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  نويسنده پروفيسور گريگورين
  اسد اله الم دری به فارسی از انگليسی برگردان

04-08-09 
 

  :قهرمان بد شانس مدرنيزاسيون امان اهللا خان،
  

  بخش نخست
 
ظهور افغانستان "کتاب مشهور  نهمعنوان فصل  "امان اهللا خان، قهرمان بد شانس مدرنيزاسيون"

ور تاريخ دانشگاه تکزاس آمريکا ميباشد که در سال گريگورين پروفيس یرساله دوکتورا" معاصر
  .چاپ شده است یبه زبان انگليس 1969

شده " افتخارات ملی"سر به آستان بيگانگان ماندن جزء که  روحيه عدم اعتماد به نفسدر اين عصر 
و آزادی و استقالل ما با گرفتن يک کرسی بی ارزش از همه پيشتر و بيشتر توسط مکتب  تاس

 استقالل ی ازنماد را که اثر تحقيقی يک دانشمند خارجی اينما معامله می شوند، ترجمه  رفتگان
را به کشور ما  های تاريخ زدهخواهی يک شاه وطنخواه و روشنفکران متعهد برعليه استعمار و نيرو

 به همه روشنفکران و منورين وطنم ، به مناسبت فرارسيدن نودمين سالروز استقاللنمايش ميگذارد
ايمان دارند و حاضر به و سياه انديشی  و مبارزه عليه جهالت که هنوز هم به روح استقالل خواهی

 .تقديم می کنم ،نيستند سر گذاشتن در پای دارندگان زر و زور هيچگونه معامله گری و
  

 مدرنيست و محافظه کار -ترور حبيب اهللا جرقـــه ای برای بدست آوردن قدرت بين قوای رفورميست
کرد و  گروه رفورميست را رهبری می جوانترين فرزند اميرامان اهللا خان  .شد افغانستان نتی درس

- دستۀ ضد نصراهللا نه تنها به نمايندگی از .را گروه اپوزيسيون محـــافظه کار امير نصراهللا خان برادر
 "اخصوص يير،آنهای که مخالف نوآوری تکنالوژی و تغ به طرفداری از بلکه نيز دربار در انگليس
  .سخن ميگفت بودند، از باالتغيير
به وسيلۀ پيشامد های سياسی تعيين می شد تا به وسيلۀ مالحظات  قدرت بيشترکسب مبارزه برای  نتيجه

 1.بارکزايی بود قبيلۀ قدرتمند پادشاه مقتول و عضو خانم مقتدر امان اهللا مادر علياحضرت .ايديولوژيک
هم افزون بر آن امان اهللا  .شــهــزادۀ جوان را باال برد سياسی چشم انداز قدرت او پر موقعيت پرنفوذ و
بود و کنترول اسلحه خانه، پادگان و خـــزانه را در دست  آنجادر هنگام ترور در و همحاکم واليت کابل 

سراسيمگی  در: يک سلسله اشتباهــات تکتيکی مرتکب شدند در اين جريان سنتگرايان برعالوه 2.داشت
در جالل  نصراهللا .يرنددست گ جنايت را در تحقيق درست آنها موفق نشدند که ابتکار گيری ترور، پی
  .سای قبايل مشورت نمايدؤغفلت نمود که با ر و شتابزده اعالن پادشاهی کرد، آباد

خود را به او . نمود سياسی را عرضه اين اشتباهـــات به دست امان اهللا سالح نيرومند روانشناسانه و
مظنون دانسته، آنها را جالل در  را امير همراهـــــانو آخرين  ،معرفی کرده پادشاه قانونی حيث

  . تحقيق و رسيدگی قتل شاه را مطالبه نمود و محکوم 
باال بردن  اثر تا اندازۀ در( پشتيبانی بارکزايی ها، و حمايت ارتش ،امان اهللا ین شهرت شخصِِمبه ي

 ماه فبروری 22-21( افغانستان اعالم شد یشاهنظام  او به حيث امير 3)افراد عادی و افسران معاش
ملت «تائيد  از ناشی موميت حکمرانی اوکه مشروعيت و قي نمود ادعا او برای تأييد اين) 1919سال 
گونه  هر ًاعمد نخستين بيانيه اش ملت و ارتش را مخاطب قرار داد و جديد در امير .می شود 4»افغان

دستگيری  ش دستورياقدام هانخستين  يکی از .بيانيه اش حذف نمود اه مذهبی را ازدستگ ذکری از
اين  .بود تحقيقات ترور نتيجه تا زمان در قيد نگاه داشتن آنها وهمراهـــان حبيب اهللا  کاکايش و اکثر

 و رار هکه رهبران نيروهای سنتگرا و تا زمانی حتا نيروهــــای ميانای بود يک حرکت زيرکانۀ خود 
خان سرقوماندان  منجمله نادر ،فاميل مصاحبان تعداد زيادی از بين اين دستگيری هــا، در :بسيج نمود
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 .زندان وفات نمود نصراهللا در .آزاد شدند از قيد به زودی بيگناه شناخته شده وی بودند که نيروهای افغان
 استقالل کامل افغانستان را نمود،دست گرفت اعالم  را در آنکه کنترول تمام کشور امان اهللا بعد از
  * .ۀ آن جنگ سوم افغان و انگليس شدکاری که نتيج

تاريخنويسان افغانستان، انگليس و روسيه روی علت اصلی بروز جنگ سوم افغانستان و انگليس 
رد مو اما آنها در افغانها ادعا ميکنند که جنگ به وسيلۀ انگليسها باالی آنها تحميل شد، .موافقت ندارند

تاريخی  -ادبی تمام آثار 5.د، دوپهلو سخن ميگويندجنگ بو شروع اين پرسش که چه کسی عامل واقعی 
 آن موقف رسمی انگليس همانگونه که در 6.افغانستان پيروزی کامل نظامی و سياسی را ادعا ميکنند

ی جنگ را اصلريشه  ،انتشارات رسمی انگليسی با جزئيات شرح داده شده است بسياری از زمان در
افغانها می خواهند  ديد، به اساس اين طرز 7.می دانند افغانها غيرواقعبينانهطرحهای آرزوها و در آنها 
پس گرفتن  آنها برای باز و از کنندپتان ها را تقويت  حرکت ناسيوناليستی درهند استفاده نموده، که از

ورزند که مالحظات سياسی داخلی امان اهللا ساير نويسندگان انگليسی تأکيد می  8.پنجاب پشتيبانی نمايند
 به گونۀ مثال می نويسد Sykesسايکس  .دست گيرد اين منازعه را در را به فعاليت واداشت که ابتکار

مالها و آن قدر  احبانصم محکوميت نصراهللا و آزاد نمودن اعضای مظنون خانوادۀامان اهللا با که 
می تواند  که او به اين نتيجه رسيدسر انجام  »بی پروا شاه جوان و«که ساخت دور از خود ارتش را 

نيز علت  Molesworth مولسورت 9.ملت را دوباره فقط به وسيلۀ اعالم جهــاد عليه انگليس متحد کند
او مدعی است که امان اهللا شديدأ  .داخلی افغانستان می بيند وضعيت فوری و بالفاصلۀ جنگ را در

و مناسب وعوام  تل پدرش بود و او به هند به مثابۀ يک سرگرمی درخورق به دست داشتن در مظنون به
تمام منابع انگليسی ادعای پيروزی نظامی  10.نمود برای انحراف اذهــان حمله می) لوستیپوپو( پسند

  .را دارد بريتانيای کبير
زنش  ررا س امپرياليسم انگليس جنگ به گونۀ منظم و حسابی، مورد ُمقصر روسی در منابع متأخر

که برای  نمود افغانها را مجبورمتجاوزانه ای را شروع نمود و جنگ که انگليس  دارندادعا  ند ونميک
نويسان روسی موفقيت جنگ استقالل تاريخ 11.»بومی و آزادی شان اسلحه بدست گيرند کشور دفاع از

 A.Kh. Bobakhodzhaevآ خ بوباخوژايف:به خود نسبت ميدهند به گونۀ مثال افغانستان را بسيار
به رسميت شناختن ديپلماتيک  و)  1919می  23( ارتش سرخ» آزادی«تأکيد می ورزد که اين 

