
انگليسی ها يا عوامل بريتانيا از ديگر کشورها خارجی 

 . گرفته می شوند
 

در کلکته » کنگره ملی«سياست خارجی نادر خان را ارگان 
تا اندازه يی که به حقيقت نزديک است، منايش » ليربتی« -

اما . مناسبات با کشورهای مهسايه دوستانه است«: می دهد
ز هر گونه دسيسه های روسی جلوگيری پادشاه هومشندانه ا

نادر شاه به خوبی آگاه است که منافع عليای . می منايد
کشورش بايد با جهان مرتقی و علمی غرب پيوند داشته 

که روشن است (مهه اين داده ها  ). 1930اکترب  4. (باشد
داليل کافی در دست می گذارند که ديگر ) کامل منی باشند

نوان حايل ميان شوروی و افغانستان را نه به ع
امپرياليسم بريتانيا، بل که به عنوان ختته خيز و 
پايگاه امپرياليسم بريتانيا در برابر احتاد  شوروی 

 .کرد ارزيابی
 

» آرامش خبش«اشغال کابل از سوی نادر شاه برای کشور  .11
پس از چند هفته بعد از تاجپوشی نادر خان، . نبوده است
ماه دسامرب  12به گزارش مشاره . شورش در گرفت در کوهدامن

در پيوند با اين، بيست تن از رهربان » تايمز«روزنامه
به گزارش . شورشيان را به کابل آورده، اعدام منودند

، چاپ کابل، در »انيس«روزنامه  6/12/1929مشاره تاريخی 
ساعته با  4-3شورش جبل سراج يورش شورشيان پس از نربد 

شد و در هنگام تعقيب، بسياری  دادن تلفات سنگين پس زده
مهچنان مشاره تاريخ . از شورشيان کشته و يا اسير گرديدند

 30به تاريخ «گزارش می دهد که » تايمز«چهاردهم دسامرب 
-نيروهای هوادار نادر شاه[چاريکار به تصرف  1929نوامرب 

گروه های بازمانده از پيروان امير ...در آمد و ] گ
گرفتار [که زنده مانده بودند،  )سقاء بچه(حبيب اهللا 

 .] . گ-شدند
 

ماه  22چاپ کابل در مشاره تاريخ -»اصالح«روزنامه 
در مزار شريف، تا اين «دوازدهم خود گزارش داده است که 

سقاء حضور داشتند  هوادار بچه اواخر، هنوز هم شورشيان
که که به اخالل نظم اجتماعی می پرداختند و آرامش مردم 

- کوهدامن ماه جوالی در 20به تاريخ » .زدند را بر هم می
در وادی چاريکار  خيزش بزرگ دهقانی به راه افتاد که 

تن  12000بر پايه برخی از گزارش ها در آن نزديک به
 اشرتاک ورزيده بودند که خواستار آزادی  کوهستانی های 

سقاء کشنت نادر خان و زنده   بچه هواداران -دستگير شده 
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دولت برای آرام ساخنت . سقاء بودند بچه !بازگردانيدن
 .مردم مالها را به آن جا فرستاد

 
خود می نگارد که  1930اگست  2در مشاره تاريخی » اصالح«
مشاری از ماليان واراسته و خيرخواه برای موعظه و هدايت «

نزد داکاها؟ و داوود زايی ها شتافتند تا مردم را از 
انه، سران شورشيان به متاسف. شرکت در شورش باز دارند

افزون بر اين، . نيشخند و استهزای خطبه اهلی پرداختند
شورشيان می خواستند به شکنجه و حتا نابود کردن زندگی 

در مهين گير و ...[اين خدمتگزاران راستين خدا بپردازند
حفيظ اهللا خان به دست شورشيان به شهادت  مال.] گ-دار

زيری و مسعود  قبايل مهزمان با اين، نادر خان » .رسيد
هند را فرا می خواند  شرط بسيار کوتاهی را در برابر 

 . »سرشان از ما، مال شان از مشا«: آن ها می گذارد
 

» اصالح«روزنامه دولتی 1930جوالی  25در مشاره تاريخی 
 -دستور نادر خان در باره روش های سرکوب شورشيان

داده ام تا امروز دستور «: دهقانان به چاپ رسيده است 
خانواده ها و فرزندان شان را نابود ساخته و روستاها و 

بر پايه گزارش روزنامه » .خانه های شان  آتش زده شود
در ماه جوالی، با  1930جوالی  28تاريخی   -» اصالح« دولتی

اميران پيشين افغان بی  خشونتی که حتا در دوره های
ا آتش و داکا ب کلکان« .نظير بود، شورش سرکوب شد

سرای خواجه، دولت شاهی و تا جايی هم شهر . سوزانده شد
توپخانه، . چاريکار  و ديگر جاها به تاراج رفتند

سربازان پياده و جنگجويان قبايل را زير پوشش خود 
 .گرفته بود

 
به رغم سرکوب های خشونتبار فئودالی، از مشار قيام های 

خمتلف کشور دهقانی در برابر دولت نادر خان، در خبش های 
مردم غلزايی و خان .] گ-مناطق  بود و باش[از مجله در (

استعمار تازه مشال از . تا به امروز کاسته منی شود) آباد
که ) پشتون[(سوی زمينداران رانده شده  در گذشته افغان 

، بازستانی ماليات با مهه شيوه .]گ-دو باره برگشته اند،
های دهقانان شورشی های دسرتس، غصب و خريد اجباری زمين 

و ديگر مناطق از سوی مقامات دولتی و سر  در کوهستان
اجنام تبديل منودن تدريجی افغانستان به مستعمره 
بريتانيا، يعنی تبديل منودن اين کشور به پايگاهی برای 

بار ها شديدتر از آن چه  –جنگ در برابر احتاد  شوروی 
فغانستان بود، در برابر ا 1929 -1928که در سال های 

مساله مبارزه ضد امپرياليستی بر شالوده گسرتش جنبش 
 . دهقانی در برابر هبره کشی فئودالی را می گذارد

 
مهه اين ها زمينه را برای يکپارچه سازی سياسی و هنادی 
مبارزه پراکنده و خيزش های جداگانه برزگران رجنرب در 
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مبارزه . برابر رژيم کنونی افغانستان می گسرتاند
/  صنعتگران و پيشه وران / هقانان خرده بورژوازی شهرید

که بايستی در رده (، تنها حزب انقالبی افغانستان را 
های خود خبشی از هبرتين گروه های دهقانی را بدون در نظر 
گرفنت خاستگاه تباری آنان فشرده گرداند و بتواند خود 
را چونان مبارز سرسخت در برابر امپرياليسم انگليس و 
حکومت نادر خان برجسته بسازد، در گام خنست متشکل از 

 .می تواند مهاهنگی ببخشد) کشاورزان کوهستان وکوهدامن
بايد در شالوده پويايی های  حزب انقالبی خلق افغانستان
 :خود نکات زير را قرار دهد

مبارزه سراسری و پيگيرانه در برابر امپرياليسم  - أ
نادر خان  -شبه کمک دست نشانده ا بريتانيا، که

افغانستانی را که در گذشته  مستقل بوده است؛ کنون 
به يک کشور نيمه مستعمره امپرياليسم انگليس و سکوی 
پرش برای جنگ در برابر کارگران و دهقانان مجهوری های 
شوروی تاجيکستان، ازبيکستان و ترکمنستان مبدل 

 .گردانيده است
ودکامه رشوه مبارزه با نظام مالياتی و اداره پليسی خ - ب

 –خوار، اخاذ و ستمگر نادر خان و استثمار فئودالی 
تصرف زمين های . سرواژی خان ها و زمينداران سودجو

مالکان و خان ها و بازرگانان چپاولگر و تقسيم 
برابرانه آن ميان دهقانان رجنرب، واگذاری مهه شبکه های 
آبياری جويباری به دست اداره های خودگردان حملی 

شده از مجع منايندگان حملی دهقانان زمحتکش؛ تنها  انتخاب
. راه برای حل و فصل نيازهای بی درنگ دهقانان است

مبارزه با کاهش : اهداف اين حزب عبارت است از
ماليات، لغو اجاره های توانفرسا و قراردادهای ربا 
خوارانه، خبشودن مهه بدهی های گذشته بابت زمين و 

مات بومی، مسوول ساخنت آنان گاوها، انتخابی بودن مقا
رپايی ب...دهقانان بومی-در برابر رای دهندگان 

اقتصادی و سياسی برای مهه باشندگان  -برابری کامل
کشور و مهه اقوام و قبايل ساکن در گسرته افغانستان 

لغو هرگونه امتياز برای برخی . کنونی، بدون استثناء
اجنام خدمت از قبايل و خاندان ها  و معافيت آن ها از 

نظامی، پرداخت ماليات و نيز برابری حقوق زبان های 
 .رايج در کشور

 
دولت مستقل افغانستان می تواند تنها با پيوسنت -پ

قبايل مشال باخرتی » آزاد«سرزمين افغانی نامنهاد نوار 
با چهار ميليون نفر باشنده که از سوی امپرياليسم 

به سرزمين  غارتگر بريتانيا به تصرف در آمده است،
اقوام ستمديده و حمروم . کنونی افغانستان؛ تشکيل گردد

تاجيک ها، ازبيک ها، ترکمن ها و ديگران بايد  -مشال
آزادی کاملی برای تعيين حق سرنوشت و آزادی به دست 
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بياورند تا به خواست خود اشکال آينده احتاد ملی و 
 .دولتی خود را به دست بياورند

 
فغانستان تنها می تواند در نتيجه استقالل راستين ا. ت

انقالب عمومی توده يی در برابر رژيم نادر خان که به 
کمک امپرياليسم بريتانيا و محايت اربابان فئودال و 

بورژوازی ربا خور در کشور تکيه  -باالييان جتاری 
بنا بر اين، هدف هنايی حزب .  دارد، به دست بيايد

از  سرنگونی دولت  انقالبی خلق افغانستان عبارت است
اين . نادر خان و تأسيس مجهوری خلق مستقل افغانستان

مساله می تواند تنها در صورت پيوند ارگانيک با 
انقالب پيروزمند پرولتاريا و دهقانان هند در برابر 

 1205.دحل گرد فئو داليسم امپرياليسم و
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 دنباله ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1مشاره  الهدنب
.] گ-گيورگی واسيليويچ[نامه راسکلنيکف عنوانی 

 چچيرين
 .]گ-کميسار خلق در امور خارجی شوروی[

 
 !گيورگی واسيليويچ عزيز

جوالی به شهر 16به تاريخ .] گ-سر اجنام[پس از سه ماه سفر،  
در ظاهر، با متام شکوه و جالل خاورزمين به . کابل رسيدم

وضعيت راستين امر به هيچ رو اهلام  مگر،. پيشواز من شتافتند
مبارزه بر سر نفوذ ما در برابر نفوذ . خبش و آرامش خبش نبود

بريتانيا با اين هتديد رو به رو بود که به سود ما پايان 
 . نيابد

 
 28اين واقعيت که قرار داد روسيه و افغانستان که به تاريخ 

انب ديگر فربوری از سوی ما به تصويب رسيده بود و از سوی ج
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هنوز به تصويب نرسيده بود، می توانست به گونه بيمارگونه 
 . يی بر شکست مهه سياست ما در افغانستان داللت منايد

 
دودلی های دولت افغانستان موضوع را با شک و ترديدهايی رو 

چنين عدم قاطعيت و بی تصميمی يی، دست . به رو گردانيده بود
رجی افغانستان، از آن رو کم، از سوی گردانندگان سياست خا

هم  بيشرت شايان توجه بود که کل قرارداد از سر تا پايان آن 
از سوی ما آگاهانه يک اقدام يکجانبه می باشد، که برای 
افغان ها  به دليل کمک های معين نظامی و فنی، تنها سود می 

منی ]  دوش افغانستان[آورد و تقريبا هيچ تعهدی را به 
 . گذارد

 
بی صربانه . ا خود پيوسته اين امر را در سنجش داشتندافغان ه

چشم به راه تصويب آن بودند و از طريق سوريتس و سفير 
. افغانستان در مسکو از ما شتابدهی تصويب آن را می خواستند

و درست در هنگامی که از سوی ما مهه تشريفات بايسته اجنام 
ری روسيه شده و قرار داد از سوی کميته مرکزی اجرايی سراس

تقريبا بدون کم و کاست تصويب گرديده بود، افغان ها که 
جانب پيوسته بسيار ذينفع در اين کار بودند، آغاز به 

قرارداد، . سردرگم شدن  منودند و به عقب نشينی دست يازيدند
تدوين می گرديد و از بوته آزمون ها در  1920که از جنوری