حملۀ مجدد به فارس يا  آغاز افغانستان توسط جمهوری اتحاد شوروی بود که مانع برنامۀ انگليس در
  12.بخارا شد

 غان و انگليس را بايد درپيدايش و تکوين جنگ سوم اف علی رغم تمام اين مکتب های متنوع فکری،
امان اهللا به . نمود جستجو کشور پيشرفت ناسيونالسم افغانی و خيزش انتظارات اجتماعی و سياسی در

ميرساند، ارزش » استقالل کامل«را به  رعيتشکه نخستين سخنرانی اعالم پادشاهی اش  وعده اش در
به  13.او نقش مهمی داشت پشتيبانی از ها درعامۀ افغان اندازی افکاراه بر زياد قايل بود و اين قول در

. هدايت کند نيسممدر مسير او قادر بود که سنتگرايان را جلب نمايد و ناسيوناليسم را در اين منظور
 .طريق نظامی استقالل کامل را بدست بياورد يا از بنابرين او قويأ متعهد بود که يا به وسيلۀ مذاکره و

الگوی سنتی و برداشتی که به وسيلۀ دستورالعمل  د، انحرافی بود ازخط سيری که او به پادشاهی رسي
به مفهوم ضرورت ملی  ضمنیذات خود داللت  که در قوانين اسالمی تعيين شده اند، های قبايلی و

مقتدرانه  هيچ حاکمی نمی توانست بدون تعهد و التزام به استقالل کامل افغانستان 1919سال  در .دارد

                                                 
. بود، قربانی رقابت نصراهللا و امان اهللا شدعنايت اهللا خان، کسی که از طرف حبيب اهللا به حيث جانشين او انتخاب شده  *

اصأل به  westernaizerاصطالح ويسترنايزر ( westernaizerيک شخص ميانه رو سياسی ويسترنايزر عنايت اهللا که 
بود، ) مترجم. سدۀ نزده روشنفکران روسی برمی گردد که سرنوشت عمومی تاريخی با غرب را به رسميت می شناسند

نصراهللا بعد او را به حيث نايب السلطنه . ش کاکای خود نصراهللا را به حيث امير به رسميت شناختبه مجرد مرگ پدر
. پی آمد منطقی آن اين بود که او در نتيجـــۀ مبارزۀ قدرت به مثابه وارث ذيحق تاج شاهی ناديده پنداشته شد. مقرر نمود

 ستيز نمود، بنابرين عنايت اله همراه با ديگر همراهـــان بهر صورت امان اهللا نه عليه عنايت اهللا، بلکه عليه نصراهللا
بعدها از زير نظارت بودن در خانه آزاد شد، با امان اهللا آشتی کرد و او را به حيث امير به . حبيب اهللا دستگير شد

چند روزی، ه شد، اما صرف برای وقتی امان اهللا کشور را ترک نمود، عنايت اهللا پادشا 1929در سال . رسميت شناخت
  .اندتبعيد گذشت او سالهای باقيماندۀ را در
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جنگ  وقتی او می نويسد که بعد از تلويحأ اين را تصديق ميکند، Sykesسايکس  .اعمال قدرت کند
به رسميت و بدون وقفه " بايد حتما افغانستان استقاللخدمت فوق العادۀ حبيب اهللا « بنابرجهانی اول 

وفاداری به  که محبوبيتش را بخاطر به وسيلۀ يک چنين عمل سياستمدارانه ای امير .شناخته می شد
اين  .مرگ نجات پيدا ميکرد می يافت و از را دوباره باز آنرادست داده بود، ممکن  ف ما ازاهدا

  14».تراژيدی بدون ترديد باعث جنگ سوم افغان و انگليس شد
يک عمل انجام شده  اطالع دادن روشی را که امان اهللا برای بدست آوردن استقالل کامل انتخاب نمود،

 خبرتخت شــاهــی  جلوسش را بر )یوايسرا(نماينده انگليس به هند و به ا .هند بود به دولت انگليس در
اش  آهسته و ُکند بود، وقتی هم جواب داد پاسخ بسياروايسرای پاسخ  15.اعالن استقالل کامل نمود داد و

اتخاذ نمودند که انگليس ها اين موضع را . هيچ مراجعۀ مستقيم به اعالن استقالل ننمود طفره بود و
 .دوجانبه منسوخ ش يکبتواند که  ،ونه موضوعی هحبيب اهللا يک موافقت نامۀ دودمانی بود-بااد قرارد

زيرا آنها اين را مسلم می دانستند  اين موضعگيری به مثابۀ يک تعجب و شگفت کالن به افغانها نرسيد،
ون جنگ نخواهــد بد برای آنها حق شانرا به آسانی و قدرتی که استقالل افغانستان را گرفته است،«که 
  16».داد

 جنگ در پيشرفت های بعد از افغانها آمادگی کامل برای بروز جنگ گرفته بودند و تالش نمودند که از
آنها شديدأ بين قبايل  .هند برای پيشبرد اهداف شان استفاده کنند آسيای مرکزی و احساسات ملی در

کمربند قبيله ای اسلحه  می نمودند، و درمذهبی  -ملی تبليغات پشتون آمادگی برای جنگ می گرفتند،
و اميدواری ارتش  به وسيلۀ افغانها استقبال می شداين کوشش با شور و ذوق زيادی  .دندکرتوزيع می 

رهبران افغان به تمام  17.باال برد استقالل کامل طرفداری ميکردند، که از را قبايل مرزی از ای و عده
مبارزه عليه می ورزيدند که خود را برای  واقعی اند اصرار افغانهای که مسلمانان و وطن دوستان

را آماده ميکردند و  خود انگليسها نيز 18.آماده کنند» دشمن هميشگی استقالل افغانستان« بريتانيای کبير
چندين دليل زمان جنگ برای  بنا بر ♣.عداوت شروع شد به نتيجه نرسيد، وقتی مذاکرات بين دو کشور

آلمان، ترکيه و شوروی استقالل افغانستان  هم پاشيده بود، وری روسيه ازتامپرا .ه بودهدف افغانها آماد
اختالل های  مصر هند همچنين و در در .به رسميت شناخته بودند Brist Litofskرا به وسيلۀ قرارداد 
رای سرمايۀ هند ب ناسيوناليست های هند عليه استفادۀ قوا و اجتماعی وجود داشت، گستردۀ سياسی و

ارتش انگليس تقاضای رفع بسيج عمومی  ازحاليکه مردم  در 19.اهداف امپرياليستی اعتراض نمودند
به قول هارولد  20.وری انگليس را می نمودندتمالی تعهدات امپرا کاهش بار و) موبليزه کردن(

الشی ناسيوناليست های آسيا معلوم می شده که به مت ساير افغانها و Harold Nicolsonسون لنيکو
ويلسون و روسيه  مقابل رئيس جمهور پی برده بودند و قوای متحد در انيای کبيرتشدن سيستم قدرت بري

 در ذهنحتا « :می گويد نيکولسون. شده بود »ضمامقبولی پرنسيب حق خود اراديت وعدم ان«تعهد به م
اتحاديۀ تجارتی  .بودها  اين پرنسيب تخطی از و معنی تخلفبه امپرياليسم  ،ساده ترين انسانناخودآگاه 

به وجود آمده بود که  ) دادگاه( تريبونالی بصورت آنی .منحل شده بود The Concer of Europکهــن 
با بود که تريبونال جهانی  اين تريبونال، .اعتراض ممکن بود ،آن عليه دستگاه جنگی قدرت غربی در

  21.»بوددر تفاوت اروپايی عمومی  افکار
جالل آباد که  در کابل را بمباردمان نمود، جالل آباد و ی هـــوايی سلطنتی انگليس،جريان جنگ قوا در

 و سنگر و حربیفابريکه  به کابل در تأسيسات نظامی تا حدودی تخريب شد، دو بار بمباردمان شد،
تش ار. آنها برای چنين محاربه ای آماده نبودند با وجود آمادگی افغانها، 22.داصابت کر استحکامات شهر

 مقابل يک منازعۀ بزرگ و نمی توانست در سازماندهی و لوژستيک ضعيف بود و نظر آنها از
ارتش افغانستان  .نتيجه جنگ به يک سلسله حمالت کوچک ابتکاری تبديل شد در .طوالنی ايستادگی کند