حلظه آويزان و پا در  کابل و مسکو می گذشت، ناگهان در آخرين
 .هوا مانده بود

 
عامل اصلی پايين آمدن وزن سياسی ما، که نزديک بود ما را 
 -با هتديد تازه بر هم خوردن قرارداد رو به رو گرادند

سياست هومشندانه، . افزايش نگهانی و شديد نفوذ بريتانيا بود
 زيرکانه و حميالنه دابس که به گونه ظريفانه يی با روانشناسی

افغان ها مهاهنگ گردانيده شده بود، به آن اجناميد که حممود 
وزير امور خارجه که تا کنون بی ترديد به بيزاری از  -طرزی

انگليسی ها و بريتانيايی ستيزی بنام بوده و در دو سال 
گذشته با حسن نيت هوادار دوستی با روسيه  شوروی بود، ديگر 

دابس و گرفتار دامی می آشکارا آغاز به رفنت زير تاثير نفوذ 
 .گرديد که دابس  بر سر راه و پيشاروی او گسرتانده بود

 
 

رشته اصلی يی که هيات بريتانيا با آن بازی می منود، مقايسه 
امهيت بريتانيا برای افغانستان از يک سو و روسيه شوروی از 

با مناياندن روسيه شوروی چونان يک کشور  -سوی ديگر بود
شکسته که قادر به اجنام تعهدات خود و ارائه برباد رفته و ور

 . کمک به افغانستان نيست
 
به نوبه خود، بريتانيايی ها در سپردن وعده ارزانی کمک  

از هيچ دست و دل بازی .] گ-به افغان ها[های واقعی گسرتده 
آن ها به ابتکار خود پيشنهاد می کردند بی . صرفه منی کردند
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ل تفنگ و چهار ميليون روپيه کمک مي 20000درنگ به افغان ها 
مالی ساالنه بدهند و ديگر وعده های چرب و گرم که به پيمانه 

 .گسرتده اشتهار می کردند
 

انگليسی ها برای به کرسی نشاندن آوندها و استدالل های خود، 
منی شرميدند دست به ارعاب و ترساندن افغان ها هم با 

. ر مرزها بيازندهتديدهای ظريف و هم منايش های نظامی د
بريتانيايی ها هرگونه تالش ها را به خرج می دادند تا به 
افغان ها هتديد واقعی از سوی انگلستان و اين را که ارتش 
بزرگی در هند در سه گذرگاه کابل دارند و افسانه محله روسيه 

 .شوروی به افغانستان را القاء منايند
 

گاه های خود در در اين حال، ديپلمات های بريتانيايی ديد
زمينه داشنت امهيت های متفاوت افغانستان برای روسيه شوروی و 

چون  سياست خارجی افغانستان بر . بريتانيا پنهان منی منودند
 -آن ها اين مساله را. وضعيت داخلی در هند تاثير می افگند

 . مساله زندگی يا مرگ می پندارند
 

روسيه يا در کابل؛ در اين ميان، به پندار منايندگان بريتان
در خاور، به ويژه در افغانستان، منافع غير مستقيم کمرنگی 
دارد، که از آن در ازای دريافت امتيازات بايسته به سود 

 .منافع حياتی روسيه در باخرت، به راحتی دست خواهد کشيد
 

با اين حال، بريتانيايی ها بی پرده به احتمال سازش کامل 
روی در امور خاور اشاره می کردند و ميان انگليس و روسيه شو

خيانت بلشويک های روسی را به افغانستان مهانند خيانت 
چونان نتيجه چنين  1878استوليتف به شيرعلی خان در سال 

سازشی برجسته می ساختند که برای بار دوم افغانستانی را که 
گرديده است، به دست ) روسی گرايی(گرفتار سياست روسوفيلی 

د ميان چکش و سندان يا به سخن ديگر به دست سرنوشت خو
 .انگليس رها خواهند کرد

 
پس آيا هبرت نيست که به نزديکی با بريتانيا به عنوان يک طرف 
مساوی متعاهد شتافت تا اين که در موقف يک طرف شکست خورده، 

چنين بود نتيجه گيری  -با دست های بسته به چنگ آن افتاد
 . ری و دسيسه های هومشندانه انگليسیهنايی منطقی ديپلماسی خاو

 
بندهای ديگری، که هنری دابس با بازی با آن ها آشوب افگند 

بديهی . و هنگامه برپا کرد، اصول مذهبی و پادشاهی بودند
است، که بر پايه طرح ريخته شده از پيش، هيات منايندگی 
بريتانيا در گفتگوها با افغان ها، با زهرپاشی و شوکران 

هنيت های آن ها را در برابر بلشويک ها به عنوان ريزی، ذ
نابودکنندگان دين، دمشنان مهه مذاهب وکليساها و به عنوان 
خمالفان اصولی اشکال پادشاهی حکومت در هر کشوری، مسموم و 

 . مغشوش ساختند
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افزون بر اين، دمشنان ما با دميدن به آتش سوء ظن ذاتی 

گرفنت گرايش  سياست های افغان ها، آغاز به سياهنمايی پيش 
 . امپرياليستی قديمی روسيه تزاری از سوی ما منودند

 
، که درست در مهين .]گ-داوی[سر اجنام، گزارش عبداهلادی خان

تز اصلی . هنگام از خبارا باز گشته بود، به زيان ما اجناميد
به . گزارش او اين است که خبارا به هيچ رو استقالل ندارد

مدن ارتش سرخ  روسيه شوروی به خاک خبارا عنوان آوند، او آ
 .را  می آورد

 
که يک مذهبی متعصب و .] گ-داوی[گذشته از اين، هادی خان 

باورمند است، با سياهنمايی ويژه يی وضع گويا بس دشوار 
باشندگان مسلمان ترکستان را که از هرگونه استقالل حمروم اند 

ز منوده و به و از سوی دولت شوروی در تنگنا هستند؛ پردا
 . تصوير کشيده است

 
که ناگزير هنگام رو به رو شدن » خارشی«با اين هم، با وجود 

اين پان اسالميست ارتدکس متعصب با يک ساختار بيخی بيگانه و 
ناآشنا و ناپذيرا برای او پديد آمده بود، او به عنوان يک 
سياستمدار هوشيار، از خاطرات خبارا و ترکستان خود چنين 

جه گيری و برداشت کرد که به هر پيمانه هم که از ديد نتي
افغانستان نظام مديريت داخلی مجهوری شوروی در رابطه با 
مسلمانان خراب نباشد و به هر پيمانه که سياست خارجی آن در 
خبارا با روح اسالم بيگانه نباشد؛ با آن هم برهم زدن 

ا روسيه زيرا روابط ب. مناسبات با روسيه مطلقا جماز نيست
مهم ترين وزنه متقابل باز دارنده با  نفوذ بريتانيا است 

 . که برای افغانستان کشنده و فاجعه بارمی باشد
 

مهراه با اين، به حمض اين که سر هنری دابس در پی راه اندازی 
فتنه های مصرانه روسی ستيزانه خود، به دادن پيشنهادهای 

ا که بايد افغان ها عملی آغاز منود و به گونه دقيق آن چه ر
در پاسخ به وعده های سخاومتندانه دولت او می پرداختند، 
مطرح ساخت؛ بازی باريک و نازک او با ناکامی رو به رو 

 .گرديد
در برابر دست درازی آشکار و سوء قصد انگليسی ها بر استقالل 
افغانستان، يخ های ناباوری به استيالی روسی آب گرديد و ترس 

در پيش نويس ارائه شده . جايگاه دوم رانده شداز روسيه به 
قرار داد افغان و انگليس از سوی بريتانيايی ها، آشکارا و 
بی پرده از پيمان دفاعی در ازای پاداش معينی که در باره 

 .هپنا و دامنه آن در باال گفتيم، سخن می گفتند
 

 :بريتانيايی ها خواستار بندهای زير گرديده بودند
 مناسبات خارجی افغانستان   کنرتل بر. 1
 در نتيجه، اخراج مناينده خمتار روسيه شوروی از کابل  . 2
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عبور بدون مانع عوامل بريتانيا از راه خاک افغانستان . 3
برای اجنام پويايی های ضد انقالبی در برابر حکومت شوروی در 

.] گ-استيالی...[به سخن ديگر، احيای کامل.  آسيای ميانه
 .ره حبيب اهللا و نابودی استقالل سياسی کشورحاکم در دو

 
چنين پشت پا زدن بر حقوق ملی مردمی که درست مهين چندی پيش 
به هبای جنگی خونبار استقالل کشور خود را فراچنگ آورده اند، 
خشم و خروش شديد ملی گرايان افغانستان را بر انگيخته و 

با  دست کم در اين اوضاع  هر گونه امکان احتاد دفاعی
 . انگلستان را ناممکن گردانيده است

 
دولت افغانستان، که از پيشنهادهای بريتانيا تکان خورده 
بود، دوباره، در برابر مساله تصويب قرار داد روسی، که 
متاسفانه تصويب آن در مسکو به تاخير افتاده بود، قرار 

 .گرفت
 

د، با گذشت زمان، چهارچوبی که در آن قرار داد امضاء شده بو
به پيمانه چشمگيری دگرگون گرديد و ما ناگزير شديم تکمله 
ها و يادداشت های متممه توضيحی يی بر برخی از پاراگراف 

 . های منت تدوين شده اوليه قرارداد بيفزاييم
 

دو روز پيش از برگزاری جملس به تاريخ اول اگست، امير به 
وصی به گونه بيخی غيرمنتظره مرا با سوريتس و مجال پاشا خص

اين بار دهی که با پرده پوشی و رازداری . پغمان دعوت کرد
شگفتی برانگيزی پيچانيده شده بود، تا ناوقت شب به درازا 

 .کشيد و روز بعد در جوی از اين هم حمرمانه تری ادامه يافت
  

امير با نويد دادن برگزاری نشست جملس بزرگ برای تصويب 
وم اگوست، بر لزوم برداشنت قرارداد ما، به تاريخ چهارشنبه س
 .چند مانع از پيش رو تاکيد ورزيد

  
تضمين های حتريری يی که الزم بودند، به بندهای زير حمدود می 

 : شدند
که [انصراف موقت از گشايش کنسولگری ها در قندهار و غزنی  .1

پيوست نامه رفيق .] گ-در قرار داد خنستين آمده بود و
 .]. گ-گسيل گرديده است[سوريتس

خود داری فعلی از گشايش کنسولگری ها در نزديکی مرزهای . 2
 .هند در ديگر بندهای قرارداد تغييری وارد منی آورد

آن ماده قرار داد که در باره ترانزيت از طريق خاک . 3
اشاره شده است، » هر گونه کاالها«روسيه است و در آن به 

ظامی خريداری بايد به گونه يی تفسير شود که شامل کاالهای ن
شده از سوی دولت افغانستان در خارج از کشور و يا از دولت 

 .روسيه گردد
امضای قرار داد بازرگانی به سود منافع هر دو کشور، با . 4

 . توجه به مشکالت جتاری در افغانستان
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 . رايگان بودن کمک های ارائه شده بر اساس قرارداد. 5
لت افغانستان چه در خود داری از تبليغات در برابر دو. 6

 . خاک اين کشور و چه در خاک روسيه بر اساس رفتار متقابل
 

چون، هدف اصلی ما امضای قرار داد دوستی به هر هبايی که 
شده، برای مبارزه با نفوذ انگلستان بود؛ در مهاهنگی با 
رفيق سوريتس، تصميم گرفتيم به عقب نشينی هايی دست بزنيم و 

اعتماد به اين که دولت ما با آن ها  مهه اين تعهدات را با
 .موافق است، از طرف خود امضا مناييم

 
پيشنهاد افغان ها مبنی بر دادن تضمين به منايندگی از دولت 
ما، از سوی من به دليل نداشنت صالحيت بايسته در زمينه رد 

با اين حال، راه گريز برای موردی که هرگاه مشا با . گرديد
 . باز گذاشته شده استچيزی موافق نباشيد، 

 
افزون بر آن، اساسا، در سند ويرايش ها و پيرايش هايی 

رو نوشت های (آورده شد که در باره تفاهم کامل موجود بود 
اين اسناد را در ويرايش هنايی آن رفيق سوريتس به مشا نشان 

چنانی که پسانرت روشن گرديد، اين عقب نشينی ها ). خواهد داد
بر جا گذاشتند و تصويب جملس را برای قرار  نقش بزرگ و مثبتی

 .داد ما تامين کردند
 

. خنستين نشست جملس به تاريخ سوم ماه اگست برگزار گرديد
بسياری از اشرتاک کنندگان آن، از اعضای موجود در کابل 

کسانی که -شورای قانونگذاری که هنوز رمسا اعالم نگرديده است
قوانين در باره اصالحات از سوی شورای قانونگذاری بر اساس 

 فراخوانده شده بودند؛ اند
 

در کنار آن ها، در ترکيب شورا، اعضای شورای موجود، 
سرداران، بازرگانان هندوی بومی و سر  -درباريان سرشناس

اجنام، هيات منايندگی قبايل مرزی، عمدتا از مسعودها و وزيری 
 . نفر می رسيد 300مشار کل حاضران به. ها حضور داشتند

 
امير با افتتاح نشست خنست، اعالم منود که منايندگان مردم خود 
را به جملس فوق العاده فرا خوانده است و آرزومند است با 
ديدگاه های آن ها پيرامون سياست خارجی کشورآشنا شود و از 
آنان خواست تا آزادانه سخن بگويند و در ابراز انديشه های 

خواسته شد تا به قرآن سوگند  در اين حال از مهه. شان نشرمند
 .خبورند که در باره نشست جملس هيچ چيزی به کسی نگويند

 
امان اهللا خان در سخنرانی خود منايندگان را با چگونگی 
پيشنهادهای اخير انگليسی ها آشنا ساخت و ارقام کمک های 

در . وعده داده شده در ازای بسنت پيمان دفاعی را اعالم داشت
نکرد که دادن پاسخ رد از سوی افغان ها می  اين حال پنهان
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تواند پيامدهای جدی يی را در مرز با هند با خود به مهراه 
 .داشته باشد

 
اما او خود که مقصد سلطنت خود را حتکيم استقالل کشور قرار  

داده است، ترجيح می دهد کشور خود را در معرض صحنه های 
که کنرتل بيگانه را وحشتناکی از يک جنگ ديگر ببيند، تا اين 

بر روابط خارجی کشور خود بپذيرد و به وابستگی پيشين از 
 .بريتانيا باز گردد

 
سپس، امير به جتزيه و حتليل خمتصر سياست مهيشگی امپرياليسم 
بريتانيا  پرداخت و با توضيح مثال های ترکيه، ايران و مصر 
ه به اين نتيجه رسيد که انگلستان بی ترديد به دنبال برد

ساخنت مردمان مسلمان و حمروم کردن آن ها از آزادی و استقالل 
شرايط ديگری را روسيه  پيشنهاد می منايد که آماده است . است

اين ديگر به . کمک بی آاليشانه يی را به ما ارائه منايد
فيصله جملس بستگی دارد که پيمان دفاعی با انگلستان را 

 .بپذيرد يا رد کند
 
اهللا، هر افغان بايد مهه چيز خود را برای  به پنداشت امان 

آزادی ميهن خود که انگليسی ها به آن سوء قصد دارند، 
 . قربانی کند

 
از سوی ) گروه هوادار گرايش های  انگليسی(گروه انگلوفيل 

در . رييس پيشين شورای قانونگذاری منايندگی می شد-شير امحد
زدن با  سخنرانی او هتديد نظامی واقعی در صورت برهم

بريتانيا و بيهودگی اميد بسنت به  به دست آوردن کدامين کمک 
خوب حاال  -در صورت بروز جنگ از روسيه روياروی هم گذاشته شد

که افغانستان منی تواند جبنگد و خود داری از پذيرفنت خواست 
های بريتانيا هم منجر به جنگ خواهد شد، راه ديگری جز از  

شرايط گذاشته شده از سوی سر هنری  لزوم پيروی و قبول  مهه
 .دابس منی ماند

  
وزير حربيه رو به  -سخنان شير امحد با واکنش شديد نادر خان

او نشاندهی کرد که بريتانيا کنون به دليل پيامدهای . رو شد
جنگ جهانی دوم جهانی و افزايش نا آرامی ها در هند، ناتوان 

. انستان گرددتر از آن است که درگير يک جنگ نو با افغ
افغانستان با بسنت پيمان دفاعی با بريتانيا، نه تنها 
استقالل خود را از دست می دهد، بلکه به منافع اسالم نيز 
خيانت می کند و دستيابی به امر حقی را بار ديگر به تاخير 

تنها راهی را که او می بيند، رد پيشنهادهای . می افگند
 . رار داد با روسيه استبريتانيا و مهزمان با آن تصويب ق

 
از ديدگاه تا حدودی متفاوت تری .] گ-داوی[عبداهلادی خان 

او در خبش خنست سخنرانی پرشور و پر هنگامه خود، . دفاع کرد
با سياهنمايی وضع داخلی باشندگان مسلمان آسيای ميانه در 
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او با خشونت آگنده از تعصب، . حکومت شوروی را پرداز کرد
شويسم نه تنها رشته ها و بافت های پايه تأکيد کرد که بل

اقتصادی و شيوه زندگانی اجتماعی جامعه بومی را از ميان می 
دست درازی و تاخت و تاز می ...برد، بل که به خود دين اسالم

مانع نيايش های عمومی گرديده و با هزينه دولتی . کند
 . را پيش می برد) بيخدايی(تبليغات آته ايستی 

 
ين اندازه دشوار در خبارا، که خالف خواست خود وضعيتی به مه

ناگزير گرديده است يگان های فزونشمار ارتش سرخ را بپذيرد 
. و در روابط بين املللی خود استقالل ندارد، فرمانفرما است

با اين هم، اين گناهان روسيه شوروی را بايد تنها به سياست 
است دولتی روشن . آن در داخل فدراسيون شوروی مربوط دانست

که مهه چيز را سر از نو می سازد، منی تواند با خويشتنداری 
 .کافی با خصوصيات اتباع مسلمان خود برخورد منايد

 
حبث ديگری است، هنگامی که روسيه شوروی با مردم آسيا که مهين 
اکنون در احتاديه های نيرومند دولتی متحد شده اند، وارد 

ت خارجی روسيه شوروی با روح سياس. تعامل بين املللی می گردد
آزمندی و اشغالگری بيگانه است و به اسالم دلسوز است و به 
عنوان ايده قادر به متحد ساخنت کشورهای خاور در مبارزه با 

 .امپرياليسم است
 

پارس تنها در سيمای مهسايه مشالی خود تکيه گاهی را در رهايی 
ن هرگاه ترکيه قهرما. از بند زجنيرهای انگليس می بيند

پشتيبانی های مادی و معنوی مسکو منی بود، مدت ها پيش در 
افغانستان بايد مهپا با . نربد نابرابر از ميان می رفت

کشورهای پيشرفته هم آيين و مهکيش خود برود و با رد احتاد با 
 . انگلستان بکوشد با روسيه شوروی نزديک شود

 
ن تاجران بومی هند نشست خنست جملس با اظهارات منايشی منايندگا

که خواستار امضای هر چه سريعرت قرارداد با بريتانيا بودند 
و بر اين تاکيد داشتند که در غير آن، وضعيت ناگزير به 
کاهش بيشرت حجم معامالت و در نتيجه، سود تاجران خواهد 

 .گرديد؛ پايان يافت
 

مبارزه سرسختانه يی که گروه های بااليی را در دربار کابل 
دو گرايش متضاد تقسيم کرده است، مقارن با اين زمان به به 

پيوسنت حممود طرزی به اردوگاه . باالترين درجه شدت رسيده است
انگلوفيل ها بی ترديد نفوذ آن ها را تقويت خبشيده، شانس 

اين بار، مساله گزينش از . تصويب قرار داد ما را کاهش داد
و بی پروايی بی  سوی خود ديپلماسی بريتانيا  مطرح گرديد

 -آزرمانه سر هنری دابس به افغان ها يک فايده ديگر رساند
آن ها يک بار ديگر متقاعد شدند که بازی در دو جبهه را منی 

 .شود تا بی پايان به درازا کشاند
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تا کنون هيچگاهی برخورد منافع روسيه شوروی و انگلستان به 
ياست افغانی س» پر تب و تاب«1206آونگ -چنين شدتی نرسيده بود

و نوسان در ميان فضای تنگ ميان » مچيدن«پس از دو سال 
» تپش«پيشنهادهای مشخص هنايی دو طرف رقيب، درنگ کرد و از 

از مهين رو هم، شدت کشاکش ها در درون دولت . باز ايستاد
 . افزايش يافته است

 
بنا به اطالعات رسيده به ما، بريتانيايی ها پرشورانه به 

کش ها هيمه می انداختند و به گونه گسرتده يی با آتش اين کشا
با اين هم، در . دادن هدايا و رشوه ها به آن می دميدند

جملس، گروه هوادار انگليسی ها بسيار کمرنگ متثيل گرديده 
 .بود

  
در روند نشست دوم، امير به گونه گسرتده  از توضيحاتی که ما 

يزی برای  برای در باره قرار داد داده بوديم، چونان دستاو
قانع کردن جملس در بی آاليشی کامل دولت شوروی و آمادگی آن 

روشن است . برای ارائه کمک راستين به افغانستان هبره گرفت
که کسان از پيش گماشته شده با طرح پرسش ها و ديدگاه ها به 
امان اهللا خان امکان دادند به اطمينان دهی رمسی مناينده مشا 

 . تکيه کند
 

منونه، امير در پاسخ به اين پرسش که آيا انگلستان می  برای
تواند بدون توسل به جنگ، افغانستان را ناگزير به پذيرفنت 
پيمان از راه حماصره اقتصادی منايد، نامه ابراز آمادگی 
روسيه شوروی را مبنی بر امضای قرار داد جتاری با 

ان افغانستان، به رغم دشوار بودن وضعيت اقتصادی آن، نش
 .داد
 

مهين گونه يادداشت ما در باره عدم مداخله در زندگی داخلی 
امارت، خود داری از پخش تبليغات کمونيستی و نامه در باره 
جانبداری من از بيانيه رفيق سوريتس در مورد کنسولگری های 
ما در امتداد مرز با هند، باز خوانده شد که  کاراترين 

 .تاثير را بر جا گذاشت
  

ان، امير هم پيشنهادهای بريتانيا و هم منت قرار داد در پاي
جملس با . ما را باز خواند و موضوع را به رای دهی گذاشت

رای، تصويب منود تا شرايط  7رای در برابر  270 -اکثريت آرا
 .انگليسی ها رد گردد

 
در ميان کسانی که رای منفی داده بودند، در هپلوی شير امحد،   

عموهای نادر خان و دو مناينده  -و آصف خانسرداران يوسف خان 
از بازرگانان بومی هندی، بودند که تاکيد داشتند که برهم 
زدن با انگلستان و گسل در جتارت افغانستان و هند، منجر به 

 . ورشکستگی کشور می شود
                                                 

 .گ-پندول يا رقاصه ساعت.  1206
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بايسته است مهچنين در سنجش داشته باشيم که نشست در پيوند 

ل سياست خارجی برگزار گرديده با سخنرانی خود امير در مساي
بود و او با قاطعيت به پيمانه بايسته روشن در زمينه سخن 

  1207.گفته بود
 

خود بافت و چيدمان جملس که به عمد برای يک مناسبت خاص 
برگزيده شده بود، نيز زمينه تنگی را برای کنکاش های داغ 

ا، سر اجنام، آخرين پروژه آلرتناتيو انگليسی ه. باز می گذاشت
که خواستار بازگشت به نظم زمان حبيب اهللا خان بود، عناصر 
 -مهنوا با آن را در موضع عملی ناسودمندی در برابر امير

مدافع استقالل، حافظ حقوق به دست آمده از سوی افغانستان در 
 .جنگ گذشته، قرار می داد

 
مهه اين ها، انگلوفيل ها را وادار می گردانيد بيخی از سخن 

خود داری ] با انگليس[کار به سود بسنت پيمان دفاعی گفنت آش
.] گ-کشور[ورزند و تنها به پيامدهای منفی گسست با آن 

 . اشاره منايند
 

خنستين سخنران نشست دوم جملس، که به تاريخ پنجم اگوست 
او . وزير جتارت و صنايع بود -برگزار گرديد، غالم حيدر خان

ان با انگلستان سخت تاخت و بر شرايط حتقير آميز طرح بسنت پيم
پيشنهاد کرد تا اين طرح را بی چون و چرا و بدون حبث و 
گفتگو رد کرد که نتيجه منطقی پيشنهاد او تصويب بی درنگ 

 .قرار داد روسيه و افغانستان بود
 

شير امحد خان تقريبا کلمه به کلمه گفته های سخنرانی خنست 
ناگزير بودن يک جنگ  از.] گ–منايندگان [خود را با ترسانيدن 

 .ديگر و بی باوری به وعده های روس ها باز گفت
 

تصميم جملس سرنوشت قرار داد ما را از پيش تعيين کرد و به 
 . اگست مراسم مبادله اسناد تصويب شده برگزار گرديد 14تاريخ 