سنگر و  يگانه موفقيت نظامی اش تسخير .نتوانست و قادر نبود که يک پيشرفت عمومی بکند
                                                 

جنگ وقتی بروز نمود که قوای منظم افغانستان در چندين نقطه از خط فاصل گذشتند و نقاط استراتيژيک را در درۀ  ♣
مير نظامی عمل متقابل کردند و فرمانده کل اعتراض شديدی به ا اقدام هابا  برتانوی دولت هند. خيبر اشغال نمودند

 مراجعه شود به. بردارد» شاقدام هياگامهای فوری برای رفع و جلوگيری از «فرستاد و از او مطالبه نمود که 
 Communique at the IndiaOffice In the Near East, Mag 16, p 449 .  
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ود هسمآن باعث پشتيبانی قبايل وزيری و خان بود که دستاورد  تال به وسيلۀ قوای نادر حکاماتاست
که  طوری همان را بدست نياوردند،) پشتون( صورت افغانها پشتيبانی همگانی اقوام پتان بهر 23.شد

انگليسی و نظامی هدايت شده به وسيلۀ مقامات  يک کامپاين فعال سياسی و يمنبه  .انتظارش را داشتند
   *.يک قيام سرتاسری اقوام پتان جلوگيری شد از خيبر، شکست افغانها در

تخنيکی  نظر ازمقابل يک دشمن مافوق  پيشبرد يک جنگ طوالنی در افغانها که بی ميل و ناتوان در
ترس  مقاومت سرسخت افغانها وبنابر  .ندنمود 1919می  28 دوستی را در بودند تقاضای صلح و

معاهـــدۀ راولپندی  را قبول نمودند و درجنگ متارکۀ  انگليسها ،قيام عمومی کمربند قبيله ای از دايمی
 می باشد، حق خود اراديت کامل کشوری که دارایافغانستان را به مثابۀ  1919اگست سال  8به تاريخ 

طريق هند  از صدور اسلحه و هلغو نمود انگليسها متعاقبأ سهميه شانرا به امير( 24.ندبه رسميت شناخت
بود که خط  صورت او مجبور بهر امان اهللا بهای استقالل افغانستان را پرداخت، ).درا متوقف ساخت

 نتيجه اش اين بود که به انگليسها اجازه بدهــد که موقعيت شانرا در 25.ديورند را به رسميت بشناسد
 آن د کنترول معنوی و سياسی شان درمور کمربند قبايلی پتانها تقويت نمايند و اميدواری افغانها را در

  .کند تيره و تار مناطق
  

  :سـياسـت خــارجـــی امــان اهللا
  
او روابط  :را تعقيب کرد یمختلف هایکمی سردرگمی و ترديد سياست خارجی امان اهللا مسير از بعد

د و تالش روابط افغانستان را با انگليس عادی نمو به مرور ساخت، ديپلماتيک را با روسها برقرار
که به وسيلۀ مواد شد که توازن قدرت را  او قادر .برای همبستگی و همکاری با جهان اسالم را نمود

 جديد آن استقالل عمل از مهم تر .سازد پيمان نامۀ انگليس و روس برهم خورده بود دوباره برقرار
 طريق استفاده کردن يکی در شوروی و انگليسها را از برايش اجازه ميداد که مطالبات اتحاد ،افغانستان

  .کند موازنه مقابل ديگری،
 روابط دايمی،«امان اهللا آرزوی برقراری  آنکه افغانستان استقالل خود را بدست آورده باشد، حتا قبل از

 به زودی بعد از 1919اپريل سال  7 در. جريان گذاشته بود دراش را با روسها » و دوستانهمستقل 
خارجه به آدرس کميساريت  طرف محمود طرزی وزير يکی از رستاده شد،جلوس دونامه به مسکو ف

تخت  بر از] لينين -ک  [  جمهوری روسيه کبير رئيس جمهور«آن به  وزارت خارجۀ روسيه که در
 رئيس جمهور«نامۀ دومی، نامۀ شخصی امان اهللا به  .داده بود خبر» امان اهللا خيرانديش، نشستن امير

اين واقعيت تأکيد می ورزد  اين نامه امان اهللا بر در .فرستاده شده بود» وسيهمحترم جمهوری بزرگ ر
 تفکر خود، روانشناسی افغانها هميشه در«که افغانستان آزاد و مستقل است و متذکر می شود که 

   26»حمل ميکرده استرا برابری، انسانيت و آزادی 
ستان به مناسبت دفاع قهرمانانۀ آنها برای به امير و مردم افغان پاسخ داد، و 1919می  27به  لينين

همان ماه يک هيئت  در 27.آزادی تبريک گفت و پيشنهاد برقراری روابط ديپلماتيک را قبول نمود
 درگونه مقام رسمی داشتن هر او.ت اهللا به مسکو رسيدتحت سرپرستی مولوی برک» افغان«اعزامی 

اما  نه يک کمونيست و نه هم يک سوسياليست است، تأکيد ورزيد که او را رد نموده ودولت افغانستان 
که  نمود اين رابطه او اظهار در .هند می باشد يک ناسيوناليست آسيايی عالقمند به خروج انگليسها از

  28.روسها و ناسيوناليست های آسيا متحدين طبيعی می باشند
 حاد شوروی عليه بريتانيا،ات آنها امکانات بزرگی در .ميکردند فکر طور مقامات شوروی دقيقأ همين

ناسيوناليست  -رگ مذهبيونزموقعيت استراتيژيک افغانستان به حيث راه به آسيا و تأثيرات ب دربويژه 

                                                 
متعددی هندی  مقامات انگليسی اداره حفظ همکاری رهبران جنگ بيطرف ماندند و مهمندی ها و افريدی ها در اکثر

  مراجعه شود به. و قبايل را محفوظ نگهداشت
• May 15, Communique of the India Office in the Near East ,May22-1919-p 477-and –

June 13-1919 p.s 
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 جهان اسالم، با توجه به اهميت انعکاس ستيزۀ افغان و انگليس در 29.می ديدند مسلمانان هند افغان بر
   σ.سالميسم را به مثابۀ يک هـــدف تعقيب کندا -لينين حتا امان اهللا را تشويق می نمود که پان

 و افغانستان يگانه کشوری مستقل«: نوشت که نينيل 1919سال  نوامبر 27يک نامه به تاريخ  در 
را به دور آنها و رهبری  ،بنددنيا است و سرنوشت وظيفۀ بزرگ اتحاد تمام مردم مسلمان در مسلمان در

در  1920 سپتامبر 13 کشور قراردادی را در اين دو 30.ته استآنها به سوی جادۀ صلح و استقالل گذاش
همان سال به وسيلۀ شوروی ها و به ماه اگست 1921فبروری  28کابل امضا نمودند، اين قرارداد در 
ستد  داد و قوی تری در موقعيت بسيار اين معاهده افغانها را در 31.»به وسيلۀ افغانها به تصويب رسيد

تمام قلمرو روسيه  به تمام اموال شان درپرداخت پول گمرکی  افغانها از .داد قرارانگليسها با معامالت 
ساالنه مبلغ  ،)6 مادۀ( آن که خريداری شده بود خارج از خود روسيه و چه در چه در که معاف شدند،

استقالل واقعی و آزادی « ،8مادۀ  در). 10مادۀ ( قول داده شد يک مليون روبل و کمک های ديگر
اين  .به رسميت شناخته شد» باشد آنجا مستقر گونه نظام دولتی که در هراين که ا و خيوه با قيد بخار

توشــه اعطايی بود به افغانها و موفقيت امان اهللا را به مراتب به مثابۀ قهرمان همبستگی اسالمی باال 
سی ای که ممکن باعث افغانها به سهم خود موافقت نمودند که به هيچ موافقت نامۀ نظامی و سيا .برد

 که پنج قونسلگری در ه شدبرای روسها اجازه داد شود موافقت نکند و) 3مادۀ (زيان عاليق جانبين 
روسها ) The times of London(روزنامه تايمز آف لندن  به قول .)4مادۀ (  نمايند افغانستان باز
برای بهبود  ين روسین مهندسکابل و فرستاد راديو درقوی  فرستنده يک صدد استقرار همچنين در

يک جادۀ  عمرانشامل  اين روزنامه گمانه زنی ميکند که چنين بهبودی ممکن .ارتباطات افغانستان بود
مرزهای  قندهـــار و کشک در يک خط تيلگراف بين کابل، نصب انستان،بهتری بين ترکستان و افغ

  32.شدمی  ن روسیهواپيما ها و متخصصيهــوايی با  پايگاهشوروی و ايجاد يک 
همزمان امان اهللا به سوی برقراری روابط ديپلماتيک با کشورهای اروپايی و اياالت متحدۀ امريکا 

به کشورهای مختلف اين هدف  به طرزی دستور داد که پيام ديپلوماتيک با تأکيد بر حرکت کرد و
 گليس و کشورهای بالتيک، پولند،ان فرانســـه، بلجـــيم، هيئت به رياست محــمــد ولــی خان از .بفرستد

افغانها موفق به برقراری  1922 و 1921بين سالهای  33.نمود ايتاليا و اياالت متحدۀ امريکا ديدار
 طرف رئيس جمهور اياالت متحده هيئت از در .روابط ديپلماتيک با فرانسه، ايتاليا و آلمان شدند

ی که هم به رسميت شناختن امان اهللا و هم عمل پذيرفته شد، 1921جوالی  26به  Hardingهاردينگ 
مشوره داد  آن به امير فرستاد و در نامه ای به امير هاردينگ نيز *.استقالل افغانستان را شامل می شد
برقراری مناسبات  34.افغانستان ممکن باعث نگرانی های جدی شود که ايجاد نمايندگی ديپلماتيک در

ناسيوناليست های ترکی . بود اهميت خاصی برخوردار و فارس از با ترکيهبويژه ديپلماتيک افغانستان 
آنها : برقراری و استحکام روابط افغانستان با شوروی بازی کرد جمال پاشا نقش بزرگی دربويژه 

بی اعتمادی افغانها نسبت به روسها بکاهند و آنها را معتقد سازند  که از دادند خرجتالشهای زيادی به 
امان اهللا خود نقش و اهميت ترکها را  35.شرق کمک کنند در یجنبش پان اسالمکه روسها ممکن به 

ايدۀ شريف «نوشت که جمال پاشا به افغانها  1920سال  ماه دسامبر يک نامه به لينن در. روشن نمود

                                                 
σ ام ان رويی به قول M.N.Roy نين در حرکت های آزاديبخش مستعمراتی که به وسيلۀ طبقۀ خرده بورژوا رهبری يل

م به مثابۀ سحتا پان اسالمي) Context( در اين ارزيابی. خی پيشروندۀ انقالبی، يک هدف را ميديد، قوای تاريمی شدند
موقعيت کمال اتاترک در . د و مستحق پشتيبانی از طرف جنبش جهانی کمونيسم استويک حرکت انقالبی ديده می ش

استالين مبارزۀ . مراجعه شود M.N.Roy,pp.390-411,538به . می شد ه در نهايت به سود بلشويک ها ارزيابیترکي
به . امان اهللا را يک مبارزۀ انقالبی می دانست، زيرا باعث ضعيف شدن، مختل کردن و از بين بردن امپرياليسم می شد

M.G.Reyser  مراجعه شود 27صفحۀ.  
سفير اياالت متحده امريکا در نادر خان فرستاده شدۀ آن زمان به پاريس روی يک معاهدۀ دوستانه با  1925در سال  *

کيلوگ به سفيرش دستور . فرستاده شد Keloggيک نقل مسودۀ معــاهــده به وزير خارجــه کيلوگ . پاريس بحث نمود
. هيچ سندی ديگری در مورد مذاکره در اين رابطه وجود ندارد. داد که به نادر خبر بدهد که اين مسوده بررسی می شود

  .مراجعه شود 557-58ات روابط خارجی امريکا، صفحات به نشريات دفتر مناسب
Department of state.papers,pp.557-58:Nader to Herrick,October 30.1925 and pp.559-
60:Kellogg to Herrick January 26.1926 
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کمک های  را توضيح داده و به آنها از »رابطه با آزادی جهان شرق شوروی در و قصد اتحاد) آزادی(
  36يادآوری نمود روسها دريافت نموده است، مادی که ترکيه از اخالقی و

به رسميت  آن ترکيه استقالل و منعقد شد که در 1921افغانی به اول مارچ سال  -يک قرارداد ترکی
مادۀ (  تصديق ميکند» مفهوم کامل کلمه به حيث کشور مستقل به معنی واقعی و«شناختن افغانستان را 

افغانستان و ترکيه موافقت ). 2مادۀ( استقالل کامل تصديق شد رقی به آزادی وحق تمام ملت های ش). 1
با کشور ثالثی قرارداد نبندند  مقابل وجود داشته باشد طرف کشور صورتی که اعتراضی از نمودند در

ن تيوری اي در). 5مادۀ ( سازد جريان با خبر همديگر را ازثالث،  کشور باانعقاد قرارداد  و بايد قبل از
ها قول دادند که ترک. می دهــد را است خارجی يکديگريی به سأحق ر کشور، دو قيد و شرط به هر
که افغانها بعدآ ميل  صورتی نظامی برای مدت پنج سال به افغانستان بفرستند و در و کارشناسان علمی

اسالمی را با خود  -قرارداد زياد صدای فرعی پان ).8مادۀ( می توانند آنرا تمديد کنند داشته باشند،
استقالل بخارا و خيوه را به  دو امضا کننده، بيداری شرق را کاِر خداوند متعال دانستند، هر .داشت

به رسميت بويژه التزام برقراری مناسبات و روابط نزديک با تمام نيروهای مسلمان  رسميت شناختند،
   37).3مادۀ ( ديداسالم و حمايتگر خالفت تصديق گر رهبرشناختن ترکيه به مثابۀ 

کمک نظامی و فرهنگی  مهمترين قرارداد ها برای امان اهللا و مدرنيست های افغان بود، اين يکی از
داخل  طريق آن مدرنيته در را نشان ميداد که از مسيری ترکيه با اتحاد اسالمی همآهنگ بود و بنابرين

بود و می  بااليی برخوردار) اراعتب( پرستيژ خالفت از ترکيه به حيث مقر. افغانستان وارد شود
افغانستان يک  1922جون سال  22به . خنثی کردن ضديت سنتگرايان ُممد واقع شود توانست در

ای اهميت ويژه  مواد اقتصادی اين قرارداد از .کرد طرفی با فارس منعقد قرارداد دوستی و بی
را نمايش  کشور پستی بين دوآنها نخسستين قرارداد گمرکی و ): 7مادۀ  "وصامخص( بود برخوردار

بلکه  ،امان اهللا نه تنها موقف ديپلماتيک افغانستان را تقويت نمود انعقاد قرارداد با فارس، در 38.ميداد
دو  هر .بين مسلمانان شيعۀ کشورش باال برد دربويژه شخصی خود را نيز ) اعتبار( همچنين پرستيژ

ايجاد  اسالميست ها همه در -آن پان افزون بر .شدندمدرنيست منعقد  –قرارداد به وسيلۀ ملی گرايان 
  39.ديدند اخالقی و سياسی دوبارۀ جهان اسالم را میاعمار  آغاز روابط نزديک اين سه کشور

  
   يسماسالم -امـان اهللا و پـان

  
به زودی . اسالمی را تعقيب ميکرد -امان اهللا يک سياست نظامی پان يل سالهــای حــاکميت اش،ااو در
اين  در .کوششی صورت گرفت تا روابط افغانستان با همسايه اش بخارا را بهبود بخشد شجلوس از بعد

بخارا فرستاد که درآن به او استدالل  خان امير عالم نامۀ طوالنی يی عنوانی سيد مير امير مادر رابطه،
مسلمانان جهان  يرهمچنين برای سا ميکند که تجديد اتحاد مسلمانان برای مردم بخارا و افغانستان و

اهللا امان : خلوص نيت اش را نشان داد، او نوشت واين مورد افغانستان مهربانی  در .می باشدضروری 
  40.قراردادش با روسها را مشروط به رسميت شناختن استقالل بخارا نمود

الی يک بمان اهللا توضيح داد که او يک شبه قتل پدرش ا يک سخنرانی به مناسبت نخستين سالروز در
تخريب خالفت به مثابۀ  فکر اروپا در قدرت کبير !.يدمسلمانان جهان می بين وحشتناک را برباالی سر