 با درودهای کمونيستی
 راسکلنيکف

25/08/1921 
 کابل

 
، 159سياسی روسيه، فوند  بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و  

 . 63-51، برگ های 49، کارتن 2پرونده ويژه 
 
 
 

                                                 
-از مهين رو هم کمرت کسی جرئت داشت، خمالف اظهارات امير نظر بدهد.  1207
 .گ
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 2مشاره  دنباله

 رايزن نظامی شوروی در کابل -تلگرام ايوانف
 به کميته اجرايی مرکزی ترکستان

 29/09/1919تاريخی 
 

ترسم از اين است . قرار داد  صلح با انگليس عقد گرديده است
 .از کيسه ما نباشد که مبادا هزينه آن

مشار سپاهيان منظم آن به . توامنندی ارتش افغانستان باال نيست
 .ساز و برگ آن ضعيف است. سی هزار نفر می رسد

 .هتديد ماورای قفقاز و کوشکا ممکن است
 .تبليغات پان اسالميستی هم خطرناک اند

 .ما به گونه جدی جتريد شده ايم
ر مرا منی گذارد به هند خيزش در هند ادامه دارد، مگر امي

 .با اين هم می کوشيم روابط برپا مناييم. بروم
 هر چه زودتر پاسخ ما را بدهيد

 
 ايوانف

، پرونده 110برگرفته از بايگانی دولتی نظامی روسيه، فوند
 48، برگ 920، کارتن3ويژه 
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 3مشاره  دنباله

 گزارش مناينده خمتار فئودر راسکلنيکف
26/11/1921 

 
 گيورگی واسيليويچ هنايت گرامی، 

 
مشا نبايد از آن شگفتی زده شويد که من در اين گزارش، در 
برخی از جاها ناگزير به چنان نکاتی اشاره کرده ام، که 

اما سياست . برای مشا ممکن است مانند چيزهای کوچکی بنمايند
در کابل چنان پدرساالرانه است، زندگی اجتماعی در کل چنان 

مرنگ است که حتا کوچکرتين پديدارها بس ارزمشند، منادين و ک
 . نشانگر جلوه می کنند

 
 : جشن استقالل

جشن سالگرد استقالل افغانستان بايد در ماه اگست برگزار می 
، ناگزير به تعويق افتاد و به )کلرا(شد، مگر به علت وبا 

رب نوامرب برگزار شد که اين گونه با جشن انقالب اکت 7تاريخ 
 . مصادف گرديد

 
چهار روز آزگار انواع و اقسام بازی ها و سرگرمی های 

و رژه ) مترينات نظامی(گوناگون و رنگارنگ، از رزمايش ها 
های خنده آور و شادی آفرينی » متاشا«گرفته تا ) رسم گذشت(

 . چون فيل سواری به ر اه افتاده بود
 

بار خنست با در جشن مهه سفيران اشرتاک ورزيده بودند و من 
ما هر دو می کوشيديم  قواعد و نزاکت های . دابس آشنا شدم

آداب معاشرت و برخورد رمسی را رعايت کنيم، مگر از گفتگو با 
يکديگر اجتناب می ورزيديم و  تنها به سخنان بسيار کوتاه 
بسنده می کرديم و سپس هم  به کرسی های خود که در دو سوی 

 . دند، نشستيمتريبون امير گذاشته شده بو
 

روشن است . خاکسرتی ساده پوشيده بود) کرتی(دابس در جشن کت 
برای آن که بی پروايی و کم هبا دادن خود را در قبال روز 

در حالی که کارمندان . استقالل از انگليس، به منايش بگذارد
ما برای خبشيدن شکوه و رنگينی بيشرت به مراسم، مهه لباس های 

 .سياه پوشيده بودند
 

در روز دوم جشن، هنگامی که امير خنست به من و سپس به دابس 
پدرود گفت، او شتابزده از جا برخاست و پيش از امير جشنگاه 

هرگاه افغان ها به دليل اين که با نزاکت های . را ترک گفت
معاشرت کمرت آشنا هستند، به کت و شلوار او توجه نکردند، 

رزمين تکان دهنده بود، گستاخی آشکار او که برای آداب خاو
 .بی چون و چرا منايان بود و تاثير ناخوشايندی بر جا گذاشت

 



 

 605

 
جالب ترين منايش جشن، ترانه های گروه قبايل مرزی بود که به 

» متاشا«برای اين . ابتکار امير سازماندهی شده بود
وزير حربيه خاص از خوست  -سرايندگان را برادر نادر خان

، با اين کار به گونه آگاهانه  اين گونه. آورده بود
 .ديمانسرتاسيون سياسی به منايش گذاشته شده بود

    
مهه ترانه های مرز نشينان مستقل از آغاز تا اجنام سرشار و 

. آگنده از استقالل از انگلستان و بريتانيايی ها بود
آوندهای روشنی مانع از آن شدند تا من از طريق راديو بی 

مهه رنگارنگی حمتوای اين سرود ها را  پرده به گونه کامل 
 .گزارش بدهم

 
آن ها در حضور مهه مردم کابل، ترانه های پيروزی بر انگليس  

ها در خوست را می سرودند و شکست آن ها را در آينده ها پيش 
 :بينی می کردند

 
  1208انگريزيان« 

 . کاشانه های ما را ويران می کنند و  بر باد می دهند
 .ه بسيار زر دارندانگريزيانی  ک

 و هر چند هم سخاورزانه
 زر ها را به هر سو می پاشند،

 . با اين هم، منی توانند بر ما پيروز گردند
 

 به سانی که گاوها
 سبزه های مچن ها را پاک می دروند، 

ما هم انگليسی ها را از چهره زمين پاک می کنيم و می 
 .درويم

 
 چه نکوست و جای شادمانی

 ايانکه ميان بيخد 
 بلشويک ها سر برآورده اند 

 که دست به دست با اسالم
 به پيش می روند 
 

 انگريزيان در  پی برانگيخنت مسلمانان در برابر هندوها اند،
 اما امير  

 اين راز را نيک می داند
 و از مهين رو..

  ».به مصاف انگليس می رود
 

ها مهه اين سرودها و ترانه ها و فريادکشيدن ها، با کف زدن 
امير، می . و سر و صداهای بلند؛ آدم را از کوره در می برد

شود گفت بيش از هر کس شادی می کرد و می چاويد و فرياد بر 
                                                 

 .گ-انگليسی ها.  1208
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بسياری از متاشاگران با پوزخند و نيشخند به سوی . می آورد
مگر او با زهر خند، به روی خود منی آورد . دابس می نگريستند

گ ها ربطی به او ندارند و و چنين وامنود می کرد که اين آهن
با اين که با چهره يی گرفته و . حتا کمی کف هم می زد

ناخوشنود، در حالی که می کوشيد از خود شکيبايی و بردباری 
 . از جا تکان خنورد» متاشا«نشان بدهد، تا پايان 

  
در پايان جشن، هنگامی که با اعضای سفارت به خانه باز می 

ه يی به پيشواز ما شتافتند و با گرديديم، مرزنشينان قبيل
سر دادن فريادهای شاديانه و چاويدن ها، دنبال خودرو های 

 .ما آغاز به دويدن منودند
 

برای خنستين بار در تاريخ افغانستان ) مانورها(رزمايش ها 
برداشت های دارای . در مقياس اروپايی سازماندهی شده بود

در اين جا من  1209.بار نظامی در پيوست پيشکش گرديده است
. تنها خواسته ام به جنبه سياسی اين رزمايش ها درنگ منايم

روشن است که مانورها می بايستی توامنندی پدافندی کابل در 
 -سپاهيان سرخپوش. برابر ارتش هند را به منايش بگذارند

پاسداران کابل، با دست يازيدن به پاتک، سفيد پوشانی را که 
ن تاخته اند؛ در هم می کوبند و از سوی مرزهای هند بر آنا

روشن است دابس که آرزومند لذت بردن . بر آنان چيره می شوند
هايی نيست، در رزمايش ها حضور به هم » متاشا«از چنين 

 .نرسانيد
 

درست . بايسته می دامن يک نکته بسيار مهم را ياد آوری کنم
ر ما سيمابردار و سينماگ -)Kaletny(در روز خنست جشن، کاليتنی 

امير با کنار گذاشنت سوء ظن های خصمانه سنتی . به کابل رسيد
مهيشگی افغانی، اين بار اجازه داد تا هر چيزی را که دلش می 

کاليتنی با هبره گيری از اين فرصت . خواهد فيلم برداری منايد
بی نظير، به کوری چشم انگليسی های حسود، پرده های جالبی، 

ش افغانستان، و مهچنين ترانه ها از مجله رزمايش و رژه ارت
سرودخوانی ها پايکوبی های قبايل مرزی جنگی را سيمابرداری 

اين خنستين باری بود که از افغانستان برای عکسربداری . کرد
 . سينماتوگرافيک استفاده می شد

 
در جشن، مهسران کارکنان و کارمندان منايندگی های ديپلماتيک 

ستان اين خنستين گام بزرگ به برای افغان. دعوت شده بودند
بسنده است بگويم که اين خنستين باری بود که امير : جلو بود

. حضور به هم می رسانيد) اروپايی(بانوان فرنگی » اجنمن«در 
نسبت به  1210به ويژه با الريسا ميخايلونا -او با بانوان ما

بانوان انگليسی بيشرت مهربانی نشان می داد که زياد برای آن 
 .شايند نبودها خو

                                                 
-.در سند دست داشته اين پيوست شايد بنا به حمرميت آورده نشده است.  1209
  .گ

 .گ-راسکلنيکف سفير شوروی مهسر -بانو راسکلنيکوا.  1210
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هنگام مسابقه فيل دوانی، امير به من پيشنهاد کرد تا با او 

چون امتناع کردن . روشن بود منی توانستم رد کنم. شرط ببنديم
وقتی او دوباره از من خواهش کرد تا با او . نامناسب بود

در . شرط ببندم، اين بار گفتم که اکنون نوبت سر هنری است
منی خواهم با او بازی «: لند پاسخ داداين جا امير با آواز ب

اما وقتی دابس به  ابتکار خود از او خواست تا شرط . »کنم
شرط بندی ما با مشا پايان يافته «: بندی کند، امير گفت

دابس که در اين نيشخند، اشاره امير را به گفتگوهای » .است
 .انگليس و افغانستان می ديد، آزرده شد و رجنيد

 
ايان يادآوری اين که امير پيشين خبارا نيز به نکته ديگر ش  

امان اهللا . حضور به هم رسانده بود» متاشا«عنوان مهمان در 
خان و حواريون برجسته اش به گونه منايشی با او برخورد سردی 
داشتند و به رغم خوشامدها و خم و چم هايش، مهه از او دوری 

 .منی زدمی گزيدند و هيچ کس با او گرم منی گرفت و گپ 
 

 : پيرامون کنسولگری ها در مرزهای هند
در اين پيوند، بار ديگر توجه افغان ها به قرارداد ما 

به طور خاص، به ويژه به بند مربوط به .  افزايش يافته است
 . کنسولگری ها در مرزهای هند

 
با تکيه به . امير از من در مورد پاسخ دولت روسيه پرسيد

سال روان مشا که بر پايه آن مشا جماز  09/05پيام رمزی تاريخی 
مشرده بوديد که حتت شرايط خاصی می توان از کنار گذاشنت بی 
درنگ گشايش کنسولگری ها در قندهار و غزنی صرف نظر منود، 

 .اين موضوع را به آگاهی امير رساندم
 

با توجه به اين که زمان را برای حبث در باره بررسی گشايش 
تان در خاک روسيه نامناسب می پنداشتم، کنسولگری های افغانس

روشن است هنگامی که افغان ها . با سکوت از کنار آن گذاشتم
مساله عملی گشايش کنسولگری ها را مطرح سازند، به آن ها 
اجازه خنواهيم داد کنسولگری های خود را بيش تر از تعدادی 

 . که مشا در پيام رمزی تان بر مشرده بوديد، بگشايند
 

، که در نسخه پيش »اکنون«نامهنگری ها در باره کلمه برخی 
امير از من . نويس من گنجانده شده بود، بروز کرده است

بسيار خواهش کرد تا با پذيرش اين کلمه در واقع، از بازتاب 
آن در قرار داد بگذريم، چون تاثير ناگواری بر جملس برجا 

 .  خواهد گذاشت
 

احتياط خاصی است تا کسی را چون موقعيت حساس کنونی، مستلزم 
بيهوده و ناروا بر آشفته و بر افروخته نسازيم و افغان ها 
را از خود نرجنانيم؛ بر آن شدم تا بی درنگ در اين حبث نقطه 