تصميم به اعالن جهاد و  خوشحال است که مسلمانان هند به پشتيبانی هندو ها نيز :او گفت .يک نهاد بود
 او خاطر. شودنانها حل که مسئله خالفت به اساس خواست مسلم صورتی در هند گرفتند، يا مهاجرت از

هيچ مسلمانی تحمل «سازد که  خبر او خودش به انگليس ها نوشته است تا آنها را با نشان ساخت که،
گردن نهادن خالفت  شاهــد اين نمی تواند، از او بيشتر خالفت ندارد، امور هيچگونه مداخله ای را در

هم اياالت متحده وهم فرانسه  ،کشور دو ه هرنمود ک با التفات ذکر اهللا امان ».ی باشدحاکميتبه هيچ 
 روسها به خاطر فاصله بگيرند و او صميمانه از سياست ضد خالفت بريتانيای کبير متمايل بودند که از

خالفت و  از عزم راسخش در پشتيبانی براو  .سياست آنها نسبت به جهان اسالم ستايش کرده است
فداکاری مسلمانان  خواستار همزمان او نيز .اتحاد مسلمانان شد و خواستارتأکيد نمود  راه اهللا ُمردن در

  41.ويرانی و ناتوانی است شد که يگانه راه نجات جهان اسالم از نيسممسئله پيشرفت و مدر در
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که حد اقل به شکل تلويحی  امان اهللا تالش نمود ،ميسماسال - برای ارتقای مقامش به حيث قهرمان پان
به  1919سال  اکتوبر در 42.خيوه را به خود نسبت بدهــد تقالل بخارا وتامين تعهد روسها به اس

خدمت مبارزۀ او  کمک مادی برای شهزادۀ بخارا فرستاد تا در ، نيروی انسانی وبخارا درخواست امير
برای ارتقای نفوذ سياسی افغانها و برای تقويت موقف  .گيرد ارتش سرخ قرار عليه قوای انقالبی و

 او همچنين تماس های با رهبر .نمود هللا مناسبات ديپلماتيک را با حاکم بخارا برقرارامان ا امير،
تا به آنها با ارسال اسلحه  نمود، قرار ترکستان بر جنبش باسمچی در شوروی، ناسيوناليست مذهبی ضد

آسيای مرکزی به  سياست افغانها در .صورت ممکن به وسيلۀ نيروی انسانی کمک کند همچنين در و
يک امارت مستقل بخارا می توانست که به مثابۀ يک حايل از  :اسالميست ها می چرخيد -ور اتحاد پاند

بخارا به  از حمايت خويشاز  که نستنداتوافغانها می  عليه روسها وعاليق آنها به افغانستان استفاده شود،
 در مقابل» تهديد سرخ« از ترس ند ونروابط شان با انگليسها استفاده ک ستد در داد و ابزارمثابۀ يک 

تبديل شود،  دايمیروسيه به يک واقعيت  اگر تجزيه ترکستان از و. دنمورد استفاده قرار دههند را 
  43.ودتبديل می ش غالب-افغانستانبرای يک توجه کنفدراسيون آسيای مرکزی  بخارا مرکز

حق تعيين سرنوشت  ن شعارهند که طرفداران آ سياسی خالفت در -جنبش مذهبی امان اهللا همچنين از
 .پشتيبانی نمود ،ندمعنوی قدرت خالفت عثمانی را ميداد يوی وندنگهداری  حفظ و برای تمام مردم و

اين مسلمانان هند که به  بسياری از. وری عثمانی مبارزه می نمودندتچنين عليه تخريب امپرا آنها هم
آسايش  مثابۀ يک ضرورت برای اتحاد و وری عثمانی و رهبری معنوی حاکمان آن بهتنگهداری امپرا

خالفت و حاکميت  وری عثمانی وتامپرا قبال سرانجام سياست انگليسها در مسلمانان درود می گفتند،
 در 44.ترک نمودند 1920تابستان سال  دررا هند  تقبيح نمودند و را هند شان در» کافر«و ستم پيشه 

آنها استقبال  به افغانستان سرازير شدند، و امان اهللا از مسلمان نفر 18000ز هنگام اين مهاجرت بيشتر ا
 مهمان نه تنها انتظاردر افغانستان آنها  ن شان،رهبرا قبلیوعده های  بنابر .بودند آنها فقير اکثر .کرد
اين که افغانها از  حالی دردرست  45.می پروراندند سر در نيززمين را  تصاحب ، بلکه انتظاروازین

امان اهللا  پناهنده ها ازاين رهبران  از، بعصی کردند احساس خطر هم مطالبه می شدند،انتطارات که پي
رهبران  هند محمد علی يکی از در .مسلمانان آنجا را آزاد نمايد که به هند حمله کند و کردنددعوت می 

ه اين مبارزه جنبش خالفت اعالن کرد که افغانها بايد به هند حمله کنند و اين وظيفۀ مسلمانان است که ب
  46.ورزنداشتراک 

بخارا به افغانستان  امير با فرار) 1920سال  سپتامبر( بخارا حکومت شوروی در اين ميان استقرار در
تا موقعيت اش را به حيث  و ادامۀ جنبش باسمه چی به امان اهللا شانس های جديدی را مهيا ساخت،

بخارا  بخارا را رد نمود و به امير دولت روس در او پيشنهاد دوستانۀ. باال ببرد ميسم اسال - پان رهبر
شمال  آنها از 47.باشدبه باسمه چی ها شده  شايد پولی نيز پشتيبانی سياسی و اخالقی و .پناهندگی داد

 آنزمان رهبر پاشا که در امان اهللا همچنين با انور .افغانستان به حيث پايگاه نظامی استفاده می نمودند
  ♣.نمود رابطه برقرار ،جنبش باسمه چی ها بود

                                                 
به شوروی پناهدگی وری عثمانی بيرون رانده شد، نخست به آلمان و بعد تبه علت جنگ جهانی اول انور پاشا از امپرا ♣

او به بلشويست ها پيشنهاد نمود که او می تواند به تحريکات کمک . را بخود گرفت» بلشويست ملی«جست و ژست يک 
او داوطلب شد که با خالفت و . نمايد و مسلمانان شرق ميانه را برای يک انقالب عليه امپرياليسم انگليس سازماندهی کند

افغانستان به از و همچنين با قبايل پتان در واليت مرزی شمال غرب، به اين فکر که اسالميست  - ساير جنبش های پان
و  414 – 228صحفۀ  M.N.Royبه . حيث پايگاه نظامی برای جنبش انقالبی در هند استفاده کند، روابط بر قرار نمايد

Passim به اين . رهبر باسمه چی ها شدروسيه را اغفال نمود و ) 1921در سال (زمانی او در ترکستان . مراجعه شود
او در نبردی . صادر نمود و احيای استقالل بخارا و خيوه را مطالبه نمود) ضرب االجل( ترتيب او به روسها اولتيماتوم 

  : يات فعاليتهايش در ترکستان، مراجعه شود بهئکشته شد، برای جز 1922در سال 

Les Basmatchis . PP 45-55 I and Baymirza Haite 

Turkestan im xx Jahrhuuut .Darmstadt,1956,pp,185 
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جهان  تشويق های ناسيوناليستی ضد انگليسی و پان اسالمی امان اهللا موجب تحسين او در فعاليتها و
را به امير » پيام مشرق« خود ديوان مشهور هند، و فيلسوف مشهور محمد اقبال شاعر. اسالم شد

اسالم  وا خواهــی و طرفداری امير ازايرانی به نام وحيد دستگردی، ه شاعريک . افغانستان تقديم نمود
چنان پاداش  هم امير 48.دونماستقبال » چکامه های اتحاد اسالمی«اثرش به نام  را درميسم اسال -و پان

 در. دريافت داشتميسم اسال -اهداف پان پشتيبانی فعال اش از های سياسی و روانشناسانۀ برزگی از
انگليس به گونۀ مثال اين پاليسی تعهد و ميثاق های مذهبی افغانستان را با  - جريان جنگ سوم افغان

مبارزه با دولت  را در موقف سياسی و نظامی کشور و يل مرزی و مسلمانان هند تقويت نمودپتانهای قبا
  . هند بريتانوی نيرومند ساخت
کند تا به اين ترتيب  نزديکتری با ترکيه و فارس برقراربه آن بود تا روابط  امير همچنين به سادگی قادر