 .پايانی بگذاريم و اين کلمه را بسرتيم
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در عمل، ما از گشايش اين کنسولگری ها برای مهيشه چشم منی 

د به گونه فرماليته از حق گشايش پوشيم و بر پايه قرار دا
اين کنسولگری ها برخوردار هستيم تا در هر زمانی که آن را 
مناسب تشخيص بدهيم، بر باز کردن کنسولگری ها در قندهار و 

 . غزنی پافشاری مناييم
 

امير معتمدانه به من وعده سپرد و موافقت منود تا آن را به 
شدن اوضاع و فراهم  گونه حتريری تاييد منايد که با دگرگون

شدن زمينه، نه تنها در قندهار و غزنی، بل که حتا در خوست، 
وی در . جالل آباد و داکا؟ نيز کنسولگری هايی به ما بدهد

اين حال مهچنين سخن های بسياری در باره لزوم به خرج دادن 
مساعی بامهی برای هپن ساخنت تبليغات انقالبی در هند، که بايد 

ی بار کمونيستی و از سوی ديگر بار پان از  يکسو دارا
 . اسالميستی باشد

 
در پايان، او برای من آن چه را که در باردهی های اخير چند 

اگر ما به :  بار به رفيق سوريتس باز گفته بود، تکرار کرد
او تضمين رسانايی مهه کاالهای مورد نياز افغانستان را از ر 

 .يس زايد خواهد بودوسيه بدهيم، بسنت قرار داد با انگل
  

در پاسخ به اين گفته های او پيشنهاد کردم تا با ما قرار 
داد جتاری ببندند، که در چهارچوب آن ما می توانيم  تضمين 
مناييم که عرضه کاال به افغانستان را، در صورت بسته شدن مرز 

 .با هند تامين می مناييم
 

چه زود تر  اين جا او بسيار سر زنده شد و از من خواست هر
 .پيش نويس قرار داد جتاری را برايش ارائه بدارم

 
وضع من تا جايی با اين دليل پيچيده شده است که هنوز نظر 
مشا در باره پيش نويسی که از سوی رفيق ايوانف تدوين گرديده 

 است، برايم روشن نيست
 

 : دلچسپی به رخدادهای خبارای خاوری
عات در باره شورش ها در دولت افغانستان پس از دريافت اطال

به .] گ–نظامی[خبارای خاوری، مصرانه آغاز به پيشنهاد کمک 
البته، يک . يوسف زاده برای بازگرداندن نظم و آرامش منود

بار ديگر آوندهای مبتذل در باره نکوهش حضور ارتش سرخ در 
خبارا و ستايش از سپاهيان مسلمان افغانستان، که به خبارای 

 .اند، تکرار گرديدند» مهزاد«شرت نزديک و پيرو اسالم بي
 

يوسف زاده نيرنگباز، روشن است نيک می دانست که زير پرده 
اشغال » صدور قاچاقی«.] گ-افغان ها[» دوستانه«پيشنهاد 

» کمک«نظامی پنهان است، به گفته خودش، قاطعانه از پذيرفنت 
ان افغ[پيشنهاد شده خود داری کرد و با مردود دانسنت سرزنش 
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از حضور ارتش روسی در خبارا گفت که نيروهای روسيه، .] گ-ها
 .بر پايه  پيمان نظامی ما در خبارا حضور دارند

 
با در نظر گرفنت دلچسپی بيمارگونه يی که افغان ها پيوسته 
در قبال رويدادهای خبارا نشان می دهند، منتفی نيست که آن 

ش های ديوانه ها به هبانه ارائه دوستانه ترين کمک ها، تال
واری را برای حتميل محايت خود از دولت خبارای شوروی، با قرار 
دادن آن ها در برابر عمل اجنام شده با گسيل سپاهيان افغانی 

 . به قلمرو خبارا به خرج بدهند
  

روشن است مبنايی در دست نداريم که افغان ها بدون گرايش 
تيره ساخنت  جدی به سوی انگلوفيليسم معين، کنون مايل به

روابط خود با روسيه و خبارا باشند، اما با توجه به گرايش 
های آشکارای امپرياليستی افغانستان و سر در گمی  شديد 
سياست پر نوسان آن، بايد مهه چيز را پيش بين بود و برای مهه 

 . چيز هم آماده
 

 : وضع جامعه هندی در کابل
ه انقالبيون هندی در جدا از برخی از نشانه های اميدخبش، جامع

اين . کابل هنوز هم وضعيت را تيره و تار ارزيابی می کنند
روانشناسی شک و ترديد نوميد کننده، به پيمانه چشمگيری به 
دليل شکنندگی و ناپايداری وضع آن ها و آوازه های پخش شده 
مبنی بر اين که پس از تصويب قرار داد با بريتانيا، در 

 .ل اختناق آغاز خواهد گرديدبرابر هندی ها در کاب
اين در حالی است که در تاييد اين آوازه های سر بازار،  

دوست مجال پاشا، کارزاری را در برابر  -)داخله(وزير کشور 
اين کار شايد نه بدون . رفقای هندی ما به راه انداخته است

هندی خودفروخته و آبروباخته  رخ داده باشد  -نفوذ عبدالطيف
پليس افغان است و هنگامه خشونتباری را در  که در خدمت

 . برابر ديگر هندی ها به راه انداخته است
 
» اجنمن انقالبی«در اين ميان، عبدالطيف چونان مناينده رمسی  

بايسته است تا هر چه زودتر صالحيت . عبدالرب مشرده می شود
در پيوند با خطری . های او را مهچون مناينده اين اجنمن گرفت

فقای هندی را در صورت تصويب قرار داد انگليس و افغان که ر
هتديد می کند، کنون به ابتکار سازمان تازه ايجاد شده در 

رايزنی هايی به راه افتاده » خدمتگاران هند«کابل به نام 
 .تا به پارس رخت بربندند

 
منايندگان قبايل، که برای گرفنت کمک نزد دولت افغانستان می 

يافت پاسخ، به حدی می رسند که در اوج آيند، با عدم در
در منت اين . نوميدی، دست به فروش تفنگ های خود می يازند

 .پديده ها، هندی ها و مرزنشينان حال خوار و زاری دارند
هرگاه هندی ها مورد آزار و اذيت قرار بگيرند، تاثير گذار 

.] گ-سندی[عبيدااهللا .] گ-مولوی[ترين گروه آن ها به رهربی 
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برای ما بسيار مهم است از پيش . م مهاجرت به روسيه داردعز
ديدگاه مشا را در قبال مناسب بودن  آمدن دوستان هندی به 
روسيه، اگرگاه آن ها به ما برای دريافت ويزا مراجعه 

 . منايند، جويا شويم
 

 : نتيجه گيری
سياست افغانستان در کل، بسيار ساده، بی پيرايه و قالبی 

در اين . ه ميان ما و انگليس در نوسان استاست که پيوست
هببود . حال، ما به روشنی از مهه کاستی های آن آگاهی داريم

روابط با انگليس به ناگه نشان خواهد داد که يا تصويب قرار 
جوالی به تعويق خواهد افتاد، يا -داد تا ماه های جون

 . ايستگاه راديويی ما در سپتامرب بسته خواهد شد
 

منوال، با هببوديابی روابط با ما، بريتانيايی ها در  به مهين
مهان دم واکنش تندی را در سيمای سخنرانی هايی از پيش هتيه 
شده در جشنی باشکوه و بزرگ با ترانه سرايی ها و سرودخوانی 

 .  های ضد بريتانيايی قبايل مرزی احساس خواهند کرد
 

وس مانند به هر رو، به تازگی، رشته کاملی از حقايق ملم
 ، دادن خيرات های بزرگ برای گرسنگان و حلن»متاشا«برپايی 

چاپلوسانه مکاتبات رمسی افغانستان به ما نشان می دهد که 
 .هببود اوضاع را به سود ما نشان می دهند

 
اين را که تيرگی روابط با انگليسی ها تا کجا خواهد کشيد و 

نوی به سوی  آيا به دنبال آن، منحنی سياست افغانستان جهش
. منی توان پيش بينی کرد -نامطلوب برای ما خواهد داشت يا نه

به طور کل، يافنت احاطه کامل بر رويدادها و با دقت به عمق 
معنای سياسی اين تغيير رفتارها رفنت، به دليل پنهانکاری يی 
که کنون گفتگوها با انگلستان پيچانده شده است، بسيار 

رت وزيران نيز از رازهای پس پرده حتا بيش[...] دشوار است 
 .گفتگوها آگاهی ندارند

 
با نبود کامل زندگی اجتماعی در کابل، وضعيت خربچينان و 

بنا بر اين، برداشت . ماموران اطالعاتی ما، بسيار دشوار است
ها را ناگزير بايد در چهارچوب تنگ گفتگوهای رمسی منود و 

 .  انيدبيشرت بر پايه گمانه زنی ها استوار گرد
 

هر گونه نتيجه . البته، چنين وضعيتی تنها موقتی است
گفتگوهای به درازا کشيده با انگليسی ها، چونان آذرخشی 

با اين هم، . آمسان تيره و تار وضعيت را روشن خواهد گرانيد
کنون می توان گمان برد که، در ظاهر، روابط با بريتانيا با 

 . برخی از پيچيدگی ها برخورده است
 

بسيار مهم است که تصويب قرار داد امضا شده از سوی دابس در 
افزون بر اين، اثر بی ترديدی . لندن با موانع برخورده است



 

 611

را مهزمان رخدادهای اخير در هند، به ويژه تصويب تاکتيک 
مقاومت منفی پيشنهاد شده از سوی گاندی در کنگرس برجا 

 . گذاشته است
 

قالبی در هند، که به رغم پاگيری انکار ناپذير جنبش ان
سرکوبگری های دولتی موج گرفته است، افغانستان را وادار می 

در پرتو . گرداند در باره صالبت قدرت بريتانيا بينديشد
انقالب به پختگی و به بلوغ رسيده هند، افغانستان می ترسد 
روسيه  شوروی را از خود برجناند و براند، چون با از دست 

، خود را در آينده )حال چه رسد به دمشنی آن(دادن محايت آن، 
ميان دو آتش سوزنده خواهد يافت، که می تواند امارت 

بنا بر . افغانستان را با شعله های آتش، خاکسرت بگرداند
اين، دولت افغانستان کنون به دنبال بيمه کردن نظام خود با 
نزديک شدن به روسيه شوروی است، که بايد به موازات حتول 

 . ادها در هند آبسنت انقالب تقويت يابدرخد
 

در کل، با وجود نظارت مشکوک و مظنون پيگيرانه دولت 
افغانستان بر وضعيت خبارای خاوری، با وجود ديدگاه های 
دوستان هندی ما، کنون وضعيت اجازه می دهد تا برداشت های 

 . بيشرت خوش بينانه تری داشت
 

انستان، حلظه بسيار سياست فاقد انسجام و کج و معوج افغ
آن ها بار بسياری را در پله . جالبی را از سر می گذراند

هر چند هم که ترازوی . های ترازوی نوسانی خود گذاشته اند
آن ها در حال حاضر بسيار ضعيف است، با آن هم از وزنه های 

 . ما سنگين تر است
به هر رو، بايسته است تا وضعيت را از نزديک بررسی کنيم تا 

 .ه گونه پويا بتوانيم بر آن تاثير بگذاريمب
 

 با درودهای کمونيستی
 راسکلنيکف

 
، 495بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 

  49-42، برگ های 98، کارتن 154پرونده ويژه 
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 4دنباله مشاره 
در باره کار هندی طی نيم سال از يکم  1211گزارش

 1922تا يکم می ] 1921[دسامرب 
 1212سفارت شوروی در افغانستان

 1213فئدور راسکلنيکف
 خيلی ها حمرم

 
در وضع ناخوشايند کنونی برای ما در افغانستان در مورد کار 

در . هندی، در معنای وسيع اين کلمه، حرفی برای گفنت نداريم
روابط ما با حکومت افغانستان سردی معينی به ويژه در پيوند 

رخ داده است و مهزمان با آن نزديکی با  1214را،با مساله خبا
بريتانيايی ها که با امضای قرار داد انگليس و افغانستان 

 .در نوامرب سال گذشته تثبيت گرديده است، آغاز شده است
 

اين مهه ها، افغان ها را به بيداری و هوشياری بيشرت و بی 
دگی نزديک دروازه مناين. اعتمادی نسبت به ما بر می انگيزند

مهيشه نگهبانان و پاسبانان افغانی ايستاده اند، که به طور 
طبيعی بازديد کنندگان را اذيت می کنند و از بازديد بسياری 
. از کسانی که می خواهند به سفارت بيايند، جلوگيری می کنند

چرا که پس از آمدن، بازديد کنندگان را مورد پيگرد قرار می 
 .دهند

 
 

صادر کرده است که بر طبق آن هيچ  امير دستور پنهانی يی
روسی حق ندارد در خيابان بدون حمافظ امنيتی افغان ظاهر 

                                                 
در اصل اين گزارش در پانزده صفحه تدوين گرديده است که ما تنها .  1211

 .گ-.فشرده آن را در اين جا آورده  ايم
سياسی فدراسيون  -بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی: برگرفته از.  1212

  147-128، برگ های 105، کارتن 3، پرونده ويژه 544روسيه، فوند 
سفير شوروی در کابل از  –) 1939-1892(فئودر راسکلنيکف، فئودر .  1213

 6/2/1924تا  16/7/1921
ميان روسيه شوروی و افغانستان رقابت شديدی بر سر  1922به سال .  1214

در مهين بسرت، زير . نفوذ در مجهوری به ظاهر آزاد خبارای شوروی روان بود
در خبارا از آن جا فرستاده افغانستان  -.]گ-عبداهلادی داوی[فشار مسکو 

امان اهللا به نوبه خود در پی برون راندن يگان های ارتش سرخ . رانده شد
  .از خبارا بود و پنهانی از بامساچيان پشتيبانی می کرد
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اجنت ويژه رمسی (» مهماندار«تنها با پرداخت رشوه به . شود
می توانيم  از شر اين ) معرفی شده از سوی دولت به منايندگی

 . حمافظان رهايی يابيم
 

ور خود را پی می امير خود به گونه جدی چگونگی اجرای دست
او چندی پيش، با ديدن يکی از کارمندان ما در خيابان . گيرد

بدون حمافظ او را باز ايستاند و علت نبودن نگهبان را مهراه 
کارمند ما هم با حلن سردی پاسخ گفت که نگهبان از . او پرسيد

 . او عقب مانده است
 

ر بسنده بگوييم که تنها مهين واقعيت ما را از امکان کا
قانونی در باره هند حمروم می گرداند و وادار می گرداند تا 

چيزی که . يکسره به کارهای زير زمينی و پنهانی رو بياوريم
و منايندگی بريتانيا در 1215تعهدات توافقی ما را با انگليس

 .کابل  بدتر می سازد
 

جايی که هر اروپايی انگشت منا است و مهه  -در جو ويژه کابل
او، جايی که اروپايی ها منی توانند حتا يک  چشم ها به سوی

گام هم بيرون از نظارت، بردارند، پرداخنت به کار حمرمانه 
دشواری اين کار بيشرت با آن پيچيده . امر بسيار دشواری است

می شود که نه تنها ما، بل که هندی ها و پتان هايی که با 
ی و متاس دارند، تنها می توانند با ما به گونه غيرقانون

 . پنهانی متاس برپا منايند
 
 

هنگامی که هندی  -»روزهای تيره و سياه«چنين بر می آيد که 
که در افغانستان (ها و پتان ها را زير سايه هتديد زندان 
از گرفنت هر نوع ) تقريبا برابر با رفنت پای چوبه دار است

از مهين رو، ما . متاس با ما بر حذر می دارند، فرا می رسند
سياری از هندی های برجسته، تنها از طريق مياجنی ها با ب

کسی از هندی ها يا پتان ها به سفارت  منی . ارتباط می گيريم
من روابط شخصی مستقيم با هيچ کسی از آن ها را . آيدند
مهه کارها از طريق کارکنانی، که ديرهنگام شب به . ندارم

ش قرار بيرون شهر برای ديدارهای پنهانی در جاهای  از پي
 .گذاشته شده می روند، پيش برده می شود

 
هندی ها در کابل نيز از امکان داشنت ارتباط رمسی با هند  

اين ارتباط ها پنهان پيش برده می شود و حکومت . حمروم اند
مهه اين . افغانستان بر سر راه آن ها انواع موانع می تراشد

ما می  کارها به پيمانه بزرگی مانع از پيشربد کار هندی

                                                 
مارچ  16سخن بر سر شرايط قرار داد جتاری شوروی و انگليس تاريخی .   1215

نيز تضمين های است که نه تنها در بر دارنده بندهای اقتصادی، بل  1921
خود داری از هر گونه اقدامات خصمانه و پيشربد و راه «متقابل مبنی بر 

 .بود» در بيرون از حدود خود«اندازی تبيلغات در برابر جانب ديگر 
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گردند و منی گذارند تا دامنه آن را به گونه بايسته هپن 
 . مناييم

 
 
 
 
 
 

 1216:حممد علی
در واقع، ما تنها يک رابطه دائم، اما بی چون و چرا قابل 

او در » کارنامه«. اطمينان داريم که رفيق حممد علی است
ارزش اين رابطه . گزارش های پيشين در کار هند داده شده است

ر در سودی که او برای کار هندی می آورد، بل در نه آن قد
اطالعاتی است که از جمرای سرويس خمفی اش در افغانستان به ما 

حممد علی، که مناينده حزب کمونيست هند در کابل است، . می دهد
 .با هند متاس بس ضعيفی دارد

رجل برجسته سينگ، که در هند پنهانی می زيست و  -1217متا سنگ
به کابل آمد، در اين شهر از سوی حممد علی به  1921هبار سال 

راه کمونيسم کشانده شد و از اين جا با دستور او برای پی 
مگر، با گذشت . ريزی حزب کمونيست سيک به پنجاب فرستاده شد

نزديک به يک سال که از تاريخ بازگشت او سپری شده است، 
.. .به جز از چند. دستاوردهای مشخص کار او هنوز روشن نيست

مقاله و سخنرانی نسبتا تند او در مطبوعات بومی، که در آن 
سينگ پی ريزی حزب کمونيست را نويد داده و خواستار مبارزه 

او هيچ گزارشی نفرستاده . گرديده است.] گ-در برابر انگليس[
 . است
 

که چندی پيش به کابل آمده و نزد  1218غالم حسينبا اين هم، 
ان متا سينگ می گويد که سينگ حممد علی زندگی می کند از زب

هسته حزب کمونيست را ريخته است و در آينده نزديک به ما 
غالم حسين، که هنوز جوان . گزارش کار خود را  خواهد فرستاد

است، چند سال پيش دانشکده اقتصاد دانشگاه الهور را به 

                                                 
او در . کمونيست هندی -)1937- 1894) (خوشی حممد عبدالسالم(حممد علی   .1216

ا به پويايی های ضد در کابل می زيست که در آن ج 1919 -1915سال های 
به رهربی برکت اهللا ارتباط » دولت موقت هند«بريتانيايی می پرداخت و با 

  .داشت
رزدنت  1922 -1920در سال های. دست داشت» نامه های زرين«او در توطئه 

از افغانستان به دستور امير امان اهللا خان اخراج . کمينرتن در کابل بود
-1928در . به کار های زير زمينی پرداخت در آملان و فرانسه 1928تا . شد

مورد اختناق قرار گرفت و به  1937به سال . کارمند اپارات کمينرتن بود
 . اعاده حيثيت گرديد 1992/ 21/04تاريخ 

يکی از مهره های پرتکاپوی سيک از گروه زيرزمينی چپ  -ُمتا سينگ. 1217
د و در آن جا راديکال بود که خيزش مسلحانه را در پنجاب تدارک می دي

از سوی  1922او در سال . خنستين ياخته کمونيستی را در هند ايجاد کرد
 . مقامات بريتانيايی دستگير شد

 .زندگی نامه او در دست نيست. 1218
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پايان رساند و پس از آن استاد اقتصاد در کاجل سياسی تاسيس 
در الهور   Tilak(1219(کنگره به نام کاجل تيالک شده از سوی 

 . گرديد
 

او ابراز آمادگی کرده . حسين خود را سوسياليست می خواند
است با ما مهکاری کند و خواهش منوده است نشستی  را برای 
دريافت دستور در زمينه پويايی های آينده خود در هند، بيشرت 

تا کنون . ته باشددر پيوند با احتاديه های کارگری با ما داش
 . با او از طريق حممد علی متاس داشته ايم

 
، حممد علی فراخوان نوشته شده از سوی من عنوانی 1921در دسامرب

افزون بر . اجالس کنگره ملی سراسری هند در امحد آباد فرستاد
آن، او چند مقاله خمتلف را به ارگان های کنگره هند فرستاده 

 .است
در ماه . سانسور مقدماتی ما گذشته است مهه مقاله ها از صافی

مارچ مهان سال، سينگ از طريق يک مياجنی تصادفی به حممد علی 
رجل برجسته  -Kiechle(1220(پيام فرستاد که مهسر داکرت کيچلی

به منايندگی شوهرش از ما درخواست 1221دستگير شده جنبش خالفت،
 600ما هم برای او از طريق واسطه. دريافت کمک مالی کرده است

 . پوند کاغذی فرستاديم
طرفه اين که حممد علی مهيشه فروتن و کم ابتکار که مهواره از 

حممد شفيق رهنمود های ما پيروی می کرد، ناگهان پس از آمدن 
به کابل، آغاز به تبارز دادن ابتکاری بيگانه با 1222صادق

شفيق به . رفتار او، با ميالن معين خودسرانه و تکروانه منود
تقريبا مهزمان با حممد علی به روسيه رسيد و به  1922سال 

 .پيوست» کمونيست هند«و سپس به حزب نامنهاد 1223سازمان روی

                                                 
پيشوای -رهرب جنبش رهايی خبش ملی هند -)1920-1856(تيالک بال گانگادهر.  1219

 . شاخه راديکال کنگره ملی
يکی از رهربان جنبش رهايی  –) 1963-1885( کيچلو سخن از داکرت سيف اهللا.  1220

او بارها از سوی حکومت انگليس بازداشت  1947تا . خبش ملی در پنجاب است
 .شده بود و سر هم ده سال را در زندان گذراند

اين جنبش در دفاع از سلطان ترک که خليفه مهه مسلمانان سنی مشرده . 1221
ه پس از پيروزی انقالب کمالی در می شد، در هند به راه افتاده بود ک

 . نيز رنگ باخت و فرو کش کرد 1924ترکيه و از ميان رفنت خالفت در 
دبير حزب کمونيست هند ايجاد شده از سوی روی در  -حممد شفيق صادق. 1222

 .تاشکنت
با نام های مستعار مارتين، / نات) Manabendra(روی مانابندرا .  1223

و رابرت آلن روی، رابرتس، ) Villagarcía(روبرتو آلن، ويلياگارسيا 
انقالبی هندی؛ در سال های جنگ جهانی دوم در ) 1954-1892/ (مانوئل مندز 

جستجوی جنگ افزارهای الزم برای قيام ضد انگليسی در هند از باتاويا 
)Batavia( مااليا، هنگ کنگ، فيليپين، کوريا و جاپان بازديد کرد و متاس ،

ان در اين کشورها برای به دست آوردن کمک های هايی با منايندگان آمل
 .مالی برپا منود

 
جايی که او را پس از ورود امريکا به جنگ  -به امريکا آمد 1916در سال 

دستگير کردند، مگر به قيد وثيقه ) متحدان(در کنار دولت های آنتانت 
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 1922او در جنوری . او مناينده هند در کنگره دوم کمينرتن بود
 .از راه اروپا به افغانستان و هند آمد

 
شفيق، بی ترديد از حممد علی از ديدگاه تکاپو، داشنت ابتکار 

راستش، . تماد به نفس و مهچنين از نگاه مطالعه برتر بودو اع

                                                                                                                                                             
اجنمن «از امريکا به مکزيک گريخت، جايی که  1917در سال . آزاد شد

را تاسيس کرد و با گروه های بومی مارکسيستی نزديک » تان هنددوس
 .گرديد

 
او با در اختيار داشنت پول هنگفت دريافتی از آملانی ها، بنيادگذار 

نشريه های  -»ال ارالدو دو مکسيکو«و » ال سوسياليستا«روزنامه های 
يی او دبير کل حزب منطقه  1918در دسامرب . حزب سوسياليست مکسيکو گرديد

خنستين  -بورودين. م. زير تاثير م. سوسياليست مکسيکو انتخاب گرديد
 . کنسول شوروی در مکزيک به پشتيبانی از انقالب اکترب پرداخت

 
ترنت به . به دستور حزب کمونيست مکزيک مهراه با ای 1920روی به سال

) کمينرتن(عنوان مناينده برای اشرتاک در کنگره دوم بين امللل کمونيستی 
در مسکو با لنين ديدار کرد که به پيشنهاد او . به شوروی گسيل گرديد