 - آن پاليسی های پان از مهمتر. رهبران مسلمان شرق ميانه را بدست بياورد حمايت معنوی ساير
پرنفوذ ترين رهبران مذهبی افغان که تعليمات  بعضی از اسالمی امير، خود افغانها را متحد می ساخت،

با  49هم فعالين ضد انگليس بودند، اسالمی و -که هم ستيزه گران پان بودند،ديده » ديوبند«دينی شانرا در
 .اسالمی امان اهللا يکجا شدند -پاليسی های پان ت ناسيوناليست ها به پشتيبانی ازسمدرني
 .اين منطقه فرو نشاند بود که نزاع طلبی اش را در امان اهللا مجبور 1922سال  صورت بعد از بهر

را جستجو  و سياسی مطالبه می نمود که او عادی کردن روابط با بريتانيای کبيرمالحظا ت اقتصادی 
منابع محدود مالی و موقعيت  .آسيای مرکزی شوروی را رهــا کند پاليسی مداخلۀ فعال در کند و

با مخالفت . اسالمی بودند - راه فعاليتهای درازمدت و گزاف پان موانعی در محصور به خشکۀ کشور
بنابرين مانع پيشرفت  کرد، میافغانستان را منزوی  "اا شوروی و انگليس، او مجددهمزمان وی ب

  .شد میاجتماعی و اقتصادی 
 واژگونی امير بعد از .آسيای مرکزی بود پيروزی اتحاد شوروی در يک مالحظۀ بزرگ سياسی،

دايی طلبانۀ زبانی و جنبش های انقالبی و يا جاز اتحاد شوروی حمايت  ازدياد ترس امان اهللا از بخارا،
امکان يک جنبش  ازاو و مشاوران وی ممکن . فرهنگی اقليت های اتنيکی شمال افغانستان قابل فهم بود

واقعيت امر نيز چنين بود که کمينترن چندين تالش . افغانستان نگران بوده باشند کمونيستی انقالبی در
 50.بيافريند کشور د، تا کادرهای انقالبی درنمو 1919سال  درافغانستان  درنفوذ اعمال بيهوده برای 

 بخشی از .آلمان آنرا به راه انداخته بود کمپاين تبليغاتی عمومی بود که کمينترن از شامل اينافغانستان 
جنبش ها و قيام های آزادی  اين کمپاين جزوه های حکاکی شده به زبانهای محلی بودند که دفاع از

توضيح می که به شکل مسلسل به زبانهای مختلف کشورهای شرقی خواهی ملی و اجتماعی را ميکرد 
 ماه دسامبر برلين در در های دول شرق يک نشست کميته مرکزی کمونيست يک نمايندۀ افغان در. شد

 1920سال سپتامبر  باکو در افغانها همچنين به کنگرۀ مردمان شرق که در .شرکت داشت 1919سال 
هم که يک نماينده به نام  "و حقيقتا 51.اشتراک ورزيدند ،ين شده بودکه مصارف آن توسط کمينترن تأم

يد منابع روسی گزارش ميدهــد يکی از تحقيقات جد. ه هيئت رئيسه کنگره عضويت داشتبکارا تاميو 
به داخل  آزاديخواهـــانۀ انقالب اکتوبر انتقال افکار شان در برگشت به کشور هيئت افغانی بعد از«که

 آشوبگران بلشويک در ـد که چند تن ازنبعضی گزارش ها نشان ميدهـ 52».نموده است کار مردم بسيار
شهرهای که به وسيلۀ  يکی از شريف، شهرها منجمله مزار هرات و ديگر مراکز در 1920اوايل سال 

به قول  53.فعال بودند ،به حيث مرکز تبليغات انتخاب شده بود 1924سال  در کميتۀ اجرايی کمينترن
مورد کنگرۀ  نشريات در شده در حکايت های منتشر بسياری از بخارا به افغانستان و امير فرار ی،فاطم
بين  يک لحظۀ مساعد بودند که او را از رفقای بلشويست او فقط منتظر« امان اهللا متيقين بود که باکو،

بعضی  اخبار بود، اين قرار قضيه از بهر صورت 54».کنند ببرند و يک دولت شوروی به کابل مستقر
لشويک بمقابل تبليغات  که به شدت در ،بوددولت افغانستان رسيده  مسؤلين اين فعاليتها بدون ترديد به از

جستجوی برقراری روابط  در اين کشور زمانی که حتا در ،ندمقاومت ميکردشان سرزمين  ها در
با وجود اينکه  55.بود آسيای مرکزی ديپلوماتيک دوستانه با روسيۀ شوروی و رژيم های شوروی در

اما  نگاه کنند، »)Trojan horse( اسپ تروا« انگليس، تمايل داشتند که به امان اهللا به حيث محرکين
 ورزيد که تمام اسلحه های شوروی که به افغانستان برای استفادۀ احتمالی در حاکم افغانستان اصرار
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شود و مي داده خود دولت افغانستان انتقال هند فرستاده می شود، توسط جنبش آزاديخواهـــانۀ ملی در
 M.N. Royبه قول کمونيست هندی . خلع سالح شوند تمام انقالبيون هند که داخل افغانستان می شوند،

نيروهای شوروی به داخل  دخول برای اجازۀ قصدیافغانها اين را روشن نمودند که آنها هيچگونه 
چنين  نه هم ميل اشتراک در و نداشتندعليه هند  نظامی عمليات آن به حيث پايگاه از استفاده قلمرو آنها و

   56.عملياتی داشتند
به او ميالن  .منطقه برگشت امان اهللا آهسته به طرف سياست سنتی جستجوی توازن قدرت در اخير در

مقاصد شوروی و تا حدودی به  تا حدودی به علت نگرانی های رو به ازديادش از سوی چنين سياستی
به آنها حتا تهديد  و ديپلماتيکغرب و اعتراض های شديد -واليت مرزی شمال کيم انگليسها درعلت تح

 اين تغير 57.بود عليه هند افغانستان بر در) واقعیغيرواقعی يا ( شانمورد فعاليتهای  دولت شوروی در
 و بعضی ازسنت گرايان  ايده ای که برای بسياری از بود، جهت به معنی نزديکی با بريتانيای کبير

 وزير جهت همچنين به شدت با مخالفت جمال پاشا، اين تغير( .بود انگيز ناسيوناليست های افغان تنفر
سازماندهی مجدد ارتش و فعاليتهای سياسی  در 1920-1921 های سال کسی که در اسبق جوان ترکی،
 1921سال  ماه نوامبر 22 امان اهللا در با وجود اين مخالفت ها، 58.)، روبرو شدبود دهضد انگليس متع

لندن و کابل تاسيس شده و برای  اساس آن نمايندگی های در قراردادی با انگليسها امضا نمود که بر
مواد  شد، يکی ازتعيين  مدرنيزه کردن کشور به منظور معينی افغانستان معافيت گمرکی برای اجناس

 59.شرق افغانستان بود درشوروی  گری هایلکنس عدم اجازه به گشايشبه مهم موافقت افغانستان 
اسالمی  - چند امان اهللا به پشتيبانی معنوی فعاليتهای گوناگون پان هر که اين قرارداد منعقد شد، هنگامی
انقالبيون ضد انگليسی مانند مهندرا  .داخلی افغانستان بود اصالحاتبه  اما تمرکزش بيشتر ادامه داد،

و » نخست وزير« ،»رئيس جمهور«(و محمد برکت اهللا  σ یعبيداهللا سند Mahandra pratapپراتات 
امان اهللا به تحسين  60.افغانستان جای امنی نيافتند اين در بعد از )»دولت موقت هند« در» وزيرخارجه«

مقابل  وجه او را بی تفاوت در جهان اسالم اطمينان داد که ميثاق او با انگليسها به هيچ کنندگانش در
جون  17صورت نشريه اتحاد شرق به تاريخ  بهر .خالفت نمی کند بايل پتان وق سرنوشت مسلمانان،

جستجوی روابط دوستانه با  افغانستان در :لهجۀ پاليسی جديد خارجی افغانستان را نشان داد 1922سال 
  .تمام کشورها بود

                                                 
σ  هند به رسميت بشناسد و او را در » عضو دولت موقت«عبيداهللا سندی تأکيد می ورزيد که امان اهللا او را به حيث يک

رساند " او هم چنين اين مطلب را تلويحا. شورای داخلی خود بپذيرد که به ارتباط به مسايل جنگ و صلح با هند می باشد
  .Siddjp.384.که روابط او با اتحاد شوروی به ابتکار امان اهللا شروع شده است
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Amanullah declared war on Britain. 
6 Ghazi, pp. 22-23, 25-26; Mohammed Ali, War of Independene, p. 5. 
7 Great Britain, British White Paper: Hostilities with Afghanistan; India, Third 
Afghan War. 
8 Molesworth, p. 23. 
9 P .Sykes, Afghanistan, II, 268-70, and „Afghanistan“ p. 189; Fraser Tyler, 
Afghanistan, p. 195. On this, as well as the cause of the Third Anglo-Afghan 
War, see Toynbee, Survey, 1920-1923, pp. 377-80; and Nicolson, Curzon, pp 
159-60. 
10 Molesworth, p.23. 
11 Reysner, Afghanistan, pp. 143-60, and „Desiat let,“ pp. 67-86.  

اين واقعيت که مردان قبايل پتان در جنگ طرف افغانستان را گرفته اند،  )Gordon( به قول گوردون
 خود نشانۀ آنست که يک جنبش ضد امپرياليستی در هند، تحت تأثير انقالب اکتوبر، شروع شده است 

(Agranye otnosheniia, pp. 186-97, and “voina Afghanistan za nezavisimost,” pp. 
245-69). See also A. Kh. Babakhodzhae,. Afghanistans`s War, p. 4 (for a resume 
in Russian, see his “Voina Afghanistan,“ pp.235-40); Dvoriankov, pp. 259-61; 
Masson and Romodin, II 396ff; and Akhramovich, “Velikaia oktiabrskai 
revolutsiia,” pp. 217-21. 
12 A. Kh. Babakhodzhae,. Afghanistans`s War, pp. 8-9. 

تفاسير نويسنده جالب است، اما متأسفانه که بعضی از منابع او يا مشکوک اند و يا خارج از مطلب، و 
او گاهی غلط می باشد، به گونۀ مثال، او حتا تذکر هم نداده است که ) رويدادنگاری(کرونولوژی 

نکرد، از ترس اين که مبادا عليه  1919مهوری ترکستان هيچگونه کمک مادی به افغانستان در سال ج
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نمايندگان اعضای مرکزی کميتۀ  در اين مورد به اعالميۀ کزاکوف يکی از... شوروی استفاده شود

دی ميال 1919سپتامبر سال  24تاشکند » کمونيست« نشريۀ  اجراييه ترکستان و اعتراض افغانها در
ما گمان کرديم که کمک به ما به دليل « :ميدارند که اين گزارش، افغانها ابراز در. مراجعه شود

 مورد عقايد شوروی ها در در» .اما اين ساختگی و عمدی بود مشکالت تخنيکی به تعويق افتاده است،
  :اين مورد همچنين مراجعه شود به

M.V Frunze, Izbranye Proizvedeniia, Moscow, 1957, I 230, 237ff, 243, 452. …. 
جريان جنگ جهانی نخست و موقف ديپلماتيک انگليس نشان  فارس در تعداد نيروهای انگليس در

 Xii.228 43-.    کردن يک جبهه دوم عليه افغانستان را نداشتند ميدهــد که انگليسها پالن تحميل
.Dicksen.pp        . 

  
 1919فبروری سال  28تان می نويسد که امان اهللا  در سکتاب افغان 197احمد شاه در صفحه ... - 13

آن خودش متعهد به استقالل کامل ملت  که در کرد اعالميه ای صادر قتل پدرش، ميالدی اندکی بعد از
 13و به ) (Reysner, Nezavisimyisimyi Afghanistan, p. 138 .، مراجعه شود به افغان شد

آزاد  خارجی مستقل و سياست داخلی و عالم کرد که حکومت افغانستان درسال او علنأ ا اپريل همان
پيش قدرت های مستقل  است و می باشد، اين به اين معنی است که تمام حقوقی را که حکومت ها در

 Great  Britain: به مراجعه شود. دارا می باشند، می بايست که آنرا افغانستان کامأل بدست آورد
, British White Paper: Hostilites with Afghanistan, pp 4f. 

 
14 P .Sykes „Afghanistan“ p. 189. See also P .Sykes, Afghanistan, II, 265; and 
Ahmad Shah, Afghanistan,  pp. 194-95.  
15 Great Britain, British White Paper: Hostilities with Afghanistan, p. 5; 
Adamec, pp. 110-11; Marin, „ p. 137; Mohammed Ali, War of Independence, p. 
27. 
16 Ghazi, p. 2. 
17 Ibid., pp. 5,7. 
18 Ibid., pp. 9, 10-11. 
19 See Nehru`s attack against the British use of Indian troops in China, 
Afghanistan, Tibet, Mesopotania, and Burma, in B. A. Mirza, p. 559. 
20 Nicolson, Curzon, p. 159; Toynbee, Survey, 1920-1923, pp. 377-78. 
21 Nicolson, Curzon, p. 159. 
22 May 29 communique of the India Office, The Near East, May 30, 1919, p. 
501. 
23 May 29 communique of the India Office, The Near East, June 6, 1919, p. 525; 
Fletscher, Afghanistan, p. 192; Adamec, p. 122. 
24 For the text of the treaty, see India, Treaties, XIII, No. XXIII, pp. 286-88. 
Amanullah`s letter of May 24, 1919, in which he sought an armistice and a 
negotiated settlement, and attributed the Anglo-Afghan conflict to 
misunderstanding, is discussed in the May 29 communique of the India Office, 
The Near East, June 6, 1919, p. 525; and Adamec, p. 117. For other 
communications dealing with the armistice, see The Near East, June 27, 1919, p. 
613. For  a discution of the British political interests that were at stake during 
the peace negotiations, see Rushbrook Williams, India: 1920; and Adamec, pp. 
123-35. 
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25  For various interpretations of the treaty, see Mourey, pp. 262-64. For a Soviet 
view of The Third AfghanWar and the Peace of Rawalpindi, see Reysner, 
Afghanistan, pp. 143-60.  

جستجوی آتش بس موقت  دولت افغانستان در) Reysner(  آخرين کارهای روسنر اساس يکی از بر
آن داشت که جنگ آزاديخواهــــانۀ مردم عليه  چون عاليق ارضی غالب بودند و ترس از بود،

  .Reysner edited (Noveishai istoria, p. 175).ت بدهــــددس امپرياليسم انگليس را از
  

26 Izvestia (Tashkent), May 21, 1919; Dokumenty, II, 175; Teplinskii, pp. 7-10; 
Masson and Rodomin, II, 402-5. 
 
27 Izvestia (Tashkent), June 1, 1919; The Times, June 13, 1919.  

 :ميدارد جوابش اظهار می نويسند که لينن در) Nollau and Wiehe pp. 95-96(نولو و ويهه 
من به خود اجازه . ين به بعد به سوی استحکام ميرودا معتقدم که روابط دوستانۀ افغانستان و روسيه از«

 هرگزرا  افغانستان  تأکيد بورزم که استقالل دولت کبير احساس همدردی و اعتقاد راسخم ميدهم که بر
صورت متن نامۀ  بهر .کرده می تواند پا  ين نه به وسيلۀ زور و نه به وسيلۀ نيرنگ زيرا بعد از کسی