تزهايی را در مسائل ملی و مستعمراتی تدوين منود که در کنگره دوم 
 .کمينرتن بررسی گرديد

 
روی به . او عضو کميسيون کنگره دوم در مسايل ملی و مستعمراتی بود

با نام (نده هند و مناي) با نام روبرتو آلن(عنوان مناينده مکزيک 
عضو کميته  1921از سال. در کار کنگره اشرتاک داشت) مهاندرا نات روی

 . اجرايی انرتناسيونال کمونيستی به منايندگی از هند بود
 

مگر در کنگره (ششم کمينرتن بود  -او مهچنين عضو منايندگی کنگره های سوم
م حزب روی در کنگره چهارده). شرکت نداشت» به دليل بيماری«ششم 

در سال های . اشرتاک ورزيده بود) شاخه بلشويکی(سراسری کمونيست روسيه 
مناينده کميته اجرايی کمينرتن در تاشکنت برای کار با کشورهای  1920-1921

 .خاور بود
 

در سال . در تاشکنت بار ديگر حزب کمونيست هند را بنيادگذاری کرد
. ب در آملان اشرتاک ورزيد، به رهنمود کمينرتن در آماده سازی انقال1923

عضو هيات رييسه کميته اجرايی کمينرتن به منايندگی از  هند  1924از سال 
 . بود
 

عضو دبيرخانه خاور دور کميته اجرايی کمينرتن  -1927-1926در سال های
. بود  lendersekretariataمناينده کمينرتن در چين و عضو اجنمن - 1927در . گرديد

. از کمينرتن اخراج گرديد» هواداری از تروتسکی«هتام به ا 1929در سال 
در واقع، دليل اخراج وی نپذيرفنت پيشنهاد وی از سوی رهربی کمينرتن در 

 .باره پويايی های بعدی کمينرتن در هند بود
 

. زندانی بود 1936 - 1931به هند باز گشت و در سال های  1930روی به سال
به خاطر  1940در سال. ه ملی هند شدپس از آزادی، يکی از اعضای کنگر

فراخوانش مبنی بر پشتيبانی از انگليس در جنگ جهانی دوم از کنگره 
دموکراتی را  –حزب راديکال 1940در سپتامرب. ملی هند بيرون رانده شد

از زندگی سياسی کناره گيری  1948در سال . تاسيس کرد  و دبير کل آن شد
 . کشته شد 1954کرد و در سال 
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قدرت برداشت و فصاحت خوبی نداشت و با آن که از ديدگاه 
فکری و از ديدگاه آگاهی در مارکسيسم تقريبا با او در يک 
تراز و يا حتا پايين تر از او قرار داشت، از او با گزافه 

شکوه و جالل گويی های بی پايه و دويدن کودکانه به دنبال 
 . متفاوت بود

 
حممد علی که در گذشته بدون مهاهنگی قبلی با ما هيچ برگی را 

به هند ...از فراخوان گرفته تا مقاله، اعالميه و نامه ها و
منی فرستاد، ناگهانی در اوايل ماه مارچ جمموعه کاملی از 
نامه ها، مقاالت و فراخوان هايی را که با شفيق بدون آگاهی 

 . به هند فرستاده بودند، نشان داد قبلی ما
مهه اين اسناد بيسوادی کامل سياسی نويسنده ها و در عين حال 

مهه آن : متايل برای خودمنايی خمتص شرقی ها را آشکار گردانيد
ها با امضاهای شفيق و علی به عنوان دبيران حزب کمونيست 

 اما اشتباه اصلی هر دو ما دوست جوان هند. هند مزين بودند
ما برخورد سطحی راديکال و رويکرد اولرتا کمونيسيتی آن ها 
در قبال جنبش انقالبی هند در نبود درک اساسی از مارکسيسم و 
ظرفيت برای جتزيه و حتليل جدی مناسبات طبقاتی و اقتصادی 

 . است
 

مهه آشنايی آن ها با مارکسيسم حمدود به رساله های معروف و 
اين دو زير تاثير شخص روی . می گردد» کمينرتن«مشاره های جمالت 

شفيق خود نوشته است که جهان بينی . به کمونيسم گراييده اند
 . کمونيستی خود را مديون روی است

 
با اين حال، هر دو، به خصوص حممد علی کمونيست های بی آاليشی 

چپ «اما درک سطحی از کمونيسم آن ها را به سوی . می منايند
 ....می کشاند»روی
 
 .] :گ-سندی[ 1224النا عبيد اهللامو
) عضو پيشين دولت موقت هند(حممد علی و شفيق نزد عبيد اهللا  

که در اين جا بسياری از احرتام بااليی برخوردار و عمال حامی 
آن ها می . مهه انقالبيون جوان هند است، زندگی می کنند

توانند در اين جا تنها به خاطر تضمينی که عبيد اهللا به دولت 
انستان داده است که دوستان جوان ما در اين کشور، دست افغ

به پويايی های کمونيستی يا ضد دولتی منی يازند، می توانند 
 . کار کنند

 

                                                 
خدا شناس مسلمان و رجل  -) 1944 -1872(سندی، موالنا عبيد اهللا،   . 1224

در افغانستان در  1922-1915جنبش رهايی خبش ملی هند بريتانيايی، از 
تا . او وزير حربيه دولت موقت هند در کابل بود. مهاجرت به سر می برد

به نادر خان . منايندگی کابل کنگره ملی هند را رهربی می کرد  1922
. ناگزير به ترک کابل و رفنت به شوروی گرديد 1922در سال . زديک بودن

او در ) . 1939 - 1926در سال های(زمان درازی در ترکيه زندگی می کرد 
  .به ميهن خود برگشت 1939سال 



 

 618

عبيد اهللا، که در آغاز جنگ جهانی اول به افغانستان مهاجرت 
او از ديدگاه . منوده است، نسبت به ما بسيار حسن نيت دارد

در . است) شوروی ها(علی، يعنی ما مالی کامال وابسته به حممد 
مگر، . مساله هند او در پالتفرم جناح چپ کنگره ايستاده است

ايستاده » قبيله يی«در مسايل تاکتيکی، در پالتفرم نامنهاد 
يعنی می پندارد که قبايل مستقل پتان در مرز ميان . است

افغانستان و هند بود و باش دارند، اهرم اصلی خارجی برای 
 . و تسهيل انقالب هند اندتسريع 

 
در سال های بود و باش خود در کابل، با شيوه های 1225مجال پاشا

گوناگون می کوشيد احنصار کار  هند را در دست خود داشته 
شايان ياد آوری است که او نامه هايی به سرشناس ترين . باشد

رجال کنگره و خالفت در هند با پيشنهاد  ارائه کمک از 
با اين مهه، از . نجش به وجوه ما فرستاده استافغانستان با س

دست کم هنوز . سرنوشت اين نامه ها ما هيچ چيزی منی دانيم
مجال در کار هندی . پاسخی به اين نامه ها دريافت نشده است

گلوله ها، هفت تيرها و . خود را سخت بی اعتبار ساخته است
ده تفنگ هايی که ما به او برای رساندن به قبايل مرزی دا

مهين گونه او . او مهه را به وزير کشور داده است.... بوديم، 
هزار روبل با پشتوانه طاليی را که به وی برای ساخنت  15

درمانگاه هندی در کابل داده بوديم، مهين گونه بر باد داده 
 . است
 

مجال . در باره سرنوشت اين چيزها، ما هيچ چيزی منی دانيم
الی يی را برای کار در هند در پاشا پيش از رفتنش کميته ع

، عبيد )به عنوان جانشين خود(افسر ترکی  –سيمای ضياء بای
که از اين کار سر باز زد و با  کس ديگری (اهللا و حممد علی

کميته از مهان آغاز مرده پا به . ، ايجاد کرد)جايگزين شد
گيتی هناده بود و در ماه های خنست پويايی خود پس از رفنت 

ترک ها کنون کوچکرتين رابطه يی با کار . ا افتادپاشا از پ
 . هندی ما ندارند

 
 .] :گ-آيبک[ظفر حسن

                                                 
يکی از رهربان ترک های جوان در  -) 1922- 1861/1872(مجال امحد پاشا .  1225

يروی دريايی و فرمانده ارتش چهارم سال های جنگ جهانی اول، وزير ن
او سرکوب جنبش آزاديبخش عرب در فلسطين، لبنان و . ترکی در سوريه بود

يکی از سازماندهندگان کشتار 1915مجال در سال . سوريه را رهربی می کرد
در . به آملان گريخت 1918در سال . عام ارامنه در امپراتوری عثمانی بود

يروهای اشغالگر انگليسی در ترکيه غيابی به از سوی فرماندهی ن 1919سال
جاسوس نفوذی شوروی در  1922 -1920او در سال های. اعدام حمکوم گرديد

مجال مهچنين در اين سال ها بازرس نظامی ارشد ارتش . کابل بود
او کار بسياری برای اصالح نظام دولتی افغانستان و . افغانستان بود

در .] گ-ارمنی[از سوی داشناک   1922 مجال در سال. ارتش آن اجنام داد
 . تفليس کشته شد
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عضو کميته کنگره کابل، با حممد علی در نزد عبيداهللا زندگی می 
ارتباط . او در وزارت حربيه افغانستان کار می کند. کند

او . اما نسبت به ما حسن نيت دارد. مستقيمی با ما ندارد
را که در باره افغانستان به دست می آورد، به اطالعاتی 

 . آگاهی حممد علی می رساند
..... 

 
 راسکلنيکف

 کابل
 1922می  5

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 زندگی نامه 
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در شهر .) خ. ه 1338( 1959عزيز آريانفر در اکترب سال 
آموزش های خنستين را در شهر . مزارشريف پا به گيتی هناد

آموزشگاه فنی ختنيکم نفت و  1987به سال . فرا گرفتزادگاهش 
 .گاز مزارشريف را به پايان رسانيد

 
شامل دانشکده زمين شناسی دانشگاه  1979آريانفر به سال 

دانشگاه را به درجه  1985در تابستان . دولتی مسکو شد
 .ماسرتی پايان برد

 
سرپرست مديريت روابط  1986تا ماه می  1985از ماه اگوست 

طبع و نشر ) وزارت(فرهنگی و ارتباط خارجه کميته دولتی
او در مهين سال به عضويت اجنمن نويسندگان . افغانستان بود

 . افغانستان پذيرفته شد
 

در بنگاه های نشراتی  1989تا ماه فربوری  1986از ماه جون 
مسکو به عنوان سر ويراستار » پروگرس«و » رادوگاه«، »مير«

يش بيش از بيست اثر در زمينه های کار کرد و در ويرا
تاريخ، اقتصاد، گيتاشناسی، فلسفه، مسايل سياسی و علوم 

در مهين سال ها بود که به مسايل . طبيعی و فنی سهم گرفت
اقتصادی دلچسپی گرفت و با مشاری از شرکت های خصوصی 

 . افغانی مهکار شد
 

از . در شهر فرانکفورت آملان پناهگزين شد 1989او به سال 
به آموزش زبان آملانی پرداخت و به  1990تا پايان 1989سال 
در  1992دو باره به روسيه برگشت و تا پايان  1991سال 

انستيتوت اقتصاد جهانی وابسته به اکادمی علوم سيربيا روی 
اقتصاد بازار آزاد  در اوضاع «رساله دکرتا در زمينه 

نستان در معاصر و نقش آن در آينده آسيای ميانه و افغا
از خاستگاه های نفت و گاز در مجهوری  پيوند با هبره برداری
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 »های  تازه به استقالل رسيده و گرايش های نوين اقتصادی
زير نظر پروفيسور فريدمان کار کرد مگر شورخبتانه نتوانست 
به دليل دگرگون شدن اوضاع سياسی در آسيای ميانه آن را 

 . به پايان برد
 

مدت چهار سال در يک شرکت  1995ا پايان ت 1992از اواخر 
مشورتی آملانی در فرانکفورت کار کرد و در مشاری از 
. سيمينارهای اقتصادی در باره شوروی پيشين اشرتاک ورزيد

مهچنان در کار چند پروژه بازسازی و نوسازی در روسيه سهم 
 . گرفت

 
به اين سو، سرگرم پژوهش در زمينه تاريخ  1996آريانفر از 

. يپلماسی افغانستان، ايران، آسيای ميانه و روسيه استد
اثر در زمينه تاريخ افغانستان، سه  دوازدهاو تا کنون 

اثر در باره تاريخ ايران، سه اثر در زمينه ادبيات و دو 
) صفحه 5500اثر در  بيستمجعا (اثر در زمينه زمين شناسی

 . ترمجه و چاپ منوده است
 

هشاد سده بيستم در چند پروژه  او مهچنان در سال های دهه
تدوين فرهنگ روسی به دری از مجله فرهنگ واژه های فنی 