  .Dokumenty, II, 174-75...مراجعه شود به. ندارد بر می لينن چنين بيان را درماه  27
  

28 Izvestia, May 6, 1919; and  Eudin and North, p. 83. 
29 See the declaration of A. Voznesensky, the chief of the  Eastern Department 
of the  People`s Commissariat, in Izvestia, May 8, 1919, as quoted by Eudi and 
North, p. 83. 
30 Fischer, The Soviets, I, 286. 
31 Reysner, Afghanistan, p. 207; Raskolnikov, Afghanistan, p. 20. See the text of 
the Soviet-Afghan treaty in Dokumentty, III, 550-55; and Degras, Soviet 
Documents, I 233-37. 
32 The Times, September 21, 1921. 
33 L’Asie Francaise, April 1921, pp. 173-74; Castagne, „La politique exterieure,“ 
pp. 1-25. 
34 U. S. Department of State, Papers, 1921, pp. 258-61: Hghes to Harding, July 
18 and 21, 1921, and harding to Amanullah, July 29, 1921. 
35 L’Asie Francaise, November 1921, p. 421; The Times, March 17, 1921; 
Denis, p. 256. According to a contemporaray Sopviet source, “Jemal Pasha gave 
lossons in enlightened statesmanship” to Afghan leaders, “dispelling Afghan  
suspicions of Moscow. “ Nikulin, “Afghan I Angora, “ Novii Vostok, 1922, No. 
2, as qouted in a review of Soviet studies in Afghanistan, in CAR, IV (1956), 2, 
173-74. 
36 L’Asie Francaise, November 1921, p. 421; See also Fischer, The Soviets, I, 
385. 
37 See the text in Toynbee, Survey, 1925, pp. 385-87; Mears-Grinnell, pp. 643-
44; The Islamicc News, May 12, 1921. 
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38 See the Near East, August 18, 1921, and Echos de lÍslam , january 15, 1922. 
For the text of the treaty and additional provisions, see league of Nation, Treaty 
Series, XXXIII, 295-301. 
39 The Islamic news, june 16, 1921 
40 For the text of this letter, see Arthur ranson´s article in The Manchester 
Guardian, august 5, 1921, and LÁsie Francaise, november 1921, pp. 420-21. 
41 S. M. R. LÉmir, pp. 1-4. A copy of the text of his speech is available at the 
Bibliotheque national in Paris, and appeared also in LÁsie Francaise, June 1920, 
pp. 207-8. 
42 LÁsie Francaise, June 1920, pp. 207-8; S. M. R. LÉmir, p.3. 

يک خطر بالقوه و  دو باسمه چی هر -بخارا و افغان -همکاری دوجانبه افغان ای شوروی ها،بر 43
دوستی  آنها از .ترکستان می باشند نظامی به پيروزی و يکپارچگی نقش شوروی در بالفعل سياسی و

 انگليس و امکان اينکه انگليس کمک سياسی و مالی به ناسيوناليستهای هم پيمان ضد -مجدد افغان
 انگليس، - پيامد جنگ سوم افغان در .ندخوف دايمی بود در اسالمی بکند،–نيرو های پان وروی وش

نوشت که ) ميالدی 1919سال  سپتامبر 20(به کميته مرکزی حزب کمونيست ) Trutskey(تروتسکی 
 انگليس کامأل در« و» کامأل عليه ما طنين بيندازد«  آتش بس موقت بين افغانستان و انگليس ممکن

اين شگفت  .خيوه و افغانستان را عليه ترکستان شوروی متحد سازد فعاليت است که فارس، بخارا،
 :مراجعه شود به . را نکند اين کار اگر انگيز خواهد بود،

M. Meijer, ed  The Trotsky Paper, 1917-1922, London, 1964, p. 673 
 را و تماس های گسترده بين باسمه چی ها وبخا مورد افشای مراسالت امان اهللا و کمک به امير در

 :افغانستان به منابع ذيل مراجعه شود در موردرو به ازدياد شوروی  نگرانی
Afghanistan, pp. 205-7; and A. Mashitskii, ed, „Materialy po istorii bukharskoi 
revoliutsii,“ in Vestnik of Narodnyi Komissariat Inostrannykh del (1922), No. 4-
5, pp. 134-35; and Iz istorii grazhdanskoi voiny v SSSR: Sbornik dokumentov i 
materialiov, 1918-1922, Moscow 1961, III, 556-58, A. I. Ishanov, Sozdanie 
Bukharskoi narodoni sovetskoi Respubliki (1920-1924gg), Tashkent, 1955, pp. 
68ff. 

نشان ميدهــد که نگرانی های شوروی ) .161Adamec,pp- 162(حقيقات جديد آدمک بعضی از ت 
امان اهللا حاضر بود که از شوروی در صورتی دور شود که انگليس به . کامأل بی اساس بود

هزار ميل  20000چهار مليون روپيه، : پيشنهادهای سياسی، نظامی و اقتصادی افغانها موافقت کند
هــوا پيما، مواد  6 پوند، تجهيزات، 18 -8اسلحۀ ثقيل، دو توپخانه  200يل اسلحۀ خفيف، دو صد م

کمر بند قبايل و کمک انگليس هار و هرات، يک بلی گفتن در قضيه برای خط تيلگراف بين کابل، قند
  .در صورت تجاوز بی مورد روسيه

44 W. Smith, Modern Islam, pp. 243-44. On the Pan_islamic credo an dthe 
demands of the Khilafat, see Bahadur, pp. 133-34; and the folowing publication 
of the Khilafat delegation to Europe: (1) le traite de paix avec la Turque: 
láttitude des musulmans et de´lÍnde, (2) le Secretaire d´Etat pour les dele 
Delegation de lÍnde pour le Califat, (3) M. Lloyd George et la phlets were 
published in Paris in 1920-21 and can be found in the library of the Hoover 
Institution, Stanford, Calif. 
45 W. Smith, Modern Islam, pp. 243-44; ram Gopal, pp. 144-46. 

گره،  پيشتيبانی شانرا از جنبش خالفت مسلمانان اعالم نميالدی گاندی و حزب ک 1919در سال  - 46
رهبران کنگره . اظهارات يک طرفه، مانند اين روابط، مختلف، حزب کنگره را به کشش کشاند. کردند
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پيوسته معتقد بودند که مقاومت منفی بهترين شيوه برای آزادی هند و رسيدن به اهــداف خالفت می 

 باشند
)A. Aahmad, „Les musulmans,“ p. 82. In 1919. ( 
 :.به اظهارات گاندی در اين مورد و واکنش مسلمانان مراجعه شود به 

Islamic News, July 14, 1921. See also The Indian Annual Register 1922, 
Calcutta, 1923, I, 172. 
47 For Amanullah´s welcoming speech to the Emir of Bukhara, see Amani-
Afghan, Ist year, No. 45, pp. 4-5. For Soviet-Afghan diplomatic correspondence, 
see Dokumenty, III, 193-94, 1999-200, 449-50, 558-61, and  V, 489-90, 532. 
For a good survey, see H. kapur, Soviet Russia and Asia, 1917-1927 (Geneva, 
1966), p. 145. 
48 See Ishaque, p. 145. 
49 A. Ahmad, „ Sayyid Ahmad Khan,“ pp. 69-73. For details on the deoband 
school, see faruqi. 
50 Zhizn Natsionalnostei, June 15, 1919, cited in both Eudin and North, p. 104, 
and Laqueur, Soviet Union, p. 48. 
51 Fatemi, pp. 157, 164-65.1 
52 Haratunian, pp. 52, 60. 
53 Comyun-Platt, p. 300; Nollau and Wiche, p. 102; Agabekov, pp. 47-49, 51. 

  
يک شورش به وسيلۀ يک پادگان افغان در جبهه شمال تحت  به (Fatemi, pp. 183) فاطمی – .54

اشاره ميکند، اما هيج منبع ديگری در اين مورد دليل و مدرکی ارائه » شورای سربازان«رهبری 
فرستاده شوروی به ) Ruskolnikov(دستورها و رهنمايی های رسمی راسکولنيکوف . ميکندن

  .700صفحۀ . در آن کشور هشدار ميدهــد» اشتباه مهلک پياده کردن مصنوعی کمونيسم« به افغانستان 
55 Castagne, „ Soviet Imperialsm,“ p. 700. 
56 M.N. Roy, pp. 442, 473, 492-93; Druhe, pp. 41-42. 
57 For th edetails about the Britisch political measures and military operations in 
the border area, see Fraser-Tytler, Afghanistan, Chap. 13; and Caroe, Pathans, 
pp. 405ff. On British diplomatic notes, see The Times , August 20, 1921; and 
Great Britain, Foreign Office, A Selection of Papers, pp. 4-12.. 
58 Terjiman (Istanbul), November 3, 1960; Cebesoy, pp. 292-94. See also Great 
Britain, Foreign Office, A Selection of Papers, pp. 10f. 
59 For the text of the treaty, see India, Treaties, XIII, 288-96; and The Times, 
November 24, 1921. 
60 M.N. Roy, pp. 492-93; Seddiqi, pp. 379-89; and Druhe, p. 43. 