 . روسی به دری سهم گرفته است
 

» جمموعه مقاالت«از اين ها، وی هفت اثر را در سيمای  گذشته
صفحه تاليف منوده است و هفت اثر ديگر را   2000در نزديک به 

 .استصفحه گرد آوری و نشر منوده  3500در 
 

در مست رييس  2006تا ماه اکترب  2003آريانفر از ماه جون 
. مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور خارجه کار کرده است

طی اين مدت، وی انستيتوت ديپلوماسی وزارت خارجه را 
بازسازی و نوسازی و مرکز مطالعات اسرتاتيژيک را پی ريزی 

نه مسايل سياسی در مهين مدت، او ده اثر را در زمي. منود
فصلنامه مطالعات «ويرايش و چاپ منود و جمله يی را به نام 

 . صفحه به چاپ رسانيد 1500در دوازده مشاره، در » اسرتاتيژيک
 

در مهين سال ها، پروژه های حتقيقی يی زير نظر او به نام 
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازی « های

ورهای اروپايی در تامين امنيت، ثبات نقش کش«، »افغانستان
نقش افغانستان در سازمان «و » و بازسازی در افغانستان

» هانس زايدل«به کمک بنياد» های مهکاری اقتصادی منطقه يی
مجهوری فدرال آملان پيش برده شد که در چهارچوب اين پروژه 

اکادميک در مرکز  -ها، ده ها سيمينار و کنفرانس علمی
اشرتاک دانشمندان  اتيژيک وزارت امور خارجه بامطالعات اسرت

 . داخلی و خارجی سازماندهی و برگزار گرديد
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به ابتکار او  2006مهچنان در مهين چهارچوب، در ماه اپريل 
کنفرانس بين املللی يی در تاالر کنفرانس های بين املللی 
وزارت امور خارجه با اشرتاک دانشمندان پانزده کشور منطقه 

 . ر گرديدبرگزا
     

آريانفر تا کنون سخنرانی های بسياری در زمينه های مسايل 
افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو، نوواسيبيرسک و 

دوشنبه  ،)در ازبيکستان(، تاشکنت )در روسيه(کيميرووا 
، آستانه و آملاآتی )در قرقيزستان(بشکيک  ،)تاجيکستان(
در فرانکفورت » وسيهخانه فرهنگ ر«و مهچنان در ) قزاقستان(
در (و نيز لندن ) ترکيه(، استانبول )مجهوری فدرال آملان(

ايراد منوده و در بسياری ) در امريکا(و برکلی) انگلستان
از کنفرانس های ملی و بين املللی به ويژه در ايران، 

ترکيه و روسيه به  آملان،قزاقستان، ازبيکستان، قرغيزستان،
اک و سخنرانی منوده و رياست منايندگی از افغانستان اشرت

بسياری از هيات های علمی و رمسی کشور را به عهده داشته 
 . است
 

آريانفر از ديدگاه سياسی هوادار انديشه های دمکرات است 
 . و به هيچ حزب و گروه سياسی پيوند ندارد

 
به مست سفير کبير و مناينده فوق العاده  2009تا  2006وی از 

 .تان کار می کرددر قزاقس. ا. ا. ج
 

در  پژوهشکده خاور شناسی فر هنگستان علوم  2006در سال 
مجهوری قزاقستان در شهر آملاآتی ثبت نام و زير نظر بانو 

رييس پژوهشکده آغاز  -پروفيسور داکرت مرواريد ابو سعيدووا
افغانستان در هپنه سياست «به کار روی رساله دکرتا زير نام 

که نافرجام (منود » زدهم و بيستمهای جهانی در سده های ن
 ).  ماند

 
وی هم اکنون زير نظر پروفيسور داکرت سيف اهللا صفرف، سرگرم 
کار روی رساله دکرت در پژوهشکده مطالعات راهربدی رياست 

 . مجهوری تاجيکستان است
    

 آثار
 :ترمجه ها

، گروهی از دانشمندان روسی، بنگاه زمين شناسی برای مهه -1
 صفحه 250در  1980، مسکو، ،»رمي«انتشارات 

، گروهی از دانشمندان روسی، خاستگاه های نفت و گاز -2
 صفحه 345، در 1984، مسکو، »مير«انتشارات 

، يفريم )برای کودکان و نوجوانان(، آمسان پر ستاره -3
، مسکو، )رنگين کمان(، »رادوگا«لويتان، بنگاه انتشارات

 صفحه 200، در 1985
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، مسکو، انتشارات )رای نوجوانانداستانی ب( مرغزار پاک، -4
 صفحه 150، در 1986، )رنگين کمان(» رادوگا«

فرمانده ارتش سرخ  -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان -5
در افغانستان و بعدها معاون وزير دفاع روسيه و کنون 
 استاندار مسکو، چاپ دفرت مطالعات سياسی و بين املللی

 صفحه 232، در 1996وزارت امور خارجه ايران، هتران، 
ارتشبد حممود  افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروی، -6

مشاور ارشد نظامی داکرت جنيب، و بعدها رييس  -قارييف
 صفحه 208، در 1997اکادمی علوم نظامی روسيه،کلن، 

، الکساندر لياخفسکی، )در دو جلد( توفان در افغانستان -7
 صفحه 737، در 1998فرانکفورت، 

، نوشته گروهی از دانشمندان مسايل جنگ و صلحافغانستان  -8
روسی از دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه، 

، هتران، »نشرانديشه«زير نظر پروفيسور داويدف، چاپ 
 صفحه  232، در 1378

جنگ در افغانستان، نوشته گروهی از استادان دانشسرای  -9
، »دميون«تاريخ نظامی روسيه، زير نظر پيکف، انتشارات 

 صفحه 343، در 2000پيشاور، 
، نوشته گروهی از )جمموعه مقاالت ادبی(خاور و باخرت،  -10

دانشمندان روسی از دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم 
 صفحه 135، در 2000پيشاور، » ميوند«روسيه، انتشارات 

، نوشته الکساندر در پشت پرده های جنگ افغانستان -11
ييس مجهور بربک کارمل، مشاور ارشد نظامی ر -مايوروف

 صفحه 233، در 2001، دهلی نو، »پامير«انتشارات 
ايران و :شوروی ها و مهسايه های جنوبی شان -12

نوشته پروفيسور ) 193 9-1917در سال های ( افغانستان
، 2001، دهلی نو، »پامير«ميخاييل ولودارسکی، انتشارات 

 صفحه256در 
. ستون، و پال. و افغانستان در منگنه جيوپوليتيک،  -13

 160، در2001، پيشاور، »ميوند«اندريانف،  انتشارات 
 صفحه

پيرامون جتاوز شوروی بر ايران و (جتاوز بی آزرمانه؛  -14
استاد بازنشسته  -، پروفيسور دکرت موسی پارسيدس)خبارا

تاريخ در دانشکده کشورهای آسيا و افريقا وابسته به 
 290، در 2000، ، پيشاور»ميوند«دانشگاه مسکو، انتشارت 

 صفحه 
روسيه و خاور، نوشته گروهی از دانشمندان روسی از  -15

دانشکده مطالعات آسيايی دانشگاه سان پرتبورگ، انتشارات 
 صفحه 187، در 2003، کابل،  »ميوند«

، نوشته »تذکر االنقالب«ناگفته هايی در باره کتاب  -16
 ، کابل،»ميوند« مال فيض حممد کاتب هزاره، انتشارات 

 صفحه 117، در 2006
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رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان،   -17
، »کاوه«نوشته گروهی از دانشمندان روسی، انتشارات 

 صفحه 240، در .2010کلن، 
سياست قدرت های بزرگ در (نربد افغانی استالين   -18

، نوشته پروفيسور داکرت يوری )افغانستان و قبايل پشتون
 صفحه 800پيتسک، در استاد دانشگاه لي -تيخانف

دولت و اپوزيسيون در افغانستان، داکرت والديمير  -19
 صفحه 350بويکو، زير چاپ، در 

مبارزات مردم افغانستان در راه استقالل، داکرت مراد  -20
 .صفحه 200، آماده چاپ در 1959بابا خواجه يف، مسکو، 

 
 صفحه  5500بيست اثر در 

 
 :نوشته ها 

، کابل، »ميوند«انتشارات گزيده داستان های کوتاه،  -1
 صفحه  256، در 2006

جمموعه سخنرانی ها در (افغانستان به کجا می رود؟  -2
 صفحه 520، در  2003کابل،  ،)اروپا و امريکا

، کابل، ، افغانستان بر سر دو راهی، جمموعه سخنرانی ها -3
 صفحه 173، در  2005

عه افغانستان در چنرب گردباد سهمگين تاريخ، جممو  -4
 صفحه  182، در 2006کابل،   سخنرانی ها،

ابرهای آشفته و سياه بر فراز آمسان افغانستان، جمموعه  -5
 صفحه 386، در 2010سخنرانی ها، انتشارات کاوه، کلن، 

سياهچاله ناشناخته جيوپوليتيک در کهکشان  -افغانستان  -6
، )ناتو درگورستان ابر قدرت ها( ناپيدای سياست های جهانی

 صفحه250خنرانی ها، آماده چاپ در جمموعه س
مهگرايی در گسرته اروآسيای ميانه بزرگ و در گسرته  -7

 .صفحه 250ايرانستان، آماده چاپ، در 
 

 صفحه  2000نزديک به  هفت اثر در
 

 :  آثار گردآوری و تدوين شده
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازی  -1

 صفحه 410، در 2006 ، کابل،)جمموعه مقاالت(افغانستان
، 2005، کابل، )جمموعه مقاالت اطالعاتی(افغانستان و جهان -2

 صفحه 600در 
گزيده مقاالت گرد  نزديک می شود،» پايان خط«: »ديورند -3

 صفحه 320، در 2009، کلن، »کاوه«انتشارات  آوری شده،
  

 صفحه1130سه اثر در 
 

 :کتاب ها و کتابواره های آگاهی خبش انرتنتی
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شی در سپهر  شبستان، گزيده مقاالت گرد آوری شده از آذرخ-1
  2006شبکه های انرتنتی،  

چراغی فرا راه آيندگان، گزيده مقاالت گرد آوری شده   -2
   2008از شبکه های انرتنتی، 

کتابواره آگاهی خبش انرتنتی، ديدگاه ها و برداشت  -3
 صفحه 250ها،پخش شده از کهکشان انرتنتی، در 

 
 صفحه 2500ر بيش از سه اثر د

 
 

 :ويرايش آثار
از مجله بيست اثر سی عنوان کتاب در بيش از ده هزار صفحه، 

در بنگاه های پروگرس، مير و رادوگا در مسکو و ده اثر در 
بنگاه انتشارات مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه 

 افغانستان در کابل 
 
 

 :اهتمام در چاپ آثار
اثر به زبان  دو ان کتاب، از مجلهاهتمام در چاپ پنج عنو

 :انگليسی، و سه اثر مهم در تاريخ ديپلماسی کشور
کشور شاهی افغانستان و اياالت متحده، ليون و ليال  -1

 375، در 2005پوالدا، ترمجه استاد داکرت پنجشيری، کابل، 
 صفحه 

تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد خنست، لودويک آدمک،  -2
 284، در 2005زمها، انتشارات پاييز،پاريس، ترمجه استاد 

 صفحه
تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد دوم، لودويک آدمک،  -3

، در 2005ترمجه استاد صاحب زاده، انتشارات پاييز، پاريس، 
 صفحه 410
 

  صفحه 1300پنج اثر در 
 

 : نگارش و ويرايش  مقاالت در  جمالت
 )العات اسرتاتيژيکفصلنامه مط( چاپ دوازده مشاره جمله

 
 صفحه  1500در   
 

 :چاپ مقاالت در نشريات پريوديک خمتلف
از مجله در افغانستان در  شهرهای کابل و مزارشريف،  
ايران، روسيه، قزاقستان، قرغيزستان، امريکا، انگلستان و 

 .آملان
 

 صفحه 500در 
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 75از مجله (صفحه   25000مجعا هشتاد و يک اثر در نزديک به 

صفحه و شش اثر چاپ ناشده  22000ر چاپ شده در نزديک به اث
 )صفحه مقاله  500صفحه و نزديک به  2000در بيش از

 
آثار آقای آريانفر از نگاه حجم کار در افغانستان ريکورد 
به مشار می رود و در تراز گسرته زبان پارسی دری از اين نگاه 

ی پاريزی ايشان را می توان با بزرگانی چون داکرت باستان
 .  مقايسه منود

 
 

 

 

 


